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وند بخشنده مهربان  هب انم خدا

 مقدهم
به رهبری حضرت امام خمینی  1357بهمن ماه  22نظام مقدس جمهوری اسالم ایران که در پی پیروزی شکوهمندانه انقالب اسالمی در     

ترین ثمرۀ این حرکت بزرگ، قانون  فراوانی به ارمغان آورد. مهمالشأن ایران شکل گرفت، دستاوردهای )ره( و با ایثار و فداکاری ملت عظیم

 اساسی جمهوری اسالمی ایران است که چراغ هدایت و مشعل فروزانی است فراروی مردم و مسئوالن نظام. 

ملت انقالبی ایران دارد. های  ای در تحقق آرمان ترین قوانین اساسی جهان است، جایگاه ویژههر یک از اصول قانون اساسی ما که از مترقی   

قانون اساسی است که برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی یا واحدها  173یکی از این اصول، اصل 

ظارت بر رفتار مجریان در ها و ن ها و یا نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری های دولتی، سازمان ها و مصوبات بخشها، دستورالعملنامهیا آیین

بینی را زیر نظر رئیس قوه قضائیه پیش« دیوان عدالت اداری»نام  ها، نهادی بههای اجرایی و احقاق حقوق عامه و پیشگیری از کجرویدستگاه

 نموده است. 

و  با تجربهو با تکیه بر توان قضات های تخصصی و هیأت عمومی  های قانونی خود در شعب، هیأت دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت   

تواند منشأ اثرات مهم و گردد، می که با حضور اکثریت قضات تصویب میعمومی هیأت آرای  رساند. خود این وظیفۀ مهم را به انجام می توانمند

ال، اساتید و دانشجویان علم حقوق نظیر فراروی قضات، حقوقدانان، وک ای کم آوری، تدوین و تنقیح این آرا، گنجینهثمرات با ارزش باشد؛ لذا جمع

اقتصادی، مالی،  موضوعهیأت عمومی دیوان عدالت اداری با و ابطالی وحدت رویه  یآراپیام قرار داده است. این مجموعه که حاوی 

مومی باشد، حاصل زحمات قضات سخت کوش دیوان، معاونت محترم هیأت عمی 1397تا پایان  1361از سال  و اسناد شهرسازیی، اراض

کل محترم آقای صادق نجار فیروزجایی، مدیر جنابویژه  های تخصصی و همکاران گرامی در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش به و هیأت

ها و ارائه  گردد. امید است از راهنماییکه تقدیم محضر خوانندگان عزیز میاست  زهرا بیدارکار خانم سرسرکار خانم فاطمه میراحمدی و آموزش، 

 مند سازند.  رات ارزشمندشان این معاونت را بهرهنظ

االسالم والمسلمین جناب آقای محمدکاظم بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری که مشوق های حضرت حجهدر پایان جا دارد از حمایت   

  باشند، تشکر و قدردانی نمایم.این اقدامات می

  محمد موحد   

لت اداری  پیشگیری معاون قضائی رد امور حقوقی،   و ژپوهش دیوان عدا

  1398ماه دی 
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 :بخش اول

  وان عدالت اداری در حوزهت عمومی دیأپیام آرای وحدت رویه هی

 اقتصادی، مالی، اراضی و شهرسازی

 (1361ـ  1397)
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 10/07/1368مورخ  39و  38، 37های آرای وحدت رویه به شماره ی به شکایات واحدهای دولتیرسیدگ
 14/05/1374مورخ  79و 

قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات،  173مطابق اصل  پیام آراء:

ه معنی لغوی و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی بوده و با توجه ب

عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق 

شود لذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و خصوصی اطالق می

 باشد.رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی

 
-رسیدگی به شکایات بنیاد مستضعفان و شرکت

 وابسته های

 165، 23/09/1368مورخ  87های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  120، 29/11/1373مورخ  146، 11/09/1374مورخ 

 20/03/1387مورخ  845و  15/07/1374

با عنایت به اینکه بنیاد مستضعفان مشمول عنوان نهاد انقالبی بوده و  :165و  87پیام آرای شماره 

شوند لذا رسیدگی به شکایت آن بنیاد به طرفیت های دولتی قلمداد میاین نهادها در ردیف واحد

 واحدهای دولتی در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.

% 50هایی نظیر شرکت ایران مارکو و بنیاد موتور که تمام یا بیش از شرکت :146پیام رأی شماره 

ی محسوب شده و رسیدگی به سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مستضعفان است، شرکت دولت

 باشد.شکایات آنان به طرفیت واحدهای دولتی در صالحیت دیوان عدالت داری نمی

بوده لذا  شرکت پخش نو شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان  :120پیام رأی  شماره 

 طرح ومین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت قابل ه دولتی تلقی گردیده و به  شرکت

 باشد. نمی رسیدگی در دیوان عدالت اداری 

های وابسته به شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه از جمله شرکت :845پیام رأی  شماره 

های دولتی قرار گرفته و رسیدگی به شکایات این شرکت بنیاد مستضعفان بوده لذا در عداد شرکت

 باشد.در صالحیت دیوان عدالت اداری نمی
های وابسته به یدگی به شکایات شرکترس

 سازمان تأمین اجتماعی
 168و  09/11/1369مورخ  228های آرای وحدت رویه به شماره

 20/03/1387مورخ 

سازی ایران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده و شرکت شرکت خانه :228پیام رأی شماره 

 در دیوان عدالت اداری نیست. شود، لذا شکایت آن شرکت قابل طرحدولتی محسوب می

نظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس  :168پیام رأی شماره 

شود، لذا شکایت آن شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده و شرکت دولتی محسوب می
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 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

 25/07/1371مورخ  155رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به شکایات سازمان اوقاف

تواند به نیابت و نمایندگی قانونی موقوف علیهم، در سازمان اوقاف می :155پیام رأی شماره  

صورت تضییع حقوق آنها، حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت 

 کند.
 
 

 های دولتیرسیدگی به شکایات شرکت
 

 
 176، 27/08/1374مورخ  145های وحدت رویه به شماره آرای

 296و  295، 294، 26/01/1380مورخ  12، 02/10/1374مورخ 
مورخ  67، 06/07/1382مورخ  254، 11/09/1380مورخ 

  09/04/1387مورخ  214و  17/02/1385

 02/02/1376مورخ  3و2رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به شکایات جمعیت هالل احمر
 

شکایات جمعیت هالل احمر علیه واحدهای دولتی قابل طرح و رسیدگی در : 3و2پیام رأی شماره 

 دیوان عدالت اداری نیست.
مجلس شورای اسالمی، جمعیت بطور  08/02/1367اساسنامه جمعیت هالل احمر مصوب  26)بعدها به موجب ماده 

قلمداد شد و  1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  11( ماده 1ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند )
مقرر گردید: شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است. لکن با توجه به 

این ابهام  19/04/1373( قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 3قید جمعیت هالل احمر در بند )
داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول صالحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در این  وجود
قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی  11قانون تفسیر ماده باره 

دالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی قانون دیوان ع 11با توجه به ماده مقرر داشت:  1374مصوب 
بر  باشد. مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری می  احصاء شده در قانون فهرست نهادها و

اظهار  20/02/1376مورخ  3و  2این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی  1/7/74موجب مصوبه مورخ  چون بهداشت: 

قانون دیوان عدالت اداری  11جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در عداد واحدهای دولتی موضوع ماده 
قانون اساسی و آراء  173اصل  شناخته شده است، بنابراین شکایات آن جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری  10/8/67مورخ  37 -38 -39شماره 
. در حال حاضر شود شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده می 12/9/74 -652باشد بنابراین دادنامه شماره  نمی

قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات  11ماده فسیر با توجه به نسخ ضمنی قانون ت
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جمعیت هالل احمر  10( ماده 1به موجب بند ) عمومی غیردولتی
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 شود.(از مصادیق واحدهای دولتی موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمی
 

 31/06/1393مورخ  1050رأی وحدت رویه شماره  یدگی به شکایات بانک ملترس

با توجه به زوال ماهیت دولتی بانک ملت به دلیل واگذاری به بخش  :105پیام رأی شماره 

 غیردولتی، شکایت این بانک قابل پذیرش در شعب دیوان عدالت اداری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

خوانده در شعب 

دیوان عدالت 

 اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01/03/1363مورخ  5رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به شکایات علیه جمعیت هالل احمر

 حیت دیوان نیست.شکایت به طرفیت جمعیت هالل احمر در صال: 5پیام رأی شماره
مجلس شورای اسالمی، جمعیت بطور  08/02/1367اساسنامه جمعیت هالل احمر مصوب  26)بعدها به موجب ماده 

قلمداد شد و  1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  11( ماده 1ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند )
شمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است. لکن با توجه به مقرر گردید: شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت م

این ابهام  19/04/1373( قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 3قید جمعیت هالل احمر در بند )
این  وجود داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول صالحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در

قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی  11قانون تفسیر ماده باره 
قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی  11با توجه به ماده مقرر داشت:  1374مصوب 

بر  باشد. غیر دولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری می مؤسسات عمومی  احصاء شده در قانون فهرست نهادها و
اظهار  20/02/1376مورخ  3و  2این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 

مجلس شورای اسالمی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی  1/7/74چون به موجب مصوبه مورخ داشت: 
قانون دیوان عدالت اداری  11ل احمر جمهوری اسالمی ایران در عداد واحدهای دولتی موضوع ماده جمعیت هال

قانون اساسی و آراء  173شناخته شده است، بنابراین شکایات آن جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به اصل 
ح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طر 10/8/67مورخ  37 -38 -39شماره 

. در حال حاضر شود شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده می 12/9/74 -652باشد بنابراین دادنامه شماره  نمی
قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات  11ماده با توجه به نسخ ضمنی قانون تفسیر 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جمعیت هالل احمر  10( ماده 1موجب بند ) به عمومی غیردولتی
 شود.(از مصادیق واحدهای دولتی موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمی

 
 

 های دولتیرسیدگی به شکایات علیه شرکت
 

 1059، 20/09/1369مورخ  211های آرای وحدت رویه به شماره
 1450الی  1448، 09/11/1386مورخ  1294، 27/09/1386خ مور

مورخ  492و  491و  24/03/1388مورخ  07/12/1386،250مورخ 
27/07/1395 
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شرکت ایران خودرو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع  :211پیام رأی شماره

ت دیوان عدالت در صالحیشود که رسیدگی به شکایت علیه آن ایران، شرکتی دولتی محسوب می

 اداری اس

شرکت جهاد نصر گلستان که وابسته به مؤسسه عمومی غیردولتی جهاد  :1059پیام رأی شماره 

شود که رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان باشد، شرکتی دولتی محسوب مینصر می

 عدالت اداری است.

این  10( ماده 1درسی دیوان عدالت اداری، به موجب بند )در حال حاضر، با توجه به تصویب قانون تشکیالت و آیین دا)

ها، سازمان های دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی، شرکتها، سازمانقانون، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه
 تأمین اجتماعی، تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار

قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی  11 قانون تفسیر مادهدارند و 
با تصویب قانون فوق، منسوخ شده است. لذا رأی وحدت رویه مذکور تابع نسخ قانون مورد اشاره  1374مصوب سال 

 قابلیت اجرا ندارد.(

به اینکه کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و  با عنایت :1294پیام رأی شماره 

باشد و این سازمان در زمره خدماتی گمرکی ایران متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری می

مؤسسات دولتی قرار دارد، لذا این شرکت دولتی محسوب شده و رسیدگی به شکایت علیه آن در 

 صالحیت دیوان عدالت اداری است.

درصد سرمایه و سهام شرکت  50نظر به اینکه متجاوز از  :1450الی  1448ه پیام رأی شمار

از توابع سازمان  این صندوقصنایع شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و 

مورین دولت اداره أبازنشستگی کشوری است و امور مهم شرکت مزبور توسط مسئولین و م

 های دولتیشرکت در زمره شرکتاین نابراین شود و بخش خصوصی در آن نقشی ندارد، ب می

 محسوب و رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.

سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به از درصد  66با توجه به انتقال : 250پیام رأی شماره 

و رسیدگی به سازمان بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، این شرکت همچنان دولتی بوده 

 شکایت علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایات از شرکت خدمات هوایی آسمان، با توجه به  :492و  491پیام رأی شماره 

 حفظ ماهیت دولتی آن، در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات و واحدهای 
 دولتی

 984و  16/08/1371مورخ 178های حدت رویه به شمارهآرای و
 03/06/1393مورخ 
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مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهران از زمره واحدهای  :178پیام رأی شماره 

 شود و رسیدگی به دعاوی علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.دولتی محسوب می

های بازرگانی وزارت پژوهش سسه مطالعات وؤایات علیه مرسیدگی به شک :984پیام رأی شماره 

 قرار دارد. در صالحیت دیوان عدالت اداری ، به عنوان یک مؤسسه دولتی،تجارت صنعت معدن و

رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقالبی و 
 مؤسسات وابسته به آن

 602و  25/05/1388مورخ  457های آرای وحدت رویه به شماره
 16/12/1389مورخ 

رسیدگی به شکایات علیه سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان یک نهاد : 457پیام رأی شماره 

 انقالبی در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

 

ای وابسته به بنیاد شهید به عنوان یک از آنجا که دانشگاه شاهد مؤسسه :602پیام رأی شماره 

به شکایات علیه این دانشگاه در صالحیت دیوان عدالت اداری باشد، رسیدگی نهاد انقالبی می

 قرار دارد.

 
 های غیردولتیرسیدگی به شکایات علیه شرکت

 467، 06/12/1373مورخ  150های آرای وحدت رویه به شماره
 1889-1891و  29/03/1397مورخ  919، 07/07/1387مورخ 
 04/10/1397مورخ 

یت به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به دلیل غیردولتی طرح شکا :150پیام رأی شماره 

 بودن آن قابل رسیدگی و استماع  در دیوان عدالت اداری نیست.

های از مصادیق شرکت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران :467پیام رأی شماره 

 دولتی موضوع صالحیت شعب دیوان نیست.

باشد و شکایت علیه این های غیردولتی میاز جمله بانک اقتصاد مهر بانک: 919پیام رأی شماره 

 . باشدبانک در دیوان عدالت اداری قابل استماع نمی

: با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق بازنشستگی فوالد، شرکت 1889ـ  1891پیام رأی شماره 

بالتبع ماهیت غیر دولتی  درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، 55دخانیات ایران نیز که 

 دارد لذا رسیدگی به شکایات علیه این شرکت در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.

 رسیدگی به شکایات علیه واحدهای غیر دولتی
 

 1346و  27/11/1387مورخ  831آرای وحدت رویه به شماره 
 17/12/1395مورخ 

نده ساز در زمره واحدهای دولتی نبوده لذا صندوق حمایت و بازنشستگی آی :831پیام رأی شماره 

 رسیدگی به دعوای علیه این صندوق در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.

سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسسه عمومی غیردولتی بوده لذا رسیدگی : 1346پیام رأی شماره 

 .به شکایات علیه این سازمان در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

شکایت از 

تصمیمات و 

 اقدامات اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسیدگی به دعاوی موضوع قانون لغو مالکیت 
 اراضی موات شهری 

 11/04/1363مورخ  25رأی وحدت رویه شماره 
 

ی موضوع قانون لغو مالکیت اراضی دیوان عدالت اداری از صالحیت رسیدگی به دعاوپیام رأی: 

 نامه اجرایی آن برخوردار است.موات شهری و آیین

رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات 
 واحدهای دولتی 

 249و  21/09/1377مورخ  202های آرای وحدت رویه به شماره
 29/08/1379مورخ 

و اقدامات واحدهای دولتی در  رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات :202پیام رأی شماره 

ها از انجام وظایف و تکالیف مربوط، در قلمرو اجرای وظایف اداری و اجرایی محوله یا خودداری آن

 صالحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از حیث  :249پیام رأی شماره 

به اعمال مذکور و تشخیص قانون معتبر و نافذ در خصوص هر مورد،  نقض قوانین و مقررات ناظر

 در صالحیت شعب دیوان است.

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمین تملک 
 شده توسط دولت و شهرداری

 199و  27/03/1380مورخ  93های آرای وحدت رویه به شماره
 26/03/1387مورخ 

حقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک صدور حکم در خصوص اساس است پیام آراء:

 ها در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.دولت و شهرداری

 851، 14/12/1386مورخ  1493های آرای وحدت رویه به شماره رسیدگی به دعوای تملک امالک و اراضی
 11/05/1388مورخ  409و  11/12/1387مورخ 

یدگی به اعتراض به تصمیم شهرداری در خصوص تملک امالک رس: 1493پیام رأی شماره 

اشخاص، ولو این که به اشتباه لفظ مصوبه برای آن به کار گرفته شده باشد، در صالحیت شعب 

 دیوان عدالت اداری قرار دارد.

های عمومی و عمرانی، در دعوای تملک اراضی اشخاص برای اجرای برنامه: 851پیام رأی شماره 

انتقال توسط نماینده دادستان یا حضور وی در تصرف و اجرای طرح، نافی صالحیت  امضای سند

 شعب دیوان نیست.

شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک : 409پیام رأی شماره 

 زمین در صالحیت شعب دیوان قرار دارد.

-رسیدگی به دعوای الزام به اجرای مفاد تعهدنامه

 رسمی  های
 21/12/1391مورخ  942رأی وحدت رویه شماره 

 

های رسمی مأخوذه در اجرای قانون، رسیدگی به دعوای الزام به اجرای مفاد تعهدنامه پیام رأی:

 در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

شکایت از 

تصمیمات و 

 اقدامات اداری

 

 
 

 

الزحمه شرکت در رسیدگی به دعاوی پرداخت حق
 ت حل اختالف مالیاتیأجلسات هی

 14/07/1393مورخ  1249وحدت رویه شماره رأی 

 
در  ت حل اختالف مالیاتیأالزحمه شرکت در جلسات هیرسیدگی به دعاوی پرداخت حقپیام رأی: 

 صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

 16/09/1395مورخ  684رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به دعوای الزام به واگذاری زمین

الزام سازمان مسکن و شهرسازی )راه و شهرسازی( به واگذاری  دعوای سیدگی بهرپیام رأی: 

 در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. زمین

 29/01/1396مورخ  44رأی وحدت رویه شماره  الزام به تحویل نصاب مالکانهرسیدگی به دعوای 

 یت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.در صالح الزام به تحویل نصاب مالکانهدعوای پیام رأی: 

رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور به پروانه 
 شهرداری

 23/08/1396مورخ  812رأی وحدت رویه شماره 

رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، در صالحیت شعب پیام رأی: 

 دیوان عدالت اداری است.

 

 

 

 

 

شکایت از آراء و 

مات قطعی تصمی

ها و هیأت

های کمیسیون

 اداری
 

 

 

 

 

 

رسیدگی به آرای مراجع انتظامی مقرر در قانون 
 نظام پزشکی

 10/09/1365مورخ  76رأی وحدت رویه شماره 
 

های ها و کمیسیون، خارج از مصادیق هیأتمراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی پیام رأی:

 اداری موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری هستند.

های خواهان در شکایت از آرای کمیسیون
 شهرداری

 235، 20/09/1369مورخ  215های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  115و  03/02/1370مورخ  5، 16/11/1369مورخ 

23/02/1392 

نفع محسوب مستأجر مصداق بارز مالک منافع مورد اجاره و ذی :5و  235، 215 پیام آرای شماره

های شهرداری از جمله کمیسیون ماده صد در شود و از حق شکایت به آراء صادره از کمیسیونمی

 دیوان عدالت اداری برخوردار است.

ن شهرداری به قانو 100همسایه مجاور ملک موضوع آراء کمیسیون ماده  :115پیام رأی شماره 

 نفع از حق اعتراض به این آرا در شعب دیوان عدالت اداری برخوردار است.عنوان ذی

 13/12/1370مورخ  161رأی وحدت رویه شماره  نفره واگذاری زمین  7های شکایت از آرای هیأت

مین نفره واگذاری ز 7های احکام صادره از ناحیه شعب دیوان علیه تصمیمات هیأتپیام رأی: 

های واگذاری زمین، قابل تجدیدنظر و رسیدگی شکلی در هیأت ها و ستاد مرکزی هیأتاستان

 تجدیدنظر دیوان است.
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکایت از آراء و 

تصمیمات قطعی 

ها و هیأت

های کمیسیون

 اداری

 

 

 09/02/1374مورخ  14رأی وحدت رویه شماره  شکایت از آرای شورای عالی ثبت
ست و رسیدگی به آرای صادره از شورای عالی ثبت در صالحیت دیوان عدالت اداری اپیام رأی: 

-های اداری موضوع صالحیت دیوان خارج نمیشرکت قاضی در این شورا، آن را از شمول دادگاه

 سازد.

 13/08/1380مورخ  252رأی وحدت رویه شماره  شکایت از آرای شعب تعزیرات حکومتی

 آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در شعب دیوان است.پیام رأی: 

های مستشاری دیوان از آرای هیأتشکایت 
 محاسبات

 20/03/1386مورخ  170رأی وحدت رویه شماره 

های مستشاری دیوان محاسبات قابل اعتراض و رسیدگی در شعب آراء قطعی هیأتپیام رأی: 

 دیوان نیست.

آیین نامه  2شکایت از آرای هیأت موضوع ماده 
 قانون برنامه سوم توسعه 187اجرایی ماده 

 28/07/1387مورخ  483أی وحدت رویه شماره ر

 187آیین نامه اجرایی ماده  2رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت موضوع ماده پیام رأی: 

 قانون برنامه سوم توسعه در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

 26/08/1387مورخ  567رأی وحدت رویه شماره  هیأت حل اختالف مالیاتیشکایت از آرای 

در شعب دیوان رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی پیام رأی: 

 .باشد منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمیعدالت اداری 

 242، 14/07/1381مورخ  248های آرای وحدت رویه به شماره های واگذاری زمینشکایت از آرای هیأت
 15/07/1392مورخ  452و  07/06/1390مورخ 

قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ  ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصالح به موجب پیام آراء:

و ستاد مرکزی در مورد اراضی  های واگذاری زمینتصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت

، مهلت 27/10/1375ود مصوب بش کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا

مرکزی در خصوص اراضی کشت  های واگذاری زمین و ستاداعتراض به تصمیمات و آراء هیأت

انقضای این مهلت، دیوان  موقت از تاریخ تصویب قانون یک سال تعیین شده است و پس از

 .نخواهند بود عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض
 

از آرای شورای انتظامی سازمان نظام شکایت 
 مهندسی ساختمان

 02/08/1390مورخ  322رأی وحدت رویه شماره 

شعب دیوان عدالت اداری از صالحیت رسیدگی به آرای شورای انتظامی سازمان نظام پیام رأی: 

 مهندسی ساختمان برخوردار نیستند.
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

های رسیدگی به امور شکایت از آرای کمیسیون
 زیرزمینیهای آب

 05/05/1394مورخ  590رأی وحدت رویه شماره 

های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در صالحیت : رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیونپیام رأی

 شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیمات و 

اقدامات خارج از 

صالحیت دیوان 

 عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 
 ها و مراتعقانون جنگل

 18/01/1371مورخ  4رأی وحدت رویه شماره 

ها و مراتع،  قانون جنگل 56شکایات مربوط به اجرای ماده  تنها مرجع رسیدگی به پیام رأی:

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی است و دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی 

 ندارد.
 رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها

 
مورخ  33، 30/04/1371مورخ  59های آرای وحدت رویه به شماره

مورخ  197و  21/06/1377 مورخ 130، 29/02/1375
20/06/1379 

باشد و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می :33و  59پیام آرای شماره 

باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند، خارج از حدود 

 صالحیت دیوان عدالت اداری است.

ف در کیفیت اجرای قرارداد و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی و اختال :130پیام رأی شماره 

 خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به اختالفات ناشی از عقود و معامالت و قراردادها و از جمله : 197پیام رأی شماره 

 های ارزی در صالحیت دیوان نبوده و در صالحیت محاکم دادگستری قرار دارد.پیمان

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع 
 قضایی

 28/06/1371مورخ  131رأی وحدت رویه شماره 

دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء مراجع  پیام رأی:

 قضایی را ندارد.

های مقرر در اعتراض به عدم اجرای رأی هیأت
بت اسناد و اصالحی قانون ث 148و  147مواد 

 امالک کشور

 18/06/1374مورخ  96رأی وحدت رویه شماره 

های مقرر در شکایت بر علیه سازمان زمین شهری در خصوص عدم اجرای رأی هیأت پیام رأی:

اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت  148و  147مواد 

 اداری نیست.
 12/04/1379مورخ  138رأی وحدت رویه شماره  د انتقال و مالکیتدعوای ابطال سن
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میمات و تص

اقدامات خارج از 

صالحیت دیوان 

 عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفع مستند به رأی وحدت دعوای ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذی پیام رأی:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی و در صالحیت دادگاه  544رویه شماره 

 عمومی دادگستری است.

-ه تصمیمات مجمع عمومی شرکترسیدگی ب

 های تجارتی و تعاونی
 22/07/1386مورخ  526رأی وحدت رویه شماره 

های تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در اعتراض اعضاء شرکترسیدگی به پیام رأی: 

 های عمومی است.در صالحیت دادگاه العاده جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق

ض به اقدامات وزارت نیرو در رسیدگی به اعترا
 قانون توزیع عادالنه 2ماده  4اجرای تبصره 

 09/10/1386مورخ  1180رأی وحدت رویه شماره 

وزارت نیرو در صورتی که  ،1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  2ماده  4طبق تبصره  پیام رأی:

ها و مرداب و های عمومی و مسیلها و کانال های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه اعیانی

های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم  برکه

خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت 

، رسیدگی به اعتراض یه و قلع خواهد کردنیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخل

 به اقدامات وزارت نیرو در اجرای این تبصره در صالحیت مراجع دادگستری قرار دارد.

 14/11/1386مورخ  1329رأی وحدت رویه شماره  دعوای استرداد زمین

ری قرار دعوی به خواسته استرداد زمینی که مبتنی بر توافق طرفین در اختیار شهرداپیام رأی: 

 گرفته است، در صالحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد.

 27/10/1389مورخ  473رأی وحدت رویه شماره  اعتراض به تعیین نوع زمین 

رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت راه و شهرسازی در تعیین نوع زمین پیام رأی: 

ری است و در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری های ذیصالح دادگستدایر و بایر برعهده دادگاه

 قرار ندارد.

اعمال اختیارات نظارت و تصدی در رسیدگی به 
 از سوی سازمان اوقاف امور مربوط به موقوفات

 19/04/1378مورخ  211رأی وحدت رویه شماره 

ر مربوط به تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف در اعمال اختیار نظارت و تصدی در امو پیام رأی:

موقوفات به نیابت از واقف و یا به قائم مقامی متولی از موقوفه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری 
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیمات و 

اقدامات خارج از 

صالحیت دیوان 

 عدالت اداری

 

 نیست.

 23/08/1390مورخ  355رأی وحدت رویه شماره  های نظامیاجرای آرای دادگاه

  های نظامی ندارند.شعب دیوان صالحیتی در رابطه با اجرای آراء دادگاه پیام رأی:

دعوای الزام به پرداخت جایزه ارزی به صادرات 

 کاال

 26/04/1391مورخ  228رأی وحدت رویه شماره 

دعاوی الزام به پرداخت جایزه ارزی به صادرات کاال ترافعی بوده و مآالً در صالحیت پیام رأی: 

 دیوان عدالت اداری قرار ندارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای 

 ینتأم

 23/04/1393مورخ  803و   802و   801رأی وحدت رویه شماره 

رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در  از صالحیتدیوان عدالت اداری پیام رأی: 

 ، برخوردار نیست.نها مورد تردید واقع می شودآتابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی  خصوص

 27/05/1393مورخ  961رأی وحدت رویه شماره  تبه برگ مالیا دیؤرسیدگی به اعتراض م

ی قطعی از أصدور ر به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و دیؤرسیدگی به اعتراض مپیام رأی: 

 .استماع در دیوان عدالت اداری نیست قابل طرح و بدواً ،مالیاتی ت حل اختالفأسوی هی

 

 

دعوای خسارت 

ناشی از تصمیمات 

 و اقدامات اداری

 04/03/1382مورخ  93رأی وحدت رویه شماره  ارت ناشی از تأخیر در فروش اموال تملیکیخس

 اموال تملیکی به ورود خسارتجمع آوری و فروش خواسته محکومیت سازمان ه بدعوی پیام رأی: 

 ناشی از تأخیر در فروش اموال تملیکی در صالحیت دیوان قرار دارد.

 05/12/1386مورخ  1427وحدت رویه شماره  رأی شرط تحقق دعوای ورود خسارت

دعوای تصدیق ورود خسارت مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه  پیام رأی:

 مسئولیت مدنی بوده است.

 

 اعاده دادرسی

 

اعاده دادرسی از احکام صادر شده قبل از قانون 

 1385دیوان عدالت اداری سال 

 
 21/12/1391مورخ  945رأی وحدت رویه شماره 

 1385پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب  پیام رأی:
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 اعاده دادرسی

 

 

 

 

 

 

 

 اند، موجبی ندارد.صادر شده

عدم احتساب قانون به عنوان مدرک جدید در 
 اعاده دادرسی

 26/01/1392مورخ  40رأی وحدت رویه شماره 

وجود قانون در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد یا پس از صدور  م رأی:پیا

 شود.رأی، به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی

 30/02/1392مورخ  150و  149رأی وحدت رویه شماره  مهلت اعاده دادرسی

مقید به وقت نبوده  1385دیوان عدالت اداری مصوب تقاضای اعاده دادرسی در قانون  پیام رأی:

 است.

مالک پذیرش مدرک جدید مؤثر جهت اعاده 
 دادرسی 

 03/09/1393مورخ  1381رأی وحدت رویه شماره 

ها اشاره شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پالک پیام رأی:

رائه کرده است بدون اینکه در مرجع صالح به اثبات رسد، شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی ا

 شود.به عنوان مدرک مؤثر در پذیرش اعاده دادرسی تلقی نمی

 07/10/1395مورخ  763رأی وحدت رویه شماره  تجدیدنظرخواهی از قرار رد اعاده دادرسی

 قابل تجدیدنظر است. قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، پیام رأی:

 

 

 

تجدیدنظرخواهی 

در دیوان عدالت 

 اداری

 

 

 

 

 

 

 22/02/1365مورخ  17رأی وحدت رویه شماره  قید عبارت قابل تجدیدنظر بودن در آرای قطعی

ب دیوان در مواردی که رأی در آرای صادره از شع« قابل تجدیدنظر بودن»قید عبارت  پیام رأی:

 کند.صادره مطابق قانون قطعی است حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی

 15/05/1373مورخ  52رأی وحدت رویه شماره  افزایش مهلت تجدیدنظرخواهی

احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظرخواه تا مقر دیوان و افزایش مهلت اعتراض بر  پیام رأی:

قانون  615س آن، مطابق با اصول و قواعد دادرسی و با استفاده از  وحدت مالک مقرر در ماده اسا

 آیین دادرسی مدنی است.

صادر شده و در حال حاضر با تصویب قانون تشکیالت  1360)رأی مذکور بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

 و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اجرا نیست.(

تجدیدنظرخواهی براساس قانون دیوان عدالت 
  1360اداری مصوب 

 05/12/1374مورخ  202و  201رأی وحدت رویه شماره 
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

تجدیدنظرخواهی 

در دیوان عدالت 

 اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

االطالق قابل اعتراض و تجدیدنظر در هیأت احکام صادره علیه واحدهای دولتی علی پیام رأی:

مرجع بدوی در  تجدیدنظر دیوان است و رسیدگی شکلی در این هیأت مستلزم احاله پرونده به

  صورت نقض رأی نیست.

و متعاقب آن، قانون تشکیالت و آیین  1385)رأی مذکور در حال حاضر با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به قانون اخیر،  65دادرسی دیوان عدالت اداری منسوخ شده و به موجب صدر ماده 

مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر  کیل یا قائمدرخواست یکی از طرفین یا و

 (است.

 16/05/1379مورخ  174رأی وحدت رویه شماره  نحوه رسیدگی در شعب تجدیدنظر

آیین دادرسی دیوان در خصوص تکلیف شعبه تجدیدنظر به صدور رأی  47مفاد ماده  پیام رأی:

سیدگی به خواسته و تعیین تکلیف قطعی شکایت در مرجع تجدیدنظر مقتضی، مفید ضرورت ر

 است.

 15/02/1393مورخ  126رأی وحدت رویه شماره  تجدیدنظرخواهی از قرارهای عدم صالحیت

 عدالت اداری، غیرقابل تجدیدنظر هستند. عدم صالحیت صادره از شعب دیوان هایقرار پیام رأی:

 

 

 

 

وکالت در دیوان 

 اریعدالت اد

 

 

 

 

 

 

 

 214و  12/08/1381مورخ  281های آرای وحدت رویه به شماره شروط وکالت در دیوان عدالت اداری
 10/03/1388مورخ 

ه منوط ب طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری :281پیام رأی 

عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی  دیوانر قامه دعوی دااعطاء اختیار 

 .باشد می

قانون برنامه سوم توسعه جواز وکالت در دعاوی  187موضوع ماده  2وکیل پایه  :214پیام رأی 

 داخل در صالحیت شعب دیوان را ندارد.

مورخ  825و  744، 743، 742رأی وحدت رویه شماره  الوکالهضمانت اجرای عدم قید رقم حق
30/09/1395 

الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور چنانچه وکالء، رقم حق پیام آراء:

 .اخطار رفع نقص مطابق مقررات قانونی است

 

اعتبار امر مختومه در خصوص آرای صادره از 

 شعب دیوان

مورخ  3، 18/04/1369مورخ  125های رویه به شماره آرای وحدت
  20/01/1370مورخ  4و  20/01/1370
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر موضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تقدم تاریخی صدور رأی یک شعبه دیوان مبنی بر شناسایی : 125پیام رأی شماره 

پالک مورد نظر به عنوان باغ، دلیلی بر اظهارنظر شعبه دیگر دیوان در خصوص وضعیت آن پالک 

 .ثبتی نیست

با صدور رأی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، رسیدگی مجدد به  :4و  3پیام آرای شماره 

 همان موضوع در شعبه دیگر دیوان جواز قانونی ندارد.

حدود صالحیت شعب دیوان در رسیدگی به 
 دعاوی

 21/08/1370مورخ  113رأی وحدت رویه شماره 

 در حدود خواسته شاکی، رأی صادر کند. شعبه دیوان عدالت اداری باید پیام رأی:

 312و  04/07/1377مورخ  141های آرای وحدت رویه به شماره طرح شکایات متعدد در یک دادخواست
 25/07/1390مورخ 

آیین دادرسی قبلی دیوان عدالت اداری، شکایات و  23مستفاد از ماده : 141پیام رأی شماره 

 اند.ل طرح به موجب یک دادخواست بودههای دارای منشأ واحد، قابخواسته

توان به موجب یک دادخواست شکایات متعدد با مبنا و منشأ مختلف را نمی :312پیام رأی شماره 

 که قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد داشته باشد.اقامه کرد مگر این
لزوم تبعیت از آرای قطعی شعب دیوان عدالت 

 اداری
 18/02/1378ورخ م 35رأی وحدت رویه شماره 

با عنایت به اعتبار آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری، مؤسسات و مراجع ذیربط مکلف پیام رأی: 

 به تبعیت از آن هستند.

 28/04/1388مورخ  352رأی وحدت رویه شماره  حدود صالحیت شعب تشخیص

قرار و صدور رأی شعب تشخیص، صالحیت بر نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و  پیام رأی:

 اند.مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت داشته

زمان  درنسبت به آرای صادره  79اعمال ماده 
 1385مصوب سال  نحاکمیت قانون دیوا

 18/09/1392مورخ  641رأی وحدت رویه شماره 

 یاری نسبت به آراتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اد قانون 79با اعمال ماده  پیام رأی:

، شعبه تجدیدنظر دیوان صالح به 1385مصوب سال  نزمان حاکمیت قانون دیوا صادر شده در

 و شعب تشخیص صالحیت ندارد. رسیدگی است

 06/07/1395مورخ  429رأی وحدت رویه شماره  عدم تسری قهری اثر رأی وحدت به گذشته

دادرسی دیوان، ناظر بر منع قهری تسری رأی قانون تشکیالت و آیین  89حکم ماده  پیام رأی:

وحدت رویه به گذشته است به این معنی که رأی وحدت رویه آرای شعب دیوان که پیش از صدور 
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 آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 سایر موضوعات
 
 

کند ولی رأی وحدت رویه و مغایر استدالل قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمی

این  79ئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده این ماده مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه و ر

 قانون نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است.

بندی مشاغل خوانده در دعوای ابطال طرح طبقه
 کارگاه

 27/04/1396مورخ  375و  374رأی وحدت رویه شماره 

گاه در شعبه دیوان بندی مشاغل کاررسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه پیام رأی:

عدالت اداری متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد.

قانون تشکیالت و آیین  63نحوه اعمال ماده 
 دادرسی دیوان عدالت اداری

 23/08/1396مورخ  811رأی وحدت رویه شماره 

 نسبت بهچنانچه قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،  63ق ماده مطاب پیام رأی:

اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد  10ماده  2مذکور در بند رأی و تصمیم مجدد مراجع 

به رأی، قانون یاد شده ضمن نقض  7تشخیص دهد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده 

 .ورزدصدور رأی ماهوی مبادرت می
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 (1361ـ 1397) آرای وحدت رویه در زمینه اقتصادی، مالی و اصناف
 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخذ و برقراری 

 مالیات

 
 

 30/11/1369مورخ  238رأی وحدت رویه شماره  الزحمه پرداختیاخذ مالیات از حق

سات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و ها و مؤسهای دولتی و شهرداریسازمانپیام رأی: 

درصد حق الزحمه پرداختی را به عنوان مالیات مؤدی  5اند ها، مکلف بودهها و شرکتشهرداری

   پرداخت کنند.

قانون وصول مالیات مقطوع از  4اعتبار ماده 
 برخی کاالها و خدمات

 18/07/1371مورخ   148و  147رأی وحدت رویه شماره 

قانون  4االجرا شدن، ناسخ ماده مستقیم از تاریخ الزم هایقانون مالیات 173ماده رأی:  پیام

وصول مالیات مقطوع از برخی کاالها و خدمات از جمله مالیات مربوط به نقل و انتقال حق االمتیاز 

 تلفن است.

های اسناد رسمی و اخذ مالیات از دفترخانه
 ازدواج و طالق

 02/11/1372مورخ  185ره رأی وحدت رویه شما

با توجه به تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق به نگهداری دفاتر پیام رأی: 

-قانونی، در صورت عدم رعایت آن، درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس تشخیص داده می

   شود.

ماده واحده قانون اصالح  21به موجب بند  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 96رأی مذکور به تبع نسخ ماده )
 ، منسوخ شده است.(31/04/1394های مستقیم مصوب قانون مالیات

 

 08/05/1385مورخ  270رأی وحدت رویه شماره  اخذ مالیات از اجاره خانه

های مستقیم، اختصاص به اجاره محل مسکونی قانون مالیات 55حکم مقنن در ماده پیام رأی: 

 اخل کشور ندارد.در د

های اطالع رسانی و شرکتاخذ مالیات از 
 اینترنتی

 07/07/1387مورخ  465رأی وحدت رویه شماره 

های اطالع رسانی و اینترنتی که از شرکت خدمات مخابراتیوصول مالیات و عوارض پیام رأی:

 .باشند، جواز قانونی ندارد خود در زمره خریداران خدمات مخابراتی می
 

 06/02/1388مورخ  48رأی وحدت رویه شماره  اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
 

 10های مستقیم منصرف از موارد مندرج درماده قانون مالیات 131حکم مقرر در ماده پیام رأی: 

مالیات مضاعف از  قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ

 درآمد و ثروت است.
 25/11/1389مورخ  529رأی وحدت رویه شماره  اخذ مالیات و عوارض از محصوالت الستیکی

طبق مصوبه هیأت وزیران، لوازم و محصوالت الستیکی به عنوان محصول نهایی، در پیام رأی: 
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 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 اند.مشمول پرداخت مالیات و عوارض قلمداد شده 1384و  1383های سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشودگی و 

های مالیاتی یتمعاف

 و عوارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20/12/1373مورخ  160رأی وحدت رویه شماره  هامعافیت مالیاتی هتل

های مسکونی موضوع تبصره ها از معافیت مالیاتی مقرر برای خانهمستثنی کردن هتلپیام رأی: 

    ن ملی برای بازسازی، مجوزی ندارد.قانون مالیات تعاو 5ماده  2
 05/12/1374مورخ   201رأی وحدت رویه شماره  مشمولین تخفیف مالیات بر حقوق

های مستقیم مبنی بر بخشودگی مالیات بر حقوق، اصالحی قانون مالیات 92حکم ماده پیام رأی: 

و نقاط محروم بوده لذا  ها و مؤسسات دولتی شاغل در روستاهاتنها شامل کارکنان وزارتخانه

آهن مشمول این تخفیف مالیاتی های دولتی از جمله کارکنان شرکت دولتی راهکارکنان شرکت

 شوند.نمی

 03/09/1375مورخ  189رأی وحدت رویه شماره  معافیت مالیاتی موقوفات

ولت بر کیفیت المنفعه از پرداخت مالیات مستلزم نظارت دمعافیت موقوفات عام و عامپیام رأی: 

هزینه درآمد مؤسسات مذکور و طبعاً منوط به تدارک امکان نظارت مذکور از طرف مسئولین 

 مؤسسات مزبور است.

 11/02/1378مورخ  24رأی وحدت رویه شماره  معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

ستان قدس ها و مؤسسات وابسته به آبا عنایت به نظریه امام )ره(، کلیه شرکتپیام رأی: 

 باشند.رضوی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می

 29/03/1379مورخ  129و  128رأی وحدت رویه شماره  معافیت مالیاتی مدارس علوم انسانی

های مستقیم منحصراً ناظر به معافیت مدارس علوم قانون مالیات 2حکم مقرر در ماده پیام رأی: 

های متعلق به مؤسسات مذکور فاقد تعمیم آن به شرکت انسانی از پرداخت مالیات بوده لذا

 وجاهت قانونی است.

 22/04/1382مورخ  154رأی وحدت رویه شماره  معافیت مالیاتی کشاورزان و دامداران عشایر

قانون  81محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در ماده پیام رأی: 

 مل قانونی ندارد.های مستقیم محمالیات

 18/06/1386مورخ  417رأی وحدت رویه شماره  معافیت مالیاتی سوانح و حوادث غیرمترقبه

های مستقیم در مورد کسر خسارات وارده قانون مالیات 165اعمال حکم مقرر در ماده پیام رأی: 

 بر آن، مشروط به مؤدی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه از درآمد مشمول مالیات

الذکر ظرف شش ماه  قانون فوق 165نامه اجرائی ماده  آیین 5که مؤدی مالیاتی طبق ماده است 

از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل 

 وقوع حادثه تسلیم نماید.

 266، 23/09/1388مورخ  668های رویه به شمارهآرای وحدت  معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی
 17/09/1393مورخ  1419و  28/06/1390مورخ 

دی ؤبرداری سابق و صدور پروانه جدید برای م بهره صرف ابطال پروانه: 668پیام رأی شماره 
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 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

بخشودگی و 

های مالیاتی معافیت

 و عوارض

ماده  معافیت مقرر دراز برخورداری  أتواند منش برداری واحد جدید نمی بهره سیس وأبدون ت

 های مستقیم باشد.الحی قانون مالیاتاص 132

 های مستقیمموادی از قانون مالیات قانون اصالح  132ماده براساس : 266پیام رأی شماره 

این اصالحیه از طرف  معدنی که از تاریخ تصویب درآمد واحدهای تولیدی و ،7/3/1371 مصوب

سازندگی حسب مورد برای  هادیا ج های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات ووزارتخانه

معاف  برداری از مالیاتتاریخ بهره شود ازمی برداری صادرآنها کارت شناسایی یا پروانه بهره

 .شوندمی

برداری واحدهای تولیدی و معدنی در همان : تغییر نشانی محل بهره1419پیام رأی شماره 

برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در مندی از معافیت، مانع منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره

 قانون نیست.

 02/11/1391مورخ   800رأی وحدت رویه شماره  معافیت مالیاتی محصوالت سوبسیددار

آن میزان از تولیدات محصوالت نهایی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و پیام رأی: 

از سوبسید )ریالی( دولت به نرخ ثابت  های غیر مشمول قانون نظام صنفی که با استفادهکارگاه

دارند گیرد تا زمانی که سوبسید موصوف را دریافت میدولتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می

 باشند.از پرداخت این عوارض معاف می

 

 

 

 

 

ترکیب و صالحیت 

هیأت حل اختالف 

 مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/02/1379مورخ  47رأی وحدت رویه شماره  به مالیات بر مبنای درآمد قطعیاعتراض 

تعیین میزان مالیات بر مبنای درآمد قطعی مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیام رأی: 

 اتحادیه صنف مربوطه، نافی حق اعتراض قانونی مؤدی مالیاتی بر اساس مقررات مربوط نیست.

 02/04/1381مورخ  116رأی وحدت رویه شماره  حل اختالف مالیاتیترکیب هیأت 

دارایی و  وزارت امور اقتصادی وهیأت حل اختالف مالیاتی با عضویت یک نفر نماینده پیام رأی: 

درآمد مربوط به  یک نفر از قضات شاغل یا بازنشسته دادگستری و نماینده نظام پزشکی در مورد

مشاور حقوقی، نماینده شورای  ن وکال در مورد درآمد حاصل از وکالت وامور پزشکی، نماینده کانو

در مورد صاحبان دفاتر اسناد  نماینده کانون سردفتران ،مرکزی اصناف محل در مورد اصناف

 .انواع درآمدهای دیگر ن ایران برایدنماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معا، رسمی
کاالها و  مالیات و عوارض از بابترسیدگی به 

قانون برنامه سوم  4و  3)موضوع مواد  خدمات
 توسعه(

 11/05/1389مورخ  179رأی وحدت رویه شماره 

قانون اصالح  4و  3دعاوی مربوط به مالیات و عوارض وصولی به موجب مادتین پیام رأی: 

 باشد.موادی از قانون برنامه سوم توسعه، در صالحیت هیأت حل اختالف مالیاتی می
عتراض به برگ قطعی مالیاتی در دیوان ا

 عدالت اداری
 27/05/1393مورخ  961رأی وحدت رویه شماره 

ی قطعی أصدور ر به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و دیؤرسیدگی به اعتراض مپیام رأی: 
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 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

ترکیب و صالحیت 

هیأت حل اختالف 

 مالیاتی

 .استماع در دیوان عدالت اداری نیست قابل طرح و بدواً ،مالیاتی ت حل اختالفأاز سوی هی

الزحمه به نماینده سازمان امور داخت حقپر
 مالیاتی

 08/04/1394مورخ  402و  403رأی وحدت رویه شماره 

-های حل اختالف مالیاتی استحقاق دریافت حقنماینده سازمان امور مالیاتی در هیأتپیام رأی: 

 های مذکور را ندارد.الزحمه بابت شرکت در جلسات هیأت

 28/02/1395مورخ  104رأی وحدت رویه شماره  مالیات اضافی رسیدگی به دعوای استرداد

های حل اختالف مالیاتی صالحیت رسیدگی به دعوای استرداد مالیات اضافی را هیأتپیام رأی: 

 دارند.

 

 

 

 

 

 

صالحیت هیأت عالی 

 انتظامی مالیاتی

 09/11/1369مورخ  230رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به تخلفات مأمورین تشخیص مالیات
 

، هیأت عالی انتظامی مالیاتی فقط 1366های مستقیم مصوب به موجب قانون مالیاتپیام رأی: 

صالحیت رسیدگی به تخلفات مأمورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات را 

 داشته است.  
رسیدگی به نفی صالحیت مأموران تشخیص و 

 خلفکارشناسان و حسابرسان مالیاتی مت
 

 03/06/1381مورخ  177رأی وحدت رویه شماره 

، رسیدگی به نفی صالحیت مأموران 1366های مستقیم مصوب به موجب قانون مالیاتپیام رأی: 

تشخیص و کارشناسان و حسابرسان مالیاتی متخلف در صالحیت هیأت عالی انتظامی مالیاتی 

 بود.
 

مرجع تعیین مدت مجازات نفی صالحیت 
 ن متخلف مالیاتیمستخدمی

 17/09/1387مورخ  633رأی وحدت رویه شماره 

، تعیین مدت مجازات نفی صالحیت 1366های مستقیم مصوب به موجب قانون مالیاتپیام رأی: 

 بود. مالیاتی هیأت عالی انتظامیمستخدمین متخلف در انجام خدمات مالیاتی، به عهده 

صالحیت هیأت 

 251موضوع ماده 

-مالیاتمکرر قانون 

 های مستقیم

ارجاع شکایات مؤدیان توسط وزیر امور 
 اقتصادی و دارایی

 25/07/1390مورخ  310رأی وحدت رویه شماره 

های مستقیم، اختیار وزیر امور اقتصادی مکرر قانون مالیات 251از حکم مقرر در ماده پیام رأی: 

و نه الزام و تکلیف وی استفاده  و دارایی در ارجاع شکایات مؤدیان به هیأت موضوع این ماده،

 شود.می
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 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

قانون مالیات تعاون 

 ملی برای بازسازی

 هامعافیت مالیاتی هتل
قانون مالیات تعاون  5ماده  2)موضوع تبصره 

 ملی برای بازسازی(

 20/12/1373مورخ  160رأی وحدت رویه شماره 

های مسکونی موضوع تبصره قرر برای خانهها از معافیت مالیاتی ممستثنی کردن هتلپیام رأی: 

    قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی، مجوزی ندارد. 5ماده  2

شرط ارسال پرونده مؤدی به هیأت حل 
اختالف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای 

 بازسازی

 11/09/1374مورخ 166رأی وحدت رویه شماره 

صادی و دارایی به ارسال پرونده مؤدی به هیأت حل اختالف مقرر الزام وزارت امور اقتپیام رأی: 

 در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی، بدون وجود اعتراض کتبی محمل قانونی ندارد.
 

 15/04/1382مورخ  147رأی وحدت رویه شماره  مطالبه اضافه پرداختی مالیات
 

اصالح قانون مالیات تعاون ملی برای  2ماده  مطالبه اضافه پرداختی مالیات موضوعپیام رأی: 

 مقید به زمان خاصی نشده است. بازسازی
 

 

 

 

 

 

 

امور گمرکی و 

 صادرات و واردات

 

 

 

 

 

 

 

 01/10/1375مورخ  204رأی وحدت رویه شماره  های ارزیاب گمرکوظایف و مسئولیت

مدارک کاالهای وارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا کنترل اسناد و پیام رأی: 

 های ارزیاب گمرک است.ارجاع آنها به مبدأ جزء وظایف و مسئولیت
معافیت از عوارض تولیدکنندگان و 

-راه  آالتواردکنندگان انواع خودرو و ماشین

 سازی

 28/06/1377مورخ  137رأی وحدت رویه شماره 

قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق  22معافیت از عوارض مندرج در تبصره  پیام رأی:

-های راهگمرکی و بازرگانی، منحصراً ناظر به تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین

 سازی آنهاست.سازی و قطعه
مرجع صالح رسیدگی به مطالبات شاکیان در 

 امور گمرکی
 02/10/1386مورخ  1128رأی وحدت رویه شماره 

کمیسیون رسیدگی به رسیدگی به مطالبات شاکیان در امور گمرکی در صالحیت پیام رأی: 

 قرار دارد. اختالفات گمرکی

 1296، 07/11/1386مورخ  1291های آرای وحدت رویه به شماره حقوق و سود گمرکی کاالی ورود موقت
 08/03/1387مورخ  146و  09/11/1386مورخ 

اطالق کاالی موقت به کاالیی که در کشور به فروش رسیده یا به منظور : 1291رأی شماره  پیام
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 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

امور گمرکی و 

 صادرات و واردات

شود، موردی ندارد و مشمول حقوق گمرکی کاالی وارداتی ورود دائم مصارف داخلی تبدیل می

 شود.می

تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کاالی ورود  :146و  1296پیام آرای شماره 

 کاالیی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده، فاقد وجاهت قانونی است.موقت به 

 23/04/1387مورخ  242رأی وحدت رویه شماره  کاریالعملشرایط تمدید پروانه حق

کاری منوط به رعایت شرایط العملپذیرش دعوای الزام گمرک به تمدید پروانه حق پیام رأی:

تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر امور گمرکی از جمله  مقرر در آیین نامه قانون

کاری به مرجع ذیصالح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه  العمل پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق

 است. مذکور

-حیطه صالحیت سازمان حمایت از مصرف

 کنندگان و تولیدکنندگان
 11/12/1387مورخ  849رأی وحدت رویه شماره 

کنندگان و تولیدکنندگان از صالحیت برقراری مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرفپیام رأی: 

 در مورد کاالهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، برخوردار است.

رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت جایزه 
 ارزی به صادرات کاال

 26/04/1391مورخ  228رأی وحدت رویه شماره 

دعاوی الزام به پرداخت جایزه ارزی به صادرات کاال ترافعی بوده و مآالً شعب دیوان پیام رأی: 

 عدالت اداری نسبت به اینگونه دعاوی صالحیت ندارند.

 

 

قاچاق کاال و 

 تعزیرات حکومتی

 29/08/1386مورخ  907رأی وحدت رویه شماره  کاالی قاچاق

کاالیی که اسناد معتبر مثبت مالکیت آن موجود است، خالف  طالق کاالی قاچاق بهاپیام رأی: 

 حکم قانونگذار است.

 11/10/1391مورخ  762الی  760رأی وحدت رویه شماره  تشدید مجازات

تشدید مجازات نسبت به خریداران کاالهایی که بر خالف ضوابط و مقررات توزیع یا  پیام رأی:

اند، وجاهت قانونی رار گرفته، اما آن را به فروش نرساندهقیمت به صورت عمده در اختیار آنها ق

 ندارد.
 

 

های صنفی فعالیت

در حوزه پزشکی، 

دارویی و امور 

 بهداشتی
 

 12/10/1371مورخ  209رأی وحدت رویه شماره  ساخت گیاهان دارویی

ان دارویی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداشت توسط کسانی است ساخت گیاه پیام رأی:

که دانشنامه دکترا و یا دیپلم عالی داروسازی دارند و صالحیت آنان مورد تأیید کمیسیون ساخت 

 و ورود دارو قرار گرفته است.
 03/04/1380مورخ  97و  96رأی وحدت رویه شماره  مدرک تحصیلی الزم برای مؤسس داروخانه

ها، داشتن نظر به تفاوت در احکام قانونی مربوط به مؤسس و مسئول فنی داروخانهپیام رأی: 

 ها متکی به حکم صریح قانونگذار نیست.مدرک تحصیلی دکتری در مورد مؤسس داروخانه
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 (1361ـ 1397) آرای وحدت رویه در زمینه اقتصادی، مالی و اصناف
 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان
 
 
 

 

های صنفی فعالیت

در حوزه پزشکی، 

دارویی و امور 

 بهداشتی

 11/05/1389مورخ  177و  176، 175رأی وحدت رویه شماره  جواز ساخت و فروشی عینک طبی

وزارت بهداشت، درمان و  تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از پیام رأی:

 ، ممنوع است.آموزش پزشکی

 13/06/1391مورخ  316رأی وحدت رویه شماره  شرط صدور پروانه تأسیس کارگاه دندانسازی

ح یا صالسازی از مراجع ذیداشتن مدرک علمی معتبر )حداقل مدرک تکنسین دندانپیام رأی: 

پزشک تجربی(، شرط صدور پروانه تأسیس کارگاه دندانسازی است بنابراین کمک دندان

ای کشور مبنی بر گذراندن دوره ای سازمان آموزش فنی و حرفهگواهینامه مهارت فنی و حرفه

سازی، پروتزهای متحرک کامل، پارسیل، تکلیفی برای وزارت بهداشت، آموزشی رشته دندان

دار برای احراز صالحیت واجدان شرایط است در پزشکی که مرجع صالحیتدرمان و آموزش 

 کند.سازی ایجاد نمیهای مستقل دندانصدور مجوز تأسیس کارگاه

 

 

 

 

 

های سایر فعالیت

 صنفی

 

 

 

 

 

 06/12/1370مورخ  159و  158رأی وحدت رویه شماره  هاحق واگذاری سرقفلی هتل
هتل که برای اقامت و استراحت و خدمات مسافرین مورد استفاده تمام اجزاء و طبقات پیام رأی: 

 گیرند.گیرد، مشمول حق واگذاری محل سرقفلی قرار میقرار می

 17/03/1388مورخ  233رأی وحدت رویه شماره  های جعلی تاکسیحواله

ها در مراجع هایی که ادعای جعل آنالزام سازمان تاکسیرانی به معرفی دارندگان حوالهپیام رأی: 

قضایی در حال رسیدگی است به اداره راهنمایی و رانندگی جهت شماره گذاری اتومبیل، مجوزی 

 ندارد.

دفاتر  بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق
 اسناد رسمی

 26/02/1396مورخ  142رأی وحدت رویه شماره 

محل دفترخانه  ه عنوانی باستفاده از اماکن مسکونحکم قانونگذار مبنی بر تجویز پیام رأی: 

 تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد.به  ،اسناد رسمی

 21/09/1396مورخ  932رأی وحدت رویه شماره  وریاستفاده از کارت پیله 

ست و صرف اقابل واگذاری به دیگری و غیروری قائم به شخص استفاده از کارت پیلهپیام رأی: 

 .شودتوسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی انجام واردات
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 آرای وحدت رویه در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

اراضی اختالفی 

موضوع اجرای ماده 

ها و  قانون جنگل 56

 مراتع

مرجع صالح رسیدگی به شکایات مربوط به 
 ها و مراتعقانون جنگل 56اجرای ماده 

مورخ  29و  18/01/1371مورخ  4های آرای وحدت رویه به شماره
14/04/1376 

ها و مراتع، قانون جنگل 56تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده پیام آراء: 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی است و دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی 

 ندارد.

 22/08/1386مورخ  715رأی وحدت رویه شماره  رداخت بها یا معوض اراضی ملی شدهپ

-قانون حفاظت و بهره 56پرداخت بها یا معوض اراضی ملی شده در اجرای ماده  پیام رأی:

 ها و مراتع کشور، جواز قانونی ندارد.برداری از جنگل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اراضی کشت موقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 276، 28/09/1377مورخ  208های آرای وحدت رویه به شماره شرایط واگذاری اراضی مزروعی
 58، 17/04/1380مورخ  120، 11/07/1378مورخ  278و  277

 08/02/1381مورخ  36و  07/02/1382مورخ 

قانون اراضی کشت موقت، در صورتی که مشروعیت  5طبق مفاد تبصره : 208پیام رأی شماره 

نداشته باشند، تا سه  ها مورد تأیید دادگاه انقالب اسالمی باشد و ممر درآمد کافی یت زمینمالک

 یابد.برابر عرف محل، زمین مزروعی به مالک اختصاص می

با توجه به مفاد قانون اراضی کشت موقت، هیأت واگذاری : 278و  277، 276پیام رأی شماره 

ول قانون مزبور به زارعین متصرف واجد شرایط زمین مکلف به واگذاری اراضی مزروعی مشم

   است.

صرف اشتغال به شغل آموزگاری مثبت تمکن مالی کافی جهت : 58و  120پیام آرای شماره 

 قانون اراضی کشت موقت نیست.  5عدم اعمال تبصره 

قانون اراضی کشت موقت، در حد نصاب  5اراضی مزروعی موضوع تبصره : 36پیام رأی شماره 

 باشد.مشمول حکم مقرر در ماده واحده این قانون نمی مقرر،

تأخیر یا معرفی نکردن زارع به دفاتر اسناد 
 رسمی

مورخ  180،  21/01/1379مورخ  9های آرای وحدت رویه به شماره
 15/02/1381مورخ  54و  03/06/1381

موقت به دفتر عدم معرفی زارع مشمول مقررات قانون اراضی کشت : 54و  9پیام رأی شماره 

اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون، سالب حق مکتسب قانونی 

 اشخاص نیست.

در صورت تحقق و اجتماع شرایط الزم قانونی، تأخیر در معرفی زارع واجد : 180پیام رأی شماره

ی کشت موقت، سبب شرایط به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراض

 انتفای این امر نیست.
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 آرای وحدت رویه در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 تاراضی کشت موق

های مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأت
 واگذاری زمین و ستاد مرکزی

 242، 14/07/1381مورخ  248های آرای وحدت رویه به شماره
 15/07/1392مورخ  452و  07/06/1390مورخ 

های واگذاری زمین و ستاد تبه موجب قانون، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأ پیام آراء:

 تعیین شده است. 26/10/1376مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت تا 
 

 21/12/1384مورخ  851رأی وحدت رویه شماره  تصرف اراضی بایر و دایر

تصرف اراضی بایر و دایر قبل از پیروزی انقالب اسالمی، موضوع قانون اراضی کشت پیام رأی: 

 باشد.موقت نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصالحات ارضی

صدور رأی از طرف شورای اصالحات ارضی 
 پس از صدور سند مالکیت

 15/10/1375مورخ  213رأی وحدت رویه شماره 

با توجه به صدور سند مالکیت در اجرای مقررات اصالحات ارضی و عدم احراز تحقق و پیام رأی: 

ز طرف شورای اصالحات ارضی اجتماع شرایط الزم جهت بررسی اعتراض مالکین، صدور رأی ا

 موافق قانون نبوده است.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 

تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و »خصوص
 «امالک مشمول قانون اصالحات ارضی

 427، 11/07/1377مورخ  145های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  448و  08/10/1381مورخ  358، 28/10/1382مورخ 

26/11/1382 

مقرره راجع به جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت : 427و  145پیام آرای شماره 

تصرف زارعان مشمول قانون اصالحات ارضی، متضمن ایجاد صالحیت در حد نفی حقوق 

 ها نیست.مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آن

 

ف باقیمانده قراء، مزارع و امالک مشمول تعیین تکلی»: مصوبه 448و  358پیام آرای شماره 

فید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط شورای م« قانون اصالحات ارضی

 .باشد اصالحات ارضی نمی
 

 31/02/1385مورخ  104و  102های آرای وحدت رویه به شماره الحاق اراضی به محدوده شهرها
 19/06/1385مورخ 429و 

الحاق اراضی مشمول قوانین اصالحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار  :پیام آراء

 .اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست

 13/11/1387مورخ  805رأی وحدت رویه شماره  اصالح اشتباه قلمی

وط به اصالحات اقدام شورای اصالحات ارضی به اصالح اشتباه قلمی در اسناد مربپیام رأی: 
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 آرای وحدت رویه در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 است. 1343نامه اصالحات ارضی مصوب آیین 38ارضی مطابق ماده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تملک، تصرف و 

واگذاری اراضی 

های توسط سازمان

دولتی برای اجرای 

های عمومی و طرح

 عمرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60و  13/09/1369مورخ  204های آرای وحدت رویه به شماره پرداخت بهای حقوق ارتفاقی 
 17/04/1374مورخ 

های عمرانی ی مورد نیاز برای اجرای طرحهادر صورت خریداری زمین: 204پیام رأی شماره 

 توسط دولت، دولت از پرداخت بهای حقوق ارتفاقی امالک مجاور، معاف است.

دولت الزامی به پرداخت حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راه  :60پیام رأی شماره 

از واقع در خارج های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصالتی برق و مجاری آب و لوله های نفت و گ

 از محدوده شهرها ندارد.
ها توسط تملک اراضی موردنیاز سازمان

 شهرداری
 09/08/1371مورخ  159رأی وحدت رویه شماره 

هایی که دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی و اقدام شهرداری در تملک پالک پیام رأی:

اند، خالف ش و ارشاد اسالمی بودهمرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرور

 قانون است.

و  436و  04/02/1372مورخ  13های آرای وحدت رویه به شماره اراضی ملی شده در جنب کارخانه سیمان ری
 15/09/1383مورخ  449

مستفاد از الیحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین به  :13پیام رأی شماره 

لی اراضی ملی شده در جنب کارخانه سیمان ری، دولت مکلف به واگذاری اراضی مالکین اص

 سیاهدشتک به مالکین مذکور است.

عوض به مالکین اراضی مراجع به واگذاری اراضی مقررات : 449و  436پیام رأی شماره 

ل کلیه قطعات امفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قب ،متصرفی سیمان ری

 .ک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور استتمل

 88، 20/06/1372مورخ  114های آرای وحدت رویه به شماره پرداخت حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح
 27/03/1380مورخ  93و  09/02/1392مورخ 

های اجرایی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول ها و دستگاهمجریان طرح: 114پیام رأی شماره 

 رح را بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تأدیه نمایند.ط

-دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض اراضی واقع در طرح: 88پیام رأی شماره 

 های عمومی و عمرانی است.

-با توجه به وقوع ملک اشخاص در طرح فضای سبز و محل استقرار کارگاه :93پیام رأی شماره 

-مزاحم شهری، شهرداری مکلف به واگذاری زمین معوض به صاحبان این امالک میهای غیر

 باشد.
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 آرای وحدت رویه در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تملک، تصرف و 

واگذاری اراضی 

های توسط سازمان

دولتی برای اجرای 

عمومی و  هایطرح

 عمرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دولتی معیار تملک زمین از طرف سازمان
 هاو شهرداری

 30/11/1372مورخ  204رأی وحدت رویه شماره 

یک  ها به اعتبار دو قانون که در هرهای دولتی و شهرداریتملک زمین از طرف سازمانپیام رأی: 

از این دو برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاصی تعیین شده است، محمل قانونی 

   ندارد.

اعتبار الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 
 و امالک

 25/04/1373مورخ  41رأی وحدت رویه شماره 

اسخ الیحه قانونی ها، نقانون نحوه تقویم ابنیه و امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریپیام رأی: 

نحوه خرید و تملک اراضی و امالک از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه توسط شهرداری 

 باشد.نمی

شرط تملک اراضی توسط واحدهای دولتی و 
 هاشهرداری

 01/12/1378مورخ  394رأی وحدت رویه شماره 

ها، فوریت هرداریشرط تملک اراضی و امالک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شپیام رأی: 

 های مصوب است.نیاز و فعلیت اجرای طرح

های دولتی در ضمانت اجرای عدم اجرای طرح
 مهلت مقرر

 197، 25/02/1378مورخ  47های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  67، 23/04/1387مورخ  238، 03/04/1386مورخ 

 25/02/1391مورخ  102و  11/02/1391

های دولتی و با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف امالک واقع در طرح :47پیام رأی شماره 

ها، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری مکلف به صدور شهرداری

 پروانه ساختمان است.

عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت قانونی در  :67و  197پیام آرای شماره 

و شهرداری ملزم به صدور پروانه  برای مالک بودهجد حق اعمال حقوق مالکانه مو ،ملک شاکی

 است. احداث بنا در ملک مزبور

با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی شهرداری به خرید و تملک اراضی : 238پیام رأی شماره 

و شهرداری  واقع در طرح فضای سبز، مالکین آنها ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود بوده

 مکلف به صدور پروانه است.

های عمومی و عمرانی در مهلت مقرر، موجبی برای با عدم اجرای طرح: 102پیام رأی شماره 

 ابطال طرح مصوب وجود ندارد.

های تملک اراضی خارج از محدوده طرح
 شهرداری مصوب

 30/11/1386مورخ  1415و  1403رأی وحدت رویه شماره 

های  شهرداری در جهت اجرای برنامه های مصوبک اراضی خارج از محدوده طرحتملپیام رأی: 



30 
 

 آرای وحدت رویه در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

تملک، تصرف و 

واگذاری اراضی 

های توسط سازمان

دولتی برای اجرای 

های عمومی و طرح

 عمرانی

 

 

 ، وجاهت قانونی ندارد.عمومی و عمرانی شهری

 15/12/1390مورخ  573رأی وحدت رویه شماره  عدم ضرورت اجرای طرح

های ناشی از اعمال حاکمیت را عدم ضرورت اجرای طرح صرفاً موجبات ابطال تملکپیام رأی: 

 آورد.راهم میف

شرط الزم طرح شکایت تشخیص اصل 
های استحقاق بها یا عوض در رابطه با طرح

 عمومی و عمرانی

 12/04/1391مورخ  183رأی وحدت رویه شماره 

اثبات مالکیت مالکان توسط مراجع صالح، شرط الزم برای طرح شکایت تشخیص پیام رأی: 

 های عمومی و عمرانی است.اصل استحقاق بها یا عوض در رابطه با طرح

 

 

 

 

 

 

 

 زمین شهری
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه قانون لغو مالکیت  15اعتبار ماده 
 اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

 05/04/1369مورخ  105رأی وحدت رویه شماره 

آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت  15با توجه به ابطال ماده پیام رأی: 

 اثر هستند.عمران آن، اقدامات ادارات کل زمین شهری به استناد ماده مذکور، باطل و بی

 19/09/1370مورخ 126رأی وحدت رویه شماره  هاتملک اراضی توسط شهرداری

های توانند زمینها و تأسیسات عمومی زیربنایی خود میها در اجرای طرحشهرداری: پیام رأی

 مورد نیاز را با رعایت قانون زمین شهری تملک کنند.

-تجدیدنظر نسبت به آرای صادره علیه هیأت

ها و ستاد نفره واگذاری زمین استان 7های 
 های واگذاری زمینمرکزی هیأت

 13/12/1370مورخ  161رأی وحدت رویه شماره 

نفره واگذاری زمین  7های احکام صادره از ناحیه شعب دیوان علیه تصمیمات هیأت پیام رأی:

های واگذاری زمین قابل تجدیدنظر و رسیدگی شکلی در هیأت ها و ستاد مرکزی هیأتاستان

 .تجدیدنظر دیوان است
بوده و در حال حاضر نسخ شده و به موجب ماده  1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  18)این رأی براساس ماده 

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آرای شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظر هستند.( 65

و  153و  23/04/1371مورخ  56های آرای وحدت رویه به شماره اعتبار قانون اراضی شهری و مصوبات آن
 25/07/1377مورخ  154

مجلس شورای  27/12/1360ماده یک قانون اراضی شهری مصوب   :56پیام رأی شماره 

علت   به 08/02/1366را پنج سال تعیین نموده و در تاریخ  اسالمی مدت حاکمیت این قانون

انقضاء مهلت پنج ساله مذکور اعتبار و قدرت اجرایی نداشته است و از طرف دیگر مصوبه مورخ 
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 زمین شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسالمی ناظر به قانون اراضی شهری است و با   شخیص مصلحت نظاممجمع ت 16/01/1367

 .االشعار کاربردی نداشته است انقضاء مهلت اجرایی این قانون در تاریخ فوق

اراضی و امالک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره  تملک: 154و  153پیام رأی شماره 

شهری   ل از قابلیت اجرای قانون زمینو قب 27/12/1360اعتبار قانونی اراضی شهری مصوب 

 .اساس مقررات قانون مزبور موافق اصول و موازین قانونی نیست بر 22/06/1366مصوب 

قانون  12و  9دایره شمول قانون تفسیر مواد 
 اراضی شهری

 20/06/1372مورخ  111رأی وحدت رویه شماره 

مجلس شورای  5/11/1356ی مصوب قانون اراضی شهر 12و  9قانون تفسیر مواد پیام رأی: 

مجمع تشخیص مصلحت نظام( مبنی بر اینکه اقدامات دولت در  16/01/1367اسالمی )مصوب 

مجلس  27/12/60قانون اراضی شهری مصوب  9هایی که در اجرای مادة مورد کلیة زمین

شده، از  شورای اسالمی اعم از موات و دایر و بایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد

زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خالف این نظریه 

داده شده، فاقد اعتبار است ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری و ادارات تابعه به 

 ارد.ها ندمنظور واگذاری به افراد واجد شرایط است و ارتباطی به اقدامات تملکی شهرداری
اعتبار آرای صادره از دیوان در خصوص 

 اراضی شهری
 21/03/1373مورخ  27رأی وحدت رویه شماره 

قانون اراضی شهری و نصاب مقرر  8رأی شعبه دیوان در صورت رعایت مقررات ماده  پیام رأی:

 در آن، موافق اصول و موازین قانونی خواهد بود.
مورخ  115و  114، 113های رویه به شمارهآرای وحدت  تملک اراضی بایر و دایر

 07/12/1384مورخ  762و  03/06/1375مورخ  102، 03/10/1373

قانون زمین شهری مبنی بر جواز تملک اراضی  5مفاد ماده : 115و  114، 113پیام رأی شماره 

باشد، بایر و دایر توسط شهرداری، مفید تملک زمینی که دارای ساختمان و اشجار به صورت باغ 

 نیست.

قانون زمین شهری، تملک اراضی دایر و بایر  9ماده  2به استناد تبصره : 102پیام رأی شماره 

 ای جواز قانونی ندارد.شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه

تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم : 762پیام رأی شماره 

 ن زمین شهری است.مقرر در قانو
واگذاری و تحویل زمین به اعضاء شرکت 

 تعاونی مسکن افسران ژاندارمری
 24/10/1373مورخ  124و  123، 122رأی وحدت رویه شماره 

اداره کل زمین شهری استان تهران تعهدی به واگذاری و تحویل زمین به اعضاء پیام رأی: 
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 زمین شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری ندارد.

 09/02/1374مورخ  15رأی وحدت رویه شماره  واگذاری زمین به کارکنان سازمان دامپزشکی

چون در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی، سازمان دامپزشکی جزو پیام رأی: 

، الزام وزارت کشاورزی به واگذاری زمین به کارکنان این سازمان، وزارت جهاد سازندگی بوده

 قانونی نداشته است.وجاهت 

 04/12/1375مورخ  307رأی وحدت رویه شماره  طرف شکایت در دعوای تملک اراضی

با توجه به تملک زمین اشخاص توسط اداره زمین شهری و واگذاری آن به اداره پیام رأی: 

تواند متوجه شهرداری و اداره آموزش و آموزش و پرورش، اقامه دعوا توسط مالکین آنها نمی

 پرورش باشد.

 363، 24/11/1377مورخ  251های آرای وحدت رویه به شماره شرط تملک اراضی در محدوده شهرها
مورخ  447، 04/12/1381مورخ  446، 30/11/1379مورخ 

مورخ  207و  21/12/1384مورخ  833، 26/11/1382
01/06/1389 

ط سازمان زمین شهری منوط تملک اراضی واقع در محدوده شهرها توس :251پیام رأی شماره 

به این است که سازمان مذکور  بهای زمین مورد تملک را قبالً تأمین و در هنگام تنظیم سند در 

 صندوق ثبت تودیع نماید.

قانون  9تملک اراضی بایر و دایر در اجرای ماده  :833و  447، 446، 363پیام آرای شماره 

 23ه مذکور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد زمین شهری منوط به تحقق شرایط مقرر در ماد

 است. 24و 

قانون زمین شهری در شهرهایی اجرا  9اقدامات تملکی در اجرای ماده : 207پیام رأی شماره  

 شود که نامشان در فهرست پیوست قانون درج شده باشد.می
 06/09/1379مورخ  262و  261های آرای وحدت رویه به شماره قائم مقامی مالک در تنظیم سند

 22/09/1389مورخ  387و  25/12/1381مورخ  467و 

در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا قانون زمین شهری،  9ماده  6براساس تبصره  پیام آراء:

 عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعالن وزارت مسکن و

و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکاالت حقوقی یا شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی  

ها با سپردن بهای زمین مورد یا شهرداری  ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت

زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا  ،تملک به صندوق ثبت محل

لذا اقدام واحدهای دولتی غیر از  نمایند مالک سند انتقال را امضاء می  شهرداری به قائم مقامی
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 زمین شهری

تنظیم سند انتقال و تملک ملک مورد نظر موافق حکم صریح وزارت مسکن و شهرسازی به 

 نیست. مقنن

قانون زمین شهری در  9 مهلت اجرای ماده
 خصوص تملک اراضی

 21/10/1382مورخ  415رأی وحدت رویه شماره 

مهلت اجرای ماده  22/6/66قانون زمین شهری مصوب  9ماده  11صراحت تبصره ه بپیام رأی: 

های آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است. بنابراین  این قانون و تبصره 9

الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل   های فوق تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصره

 ندارد. قانونی

و  11/09/1386مورخ  963های آرای وحدت رویه به شماره مالکانه واگذاری زمین به میزان نصاب
 29/01/1396مورخ 44

سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه بر اساس پیام آراء: 

قانون زمین شهری  7احکام قطعی مراجع قضایی به منتقل الیه زمین طبق تبصره ذیل ماده 

 است.

 16/04/1387مورخ  237رأی وحدت رویه شماره  اضی منابع ملی فروش ار

قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و  10اراضی منابع ملی که در اجرای ماده  پیام رأی:

 اند، قابل فروش نیستند.شهرسازی قرار گرفته

 

 

 

 

 اراضی موات

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی موضوع قانون 
 موات شهریلغو مالکیت اراضی 

 11/04/1363مورخ  25رأی وحدت رویه شماره 

دیوان عدالت اداری از صالحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون لغو مالکیت اراضی پیام رأی: 

 موات شهری و آیین نامه اجرایی آن برخوردار است.

نامیه اجراییی قیانون لغیو مالکییت      اعتبار آییین 
 اراضی موات شهری

 110، 12/12/1374مورخ  203های شماره آرای وحدت رویه به
مورخ 98، 17/08/1376مورخ  109، 10/06/1375مورخ 

 09/04/1381مورخ  126و  04/05/1378

نامه اجرایی قانون لغو آیین 15و  3و  2تصرف و لغو مالکیت اشخاص طبق بندهای پیام آراء: 

ی هیأت عمومی دیوان عدالت مالکیت اراضی موات شهری، با توجه به ابطال آنها به موجب رأ

 اداری وجاهت قانونی ندارد.

 

سایر دعاوی مرتبط 

 با اراضی

 

 03/12/1368مورخ  112رأی وحدت رویه شماره  های غیرنقدی به کشاورزانپرداخت کمک

های غیر نقدی به کبر اساس دستورالعمل هیأت نظارت در خصوص نحوه پرداخت کمپیام رأی: 

-های قرق نمیکشاورزان منطقه نوژیان، حقوق بگیران دولت مشمول دریافت خسارت سال

 باشند.
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سایر دعاوی مرتبط 

 با اراضی

 21/05/1380مورخ  173رأی وحدت رویه شماره  اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها 

ارج از اراضی واقع درخ 1351 قانون برنامه و بودجه مصوب 50ماده  9بند براساس پیام رأی: 

 مجاری آب و برق و های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصالتی و مسیر راه محدوده شهرها که در

د با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین نگیر نفت قرار می های گاز و لوله

خت از بابت این حق ارتفاق وجهی پردا گیرد وشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می خواهد

کرج و عدم جواز پرداخت وجهی به به اراضی واقع در اتوبان تهران  شمول این حکم نخواهد شد

 است. نمالکین اراضی مذکور، موافق قانو

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظریه فقهای شورای  23/01/1389مورخ  4به موجب دادنامه شماره )
مورخ  60های شماره قانون برنامه و بودجه با موازین شرع، دادنامه 50ماده  9نگهبان مبنی بر مغایرت بند 

اند. متن الحاقی به آیین دادرسی دیوان نقض شده 53به تجویز ماده  21/05/1380مورخ  173و  17/04/1374
 باشد:به شرح زیر می 23/01/1389مورخ  4دادنامه شماره 

های عمومی، عمرانی و  تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه نظر به اینکه به موجب الیحه قانونی نحوه خرید و
های دولتی اعم از اینکه شمول  ها و مؤسسات دولتی، شرکت ، دولت، وزارتخانه17/11/1358نظامی دولت مصوب 

مورد ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداری
 50ماده  9شورای محترم نگهبان، بند  8/7/1386مورخ  22818/30/86اند و به موجب نظریه شماره  تملک گردیده

خالف موازین شرع اعالم شده است، لذا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  1351قانون برنامه و بودجه مصوب 
اند، مغایر  الذکر انشاء گردیده ه بر خالف شرایط فوق، ک21/5/1380مورخ  173و  17/4/1374مورخ  60های به شماره

-نقض می 1384الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  53موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده 

 .(گردند

 02/08/1396مورخ  729رأی وحدت رویه شماره  آب بهای رودخانه

شوند، در یی که در طول سال به دریا روانه میهامند از آب رودخانهکشاورزان بهرهپیام رأی: 

 .موظف به پرداخت آب بهاء هستندصورت مهار آن با ایجاد سد، 

 

 

 صنایع و معادن
 
 
 
 
 

 09/09/1368مورخ  79رأی وحدت رویه شماره  تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی

تعاونی مرغداری امید زاهدان، بدون تشکیل و تغییر در مواد اساسنامه شرکت پیام رأی: 

 رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور، اعتبار و جواز قانونی ندارد.

 21/06/1370مورخ  109رأی وحدت رویه شماره  تقاضای تلفن

از آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه، حق دادن دو تقاضا  5مستنبط از بند پیام رأی: 

 طرف یک خانواده برای دو محل سلب نشده است.

 25/07/1377مورخ  107رأی وحدت رویه شماره  های آب و فاضالب ماهیت شرکت
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 صنایع و معادن
 
 
 

 

های آب و فاضالب جز در مواردی که به تصویب هیأت وزیران به صورت دولتی شرکتپیام رأی: 

 شوند، غیردولتی هستند.تشکیل و اداره می

 14/01/1391مورخ  5رأی وحدت رویه شماره  رداری از معادنسلب صالحیت بهره ب

تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صالحیت بهره برداری از معادن به لحاظ بهره پیام رأی: 

 برداری غیراصولی و غیرفنی که منجر به تضییع ذخیره معدن شده، قانونی و غیرقابل نقض است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 (1361ـ 1397زمینه عمران، شهرسازی و اسناد )آرای وحدت رویه در 
 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروانه ساختمانی و 

 پایان کار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 294 -295و  15/08/1369مورخ  181آرای وحدت رویه به شماره  صدور  پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی
 28/01/1397مورخ 

ها، جز در صورت تغییر کاربری صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی و باغپیام آراء: 

زمین مزروعی و باغ به مسکونی که در صالحیت شورای عالی شهرسازی و معماری است، 

 امکانپذیر نیست.

صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار 
 ای کسبیواحده

 07/12/1369مورخ  244رأی وحدت رویه شماره 

صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که به منظور پیام رأی: 

تأمین مایحتاج روزانه و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر مبادرت به ایجاد واحد کسبی در 

 اند، قانونی است.واحد مسکونی نموده

دور پروانه ساختمانی در محدوده خارج مرجع ص
 از شهر

 18/04/1373مورخ  39رأی وحدت رویه شماره 

های الزم در خصوص احداث ساختمان طبق مشخصات و صدور پروانه و اعمال نظارتپیام رأی: 

تعیین شده  شرایط مندرج در پروانه، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، به عهده مرجع

   انداری است.توسط است

 468، 17/05/1377مورخ  93های آرای وحدت رویه به شماره لزوم اخذ پروانه
 25/12/1381مورخ 

اقدام به احداث ساختمان در اراضی واقع در شهرها و حریم آن، قبل از : 93پیام رأی شماره 

 تحصیل پروانه از شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

 

اراضی واقع در محدوده شهرها موظف به اخذ پروانه جهت احداث  مالکان: 468پیام رأی شماره 

 ساختمان و رعایت مراتب مندرج در آن هستند.

 14/05/1380مورخ  160رأی وحدت رویه شماره  تأخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی

ل تواند موجب محرومیت اشخاص در اعما تأخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمی پیام رأی:

 حقوق مالکانه و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا باشد.

های حق مکتسبه شهروندان نسبت به پروانه
 صادر شده

 27/10/1383مورخ  544رأی وحدت رویه شماره 

سلب یا تغییر حق مکتسبه شهروندان در خصوص صدور پروانه ساختمانی بدون اجازه پیام رأی: 

 وجاهت قانونی است. قانونگذار فاقد

 17/02/1385مورخ  74و  73رأی وحدت رویه شماره  تخلف از مندرجات پروانه
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تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عرض در صورت پیام رأی: 

 ، اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد وارد نیست.معبر

 14/11/1386مورخ  1330شماره رأی وحدت رویه  شروط توافقی صدور پروانه

در فرض توافق بین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن مبنی بر پرداخت وجوهی به پیام رأی: 

  شهرداری، الزام به صدور پروانه بدون پرداخت آن محمل قانونی ندارد.
مورخ  97و  16/04/1387مورخ  236رأی وحدت رویه شماره  احداث بنای زائد بر تراکم مجاز

25/01/1393 

 ،احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری: 236پیام رأی شماره 

 .رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست

اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه  :97پیام رأی شماره 

 گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری، غیرقانونی است.صادر شده پس از صدور 
 

مورخ  399، 16/01/1388مورخ  6های آرای وحدت رویه به شماره تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
الی  1224، 05/12/1392مورخ  949و  948و  06/10/1389

 19/11/1395مورخ  1227

های قطعی رت تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع به موجب دادنامهدر صو: 6پیام رأی شماره 

 های دادگستری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه احداث بنای مجاز نماید.دادگاه

اجرای تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به تجویز شورای : 399پیام رأی شماره 

 اسالمی شهر منوط نشده است.

تواند صدور پروانه ساختمانی را به ایفای تعهداتی شهرداری نمی :949و  948ه پیام رأی شمار

 از سوی متقاضی منوط و مشروط کند.

کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری طبق مصوبه : 1227الی  1224پیام رأی شماره 

 است. مجاز به صدور پروانه ساختمانی پس از آماده سازی کامل توسط مالکین
 21/04/1388مورخ  343رأی وحدت رویه شماره  پایان کار در امور خدماتی صدور

دعوای الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای امور از نوع خدماتی، مانند پیام رأی: 

 تأسیس و اداره گرمابه عمومی، وارد نیست.

 10/11/1390مورخ  486رأی وحدت رویه شماره  صدور پروانه در اراضی موقوفه

اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستأجر، حسب اختیار واگذار شده در قرارداد، با حق  پیام رأی:

ایجاد اعیان همراه است و مشاع بودن عرصه مانع درخواست صدور پروانه در میزان عرصه 

 مذکور نیست.
 05/12/1392مورخ  946رأی وحدت رویه شماره  صدور پروانه بر مبنای نوع کاربری

 است. به صدور پایان کار اداریمکلف شهرداری در صورت احراز کاربری اداری، پیام رأی: 
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 14/10/1395مورخ  817رأی وحدت رویه شماره  اعطای تراکم

 به اعطای پروانه با حداکثر تراکمالزامی قانونی شهرداری در صدور پروانه ساختمان پیام رأی: 

 ندارد.

 

 

 

 

 

تفکیک و تغییر 

 اربری اراضیک

 16/07/1373مورخ  79رأی وحدت رویه شماره  شرایط تغییر کاربری اراضی شهری

نفع، فارغ از مقررات تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذیپیام رأی: 

 قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات عمومی شهری، جواز قانونی ندارد.

 
 12/03/1387مورخ  148رأی وحدت رویه شماره  هاتفکیک یا افراز اراضی در شهر

 شهرداری رأساً مسئولیتی در رابطه با تفکیک یا افراز اراضی در شهرها ندارد.پیام رأی: 

 
 06/02/1388مورخ  42رأی وحدت رویه شماره  هاتغییر کاربری پارکینگ آپارتمان

رد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ها جز در مواتغییر کاربری پارکینگ آپارتمانپیام رأی: 

 ندارد.

 06/02/1388مورخ  49رأی وحدت رویه شماره  احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی

احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع پیام رأی: 

 ذیصالح قانونی، مجوزی ندارد.

 

 

حریم ایمنی برای 

 قع در شهرامالک وا

 02/08/1377مورخ  165رأی وحدت رویه شماره  حریم ایمنی سازمان انرژی اتمی

احداث ساختمان در حریم ایمنی طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی با بقاء طرح پیام رأی: 

 مربوط مغایر هدف مقنن از وضع قانون حفاظت در برابر اشعه اتمی است.

 08/12/1390مورخ  555رأی وحدت رویه شماره  انتقال گاز حریم امالک واقع در مسیر خطوط

برای امالک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز هستند، در قوانین و مقررات پیام رأی: 

 بینی نشده است.حریمی پیش

 

سدّ معبر و اشغال 

 روهاپیاده

مورخ  70و  17/07/1372ورخ م129های آرای وحدت رویه به شماره هاها و کیوسکجمع آوری دکه

21/02/1382 

قانون شهرداری به منظور جلوگیری از سد  55ماده  2به صراحت تبصره یک ذیل بند  پیام آراء:

 های روها و سایر اماکن عمومی، شهرداری مکلف به برداشتن دکه عمومی و اشغال پیاده معبر
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 منصوبه قبل از تاریخ تصویب قانون گردیده است.

 

 

 

 

 

ب عضویت سل

اعضای شوراهای 

 اسالمی

 

 

 

مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای 

 در خصوص سلب عضویت آنها اسالمی

  89و  15/11/1385مورخ  759های آرای وحدت رویه به شماره

 16/02/1386مورخ 

مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در پیام آراء: 

 . ویت آنها در مراجع مزبور، دادگاه ذیصالح دادگستری استخصوص سلب عض

 53در خصوص اعمال ماده  29/11/1385مورخ  794)هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره  ـ

مطابق تبصره تأکید نمود:  15/11/1385مورخ  759الحاقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 
قانون اصالح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب  82اده م 2

قانون مزبور عضویت آنان در شورای  82الذکر که بر اساس ماده  فرد یا عضو شوراهای مذکور در قانون فوق 1382
در لفظ و « دادگاه صالح»های  به اینکه واژهتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. نظر  شود، می مربوط سلب می

اصطالح حقوقی محمول بر دادگاه عمومی ذیصالح دادگستری است و حکم مقنن در این زمینه نیز ظهور در اطالق 
مبنی بر نقض  17/11/1385عبارت مذکور به دادگاه عمومی دادگستری دارد، بنابراین رأی بر رد تقاضای مورخ 

 .(شود الذکر صادر می هیأت عمومی دیوان و ابقاء مفاد دادنامه فوق 15/11/1385خ مور 759دادنامه شماره 

فرد برخالف حکم قبلی قانونگذار مقرر شده است:  27/08/1386 مصوب 82به ماده  الحاقی 3 تبصره)به موجب  ـ

مذکور خارج از نوبت به  توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاهگردند، مییا افرادی که سلب عضویت می
 .(کند و رأی آن قطعی و الزم االجرا خواهد بودموضوع رسیدگی می

 

شورای انتظامی 

سازمان نظام 

 مهندسی ساختمان

رسیدگی به آراء شورای انتظامی سازمان نظام 
 مهندسی ساختمان

 02/08/1390مورخ  322رأی وحدت رویه شماره 

صالحیت رسیدگی به آراء شورای انتظامی سازمان نظام شعب دیوان عدالت اداری پیام رأی: 

 مهندسی ساختمان را ندارند.

 

 

 

 شهرداری عوارض

 

 

 

 

 

 14/05/1374مورخ  78رأی وحدت رویه شماره  عوارض پذیره و حق پارکینگ

اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ بر مبنای قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی یام رأی: پ

 ها موافق اصول و مقررات قانونی است.شهرداری

 27/08/1374مورخ  147رأی وحدت رویه شماره  های گچعوارض تولیدات کارخانه

بندی از ر ضروری بستههای گچ به وسایل غیتسری اخذ عوارض از تولیدات کارخانهپیام رأی: 

 جمله پاکت که از مقوله تولیدات خاص کارخانه نیست، جواز قانونی ندارد.

 14/06/1377مورخ  123رأی وحدت رویه شماره  دریافت عوارض به موجب مصوبه استانداری
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)ابطالی( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،  22/2/75مورخ  25نظر به رأی شماره پیام رأی: 

 ت عوارض به موجب مصوبه استانداری، خالف قانون است.دریاف

 15/12/1377مورخ  266رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به اختالفات مربوط به عوارض

قانون شهرداری اعم از تعلق و یا عدم  77رسیدگی به هر گونه اختالف موضوع ماده پیام رأی: 

 ن مذکور در این ماده است.تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صالحیت کمیسیو

 04/10/1379مورخ  284رأی وحدت رویه شماره  اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی

قانون تشکیالت شوراهای  35اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی مستند به ماده  پیام رأی:

 اسالمی کشور، قانونی بوده است.

 24/04/1380مورخ  127رأی وحدت رویه شماره  هاتنفیذ عوارض شهرداری

 1371ها مصوب  طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریپیام رأی: 

تا  1/9/1361ها که از تاریخ  کلیه عوارض تصویبی شهرداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام

( برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم 12/10/1366زمان تنفیذ نماینده ولی امر )

 .است قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی گردیده  مقامی شورای اسالمی شهر در خأل وجود قائم

های تولیدی تیرچه بلوک عوارض کارگاه

 سیمانی

 369و  15/10/1381مورخ  366های آرای وحدت رویه به شماره

 15/10/1381مورخ 

اساس قانون شوراهای  های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی براخذ عوارض کارگاهپیام آراء: 

 اسالمی کشوری، معتبر و قانونی بوده است.

 25/03/1382مورخ  120رأی وحدت رویه شماره  عوارض پیمانکاری واحدهای آموزشی

معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض پیمانکاری به پیمانکاران طرف قرارداد پیام رأی: 

 یابد.با آموزش و پرورش، تسری نمی

 03/03/1383مورخ  69رأی وحدت رویه شماره  رض فروش کاالهای تولیدیعوا

: به موجب قانون، شرکت چینی سان موظف به وصول عوارض فروش کاالهای تولیدی پیام رأی

 از خریداران بوده است.
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و  544و  21/12/1384مورخ  835های آرای وحدت رویه به شماره هامبنای قانونی اخذ عوارض توسط شهرداری

 07/08/1385مورخ  545

ها، ارائه خدمات شهری در محدوده شهرها مبنای قانونی اخذ عوارض توسط شهرداری پیام آراء:

 و حریم قانونی آنها است.

 22/05/1385مورخ  311رأی وحدت رویه شماره  عوارض بهای تولیدات فخاری

راهای اسالمی کشوری قانونی عوارض بهای تولیدات فخاری در اجرای قانون شوپیام رأی: 

 است.

دریافت عوارض از واحدهای صنعتی و 

 تولیدی مستقر در شهرک صنعتی

 1442و  15/11/1385مورخ  757های آرای وحدت رویه به شماره

 07/12/1386مورخ 

دریافت عوارض از واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی واقع در حوزه  پیام آراء:

 شهر قانونی است. استحفاظی

نحوه توزیع عوارض وصولی از تولیدات 

های صنعتی مستقر در کارخانجات شهرک

 محدوده قانونی شهرها

 21/05/1386مورخ  348رأی وحدت رویه شماره 

مستقر در  های صنعتییک درصد عوارض وصولی از تولیدات کارخانجات شهرکپیام رأی: 

-بالمناصفه به شهرداری محل و مقامات ذیصالح شهرک محدوده قانونی شهرها به طور مساوی

 گیرد.میها تعلق های صنعتی به منظور تمشیت امور شهرک

 08/08/1386مورخ  676رأی وحدت رویه شماره  آالت قراضهعوارض فروش آهن

شود، آالت قراضه که کاالی تولیدی محسوب نمیوصول عوارض از محل فروش آهنپیام رأی: 

 ونی نداشته است.مجوز قان

 16/11/1386مورخ  1353رأی وحدت رویه شماره  عوارض واحدهای سنگبری

واحدهای سنگبری به عنوان کارگاه غیرمشمول قانون نظام صنفی، مشمول پرداخت پیام رأی: 

 اند.یک درصد عوارض از قیمت نهایی فروش محصوالت و تولیدات بوده

 15/02/1387مورخ  86شماره رأی وحدت رویه  عوارض فروش خودرو

معافیت تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو از پرداخت عوارض به عوارض پیام رأی: 

 یابد.فروش خودرو، تعمیم نمی
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 27/11/1387مورخ  835رأی وحدت رویه شماره  قوانین منسوخه عوارض

سوخ، فاقد وجاهت قانونی الزام اشخاص به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منپیام رأی: 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100ماده کمیسیون 

 قانون شهرداری

 )آیین رسیدگی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهان در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 

100 

 235، 20/09/1369مورخ  215های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  418، 03/02/1370مورخ  5، 16/11/1369مورخ 

 23/02/1392مورخ  115و  27/11/1381

مستاجر مصداق بارز قائم مقام مالک و مالک منافع و ذی نفع :5، 235، 215پیام آرای شماره 

های ماده صد در دیوان شود و از حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیونمحسوب می

 عدالت اداری برخوردار است.

اشخاصی که به موجب رأی قطعی کمیسیون ماده صد، متخلف شناخته  :418ی شماره پیام رأ

 اند، از سِمَت قانونی جهت اعتراض به رأی مذکور در دیوان عدالت اداری برخوردارند.شده

قانون  100همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده : 115پیام رأی شماره 

 حق اعتراض به آراء کمیسیون مزبور برخوردار است. نفع ازشهرداری به عنوان ذی

 25/02/1378مورخ  42رأی وحدت رویه شماره  لزوم تحقیق و رسیدگی

رسیدگی در کمیسیون ماده صد مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت پیام رأی: 

وقوع تخلف ملک و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معامالتی زمان 

 است.

 16/02/1380 42رأی وحدت رویه شماره  اعتبار امر مختومه

رسیدگی مجدد به پرونده مختومه مربوط به اعتراض نسبت به رأی صادره از پیام رأی: 

 در شعبه دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد. 100کمیسیون ماده 

 21/12/1384 مورخ 832رأی وحدت رویه شماره  لزوم ابالغ آراء

موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در پیام رأی: 

 ابالغ شود. به کلیه اشخاص ذینفع، باید کمیسیون ذیصالح

شرط طرح شکایت نسبت به آرای کمیسیون 

 100ماده 

 08/02/1387مورخ  68رأی وحدت رویه شماره 

عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سمت الزم برای طرح  اشخاص در صورتپیام رأی: 

 شکایت نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده صد هستند.

 15/12/1390مورخ  578رأی وحدت رویه شماره  تشدید مجازات
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 100کمیسیون ماده 

قانون شهرداری 

 )آیین رسیدگی(

 

تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، در فرضی که پیام رأی: 

 را موجه تلقی کند، منعی ندارد.اعتراض شهرداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100کمیسیون ماده 

قانون شهرداری 

)رسیدگی به 

 تخلفات ساختمانی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/02/1382مورخ   71رأی وحدت رویه شماره  احداث بنای خارج از پروانه صادر شده

ه در پروانه اجازه داده شده، تخلف ساختمانی بوده و احداث مستحدثاتی غیر از آنچه کپیام رأی: 

 در محدوده یک شهر، قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد است.
 17/02/1385مورخ  74و  73رأی وحدت رویه شماره  عدم رعایت عرض معبر

تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عرض در صورت پیام رأی: 

 عتراض به رأی کمیسیون ماده صد وارد نیست.، امعبر

مورخ  8و  08/05/1385مورخ  266های آرای وحدت رویه به شماره 100حیطه صالحیت کمیسیون ماده 
19/01/1386 

های بدوی و موجد صالحیت کمیسیون ،گسترش قلمرو جغرافیائی شهر :266پیام رأی شماره 

ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام در رسیدگی به تخلفات  ماده صد تجدیدنظر

 نیست. آنها

کمیسیون ماده صد شهرداری، از صالحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی : 8پیام رأی شماره 

 روستاهای واقع در حریم شهر برخوردار نیست.

 02/04/1387مورخ  210رأی وحدت رویه شماره  مأخذ تعیین جریمه تخلفات ساختمانی

جریمه تخلفات ساختمانی باید به مأخذ ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع م رأی: پیا

 تخلف تعیین شود.
 20/05/1387مورخ  349رأی وحدت رویه شماره  ساخت بنای غیرمجاز

رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنای غیرمجاز در باغات واقع در منطقه پیام رأی: 

 بوده است.قصرالدشت، موافق قانون 
 15/02/1393مورخ  128رأی وحدت رویه شماره  تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی

تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی بعد از احداث ساختمان خالف اصول شهرسازی پیام رأی: 

 موضوع تبصره یک ماده صد قانون شهرداری است.

 

 

 

 

 
 

 23/04/1393مورخ  577شماره  رأی وحدت رویه گانهعدم رعایت اصول سهلزوم ذکر 

سیسات احداثی باید متضمن أقانون شهرداری مبنی بر قلع ت 100ی کمیسیون ماده أرپیام رأی: 

 باشد. ماده صد در ساختمان احداثی 1گانه مذکور در تبصره عدم رعایت اصول سه اعالم

 

 

 

 

 

 

 

 26/03/1393مورخ  608 رأی وحدت رویه شماره تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه
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تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی پیام رأی: 

 و اصول شهرسازی، مشمول حکم تبصره یک ماده صد قانون شهرداری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 100کمیسیون ماده 

قانون شهرداری 

)کاربری غیرمجاز از 

 محل مسکونی(

ردن محل کسب و پیشه در محل غیر دایر ک
 تجاری

 

 04/10/1372مورخ  171رأی وحدت رویه شماره 

عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه در پیام رأی: 

 محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر، مفید اختصاص این حکم به مالک و مباشرت مستقیم

 

تعیین تکلیف نوع استفاده از ساختمان به  ز حق مذکور است.او در استفاده ا 
 موجب اسناد رسمی

 
 

 10/07/1379مورخ  216رأی وحدت رویه شماره 

حکم قطعی مراجع قضایی در تعیین تکلیف اختالف طرفین در نوع استفاده از ساختمان پیام رأی: 

شهرداری، نافذ و معتبر  قانون 100و ضرورت تعیین محدوده تجاری آن در کمیسیون ماده 

 است.

مرجع صالح رسیدگی به تخلف استفاده تجاری 
 از ملک مسکونی

 107و  02/04/1387مورخ  212های آرای وحدت رویه به شماره
 01/03/1391مورخ 

رسیدگی به تخلف استفاده تجاری از ملک با کاربری مسکونی و غیرتجاری در پیام رأی: 

 هرداری قرار دارد.صالحیت کمیسیون ماده صد ش

 

 
 

 

 

 

کمیسیون موضوع 

 55ماده  20بند 

 قانون شهرداری

 
 

 1389/ 17/08مورخ  371رأی وحدت رویه شماره  55ماده  20حدود اختیار کمیسیون بند 
قانون شهرداری مبنی بر ایجاد صنف و  55ماده  20تصمیم کمیسیون موضوع بند پیام رأی:  

اهنگی با شهرداری، خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور انجام فعالیت جدید کسبی با هم

 است.

 

 
 06/08/1392مورخ  503رأی وحدت رویه شماره  صنفی مزاحم هایواحدو انتقال تعطیلی 

ساکنان یا مخالف اصول  صنفی مزاحم هایواحدو انتقال تعطیلی ها مکلف به شهرداریپیام رأی: 

 بهداشتی به خارج از شهر هستند.

 27/05/1393مورخ  962رأی وحدت رویه شماره  عالیت مدارس غیرانتفاعیف

ماده  20در بند  ق اماکن و مشاغل مذکورامصد به عنوانفعالیت مدارس غیرانتفاعی پیام رأی: 

 شود.تلقی نمی قانون شهرداری 55
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کمیسیون موضوع 

قانون  99ماده  3بند 

 شهرداری

محدوده اعالم تخلفات ساختمانی در 
 هاغرافیائی بخشج
 
 

 28/09/1378مورخ  352رأی وحدت رویه شماره 

قانون  99ماده  3بند  2اعالم تخلفات ساختمانی به کمیسیون موضوع تبصره پیام رأی: 

 شهرداری در صالحیت بخشداری مربوط قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون موضوع 

ماده پنج قانون 

تأسیس شورای 

عالی شهرسازی و 

 یرانا معماری

 21/05/1374مورخ  80رأی وحدت رویه شماره  اجرای مصوبات  کمیسیون

قانون تأسیس شورای عالی  5شهرداری مکلف به اجرای مصوبات  کمیسیون ماده  پیام رأی:

 شهرسازی و معماری ایران است.

 13/05/1381مورخ  159و  158رأی وحدت رویه شماره  خوانده در دعاوی علیه مصوبات کمیسیون 

کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی دعوای علیه مصوبات پیام رأی: 

 ، باید به طرفیت این کمیسیون باشد.ایران شهرسازی و معماری

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

دعاوی مربوط به 

 اسناد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26/12/1374مورخ   214رویه شماره رأی وحدت  سلب صالحیت از سردفتران

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و  42اعمال اختیار مقرر در ماده پیام رأی: 

 دفتریاران در خصوص سلب صالحیت از سردفتران، مختص ریاست قوه قضاییه است.

 474و  28/07/1375رخ مو 166های آرای وحدت رویه به شماره پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی
 27/10/1389مورخ 

قانون ثبت اسناد و امالک، پذیرش اسناد عادی مبنی بر  نقل و  48مستند به ماده پیام رأی: 

دار جواز قانونی انتقال اراضی و امالک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صالحیت

 ندارد.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند 

 ل مالکیت به طرفیت واحد دولتیانتقا
 12/04/1379مورخ  138رأی وحدت رویه شماره 

نفع مستند به رأی دعوای ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذیپیام رأی: 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی و در صالحیت  544وحدت رویه شماره 

 دادگاه عمومی دادگستری است.

 20/09/1379مورخ  272رأی وحدت رویه شماره  تأثیر تغییر تاریخ تولد بر سایر اسناد

 29/7/1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  3که حکم مقرر در ماده  نظر به اینپیام رأی: 

مصرح در عدم تأثیر تغییر تاریخ تولد مشمولین خدمت وظیفه عمومی است و تعمیم آن به 

االجراء مراجع  ات سایر مندرجات شناسنامه براساس احکام قطعی و الزماصالحات و تغییر

 .قضایی جواز قانونی ندارد
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دعاوی مربوط به 

 اسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 06/08/1380مورخ  250رأی وحدت رویه شماره  مبنای اعتبار وکالتنامه وکیل شرکت

در صورت تفویض اختیار انتخاب وکیل شرکت به مدیر عامل، عدم امضای یکی از پیام رأی: 

نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب مدیره در تنظیم قرارداد وکالت اعضای هیأت 

 .باشد وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی

 لزوم رعایت آثار مترتب بر معامالت معتبر و
 اسناد رسمی مربوط به آنها 

 20/09/1380مورخ  307رأی وحدت رویه شماره 

قانون ثبت اسناد و  48و  47ت راجع به اموال غیرمنقول که براساس مادتین معامالپیام رأی: 

دار صحت آنها مورد تأیید مراجع صالحیت  امالک کشور در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و

 باشند.باشد دارای اعتبار قانونی می قرار گرفته

 23/11/1380مورخ  363رأی وحدت رویه شماره  اشخاص ممنوع الخروج

قانون گذرنامه منصرف از اشخاصی است  17ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده پیام رأی: 

های دولتی متبوع باید ناگزیر های محوله از طرف سازمانکه به واسطه انجام وظایف و مأموریت

 از کشور خارج شوند.

 28/11/1380خ مور 375رأی وحدت رویه شماره  احراز تابعیت به موجب حکم مراجع قضایی

دار طرح موضوع از با احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضایی صالحیتپیام رأی: 

جهات مذکور در شورای تأمین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیتی اشخاص نیز نافی 

 .نیست مبنی بر احراز تابعیت اعتبار و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضایی
 

قانونی دریافت حق الثبت در مورد ثبت مبنای 

اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای 

 تسهیالت بانکی

 

 03/04/1386مورخ  200رأی وحدت رویه شماره 

در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای  5الثبت به مأخذ دریافت حقپیام رأی: 

ی غیر انتفاعی متکی و مستند به حکم اعطای تسهیالت بانکی در خصوص مؤسسات آموزش

قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند )الف( ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 

است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و  1373و مصرف آن در موارد معین مصوب 

 .االجراء استالزم

مجلس خوانده در درخواست ابطال صورت
 کیکی امالکتف

 25/06/1392مورخ  414رأی وحدت رویه شماره 
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مجلس تفکیکی امالک بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان درخواست ابطال صورتپیام رأی: 

 ثبت اسناد و امالک کشور موجه نیست.

 

 

 
 
 
 

دعاوی مربوط به 

 دفاتر اسناد رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعاوی مربوط به 

 دفاتر اسناد رسمی

 23/08/1377مورخ  182رأی وحدت رویه شماره  نفصال موقت سردفترآثار ا

انفصال موقت سردفتر مقتضی زوال سمت و نافی حقوق قانونی او نسبت به دفتر اسناد پیام رأی: 

 رسمی مورد تصدی وی نیست.

 543و  28/04/1389مورخ  162های آرای وحدت رویه به شماره لزوم شرکت در آزمون سردفتری
 01/12/1390 مورخ

قانون دفاتر  6ماده  3عبارت )حق تقدم( مذکور در قسمت ذیل تبصره : 162پیام رأی شماره 

داللتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون ، اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

  .مربوطه ندارد

و قبولی در آزمون  تصدی سمت سردفتری و دفتریاری مشروط به شرکت: 543پیام رأی شماره 

 باشد.می

تعلیق سردفتر توسط رئیس سازمان ثبت اسناد 
 و امالک

 28/06/1390مورخ  265رأی وحدت رویه شماره 

تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر تعلیق سردفتر اسناد رسمی پیام رأی: 

 تا زمان صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی قانونی است.

حصر معرفی شخص واجد شرایط در وضعیت 
 بازنشستگی

 16/03/1396مورخ  227رأی وحدت رویه شماره 

ی شخص واجد شرایطقانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر معرفی  69حکم مقرر در ماده پیام رأی: 

-گی سردفتران تسری نمیاز کارافتاد به جای سردفتر بازنشسته به موارد برای تصدی دفترخانه

 د.یاب
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 :دومبخش 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ابطالیپیام آرای 

  در حوزه

 اقتصادی، مالی، اراضی و صنایع

 (1361ـ  1397)
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 (1361ـ 1397)  آرای ابطالی در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 اجرای احکام دیوان

مورخ  - 189دادنامه شماره 
02/11/1372 

های واگذاری ستاد مرکزی هیأت 4/6/71مورخ  2/5833بخشنامه شماره 
 زمین

های واگذاری زمین که افاده تکلیف به اجرای های ستاد مرکزی هیأتبخشنامه دادنامه:پیام 

احکام دیوان عدالت اداری ننموده و مرجع تشخیص قطعیت آراء صادره از دیوان را ستاد مرکزی 

   ها دانسته، مغایر قانون است.هیأت

مورخ  - 207دادنامه شماره 
08/10/1375 

سازمان ملی زمین و  22/9/1374 -645/ 22934دستورالعمل شماره 
 مسکن

موکول نمودن اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در باب  پیام دادنامه:

 ای روز ملک، غیرقانونی است.% قیمت منطقه20لزوم اعاده مالکیت اشخاص به پرداخت 

 -226و  225، 224دادنامه شماره 
 15/06/1383مورخ 

سازمان ثبت اسناد وامالک  24/9/82مورخ  26687/34/1نامه شماره بخش
 کشور

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر تعیین تاریخ اجرای دادنامه پیام دادنامه: 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور، خارج از حدود اختیارات 

 ن است.سازمان مذکور و خالف قانو
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 (1361ـ 1397در زمینه امور بانکی ) آرای ابطالی 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چک و سفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 72دادنامه شماره 
06/03/1380 

های اداره نظارت بر امور بانک 19/2/1379مورخ  901بخشنامه شماره 
 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانتجاری بانک 

  

بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم  پیام دادنامه:

 پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت، خالف قانون است.
 

مورخ  -135دادنامه شماره 
31/04/1380 

ها مورخ های بانکی و روشدویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فن 3بند 
1376.11.28 

ها در خصوص دریافت وجه یا کارمزد در های بانکمصوبه کمیسیون فنی و روش پیام دادنامه:

 های برگشتی توسط بانک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.ازاء رفع سوء اثر از چک
 

مورخ  - 362دادنامه شماره 
26/07/1383 

های اداره نظارت بر امور بانک 30/8/79مورخ  4704ه بخشنامه شمار
 تجاری

 

بخشنامه بانک مرکزی مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه  پیام دادنامه:

 چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک، خارج از حدود اختیارات است.

 
مورخ  - 1045دادنامه شماره 

25/09/1386 

های اداره تشکیالت و روش 29/7/1376مورخ  63410شنامه شماره بخ
 بانک تجارت

 

وضع قاعده آمره مبنی بر محرومیت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دریافت  پیام دادنامه:

تائیدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی در صورت وجود سابقه صدور چک بال محل برای یک 

 است. عضو، خارج از اختیارات

مورخ  - 1284دادنامه شماره 
30/10/1386 

 بانک کشاورزی 5/2/1376مورخ  526بخشنامه شماره 

عنوان بخشنامه بانک کشاورزی مشعر بر استفاده مجدد از سفته، با توجه به آثار  پیام دادنامه:

  مترتب بر اوراق بانکی از جمله سفته درباره اشخاص، اشتباه و قابل ابطال است.

مورخ  - 55ادنامه شماره د
07/02/1395 

دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار  14، 18، 19، 20، 29مواد 
 6/3/1391 -59912/91به شماره 

 - 352دادنامه شماره 
 20/04/1396مورخ

مدیریت کل مقررات، مجوزهای  9/4/1395-109926/95نامه شماره 
ات و مقررات بانکی بانک مرکزی بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالع

قانون تشکیالت و آیین  92جمهوری اسالمی ایران در اجرای مقررات ماده 
 دادرسی دیوان عدالت اداری
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 (1361ـ 1397در زمینه امور بانکی ) آرای ابطالی 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 چک و سفته

 
 

های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار ها مکلفند کلیه حساببانک :352و  55پیام دادنامه

نتهی شده باشد را بسته و تا سه چک بالمحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست م

 سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.

مورخ  -140الی 138دادنامه شماره
26/02/1396 

 بانک مرکزی 8/3/1391 -59912/91بخشنامه شماره  5بند 

قانون اصالح  21تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی با ماده  پیام دادنامه:

  ون چک مغایرت دارد.قان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبات معوقه 

 بانکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 1183دادنامه شماره 
09/10/1386 

مورخ  947و بخشنامه  19/9/1381مورخ  335بخشنامه شماره  2بند 
 اداره کل بانک کشاورزی 14/10/1381

د مجدد مطالبات و بخشنامه بانک کشاورزی موضوع دستورالعمل تمدی 2بند  پیام دادنامه:

  ، خالف موازین شرع است.1380و  1379، 1378های تجمیع شده سال

مورخ  -551دادنامه شماره 
8/08/1391 

 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران 24/2/1386 -114/1بخشنامه شماره 

ر هر مورد الوکاله به طور مطلق دبخشنامه اداره حقوقی بانک رفاه مبنی بر تعلق حق پیام دادنامه:

های مطالبات معوق به اداره حقوقی ارجاع و به طرح دعوا یا صدور اجرائیه منتهی که پرونده

 شود، مغایر قانون است.

مورخ  -213الی  211دادنامه شماره 
27/03/1392 

وزیران عضو  27/12/1388 -ک44165/ت262749مصوبه شماره  3بند 
 کارگروه حمایت از تولید

تملک مال مرهونه توسط بانک و تحویل وجوه مازاد بر طلب مرتهن که از فروش  پیام دادنامه:

 شود به هیأت حمایت صنعتی، مغایر قانون است.مال حاصل می

مورخ  - 757دادنامه شماره 
17/06/1394 

کارگروه  8/3/1391و  10/2/1391و  16/1/1391( مصوبات 5بند )
مصوبه جلسه  8گلستان و بند  ریزی و توسعه استاناقتصادی شورای برنامه

 ریزی استان گلستانشورای برنامه 24/3/1391

ریزی و توسعه استان گلستان مبنی بر مصوبه کارگروه اقتصادی شورای برنامه پیام دادنامه:

برداران مزارع پرورش ماهی در تاالب های بهرههای استان به تمدید معوقات وامالزام بانک

 اختیارات است. آالگل، خارج از حدود

مورخ  - 1285دادنامه شماره 
04/12/1394 

نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک آیین 14ماده 
 الوصول موسسات اعتباری )ریالی و ارزی(

الوصول نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکآیین 14ماده  پیام دادنامه:

زی(، ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیالت اعطایی موسسات اعتباری )ریالی و ار



  

60 
 

 (1361ـ 1397در زمینه امور بانکی ) آرای ابطالی 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 

 به مشتری خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وام و تسهیالت 

 بانکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 92دادنامه شماره 
30/07/137 

ی دستورالعمل دریافت نامه عدم استرداد نیم در هزار هزینه کارشناسبخش
 23/12/62هزینه کارشناسی از متقاضیان و نحوه مصرف آن مصوب 

 ها.مجمع عمومی بانک

ها مبنی بر غیر قابل برگشت بودن هزینه نیم دستورالعمل مجمع عمومی بانک 3بند  پیام دادنامه:

 مع است.در هزار کارشناسی دریافتی از متقاضیان وام، خارج از حدود اختیارات این مج

مورخ  - 31الی  28دادنامه شماره 
02/02/1380 

بانک مرکزی جمهوری 28/1/1379مورخ  246بخشنامه شماره الف. 
 بانک تجارت 14/4/1379مورخ  443اسالمی ایران و بخشنامه شماره 

های بانک مرکزی و با عنایت به اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی، بخشنامه پیام دادنامه:

ها و مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیالت اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهتجارت 

 قضات دادگستری، مغایر قانون است.

مورخ  - 172دادنامه شماره 
20/03/1387 

-اداره تشکیالت و روش 29/7/1386مورخ  1127/86/2بخشنامه شماره 

 های بانک سپه

طای وام تسهیالت خرید خودرو به اشخاصی که قبل عطف بماسبق نمودن شرط اع پیام دادنامه:

از تاریخ مقرر مبادرت به افتتاح حساب نموده و مشمول دریافت تسهیالت مقرر با شرایط و 

  اند، خالف قانون است. امتیازات زمان افتتاح حساب بوده

مورخ  - 615دادنامه شماره 
10/09/1387 

 ملت بانک 19/1/1387مورخ  5551/2بخشنامه شماره 

گذاری و کاهش میزان تسهیالت اطالعیه بانک ملت مبنی بر افزایش مدت سپرده پیام دادنامه:

بانکی خرید کاالی مصرفی با دوام ساخت داخل و خودروی سواری، مغایر اصل عطف بماسبق 

 نشدن قوانین است.

مورخ  - 1268دادنامه شماره 
27/11/1394 

( مقرره تغییر شرایط 1د الف ماده )از بن« بازرگانی» ابطال قید کلمه 
اداره کل سازمان و  1392قانون بودجه سال  16دستورالعمل اجرایی بند 

 های بانک ملی ایرانروش

قانون بودجه  16دستورالعمل بانک ملی ایران متضمن توسعه حکم مقنن در بند  پیام دادنامه:

 ت.به فعالیت در امور بازرگانی، مغایر قانون اس 1392سال 

مورخ  – 240دادنامه شماره 
23/03/1396 

هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره  19/2/1395مصوبه 
 دبیر هیأت دولت ابالغ شده است. 20600/52687-22/2/1395

موکول نمودن موافقت با امهال بازپرداخت تسهیالت کشاورزان خسارت دیده  پیام دادنامه:

 ن بار مالی برای دولت، مغایر قانون است.ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشت
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 (1361ـ 1397در زمینه امور بانکی ) آرای ابطالی 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

وام و تسهیالت 

 بانکی

 
 

مورخ  - 1170دادنامه شماره 
17/11/1396 

الحاقی بودجه  35نامه اجرایی تبصره آئین 2دستورالعمل اجرایی ماده  3بند 
 1395سال 

محدود کردن بخشودگی سود تسهیالت بانکی به یک فقره تسهیالت، با مفاد  پیام دادنامه:

 کل کشور مغایرت دارد. 1395ح قانون بودجه سال قانون اصال 35تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  -67دادنامه شماره 
02/08/1367 

 نخست وزیری 2/12/59مورخ  49194بخشنامه شماره 

ه بانک مربوط و بگیران و مستمری بگیران به مراجعه بالزام بازنشستگان و وظیفه پیام دادنامه:

های بعدی بدون حکم دادستانی به عذر عدم مراجعه ظرف مهلت ششامتناع از تسجیل حواله

 ماهه، خارج از اختیارات است.

مورخ  - 60دادنامه شماره 
15/05/1370 

نامه و الزام بانک ها در مورد کارمزد ضمانتهای غیرمجاز بانکتعرفه
 ون عملیات بانکی بدون ربامرکزی به اتخاذ رویه واحد طبق قان

 

% قبل از 3% مبلغ در سال به 2ها از های بانکنامههای صدور ضمانتافزایش تعرفه پیام دادنامه:

 ، خالف قانون است. 69% کارمزد به تاریخ بعد از مهر ماه 3و سرایت میزان  69مهر ماه 
 

مورخ  - 98الی  87دادنامه شماره 
27/05/1375 

بانک  30/2/74-1034/60د بخشنامه شماره -1ب و بند  -1بند  1تبصره 
/ ت 61212ی ابطال مصوبه شماره 2مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 هیأت وزیران 27/4/1374مورخ  11555

 

مصوبه بانک مرکزی متضمن عطف بماسبق کردن مقررات دولتی و همچنین، تعیین  پیام دادنامه:

  ان، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.جرم و مجازات و ایجاد مسئولیت و ضم

 
 - 357و  356دادنامه شماره 

 08/10/1381مورخ

مصوبه نهصد و چهل و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 
20/9/1379 

مصوبه شورای پول و اعتبار تحت عنوان ضوابط تاسیس بانک غیردولتی، خارج از  پیام دادنامه:

 شورا در وضع مقررات دولتی است. حدود اختیارات آن

مورخ  - 206دادنامه شماره 
25/05/1383 

 العاده بانک رفاه کارگرانمجمع عمومی فوق 31/6/80صورتجلسه مورخ 

العاده بانک رفاه کارگران که متضمن تغییر ماهیت صورتجلسه مجمع عمومی فوق پیام دادنامه:

وده، مغایر قانون اساسی و خالف قانون و خارج از حقوقی بانک مزبور از دولتی به غیردولتی ب



  

62 
 

 (1361ـ 1397در زمینه امور بانکی ) آرای ابطالی 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر موارد

 حدود اختیارات مجمع مذکور است.

مورخ  -  737الی  729دادنامه شماره 
23/09/1395 

، بند یک و 26/1/1392-16246/92بندهای الف و ب بخشنامه شماره 
 2و  1و مواد  1/5/1392-129075/92بخشنامه شماره  1-1ردیف 

-1006/60و بند ب شماره  16/9/1392-1015/60بخشنامه شماره 
التفاوت نرخ ارز مرجع و بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه 9/4/1392

 ای توسط واردکنندگان کاال از تاریخ تصویبمبادله

 

التفاوت نرخ ارز مرجع و های بانک مرکزی، ناظر بر پرداخت مابهاطالق بخشنامه پیام دادنامه:

 دگان کاال، مغایر موازین شرع است.ای توسط واردکننمبادله

 
مورخ  – 214دادنامه شماره 

16/03/1396 

 بانک مرکزی 7/11/1393-297425/93بخشنامه شماره 

قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مبنی بر اختصاص نیم درصد  حکم مقرر در پیام دادنامه:

ها اعم از محرومین، شامل بانکهای کشور به کمک به مسکن از درآمد مشمول مالیات بانک

 شود.دولتی و غیردولتی می

مورخ  –1402دادنامه شماره 
13/6/1397 

 1350آیین نامه معامالت بانک کارگشایی مصوب سال  9و  6ماده 

آیین نامه معامالت بانک کارگشایی که قیمت گذاری بر اموال منقولی که  6ماده  پیام دادنامه:

انک کارگشایی می باشد را به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار کرده و برای گرو مورد قبول ب

آیین نامه مذکور که در صورت تلف اشیاء مرهونه بانک را در حد قیمت تعیین  9همچنین ماده 

  شده توسط ارزیاب مسئول دانسته است خالف قانون است.
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احداث و اداره 

 واحدهای صنفی

مورخ  - 191و  189دادنامه شماره 
29/08/1369 

نامه ضوابط نامه اجرایی قانون نظام صنفی و باالخص آیینفقره آیین 5
 هیأت عالی نظارت 5/7/66صدور پروانه کسب مصوبه 

ب در خصوص معرفی مباشر واجد شرایط مقید کردن اقدام صاحبان پروانه کس پیام دادنامه:

 قانون نظام صنفی است. 2شان، مغایر اطالق ماده جهت اداره واحد صنفی

مورخ  - 619دادنامه شماره 
13/09/1391 

های صنفی موضوع  مصوبه شماره نامه نحوه ایجاد مجتمعموادی از آیین
 هیات وزیران 17/7/87ک مورخ  120308/39725

های صنفی در محدوده و حریم شهرها به واگذاری صدور مجوز احداث مجتمع پیام دادنامه:

 ها، مغایر قانون است.استانداری

 

 

 

 

 

 

 

انتخابات، 

تشکیالت، 

ها و منابع صالحیت

ها و مالی اتحادیه

 مجامع امور صنفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 71و 70دادنامه شماره 
07/09/1367 

قانون ]نظام صنفی[ ، به لحاظ مخالفت  32نامه اجرایی ماده موادی از آیین
 مدلول آنها با قانون

های صنفی به دلیل مغایرت با قانون و خروج از نامه انتخابات اتحادیهموادی از آیین پیام دادنامه:

 می گردد. حدود اختیارات ابطال 

مورخ  - 815دادنامه شماره 
20/11/1387 

 قانون نظام صنفی 22ماده  3نامه اجرایی تبصره آیین 4ماده  6بند 

های صنفی، تعیین شرط تحصیلی برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه پیام دادنامه:

 خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن است.

 - 558و  557 دادنامه شماره
 20/07/1388مورخ

 قانون نظام صنفی 22ماده  3نامه اجرایی تبصره آیین 4ماده  7بند 

وضع قاعده مبنی بر تعیین حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه  پیام دادنامه:

خارج از نام، تضییق دایره شمول قانون در زمینه انتخابات و مغایر قانون و صنفی در زمان ثبت

 حدود اختیارات وزارت بازرگانی است.

مورخ  - 612دادنامه شماره 
23/12/1389 

سازمان بازرگانی استان  24/2/86مورخ  794/9/131بخشنامه شماره 
 گیالن

های صنفی به اخذ مصوبه سازمان بازرگانی استان گیالن مبنی بر تکلیف اتحادیه پیام دادنامه:

های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات د و تعویض پروانهمبالغی هنگام صدور، تمدی

 است.

مورخ  - 619دادنامه شماره 
13/09/1391 

های صنفی موضوع  مصوبه شماره نامه نحوه ایجاد مجتمعموادی از آیین
 هیات وزیران 17/7/87ک مورخ  120308/39725

های صنفی و نظارت های احداث مجتمعشرکتالزام مجامع امور صنفی به تشکیل  پیام دادنامه:

های صنفی بر عملکرد آنها و همکاری در تهیه ضوابط واگذاری واحدهایی که باید در مجتمع
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انتخابات، 

تشکیالت، 

ها و منابع صالحیت

ها و مالی اتحادیه

 مع امور صنفیمجا

 مستقر شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 535دادنامه شماره 
13/08/1392 

ن بازرگانی استان کمیسیون نظارت سازما 1/10/1389جلسه صورت 10بند 
رئیس مرکز امور 28/9/1389 -484992/42مازندران و بخشنامه شماره 

اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی ]صنعت، 
معدن و تجارت[ مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور 

 هاصنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه

مورخ  - 536ه دادنامه شمار
13/08/1392 

جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی صورت 7بند 
 23/10/1389استان زنجان مورخ 

تعیین تکلیف در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت  :536و  535پیام دادنامه 

 قانون است. های صنفی بدون تصویب  وزیر صنعت، معدن و تجارت، مغایرمدیره اتحادیه

مورخ  - 897دادنامه شماره 
21/11/1392 

مرکز اصناف و بازرگانان ایران  29/11/1385-49795/42بخشنامه شماره 
و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق 

 بازرگانی ]وزارت صنعت، معدن و تجارت[

تقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه به عنوان تعیین و دریافت وجوهی از م پیام دادنامه:

      های صنفی، مغایر قانون است.منابع مالی اتحادیه

مورخ  - 1046دادنامه شماره 
24/06/1393 

 قانون نظام صنفی 45نامه اجرایی ماده فصل دوم آیین 7ماده  1تبصره 

و مزایای یک نفر بازرس به ازاء هر  های صنفی به واریز حداقل حقوقالزام اتحادیه پیام دادنامه:

 پانصد عضو به حساب مجمع امور صنفی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 743دادنامه شماره 
17/06/1394 

کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی  12/6/1386- 6مصوبه شماره  2بند 
 کرمانشاه

ه تخصیص درصدی از کل درآمد خود به حساب بسیج های صنفی بالزام اتحادیه پیام دادنامه:

 اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر، خالف قانون است.

مورخ  - 756الی  749دادنامه شماره 
17/06/1394 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت 28/2/1393-52065/60مصوبه شماره 

نظام صنفی ناظر بر انتخابات، وظایف و  قانون 36نامه ماده اصالح موادی از آیین پیام دادنامه:

مقررات اداره مجامع امور صنفی بدون رعایت تشریفات قانونی، خارج از حدود اختیارات وزیر 

 صنعت، معدن و تجارت است.
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مورخ  - 1780دادنامه شماره 
29/8/1397 

رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی  21/5/1396-117442/60بخشنامه شماره 
 نعت، معدن و تجارتنظارت وزارت ص

تشکیل اتحادیه کشوری برای استان هایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را پیام دادنامه: 

 قانون نظام صنفی دارند مغایر قانون است . 21ماده  6مطابق تبصره 

 

انتقال واحدهای 

 صنفی آالینده

مورخ  - 619دادنامه شماره 
13/09/1391 

های صنفی موضوع  مصوبه شماره یجاد مجتمعنامه نحوه اموادی از آیین
 هیات وزیران 17/7/87ک مورخ  120308/39725

ها در خصوص انتقال صنوف تکلیف مصرح در قانون شهرداری برای شهرداری پیام دادنامه:

های صنفی، شامل واحدهایی که قبل از تصویب قانون ایجاد شده باشند، نیز آالینده به مجتمع

 شود.می

 

 

 از کسب بانوانجو

مورخ  - 121دادنامه شماره 
14/04/1369 

 13/10/62-10912دستورات کمیسیون نظارت به شماره 

مصوبه کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان مبنی بر ابطال جواز کسب بانوانی که  پیام دادنامه:

 همسران آنها شاغل هستند، خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه است.

 

 

 

 

 

ط و نحوه شرای

صدور و تمدید 

 پروانه کسب
 

 - 1303الی 1301دادنامه شماره 
 09/11/1386مورخ 

قانون نظام صنفی کشور  12نامه اجرائی تبصره یک ماده  آیین 3ماده  7بند 
 و تبصره ذیل آن

 

صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی، مشروط به احراز  پیام دادنامه:

اداری یا کارگاهی آنها بر اساس ارائه پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تجاری، کاربری 

 باشد. اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی می

مورخ  - 1296دادنامه شماره 
03/12/1395 

نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب آیین 4ماده  4و  2بندهای 
 20/12/1392ی کشور( مصوب جلسه قانون نظام صنف 12)موضوع ماده 

 هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

محدود نمودن دامنه حکم مقنن درخصوص صدور پروانه کسب برای واحد سیار به  پیام دادنامه:

قانون نظام صنفی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع  30دفاتر واحدهای سیار، مغایر با ماده 

 آن است.

 - 270الی 268ه شماره دادنام
 30/03/1396مورخ

نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه آیین» 3از ماده  1بند  1تبصره 
 «قانون نظام صنفی 12کسب موضوع ماده 

 - 271دادنامه شماره 
 30/03/1396مورخ

های صنفی کمیسیون نظارت بر سازمان 1/8/1393مورخ -بند یک مصوبه 
 مرکز استان کرمانشاه
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اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر  : 271و 270الی 268پیام دادنامه

پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از اسناد مذکور در هنگام صدور پروانه کسب، موجبات تضییع 

 آورد و مغایر قانون است.حقوق عمومی را فراهم می

 

 

 هاصرافی
 

مورخ  - 295دادنامه شماره 
05/05/1395 

دستورالعمل اجرایی تاسیس،  45و  21، 11، 9، تبصره ماده 8، 5مواد 
 شورای پول و اعتبار 28/5/1393ها مصوب فعالیت و نظارت بر صرافی

ها دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی 45تعمیم شرایط ماده  پیام دادنامه:

هنوز منقضی نشده است، مغایر حق مکتسب هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها به صرافی

 اشخاص است.

 

 

 

 

 

 

 

 

-صالحیت کمیسیون

های نظارت بر امور 

 صنفی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 342دادنامه شماره 
16/11/1379 

های صنفی کمیسیون نظارت بر سازمان 26/11/1376صورتجلسه مورخ 
 شهرفرخ

شهر مبنی بر دریافت مبالغی از های صنفی فرخمصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان ام دادنامه:پی

 متقاضیان صدور پروانه، خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مورخ  - 87دادنامه شماره 
10/03/1383 

کمیسیون نظارت  29/1/80مورخ  10029/4/182بخشنامه شماره 
 شهرستان ارومیه

ای در جهت ایجاد مصوبه کمیسیون نظارت ارومیه که متضمن وضع قواعد آمره امه:پیام دادن

محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است، خالف قانون و خارج 

 از حدود اختیارات است.

مورخ  - 558دادنامه شماره 
15/08/1391 

 کمیسیون نظارت شهرستان مرند 9/2/88صورتجلسه مورخ 

مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان مرند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی  پیام دادنامه:

 ها، خارج از حدود اختیارات است.الزم برای تشکیل و رسمیت یافتن جلسات این کمیسیون
 

مورخ  - 619دادنامه شماره 
13/09/1391 

به شماره های صنفی موضوع  مصونامه نحوه ایجاد مجتمعموادی از آیین
 هیات وزیران 17/7/87ک مورخ  120308/39725

 

های صنفی در الزام کمیسیون نظارت به تأیید ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع پیام دادنامه:

صورت انحالل شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن و همکاری در تهیه ضوابط واگذاری 

 مغایر قانون است. های صنفی مستقر شوند،واحدهایی که باید در مجتمع

 
مورخ  - 1326دادنامه شماره 

25/12/1394 

قانون نظام صنفی مصوب  81آیین نامه اجرایی ماده  7ماده  3تبصره  -1
 8بند  -2وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[ و  17/8/1383

کمیسیون  26/9/1387صورتمجلس )تصمیم( پانزدهمین جلسه مورخ 
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-صالحیت کمیسیون

های نظارت بر امور 

 صنفی

 26/9/1387نظارت قم مورخ 

مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم مبنی بر تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ  پیام دادنامه:

 واحدهای صنفی، خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است.

مورخ  – 200دادنامه شماره 
09/03/1396 

های کمیسیون نظارت بر سازمان 6/9/1393مورخ  -هفتمین صورتجلسه
رئیس  12/9/1393-32080/115غی به شماره صنفی شهرستان جهرم ابال

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان  1/2/14/2553-19/8/1393

 جهرم

مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم مبنی بر تصویب  پیام دادنامه:

صنفی طالفروشی در بعدازظهر پنجشنبه، خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تعطیلی واحد 

  است.

مورخ   - 203دادنامه شماره 
09/03/1396 

سازمان صنعت، معدن و  18/8/1390-7585/63/131مصوبه شماره 
 تجارت استان گیالن

فی، سازمان صنعت، با توجه به وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر امور صن پیام دادنامه:

 های صنفی را ندارد.معدن و تجارت استان حق مداخله در امور راجع به وظایف اتحادیه

  

 

 

 

 

صالحیت هیأت 

 عالی نظارت

مورخ  - 45دادنامه شماره 
01/05/1373 

 طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب

بر الزام واحدهای کسبی فاقد پروانه  اقدام هیأت عالی نظارت بر امور صنفی مبنی پیام دادنامه:

ساله، خارج از محدوده اختیارات قانونی کسب به پرداخت مبالغی جهت صدور مجوز کسب یک

  این هیأت است.

مورخ  - 938دادنامه شماره 
20/05/1393 

نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف ) موضوع شیوه
وزیر بازرگانی ]صنعت،  5/11/1385( مصوب قانون نظام صنفی 77ماده 

 معدن و تجارت[

تعیین دستورالعمل نظارت بر انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین  پیام دادنامه:

های نظارت اتحادیه و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر کمیسیون

 فعالیت آنها، در صالحیت هیأت عالی نظارت است.
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 طال فروشی
 

مورخ  - 851دادنامه شماره 
07/07/1394 

 شورای تامین شهرستان شیراز 30/1/1389مصوبات مورخ  1بند 

تجویز پلمب محل کسب طالفروشان از سوی شورای تامین شهرستان شیراز به  پیام دادنامه:

 خالف قانون است.بهانه عدم توان تامین امنیت آنها و بیم وقوع سرقت و یا جرائم دیگر، 

 
 - 200دادنامه شماره 

 09/03/1396مورخ

های کمیسیون نظارت بر سازمان 6/9/1393مورخ  -هفتمین صورتجلسه
رئیس  12/9/1393-32080/115صنفی شهرستان جهرم ابالغی به شماره 

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان  1/2/14/2553-19/8/1393

 جهرم

های صنفی شهرستان جهرم مبنی بر تصویب مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان پیام دادنامه:

تعطیلی واحدصنفی طالفروشی در بعدازظهر پنجشنبه، خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور 

 است.

 

 

های صنفی فعالیت

 در حوزه پزشکی و
 ه به آنحِرَف وابست
 

مورخ  -179دادنامه شماره 
01/08/1369 

قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و  8نامه اجرایی ماده آیین 5ماده 
 هیأت دولت 26/5/65آموزش پزشکی مصوب 

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش  8نامه اجرایی ماده آیین 5ماده  پیام دادنامه:

ف اداره مؤسسات پزشکی در صورت فوت مؤسس یا یکی از پزشکی در خصوص تعیین تکلی

 مؤسسین آنها، خارج از اختیارات است.

مورخ  - 262دادنامه شماره 
09/05/1391 

مدیرکل شهرسازی و  20/1/76مورخ  76000559/811بخشنامه شماره 
 معماری شهرداری تهران

ته به آن در اختیار شهرداری تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابس پیام دادنامه:

  نیست تا مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری تعیین شود.

 

 

صنفی  هایفعالیت

 هادر حوزه داروخانه
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 5دادنامه شماره 
09/03/1362 

 28/11/58م تکمیلی از تصمی 4و قسمت  6/8/58از تصمیم مورخ  4بند 
 شورای معاونان وزارت بهداری

ها مصوب شورای معاونان وزارت بهداری به دلیل برخی ضوابط حاکم بر داروخانه پیام دادنامه:

  ابطال می گردد. خروج از حدود اختیارات

مورخ  -240دادنامه شماره 
30/05/1384 

و وزارت بهداشت ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه مصوب معاون غذا و دار
 درمان وآموزش پزشکی

مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر تعیین شرایط تأسیس داروخانه و تعمیم شرط  پیام دادنامه:

مدرک تحصیلی مختص مسئول فنی داروخانه به متقاضی تأسیس آن، مغایر قانون و خارج از 

 حدود اختیارات است.
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های صنفی فعالیت

 هادر حوزه داروخانه

مورخ  -199دادنامه شماره 
03/03/1388 

 هیأت وزیران 19/12/1383مورخ   ه 32319/ت71858شماره مصوبه 

مورخ  -683دادنامه شماره 
16/04/1393 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  92اعمال ماده 
مصوبه شماره  4نسبت به ردیف های الف و ب بند  1392مصوب سال 

 .هیأت وزیران 30/2/1393-هی50503/ت21463

مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی نبوده و  :683و  199پیام دادنامه

 در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت حق ارائه خدمات فنی نیست.

مورخ  - 460دادنامه شماره 
22/04/1394 

سازمان امور  28/6/1391 -13007/200از بخشنامه شماره  10ابطال بند 
 مالیاتی کشور

ها به استفاده از سامانه صندوق فروش، خارج از حدود اختیارات الزام داروخانه ه:پیام دادنام

 سازمان امور مالیاتی کشور است.
 

 

 

 

 

 

 

های صنفی فعالیت

 در حوزه دامپزشکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  -41الی  31دادنامه شماره 
04/02/1379 

ر و سازمان دامپزشکی کشو 2/6/1377مورخ  40305بخشنامه  4بند 
های دامپزشکی مصوب تیرماه ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داروخانه

1377 

مورخ  -184دادنامه شماره 
05/05/1382 

 سازمان دامپزشکی کشور 8/10/1378مورخ  59807/34بخشنامه شماره 

ی های دامپزشکوضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسئول داروخانه :184و  41الی  31پیام دادنامه

واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی، 

 خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی است.

 
مورخ  -242دادنامه شماره 

14/07/1381 

 سازمان دامپزشکی کشور 15/10/1377مورخ   71201/34بخشنامه شماره 

های دامپزشکی به استخدام مسئول فنی و ضمانت اجرایی تخطی از نهالزام داروخا پیام دادنامه:

 آن به موجب بخشنامه سازمان دامپزشکی کشور، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 777الی 772دادنامه شماره 
16/08/1396 

نامه اجرایی بند )ز( ماده آیین 14و  13، مواد 1ماده « ن»و « م»بندهای 
( قانون سازمان دامپزشکی کشور ]موضوع مصوبه 9( و )8(، )7( و مواد )3)

 هیأت وزیران[ 19/4/1392-هی44736/ت91119شماره 

های داروهای دامی بایستی برای فعالیت خود، مجوز تأسیس از سازمان داروخانه پیام دادنامه:

 نظام دامپزشکی دریافت نمایند، نه سازمان دامپزشکی.
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مورخ  - 806و  805اره دادنامه شم 
23/08/1396 

نامه نحوه تشکیل شوراهای استانی و بندهای ذیل آن از آیین 8ماده 
سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب وزارت جهاد 

 کشاورزی

 6مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین شرایطی عالوه بر شرایط ماده  پیام دادنامه:

ازمان نظام دامپزشکی برای داوطلبان عضویت در شوراهای استانی سازمان قانون تأسیس س

 نظام دامپزشکی، خارج از حدود اختیار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های صنفی فعالیت

عینک  در حوزه

-بینایی سازی و

 سنجی
 

مورخ  -53دادنامه شماره 
03/04/1374 

ت سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسا 12/2/73 -ک 8/ 1627نامه 
شورای معاونین  3/7/72-3مصوبه شماره  6پزشکی وزارت بهداشت و بند 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان مخالف قوانین و  پیام دادنامه:

 مقررات مربوط به امور پزشکی و نظام صنفی است.

 
مورخ  - 64الی 56دادنامه شماره 

27/02/1383 

/ک مورخ 11294های )د(، )و(، )ه( دستورالعمل شماره و قسمت 3بند 
ابطال بند یک و  -2وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  27/7/1373

سیصدو پنجاه و یکمین جلسه مورخ  4و  3و مواد  2تبصره ماده 
 های صنفی کشورهیأت عالی نظارت بر سازمان 12/10/1379

ها به مراجع ذیصالح صالحیت صدور پروانه ساخت عینک طبی جهت اپتومتریست پیام دادنامه:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد و آنان از شمول قانون نظام صنفی 

 اند.خارج شده
 

مورخ  - 199دادنامه شماره 
04/03/1394 

رئیس مرکز امور اصناف و  3/3/1390-24284/42ابطال نامه شماره 
ازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی ]صنعت، معدن و ب

 تجارت[

سنجی مشمول قانون نظام صنفی نبوده و صدور پروانه اشتغال ارائه خدمات بینایی پیام دادنامه:

 به خدمات مزبور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

مورخ  – 1047دادنامه شماره 
19/10/1396 

قانون  13نامه مشاغل تخصصی و فنی )موضوع ماده آیین 11گروه  3بند 
های طبی در قسمت نظام صنفی( تحت عنوان ساخت و تعمیر عینک

 ساخت عینک طبی

قانون  13صنف بینایی سنجی که اجازه ساخت عینک طبی را دارند از شمول ماده  پیام دادنامه:

 نظام صنفی خارج است.
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های صنفی یتفعال

در حوزه حمل و نقل 

 مسافر و کاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  -  90دادنامه شماره 
11/12/1365 

های های شهرداری که به استناد الیحه قانونی احداث ترمینالنامهآیین
بری بین شهری در داخل های مسافرمسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل

 تصویب گردیده است. 16/2/59شهر تهران مصوب 

نامه اجرایی تبصره  های تعاونی مسافربری و آییننامه تشکیل شرکتموادی از آیین پیام دادنامه:

ابطال می  های مسافربری به دلیل مغایرت با شرع و قانونذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال

 گردد. 

مورخ  -72ماره دادنامه ش
22/03/1369 

شهرداری تهران، در ارتباط با ماده دوم الیحه  16/5/67نامه مصوب آیین
 ها و تقاضای ابطال آنقانونی احداث ترمینال

 

های تعاونی مسافربری از سوی تعیین برخی شرایط تصدی مدیریت عامل شرکت پیام دادنامه:

الیحه قانونی احداث  2انون، مغایر ماده شهرداری تهران، از حیث تضییق دایره شمول ق

 های مسافربری است.ترمینال

مورخ  - 76دادنامه شماره 
03/03/1383 

 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 5از ماده  5-1بند

المللی، پالک ترانزیت و دفترچه واگذاری صالحیت صدور گواهینامه رانندگی بین پیام دادنامه:

های فعال در خطوط بین المللی به کانون جهانگردی و اتومبیل رانندگان و کامیونمالکیت برای 

 رانی، خالف قانون است.

مورخ  - 561دادنامه شماره 
11/11/1383 

تصویبنامه شماره  26و  22فصل دوم و مواد  4قسمت ششم از بند پ ماده 
 هیأت وزیران 5/4/1380مورخ  3203/ت 14404

جهانگردی و  -سیاحتی -یق یا لغو مجوز تاسیس دفترهای خدماتی مسافرتیتعل پیام دادنامه:

نامه، مفهم عطف بماسبق زیارتی به دلیل از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آیین

  قانون مدنی است. 4شدن و مغایر ماده 

مورخ  - 25دادنامه شماره 
28/01/1384 

معاون حقوقی و امور مجلس  18/10/1379مورخ  37895تصمیمات شماره 
هیات  28/12/1379مورخ  5073/42ریاست جمهوری )بند الف( و شماره 

 عالی نظارت وزارت بازرگانی

مورخ  - 409دادنامه شماره 
11/06/1386 

دبیر هیأت عالی نظارت  26/7/1385مورخ  31488/42بخشنامه شماره 
 وزارت بازرگانی

ها و موسسات مبنی بر شمول قانون نظام صنفی به شرکت وضع مقرره :409و  25پیام دادنامه

  ای، خالف قانون است.حمل و نقل جاده

مورخ  - 577دادنامه شماره 
21/08/1385 

نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و آیین 13و 12، 6مواد 
نامه شماره ای موضوع نصویبتعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده

 هیأت وزیران 6/9/1378مورخ  هی 20040/ت33752
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های صنفی فعالیت

در حوزه حمل و نقل 

 مسافر و کاال

متخلف و مسئول دانستن شرکت حمل بار و مسافر فقط در موردی که حادثه صرفاً  پیام دادنامه:

مستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی به تخلف شرکت نداشته باشد، خالف موازین شرع 

 است.

مورخ  - 1362دادنامه شماره 
16/11/1386 

 فرمانداری شهرستان زابل 9/4/1386جلسه مورخ صورت 6بند 

آوری دفاتر شرکت پایانه و مصوبه فرمانداری شهرستان زابل مبنی بر لزوم جمع پیام دادنامه:

 های تابعه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.حمل ونقل از داخل بخش

 - 640دادنامه شماره 
 11/07/1396مورخ

هیأت عالی نظارت بر  19/2/1395مورخ  - 111ه مصوبه جلس« ب»بند 
 های صنفی کشورسازمان

های صنفی کشور که فعالیت مراکز و مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان پیام دادنامه:

 دانسته است، مغایر قانون است. قانون نظام صنفی تأسیسات گردشگری را مشمول

مورخ  – 1267دادنامه شماره
15/12/1396 

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی  28/10/1393-46888مه شماره بخشنا
 های کشورها و دهیاریو ترافیک شهری سازمان شهرداری

های مسافری در سازمان مدیریت حمل و مکلف نمودن شهرداران به ادغام پایانه پیام دادنامه:

فیک شهری سازمان نقل مسافر، خارج از حدود اختیارات قانونی دفتر حمل و نقل عمومی و ترا

 های کشور است.ها و دهیاریشهرداری

 

 

 

 

 

 

 هاخانهقهوه
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 311دادنامه شماره 
25/07/1390 

 وزیر وقت کشور 7/12/1386مورخ  11/1/160101نامه شماره 

 ها و ممنوعیت خانه نامه وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه پیام دادنامه:

 دار، مغایر قانون است.عرضه قلیان صرفاً با توتونهای اسانس

مورخ  - 607دادنامه شماره 
29/08/1391 

وزرای عضو  21/8/90ک مورخ  45944/ت 165394مصوبه شماره 
 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

مبنی بر خروج  مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک پیام دادنامه:

 ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون است.خانهقهوه
 

مورخ  - 118دادنامه شماره 
8/02/1393 

 -2رئیس دفتر رئیس جمهوری  13/10/1391-198566نامه شماره  -1
قائم مقام وزیر کشور در امور  9/11/1391-141033/8بخشنامه شماره 

 15/11/1391 -96306/22/71بخشنامه شماره  -3اجتماعی و فرهنگی 
 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه
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ها که از مصادیق اماکن عمومی خانهمقررات متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه پیام دادنامه:

 باشد، مغایر حکم قانونگذار است.می
 

مقررات حاکم بر 

تشکیل و فعالیت 

های صنفی تشکل

 اد کشوردر مناطق آز

 - 483دادنامه شماره 
 24/05/1396مورخ

مدیر بانک و بیمه شورای  3/5/1394-1382/43/942بخشنامه شماره 
 عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

قانون نظام صنفی کشور با رعایت تشریفات قانونی  88نامه اجرایی ماده آیین پیام دادنامه:

ممانعت  از اجرای آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مغایر قانون و  تهیه، تصویب و ابالغ شده و

 خارج از حدود اختیارات است.

 
 

نظارت بر مقررات 

 صنفی

مورخ  - 213دادنامه شماره 
09/06/1382 

 قانون نظام صنفی 56نامه اجرائی موضوع ماده آیین 15ماده 

قانون نظام صنفی در خارج از محدوده  56واگذاری وظایف قانونی مذکور ماده  پیام دادنامه:

 ها، مغایر هدف و حکم مقنن است.االطالق به بخشداریطور علیقانونی شهرها به
 

 

 

وظایف و اختیارات 

 اتاق اصناف

مورخ  - 1271دادنامه شماره 
15/12/1396 

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت  11ماده 
گونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها های اصناف و چاتاق

( قانون نظام صنفی )وزارت 45ماده ) 6و بند  37)موضوع بند ش ماده 
 صنعت، معدن و تجارت((

رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان از وظایف هیأت رئیسه  پیام دادنامه:

 اتاق اصناف شهرستان نیست.
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 (1361ـ 1397)  امور گمرکی و صادرات و وارداتطالی در زمینه آرای اب

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 

 اظهارنامه صادراتی
 
 

 

 - 35و  34دادنامه شماره
 15/01/1396مورخ

ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان 16/8/1388مورخ  -صورتجلسه 
ه شماره نامتصویب 24بند « ب»محاسبات کشور و ابطال جزء 

وزیران عضو شورای عالی و توسعه  21/6/1385 -ک35774/ت72784
 صادرات غیر نفتی

 3ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط، با تبصره  پیام دادنامه:

 مغایرت دارد. 1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال  12ماده 

 

 

 

 

تعیین ارزش 

 الهاگمرکی کا

مورخ  - 458دادنامه شماره 
20/10/1389 

و  25/10/85مورخ  289414/109/1/24/415های شماره  بخشنامه
مورخ  317954/102/1/24و  26/12/85مورخ  355346/102/1/24/501

، صادره از مدیرکل دفتر 2/8/88مورخ  172369/102/1/24و  7/12/86
 تعیین ارزش گمرک ایران.

های صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران به دلیل عدم مهبخشنا پیام دادنامه:

بینی شده  برای تعیین ارزش کاال بر اساس ارزش کاالی صادراتی، رعایت ترتیبات خاص پیش

 قانون امور گمرکی است. 11مغایر ماده 
  

مورخ  - 152دادنامه شماره 
05/04/1391 

دفتر تعیین  5/12/87ورخ م 319053/366/102/24/443بخشنامه شماره 
 ارزش گمرک ایران

بخشنامه دفتر تعیین ارزش گمرک ایران به دلیل عدم رعایت مراتب مقرر در قانون  پیام دادنامه:

 امور گمرکی در باب تعیین ارزش کاالی ورودی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 

 جایزه صادراتی

مورخ  - 813دادنامه شماره 
31/06/1394 

-ک35774ت72784مصوبه شماره  22از بند « و نیز جوایز»ابطال کلمه 
 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی 21/6/1385

منوط کردن پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان کاال به داشتن کارت  پیام دادنامه:

 از حدود اختیارات است.بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه، خالف قانون و خارج 

 

 

 

 سود بازرگانی

 

 

مورخ  - 1دادنامه شماره 
18/01/1381 

 گمرک 25/2/1378 – 7802414نفره به شماره  4مصوبه کمیسیون 

-تعلیق ترخیص قطعی کاالی ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی پارچه پیام دادنامه:

.قانون صادرات و واردات است 12، مغایر ماده 1376تا پایان سال  1372های وارداتی از سال 
  

 - 1422الی  1420دادنامه شماره 
 17/09/1393مورخ  

وزیران عضو  12/6/1390-ک46992/ت118232نامه شماره تصویب
 نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات( آیین1کمیسیون ماده )
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 سود بازرگانی

خصوص تعیین سود بازرگانی کاالهای مشمول تعرفه، با توجه به وضع مقررات در  پیام دادنامه:

قانون مقررات صادرات و واردات، باید با رعایت حقوق مکتسب اشخاص صورت گیرد. 4ماده 
  
مورخ  - 784دادنامه شماره 

24/06/1394 

وزیران عضو  20/9/1390-ک47330/ت183069نامه شماره تصویب 2بند 
 امه اجرایی قانون مقررات صادرات و وارداتن( آیین1کمیسیون ماده )

 

نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات تعیین تاریخ اجرای تغییرات کلی آیین پیام دادنامه:

صادرات و واردات، مستلزم رعایت حقوق مکتسبه وارد کنندگانی است که پیش از تصویب 

د بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی مصوبه نسبت به واردات کاال به کشور اقدام کرده و سو

 اند.پرداخته

مورخ  -1644دادنامه شماره 
24/7/1397 

 هیأت وزیران      20/2/1396-هی 18296/53274تصویب نامه شماره 

با توجه به این که در قوانین ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی  پیام دادنامه:

ای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، مصوبه هیأت و سود بازرگانی از کااله

درصد سود بازرگانی کاالهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین  وزیران به جهت کاهش دو

  اصلی مغایر قانون است.

 

 

 

 

 

 

-صالحیت قاعده

گذاری گمرک در 

حوزه صادرات و 

 واردات

مورخ  - 317دادنامه شماره 
30/08/1378 

 گمرک ایران 9/1/1374مورخ  200306/108/140/55شنامه شماره بخ

وضع قاعده در مورد ورود مواد اولیه به کشور برای تولید و صادرات، خارج از اختیار  پیام دادنامه:

 گمرک جمهوری اسالمی ایران و بر خالف مفاد قانون صادرات و واردات است.

مورخ  - 210دادنامه شماره 
02/06/1382 

معاون حقوقی  8/4/1379مورخ   61559/418/109/54شنامه شماره بخ
 گمرک ایران

قانون امور گمرکی  29ماده  7و  2بخشنامه گمرک ایران مبنی بر تسری بندهای  پیام دادنامه:

قانون مقررات صادرات و واردات(، خالف قانون و خارج از  12به کاالی عبور موقت )موضوع ماده 

 .حدود اختیارات است

مورخ  – 465دادنامه شماره 
17/05/1396 

معاونت حقوقی گمرک  9/2/1376-19845/37/104/54بخشنامه شماره 
 ایران

اطالق بخشنامه معاونت حقوقی گمرک ایران به جهت قابل پذیرش ندانستن اسناد  پیام دادنامه:

اشد، خارج از حدود بمثبته گمرکی ارائه شده جدیدی که صحیح و منطبق با کاالی اظهار شده می

 اختیارات است.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

مورخ ی  915ی 916دادنامه شماره 
29/3/1397 

گمرک جمهوری  8/9/1394-169671/73/293بخشنامه شماره  2بند 
 اسالمی ایران

قانون مقررات صادرات و واردات ایران، موافقت با ورود  8ماده  1موجب تبصره به پیام دادنامه: 

ی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست، بنابراین ایجاد محدودیت کاال، مجوز ترخیص نیز تلق

و یا ممنوعیت برای واردکنندگانی که جهت وارد کردن کاال ثبت سفارش نموده و موافقت مراجع 

  مغایر قانون است. قانونی را اخذ کرده اند

 

صالحیت گمرک در 

 گذاری کاالهاقیمت

 مورخ - 91دادنامه شماره 
24/02/1385 

 نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و وارداتآیین 42تبصره ذیل ماده 

گذاری کاالی مستعمل وارداتی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تکلیف گمرک به قیمت پیام دادنامه:

بر اساس کاالی نو مشابه و محاسبه و وصول عوارض و حقوق گمرکی بر این اساس، مغایر 

 ست.قانون و خارج از اختیارات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 1134و 1133دادنامه شماره 
02/10/1386 

کمیسیون ماده  6/9/1385ک مورخ  36341/ت/109384مصوبه شماره 
 نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و وارداتیک آیین

قلمداد نشده است و نتیجتاً کاالی مرغ و تخم مرغ در زمره مواد اولیه فرآوری نشده  پیام دادنامه:

 مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست.

مورخ  - 647دادنامه شماره 
02/09/1388 

هیات وزیران در  16/2/1387مورخ  29716/ت20796نامه شماره تصویب
 خصوص عوارض صادراتی کنجاله سویا

اولیه فرآوری نشده مصوبه هیأت وزیران مبنی بر وضع عوارض برای صادرات مواد  پیام دادنامه:

 )کنجاله سویا(، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  -  693دادنامه شماره 
09/10/1392 

وزرای عضو  14/12/1387 -ک41997/ت218586مصوبه شماره 
 نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و وارداتکمیسیون ماده یک آیین

که شورای عالی صادرات، زعفران را جزء مواد اولیه فرآوری  چون دلیلی بر این پیام دادنامه:

نشده تشخیص داده باشد ارائه نشده است، بنابراین تعیین عوارض بر صادرات زعفران، مغایر 

  .با قانون است

مورخ  - 774دادنامه شماره 
07/11/1392 

وزیران عضو  16/6/1387-ک40439/ت97378های شماره نامهتصویب
نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و آیین 1ده کمیسیون ما

 هیأت وزیران 6/10/1389-هی45984/ت223189

ای دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه پیام دادنامه:

عهده  را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع نماید و تشخیص این قبیل موارد بر

 .شورای عالی صادرات قرار گرفته است
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 - 437دادنامه شماره 
 10/05/1396مورخ

سازمان توسعه  17/8/1391مورخ  - 91-2104265بخشنامه شماره 
 تجارت ایران

مصوبه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر وضع عوارض صادرات مواد خام یا  پیام دادنامه:

قانون برنامه پنجم توسعه، بدون تصویب شورای اقتصاد،  104 دارای ارزش افزوده موضوع ماده

  مغایر قانون است.

 

 کارت بازرگانی

مورخ   - 379دادنامه شماره 
17/07/1384 

نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع آئین 10ماده  2بند 
 هیأت وزیران 6/2/1373مورخ  هی16/ت1395مصوبه شماره 

اختصاص صالحیت و مسئولیت صدور کارت بازرگانی به شعب اتاق بازرگانی و  :پیام دادنامه

ها و نفی صالحیت اتاق بازرگانی ایران در این صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان

  خصوص، خالف قانون است.

 

های کمیسیون

رسیدگی به 

 اختالفات گمرکی

مورخ  - 100دادنامه شماره 
21/10/1368 

 18/6/66-10447/102/199/55مل شماره دستورالع

دستورالعمل گمرک ایران مبنی بر عدم قبول وکالت کارمندان بازنشسته گمرک در  پیام دادنامه:

های دوگانه رسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدیدنظر، مغایر مقررات قانون مدنی در کمیسیون

 باب وکالت است.

 

 

 

 مناطق آزاد

ورخ  م - 1253دادنامه شماره 
13/11/1394 

 استاندار خوزستان 17/12/1392-/م ح100-20081بخشنامه شماره 

مصوبه استاندار خوزستان مبنی بر تجویز تردد خودروهای با پالک مناطق آزاد در  پیام دادنامه:

 خارج از این مناطق، پایگاه قانونی ندارد.

مورخ  -  806دادنامه شماره 
14/10/1395 

سرپرست مدیریت بازرگانی  25/2/1391 -1383/51/2/91نامه شماره 
 سازمان منطقه آزاد اروند

تعیین سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان مرجع صدور گواهی مبدأ در مرز شلمچه،  پیام دادنامه:

 قانون امور گمرکی است. 17خالف حکم مقرر در تبصره ماده 

 

 

 واردات خودرو

خ مور -  410الی 406دادنامه شماره 
16/06/1395 

هیأت  23/6/1393 -هی51040/ت70441مصوبه شماره  1و  2بندهای 
مصوبه مذکور، موضوع مصوبه  3وزیران و ابطال تبصره الحاقی به بند 

 هیأت وزیران 24/12/1393-هی51040/ت157885شماره 

 

-دات، نمیقانون صادرات و وار 4مصوبه مؤخر هیات وزیران با لحاظ مقررات ماده  پیام دادنامه:

اند، تواند حق مکتسب اشخاصی که به موجب مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده

 را محدود کند.
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 های بندریهزینه
 
 
 
 
 
 

 

مورخ  - 226دادنامه شماره 
11/10/1369 

 بانک مرکزی 17/5/68-13370/نا/8های غیرقانونی شماره دستورالعمل

-صالحیتی در زمینه وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه بانک مرکزی پیام دادنامه:

بندی و بیمه های بندری به ارز خارجی و اتخاذ تصمیم درباره شناورهای ایرانی فاقد گواهی طبقه

 ندارد.

مورخ  - 95دادنامه شماره 
17/03/1383 

 های بندریهای حقوق، عوارض و هزینهتعرفه

های حقوق، عوارض و ن بنادر و کشتیرانی مبنی بر تعیین تعرفهمصوبه سازما پیام دادنامه:

 های بندری بر کشتی و کاال مغایر قانون است.هزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 63دادنامه شماره 
06/05/1371 

 8/8/69مورخ  14997/729/1/73بخشنامه شماره 

مقررات قانون صادرات و واردات به کسب مجوز از سازمان انرژی اتمی عدم اشاره  پیام دادنامه:

در مورد ترخیص مواد غذایی، تأثیری در وظیفه نظارتی آن در کنترل مواد غذایی از جهت آلودگی 

 با اشعه ندارد.

مورخ  - 232دادنامه شماره 
23/06/1382 

 نامه اجرائی قانون صادرات و وارداتآیین 16ماده  4تبصره 

های تعاونی مرزنشینان به اختصاص بخشی از سود حاصل از صادرات الزام شرکت پیام دادنامه:

زا، خالف قانون و گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغالو واردات به منظور سرمایه

  خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 370و 369دادنامه شماره 
16/09/1382 

 وزارت بازرگانی 8/3/1382/م/ص مورخ 1509بخشنامه شماره 

التفاوت از برنج وارداتی توسط بخشنامه وزارت بازرگانی مبنی بر اخذ مابه پیام دادنامه:

، مغایر 82و قسمتی از سال  81-80های های مرزنشینان نسبت به سالمرزنشینان و تعاونی

  قانون مدنی و خارج از اختیارات است. 4ماده 

مورخ  - 748شماره دادنامه 
30/11/1384 

-سازمان مدیریت و برنامه15/8/1380مورخ  1262/34بخشنامه شماره 

 ریزی کشور

-کنندگان و تولیدکنندگان جهت مطالبه مابهاجازه به سازمان حمایت از مصرف پیام دادنامه:

از ( 1379و  1378های سال قبل )سال 5/2التفاوت نرخ ارزی به میزان پنج برابر نرخ 

 قانون مدنی است. 4صادرکنندگان دارو، مغایر ماده 
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 سایر موارد
 

مورخ  - 527دادنامه شماره 
22/07/1386 

هیأت  6/2/1373هی مورخ  16/ت1395نامه شماره قسمتی از تصویب
 وزیران

های بادی به اجازه و موافقت مصوبه هیأت وزیران دایر بر منوط نمودن ورود تفنگ پیام دادنامه:

قانون امور گمرکی و خارج از  40ماده  3شتیبانی نیروهای مسلح، مغایر مفاد بند وزارت دفاع و پ

 حدود اختیارات است.

مورخ  - 237دادنامه شماره 
17/03/1388 

 20/11/1386مورخ  30911/2952/209/252/24/481بخشنامه شماره 
 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران

 14مه گمرک در خصوص تعیین ضوابط و مقررات اجرای بند )ط( تبصره بخشنا پیام دادنامه:

 کل کشور، خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است. 1385قانون بودجه سال 

مورخ  - 562دادنامه شماره 
15/08/1391 

نمایندگان ویژه  29/7/89ن مورخ  45462/ت169069مصوبه شماره  3بند 
 رئیس جمهور

اگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل و پیام دادنامه:

های کنترل پزشکی به شرکتالمللی بازرسی کننده در مبدأ و ضوابط سازمان دامهای بینسازمان

 کیفی کاال در مقصد، مغایر قانون است.

مورخ   - 1019دادنامه شماره 
19/08/1394 

شورای تامین شهرستان  24/2/1387-م/33/418مصوبه شماره  2بند 
 آستارا

تعیین شرایط و مقررات حمل و ورود و خروج کاال از مرزهای کشور خارج از حدود  پیام دادنامه:

 اختیارات و وظایف شورای تأمین شهرستان است.

 - 561دادنامه شماره 
 14/06/1396مورخ

 شورای اقتصاد 3/4/1391-622010/38265مصوبه شماره 

 

قانون  نامه اجراییآیین 1االثر شده وزرای عضو کمیسیون ماده مصوبه ملغی پیام دادنامه:

مقررات صادرات و واردات، اعتباری نداشته که با مصوبه مورد اعتراض شورای اقتصاد، تاریخ 

 یابد. اجرای آن تغییر
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مورخ  - 178دادنامه شماره 
01/08/1369 

های ارههای غیرقانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شمبخشنامه
 14/8/68-250/20606و  3/7/68مورخ  100/91

ای تهران، بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقه پیام دادنامه:

بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای اقتصاد، خارج از حدود صالحیت و فاقد اعتبار و وجاهت 

 قانونی است.

مورخ  - 345دادنامه شماره 
23/10/1380 

معاون وزیر نیرو در امور  1374.9.19مورخ 123.5722.501بخشنامه شماره 
 آب و فاضالب شهری

مصوبه شرکت آب و فاضالب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت  پیام دادنامه:

 کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب آب، خارج از حدود اختیارات سازمان

  مذکور است.

مورخ  - 91دادنامه شماره 
12/03/1381 

 وزارت نیرو 18/2/1378-100/20/2367دستورالعمل شماره 

تعیین تعرفه بهای آب تصفیه نشده خط انتقال دارخوین توسط وزارت نیرو، متکی  پیام دادنامه:

 به اذن قانونگذار نیست.

مورخ  - 119دادنامه شماره 
02/04/1381 

معاون وزیر نیرو در  29/6/1378/ف مورخ 100/10901شماره بخشنامه 
امور آب و فاضالب شهری و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 

 کشور

عدم اعمال معافیت قانونی مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب و تعلیق  پیام دادنامه:

های واگذار شده، خالف های انشعابواگذاری انشعاب آب جدید به آنها به شرط وصول هزینه

 قانون است.

مورخ  - 140دادنامه شماره 
23/04/1381 

 وزارت نیرو 8/5/1377مورخ  421/7390بخشنامه شماره 

درصد در سال برای تقسیط هزینه انشعاب آب و  20و  16تعیین کارمزد به میزان  پیام دادنامه:

 توسعه است. قانون برنامه دوم 19فاضالب، خالف مفاد بند )ل( تبصره 

مورخ  - 174دادنامه شماره 
27/05/1381 

 وزارت نیرو 25/12/1378مورخ  100/33/37356بخشنامه شماره 

در مورد آب بهاء،  1378های مصوب سال وضع قاعده آمره در باب افزایش نرخ پیام دادنامه:

 هت قانونی ندارد.آبونمان و سایر خدمات مربوط تا زمان ابالغ قانون برنامه سوم توسعه، وجا
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مورخ  - 343دادنامه شماره 
24/09/1381 

های نامه عملیاتی شرایط عمومی تعرفهآیین 4-33-2و  4-33-1بندهای 
 آب و فاضالب مصوب وزارت نیرو

وضع قاعده آمره مبنی بر تغییر تعرفه بهای آب مصرفی منحصراً با تعرفه آزاد و  پیام دادنامه:

تشخیص شرکت آب و فاضالب مشعر بر تغییر کاربری عملی ملک  همچنین اعتبار انحصاری

دارای انشعاب آب و فاضالب و آثار مترتب بر آن، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت 

 نیرو است.

مورخ  - 130دادنامه شماره 
01/04/1382 

 وزارت نیرو 27/12/1381مورخ  100/33/79591بخشنامه شماره 

بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر تعیین نرخ آب بهاء، کارمزد دفع فاضالب، حق  ه:پیام دادنام

الحساب مغایر قانون و خارج از به طور علی 1382انشعاب و آبونمان آب و فاضالب در سال 

 حدود اختیارات است.

مورخ  - 409دادنامه شماره 
14/10/1382 

مورخ  424/53623و  1/11/1365مورخ  421/47133بخشنامه شماره 
 وزارت نیرو 14/2/1366

های النظاره از چاهبها یا حقبخشنامه وزارت نیرو در خصوص دریافت آب پیام دادنامه:

 کشاورزی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.

مورخ  - 83دادنامه شماره 
10/03/1383 

 نیرووزارت  10/8/79مورخ  100/20/50150بخشنامه شماره 

بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر تسری مصوبه شورای اسالمی شهر یزد در خصوص  پیام دادنامه:

قانون مدنی و حکم  4نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن، با عنایت به وحدت مالک ماده 

 قانونگذار، جواز قانونی ندارد.

مورخ  - 187دادنامه شماره 
11/05/1383 

 مه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضالبناآئین 4-66بند 

های آب های خدماتی در رابطه با تعیین تعرفهوضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هزینه پیام دادنامه:

 و فاضالب، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.

مورخ  - 188دادنامه شماره 
11/05/1383 

 وزیر نیرو 10/9/80مورخ  100/20/53955بخشنامه 

ها و چگونگی ارائه خدمات به  بخشنامه وزارت نیرو در خصوص اعمال تعرفه پیام دادنامه:

های عمومی برقراری انشعاب، مشترکین مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینه

 خالف قانون و خارج از اختیارات است.
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 تعرفه آب و فاضالب

مورخ  - 540الی 537دادنامه شماره 
30/07/1385 

، و ماده 13، ماده 9، ماده 6، ماده 5، ماده 3، ماده 2بند )خ( ماده یک، ماده 
و بند یک  16/8/1379مورخ  هی 23687/ت 36046نامه شماره تصویب 15

مورخ  هی 29101/ت 58977نامه شماره تصویب 2و تبصره بند 
 هیأت وزیران18/12/1382

ای بر اساس های آب منطقهخت هزینه کارشناسی به شرکتالزام اشخاص به پردا پیام دادنامه:

 تعرفه وزارت نیرو، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 210و 209دادنامه شماره 
08/06/1389 

های  نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه آیین 4-23-2و  4-32-1ردیف 
 آب و فاضالب

بهای مصرفی و کارمزد مبنی بر اعمال ضریب نسبت به نرخ آب وضع قاعده آمره پیام دادنامه:

نمایند و  حساب اقدام میدفع فاضالب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر نسبت به پرداخت صورت

.باشند، مغایر قانون است یا مشترکینی که قبل از انتهای دوره مصرف مایل به پرداخت آن می
  
مورخ  - 129دادنامه شماره 

15/02/1393 

بندی آب جهت دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته 4-5-2ابطال بند  -1
و شقوق  7-2ابطال بند  -2وزارت نیرو  1383مصارف شرب مصوب سال 

شرکت  26/2/1392 -147جلسه شماره الف و ب ذیل آن از صورت
 ای خراسان شمالیسهامی آب منطقه

ی مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مرجع تصویب و تعیین نرخ آب برا پیام دادنامه:

مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور، شورای 

 باشند.اقتصاد و دولت می

 -1331الی  1327دادنامه شماره 
 23/5/1397مورخ 

شورای اسالمی شهر  5/11/1395مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ 
 ص آب بهاءابوزیدآباد در خصو

م دولت مجاز است  1388قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال  3به موجب ماده  پیام دادنامه:

با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضالب را تعیین کند. بنابراین شورای شهر 

  صالحیتی در این خصوص ندارد.

 

 

 تعرفه برق

 

 

 

مورخ  - 228دادنامه شماره 
09/05/1378 

در مورد افزایش دیماند برق مصرفی  1377مصوبه وزارت نیرو در سال 
 های عمومیاشتراک

 جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق نسبت به سال قبل در تبصره پیام دادنامه:

های عمومی ساله دوم توسعه، مفید افزایش بهای برق مصرفی اشتراکقانون برنامه پنج 19

 واحدهای مسکونی نیست.

مورخ  - 386دادنامه شماره 
14/12/1379 

 هاتعرفه برق و شرایط عمومی آن 1-3-3قسمت  3بند 
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 تعرفه برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آسانسور و  تعیین بهای برق مصرفی در تأسیسات، حرارت و تهویه مرکزی، پیام دادنامه:

 راهروهای عمومی واحدهای مسکونی به مأخذ واحدهای تجاری و اداری، مغایر قانون است.

مورخ  - 34دادنامه شماره 
09/02/1380 

 نامه تکمیلی تعرفه های برق آیین 4-43بند 

الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق، به پرداخت هزینه تقویت شبکه، مغایر  پیام دادنامه:

 ون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.قان

مورخ  - 109دادنامه شماره 
10/04/1380 

 100/30/39361تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره  4بند الف ماده 
 28/12/1378مورخ 

های برق بوده و ظهور قانون سازمان برق ایران متضمن جواز تعیین تعرفه 9ماده  پیام دادنامه:

 خسارت تأخیر تأدیه بهای برق مصرفی ندارد. در تعیین

مورخ  - 153دادنامه شماره 
14/05/1380 

 وزیر نیرو 1379.2.18مورخ  8767.30.100بخشنامه شماره 

افزایش بهای دیماند )قدرت( برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی توسط  پیام دادنامه:

 دوم توسعه است. قانون برنامه 19وزارت نیرو، مغایر بند )ج( تبصره 

مورخ  -171الی  168دادنامه شماره 
21/05/1380 

های برق و شرایط عمومی آنها تولید کشاورزی از تعرفه 3تعرفه شماره 
 1378.12.28مورخ  39361.30.100مربوط به استان سمنان به شماره 

ان بیش از افزایش بهای برق مصرفی بخش کشاورزی توسط وزرات نیرو به میز پیام دادنامه:

   قانون برنامه سوم توسعه و خارج از حدود اختیارات است. 5ده درصد، مغایر ماده 

مورخ  - 330دادنامه شماره 
16/10/1380 

-مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراک

ساله طی برنامه پنج 1378-1377-1376-1375های های عمومی در سال
 دوم

حکم مقرر در قانون برنامه دوم مبنی بر جواز افزایش قیمت برق به میزان بیست  م دادنامه:پیا

درصد نسبت به سال قبل، داللتی بر لزوم افزایش درآمد کل ساالنه وزارت نیرو فارغ از میزان 

  برق مصرفی مشترکین ندارد.

مورخ  - 172دادنامه شماره 
29/04/1382 

 های برقیلی تعرفهنامه تکمآئین 4-56-4بند 

های برق متضمن مجاز دانستن ارسال نامه تکمیلی تعرفهاطالق بخشی از آیین پیام دادنامه:

صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن بدون برخورداری اشخاص از 

 نیروی برق، مغایر قانون است.
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مورخ  - 136دادنامه شماره 
07/04/1383 

های های برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامهتعرفه 6ده بند الف ما
مورخ  100/30/34170و 27/12/1376مورخ  300/57229شماره 

های برق و شرایط عمومی آنها تعرفه 5وبند الف ماده  27/12/1377
مورخ  100/30/39352های شماره موضوع بخشنامه

 100/30/1267و 28/12/1379مورخ  100/30/81994و28/12/1378
 وزارت نیرو 26/1/1382مورخ  100/20/2896و  17/1/1381مورخ 

های وزارت نیرو متضمن مالک قرار دادن خسارت تأخیر در پرداخت بهای بخشنامه پیام دادنامه:

 برق مصرفی برای تعیین نرخ برق مصرفی، خارج از حدود اختیارات است.

 
مورخ  - 366و 355دادنامه شماره  

26/07/1383 

های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به تولید کشاورزی از تعرفه 3تعرفه 
های مصوب وزارت نیرو به شماره 1382، 1381، 1380هایسال
مورخ  100/30/81981، 28/12/1378مورخ  100/30/39365
مورخ  100/20/2884،   17/1/1381مورخ  100/30/1276، 28/12/1379
 انمربوط به استان خراس 26/1/1382

های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به  تولید کشاورزی از تعرفه 3تعرفه شماره  پیام دادنامه:

بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده،  1379استان خراسان که بهای برق مصرفی را در سال 

 مغایر قانون است.

مورخ   - 357دادنامه شماره 
26/07/1383 

رزی( مربوط به استان خوزستان به شماره )تولید کشاو 3تعرفه شماره 
 مصوب وزارت نیرو   27/2/1379مورخ  100/30/10870

)تولید کشاورزی( مربوط به استان خوزستان مبنی بر افزایش بهای  3تعرفه شماره  پیام دادنامه:

درصد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو  10برق مصرفی به میزان بیش از 

 ت.اس

مورخ  - 532دادنامه شماره 
22/07/1386 

 وزارت نیرو 14/4/1385مورخ  10/20/30400بند )ج( بخشنامه شماره 

بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر انحصار شمول تعرفه کشاورزی نسبت به بهای برق  پیام دادنامه:

قانون و خارج از مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای کشاورزی و تضییق حکم قانونگذار، مغایر 

 حدود اختیارات است.

مورخ  - 1143دادنامه شماره 
01/10/1394 

 وزیر نیرو 26/3/1386 -100/20/22075مصوبه شماره 

تعیین تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین  پیام دادنامه:

آن بر اساس کمترین تعرفه تعیین تعرفه بخش صنعتی، خالف حکم قانونگذار مبنی بر تعیین 

  شده است.
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 تعرفه برق
 

مورخ  -313دادنامه شماره 
18/2/1397 

 هیأت تنظیم برق ایران 263مصوبه  1بند 

عدم تغییر و تعدیل نرخ پایه آمادگی به علت  هیأت تنظیم برق ایران 263مصوبه  پیام دادنامه:

قانون  133)و( دستورالعمل ماده بند  6خالف مقررات مـاده بر  1394ساعتی تولید برق در سال 

  برنامه پنجم توسعه است.

 

 

 

تعرفه خدمات 

 پستی

مورخ  - 131دادنامه شماره 
01/04/1382 

 شورای اقتصاد 25/12/1380مورخ  2109/34مصوبه شماره 

های برخی خدمات پستی در سال مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر تعیین نرخ تعرفه پیام دادنامه:

، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات  80های سال زان بیش از ده درصد تعرفهبه می 1381

 است.

مورخ  - 170الی168دادنامه شماره 
04 /05/1389 

 جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات. 49مصوبه شماره  3بند 

بایست از پستی میالسهم دفاتر خدمات ارتباطی در امور مربوط به خدمات  حق پیام دادنامه:

 های شرکت پست پرداخت گردد.محل دریافتی

 

 

 

 

 

تعرفه خدمات 

 مخابراتی

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 61دادنامه شماره 
17/04/1374 

 هیأت مدیره شرکت پست 6/4/69 -106مصوبه شماره 

االشتراک و اضافه مکالمات و تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق پیام دادنامه:

هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت مخابرات تهیه و پس از تصویب 

 شود.مجمع عمومی اجرا می

مورخ  - 217دادنامه شماره 
08/07/1380 

هیأت مدیره شرکت مخابرات استان  6/7/1377مورخ  49مصوبه شماره 
 آذربایجان شرقی

-اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان 14ماده  3تسری حکم مقرر در تبصره  ه:پیام دادنام

 ها متضمن جواز تعیین تعرفه خدمات مخابراتی به هزینه نگهداری وسائل و تاسیسات و خطوط
 ارتباطی، مغایر قانون است.

مورخ  - 393دادنامه شماره 
04/06/1386 

 تنامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابآیین 39ماده 

نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مبنی بر اختیار شرکت آیین 39اطالق مفاد ماده  پیام دادنامه:

مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتی فاقد بدهی مشترکین، مغایر قانون و خارج از حدود 

 اختیارات است.
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تعرفه خدمات 

 مخابراتی

مورخ  - 208دادنامه شماره 
01/06/1389 

 تقاضا و اشتراک تلفن همراه نامه اصالحی آیین 16قسمت ذیل ماده 

شرکت مخابرات ایران، در فرض وجود قرارداد با مشترک تلفن همراه، در صورت  پیام دادنامه:

حساب در دو دوره متوالی، حق سلب اشتراک و لغو امتیاز و برداشت طلب از عدم پرداخت صورت

 محل ودیعه را دارد.

مورخ  -  49دادنامه شماره 
29/01/1396 

 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت 9/4/1392مورخ  -ه مصوب

 تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است. پیام دادنامه:
 

مورخ  - 380دادنامه شماره 
27/04/1396 

 25/12/1392- 184جلسه  3بند یک و تبصره های ذیل مصوبه شماره 
 ت ارتباطاتکمیسیون تنظیم مقررا

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و  پیام دادنامه:

تلفن همراه که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر 

 قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 1291و  1290دادنامه شماره 
22/12/1396 

و  22/3/1395-237جلسه شماره  6مصوبه شماره  6و  5و  4بندهای 
کمیسیون تنظیم مقررات  23/8/1395-246جلسه  2مصوبه شماره 

 ارتباطات از تاریخ تصویب

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جهت عدم رعایت ترتیبات مندرج در  پیام دادنامه:

ین قیمت تلفن ثابت، خالف قانون و خارج از حدود مصوبه شورای اقتصاد در خصوص روش تعی

 اختیارات است.

 

 

 

 تعرفه گاز طبیعی

مورخ  - 486و 485دادنامه شماره 
24/05/1396 

دبیر ستاد هدفمند کردن  20/6/1391 -19131/91/0بخشنامه شماره 
 ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعییارانه

ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه بخشنامهادنامه: پیام د

 برای مشترکین گاز طبیعی، مغایر قانون است.

مورخ  - 1127دادنامه شماره 
03/11/1396 

قانون  92شورای اقتصاد در اجرای ماده  4/10/1396مورخ  -مصوبه جلسه 
 عدالت اداری تشکیالت و آیین دادرسی دیوان

مصوبه شورای اقتصاد دایر بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز  پیام دادنامه:

طبیعی با عنوان هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ عدم رعایت مفاد رأی قبلی 

 هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون است.
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 هاسایر تعرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 170دادنامه شماره 
16/05/1379 

/ ت مورخ  257052و  30/1/1377/ ت مورخ 257131های شماره نامه
های نفتی ایران در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 18/1/1378

 1378و  1377های ا در سالخصوص افزایش بهای بنزین هواپیم

ساله دوم توسعه راجع به بهای فروش قانون برنامه پنج 19حکم مقرر در تبصره  پیام دادنامه:

های نفتی از جمله چهار فرآورده نفتی بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به مطلق فرآورده

 یابد.بنزین هواپیما تسری می

مورخ  - 220دادنامه شماره 
10/07/1379 

هیأت  28/12/1369/ هی مورخ 531/ ت 150544نامه شماره تصویب
 وزیران

دریافت کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر مبنای  پیام دادنامه:

میزان سرمایه مغایر با قانون حاکم بر این مؤسسه مبنی بر دریافت کارمزد بر اساس نوع و 

 و کیفیت خدمات است.ماهیت و کمیت 

مورخ  - 64دادنامه شماره 
30/02/1380 

 28/12/1378مورخ  1769/34تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره 
 سازمان برنامه و بودجه

تقلیل نرخ خرید روغن نباتی مطابق مصوبه شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ  پیام دادنامه:

ز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات و مغایر وحدت قبل، متضمن ایراد خسارت غیرمجا

 قانونی مدنی است. 4مالک ماده 

مورخ  - 233و  232دادنامه شماره 
22/07/1380 

نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت آیین 3ابطال ماده  -1
های مربوط های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفهسهامی خاص پایانه

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی  -2هیات وزیران  20/10/1369مصوب 
های کشور در خصوص دریافت وجه در زمان سازمان حمل و نقل پایانه

 صدور موافقت اصولی

های مربوط به مجمع عمومی تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه پیام دادنامه:

 قلیه باربری، مغایر قانون است.های عمومی وسایل نشرکت سهامی خاص و پایانه

مورخ  - 413دادنامه شماره 
05/12/1380 

-شرکت پخش فرآورده 1377.12.26مورخ  25.820.3429بخشنامه شماره 

 های نفتی منطقه کرج

کنندگان دارای مطالبه و وصول مبلغی به ازاء حمل فرآورده های نفتی از مصرف پیام دادنامه:

کنندگان صنفی صنعتی که محموالت آنان توسط پیمانکاران نفتکش تملیکی و نیز مصرف

 شود، خالف قانون است.غیرتدارکاتی حمل می

مورخ  - 208دادنامه شماره 
24/06/1381 

مورخ  26835/500و  31/5/1377مورخ  14679/500های شماره بخشنامه
 های نفتیشرکت ملی پخش فرآورده 16/9/1377
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 هاسایر تعرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر وصول بهای هابخشنامه پیام دادنامه:

های هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی، خالف سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکت

 قانون است.

مورخ  - 137دادنامه شماره 
08/04/1382 

شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص  30/4/1381مصوبه مورخ 
 رخ حمل و نقل هوائی مساقر و بارآزاد سازی ن

تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر تعیین و تصویب نرخ حمل  پیام دادنامه:

قانون برنامه سوم  5و نقل هوایی مسافر و بار در پروازهای داخلی، تابع حکم مقرر در ماده 

   توسعه بوده است.

مورخ  - 102و 101دادنامه شماره 
24/03/1383 

شورای اقتصاد و  18/12/1381مورخ 5455/2/103مصوبه شماره 
مورخ  30087/101و  6/12/1381مورخ 28595/101های شماره بخشنامه

های شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه 21/12/1381
 شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن

های دولتی به زایش قیمت کاالها و خدمات ارائه شده توسط دستگاه ها و شرکتاف پیام دادنامه:

 قانون برنامه سوم توسعه است. 5درصد، مغایر حکم مقرر در ماده  10میزان بیش از 

مورخ  - 480دادنامه شماره 
10/07/1391 

جدول نرخ تعرفه خدمات در منطقه ویژه  7و شقوق بند  5شق ب بند 
 میاقتصادی پتروشی

-با توجه به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه، در خصوص ارائه خدمات وزارتخانه پیام دادنامه:

های منطقه جغرافیایی معین از های دولتی، اخذ وجه اضافه بر تعرفهها، مؤسسات و شرکت

 مناطق ویژه وجاهت قانونی ندارد.

 
مورخ  - 605دادنامه شماره 

29/08/1391 

 وزارت نیرو 31/4/86مورخ  100/30/32604بخشنامه شماره 

 

بخشنامه وزیر نیرو که بدون اذن مقنن، جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر  پیام دادنامه:

 کرده است، مغایر قانون است.

مورخ   - 1005دادنامه شماره 
12/12/1392 

های فنی و صدور معاون بررسی 6/2/1390 – 102م/97تصمیم شماره 
 روانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییپ

های تعرفه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صالحیت تصویب جدول پیام دادنامه:

  های کلیه خدمات ارتباطی را ندارد.نرخ

مورخ  - 902الی  900دادنامه شماره
13/05/1393 

نامه شماره تصویب 14ذیل آن و ماده  2و  1های و تبصره 13ماده 
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی  19/2/1390 -ک41574/ت34608

 و دولت الکترونیک
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 هاسایر تعرفه

االطالق مصوبه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از این جهت که علی پیام دادنامه:

یش گر پرداخت شده، افزاهای بیمهگذارانی که خسارتِ بر عهده آنها توسط شرکتبرای بیمه

 حق بیمه تعیین نموده، مغایر قانون است.

مورخ  - 24دادنامه شماره 
15/01/1396 

 شورای عالی استاندارد 2/12/1391-237860/48221مصوبه شماره 

مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تعیین میزان کارمزد خدمات بر اساس  پیام دادنامه:

 کاال، خالف قانون است.( FOB)ارزش فوب 

به معنای تحویل کاال در عرشه کشتی   Free On Board: مخفف اصطالح (FOB)کته: فوب ن

  است.

مورخ  - 810دادنامه شماره 
23/08/1396 

-115016/47060و  8/1/1390-300649/46393مصوبات شماره 
 هیأت وزیران 6/6/1390

وارد کننده غالت ناشی های بینی پرداخت خسارت به شرکتبا توجه به عدم پیش پیام دادنامه:

از بحران جهانی، اگر دولت تکلیف کند فروش کاال یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده 

را همزمان تعیین و از محل  التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شدهانجام شود، باید مابه

 اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

های انواع مالیات

 مستقیم

 )مالیات بر ارث(

مورخ  - 561و  560دادنامه شماره 
25/08/1395 

سازمان امور مالیاتی کشور 30/6/1384 -11823بخشنامه شماره  4بند 

  

عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود  هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و پیام دادنامه:

 قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات بر درآمد 

 امالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 56دادنامه شماره 
02/04/1375 

 عمومی شورای عالی مالیاتیهیأت  4/2/69 -3442/4/30رأی شماره 

دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خالف شرع است، اما مالیات بر  پیام دادنامه:

 درآمد اشکالی ندارد.

مورخ  - 51دادنامه شماره 
11/05/1376 

 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 19/12/71 -14437/4/30رأی شماره 

مومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر تعمیم مالیات ساالنه امالک به مصوبه هیأت ع پیام دادنامه:

 موقوفات خاص، خالف موازین شرع است.

مورخ  - 62دادنامه شماره 
18/02/1379 

هیأت عمومی شورای عالی  7/4/1374مورخ  4/30 -3350رأی شماره 
 مالیاتی

 

قانون  55ای تهاتر موضوع ماده عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجر پیام دادنامه:

 .قانون مذکور نیست 53های مستقیم، موافق حکم قانونگذار به شرح ماده مالیات

مورخ  - 4دادنامه شماره 
19/01/1386 

معاون  24/11/1372مورخ  5/30 – 60048/4638بخشنامه شماره 
 درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصادی و دارائی

زارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر تعمیم مالیات مربوط به درآمد بخشنامه و پیام دادنامه:

 ، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.«رهن غیرتصرفی»امالک به 
 

مورخ  - 5دادنامه شماره 
19/01/1386 

و  1/9/1366مورخ  20/2036/34792های شماره بخشنامه
مالیاتی وزارت امور  معاون درآمدهای 3/11/1366مورخ  20/2560/48260

 اقتصادی و دارایی

نامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شمول مالیات به تقسیمبخشنامه پیام دادنامه:

 تنظیمی بین مالکین مشاعی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ   - 455دادنامه شماره 
25/05/1388 

های مستقیم قانون مالیات 77راجع به ماده  8ند و ب 55راجع به ماده  3بند 
 سازمان امور مالیاتی کشور 27/7/1384مورخ  13530از بخشنامه شماره 

مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر مالک قراردادن تاریخ واقعی پایان کار به  پیام دادنامه:

های مستقیم، مغایر قانون تاصالحی قانون مالیا 77عنوان مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده 

 است.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

مالیات بر درآمد 

 امالک

 - 266دادنامه شماره 
 30/03/1396مورخ

 
 سازمان امور مالیاتی کشور 28/2/1390-/د230/5989بخشنامه شماره 

مورخ  – 2/266دادنامه شماره 
24/11/1396 

صرف وثایق، با   مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که در مورد :2/266و 266پیام دادنامه

های مستقیم صادر شود، قانون مالیات 187پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی، گواهی ماده 

 مغایر قانون است.

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات بر درآمد 

 حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 333دادنامه شماره 
17/09/1381 

مورخ  14561/4/30و 21/12/1378مورخ  14187/4/30بخشنامه شماره 
 رئیس شورای عالی مالیاتی 21/12/1378

العاده و  مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق پیام دادنامه:

های مستقیم است،  قانون مالیات 131ها به نرخ مقرر در ماده مزایای دریافتی کارکنان شهرداری

 باشد. مغایر قانون می

مورخ  - 1181دادنامه شماره 
09/10/1386 

وزارت امور اقتصادی  30/5/1381مورخ  31209/876/211بخشنامه شماره 
 و دارائی

 

تسری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت  پیام دادنامه:

 131کارکنان دولت به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 

 های مستقیم، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.قانون مالیات
 

مورخ  -335دادنامه شماره 
20/06/1391 

سازمان امور مالیاتی  12/4/87مورخ  33553تسری ابطال بخشنامه شماره 
 کشور

های  تسری مصادیق مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه پیام دادنامه:

 مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کاال و ...، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 

مورخ  – 661دادنامه شماره 
11/07/1396 

های مستقیم معاون وقت مالیات 11/3/1393-34/93/230بخشنامه شماره 
 سازمان امور مالیاتی کشور

سازی شده، به صورت کلی و های خصوصیکنان شرکتمالیات حقوق کلیه کار پیام دادنامه:

بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها بر اساس نرخ مالیات قبل از 

 واگذاری، قابل محاسبه است.
 

 مورخ  -348دادنامه شماره 
1/3/1397 

معاونت مالیات بر ارزش  12/11/1388-28004بخشنامه شماره  11بند 
 فزوده سازمان امور مالیاتی کشورا
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

مالیات بر درآمد 

 حقوق

 1387قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سـال  12مـاده  10مطابق بند  پیام دادنامه:

خـدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات 

مغایر هدف و اراده مقنن معاف است و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه 

  است.

 

 

 

 

 

مالیات بر درآمد 

 مشاغل

مورخ  - 814و  813دادنامه شماره 
20/11/1387 

 2نامه تبصره آیین 20ماده  12و قسمت اخیر بند  17قسمت اخیر از ماده 
 های مستقیماصالحی قانون مالیات 95ماده 

 

های مستقیم به دلیل اصالحی قانون مالیات 95ماده  2نامه تبصره موادی از آیین پیام دادنامه:

 مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال می گردد. 
 

مورخ  - 836دادنامه شماره 
27/11/1387 

و شماره  1/12/1381مورخ  4/30-4006/10081های شماره بخشنامه
 سازمان امور مالیاتی 6/11/1382مورخ  1857/211

 

-های سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم تکلیف به کسر مالیات علیامهبخشن پیام دادنامه:

های مستقیم از دارندگان وسایط نقلیه خود اصالحی قانون مالیات 104الحساب موضوع ماده 

 مالک، مغایر قانون و خارج از اختیارات است.
 

 -  212و 197و  196دادنامه شماره 
 18/05/1389مورخ 

مدیرکل دفتر فنی سازمان امور  21/9/84مورخ  211-3507نامه شماره 
 مالیاتی

 

های قانون اصالح قانون مالیات 104شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده  پیام دادنامه:

 مستقیم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات، مغایر قانون است.
 

 

 

 

مالیات بر درآمد 

 اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

مورخ  - 231دادنامه شماره 
24/11/1371 

 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1/4/68 – 3583رأی شماره 

های تعاونی، مستلزم قید صریح در نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکت پیام دادنامه:

ای به نسخ مقررات های مستقیم، اشارهلیاتقوانین بعدی است و در این خصوص، در قانون ما

 مذکور نشده است.

مورخ  - 124دادنامه شماره 
10/07/1372 

هیأت  23/7/1368 -11341/4/30و  30/4/67 -4355/4/30آراء شماره 
و  8/8/1368- 3624/5/30های عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه

 اقتصادی و دارایی دفتر فنی مالیاتی وزارت امور 8/5/1367- 1435/5/30

های مستقیم که متضمن حکم عام راجع به مالیات بر قانون مالیات 52تسری ماده  پیام دادنامه:

این قانون و تبصره  115درآمد امالک اشخاص است به شخص حقوقی منحل شده، مغایر ماده 

 آن است.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر درآمد مالیات 

 اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مورخ  - 360دادنامه شماره 
26/07/1383 

 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 25/3/82- 201-2358رأی شماره 

های مستقیم به اشخاص حقوقی، قانون مالیات 102تسری حکم مقرر در ماده  پیام دادنامه:

مغایر حکم مقنن مبنی بر عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد 

 مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی است.
 

مورخ  - 529دادنامه شماره 
22/07/1386 

اداره کل امور مالیاتی  24/9/1384مورخ  15032/3بخشنامه شماره 
 اصفهان

تسری احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص موسسات غیرتجاری به  پیام دادنامه:

قانون برنامه سوم توسعه، خالف قانون و خارج از حدود  187مشاوران حقوقی موضوع ماده 

 اختیارات است.

مورخ  - 736دادنامه شماره 
29/10/1387 

 سازمان امور مالیاتی کشور 26/10/1384مورخ  18871بخشنامه شماره 

های مستقیم به اصالحی قانون مالیات 202تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده  پیام دادنامه:

مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند، خالف قانون و خارج از حدود 

 ان امور مالیاتی است.اختیارات سازم

مورخ  - 1909دادنامه شماره 
27/11/1393 

 -6544/4/30ارأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 
معاون درآمد  26/10/1384-18871و بخشنامه شماره  13/6/1378

 سازمان امور مالیاتی کشور

نوع الخروجی مدیران اشخاص اطالق رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان مم پیام دادنامه:

حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها، مغایر قانون و خارج از حدود 

 اختیارات است.

 - 433دادنامه شماره 
 10/05/1396مورخ

سازمان امور  30/2/1386مورخ  - 3368/ 16762/211بخشنامه شماره 
 مالیاتی کشور

ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از لیات برای اندوختهمطالبه ما پیام دادنامه:

 منابع معاف از مالیات در رابطه با اشخاص حقوقی منحل شده، مغایر قانون است.

مورخ  – 21دادنامه شماره 
21/1/1397 

( آیین نامه اجرایی مذکور )موضوع 8( و قسمت آخر ماده )5( و )3مواد )
 هیأت وزیران( 8/9/1383-هی31042/ت272430تصویب نامه شماره 

 

 

معافیت دوره انحالل و انتقال دارایی های شرکتهای ادغام یا ترکیب شده مندرج در  پیام دادنامه:

 111قانون مالیاتهای مستقیم مقید به رعایت آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده  111بند ج ماده 

  قانون مالیاتهای مستقیم نیست.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 درآمد اتفاقی مالیات

 -348شماره  دادنامه
 20/04/1396مورخ

 

 سازمان امور مالیاتی کشور 20/7/93 - 200/93/81بخشنامه شماره 

گونه منافعی برای شرکت ایجاد تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه، هیچ پیام دادنامه:

 کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود.نمی
 

مورخ  - 1893مه شماره دادنا
4/10/1397 

 سازمان امور مالیاتی 20/5/1393-61/93/200بخشنامه شماره 

قانون  119مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی به موجب ماده نرخ  پیام دادنامه:

قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی است و به  105مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 

 131میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده تناسب 

   درصد( قرار می گیرد.  25و  20، 15قانون مالیاتهای مستقیم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 حق تمبر

مورخ  - 1969دادنامه شماره 
18/12/1393 

مدیرکل امور مالیاتی  1/3/1392-1254/51/148ابطال نامه شماره ی1
رئیس کل  28/12/1392 -24292/200ابطال نامه شماره  -2شمیرانات؛ 

 9/6/1388-55990/210ابطال نامه شماره  -3سازمان امور مالیاتی کشور؛ 
بخشنامه  2ابطال بند  -4معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور؛ 

 سازمان امور مالیاتی کشور 27/12/1392 -/ص23838/200شماره 

 

های مستقیم مبنی بر اخذ حق تمبر به قانون مالیات 45حکم مقرر در ماده تسری  پیام دادنامه:

 های ارزی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.نرخ سه در هزار به حواله
 

مورخ  - 985دادنامه شماره 
05/08/1394 

 هیأت وزیران 10/2/1394-هی50866/ت14981مصوبه شماره 

های قانون مالیات 47و  45های ارزی و تسری شمول مواد ر به حوالهتعلق حق تمب پیام دادنامه:

مستقیم به آن ها در غیر از دوره تحریم، مغایر دادنامه قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 است.
  

مورخ  - 1140و  1139دادنامه شماره 
10/11/1396 

 وکالدستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی 

بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب مشهد در خصوص  پیام دادنامه:

تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه، خارج از حدود 

 اختیارات است.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

های انواع مالیات

)مالیات  غیرمستقیم

از نوارهای ضبط 

 صوت(

مورخ  - 719و  718شماره ادنامه 
17/12/1382 

مورخ  35950نامه اجرایی شماره آیین 2تبصره مربوط به ماده یک و ماده 
 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1/7/1370

تعمیم و تسری حکم قانونگذار مبنی بر اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت که به  پیام دادنامه:

شوند به نوارهای ضبط صوت ساخت داخل )نوار کاست(، صورت کاالی خارجی به کشور وارد می

 مخالف هدف و حکم قانون است.
 

 

 

مالیات نقل و انتقال 

 االمتیاز تلفنحق

مورخ  - 154دادنامه شماره 
02/07/1369 

 15/4/68 -12435/1074/5/30بخشنامه شماره 

مورخ  - 62دادنامه شماره 
22/05/1370 

وزارت امور اقتصاد و  15/4/68مورخ  12433/1073/5/30بخشنامه شماره 
 دارایی

بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و  :62و  154پیام دادنامه

های مستقیم، مخالف قانون و خارج از قانون مالیات 163انتقال حق االمتیاز تلفن، به استناد ماده 

 حدود اختیارات است.
 

 

 

 

 

 

 

نقل و انتقال  مالیات

 خودرو

مورخ  - 380دادنامه شماره 
28/11/1380 

معاون درآمدهای مالیاتی وزارت  1376.1.20مورخ 1788بخشنامه شماره 
 امور اقتصادی و دارائی

وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس  پیام دادنامه:

 ج از کشور، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.خار  های تنظیم شده در وکالتنامه
 

مورخ  - 187الی  185دادنامه شماره 
02/05/1384 

نامه اجرایی  قانون  اصالح آئین 29و ماده 11ماده  5و 3های یک، تبصره
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

 اسالمی ایران

نامه اجرایی قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه در باب موادی از آیین ه:پیام دادنام

 مالیات نقل و انتقال خودرو ابطال می گردد. 
 

مورخ  - 560دادنامه شماره 
11/10/1384 

 وزارت امور اقتصادی و دارائی 29/8/1378مورخ  43288بخشنامه شماره 

ور اقتصادی و دارایی مبنی بر جواز اخذ مالیات از خریداران بخشنامه وزارت ام پیام دادنامه:

خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر، خالف قانون در باب شرایط وصول 

 مالیات است.
 

 

 

مورخ  - 81الی 76دادنامه شماره 
20/05/1375 

-4/30-33962/8595و  23/9/73 -5/30-50158/3558بخشنامه شماره 
 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی 1/8/1374
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-ها و معافیتتخفیف

های مالیاتی مربوط 

های به قانون مالیات

 مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 132دادنامه شماره 
21/06/1377 

معاون درآمدهای  8/10/1376مورخ  4/30 – 43228/10242بخشنامه 
 ییمالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارا

 

اصالحی قانون  132برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در ماده  :132و  81الی 76پیام دادنامه

برداری پس از تصویب قانون های مستقیم منوط به صدور کارت شناسایی یا پروانه بهرهمالیات

 مذکور است. 

مورخ  - 295دادنامه شماره 
09/08/1378 

و  10/9/1372مورخ  46646/3635/5/30قسمتی از بخشنامه 
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت  7/5/1377مورخ  4/30 -22052/4562

 امور اقتصادی و دارایی

مشروط کردن معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی به شروع فعالیت آنها از تاریخ  پیام دادنامه:

الحی قانون اص 132ماده  6به بعد، مخالف حکم قانونگذار در تبصره  7/2/1371و  1/1/1371

 های مستقیم است.مالیات
 

مورخ  - 99دادنامه شماره 
08/03/1379 

 هیأت وزیران 12/9/1374/ هی مورخ 15931/ ت 11142تصویبنامه شماره 

های غیر های مستقیم به وجوه و کمکقانون مالیات 172تسری حکم مقرر در ماده  پیام دادنامه:

مصارف مصرح در قانون واریز و پرداخت شده، وجاهت  ها ونقدی بالعوض که به غیر از حساب

 قانونی ندارد.

مورخ  - 289دادنامه شماره 
04/09/1380 

معاون  1379.7.12مورخ  3.4-6409.32952بخشنامه شماره 3بند 
 درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

بر تعیین تاریخ اجرای حکم مقرر در  بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی پیام دادنامه:

های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی موسسات انتشاراتی و قانون مالیات 35ماده  6تبصره 

 مطبوعاتی، خالف قانون است.

مورخ  - 249دادنامه شماره 
06/07/1382 

معاون درآمدهای  10/11/1372مورخ  5/30-53636/4245نظریه شماره 
 ر اقتصادی و داراییمالیاتی وزارت امو

 

قانون  70نظریه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم شمول معافیت ماده  پیام دادنامه:

های مستقیم به سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه )س(، خارج از حدود مالیات

 اختیارات است.

مورخ  - 209دادنامه شماره 
11/04/1385 

ی  121و  15/9/1383مورخ  232ی  15776/3884/1768های  بخشنامه
 سازمان امور مالیاتی کشور 1383/ 19/11مورخ  2/4544/211
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-و معافیت هاتخفیف

های مالیاتی مربوط 

های به قانون مالیات

 مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی برخورداری از معافیت پیام دادنامه:

م های مستقیقانون مالیات 53الحاقی به ماده  11استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 

 نیست.

مورخ  - 509دادنامه شماره 
16/07/1385 

مدیرکل امور  30/10/1382مورخ  14168/10/110دستورالعمل شماره 
 مالیاتی استان خوزستان

الحساب از قراردادهای % مالیات علی5الزام شهرداری به کسر و ایصال  پیام دادنامه:

های اصولی و ضروری شهر و زمندیغیرانتفاعی مربوط به انجام وظایف مربوط به تأمین نیا

 شهروندان، موافق هدف و حکم مقنن نیست.

مورخ  - 834دادنامه شماره 
27/11/1387 

سازمان امور  11/11/1384مورخ  19823/4275/11بخشنامه شماره 
 مالیاتی کشور

های مستقیم به کسر قانون مالیات 104رفع تکلیف از اشخاص موضوع ماده  پیام دادنامه:

الحساب موضوع این ماده از دارندگان حقیقی وسایط نقلیه خود مالک، مغایر قانون و الیات علیم

 خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 615دادنامه شماره 
23/12/1389 

 سازمان امور مالیاتی کشور 27/7/84مورخ  13530بند )ز( بخشنامه شماره 

یاتی مبنی بر ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت بخشنامه سازمان امور مال پیام دادنامه:

های مستقیم، قانون مالیات 53ماده  11مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک موضوع تبصره 

 خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 

مورخ  -928دادنامه شماره 
14/12/1391 

 10/4/1388-هی 36095/ت76254مصوبه شماره  3شقوق الف و پ از بند 
 هیأت وزیران

 132مقید کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت موضوع ماده  پیام دادنامه:

، 1388برداری تا پایان تیر ماه سال های مستقیم به بهرهقانون اصالح موادی از قانون مالیات

 موجب تضییق دایره شمول قانون است.

مورخ  - 670دادنامه شماره 
25/09/1392 

سازمان امور مالیاتی  12/9/1386 -81099/1351/232بخشنامه شماره 
 کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی

مورخ  - 1343دادنامه شماره 
26/08/1393 

و  12/9/1386 -20543/422/232های شماره دستورالعمل
 سازمان 11/2/1390-/ص2939/200و 81099/1351/232-12/9/1386

هیأت حل اختالف  17/9/1389 -69835امور مالیاتی و رأی شماره 
 مالیاتی

قانون  138مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده موکول کردن بهره :1343و  670پیام دادنامه

ها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور های مستقیم به صدور گواهی استفاده از معافیتمالیات

 ه شرایط قانونی است.مالیاتی، موجب توسع
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ها و معافیتتخفیف

های مالیاتی مربوط 

های به قانون مالیات

 مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  -  355و  354دادنامه شماره 
26/05/1395 

های مستقیم معاونت مالیات 3/6/1392-د14971/230بخشنامه شماره 
 سازمان امور مالیاتی کشور

 

های مستقیم قانون مالیات 132اعمال محدودیت بر معافیت مالیاتی موضوع ماده  پیام دادنامه:

های تولیدی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته، مغایر رأی قبلی هیأت برای برخورداری واحد

 عمومی دیوان است.

مورخ  – 404دادنامه شماره 
03/05/1396 

دستورالعمل شماره  1-5و بند  3/6/1392-/د14971/230بخشنامه شماره 
 سازمان امور مالیاتی کشور 23720/200-30/11/1391

 

-زمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین زمان صدور پروانه بهرهدستورالعمل سا پیام دادنامه:

-قانون مالیات 132برداری به عنوان تاریخ شروع برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 

 های مستقیم، مغایر قانون است.

مورخ  – 536و  535دادنامه شماره 
07/06/1396 

ضوع بخشنامه شماره نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی مو 1بند 
 سازمان امور مالیاتی کشور 524/93/200-22/6/1393

مورخ  -839و  838دادنامه شماره 
7/9/1396 

سازمان امور مالیاتی کشور  10/8/1391-16218/200بخشنامه شماره  -1
 -3سازمان امور مالیاتی کشور  24/5/1391-10743/200نامه شماره  -2

گمرک جمهوری اسالمی  30/8/1391-163383/8/284بخشنامه شماره 
سازمان امور  22/4/1395-25/95/200ایران ب( ابطال بخشنامه شماره 

 مالیاتی کشور

مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول  : 839و  838و 536و  535پیام دادنامه

مبنی بر  مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات، خالف حکم قانونگذار

 است. معافیت مالیاتی آن و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن
 

مورخ  – 1051دادنامه شماره 
19/10/1396 

سازمان امور  30/11/1391-23720/200از دستورالعمل شماره  16بند 
 مالیاتی

ی واحدهای های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازحذف مالیات از هزینه پیام دادنامه:

صادر شده، مغایر قانون و  1381برداری آنها پس از سال تولیدی یا معدنی که پروانه بهره

 موازین شرع است.

مورخ  - 1288و  1287دادنامه شماره 
22/12/1396 

االجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم که از تاریخ الزم»قید 
رئیس سازمان  30/11/1391-23720/200در دستورالعمل شماره « توسعه

 امور مالیاتی کشور

اعمال محدودیت در رابطه با برخورداری تعدادی از واحدهای صنعتی و معدنی  پیام دادنامه:

های مستقیم، خالف قانون مالیات 132مناطق کمتر توسعه یافته از معافیت مالیاتی موضوع ماده 
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

-ها و معافیتتخفیف

های مالیاتی مربوط 

های به قانون مالیات

 مستقیم
 

 قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  -  1691مه شماره دادنا
1/8/1397 

هیأت عمومی شورای عالی  7/10/1373-1004/4/30مصوبه شماره 
 مالیاتی

شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت بخشنامه  پیام دادنامه:

قانون مالیات های مستقیم دانسته  81کشاورزی تلقی نموده و مشمول معافیت مالیاتی ماده 

  غیر مربوطه، مغایر قانون است. به جهت توسعه معافیت به بخش است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مالیاتی معافیت

مربوط به قانون 

مالیات بر ارزش 

 افزوده

مورخ  -  48دادنامه شماره 
29/01/1396 

سازمان  11/2/1390-1833و  26/12/1388-31091های شماره بخشنامه
 امور مالیاتی

قانون  12ماده  4حدودیت و عطف به ماسبق نمودن حکم مقرر در بند ایجاد م پیام دادنامه:

 قانون مدنی و خارج از اختیار مرجع تصویب است. 4مالیات بر ارزش افزوده، مغایر ماده 
 

 - 432دادنامه شماره 
 10/05/1396مورخ

 

 سازمان امور مالیاتی کشور 9/7/1390-9253قسمتی از بخشنامه شماره 

مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر  پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان، پیام دادنامه:

 ارزش افزوده است.
 

مورخ  – 1022دادنامه شماره 
12/10/139 

 سازمان امور مالیاتی کشور 14/11/1392-/د4913/260بخشمه شماره 
 

 

ن تاریخ اجرای عدم شمول حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیی پیام دادنامه:

، مغایر قانون 22/10/1392قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام )تصفیه نشده( از 

 است.

  1049دادنامه شماره 
 19/10/1396مورخ  –

 سازمان امور مالیاتی کشور 26/8/1395-55/95/200بخشنامه شماره 

قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام از تعیین تاریخ اجرای عدم شمول  پیام دادنامه:

 شد، مغایر قانون است.باید اجرا می 1387، در حالی که از ابتدای مهر 28/7/1395
 

 
 

 - 269دادنامه شماره 
 20/09/1379مورخ

 وزیرنیرو 27/12/1377مورخ  100/200/340127بخشنامه شماره 

های آب و فاضالب روستایی به لحاظ شمول مقررات النظاره از شرکتدریافت حق پیام دادنامه:
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

های مالیاتی معافیت

مربوط به سایر 

 قوانین

 های دولتی بر آنها و معافیت آنها از پرداخت مالیات و عوارض، مغایر قانون است.شرکت
 

مورخ  - 351دادنامه شماره 
07/11/1380 

 ادگانهای مالیاتی به آزنامه نحوه اعطای تخفیفآیین 2ماده 

قانون   20و  19و  17های مالیاتی مقرر در مواد مشروط کردن اعطای تخفیف پیام دادنامه:

حمایت از آزادگان به داشتن مشکالت مالی آزاده و تشخیص ممیز کل مالیاتی ذیربط، خالف 

 قانون است.

مورخ  - 369الی  367دادنامه شماره 
23/11/1380 

معاون هماهنگی  1377.3.15مورخ  18324.3.34.2604بخشنامه شماره
 امور عمرانی وزارت کشور

های مالیاتی مقرر در بخشنامه وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیت پیام دادنامه:

آب و فاضالب،   هایهای آب و فاضالب به اعمال مختلف شرکتقانون تشکیل شرکت 10ماده 

 .مغایر قانون است

ورخ م - 53دادنامه شماره 
01/02/1387 

 سازمان امور مالیاتی کشور 3/2/1386مورخ  7110بخشنامه شماره 

وضع قاعده مبنی بر اعالم درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان قبل از کسر  پیام دادنامه:

معافیت مقرر قانونی به عنوان درآمد مشمول مالیات، مغایر قانون نحوه تامین هزینه ضروری 

 انی است.های بازرگاتاق
 

 

 پاداش مالیاتی

مورخ  - 57دادنامه شماره 
02/04/1375 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 21/2/73 –/م 421بخشنامه محرمانه 

اند از پاداش محرومیت کارکنانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثر نموده پیام دادنامه:

به صرف محکومیت اداری فاقد وجاهت های مستقیم، قانون مالیات 217مالیاتی مقرر در ماده 

 قانونی است.

 

جرایم مالیاتی، 

بخشودگی آنها و 

 تقسیط بدهی
 
 
 
 

 
 

مورخ  - 191دادنامه شماره 
26/03/1387 

 اداره کل مالیاتی اصفهان 31/4/1386مورخ  11083بخشنامه شماره 

خذ جریمه از مالیات مورد اطالق بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان مبنی بر ا پیام دادنامه:

 قبول مؤدی که در مهلت قانونی پرداخت شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 

مورخ  -137دادنامه شماره 
26/02/1396 

 سازمان امور مالیاتی کشور 24/6/1393 -66/93/200بخشنامه شماره 

 

شودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و منوط کردن اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخ پیام دادنامه:

 تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مغایر قانون است.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 خوداظهاری مالیاتی

مورخ  - 380دادنامه شماره 
08/09/1389 

سازمان امور  23/2/88مورخ  19032/269/232بخشنامه شماره  7بند 
 مالیاتی کشور

قبل از صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، اظهارنامه الزام مؤدیانی که  پیام دادنامه:

اند به ارسال یک نسخه از قرارداد حسابرسی همراه با اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده

 مالیاتی، خالف موازین شرع است.

مورخ  - 1321دادنامه شماره 
19/08/1393 

سازمان امور  14/4/1390 -/د11127/230دستورالعمل مشترک شماره 
مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد 

اعضای سازمان نظام پزشکی  1389مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 
 کشور

های مستقیم متضمن اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی قانون مالیات 158ماده  پیام دادنامه:

 باشد.برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری نمی کشور مبنی بر تعیین شرط
 

مورخ  – 118دادنامه شماره
19/02/1396 

سازمان  1391دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال  9و  8، 7، 6بندهای 
 امور مالیاتی کشور

 

ی مالیاتی، هاتعیین شرایط دیگری مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه پیام دادنامه:

 خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.
 

 

درآمد مشمول 

 مالیات

مورخ  - 53دادنامه شماره 
01/02/1387 

 سازمان امور مالیاتی کشور 3/2/1386مورخ  7110بخشنامه شماره 

ول مالیات را درآمد بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشم پیام دادنامه:

های مقرر قانونی اعالم داشته، مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت

 مغایر قانون است.

 

 

شورای عالی 

 مالیاتی

مورخ  - 251دادنامه شماره 
13/08/1380 

معاون درآمدهای  1371.9.22مورخ  30.5.104.1454بخشنامه شماره 
 صادی و داراییمالیاتی وزارت امور اقت

مورخ  - 35دادنامه شماره 
01/02/1381 

معاون در آمدهای مالیاتی  21/11/1377مورخ  55364بخشنامه شماره 
 وزارت امور اقتصادی و دارائی

مورخ  - 424دادنامه شماره 
01/09/1383 

سازمان امور  17/1/1381مورخ  4/30-854/10448بخشنامه شماره 
 مالیاتی کشور

های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی و یا  اظهارنظر در باب شیوه :424و 35،  251نامهپیام داد

های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی، به  ها و بخشنامه نامه اعالم نظر در خصوص آیین

 عهده شورای عالی مالیاتی است. 
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

صدور برگ قطعی 

 مالیاتی

مورخ  - 456دادنامه شماره 
25/05/1388 

قانون  219نامه اجرائی ماده  آیین 33ماده  3و قسمتی از بند  2مفاد بند 
 های مستقیممالیات

وضع قاعده آمره مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصالحی متضمن افزایش  پیام دادنامه:

مالیات و اجرای آن بدون اطالع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع 

 انونی، خارج از اختیارات است.ذیصالح ق
 

 

 

 

 

کمیسیون تقویم 

 امالک

مورخ  - 34دادنامه شماره 
09/10/1364 

و تقاضای  16/2/61مورخ  29/219/3726بخشنامه خالف قانون به شماره 
 ابطال آن

 

وضع ضابطه در مورد وظایف کمیسیون تقویم امالک توسط وزارت امور اقتصادی و  پیام دادنامه:

 مغایر قانون و خارج از صالحیت مقامات اجرایی است.دارایی، 
 

مورخ  - 246دادنامه شماره 
25/04/1385 

 سازمان امور مالیاتی کشور 10/2/1382مورخ  213ی 31بخشنامه شماره 

 

اطالق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر محول کردن تعیین اجاره بهاء  پیام دادنامه:

ه منظور تعیین میزان مالیات آن به کمیسیون تقویم امالک، مغایر قانون و امالک استیجاری ب

 خارج از حدود اختیارات است.

 

 

 

 

مالیات اضافه 

پرداختی و استرداد 

 آن

مورخ   - 618دادنامه شماره 
10/09/1387 

سازمان امور مالیاتی  26/8/1382مورخ  211ی5909/4909بخشنامه شماره 
 کشور

خشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعیین تاریخ احتساب خسارت مقرر در ماده ب پیام دادنامه:

، مغایر قانون و 1/1/1381های مستقیم و تبصره ذیل آن از تاریخ اصالحی قانون مالیات 242

 خارج از اختیارات است.

مورخ  - 325دادنامه شماره 
14/04/1388 

رئیس سازمان امور  23/6/1382مورخ  211ی33207/2989بخشنامه شماره 
هیأت عمومی  26/9/1376مورخ  9992/4/30مالیاتی کشور و رأی شماره 

 شورای عالی مالیاتی

 

عدم استرداد مالیات اضافه پرداختی به دلیل قبولی و پرداخت مالیات توسط مؤدی  پیام دادنامه:

 و مشمول امر مختومه تلفی نمودن آن، مغایر قانون است.
 

 

 الرأسمالیات علی

مورخ  - 450الی  448دادنامه شماره 
03/07/1391 

هیأت  9/2/88ک مورخ 39039/ت 26510تصویبنامه شماره  6ماده 
 وزیران

 

الرأس حسابداران در صورت عدم ارائه صورتحساب، مغایر ماده تعیین مالیات علی پیام دادنامه:

 های مستقیم است.قانون مالیات 97
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیف وظایف و تکا

 مؤدیان مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مورخ  - 106دادنامه شماره 
02/03/1390 

معاون درآمدهای مالیاتی و  26/9/1377مورخ  46378بخشنامه شماره 
 وزارت امور اقتصادی و دارایی  

های مستقیم، الزام مودی به ارائه اصل یا قانون مالیات 104در ارتباط با ماده  پیام دادنامه:

وض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره تصویر قب

 کل مربوط، خالف قانون است.

مورخ  - 1218دادنامه شماره 
14/07/1393 

 

 سازمان امور مالیاتی کشور 7/2/1388 -11839بخشنامه شماره 

کد رهگیری از مشاورین امالک جهت  نامه والزام مالکان و مؤدیان به تهیه مبایعه پیام دادنامه:

های مستقیم عالوه بر اخذ استعالم از قانون مالیات 187نقل و انتقال رسمی موضوع ماده 

 دفترخانه تنظیم کننده سند، مغایر قانون است.

مورخ  - 208الی  205دادنامه شماره 
04/03/1394 

-/ص24468/200دستورالعمل اجرایی شماره  5-1دامنه کاربرد و بند 
های شماره و بخشنامهرئیس سازمان امور مالیاتی کشور  27/10/1390

مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و  3/2/1393-/ص146/259
مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور  21/3/1393-/د9084/234

 مالیاتی کشور

 

قانون  95ه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماد پیام دادنامه:

ماده  3های مستقیم، مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات، موضوع تبصره مالیات

 مکرر قانون مذکور نیستند. 169

مورخ  -379دادنامه شماره 
27/04/1396 

در تعریف دامنه کاربرد و « هر نوع فعالیت اقتصادی»ابطال عبارت  -1
-/ص24468/200تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 

ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع  -2 27/10/1390
های مستقیم مندرج در بخشنامه شماره مکرر قانون مالیات 169ماده 
-23997/200بخشنامه شماره  10و بند  28/2/1392-/ص2983/231

27/12/1392 

-فصلی، مغایر مفاد قانون مالیاتتکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارائه صورت حساب  پیام دادنامه:

 های مستقیم است.

 

های قابل هزینه

 قبول مالیاتی

 

مورخ  -517الی  513دادنامه شماره 
18/11/1389 

میورخ   30545/393/232بخشینامه شیماره    12و  11یی 10ی  8ی   6بندهای 
 کشور رئیس کل سازمان امور مالیاتی 18/3/1388

 
مورخ  - 1403دادنامه شماره 

10/09/1393 

م )ابالغ شیده بیه شیماره     -88-148و  147-511های شماره دستورالعمل
م )ابییالغ شییده -88-148و  147-533( و 30545/393/232-18/3/1388

 ( سازمان امور مالیاتی کشور29/10/1388-70793به شماره 
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 (1361ـ 1397)  مالیات آرای ابطالی در زمینه

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های قابل هزینه

 قبول مالیاتی

 

 
 

از بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  بندهایی :1403و  517الی  513ام دادنامهپ

 ابطال می گردد.  های قابل قبول مالیاتیراجع به هزینه
 

مورخ  - 412دادنامه شماره 
25/06/1392 

سازمان امور  18/7/1385 -28341/2401/232بخشنامه شماره  9بند 
 مالیاتی کشور

 

بینی نشده یا ای که در قانون پیشتقیم، هزینههای مسقانون مالیات 147طبق ماده  پیام دادنامه:

بیش از نصاب مقرر در قانون بوده، ولی پرداخت آن به موجب مصوبه هیأت وزیران هم صورت 

 گرفته باشد، قابل قبول است.

مورخ  - 1215دادنامه شماره 
14/07/1393 

 18/7/1385 -28341/2401/232بخشنامه شماره  4و  3، 2بندهای 
 ر مالیاتی کشورسازمان امو

 

های اشخاص به عنوان گذاریها و سرمایهعدم تلقی زیان کاهش ارزش موجودی پیام دادنامه:

 هزینه قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مغایر قانون است.
 

مورخ  - 1141دادنامه شماره 
10/11/1396 

 تی کشورسازمان امور مالیا 25/10/1391-21012/200بخشنامه شماره 

های قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال های قابل قبول مربوط به سالهزینه پیام دادنامه:

 آید.شمار میبه های قابل قبولهزینه یابد، جزءمالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می
 

الت اداری نسبت قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عد 91اعمال ماده  21/1/1397مورخ  -41دادنامه شماره 
 هیأت عمومی 22/7/1386-530به رأی شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده  22/7/1386-530رأی شماره پیام دادنامه: 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و با نقض رأی مذکور  91

اصالحی قانون مالیاتهای  148ماده  8مربوط به بند  جزء )د( آیین نامه اجرایی مقررات 3بند 

قانون را به پرداخت مالیات تکلیفی  148ماده  8مستقیم که پذیرش هزینه قابل قبول بند 

 . قانون مالیاتهای مستقیم منوط کرده است ابطال می گردد 104موضوع ماده 
 

رئیس کل سازمان امور  9/1/1381-211-33319/2070شماره بخشنامه 29/3/1397مورخ  -917ماره دادنامه 
 مالیاتی کشور

وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به  پیام دادنامه:

قانون مالیات های  148میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 

کانون به عنوان حق عضویت بر اساس تکلیف مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب 
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 (1361ـ 1397)  مالیات آرای ابطالی در زمینه

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

  قانون مالیات های مستقیم می باشد. 147قانونی منطبق با ماده 

 

 

 

هیأت حل اختالف 

 مالیاتی

مورخ  -677دادنامه شماره 
04/10/1391 

 های مستقیمقانون مالیات 219نامه اجرایی ماده اصالحی آیین 48ماده 

الاقل یک سال از سابقه امور » گان سازمان امور مالیاتی، شرط در انتخاب نمایند پیام دادنامه:

قانون  245، مغایر ماده «های باالتر باشدمالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی و یا پست

 های مستقیم است.مالیات

مورخ  -1326دادنامه شماره 
23/5/1397 

 ورسازمان امور مالیاتی کش 27/4/1388-51076بخشنامه شماره 

در مواردی که مودی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی  پیام دادنامه:

نمی شود و اعتراض مودی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیأت های حل اختالف 

 مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

سایر موضوعات 

 مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مورخ  - 3امه شماره دادن
19/01/1386 

 شورای عالی مالیاتی 16/8/1377مورخ  7598/304بخشنامه شماره 

بخشنامه شورای عالی مالیاتی مبنی بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در  پیام دادنامه:

 صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره، مغایر قانون است.

مورخ  - 330دادنامه شماره 
10/08/1389 

 17988و شماره  24/7/85مورخ  211-28974/2596های شماره  بخشنامه
سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان  15/7/86مورخ 

 اصفهان

اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، خالف شرع  پیام دادنامه:

 است.

مورخ  - 787الی  785 دادنامه شماره
24/06/1394 

و بند اول بخشنامه  21/6/1391-200/12392فراز پایانی بخشنامه شماره 
 سازمان امور مالیاتی کشور 10/10/1391-200/20000شماره 

 

-قانون مالیات 104االجرا شدن اصالح ماده هایی که قبل از الزمها و پروژهطرح پیام دادنامه:

آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده، از شمول قانون مزبور  های مستقیم، مناقصه

 مستثنی است.

مورخ  - 1294دادنامه شماره 
03/12/1395 

دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی  7از ماده  3و بند  6از ماده  7بند 
 های مستقیممکرر قانون مالیات 169مودیان مالیاتی موضوع ماده 

های مستقیم قانون مالیات 169ماده  1توسعه مسئولیت تضامنی مصرح در تبصره  دنامه:پیام دا

به کسانی که شماره اقتصادی آنان بدون اطالع مورد استفاده قرار گرفته، مغایر حکم مقنن 

 است.
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویب اساسنامه

ها و سازمان

 های دولتیشرکت

مورخ  -327دادنامه شماره 
07/09/1378 

شورای  10/9/1375مورخ  1/ دش/ 10102مصوبه شماره  3تبصره ماده 
 عالی اداری

با توجه به عدم صالحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در وضع و تدوین  پیام دادنامه:

های دولتی، تفویض اختیار اصالح اساسنامه توانیر به سازمان مذکور، خالف اساسنامه شرکت

 قانون است.

مورخ  - 50دادنامه شماره 
20/02/1383 

هیأت وزیران در  21/1/1381هی مورخ 24246/ت 1586مصوبه شماره 
خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست 

های مادر تخصصی( و اعالم ابطال تغییر شماره یک مصوبه )اسامی شرکت
 قانون اساسنامه با سازمان مرکزی تعاون روستائی

مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمان مرکزی تعاونی روستایی  پیام دادنامه:

ایران و حذف آن از فهرست اسامی شرکت های مادرتخصصی مغایر قانون و خارج از حدود 

 اختیارات است.

مورخ  - 55دادنامه شماره 
27/02/1383 

 هیأت وزیران 4/4/1382هی مورخ  28198/ت 14576نامه شماره تصویب

هرگونه اصالح و تغییر در مفاد اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، به عهده  پیام دادنامه:

 قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است.

 
مورخ  - 1421دنامه شماره دا

05/12/1386 

 های زراعی مصوب هیأت وزیرانموادی از اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت سهامی زراعی مصوب هیات وزیران  2ماده یک و تبصره ماده  پیام دادنامه:

 خالف شرع بوده و شرکت مذکور به لحاظ غیرشرعی بودن آن، محکوم به بطالن است.

مورخ  - 1404دادنامه شماره 
10/09/1393 

 ذغال سنگ طبسسهامی اساسنامه شرکت 

اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر در  پیام دادنامه:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ابطال  7ماده 

  می گردد. 

 مورخ -747دادنامه شماره 
17/06/1394 

های تابع های صنعتی ایران و شرکتنامه استخدامی شرکت شهرک آیین
 های صنعتی ایرانمجمع عمومی شرکت شهرک 6/7/1382مصوب 

های تابعه های صنعتی ایران و شرکتنامه استخدامی شرکت شهرکتصویب آیین پیام دادنامه:

 رجع مذکور است.توسط مجمع عمومی آن شرکت، خارج از حدود اختیارات م
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاتعاونی

مورخ  - 273دادنامه شماره 
20/09/1379 

 های آنها و تبصرهدستورالعمل تشکیل تعاونی 6ماده 

های شهرستان اصالحی قانون تعاون، مفید تشکیل اتحادیه تعاونی 59و  43مواد  پیام دادنامه:

 تان و مرکزی ندارد.های تعاونی در سطح اساست و ظهور در ایجاد اتحادیه

مورخ  - 50دادنامه شماره 
20/02/1383 

هیأت وزیران در  21/1/1381هی مورخ 24246/ت 1586مصوبه شماره 
خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست 

های مادر تخصصی( و اعالم ابطال تغییر شماره یک مصوبه )اسامی شرکت
 مرکزی تعاون روستائی قانون اساسنامه با سازمان

مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمان مرکزی تعاونی روستایی  پیام دادنامه:

ایران و حذف آن از فهرست اسامی شرکت های مادرتخصصی مغایر قانون و خارج از حدود 

 اختیارات است.

مورخ  - 1230دادنامه شماره 
23/10/1386 

نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران  آیین ماده یک و تبصره آن از
 به طرفیت هیأت دولت 13/10/1374واحدهای مسکونی مصوب 

های عدم شمول قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی به شرکت پیام دادنامه:

نمایند، خالف قانون تعاونی مسکن که برای اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن می

   ست.ا

 مورخ - 351دادنامه شماره 
28/04/1388 

 وزیر تعاون 30/4/1387مورخ  25889/1بخشنامه شماره 

بخشنامه وزیر تعاون مبنی بر وضع قاعده آمره درباره موارد لغو عضویت اعضای  پیام دادنامه:

  شرکت تعاونی، مغایر حکم مقنن است.

مورخ  – 285الی  283دادنامه شماره 
26/07/1389 

معاونت نظارت و توسعه  16/6/1388مورخ  32727بخشنامه شماره 
 های وزارت تعاون تعاونی

اضافه نمودن شرط جدید به شرایط مصرحه در قانون بخش تعاون اقتصاد  پیام دادنامه:

های تعاونی،  جمهوری اسالمی ایران برای اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت

   یار و مغایر قانون است.خارج از حدود اخت

 

تعزیرات حکومتی و 

 قاچاق کاال و ارز

 

مورخ  - 177دادنامه به شماره 
12/08/1375 

نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به آیین 15ماده 
 قاچاق کاال و ارز

 تعیین مجازات حمل قاچاق کاال و ارز و کیفیت اعمال آن مختص قانونگذار است. پیام دادنامه:
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیرات حکومتی و 

 قاچاق کاال و ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 275دادنامه شماره 
04/07/1378 

سازمان تعزیرات  20/4/1374ورخ م 4827/س /ت / 56بخشنامه شماره 
 حکومتی

با عنایت به اعتبار مجازات قطع سهمیه برای جرم توزیع کاالی خارج از شبکه،  پیام دادنامه:

بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر جواز اعمال مجازات اخذ جریمه در مرتبه اول 

 ارتکاب جرم، مغایر قانون است.

خ مور - 114دادنامه شماره 
10/04/1380 

 اصالحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده قاچاق کاال و ارز

های قاچاق کاال و ارز دستورالعمل قوه قضائیه که احکام صادره در خصوص پرونده پیام دادنامه:

را از لحاظ قطعیت و قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزایی دانسته، 

 ت.مغایر قانون اس

مورخ  - 184دادنامه شماره 
11/06/1380 

معاونت حقوقی  1376.11.4مورخ  54.109.1252.179948بخشنامه شماره 
 و نظارت گمرک

مورخ  - 77دادنامه شماره 
21/02/1382 

معاون  11/7/1380مورخ  168017/1252/109/54بخشنامه شماره 
 حقوقی گمرک ایران

مرک ایران مبنی بر قابل استرداد بودن حاصل فروش کاال در بخشنامه گ :77و  184پیام دادنامه

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به  2صورت صدور حکم برائت، مغایر مفاد  ماده 

 قاچاق کاال و ارز است.

مورخ  - 332دادنامه شماره 
17/09/1381 

 سازمان تعزیرات حکومتی 26/6/1379مورخ  295/100بخشنامه د

تلقی عدم درج شماره اقتصادی در فاکتور فروش کاال به عنوان تخلف تعزیراتی و  ادنامه:پیام د

مجازات متخلفین و متوقف نبودن رسیدگی این امر به طرح شکایت از سوی وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی، مغایر قانون است.

مورخ  - 146دادنامه شماره 
15/04/1382 

 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار 1/8/1374مورخ  9924مصوبه شماره 

مصوبه ستاد پشتیبانی تنظیم بازار مبنی بر ضرورت نصب پارچه بر سردرب  پیام دادنامه:

االطالق در صورت محکومیت به پرداخت بیش از یکصد هزار واحدهای صنفی یا تولیدی علی

 ز حدود اختیارات است.ریال جریمه یا سایر مجازات مقرر در قانون، مغایر قانون و خارج ا

مورخ  - 439دادنامه شماره 
5/11/1382 

های آن و و تبصره18و  16های آن و و تبصره 15و11، 10، 9، 8، 6مواد 
نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به آیین 20و  19

 قاچاق کاال و ارز
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیرات حکومتی و 

 قاچاق کاال و ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مبنی نامه قانون نحوه اعمال تعزمفاد آیین پیام دادنامه:

های سپرده شده توسط اشخاص ثالث و فوریت جواز فروش بر اخذ جریمه از محل فروش وثیقه

 اموال قاچاق، خالف قانون است.

مورخ  - 40دادنامه شماره 
13/02/133 

ستاد مرکزی مبارزه با  25/4/1382مورخ  2402بند یک مصوبه شماره 
 و ارز قاجاق کاال

مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر ممنوعیت انتقال و فروش  پیام دادنامه:

اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کاالی کاال پس از ترخیص از گمرک و بی

 مذکور، غیرقانونی است.

مورخ  - 18دادنامه شماره 
21/01/1384 

نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت آیین 3ه ماد 12بند  13جزء 
 و توزیع کاال و خدمات

 نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات مفاد آیین پیام دادنامه:

مبنی بر تلقی سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین مربوط در زمره تخلفات قابل 

 از اختیارات است.پیگرد، خارج 

مورخ  - 1293دادنامه شماره 
09/11/1386 

استانداری  23/12/1384مکرر مصوبه مورخ  4و  3و  2بندهای یک، 
آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی

تعزیرات حکومتی  11ه ارجاعی به کمیسیون ماده واگذاری مسئولیت ارسال پروند پیام دادنامه:

مستقر در دانشگاه علوم پزشکی به کمیسیون تعزیرات حکومتی به عهده دبیرخانه کمیسیون 

 ، مغایر قانون است.11ماده 

مورخ  - 1437دادنامه شماره 
05/12/1386 

مصوبه ستاد مرکزی بخشنامه شماره  3-4و  3-3،  3-2بندهای 
 مدیر کل نظارت بر ترانزیت 25/9/1383مورخ  55ن//251165/525/913

 

مقرراتی از مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  به دلیل خروج از حدود  پیام دادنامه:

  اختیارات و مغایرت با قانون ابطال می گردد.

مورخ  - 137دادنامه شماره 
30/03/1390 

 ن سیستان و بلوچستان شورای تأمین استا 8/3/1386مصوبه مورخ 

 

های مصوبه شورای تامین استان مبنی بر اختیار توقیف خودروهای حامل فرآورده پیام دادنامه:

 نفتی محکوم به پرداخت جریمه به مدت یک تا سه ماه، خارج از حدود اختیارات آن مرجع است.

مورخ  - 474دادنامه شماره 
10/07/1391 

 ف و انهدام کاالهای مکشوفه قاچاقنامه تعیین تکلیشیوه 4بند 
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیرات حکومتی و 

 قاچاق کاال و ارز
 

منوط کردن معدوم کردن کاالهای قاچاق به داشتن برگ آنالیز مغایر حکم مقنن در  پیام دادنامه:

 باشد.آوری و فروش اموال تملیکی میقانون تاسیس سازمان جمع

مورخ   - 57دادنامه شماره 
02/02/1392 

مین استانداری خراسان شورای تا 31/4/1387مصوبه جلسه مورخ  1بند 
 جنوبی

های نفتی مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده پیام دادنامه:

ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف، خالف  3خارج از شبکه توزیع به مدت 

 قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 665و  664دادنامه شماره 
25/09/1392 

 نامه سازمان تعزیرات حکومتیآیین 25و  32، 33و مواد  18تبصره ماده 

نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مبنی بر اجازه تشدید مجازات به شعب مفاد آیین پیام دادنامه:

االطالق و جواز تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه، طور علیتجدیدنظر به

 است. مغایر قانون

مورخ  - 1288دادنامه شماره 
05/08/1393 

وزارت صنعت،  23/11/1390/م/ص 6684بخشنامه محرمانه شماره  4بند 
 معدن و تجارت

بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تلقی هر گونه تغییر در بازار که در  پیام دادنامه:

د کنندگان ثبت نشده به عنوان های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیسامانه قیمت

 گرانفروشی، خارج از اختیارات است.

مورخ  - 711دادنامه شماره 
03/06/1394 

نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات ( اصالحی آیین25بند )ت( ماده )
نامه شماره حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز )موضوع تصویب

 1382ران از ابتدای سال ( هیأت وزی15/7/1381-هی26504/ت33578

 

نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات ( اصالحی آیین25اجرای بند )ت( ماده ) پیام دادنامه:

 ، خالف قانون است.1381های بعد از حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز در سال

 - 1048دادنامه شماره 
 19/10/1396مورخ

هماهنگی در امور تعزیرات  صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون 4بند 
 2/3/1394مورخ  -حکومتی 

اخذ جریمه از اشخاص حقوقی به موجب آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی،  پیام دادنامه:

 در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است، مغایر قانون است.

مورخ  -1962دادنامه شماره 
25/10/1397 

 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 23بصره ماده دستورالعمل اجرایی ت
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 23رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز در هیأت عالی موضوع تبصره ماده  پیام دادنامه:

آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی و قابل اعتراض بودن آرای صادره از  این هیأت در دیوان 

و  1392بارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال مقانون  50ماده  2تبصره عدالت اداری مغایر 

 .  خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبات عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 24دادنامه شماره 
12/03/1371 

 27/2/69 -4663دستورالعمل شماره 

وظایف مقرر شده برای ذیحساب در قانون ایجاد پست مدیرکل یا مدیر مالی با  پیام دادنامه:

محاسبات عمومی تداخل ندارد و نظارت مالی و کنترل تطبیق پرداخت با مقررات، همچنان بر 

 عهده ذیحساب است.

مورخ  - 459دادنامه شماره 
03/12/1382 

 هیأت وزیران 20/5/1380هی مورخ  24537/ت23708نامه شماره تصویب

به قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، مصوبه هیأت با توجه  پیام دادنامه:

وزیران مشعر بر تعریف شرکت وابسته و تابعه دستگاههای اجرایی و تعیین خصوصیات حقوقی 

 آنها، خارج از اختیارات است.
 

مورخ  - 354دادنامه شماره 
21/05/1386 

 1386ر مصوب آیین نامه مالی ستاد مبارزه با موارد مخد 14ماده 

مستثنی نمودن ستاد مبارزه با مواد مخدر از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر  پیام دادنامه:

مقررات عمومی دولت در خصوص نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد، مغایر قانون و خارج از 

 حدود اختیارات است.

مورخ  - 792دادنامه شماره 
8/11/1387 

 هیأت وزیران 19/3/1386مورخ  هی 37332/ت32112مصوبه شماره 

مصوبه هیات وزیران مشعر بر صالحیت رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع  پیام دادنامه:

ای و طرح  دستی و گردشگری مبنی بر هزینه کلیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه

، خالف 1385و  1384های مالی ای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سال های سرمایهتملک دارائی

 قانون محاسبات عمومی و خارج از اختیارات است.

 مورخ - 195دادنامه شماره 
03/05/1390 

 هانامه مالی و  معامالتی دانشگاهاصالحی آیین 55ماده 

نامه مالی و معامالتی دانشگاهها که مفهم عدم لزوم ارسال  اصالحی آیین 55ماده  پیام دادنامه:

د و مدارک الزم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است، خالف قانون و اسنا

 خارج از اختیارات است.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 محاسبات عمومی

 
 

مورخ  - 411دادنامه شماره 
16/06/1395 

هیأت وزیران از تاریخ  23/12/1391-هی48663/ت257902مصوبه شماره 
 تصویب

رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی واگذاری حق استفاده از اموال غیرمنقول ش پیام دادنامه:

قانون محاسبات عمومی  120و  118به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، خالف مواد 

 و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 202دادنامه شماره 
09/03/1396 

 نامه مالی کمیته امداد امام خمینی )ره(آیین 51ابطال ماده 

نامه مالی کمیته امداد امام خمینی )ره(، مغایر قانون محاسبات عمومی یینآ 51ماده  پیام دادنامه:

 کشور است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 معامالت دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 268و  267دادنامه شماره 
28/06/1378 

/ ص /  1139و  27/11/1372/ و مورخ 10/ ص/  5779بخشنامه شماره 
 وزارت جهاد سازندگی 7/3/1373/و مورخ  10

 

وضع قواعد مربوطه به کیفیت انجام معامالت دولتی و جواز تخصیص هرگونه امتیاز  پیام دادنامه:

 خاص قانونگذار است. یا اولویت برای اشخاص در این زمینه از اختیارات 

 
مورخ   - 368دادنامه شماره 

15/10/1381 

 1262/34شورای اقتصاد موضوع نامه شماره  26/10/1377مصوبه مورخ 
 سازمان برنامه و بودجه 4/11/1377مورخ 

مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر واگذاری معدن سرب و روی انگوران به بخش  پیام دادنامه:

ات شورای خصوصی بدون انتشار آگهی یا برگزاری مزایده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار

 باشد.مزبور می

مورخ  - 358و  357دادنامه شماره 
21/05/1386 

سازمان نوسازی، توسعه و 26/5/1377مورخ  368/1/102بخشنامه شماره 
 تجهیز مدارس کشور

بخشنامه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مبنی بر عدم انعقاد قرارداد با  پیام دادنامه:

اند، مغایر به عنوان کارمند و یا پیمانکار طرف قرارداد با سازمان مذکور بودهپیمانکارانی که قبالً 

  قانون و خارج از اختیارات است.
 

مورخ  - 815دادنامه شماره 
31/06/1394 

 شورای اقتصاد 5/3/1389-50698/42990مصوبه شماره 

، مغایر قانون و خارج مصوبه شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده پیام دادنامه:

 از حدود اختیارات آن شورا است.
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 معامالت دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 922دادنامه شماره 
28/07/1394 

 شورای فنی استان قزوین  30/07/92( مصوبه مورخ 5بند )

های ساختمانی و تأسیساتی استان محلّ تشخیص صالحیت تأییدیه انجمن شرکت پیام دادنامه:

  ن در پاکت )ب(، جزء شرایط شرکت در مناقصه نیست.پیمانکار در اسناد مناقصه و وجود آ

 
مورخ  – 941و  940دادنامه شماره 
28/07/1394 

وری و بهبود ( دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره4(، )1بندهای )
ها )موضوع بخشنامه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحکیفیت و صرفه

ریزی و نظارت راهبردی مهمعاونت برنا 21/8/1391-68118/100شماره 
 رئیس جمهور(

 

الرعایه دانستن قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی صنعتی الزم پیام دادنامه:

و اجرایی و مقید کردن واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه به هماهنگی با شورای عالی 

 فنی، خالف قانون است.
 

مورخ  -1257دادنامه شماره 
13/11/1394 

معاونت وقت  21/8/1391-100/68118بخشنامه شماره  4و  5بندهای 
دستورالعمل انضباط »ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع برنامه

جویی در هزینه و زمان وری و بهبود کیفیت و صرفهمالی و ارتقاء بهره
 «هااجرای طرح

رسانی مناقصات با همکاری نظام مستندسازی و اطالع نامه اجراییتهیه آیین پیام دادنامه:

ریزی کشور و تصویب آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی، به عهده سازمان مدیریت و برنامه

 عهده هیأت وزیران است.

 
مورخ  - 1195دادنامه شماره 

12/11/1395 

شورای اقتصاد از تاریخ  8/9/1389 -45796/201022مصوبه شماره 
 تصویب

میدان گاز پارس جنوبی به  11مصوبه شورای اقتصاد ناظر بر تجویز توسعه فاز  پیام دادنامه:

 خارج از صالحیت این شورا صادر شده است. ،1389در سال  روش بیع متقابل

مورخ  - 728دادنامه شماره 
02/08/1396 

معاون طرح و توسعه  9/1/1389 -85/89/103بخشنامه شماره  2بند 
 یریت منابع آب ایرانشرکت مد

اعمال محدودیت بر پیمانکاران به دلیل طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت  پیام دادنامه:

  دولتی، مغایر حق دادخواهی اشخاص و از مصادیق اخالل در رقابت است.

مورخ  - 1266دادنامه شماره 
15/12/1396 

آوری وزارت نفت و بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نو
های پژوهش و نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژهبندهایی از آیین
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 معامالت دولتی
 

نامه تشکیل و فعالیت فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین
 های پژوهش و فناوری وزارت نفتقطب

 .قانونی نداردهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، مبنای سطح بندی مجریان پروژه پیام دادنامه:

مورخ  -1376دادنامه شماره 
6/6/1397 

معاون وزیر و رئیس  19/1/1390-16028/90( بخشنامه شماره 1بند )
 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

با توجه به لزوم برگزاری مزایده در خصوص کلیه معامالت وزارتخانه ها و پیام دادنامه: 

ان جنگلها، مراتع و آبخیزداری که برگزاری مزایده را صرفاً موسسات دولتی، بخشنامه سازم

برای طرح جنگلداری تکلیف نموده و سایر موارد را تابع قرارداد و مستثنی اعالم کرده است، 

 مغایر قانون است. 

 
 

 

 

 

مقررات و جرایم 

 راهنمایی و رانندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 405دادنامه شماره 
15/12/1378 

داران راهنمایی و  دستورالعمل نیروی انتظامی در اعطاء اجازه به درجه
 رانندگی جهت صدور قبض جریمه رانندگان متخلف

داران شهربانی و تفویض حق صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف به درجه پیام دادنامه:

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مغایرت  1با ماده پلیس راه ژاندارمری 

  دارد.

مورخ  - 147دادنامه شماره 
06/05/1381 

 دستورالعمل معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی

ین تخلفات وضع الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون به عنوان مجازات برای مرتکب پیام دادنامه:

 رانندگی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 194دادنامه شماره 
17/06/1381 

معاون راهنمائی و رانندگی  7/4/1380مورخ  2297/1/221بخشنامه شماره 
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

ائه خدمات خودرویی پست در بخشنامه راهنمایی و رانندگی مبنی بر واگذاری ار پیام دادنامه:

 .امور راهنمائی و رانندگی به اشخاص، خالف قانون است

مورخ  - 261دادنامه شماره 
28/07/1381 

قانون تشدید مجازات  3نامه اجرایی تبصره الحاقی آئین 7تبصره ماده 
 موتور سیکلت سواران متخلف

سواران متخلف در قبال تورسیکلتوضع قاعده آمره در خصوص اخذ جریمه از مو پیام دادنامه:

عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان، با وجود حکم صریح قانونگذار مالک موجهی 

   ندارد.
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات و جرایم 

 راهنمایی و رانندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مورخ  - 285الی  281دادنامه شماره 
08/05/1385 

-935و 26/3/1381مورخ  4/13 – 1/24/1208-1688های دستورالعمل
عاون راهنمائی و رانندگی نیروی م 2/10/1382مورخ  4/13 -1/24/1208

 انتظامی جمهوری اسالمی ایران

دستورالعمل راهنمائی و رانندگی در خصوص تغییر کاربری مجاز وسایل  2بند  پیام دادنامه:

 نقلیه، خالف موازین شرع است.

مورخ  - 174دادنامه شماره 
11/05/1389 

مورخ  1/86/4/101/20/13قسمت )توضیح( دستورالعمل شماره  5بند 
 راهور ناجا 21/10/87

عدم پذیرش وکالت نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی،  پیام دادنامه:

 مغایر قانون است.

مورخ  - 441دادنامه شماره 
08/07/1392 

 /د استانداری تهران8473/41صورت جلسه شماره  5و  3، 2بندهای 

-جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش مصوبه اولین پیام دادنامه:

نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی، خالف  قانون آیین 3ماده  4ها موضوع بند 

 است.

مورخ   - 1253دادنامه شماره 
13/11/1394 

 استاندار خوزستان 17/12/1392-/م ح100-20081بخشنامه شماره 

مصوبه استاندار خوزستان مبنی بر تجویز تردد خودروهای با پالک مناطق آزاد در  امه:پیام دادن

  خارج از این مناطق، پایگاه قانونی ندارد.

مورخ  - 1294و 1293دادنامه شماره 
11/12/1394 

 هیأت وزیران 21/10/1394-هی50368/ت137558مصوبه شماره 

قانون  22ی بدون رعایت نرخ تورم، مغایر ماده افزایش میزان جرایم رانندگ پیام دادنامه:

 رسیدگی به تخلفات رانندگی است.

مورخ  - 267دادنامه شماره 
30/3/1396 

دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس  92/7-2بخشنامه شماره  2و  1بند 
 راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی

و و مطالبه مدارک، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و جواز توقف خودر پیام دادنامه:

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  9یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، مغایر ماده 

 است.
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واگذاری مالکیت 

دولت )غیر از 

اراضی( و خصوصی 

 سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 196و  195دادنامه شماره 
17/09/1375 

نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و آیین 4ماده 
 شورای اقتصاد 14/12/72های دولتی مصوب ها و شرکتسازمان

 

ها و ت و سازماننامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولآیین 4ماده  پیام دادنامه:

 ها با دولت، مغایر قانون است.های دولتی متضمن جواز معامله مدیران و کارکنان شرکتشرکت

 
مورخ  - 204دادنامه شماره 

21/09/1377 

 وزارت نیرو 16/11/1373/م مورخ 5337دستورالعمل شماره 

دولتی به مدیران های دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص واگذاری اتومبیل پیام دادنامه:

 های دولتی به قیمت کارشناسی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.شرکت

مورخ  - 180الی  178دادنامه شماره 
05/05/1382 

هیأت وزیران و  16/10/1381/هی مورخ 27817/ت49175مصوبات شماره
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 5/12/1381/د مورخ 28175/ت/61760

 

های بیمه از موارد و مصادیق واحدهای اختصاصی و مستثنی نمودن برخی شرکت ام دادنامه:پی

درصد سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت  55قابلیت واگذاری سهام آنها و جواز واگذاری 

 سهامی بیمه ایران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 
مورخ  - 182دادنامه شماره 

05/05/1382 

 هیأت وزیران 5/12/1381مورخ  -هی 28176/ت/61761مصوبه

درصد از سهام و سایر حقوق و امتیازات بانک  60واگذاری مالکیت دولت نسبت به  پیام دادنامه:

صادرات ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، مغایر قانون و خارج 

 از حدود اختیارات است.
 

نمایندگان ویژه  24/9/1381هی مورخ 2762 1/ت47721نامه شماره تصمیم 1383مور / - 34ماره دادنامه ش
 رئیس جمهور

نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مالکیت دولت نسبت به تصمیم پیام دادنامه:

 شرکت خدمات هوایی کشور )آسمان( به صندوق بازنشستگی کشوری، مغایر قانون است.

 
مورخ  - 239دادنامه شماره 

05/03/1393 

 هیأت وزیران 26/12/1388 -261922/44301مصوبه شماره  6بند 
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

واگذاری مالکیت 

 دولت )غیر از

اراضی( و خصوصی 

 سازی

سازمان خصوصی سازی، بدون انعقاد عقد وکالت و بنا به مصوبه هیات وزیران  پیام دادنامه:

رد دیون تواند به وکالت از سازمان تامین اجتماعی اقدام به عرضه و فروش سهام مربوط به نمی

 دولت به سازمان اخیرالذکر نماید.

مورخ  - 882دادنامه شماره 
14/09/1396 

-2330/32و  2/2/1393-1720/10های شماره ابطال عبارتی از نامه
 سازمان خصوصی سازی 9/2/1393

 

های سازمان خصوصی سازی، خالف بند )ب( از الزامات واگذاری از بند )ج( از نامه پیام دادنامه:

قانون اساسی ابالغی توسط رهبر معظم انقالب تشخیص داده شده و  44های کلی اصل استسی

 لذا خالف موازین شرع است.

 
مورخ  - 1027و  1026دادنامه شماره 
12/10/1396 

قانون « 3»ماده « الف»( اصالحی بند 5نامه اجرایی تبصره )( آیین7ماده )
به شماره قانون اساسی  44های کلی اصل اجرای سیاست

 مصوب هیأت وزیران 28/7/1393-هی50936/ت85301

 

قانون اجرای  3اصالحی بند الف ماده  5نامه اجرایی تبصره آیین 7اطالق ماده  پیام دادنامه:

 قانون اساسی، خالف شرع است. 44های کلی اصل سیاست

 

 

 

 

 

 هاهدفمندی یارانه

مورخ  - 487دادنامه شماره 
24/05/1396 

دبیرخانه کارگروه  25/12/1393مورخ  -ل و یکمین جلسه مصوبه چه
 تنظیم بازار

عدم رعایت تشریفات قیمت گذاری محصوالت پتروشیمی طبق قانون هدفمند  پیام دادنامه:

 ها از سوی کارگروه تنظیم بازار، خالف قانون و خارج از اختیارات است.کردن یارانه

مورخ  - 488دادنامه شماره 
24/05/1396 

موضوع  9/12/1390-6354/90/10/371اصالح دستورالعمل شماره  7بند 
 هاقانون هدفمند کردن یارانه 7نامه اجرایی ماده آیین 9ماده 

ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند، مصداق تغییر سرپرست خانوار و ایجاد خانوار  پیام دادنامه:

 جدید نیست.

مورخ  -505دادنامه شماره 
31/5/1396 

ها به شرح ستاد هدفمند کردن یارانه 17/6/1394مصوبه جلسه مورخ  5ند ب
 معاون اجرایی رئیس جمهور 17/6/1394-78746ابالغیه شماره 

بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور که بدون توجه به اصالح بند ب ماده قانون  پیام دادنامه:

 .ها وضع شده است، مغایر قانون استهدفمند کردن یارانه
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر موضوعات 

 مالی و اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  -20دادنامه شماره 
30/04/1364 

تهیه شده از طرف وزارت کار و امور  14/4/59نامه اصالح آیینلغو یا 
اجتماعی، وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص 

 پرداخت حقوق مدیران

استرداد حقوقی که طبق قرارداد مشروع قبلی دریافت شده است، خالف شرع  پیام دادنامه:

 است.

مورخ  - 138دادنامه شماره 
24/10/1370 

آن ماده مصوب  2نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره آیین 2بند ج ماده 
19/7/60 

مشروط نمودن اجرای احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضایی یا سایر  پیام دادنامه:

بینی نشده در قوانین و مقررات، مخالف قانون و خارج از صالح قانونی به شرایط پیشمراجع ذی

 یارات است.اخت

مورخ  - 362دادنامه شماره 
12/10/1378 

 هیأت وزیران 3/11/1374هی مورخ  13996/ ت 13235مصوبه شماره 

اعطاء هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو  پیام دادنامه:

یه در این خصوص صالحیت جغرافیایی ایران منوط به حکم صریح  قانونگذار است و قوه مجر

 ندارد.

مورخ  -178الی  176دادنامه شماره 
23/05/1379 

نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تبصره ذیل ماده دوم آیین
 هیأت وزیران 19/2/1378

مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تسری شمول قانون روابط موجر و مستأجر به موارد  پیام دادنامه:

 مدت اجاره پس از تاریخ اجراء قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات است.تمدید 

مورخ  - 293دادنامه شماره 
11/10/1379 

سازمان ثبت احوال کشور در  19/1/1374مورخ  141/1دستورالعمل شماره 
خصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور 

 کارمند خاطی شناسنامه یا المثنی از طرف

 

مصوبه سازمان ثبت احوال کشور مشعر بر الزام کارمندان این سازمان به پرداخت  پیام دادنامه:

 وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد سجلی، خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 199دادنامه شماره 
19/05/1382 

 5/03/307/65/36و 1/2/1380مورخ  36-232های شماره دستورالعمل
-9601/28و 6/12/1381مورخ  11291/7/1/10و  16/10/1380مورخ 

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 5/9/1381مورخ  204/65/36

های ناجا متضمن واریز درآمدهای آن به حسابی غیر از خزانه دولت، دستورالعمل پیام دادنامه:

 خالف قانون و خارج از اختیارات است.
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر موضوعات 

 مالی و اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 453دنامه شماره دا
26/11/1382 

نامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالئم تجارتی و آیین 13مقررات ماده 
 اختراعات

سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب  3تجویز ابطال ثبت عالمتی که ظرف مدت  پیام دادنامه:

فته، خالف قانون و عالمت بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرار نگر

 خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 254دادنامه شماره 
01/05/1385 

 18/6/1381مورخ  178/721دستورالعمل شماره  7بند 2و تبصره  5بند 
 معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید

انه افراد وضع قاعده آمره از جهت اعمال نظارت استصوابی بر اعمال حقوق مالک پیام دادنامه:

 برخوردار از تسهیالت قانونی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات بنیاد شهید است.

مورخ  - 424دادنامه شماره 
18/06/1386 

 011/1دستورالعمل تأسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 
مصوب فرمانده نیروی انتظامی  25/4/1381مورخ  04/101/74/19/

 رانجمهوری اسالمی ای

 

دستورالعمل فرمانده ناجا مبنی بر دریافت مبلغی به عنوان حق المشاوره از هر یک  پیام دادنامه:

 از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی، خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 462دادنامه شماره 
27/10/1389 

 هیأت وزیران 8/2/89مورخ  27035/43850مصوبه شماره 

مصوبه هیأت وزیران در خصوص رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین  پیام دادنامه:

  قانون اساسی، مخالف با موازین شرع است. 49اصل 

مورخ  - 76دادنامه شماره 
12/02/1390 

مورخ  56و  55تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شماره 
 1/10/1387و  24/9/1387

نمایند و  هایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارائه می لغو پروانه فعالیت شرکت نامه:پیام داد

اند، خالف قانون و خارج از اختیارات  اندازی مراکز مربوطه اقدام نکرده نسبت به نصب و راه

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

مورخ  - 447دادنامه شماره 
03/07/1391 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  88ه اجرایی ماده نامآیین 7بند ب ماده 
 مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  88نامه اجرایی ماده آیین 7بند ب ماده  پیام دادنامه:

  نامه، مغایر حکم صریح مقنن است.های موضوع آییندر خصوص اجاره بهای ساختمان
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر موضوعات 

 مالی و اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  -485دادنامه شماره 
01297/1392 

و بند الف مصوبات جلسات مورخ  6/3/1388مصوبه مورخ  1بند 
 22/2/1389مصوبه مورخ  1و بند  4/9/1388و  20/8/1388و  6/8/1381

 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

های صالحیت شورای عالی بیمه در تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته پیام دادنامه:

 صاری بوده و واگذاری این صالحیت، مغایر قانون است.مختلف بیمه مستقیم انح

 
مورخ  - 165دادنامه شماره 

28/02/1394 

و  17/3/1391-/الف/م/خ26294/15های شماره مصوبه
های ارتباطی مرکز معاون امنیت پست 24/4/1391-/الف/م/خ26379/15

 حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

مالکانه اشخاص حقیقی صاحب بیش از نه فقره سیم کارت تلفن سلب حقوق  پیام دادنامه:

 قانون اساسی است. 22همراه، مغایر اصل 

مورخ  - 437دادنامه شماره 
15/04/1394 

 وزیر نیرو 18/2/1389-100/30/14893بخشنامه شماره  2و1بندهای 

تخصصی )شرکت  منحصر کردن تامین کاال از خارج کشور به تجویز شرکت مادر پیام دادنامه:

توانیر( و تأییدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تأیید سازمان برنامه و بودجه، مغایر قانون 

 است.

مورخ  - 772دادنامه شماره 
07/10/1395 

مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه  5بند 
 ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب

مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی  ام دادنامه:پی

پتروشیمی بندر ماهشهر در خصوص اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده، 

 خالف موازین شرع است.

مورخ  - 405دادنامه شماره 
03/05/1396 

تشخیص صالحیت هیأت  21/12/1390مورخ  -دستورالعمل  2بند 
مورخ  -حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 10/10/1390

 3بند ز ماده  3مصرح در تبصره « مدیران دستگاههای اجرایی»اطالق عبارت  پیام دادنامه:

، مصداق «همطراز آن مدیرکل یا باالتر و»نامه تشخیص صالحیت حسابداران رسمی به آیین

 تجاوز از حدود اختیارات است.

مورخ  - 931دادنامه شماره 
21/09/1396 

 شورای رقابت 29/6/1395مورخ  -دویست و شصت و سومین صورتجلسه 

مصوبه شورای رقابت که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی به  پیام دادنامه:

 ده، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.عنوان کاالی انحصاری تصویب ش
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 (1361ـ 1397) اقتصادی، مالیآرای ابطالی در زمینه 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر موضوعات 

 مالی و اقتصادی
 

مورخ  – 1057و  1056دادنامه شماره 
26/10/1396 

های دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده
رئیس سازمان غذا و دارو موضوع نامه شماره  15/7/1394سالمت مصوب 

33084/658-31/7/1394 

مورد اعتراض مبنی بر تعیین هزینه پیاده سازی طرح ردیابی، رهگیری و  مقرره پیام دادنامه:

کنترل اصالت و دریافت آن توسط دستگاههای اجرایی، مغایر قانون و در حکم تصرف غیرقانونی 

 در اموال دولتی است.

مورخ  - 1231دادنامه شماره  
08/12/1396 

هی اقتصاد ستاد فرماند 29/3/1395-35868های شماره نامهتصویب
 هیأت وزیران 9/12/1394-هی52479/ت161756مقاومتی و شماره 

 

مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت  پیام دادنامه:

فکری و اصالح ساختار اجرایی آن و اصالح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز وکارهای 

 گذاری، مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه است.رمایهحمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و س

مورخ  -1225دادنامه شماره  
26/4/1397 

 هیأت وزیران 21/4/1395-هی53156/ت45803تصویب نامه شماره 

هیأت وزیران در مورد  21/4/1395-هـ53156/ت45803مصوبه شماره  پیام دادنامه:

ل اعتبارات مبارزه با حوادث غیر مترقبه به احداث و اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از مح

 تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر مغایر قانون است. 

مورخ  -1997دادنامه شماره 
9/11/1397 

قانون تنظیم بخشی از  81آیین نامه اجرایی ماده  1مصوبه اصالح ماده 
 -ی ه26309/ت 4147مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 

 هیأت وزیران 4/2/1381

قانون تنظیم بخشی از  81اصالحیه آیین نامه اجرایی ماده  1حکم مقرر در ماده  پیام دادنامه:

مقررات مالی دولت که براساس آن اختصاص پنج درصد سر جمع مصوب اعتبارات طرح های 

ارایی های تملک دارایی های سرمایه ای ملّی و ده درصد سر جمع مصوب اعتبارات تملک د

قانون  81سرمایه ای استانی برای اجرای حکم قانونگذار مقرر شده است، مغایر با حکم ماده 

  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

مورخ  -2046دادنامه شماره 
23/11/1397 

مصوب شورای اسالمی  6/9/1392-/ش4663/92/4مصوبه شماره  5بند 
 شهر مشهد

شـورای اسالمی شهر مشهد مبنی بـر اینکه بـه شهرداری مشهد اجـازه مصوبه  پیام دادنامه:

داده می شود به منظور انجام هزینه های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و 

با تشخیص شهردار هزینه  صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول

 د اختیارات است.نمایند، مغایر قانون و خارج از حدو
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 (1361ـ 1397) آرای ابطالی در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اراضی اختالفی 

موضوع اجرای ماده 

ها و  قانون جنگل 56

 مراتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 213دادنامه شماره 
20/09/1369 

 4اعالم خالف قانون بودن تعیین مهلت شش ماه پس از صدور آگهی در ماده 
نامه آیین 5ساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر در آگهی در ماده و مهلت یک

قانون  56اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده 
 وزارت کشاورزی 24/10/67و مراتع مصوب ها جنگل

نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی آیین 5و  4تعیین مهلت در مواد  پیام دادنامه:

   اختالفی، خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 92دادنامه شماره 
03/06/1371 

های  دبیرخانه مرکزی هیأت 2/9/70 –/ د 696/312دستورالعمل شماره 
 مستقر در وزارت کشاورزی 56یدگی به اختالفات اجرای ماده رس

های رسیدگی به اختالفات موضوع قانون تعیین  محدود نمودن صالحیت هیأت پیام دادنامه:

 تکلیف اراضی اختالفی، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه  است.

 - 24الی 21دادنامه شماره 
 17/02/1373مورخ 

نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی از آیین 12از ماده یک و ماده   2د بن
/ 10/ 20ها و مراتع کشور مصوب قانون جنگل 56اختالفی موضوع اجرای ماده 

 وزارت جهاد سازندگى 1371

 

% 5منحصر دانستن مالکیت، خالف موازین شرع بوده و تعیین وصول مبلغ  پیام دادنامه:

اراضی به منزله تعیین نوعی عوارض است و نیاز به تصویب مرجع ارزش معامالتی 

 قانونگذاری دارد.

 - 48الی  46دادنامه شماره 
 05/03/1375مورخ 

نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی نامه اصالحی آیینآیین 12ماده 
 وزارت جهاد سازندگی 16/7/73مصوب 

  التی اراضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی از% ارزش معام5اخذ  پیام دادنامه:

ها و مراتع، برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 56های ماده معترضین به آراء کمیسیون

 متکی به اذن قانونگذار نیست.

مورخ  - 129دادنامه شماره 
24/04/1380 

 اتع کشورها و مرسازمان جنگل 1378.6.16مورخ  5768.2بخشنامه شماره 

زدایی به های بذر و بیابانهای جنگلی و ایستگاهها و پارکواگذاری نهالستان پیام دادنامه:

ها و برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 3دار، مغایر ماده اشخاص در قالب اجاره مدت

 مراتع است.

مورخ  - 83دادنامه شماره 
05/03/1381 

نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی حی آئیننامه اصالبند یک ماده یک آئین
 ها و مراتع کشورقانون جنگل 56اختالفی اجرای ماده 
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 (1361ـ 1397) آرای ابطالی در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اراضی اختالفی 

موضوع اجرای ماده 

ها و  قانون جنگل 56

 مراتع

تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در  پیام دادنامه:

خصوص تائید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها، خارج از حدود 

 ت است.اختیارا

مورخ  - 92دادنامه شماره 
12/03/1381 

های دبیرخانه مرکزی هیأت 19/11/1373مورخ  91/100/4680بخشنامه 
 تعیین تکلیف اراضی اختالفی

های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی غیرقابل اجرا دانستن رأی قاضی هیأت پیام دادنامه:

 از حدود اختیارات است.اختالفی در صورت اعتراض، خالف قانون و خارج 

مورخ  - 236دادنامه شماره 
07/07/1381 

نامه اجرایی  قانون  تعیین تکلیف اراضی نامه اصالحی آئینموادی از آئین
ها و مراتع کشور مصوب قانون جنگل 56اختالفی موضوع اجرای ماده 

 وزارت جهاد سازندگی 16/7/1373

تیارات قاضی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف تضییق قلمرو وظایف و اخ پیام دادنامه:

اراضی اختالفی و تعیین ترتیبی خالف قانون برای تحصیل درآمد عمومی و ترتیب واریز و 

 هزینه آن، مالک موجهی ندارد.

مورخ  - 668دادنامه شماره 
19/09/1385 

 24/7/1382مورخ  29663و  23/6/1382مورخ  51/5017های شماره بخشنامه
ها و مراتع اداره کل منابع طبیعی کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلاداره 

 استان فارس

 

قانون حفاظت و  56رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده  پیام دادنامه:

ها  در صالحیت هیأت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی قرار برداری از جنگلبهره

 دارد.

مورخ  - 176شماره دادنامه 
27/02/1388 

مورخ  29459/1/86دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره  2ی2بند 
 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل 9/5/1386

مفاد دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی مبنی بر عدم پذیرش شکایات  پیام دادنامه:

ها در صورت مستند بودن به ری از جنگلبرداقانون حفاظت و بهره 56مربوط به ماده 

 استشهادیه، خالف موازین شرع است.
 

مورخ  - 373دادنامه شماره 
24/08/1389 

 وزیر جهاد کشاورزی 5/12/86/م مورخ 4790/020بخشنامه شماره 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی نامه رئیس سازمان جنگل پیام دادنامه:

شده به متصرفین عدوانی به جهات فنی، حقوقی و اجتماعی و به اقتضای مصلحت،  خلع ید

 خالف قانون و خارج از اختیارات است.



  

124 
 

 (1361ـ 1397) آرای ابطالی در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

مورخ  - 337دادنامه شماره 
09/08/1390 

 هیأت وزیران 1/6/1385-ه 35702/ت 63378بند )و( تصویب نامه شماره 

طبیعی به مردم بدون رعایت ترتیبات  واگذاری میزان معینی از اراضی منابع پیام دادنامه:

ها و مراتع، مغایر قانون برداری از جنگل اصالحی قانون حفاظت و بهره 34مقرر در ماده 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اراضی شهری/ زمین 

 شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 1دادنامه شماره 
22/09/1361 

هیات  30/3/61نامه قانون اراضی شهری مصوبای از مواد آیینبررسی پاره
 وزیران

نامه قانون اراضی شهری به دلیل مغایرت با شرع، قانون و خروج  موادی از آیین پیام دادنامه:

  ابطال می گردد. اختیارات  از حدود

مورخ  -18دادنامه شماره 
19/10/1362 

 1361خرداد  30نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب آئین 55ابطال ماده 
 هیات وزیران

نامه اجرایی قانون اراضی شهری به مواردی که نظریه آئین 55شمول ماده  پیام دادنامه:

وقفی به دلیل اهمال و مسامحه متولی یا کمیسیون تشخیص در رابطه با موات بودن اراضی 

 یابد، خالف شرع است.نماینده سازمان اوقاف قطعیت می

 -91الی  74دادنامه شماره 
 22/08/1363مورخ 

 40های آن و مواد  و تبصره 34و ماده  19ماده  4و تبصره  18قسمت اول ماده 
اجرایی قانونی نامه  آیین 65ماده  9و  1و بندهای  63ماده  3و تبصره  50و 

هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی  61.1.30اراضی شهری مصوب 
 شهری.

به دلیل مغایرت  1361نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب موادی از آیین پیام دادنامه:

  با قانون ابطال می گردد.

 - 29و  28دادنامه شماره 
 13/02/1369مورخ 

و ماده  9و  7و  6و  5و بندهای  30و ماده  8و ماده  7ده و بند الف ما 2ماده 
 15/4/67نامه قانون زمین شهری مصوب آیین 67و  64و ماده  36

مورخ  - 30دادنامه شماره 
13/02/1369 

 نامه اجرایی قانون زمین شهریآیین 36ماده  5بند 

مورخ  - 31دادنامه شماره 
13/02/1369 

 مه اجرایی قانون زمین شهری و بندها با مواد مرتبطهآیین نا 36بند پنجم ماده 

نامه قانون زمین شهری مبنی بر اجرای اطالق مقرره آیین :31و  30، 29و  28پیام دادنامه

گانه، در مواردی که زمین طبق رأی قطعی قانون مزبور حتی در غیر شهرهای شصت 9ماده 

 ت.دادگاه غیرموات تشخیص داده شده، مغایر قانون اس
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 (1361ـ 1397) آرای ابطالی در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اراضی شهری/ زمین 

 شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  – 48دادنامه شماره 
08/05/1370 

 نامه اجرایی قانون زمین شهریآیین 51بند اول ماده 

مشروط نمودن واگذاری زمین به متقاضی و افراد تحت تکفل وی به عدم  پیام دادنامه:

داشتن واحد مسکونی از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری، مغایر ماده یک قانون زمین 

  لی دیوان عدالت اداری است.شهری و رأی قب

مورخ  - 137دادنامه شماره 
24/10/1370 

-آیین 63قانون و  14دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 

 نامه اجرایی قانون زمین شهری

دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع  8قسمت ب بند یک از بند  پیام دادنامه:

 نامه اجرایی قانون زمین شهری، خالف موازین شرع است.آیین 63و قانون  14مواد 

مورخ  - 141دادنامه شماره 
01/11/1370 

  23/5/68-5001/1-/ ل14908بخشنامه شماره 

 

 9ماده  6هر نوع تفویض اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی، مقرر در تبصره  پیام دادنامه:

وقی آن وزارت است، مستلزم تصویب قانونگذار قانون زمین شهری که قائم به شخصیت حق

 است.

مورخ  - 167دادنامه شماره 
27/12/1370 

و حذف بخشنامه  65اصالحی قانون ثبت مصوبه سال  148اجرای صحیح ماده 
 مصوب هیأت مدیره سازمان زمین شهری 14/9/68-23372شماره 

یداری( و مطالبه قیمت روز تعیین حد نصاب برای عرصه مورد تصرف )و خر پیام دادنامه:

 اصالحی قانون ثبت است. 148برای مازاد نصاب مفروض، مغایر ماده 

مورخ  - 5دادنامه شماره 
27/01/1373 

 های امالک سازمان زمین شهریمجموعه بخشنامه« د»بخش  6بند 

از قانون زمین شهری مبنی بر حق استفاده  9حصر حکم قانونگذار در ماده  پیام دادنامه:

زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی و عدم شمول آن به اشخاص حقوقی، مالک 

 قانونی موجهی ندارد.

مورخ  - 48دادنامه شماره 
25/02/1378 

مورخ  13630/100قانون زمین شهری به شماره  14دستورالعمل ماده 
1/9/1374 

مورخ  - 247دادنامه شماره 
15/08/1379 

 استانداری خراسان 13/12/1375مورخ  46902/5 بخشنامه شماره
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اراضی شهری/ زمین 

 شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون زمین شهری راجع به تفکیک و افراز اراضی و باغات  14ماده  :247و  48پیام دادنامه

مفید اعطاء اختیار واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با 

 کاربری مسکونی نیست.

خ مور - 217دادنامه شماره 
26/04/1378 

مورخ  3252/666و  24/10/1376مورخ  20087/110های شماره بخشنامه
 وزارت مسکن و شهرسازی 26/1/1377

واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در اجرای قانون اراضی شهری و قانون  پیام دادنامه:

 ر نیست.زمین شهری به قیمت روز، موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبو

مورخ  -  77دادنامه شماره 
13/03/1380 

 3/8/1367مورخ  21876و   8/8/1368مورخ  22983های شماره بخشنامه
 سازمان زمین شهری

شهری متضمن دریافت قیمت زمین به میزان  های سازمان زمینبخشنامه پیام دادنامه:

 ون است.ای، خالف قاندرصدی از بهای کارشناسی عالوه بر قیمت منطقه

مورخ  - 124دادنامه شماره 
17/04/1380 

دستورالعمل مدیر امالک سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر 
 اخذ تعهد از خریداران امالک

دستورالعمل سازمان مسکن و شهرسازی استان مبنی بر الزام خریداران زمین  پیام دادنامه:

اضافی به مالکین اراضی در دفاتر اسناد رسمی، مغایر دولتی به سپردن تعهد پرداخت مبالغ 

 قانون زمین شهری است. 11ماده 

مورخ  - 50دادنامه شماره 
15/02/1381 

 1371نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب آئین 19ماده  5بند 

 7ی هاقانون زمین شهری و اینکه تبصره 9با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده پیام دادنامه: 

های مصوب ها به منظور اجرای طرحاین ماده ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری 8و 

نامه اجرایی قانون زمین شهری، خالف قانون و خارج از آیین 19ماده  5بوده، اطالق بند 

 حدود اختیارات است.

مورخ  - 105دادنامه شماره 
24/03/1383 

 ایی قانون زمین شهری  نامه اجرآئین 19از ماده  11بند 

الزام دفاتر اسناد رسمی به استعالم از وزارت مسکن و شهرسازی قبل از انجام  پیام دادنامه:

های موضوع قانون زمین شهری و اقدام بر اساس آن، هرگونه معامله نسبت به مطلق زمین

 مغایر قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 204دادنامه شماره 
25/05/1383 

 سازمان ثبت اسناد وامالک کشور   26/6/81-18102/41/1بخشنامه شماره 
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اراضی شهری/ زمین 

 شهری
 

 14الرعایه دانستن بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص ماده الزم پیام دادنامه:

قانون زمین شهری و تعیین حد نصاب برای تفکیک باغات، خالف قانون و خارج از اختیارات 

 است.

 - 995 و 994دادنامه شماره 
 18/09/1386مورخ 

 نامه اجرایی قانون زمین شهریآیین 6ماده 

های شهری از وزارت مسکن و الزام دفاتر اسناد رسمی به استعالم نوع زمین پیام دادنامه:

شهرسازی در جهت ثبت نقل و انتقال اراضی مذکور، مغایر قانون زمین شهری و خارج از 

 حدود اختیارات است.

مورخ  - 393ره دادنامه شما
29/09/1389 

مورخ  -بندهای )الف( )ب( )ح( و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج 
قانون زمین  14طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده  27/5/76

 شهری

 
 923الی  921دادنامه شماره 

 28/11/1392مورخ  -

کمیسیون  27/5/1376مورخ  -از ردیف یک صورت جلسه « ب و ج» بندهای 
قانون زمین  14طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده  5ماده 

 شهری

 

مبنی بر واگذاری درصدی از  5مصوبه کمیسیون ماده  :  923الی  921و 393پیام دادنامه

اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال 

  قانون زمین شهری، مخالف قانون است. 14ور در ماده انجام امور مذک
  

مورخ  - 552دادنامه شماره 
20/08/1392 

 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 16/1/1376 -379/645نامه شماره 

قانون اراضی شهری در  12احکام دادگاهها مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده  پیام دادنامه:

 ناظر بر معترضان به رأی کمیسیون مرقوم در دادگاه نیست. خصوص ملک مشاعی صرفاً

 
 - 1211دادنامه شماره  

 24/11/1396مورخ 

قانون زمین شهری تهران مصوب  14دستورالعمل ماده  3پیوست شماره  3بند 
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 

مقرراتی در باب ضرورت  مقررات قانون زمین شهری مفید اعطای اختیار وضع پیام دادنامه:

 واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان نیست.
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 اراضی موات

 
 

مورخ  - 8دادنامه شماره 
09/08/1362 

نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران ای از مواد آیینپاره
 22/05/1358آن مصوب 

نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن خی مواد آیینبر پیام دادنامه:

 به دلیل مغایرت با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال می گردد. 

مورخ  - 199دادنامه شماره 
06/09/1369 

 اداره کل زمین شهری استان اصفهان 5/12/66 -37552دستورالعمل شماره 

دریافت مبلغی بابت واگذاری زمین موات به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان  پیام دادنامه:

  نجف آباد، عالوه بر بهای مقرر و پرداختی موضوع قرارداد، خالف موازین شرع بوده است.
 

مورخ  - 70دادنامه شماره 
30/04/1375 

نامه اجرایی قانون ابطال اسناد آیین 3ماده  2و بند الف تبصره  2و  1مواد 
 8/7/66راضی موات مصوب ا

جلسه هیأت واگذاری و احیاء اراضی جهت تشخیص اراضی موات با تعداد کمتر  پیام دادنامه:

 از هفت نفر، قانوناً رسمیت ندارد.

مورخ  - 185دادنامه شماره 
07/09/1377 

 28/2/1373مورخ  027/53/5614بخشنامه شماره  6ماده 

ن مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ناظر به حکم مقرر در قانو پیام دادنامه:

هایی است که کماکان در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات ابطال اسناد مالکیت زمین

 اند.باقی مانده

مورخ  - 372دادنامه شماره 
22/10/1381 

 هیأت وزیران 24/3/1371نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب آئین 5ماده 

 

مصوبه مورد اعتراض که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد  یام دادنامه:پ

تعیین کرده، مغایر  -اعالن رأی کمیسیون تشخیص -شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین 

 قانون است.

 - 662و 661دادنامه شماره 
 06/08/1386مورخ 

اراضی موات مصوب  نامه اجرای قانون مرجع تشخیصآیین 6ابطال ماده  -1
تبصره  3های ثبتی مجموعه بخشنامه 334بند  -2هیأت وزیران  8/7/1366

 1317نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب آیین 31ماده 

های واگذاری و ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعالم از هیأت پیام دادنامه:

اراضی موات و ابطال اسناد آن، خالف قانون و احیای اراضی موضوع قانون مرجع تشخیص 

 خارج از حدود اختیارات است.
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مورخ  -18دادنامه شماره 
19/10/1362 

هیات  1361خرداد  30نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب آئین 55ماده 
 وزیران

نامه اجرایی قانون اراضی شهری به مواردی که نظریه آئین 55شمول ماده  پیام دادنامه:

مسامحه متولی یا کمیسیون تشخیص در رابطه با موات بودن اراضی وقفی به دلیل اهمال و 

 یابد، خالف شرع است.نماینده سازمان اوقاف قطعیت می

مورخ  - 10دادنامه شماره 
04/02/1372 

نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان و تبصره آن از آیین 47ماده 
 حج و اوقاف

حبوسات و نذر و اجازه دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در اثالث و م پیام دادنامه:

 باشند، خالف موازین شرع است.صدقاتی که دارای متولی منصوص می

مورخ  - 89دادنامه شماره 
07/08/1373 

نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و آیین 5و  4مواد 
 هیأت وزیران 10/2/65امور خیریه، مصوب 

اوقاف در امور موقوفه دارای متولی خاص و محل وثوق و مداخله سازمان حج و  پیام دادنامه:

 اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی مربوط، خالف موازین شرع است.

مورخ  - 126دادنامه شماره 
29/07/1374 

نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور آیین 13ماده 
نامه نحوه و ترتیب وصول آیین 7ه هیأت وزیران و ماد 10/2/65خیریه مصوب 
 پذیره و اهدایی

نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی رقبات موقوفه و آیین 1اطالق ماده  پیام دادنامه:

نامه مبنی بر معافیت از پرداخت پذیره در مواردی که جزو مصرف آیین 7همچنین اطالق ماده 

  عواید موقوفه نباشد، خالف شرع است.

مورخ  - 127امه شماره دادن
29/07/1374 

نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور آیین 20ماده 
 آن 3و  1های هیأت وزیران و تبصره 10/2/65خیریه مصوب 

العمل به تنظیم و ارسال اوراق بودجه با التولیه صحیحالزام متولیان منصوص پیام دادنامه:

های مقرر در  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، لحاظ ضمانت اجرا

 خالف موازین شرع است.

مورخ  - 100دادنامه شماره 
03/08/1376 

نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و آیین 6از ماده  4تبصره 
 اراضی موقوفه

فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مفید  های قانون ابطال اسناد ومفاد تبصره پیام دادنامه:

تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و 

  صالح وقف است.
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مورخ  - 75دادنامه شماره 
27/04/1377 

نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور آیین 51ماده 
 هیأت وزیران 10/2/65خیریه مصوب 

منحصر نمودن مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت  پیام دادنامه:

نامه و الزام متولی به رعایت آن، مبرات مطلقه وقف شده است به امور تعیین شده در آیین

 خالف شرع است.

 - 21و  20دادنامه شماره 
 25/01/1381مورخ 

معاون هماهنگی امور  11/10/1372ورخ م 33/2/21698بخشنامه شماره 
 عمرانی وزارت کشور

اخذ وجه از اشخاص در قبال برداشت شن، ماسه و خاک رس از اراضی موقوفه  پیام دادنامه:

 یا ملکی خالف شرع است.

مورخ  - 361دادنامه شماره 
08/10/1381 

و  نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقافآئین 14ماده 
 هیأت وزیران 10/2/1365آن مصوب  3و  2و  1های امورخیریه و تبصره

نامه اجرائی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان آئین 14ماده  3و 1های تبصره پیام دادنامه:

اوقاف و امورخیریه در خصوص تشکیل کمیسیون مزایده در مواردی که تولیت شرعی امین 

 است. در اقلیت قرارگیرد، خالف شرع

مورخ  - 362دادنامه شماره 
08/10/1381 

نامه اجرائی قانون تشکیالت واختیارات سازمان از آئین 22و صدر ماده  21ماده 
 10/2/1365اوقاف و امور خیریه مصوب 

نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و آیین 22و  21مواد  پیام دادنامه:

 زینه تعمیر و بازسازی موقوفات، خالف شرع است.امورخیریه در خصوص ه

مورخ  - 192دادنامه شماره 
12/05/1382 

 10/10/1380مورخ  8533/225/14/210هایی از بخشنامه شماره قسمت
 سازمان اوقاف و امورخیریه

بندهایی از بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اجاره اراضی  پیام دادنامه:

  الف موازین شرع است.موقوفه، خ

 846الی  843دادنامه شماره 
 21/12/1384مورخ  -

نامه اجرایی اصالحیه آیین 8و ماده  7ماده  5تبصره   5بند )ب( ماده  2ماده 
نامه  شماره قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه تصویب

 هیأت وزیران 13/8/1380هی مورخ  22905/ت 37127

نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات مبنی بر معافیت از پرداخت مفاد آیین دادنامه: پیام

های مستحدثه بدون اجازه متولی و پذیره زارعان و دریافت سند مالکیت نسبت به اعیانی

 توثیق و ترهین آن، خالف شرع است.
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 - 287و  286دادنامه شماره 
 31/04/1386مورخ 

نامه امه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی با موضوع تصویبنآیین 10تبصره ماده 
 هیأت وزیران 22/2/1365مورخ  13078شماره 

نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی و همچنین اطالق آیین 10اطالق تبصره ماده  پیام دادنامه:

 گذاری، خالف شرع است.تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه

 - 250و 249دادنامه شماره 
 21/06/1390مورخ 

نامه اجرایی قانون آیین 32ماده  6الی  1و بندهای  33ماده  2و تبصره  12مواد 
هیات  10/2/1365تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 

 وزیران

رات نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیاآیین 32و بندهای ماده  12اطالق ماده  پیام دادنامه:

سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اختیارات سرپرست سازمان درباره فروش و اجاره 

 اراضی موقوفه، خالف شرع است.
 

 290الی  287دادنامه شماره 
 18/07/1390مورخ  -

معاونت اداری و مالی و  28/12/1386س مورخ  1/14 -32869بخشنامه شماره 
 -14222ه و ابطال بخشنامه شماره امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیری

 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه 16/9/1387س مورخ  3/1/15

% مدیریتی و وجوهی 13مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه راجع به اخذ حق  پیام دادنامه:

ید باید به حساب عوا % مذکور اخذ شده است خالف موازین شرع است و 13که به عنوان 

 موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.
 

مورخ  - 781دادنامه شماره 
25/10/1391 

مصوبه  2مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصالح بند 
مورخ  89/3-4785خواری موضوع نامۀ شماره دومین جلسه کارگروه زمین

قتصادی حوزه معاون های امعاون نظارت و هماهنگی در سیاست 21/2/1389
 اول ریاست جمهوری

اطالق مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با لزوم ارائه  پیام دادنامه:

اسناد مالکیت در مواردی که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بالمعارض، بینه و ... بر 

 وقفیت باشد، خالف شرع است.

 مورخ -568دادنامه شماره 
27/08/1392 

 هیأت وزیران 16/7/1386 -هی28339/ت112907نامه شماره تصویب

اموال فرهنگی، تاریخی منقول واقع در ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات،  پیام دادنامه:

 به دولت تعلق ندارد.

مورخ  - 852دادنامه شماره 
07/07/1394 

کیالت و اختیارات سازمان نامه اجرایی قانون تشآیین 33ماده  2و  1ی تبصره 1
ساله و نیز فرم برنامه و برنامه سه -2؛ 1365اوقاف و امور خیریه مصوب سال 

 13ساله سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب )بودجه سه
-/س32869/1/14درصد وجوه مدیریتی اوقافی( موضوع بخشنامه شماره 
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اراضی و اموال

 فهموقو 
 

 سازمان اوقاف و امور خیریه 28/12/1386

 

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه از صالحیت تعیین درصدهای مندرج در  پیام دادنامه:

 نامه قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه برخوردار نیست.آیین 33ماده 

 - 854و  853دادنامه شماره 
 07/07/1394مورخ 

ارات سازمان اوقاف و امور نامه قانون تشکیالت و اختیآیین 33قسمتی از ماده 
 خیریه

 

درصد از درآمد خالص  5درصد و  10النظاره به میزان التولیه و حقتعیین حق پیام دادنامه:

-النظاره در وقفالتولیه و حقنامه و عدم تعیین حقسالیانه موقوفه، در فرض عدم وجود وقف

 نامه، خالف شرع و  قانون است.

 
رخ مو -  82دادنامه شماره 

12/02/1396 

وزیران عضو کارگروه بررسی  31/5/1388-ک42484/ت11018مصوبه شماره 
 مسایل و مشکالت آموزش و پرورش و فرهنگیان

 

اطالق مصوبه وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکالت آموزش و  پیام دادنامه:

موازین شرع  پرورش و فرهنگیان، در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره باشد، خالف

 است.

مورخ  -1642دادنامه شماره 
24/7/1397 

شورای برنامه  7/12/1385صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ  12ابطال بند 
بررسی  4/2/1391صورتجلسه مورخ  4و  1ریزی و توسعه استان قم و بندهای 

 دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم

هایی که برای دفن اموات وقف شده است و یا دفن اموات در مکانجلوگیری از  پیام دادنامه:

معد برای دفن اموات می باشد فی حد نفسه جائز نمی باشد و منع نمودن کسانی که مالک 

شرعی قبور بوده از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد 

 نفسه خالف شرع می باشد.
 2161ی 2162ره دادنامه شما

 21/12/1397مورخ  -

آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب  5و  4، 3، 2، 1مواد 
 هیأت وزیران 10/2/1365

آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب  3و  2،  1اطالق مواد  پیام دادنامه:

م اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو هیأت وزیران در مواردی که نظر واقف بر عد 10/2/1365

خالف  خاص یا نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد،

خاصه یا -% بدون رضایت متولی شرعی10نیز، انحصار به  5و  4موازین شرع است، در مواد 

بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطالق آن خالف  -عامه
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

کسب موافقت  موازین شرع می باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین

 اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خالف موازین شرع است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تعیین وضعیت امالک 

های واقع در طرح

 هادولتی و شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 271و  270دادنامه شماره 
 20/09/1379مورخ 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 16/6/71مورخ  -مصوبه جلسه 

متر مربع در اجرای قانون تعیین تکلیف  150تحدید حقوق مالکانه اشخاص به  پیام دادنامه:

 ست.ها، مغایر قانون اهای دولتی و شهرداریامالک واقع در طرح

مورخ  - 964دادنامه شماره 
11/09/1386 

شورای  18/10/1380مورخ  1774( مصوبه شماره 2-از بند )الف 2تبصره 
 اسالمی شهر کرمان

مصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر اجازه به شهرداری جهت تملک رایگان  پیام دادنامه:

 و مغایر قانون است.درصدی از امالک شخصی واقع در اجرای طرح تفصیلی، خالف شرع 

مورخ  - 1491دادنامه شماره 
14/12/1386 

 شورای اسالمی مالیر 20/6/1382مورخ  -ش/م 916مصوبه شماره 

% بهاء ملک واقع در طرح به عنوان  50وضع قاعده آمره مبنی بر پرداخت  پیام دادنامه:

یر قانون و خارج % درصد ملک یا بیش از آن در مسیر تعریض، مغا30غرامت به شرط وقوع 

   از اختیارات شورای اسالمی شهر است.

مورخ   - 14دادنامه شماره 
18/01/1387 

اداره تربیت بدنی شهرستان  30/9/1384مورخ  1/27403بخشنامه شماره
 شیروان

درصد اراضی واقع در  50بخشنامه استاندار ایالم، مبنی بر واگذاری حداقل  پیام دادنامه:

تربیت بدنی و واگذاری بقیه آن به مالک از طریق تغییر کاربری زمین مورد طرح به سازمان 

 نظر، مغایر قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 861دادنامه شماره 
07/09/1396 

تعرفه عوارض محلی  47ماده  2تبصره  26ماده  3و تبصره  24ماده  10تبصره 
 شورای اسالمی شهر همدان 1393سال 

اطالق مصوبات شورای شهر در خصوص نحوه پرداخت غرامت امالک واقع در  دنامه:پیام دا

های شهری نسبت به عدم پرداخت قیمت در صورتی که امکان پرداخت قیمت به طرح

 صورت نقدی باشد، خالف شرع است.

 
مورخ  -1884دادنامه شماره 

27/9/1397 

موضوع مصوبه  دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی 48ماده 
 شورای اسالمی شهر مشهد 22/12/1391 -/ش6014/91/3شماره 
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

تعیین وضعیت امالک 

های واقع در طرح

 هاو شهرداری دولتی
 

گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خالف شرع می باشد و اعطاء تراکم  پیام دادنامه:

 تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر و حفظ کاربری 

 اراضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 70دادنامه شماره 
26/6/1370 

 شورای عالی شهرسازی 17/2/69مصوبه جلسه 

طرفین کلیه  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر  اختصاص پیام دادنامه:

های شهرهای کشور به کاربری فضای سبز عمومی شهری، خارج از حدود ها و بزرگراهاتوبان

 اختیارات است.

مورخ   - 386دادنامه شماره 
29/10/1381 

استانداری همدان و بند یک  21/6/1375مورخ  29531/61دستورالعمل شماره 
 ن همدانشورای عالی شهرسازی و معماری استا 5مصوبه ماده 

قلمداد کل فضاهای سبز موجود در شهر به عنوان فضای سبز حفاظت شده و  پیام دادنامه:

 عدم تغییر کاربری آنها، حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط الزم، خالف قانون است.

مورخ  - 7دادنامه شماره 
16/01/1383 

 هازراعی و باغ نامه اجرایی  قانون حفظ کاربری اراضیاصالحی آئین 11ماده 

های عمرانی مصوب مجلس از های مورد نیاز طرحمستثنی دانستن مطلق زمین پیام دادنامه:

ها، خارج از حدود اختیارات قوه نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغشمول آیین

 مجریه است.

 - 159و 158دادنامه شماره 
 12/04/1384مورخ 

 هامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغنااصالحی از آئین 7ماده 

ها اخذ عوارض از اشخاص به واسطه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ پیام دادنامه:

و محکومیت آنها، داللتی بر جواز بقاء کاربری غیرمجاز اراضی مذکور ندارد، بلکه مفید لزوم 

   باشد. حفظ کاربری اصلی می

مورخ  - 223شماره دادنامه 
18/04/1385 

معاون شهرسازی و معماری  21/7/1364مورخ  - 12626/420بخشنامه شماره 
 شهرداری تهران

بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مبنی بر نفی اعتبار  پیام دادنامه:

خارج از  کاربری مجاز اراضی و امالک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن، مغایر قانون و

 حدود اختیارات معاونت مذکور است.

مورخ  - 1126دادنامه شماره 
02/10/1386 

شورای عالی شهرسازی و  21/1/1378مورخ  - 5مصوبه کمیسیون ماده  8بند 
 معماری ایران  مستقر در آذربایجان شرقی
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر و حفظ کاربری 

 اراضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیرغم  تثبیت کاربری کلیه اراضی مزروعی و باغات به عنوان فضای سبز پیام دادنامه:

هرگونه طرح کاربری بر اساس طرح جامع شهر تبریز، مغایر قانون و خارج از حدود 

 اختیارات کمیسیون ماده پنج است.
 

 - 187و186دادنامه شماره 
 27/02/1388مورخ 

)طرح تفصیلی( قانون  5کمیسیون ماده  20/9/1385مورخ  -بند یک مصوبه 
 رکرد(تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری )شه

 

تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کالً دارای کاربری فضای سبز بوده و تبدیل آن  پیام دادنامه:

درصد با کاربری مسکونی و خدماتی، مغایر قانون و خارج از  30درصد فضای سبز و  70به 

 اختیارات کمیسیون ماده پنج است.

مورخ  - 393دادنامه شماره 
29/09/1389 

مورخ  -)ب( )ح( و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج  بندهای )الف(
قانون زمین  14طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده  27/5/76

 شهری.

 

درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری  50واگذاری  پیام دادنامه:

قانون زمین شهری،  14ده مسکونی است به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ما

   مخالف قانون است.

مورخ  - 482دادنامه شماره 
10/11/1390 

شورای عالی شهرسازی و معماری  17/6/1382مورخ  -مصوبه یازدهمین جلسه 
 زنجان -ایران درباره اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین

به موجب آن کلیه اراضی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که  پیام دادنامه:

زنجان به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته  -غیر دولتی واقع در شمال اتوبان قزوین

 است، خالف قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 454دادنامه شماره 
15/07/1392 

قانون اصالح  5کمیسیون ماده  11/11/1374-25جلسه شماره بند یک صورت
 شهرای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسالمقانون تاسیس شور

 

مشروط کردن تغییر کاربری از ذخیره شهری به مسکونی به واگذاری بالعوض  پیام دادنامه:

بخشی از هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات، خارج از صالحیت 

 کمیسیون ماده پنج است.
 

مورخ  - 1320دادنامه شماره 
19/08 /1393 

شورای عالی شهرسازی و  5کمیسیون ماده  1/3/1373صورتجلسه مورخ  7بند 
صورتجلسه کمیسیون طرح  23معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند 

 28/8/1388تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 
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تغییر و حفظ کاربری 

 اراضی

 

 

 
 

ر کاربری اختیاری برای کمیسیون ماده پنج در تعیین مهلت برای متقاضیان تغیی پیام دادنامه:

زمین در جهت اخذ پروانه و شروع عملیات ساختمانی ظرف یک سال از تاریخ مصوبه تغییر 

     کاربری زمین وجود ندارد.

 - 401و  400دادنامه شماره 
 09/06/1395مورخ 

 شورای اسالمی شهر بهارستان 8/9/1386-/ش ب1413مصوبه شماره 

در خصوص تغییر کاربری اراضی و امالک و شورای اسالمی شهر صالحیتی  پیام دادنامه:

 وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد.
 

مورخ  - 1297دادنامه شماره 
03/12/1395 

 -481صورتجلسه شماره  2، بند 10/8/1389-480صورتجلسه شماره  1بند 
-549صورتجلسه شماره  9و بند  22/8/1389-484مصوبه  3، بند 15/5/1389
 اسالمی شهرشورای  22/1/1390

 

مادامی که کاربری اراضی به صورت غیرمسکونی و باغ تعیین شده و تغییر  پیام دادنامه:

تواند صدور پروانه ساخت در این اراضی کاربری صورت نپذیرفته، شورای اسالمی شهر نمی

  توسط شهرداری را تجویز کند.

 
 -534و  533دادنامه شماره 

 07/06/1396مورخ 

رئیس  14/6/1394-/م174134/020/53بخشنامه شماره  5و  4بندهای 
سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات 

 مرجع تصویب

 

ها وصف مجرمانه دارد و اخذ عوارض تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ پیام دادنامه:

ربری، مانع رسیدگی به این بزه از سوی قانون حفظ کا 1ماده  1توسط کمیسیون تبصره 

  مراجع قضایی نیست.
 

 - 1977دادنامه به شماره 
 12/11/1397مورخ 

قانون تاسیس شورای  5مصوب کمیسیون ماده  25/5/1376مصوبه مورخ  4بند 
عالی شهرسازی و معماری ایران ]استان چهارمحال و بختیاری[ در خصوص 

 طرح تفصیلی فرخ شهر

 

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  10تبصره  مطابق نامه:پیام داد

دستگاه های ذیربط به هیچ وجه مجاز به استفاده  1368جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 

  از اراضی واگذار شده توسط سازمان زمین شهری در غیر از کاربری تعیین شده نمی باشند.
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اراضی تفکیک و افراز 

 و باغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51الی  44دادنامه به شماره 
 17/08/1366مورخ  -

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به  22/1/62دستورالعمل مورخ 
 های زراعینحوه افراز و تفکیک باغات و زمین

 

ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص تعیین حداقل مساحت  3بند یک ماده  پیام دادنامه:

 شهری، خالف موازین شرع است.تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر محدوده 

 
مورخ  - 47دادنامه شماره 

24/07/1368 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به  22/1/62دستورالعمل مورخ 
 های زراعیافراز و تفکیک باغات و زمین

دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین  4بند  پیام دادنامه:

های زراعی خالف موازین شرع تشخیص داده جهت افراز و تفکیک باغات و زمینضابطه 

 شد.

مورخ  - 107دادنامه شماره 
05/11/1368 

 18/3/65-14/7575بخشنامه شماره 

بخشنامه اداره کل کشاورزی استان تهران دایر بر عدم تفکیک باغات و اراضی  پیام دادنامه:

از نظر اطالق و شمول آن به محدوده شهری، مغایر  در محدوده و خارج از محدوده شهر،

 قانون است.

مورخ  - 137دادنامه شماره 
24/10/1370 

-آیین 63قانون و  14دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 

 نامه اجرایی قانون زمین شهری

ی کشاورزی موضوع دستورالعمل حفظ باغات و اراض 8قسمت ب بند یک از بند  پیام دادنامه:

 نامه اجرایی قانون زمین شهری، خالف موازین شرع است.آیین 63قانون و  14مواد 

مورخ  - 186دادنامه شماره 
30/08/1371 

مصوبه شماره  9بند »شهرداری تهران  3/9/69 -4579/114بخشنامه شماره 
 «کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 6/8/69 – 164

وضع قاعده مبنی بر موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و امالک به شرط  پیام دادنامه:

منظور نمودن درصدی از امالک تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی، خارج از 

 حدود اختیارات و خالف قانون است.

مورخ  - 210دادنامه شماره 
14/12/1372 

% از زمین متقاضی  10تا  5بنی بر وقف نمودن مصوبه طرح جامع شهر تبریز م
دفترچه طرح  31و  30تفکیک زمین به شهرداری به شرح مندرج در صفحات 

 25/7/1349جامع شهر تبریز مصوب 

الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی شهری به وقف درصدی از اراضی خود به  پیام دادنامه:

شهری، مخالف قانون و خارج از اختیار شورای  شهرداری جهت تأمین تأسیسات عمومی نفع 

 عالی شهرسازی و معماری است.
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مورخ  - 59دادنامه شماره 
09/04/1375 

بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازی 
ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه ها، تعاونیاراضی متعلق به نهادها، ارگان

 ی کشورهاشهرها و شهرک

الزام متقاضیان تفکیک اراضی به دادن تعهد به واگذاری رایگان قسمتی از  پیام دادنامه:

اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره، خالف اصل مالکیت و 

 قوانین مربوط به آن و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 48دادنامه شماره 
25/02/1378 

مورخ  13630/100قانون زمین شهری به شماره  14ل ماده دستورالعم
1/9/1374 

مورخ  - 247دادنامه شماره 
15/08/1379 

 استانداری خراسان 13/12/1375مورخ  46902/5بخشنامه شماره 

قانون زمین شهری راجع به تفکیک و افراز اراضی و باغات  14ماده  :247و  48پیام دادنامه

گذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با مفید اعطاء اختیار وا

 کاربری مسکونی نیست.

 - 387و 386دادنامه شماره 
 24/11/1378مورخ 

 هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیهقسمت

الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری  پیام دادنامه:

صورت رایگان در زمان تفکیک، خالف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و خارج از به 

 اختیار کمیسیون ماده پنج است.

مورخ  - 196دادنامه شماره 
20/06/1379 

 استانداری مازندران 27/12/1377مورخ  - 4/1/38649بخشنامه شماره 

وضع مقررات آمره مبنی بر واگذاری قسمتی از اراضی با پرداخت بهاء آن جهت  پیام دادنامه:

تفکیک اراضی و باغات واقع در محدوده شهرها، خارج از حدود اختیارات قانونی استانداران 

 است.

مورخ  - 56دادنامه شماره 
30/02/1380 

طرح جامع شهر کرج مصوب  3- 1-5و  2-1-5قسمتی از بندهای 
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 25/10/1368

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج  پیام دادنامه:

مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری زمین به طور رایگان یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام 

 تفکیک خالف قانون است.

مورخ  - 172دادنامه شماره 
21/05/1380 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1378.8.10مصوبه مورخ 
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ممنوع کردن تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده  پیام دادنامه:

استحفاظی شهرها و صدور هر گونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و 

بینی شده، مغایر سیدن تراکم جمعیت به حد پیشباغات واقع در حاشیه شهرها تا قبل از ر

 قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 158دادنامه شماره 
22/04/1382 

 5کمیسیون ماده  9/7/1379بندهای الف، ب، ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 

 

در  ها بر اساس مساحت آنها و حصر ممنوعیت تغییر و تبدیلتقسیم بندی باغ پیام دادنامه:

هکتار و تملک آنها برای استفاده عمومی، مغایر قانون و خارج از  70های حدود مورد باغ

 حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج است.

مورخ  -31دادنامه شماره 
06/02/1383 

وزارت کشور و  29/6/73و  9/11/72و  11/11/65، 1/7/59های مورخ  نامه آیین
و  1/4/72مورخ  161/1، 11/8/61خ مور 14361های شماره  دستورالعمل

 وزارت مسکن و شهرسازی 25/4/74مورخ  5430/100

 

وضع قواعد آمره مبنی بر ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع  پیام دادنامه:

نفع به تصمیمات کمیسیون بدوی،  منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذیتجدیدنظر به

 خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 204دادنامه شماره 
25/05/1383 

 سازمان ثبت اسناد وامالک کشور   26/6/81-18102/41/1بخشنامه شماره 

 14الرعایه دانستن بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص ماده الزم پیام دادنامه:

ارات قانون زمین شهری و تعیین حد نصاب برای تفکیک باغات، خالف قانون و خارج از اختی

  است.

مورخ  - 460دادنامه شماره 
22/09/1383 

قانون تاسیس شورای عالی شهر  5کمیسیون ماده  90،100،120،130مصوبات 
 سازی و معماری استان تهران

مصوبه کمیسیون ماده پنج مبنی بر الزام به واگذاری بالعوض قسمتی از اراضی  پیام دادنامه:

   تفکیک، مغایر قانون و خارج از اختیارات است. و عرصه امالک به شهرداری در زمان

مورخ  - 316دادنامه شماره 
2/5/1386 

 شورای اسالمی شهر ارومیه 6/10/1379مورخ  -مصوبه  63بند 

مصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به  پیام دادنامه:

زبور، خالف شرع و خارج از حدود شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی م

 اختیارات است.
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مورخ  - 209دادنامه شماره 
02/04/1387 

 شورای اسالمی شهر اصفهان 11/8/84مصوبه 

مصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات  پیام دادنامه:

یکی اراضی و امالک، اشخاص به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیز

  مغایر قانون است.

مورخ   - 218دادنامه شماره 
09/04/1387 

مورخ  -ش/الف 12868و  18/5/1386مورخ  -ش/الف 1664مصوبات 
مورخ  - 1351و بند  )ب(  23/8/1384مورخ  -ش/الف 14391و  12/6/1386
 شورای اسالمی شهر شیراز 4/6/1382

 

ص قسمتی از امالک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به الزام به اختصا پیام دادنامه:

طور رایگان و وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز جهت صدور پروانه احداث 

 بنای مجاز، مغایر قانون است.

مورخ  - 341دادنامه شماره 
20/05/1387 

ی ماده یکم مصوبه اصالحی ضوابط اجرایی چگونگ 8تبصره ماده  8و  7مواد 
قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی ی 

 العاده شورای اسالمی شهر تهران علنی ی فوق

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین مرجع تشخیص باغ و صدور رأی در این  پیام دادنامه:

راض مذکور، باب و نحوه اعتراض به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع رسیدگی به اعت

 .مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است

 - 518و  517دادنامه شماره 
 05/08/1387مورخ 

 قسمتی از طرح تفصیلی شهر بابل

مصوبه کمیسیون ماده پنج مبنی بر الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر  پیام دادنامه:

ر رایگان به شهرداری، خالف قانون و به واگذاری بخشی از اراضی خود هنگام تفکیک به طو

 خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 393دادنامه شماره 
29/09/1389 

مورخ  -بندهای )الف( )ب( )ح( و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج 
قانون زمین  14طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده  27/5/76

 شهری

 923لی ا 921دادنامه شماره 
 28/11/1392مورخ  -

کمیسیون  27/5/1376مورخ  -از ردیف یک صورت جلسه « ب و ج» بندهای 
قانون زمین  14طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده  5ماده 

 شهری

واگذاری درصدی از اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری  پیام دادنامه:

قانون زمین شهری،  14ری در قبال انجام امور مذکور در ماده مسکونی است به شهردا

 مخالف قانون است.  
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 و باغات
 

مورخ  - 470دادنامه شماره 
27/10/1389 

)مقررات تفکیک زمین( از طرح جامع شهر  10-4قسمت  3-1و  2-1بندهای 
 اهواز

 

ز زمین به سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی ا پیام دادنامه:

 طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها، خالف قانون است.

مورخ  - 453دادنامه شماره 
15/07/1392 

قانون  5طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده  4-1قسمتی از بند الف 
 اصالح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر

کمیسیون ماده پنج برای وضع قاعده مبنی بر اختصاص و واگذاری بخشی از  پیام دادنامه:

های عمومی به صورت رایگان به شهرداری، صالحیتی زمین برای تأمین خدمات و کاربری

 ندارد.

 - 1211دادنامه شماره  
 24/11/1396مورخ 

ری تهران مصوب قانون زمین شه 14دستور العمل ماده  3پیوست شماره  3بند 
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مقررات قانون زمین شهری مفید اعطای اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت  پیام دادنامه:

واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن 

 مربوطه نیست.های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه با کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 تقسیمات کشوری

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 193دادنامه شماره 
06/06/1379 

 وزارت کشور 17/10/1378مورخ  - 24820/34/3/1بخشنامه شماره  27بند 

فیایی و مقامات ذیصالح در تصویب آن با عنایت به تعیین تکلیف محدوده جغرا پیام دادنامه:

در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، پیشنهاد تغییر محدوه قانونی شهرها از سوی 

 استانداری فاقد وجاهت قانونی است.

مورخ  - 154دادنامه شماره 
14/05/1380 

 وزیر کشور 1375.9.28مورخ - 16877.1.3.33مصوبه شماره 

وزیر کشور متضمن توسعه حدود شهرستان قزوین با ورود به محدوده  مصوبه پیام دادنامه:

 شهرستان بوئین زهرا، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 322دادنامه شماره 
09/10/1380 

 وزارت کشور 1375.11.14مورخ  - 18952.1.33مصوبه شماره 

ش و توسعه محدوده شهر پیشوا، با توجه به مصوبه وزارت کشور مشعر بر افزای پیام دادنامه:

 عدم رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی، مغایر قانون است.
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مورخ  - 205دادنامه شماره 
02/06/1382 

 -کمیسیون سیاسی 22/5/1382مورخ  -ک  28822/ت22099مصوبه شماره 
 دفاعی هیأت دولت

ن سمیرم و الحاق آن به شهرستان سمیرم انتزاع دهستان وردشت از شهرستا پیام دادنامه:

سفلی به مرکزیت دهاقان بنا بر مصوبه کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت، خالف قانون و 

 خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 58دادنامه شماره 
10/02/1385 

 وزارت کشور 5/6/1375مورخ  - 34/3/1/7929مصوبه شماره 

ت کشور مبنی بر تعیین حریم شهر بابلسر و انتزاع شهرک دریاکنار مصوبه وزار پیام دادنامه:

واقع در محدوده فریدونکنار و ضمیمه آن به حریم قانونی شهر بابلسر، خالف قانون و خارج 

 از حدود اختیارات است.

مورخ  - 702دادنامه شماره 
16/10/1392 

انتخابات مدیرکل دفتر سیاسی و  26/6/1387 -62180/21/86نامه شماره 
-استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران، مبنی بر انتزاع بخش

کال و کشکا از توابع بخش مرکزی قائم شهر و ادغام هایی از روستاهای سوخته
 آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده

وزیران یا شناسایی روستای جدید و مستقل بدون اخذ تصویبنامه هیأت  پیام دادنامه:

 کمیسیون مأذون از طرف هیأت وزیران، مغایر قانون است.

مورخ  - 987دادنامه شماره 
10/06/1393 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در  9/8/1390مورخ  -مصوبه  3بند 
 خصوص دهستان دانش

ده تهران های جمعیتی شهرک دانش و مسگرآباد به محدوالحاق روستا و کانون پیام دادنامه:

بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مغایر قانون و خارج از حدود 

  اختیارات است.

 
مورخ  - 279دادنامه شماره 

30/03/1396 

 هیات وزیران 15/4/1392 -هی48773/ت 88123مصوبه شماره  3و  2بند 

ا یک بخش، مغایر قانون تشکیل بخش با یک دهستان و تشکیل شهرستان ب پیام دادنامه:

 است.

مورخ  - 504دادنامه شماره 
31/05/1396 

شورای عالی شهرسازی و معماری  1/3/1386مورخ  -مصوبه  3ی ابطال بند 1
 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم 19/5/1391صورتجلسه  1ابطال بند  -2ایران 
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 تقسیمات کشوری
 

خصوص الحاق روستای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در  پیام دادنامه:

 جمکران به شهر قم، مغایر قانون است.

مورخ  - 623دادنامه شماره 
04/07/1396 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی  25/3/1394مورخ  -مصوبه
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای  1/4/1394-300/16621شماره 

 معماری و شهرسازی ابالغ شده است.

 

انتزاع تقسیمات کشوری به غیر از استان از شئون هیأت وزیران است و شورای  دنامه:پیام دا

 عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد.

مورخ  -1978دادنامه شماره 
2/11/1397 

ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ی 1
 -2ر خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود د 300/56370-13/10/1394

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره  9ابطال بند 
 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود 44694/300-24/8/1395

 

مصوبه ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص حذف حریم  پیام دادنامه:

  ر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار می باشد.شهر سردرود و الحاق آن به شه
 

 

 

 

 

تملک و واگذاری 

اراضی و امالک به 

 اشخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 224الی  219دادنامه شماره 
 27/09/1369مورخ  -

 های بایر و دایرنامه اجرائی قانون واگذاری زمینموادی از آئین

های دایر و بایر به دلیل مغایرت نامه اجرائی قانون واگذاری زمینموادی از آئین پیام دادنامه:

  با شرع، قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال می گردد.

مورخ  - 230دادنامه شماره 
24/11/1371 

قانون  3و  2و  1نامه اجرایی قانون اصالح مواد آیین 27و ذیل ماده  18ده ما
 1370اصالح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب اسفند ماه 

قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و امالک، مالکیت  2در  ماده  پیام دادنامه:

  ذکور به شمار نرفته است.همسر در واحد مسکونی از موانع شمول و اجرای قانون م

مورخ  -20دادنامه شماره 
9/2/1374 

 سازمان امور اراضی 27/1/73 -02/53/349بخشنامه شماره 

ها و اختیارات وزارت جهاد سازندگی در امر  توسعه قلمرو صالحیت ومسئولیت پیام دادنامه:

 مغایر قانون است. های غیرکشاورزی، برداری از آن در طرحواگذاری زمین به منظور بهره

 
مورخ  -23دادنامه شماره 

30/02/1374 

 های واگذاری و احیاء اراضیستاد مرکزی هیأت 64بخشنامه 
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تملک و واگذاری 

اراضی و امالک به 

 اشخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در صورتی که به تأسیسات تهیه علوفه وابسته به اراضی مجاور دامداری پیام دادنامه:

اضی در حکومت دامداری اختصاص یافته باشند، مشمول الیحه قانونی واگذاری و احیاء ار

 شوند.جمهوری اسالمی ایران نمی

مورخ  - 60دادنامه شماره 
09/04/1375 

 21/10/72 -20/53/21926بخشنامه شماره 

به استناد قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی، مسئولیت  پیام دادنامه:

 ده است.واگذاری اراضی دولتی و ملی به وزرات جهاد سازندگی واگذار ش

مورخ  - 42دادنامه شماره 
26/02/1377 

کل  1376قانون بودجه سال  60( بند )د( تبصره 1نامه اجرایی ردیف )آیین
 کشور

مصوبه دولت مبنی بر نفی صالحیت هیأت سه نفره حل اختالف مقرر در ماده  پیام دادنامه:

تصرف اشخاص، مغایر  قانون ثبت در باب اتخاذ تصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد 148

   قانون است.
 

 - 68الی  66دادنامه شماره 
 18/02/1379مورخ 

کل کشور موضوع  78قانون بودجه سال  52نامه اجرایی تبصره آیین 14ماده 
هیأت وزیران و  31/3/78هی مورخ  21352/ ت 15863نامه شماره تصویب
 28/4/78مورخ  10002/2228دستورالعمل شماره  16ماده  3و  2های تبصره

 وزارت مسکن و شهرسازی

افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث  پیام دادنامه:

کل  78قانون بودجه سال  52ساختمان، مخالف حکم صریح قانونگذار در بند )ب( تبصره 

 کشور است.

 - 231و  230دادنامه شماره 
 22/07/1380مورخ 

مورخ  8878/30و  10/10/1375مورخ  4316/40های شماره مهبخشنا
 های صنعتی ایرانشرکت شهرک 12/11/1372

مطالبه بهاء اراضی واگذار شده به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی به قیمت  پیام دادنامه:

های آماده سازی و قیمت تمام شده برخالف قانون تاسیس شرکت روز و بیش از هزینه

 صنعتی ایران است. هایشهرک

مورخ  - 141دادنامه شماره 
23/04/1381 

 سازمان ملی زمین و مسکن 30/4/1380/ه مورخ 1636مصوبه  1-4بند 

مصوبه سازمان ملی زمین و مسکن متضمن وضع قاعده آمره در باب بهای  پیام دادنامه:

انون، خارج از اراضی واگذاری شده به اشخاص واجد شرایط به غیر از ترتیب مقرر در ق

 حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور است.
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تملک و واگذاری 

اراضی و امالک به 

 اشخاص
 

مورخ  - 340دادنامه شماره 
24/09/1381 

 شورای میراث فرهنگی 3/7/1373مصوبه مورخ  3بند 

ها و اماکن مصوبه شورای میراث فرهنگی مبنی بر جواز اجاره یا فروش خانه پیام دادنامه:

االطالق به بخش دولتی، بخش عمومی طور علیتاریخی در اختیار آن سازمان ب -فرهنگی

غیردولتی و بخش خصوصی، مغایر قانون و خارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبری و حدود 

 اختیارات قوه مجریه است.

مورخ  - 432دادنامه شماره 
28/10/1382 

 هیأت وزیران   3/10/1382هی مورخ 2987/ت 55112تصویب نامه شماره 

مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و  پیام دادنامه:

 114دانشگاه علوم پزشکی برخالف قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضاییه و ماده 

 قانون محاسبات عمومی است.

مورخ  - 1003دادنامه شماره 
20/09/1386 

رداری از اراضی ملی و بهای واگذاری حق بهرهدستورالعمل 37بند یک ماده 
 دولتی  

های کشاورزی و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح پیام دادنامه:

-های غیرکشاورزی که فروش اراضی مورد نظر مقنن را پس از اجراء یا بهرهتولیدی و طرح

را توسعه برداری رسیدن کامل طرح مجاز اعالم داشته، قلمرو اجرای حکم قانونگذار 

 بخشیده است.  

مورخ  - 360دادنامه شماره 
21/05/1392 

 -هی16295/ت14287نامه شماره نامه اجرایی تصویب( آیین3ماده )
 هیأت وزیران 19/8/1375

% برای واگذاری اراضی به 50مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعطای تخفیف  پیام دادنامه:

 خارج از حدود اختیارات است.ها مغایر قانون و ها و تشکلتعاونی
 

مورخ  - 1643دادنامه شماره 
24/7/1397 

( آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری 15ماده )
مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

منع فروش واگذاری اراضی فاقد نون آیین نامه اجرایی قا 15 مطابق ماده پیام دادنامه:

های تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت

آب، برق، گاز، تلفن و نظایر ممنوعیت واگذاری انشعاب  1383مصوب سال حقوقی مصوب 

  صرفاً مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است. آن 
 - 2103دادنامه شماره  

 7/12/1397 مورخ

 سازمان امور اراضی کشور 2/4/1394-234426/020/53بخشنامه شماره 
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 ممنوع کردن نقل و انتقال امالک مشاع نسبت به اراضی زراعی و باغها مغایر پیام دادنامه:

قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی  2ماده 

 است. 1385مصـوب سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برداری از حفر و بهره

ها، حریم انهار و چاه

قانون توزیع عادالنه 

 آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 178شماره  دادنامه
01/08/1369 

های های غیرقانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شمارهبخشنامه
 14/8/68-250/20606و  3/7/68مورخ  100/91

ای بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقه پیام دادنامه:

د، خارج از حدود صالحیت و فاقد تهران، بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای اقتصا

 اعتبار و وجاهت قانونی است.

مورخ  - 133دادنامه شماره 
8/11/1373 

های جایگزینی منابع نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینهآیین
 آب

های جبرانی ناشی از اُفت آب، جواز قانونی اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرح پیام دادنامه:

 د.ندار

مورخ  -104دادنامه شماره 
8/3/1379 

 وزیر وقت نیرو 1/9/1371مورخ  505/2478بخشنامه شماره 

بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران اُفت  پیام دادنامه:

 سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، مغایر قانون است.

مورخ  - 179دادنامه شماره 
23/05/1379 

ها ها و مردابها و انهار و مسیلنامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانهآیین
 12/4/1370مورخ  52/48200های طبیعی به شماره و برکه

ها ها و انهار و مسیلوضع مقرراتی خارج از تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه پیام دادنامه:

های مندرج در تبصره یک نیرو مغایر با صالحیت های طبیعی توسط وزارتها و برکهو مرداب

 قانون توزیع عادالنه آب است. 2ماده 

مورخ   - 118دادنامه شماره 
18/03/1382 

وزارت نیرو )مدیرکل دفتر حفاظت  28/3/1380مورخ  141/8453مصوبه شماره 
 های زیرزمینی(برداری از آبو بهره

های زیرزمینی مبنی بر معتبر دانستن برداری از آبهمصوبه دفتر حفاظت و بهر پیام دادنامه:

برداری از آن، مغایر قانون و خارج از حدود اسناد عادی مالکیت به منظور حفر چاه و بهره

 اختیارات است.

مورخ  - 149دادنامه شماره 
15/04/1382 

نامه اجرایی قانون توزیع عادالنه آب مصوب آیین 24ماده  3و  2بندهای 
 هیأت وزیران 18/7/1363
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برداری از حفر و بهره

ها، حریم انهار و چاه

قانون توزیع عادالنه 

 آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون توزیع عادالنه آب، مفید جواز پلمپ منصوبات چاه های فاقد  3و 1مادتین  پیام دادنامه:

آوری منصوبات چاههای آب مجاز که  المنفعه نمودن چاه آب و یا جمعپروانه قانونی و مسلوب

 .نمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نیست برداری می بیش از حد مقرر بهره
  

مورخ  - 409دادنامه شماره 
14/10/1382 

مورخ  424/53623و  1/11/1365مورخ  421/47133بخشنامه شماره 
 وزارت نیرو 14/2/1366

های النظاره از چاهبها یا حقبخشنامه وزارت نیرو در خصوص دریافت آب پیام دادنامه:

 است. کشاورزی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو

 - 600و 599دادنامه شماره 
 25/10/1384مورخ 

 5/5/1378مورخ  114/162و  21/9/1374مورخ  114/292مصوبات شماره 
 ای تهران  بخشنامه سازمان آب منطقه

های آب هالنظاره چاای تهران مبنی بر تعیین حقبخشنامه سازمان آب منطقه پیام دادنامه:

 ت شورای اقتصاد، خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است.کشاورزی رأساً و بدون موافق

 540الی  537دادنامه شماره 
 30/07/1385مورخ  -

 15، و ماده 13، ماده 9، ماده 6، ماده 5، ماده 3، ماده 2بند )خ( ماده یک، ماده 
و بند یک و تبصره  16/8/1379مورخ  هی 23687/ت 36046تصویبنامه شماره 

هیأت 18/12/1382مورخ هی 29101/ت 58977مه شماره ناتصویب 2بند 
 وزیران

مصوبه هیأت وزیران با توجه به اشکال در اثبات حریم نهر، در مواردی که نهر  پیام دادنامه:

احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده است، خالف شرع بوده و الزام 

ای بر اساس تعرفه وزارت ای آب منطقههاشخاص به پرداخت هزینه کارشناسی به شرکت

 نیرو، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 307الی  305دادنامه شماره 
 06/05/1387مورخ  -

 مدیریت منابع آب ایران 29/5/1385مورخ  10/32055بخشنامه شماره 

النه آب مبنی بر نامه اجرایی قانون توزیع عادآیین 24اطالق بند یک ماده  پیام دادنامه:

المنفعه نمودن چاههای حفر شده و یا در حال حفر، خالف قانون و خارج از انسداد و مسلوب

 حدود اختیارات است.

مورخ  - 87دادنامه شماره 
09/02/1392 

کارگروه  23/11/1390 -ن47754/ت229117مصوبه شماره  7ابطال جزئی بند 
 –ن47754/ت229086ه شماره مصوب 2توسعه بخش کشاورزی و جزء )ج( بند 

 کارگروه مذکور ابالغی معاون اول رئیس جمهوری 23/11/1390

برداری برای چاههای غیرمجاز به صورت اطالق و همچنین صدور پروانه بهره پیام دادنامه:

 تفویض اختیار امور حاکمیتی از سوی وزارت نیرو ، مغایر قانون است.
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برداری از حفر و بهره

ها، حریم انهار و چاه

قانون توزیع عادالنه 

 آب

 

 
 

مورخ  - 129دادنامه شماره 
15/02/1393 

بندی آب جهت دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته 4-5-2ابطال بند  -1
و شقوق الف  7-2ابطال بند  -2وزارت نیرو  1383مصارف شرب مصوب سال 

شرکت سهامی آب  26/2/1392 -147جلسه شماره و ب ذیل آن از صورت
 ای خراسان شمالیمنطقه

ای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و مرجع تصویب و تعیین نرخ آب بر پیام دادنامه:

سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور، 

 شورای اقتصاد و دولت می باشند.

مورخ  - 263دادنامه شماره 
11/03/1394 

هیأت مدیره شرکت  21/9/1390 -1500و  22/8/1390-1498مصوبات جلسه 
 ای تهرانآب منطقه

ای تهران، خارج از حدود النظاره به وسیله شرکت آب منطقهوضع عوارض حق پیام دادنامه:

 اختیارات مرجع وضع آن است.

مورخ  - 748دادنامه شماره 
17/06/1394 

شورای اسالمی شهر  20/10/1386-42و جدول پیوست مصوبه شماره  3-5بند 
 زیدآباد

دهی موتورهای هر در خصوص تعیین هزینه خدمتمصوبه شورای اسالمی ش پیام دادنامه:

آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر، مغایر قانون توزیع عادالنه آب و خارج از حدود 

 اختیارات است.

 

 

 

 

 

صنایع، کارخانجات و 

 معادن

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 81رای شماره 
29/03/1369 

و  7/1/63جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ صورت 6بند 
-ها و دستورالعملوزیر صنایع، و بخشنامه 19/1/63مورخ  200447نامه شماره 

 جلسه و نامه مزبورهای صادره مرتبط با صورت

% فروش 2مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران که واریز  6بند  پیام دادنامه:

دارد، ها به سازمان صنایع ملی ایران، زاید بر اجرت المثل متعارف مدیریت را مقرر میشرکت

 خالف موازین شرع است.

مورخ  - 388اره دادنامه شم
14/12/1379 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 6/6/1373مورخ  10765بخشنامه شماره 

های دولتی به پرداخت دو درصد سود ها و شرکتالزام کارخانجات، بانک پیام دادنامه:

ناخالص سال قبل خود جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی، تسری به کارخانجات 

  غیردولتی ندارد.

مورخ  - 257دادنامه شماره 
20/08/1380 

 قسمتی از مصوبات نظام دامداری

صنعتی پرورش انواع دام و طیور وکارخانجات الزام واحدهای صنعتی و نیمه پیام دادنامه:

های فنی، خارج از کشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریتجوجه
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صنایع، کارخانجات و 

 معادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود اختیارات است.

 - 303و  302امه شماره دادن
 18/08/1382مورخ 

شورای عالی اداری به شماره  24/3/1382مصوبه یکصد و دومین جلسه مورخ 
 22/4/1382مورخ  74039/1901

مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انحالل سازمان صنایع کوچک و انتقال آن  پیام دادنامه:

حمایتی سازمان مذکور  -های اجراییفعالیت به وزارت صنایع و معادن و نیز انتقال وظایف و

 های صنعتی ایران، خالف قانون و خارج از اختیارات است.به شرکت شهرک

مورخ  - 41دادنامه شماره 
13/02/1383 

 شورای صنعت استان همدان 22/3/1376مصوبه مورخ  13بند 

وعیت ادامه فعالیت مصوبه شورای صنعت استان همدان مبنی بر ممن 13بند  پیام دادنامه:

کوره های آجرپزی پروانه دار در سطح استان خالف حقوق مکتسب اشخاص و خارج از حدود 

 اختیارات قانونی شورای مذکور است.

 - 107و  106دادنامه شماره 
 24/03/1383مورخ 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار بخشنامه  9/6/81-8344/5/32بخشنامه شماره 
به عنوان شرکت تعاونی گاو داران شیری  9/6/1381 مورخ 8344/5/32شماره 
 سبزاور

الزام واحدهای گاوداری به استخدام مدیر فنی و تولید علمی و بهداشتی و قطع  پیام دادنامه:

سهمیه سبوس آنان در صورت عدم استخدام شخص مذکور، خارج از حدود اختیارات مدیر 

 جهاد کشاورزی شهرستان است.

مورخ  - 299دادنامه شماره 
15/05/1385 

های نمایندگان اتاق ایران نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتآیین 8بند یک ماده 
های شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و و اتاق

 معادن ایران

ان به دو های هر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرواگذاری مسئولیت پیام دادنامه:

 نماینده دیگر، مغایر مفاد قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 542دادنامه شماره 
29/07/1386 

وزارت صنایع و  28/12/1380مورخ  14835/33بند آخر دستورالعمل شماره 
 معادن 

 

ارتکاب وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای  پیام دادنامه:

تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع 

 و معادن است.

مورخ  - 1338دادنامه شماره 
14/11/1386 

هیأت  27/5/1381صورتجلسه  2و بند  13/9/1379صورتجلسه مورخ 3بند 
 مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی
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و  صنایع، کارخانجات

 معادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر اخذ هر گونه وجه  ادنامه:پیام د

 اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تاخیر و اخذ درصدهای اضافه، خالف شرع است.

مورخ  - 648دادنامه شماره 
01/10/1387 

نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و  آیین 4ماده  2بند  -1

 .2/4/1383مصوبه مورخ  6و 4و  3ابطال بندهای  -2ها شهرستان

واگذاری بودجه مازاد بر میزان پیش بینی شده در امور اتاق شهرستان به اتاق  پیام دادنامه:

های نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتایران و مفاد آیین

د نهایی بودجه اتاق هر شهرستان توسط هیأت رئیسه اتاق مبنی بر ضرورت تصویب و تایی

 ایران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 467دادنامه شماره 
01/06/1388 

 استانداری قزوین 28/12/1386مورخ  77255/86صورتجلسه شماره 

ریزی و توسعه برنامهبا توجه به شرح وظایف کارگروه صنعت و معدن شورای  پیام دادنامه:

استان، مصوبه استانداری قزوین مبنی بر تعیین قیمت شن و ماسه، مغایر قانون و خارج از 

 حدود  اختیارات است.

مورخ  - 564دادنامه شماره 
08/12/1390 

 معاون امور عمرانی استانداری تهران 6/7/1382-37825/61بخشنامه شماره 

درصد از عرصه  25ازای عدم تبدیل مشعر بر دریافت مابهوضع قاعده آمره  پیام دادنامه:

ملک کارخانجات به فضای سبز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون امور عمرانی 

 استانداری است.

 مورخ - 483دادنامه شماره 
17/07/1391 

 نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدنآیین 49ماده 

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که برای انتخاب اعضای آیین 49ماده  پیام دادنامه:

هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته، مغایر 

 با حکم صریح مقنن است.

الی  211دادنامه شماره 
 27/03/1392مورخ  -213

یران عضو وز 27/12/1388 -ک44165/ت262749مصوبه شماره  3بند 
 کارگروه حمایت از تولید

تملک مال مرهونه توسط بانک و تحویل وجوه مازاد بر طلب مرتهن که از  پیام دادنامه:

 شود به هیأت حمایت صنعتی، مغایر قانون است.فروش مال حاصل می

الی  1117دادنامه شماره 
 24/09/1394مورخ  - 1120

سازمان حمایت مصرف  26/3/1392-14225/92/370نامه شماره  1بند 
 کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت
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صنایع، کارخانجات و 

 معادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین نحوه اخذ قیمت اتومبیل رانا خارج از صالحیت سازمان حمایت مصرف  پیام دادنامه:

 کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مورخ  - 807دادنامه شماره 
14/10/1395 

معاون توسعه بازرگانی داخلی  20/10/1393-217130/60بخشنامه شماره 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

از « اشباع بودن بازار»صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل  پیام دادنامه:

 پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

مورخ  -  542دادنامه شماره 
07/06/1396 

نامه اجرایی قانون آیین 96از ماده « با دستگاههای اجرایی»ات ابطال کلم
اصالح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 

 11/4/1392-49089/ت85744

 

اتخاذ تصمیم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق  پیام دادنامه:

داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی  طرفین مبنی بر حکم به

 معادن است.

مورخ  - 639دادنامه شماره 
11/07/1396 

 
برداری وزارت نیرو و دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره 5ماده 

 بندهای ذیل آن
مورخ  -1397دادنامه شماره 

6/06/1397 

-د پایه قرار دادن عدم اخذ و تأخیر در تأیید پروانه بهرهمشمول کسر درآم پیام دادنامه:

برداری تولید برق نیروگاههای تولید برق، نوعی مجازات است و وضع آن در صالحیت وزارت 

 نیرو نیست.

مورخ  - 881دادنامه شماره 
14/09/1396 

دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان،  17ماده 
ای در ایران های خارجی عرضه کننده کاالهای سرمایهو شعب شرکت دفاتر

 وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب 18/6/1395مصوب 

 

قانون حمایت از  4مصرح در ماده « نمایندگی رسمی»با توجه به اطالق عبارت  پیام دادنامه:

دارندگان نمایندگی حقوق مصرف کنندگان، مصوبه مورد شکایت به لحاظ تضییع حقوق 

 رسمی با واسطه، مغایر قانون است.

 
مورخ  - 883دادنامه شماره 

14/09/1396 

 شورای عالی معادن 13/6/1395-134389/60بخشنامه شماره 
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صنایع، کارخانجات و 

 معادن
 

بخشنامه دبیر شورای عالی معادن ناظر بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد  پیام دادنامه:

های عمرانی )بدون حق فروش رت نیرو جهت انجام پروژهمعدنی شن و ماسه مورد نیاز وزا

 ماده معدنی(، مغایر قانون است.
 

 -2011دادنامه شماره 
مورخ  -2009 -2010
9/11/1397 

 9/6/1396-124003/60و  22/5/1396-119359/60بخشنامه های شماره 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت

الت صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، معاف نمودن تولیدکنندگان محصوپیام دادنامه: 

شکالت، انواع چیپس و اسنک و محصوالت صنایع سلولزی بهداشتی و محصوالت کارخانه 

برچسب قیمت بر روی  درجای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل از 

 ، خالف قانون و خارج از اختیار است.محصوالتشان
 

 

 

 
 
 
 
 

محیط زیست و 

گی جلوگیری از آلود

 هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 359دادنامه شماره 
5/10/1378 

قانون نحوه  6نامه اجرایی تبصره ماده های ذیل آن از آیینو تبصره 2ماده 
هی  16957/ ت 55487نامه شماره جلوگیری از آلودگی هوا موضوع تصویب

 هیأت وزیران 5/3/1376مورخ 

 

نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بدون تهیه و تدوین آیین پیام دادنامه:

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا صورت  6مشارکت نیروی انتظامی، مغایر تبصره ماده 

 گرفته است.

 
 - 62و 61دادنامه شماره 

 30/2/1380مورخ 

مورخ  9588/828و  5/8/1378مورخ  8213/898های شمارهبخشنامه
 های نفتی ایرانشرکت ملی پخش فرآورده 10/9/1378

های نفتی ایران مشعر بر خودداری بخشنامه شرکت ملی پخش فرآورده پیام دادنامه:

های تجاری تولید کننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پالک شخصی و دولتی شرکت

 مغایر قانون و خارج از اختیارات است.
 

مورخ  - 221ه شماره دادنام
09/04/1387 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  108نامه اجرایی ماده  آیین 4تبصره ماده 
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

وضع مقرره مبنی بر واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان  پیام دادنامه:

    از حدود اختیارات است. حفاظت محیط زیست، مغایر قانون و خارج
 



  

153 
 

 (1361ـ 1397) آرای ابطالی در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست و 

جلوگیری از آلودگی 

 هوا

مورخ  - 1258دادنامه شماره 
20/11/1394 

شورای عالی حفاظت محیط زیست که طی شماره  24/10/1391مصوبه مورخ 
با امضاء معاون اول وقت رئیس جمهور ابالغ  262763/48701-29/12/1391

 شده است.

 

 8موکول به حضور حداقل رسمیت جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست  پیام دادنامه:

 یابد.نفر از اعضاء قطعیت می 6باشد و تصمیمات شورا با رأی موافق نفر از اعضاء می

مورخ  -856دادنامه شماره 
28/10/1395 

-ک50918/ت72392و  20/2/1393-ک50408/ت17139های شماره مصوبه
 صنعتی -وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری 29/6/1393

تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی  یام دادنامه:پ

 حفاظت محیط زیست است.

مورخ  - 570دادنامه شماره 
14/06/1396 

وزیر صنعت،  6/2/1394 – 38403/60دستور العمل شماره  3و  1بندهای 
 معدن و تجارت

جارت در خصوص عدم ضرورت استعالم از مصوبه وزیر صنعت، معدن و ت پیام دادنامه:

سازمان حفاظت محیط زیست در موارد صدور پروانه محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر 

 نوع تولید و یا توسعه، مغایر قانون است.
  

مورخ  - 918دادنامه شماره 
21/09/1396 

ه و برداری صنایع پیشرفتدستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره 11بند 
مصوب وزارت  16/6/1395-8018ها و موسسات دانش بنیان به شماره شرکت

 صنعت، معدن و تجارت

 

برداری برای کلیه صنایع از جمله صنایع پیشرفته و صنایع صدور پروانه بهره پیام دادنامه:

 دانش بنیان، منوط به اعالم نظر سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

 

 

سایر دعاوی مرتبط با 

 راضیا

 

 

مورخ  - 110دادنامه شماره 
19/09/1373 

 شورای عالی تأمین استان 19/5/1372تصمیم مورخ 

موکول نمودن صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان به  پیام دادنامه:

ا شورای تأمین هر شهرستان، مغایر اصل طرح قضیه درکمیسیون سیاسی امنیتی استان و ی

 تفکیک و استقالل قوا است.

مورخ  - 400دادنامه شماره 
7/10/1382 

 مدیرکل راه و ترابری استان تهران 26/1/1382مورخ  773/33نامه شماره 
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 (1361ـ 1397) آرای ابطالی در زمینه اراضی، محیط زیست و صنایع 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر دعاوی مرتبط با 

 اراضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بخشنامه اداره کل راه و ترابری استان تهران مبنی بر لزوم رعایت حریم مذکور  پیام دادنامه:

های روستایی فاقد وجاهت قانونی ها و راه آهن و تسری آن به راهقانون ایمنی راه 17ده در ما

 است.
 

مورخ  - 1440دادنامه شماره 
07/12/1386 

شورای تأمین استان خراسان  18/12/1383بیست و سومین جلسه مورخ  3بند 
 رضوی

رضوی مبنی بر تصرف اراضی مصوبه شورای تامین استان خراسان  3اطالق بند  پیام دادنامه:

 واقع در حریم مرزی رودخانه تجن )هریرود( بدون پرداخت عوض، خالف موازین شرع است.

 
مورخ  - 535دادنامه شماره 

01/12/1390 

جلسه کمیسیون بررسی  14/10/1384-305/م/5881بند یک مصوبه شماره 
 24/10/1384-/م189مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 

 اداره تعاون روستایی استان مرکزی

اطالق مصوبه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان  پیام دادنامه:

مرکزی متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هر گونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران، 

 مغایر قانون و خارج از اختیارات است.

ورخ م - 722دادنامه شماره 
23/09/1395 

 قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز

شورای عالی شهرسازی و معماری دایر بر حکم به  5مصوبه کمیسیون ماده  پیام دادنامه:

 برداری عمومی، خالف موازین شرع است.عقب نشینی از ملک به طور رایگان جهت بهره
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 سوم: بخش

 ت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزهأپیام آرای وحدت رویه هی

 هرسازی و اسنادعمران، ش

 (1361ـ  1397)
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 در زمینه عمران 1397تا  1361ل آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سا

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رخ مو - 29الی  27دادنامه شماره 
11/9/1364 

های ها و مجتمعنامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکآیین
 هیات وزیران. 14/4/61ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 

تمام های ساختمانی نیمهها و مجتمعشمول قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرک پیام دادنامه:

ها، ها و شهرکمجزا از نقشه تفصیلی مجتمع های غیرمسکونی مستقل ومتوقف به ساختمان

  خالف قانون و خارج از اختیارات است.  
مورخ  - 184دادنامه شماره 

29/08/1369 
نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و آیین 2ماده 

 معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر در مازندران.
 

طبق ماده  ناظر نیمهندس نیعادالنه کار ب عیعنوان توز تحت خاص یابداع فرمول پیام دادنامه:

شود و نامه مورد شکایت، مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسین ناظر مورد نظر خود میآیین 2

 خارج از اختیارات وزارت کشور است.
مورخ  - 83و  82دادنامه شماره 

09/07/1370 
معاونت عمرانی استانداری  21/3/69-60/7361/22دستورالعمل شماره 

 آذربایجان شرقی

بخشنامه معاون عمرانی استانداری مبنی بر وضع شرایط و مقررات جدید  3بند  پیام دادنامه:

 های تجربی، مغایر قانون نظام معماری و ساختمانی است.کشجهت فعالیت نقشه

مورخ  - 148دادنامه شماره 
19/04/1379 

 وزارت کشور 4/5/1368مورخ  - 9867/33/3ره نامه شما نییآ

تهیه نظامات مربوط به ساختمان توسط وزارت کشور بدون دخالت وزارت مسکن  پیام دادنامه:

 و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران، مغایر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

  
مورخ  - 376الی 374دادنامه شماره 
28/05/1386 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  33نامه اجرائی ماده ئینموادی از آ
هیات  22/4/1383مورخ -هی  4605/28549شماره  نامهموضوع تصویب

 وزیران

وضع قاعده آمره مبنی بر الزام مالکان جهت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان   پیام دادنامه:

رای ساختمان به عنوان مجری، خالف قانون به استفاده از اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اج

 و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 14دادنامه شماره 
29/01/1390 

 شهر کرج یاسالم یشورا 3/7/86مورخ  -ن  5688/8/3مصوبه شماره 

مصوبه شورای شهر دایر بر حذف الزام مالکان برای انجام امور ساختمانی به  پیام دادنامه:

مترمربع، خالف قانون و  1750های تا سقف  صالح در احداث ساختمان ی ذیاستفاده از مجر

  خارج از حدود اختیارات است.
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 در زمینه عمران 1397تا  1361ل آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سا

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 347دادنامه شماره 
23/08/1390 

 یشورا سیرئ 13/3/1388مورخ  - 160-1265-3891نامه شماره 
 –علنی –یجلسه رسم نیو نود و هفتم کصدیشهر تهران موضوع  یاسالم
 شهر تهران یاسالم شورایالعاده فوق

ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسالمی و شهرداری تهران »ه مصوب پیام دادنامه:

دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و 

ارات شورای شهر ، مغایر قانون و خارج از حدود اختی«مناطق شهرداری تهران همعماری در کلی

 است.
مورخ  - 27دادنامه شماره 

19/01/1392 
قانون  5ماده  ونیسیکم 23/3/1389مورخ  -صورت جلسه  11ابطال بند 

شهر  یلی)طرح تفص رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیتأس
 (نیقزو

مورخ  - 748و  747ه دادنامه شمار
30/09/1395 

 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد 23/11/1392صورتجلسه مورخ  5بند 

 ،یمطب پزشکان، دفاتر وکالت رسم یبرا نگیالزام به وجود پارک : 748و  747و 27پیام دادنامه

 ی، مغایر قانون است.ازدواج و طالق، روزنامه و دفاتر مهندس یدفاتر رسم
مورخ  - 240دادنامه شماره 

05/03/1393 
منعقده بین سازمان  3/11/1389-197539/89نامه شماره تفاهم 8ماده 

 ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان نظام مهندسی تفاهم پیام دادنامه:

ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خالف ساختمان کشور مبنی بر تصویب تعرفه

 خارج از اختیارات است. قانون و
مورخ  - 1033دادنامه شماره 

24/06/1393 
 شورای اسالمی شهر ارومیه 2/8/1390-618صورتجلسه  23بند 

ها و شوراهای شهر مجوزی برای تصویب مقرراتی در مورد عدم لزوم ارجاع نقشه پیام دادنامه:

 ها به سازمان نظام مهندسی ندارند.مشخصات ساختمان
مورخ  - 99مه شماره دادنا

14/02/1394 
فصل ششم از مبحث  9-1-19( از فصل سوم از مبحث دوم و بند 7ماده )

قانون نظام مهندسی  33نامه اجرایی ماده دوم مقررات ملی ساختمان )آیین
 و کنترل ساختمان(

ز ماده مقررات ملی ساختمان به جهت اعالم حکمی متفاوت ا 9-1-19و بند  7ماده  پیام دادنامه:

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خالف قانون است. 33

مورخ  - 814دادنامه شماره 
31/06/1394 

سازمان مسکن و شهرسازی همدان  7/12/1387-/ن32094نامه شماره 
 ]راه و شهرسازی همدان[

 جهت که پرداخت حق نیاز امصوبه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان  پیام دادنامه:

 قانون ریمغا ،کرده ینه گریبه استان د یاستان یاز نظام مهندس ییرا در فرض جابجا هیورود

  .است
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 165دادنامه شماره 
04/03/1395 

های مهندسی و دفتر سازمان 13/7/1392-430/43893بخشنامه شماره 
 وزارت راه و شهرسازی ایهای حرفهتشکل

دانشگاه محل تحصیل  و شهرسازی در رابطه با شرط رشته ومصوبه وزارت راه  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون است.عضویت در نظام مهندسی انمتقاضی

مورخ  - 272دادنامه شماره 
29/04/1395 

کارگروه  وزیران عضو 30/5/1387-ک316/ت87314مصوبه شماره  2بند 
و  19/3/1387-هی40001/ت39238نامه شماره موضوع بند الف تصویب

 24/6/1388-ن43165/ت126560مصوبه شماره  5بند  1صره تب
 نمایندگان ویژه رئیس جمهور

جهت عدم  جمهور بهوزرای عضو کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیسمصوبه  پیام دادنامه:

و کنترل ساختمان و خارج از حدود  یقانون نظام مهندس 33ماده  تصویب هیأت وزیران، مغایر

 است. اختیارات
مورخ  - 663الی 594دادنامه شماره 
16/09/1395 

بخشنامه شماره  یشهر یزیربرنامه – یشهرساز یستون رشته اصل 8بند 
بخشنامه شماره  وستیمصوبات پ 26و بند 8/4/1394 -430/18315
 هایو تشکل یمهندس یهادفتر سازمان 4/11/1391 -430/68693
 3 و 2 یال بندهاابط نیو همچن یوزارت راه و شهرساز ایحرفه

 دفتر مذکور 4/11/1391 -430/68693بخشنامه

وظیفه تعیین  نظام مهندسی و کنترل ساختمانقانون  7ماده  2کمیسیون تبصره  پیام دادنامه:

های مرتبط با مهندسی ساختمان را ای دارندگان مدارک تحصیلی رشتهحدود صالحیت حرفه

  .دارد
مورخ  - 737دادنامه شماره 

02/08/1396 
( 1و تبصره ) 91ماده « ب»( بند 6، تبصره )90ماده « ب»( بند 3تبصره )

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل اصالحی آیین« 101»ماده 
نامه شماره )موضوع تصویب 1375ساختمان مصوب سال 

 ( هیأت وزیران5/12/1394-هی52660/ت160277

نظر شورای انتظامی  ، در خصوص اعالمکنترل ساختمان قانون نظام مهندسی و در پیام دادنامه:

قیدی مبنی بر وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورا موجود  ،نظام مهندسی

 نیست.
مورخ  -  919دادنامه شماره 

21/09/1396 
 طرح تفصیلی شهر اصفهان 5-1-1بند 

لکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک در مواردی که نور متعارف قطعه ما پیام دادنامه:

مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در 

شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می

-مبود نور ساختمان میکه بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت ک

  شود، خالف موازین شرع است.
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 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 2136 دادنامه شماره
14/12/1397 

 طرح تفصیلی شهر رباط کریم 64صفحه  8بند 

طرح تفصیلی شهر رباط کریم از این جهت که در آن تکلیف شده، چنانچه عقب  پیام دادنامه:

ز کل ملک باشد باید به صورت رایگان به % ا20نشینی امالک واقع در خارج از بافت فرسوده تا 

 شهرداری واگذار شود مغایر قانون است.

 
مورخ  -1234  دادنامه شماره

08/12/1396 
نفره  4( یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت 4قسمت دوم تبصره )

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل  33موضوع شیوه نامه ماده 
 31/1/1395مورخ  -ن ساختمان استان گیال

ها به سازمان نظام مهندسی، بابت حق ثبت نقشه یالزام اشخاص به پرداخت مبلغ پیام دادنامه:

 است. خالف قانون

 
مورخ  -299  دادنامه شماره

11/2/1397 
ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح  10-1-11بند 

 بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان

تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که در نتیجه گذر، از ملک شخصی  دادنامه:پیام 

خارج و ملک شهرداری می گردد در صورتی که مالک راضی به این امر نباشد خالف موازین 

قانون ثبت اسناد و امالک کشور و ناقض مالکیت  22قانون مدنی و ماده  35شرع، مغایر ماده 

 شخصی است. 

 
مورخ  -1884  شمارهدادنامه 

27/9/1397 
دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه  48ماده 

 شورای اسالمی شهر مشهد 22/12/1391 -/ش6014/91/3شماره 
 

گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خالف شرع می باشد و اعطاء تراکم  پیام دادنامه:

 مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد.  تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت

 
مورخ  -1914-1915 دادنامه شماره
11/10/1397 

ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار و بند  2-1-4از بنید  10تبصره 
 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار 4-1-2
 

ان و بدون وجود مجوز گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آن پیام دادنامه:

 قانونی وجهی نداشته و خالف شرع می باشد.
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 عمران

 

 

 

 

 

مورخ  -1216  دادنامه شماره
19/4/1397 

مصوب  4/10/1391-/ش4372/91/3ماده واحده مصوبه شماره  6بند 
 شورای اسالمی شهر مشهد

 

آن به  با اصالحات بعدی 25/1/1355آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب  پیام دادنامه:

معامالت شهرداری های مـراکز استانها، کالنشهرها و شهرهای بـاالی یک میلیون نفر جمعیت 

 تسری می یـابد.

مورخ  -1880 دادنامه شماره
27/9/1397 

 23/2/1387-/ش654/3( ماده واحده مصوبه شماره 2تبصره ذیل بند )
 شورای اسالمی شهر مشهد

به منظور  ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه مصوبه شورای شهر که پیام دادنامه:

 تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران را به سفته تبدیل نموده است، مغایر قانون است.
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مورخ  - 110دادنامه شماره 
21/08/1370 

 معاونت فنی شهرداری اصفهان 25/1/63-803/201/5بخشنامه 

بخشنامه معاونت فنی شهرداری مبنی بر مشروط نمودن تمدید پروانه ساختمان به  پیام دادنامه:

 جرین، خالف قانون است.کسب رضایت مستأ

مورخ  - 122و 121دادنامه شماره 
12/09/1370 

بند ب مصوبه وزارت کشور موضوع بخشنامه شماره  12تبصره 
 های کشورعنوان استانداری 17/2/69مورخ  - 34/3/1/3900

دریافت وجه در هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمان واحدهای مسکونی با  پیام دادنامه:

مترمربع زیربنا که پروانه ساختمانی آنها قبل از ابالغ بخشنامه  600ناخالص بیش از  سطوح

 مورد شکایت صادر شده، خالف قانون است.
مورخ  - 183دادنامه شماره 

18/10/1372 
 12/9/68مورخ  - 116صورتجلسه شماره  1بند 

صدور پروانه ساختمان وضع قاعده در باب تعیین شرایط و مدارک الزم جهت  پیام دادنامه:

شورای عالی شهرسازی و معماری  5توسط شهرداری، خارج از قلمرو اختیارات کمیسیون ماده 

 است.
مورخ  - 96دادنامه شماره 

28/08/1373 
 -/ و 1655مصوبه  9و شق   6/8/71  –/دش 1560مصوبه شماره  2بند 

 19/8/71مورخ 

نی بر مکلف نمودن شهرداری به قبول سند عادی مصوبه شورای عالی اداری مب پیام دادنامه:

انتقال غیر منقول و صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع 

 ذیصالح، مغایر قانون است.
مورخ  - 219و  218دادنامه شماره 
10/07/1379 

و  یاداره کل شهرساز 17/11/1369مورخ  - 12303/811بخشنامه شماره 
 تهران یشهردار یرمعما

 یمبن یقانون شهردار 55ماده  24بند  لیتبصره ذ ییاجرا تیقابل میو تعم یتسر پیام دادنامه:

 ،آن بیتصو خیبه قبل از تار یها در پروانه ساختماننوع استفاده از ساختمان نییبر لزوم تع

 مغایر قانون است.
مورخ  - 366دادنامه شماره 

23/11/1380 
وزارت  8/5/1376مورخ  - 2/34/3/85568نامه شماره قسمت دوم بخش

 کشور

 ،پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن دیتعلق عوارض مجدد به تمد پیام دادنامه:

 .خالف قانون است ،بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان

 مورخ - 169 شماره دادنامه
27/05/1381 

کمیسیون ماده پنج  6/3/1369مورخ  - 145یک صورتجلسه شماره بند 
 معماری تهران تاسیس شورای عالی شهرسازی و قانون



  

162 
 

 در زمینه شهرسازی 1397تا  1361آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 

 موضوع ابطال مشخصات دادنامه عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروانه ساختمانی و 

 پایان کار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و امالک واقع در  یدر اراض یمسکون یصدور پروانه احداث بنا نمودن ممنوع پیام دادنامه:

 یاجرا ینونپس از انقضاء مهلت قا یاالطالق و حتیعلبطور  یلیطرح تفص یخدمات یهایکاربر

 .است مغایر قانون ی،طرح خدمات
مورخ  - 71دادنامه شماره 

18/02/1384 
    شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت کشور 2بند 

صدور پروانه احداث ساختمان برای اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر  پیام دادنامه:

لک به موجب اسناد رسمی معتبر، مغایر رسمی دال بر مالکیت آنان یا ماذون بودن آنان از قبل ما

 قانون است.
مورخ  - 561دادنامه شماره 

11/10/1384 
شورای  23/4/1382مورخ  - 2342/82/5مصوبه شماره  5 و 4 و 3مواد 

 اسالمی شهر کرج

صدور پروانه احداث ساختمان پس از انقضاء مهلت اجرای طرح منوط نمودن  پیام دادنامه:

ر دالم عدم نیاز باالترین مقام سازمان مربوطه و ذکر نوع کاربری خدماتی مصوب به ارائه اع

 قانون است.خالف  ،رغم انتفاء طرح خدماتیپروانه و گواهی پایان کار علی

 
مورخ  - 69دادنامه شماره 

09/02/1386 
 بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر اردبیل

ی شهر متضمن صدور پروانه ساختمان بدون سند مالکیت و یا قولنامه مصوبه شورا پیام دادنامه:

 تنفیذی در مراجع قضایی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 
مورخ  - 663دادنامه شماره 

06/08/1386 
 5کمیسیون ماده  7/12/1374مورخ  -قسمت آخر بند یک صورتجلسه 

 شهرسازی و معماری مستقر در کرمان

شهرسازی و معماری دایر بر ممنوعیت اعطای پروانه  5مصوبه کمیسیون ماده  یام دادنامه:پ

 ساختمان به امالک اشخاص حقیقی واقع در طرح معابر، خالف احکام شرع است.

مورخ  - 846دادنامه شماره 
11/12/1387 

 شورای اسالمی شهر کامیاران 30/10/86مورخ  - 940/3مصوبه شماره 

تکلیف شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی یا تجاری در مورد اراضی  نامه:پیام داد

ها با کاربری مسکونی و تجاری بنا به تقاضای اشخاص تک پالک و یا قطعات مجاور ساختمان

 غیرمالک، مغایر قانون است.

مورخ   - 327دادنامه شماره 
14/04/1388 

شورای عالی  1386مصوب طرح جامع شهر تهران  3تبصره یک بند 
 شهرسازی و معماری ایران
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-مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر مالک قرار دادن پروانه پیام دادنامه:

برای تشخیص حقوق مکتسبه،  1385/ 1/12های صادره توسط شهرداری تهران تا تاریخ 

 خالف شرع است.
مورخ  - 414دادنامه شماره 

18/05/1388 
شورای اسالمی شهر  22/5/1387مورخ - 16011218700مصوبه شماره

 تهران
 

خاص در مورد صدور  طیشرا نییتع نیصدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچن پیام دادنامه:

 .قرار دارد یشهردار یهاتیو مسئول فیطبقات ساختمان در زمره وظا لیاجازه تکم

 
مورخ  - 133دادنامه شماره 

30/03/1390 
 11/11/1388مورخ  - 135ماده یک مصوبه جلسه شماره  55بند 

منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به عقب نشینی و آزاد سازی مسیر، بدون  پیام دادنامه:

نامه قانون ثبت(،  آیین 45پرداخت ثمن یا غرامت آن و نیز اصالح سند رسمی )در اجرای ماده 

 خالف موازین شرع است.
مورخ  - 462ماره دادنامه ش
26/10/1390 

 شورای تامین استان خراسان رضوی 7/5/1378مورخ  -مصوبه  5بند 

آوری کلیه مصالح مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر تکلیف شهرداری به جمع پیام دادنامه:

، مغایر ساختمانی و ابزار بنایی از پای کار قبل از احداث اعیانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه

 قانون است.
مورخ  - 289دادنامه شماره 

23/05/1391 
 گرگان شهر اسالمی شورای 165 جلسه مصوبه

 برای ساختمان پروانه صدور چگونگی و مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین ضوابط پیام دادنامه:

این مرجع هستند، خارج از حدود اختیارات  دستارمی که رسمی مالکیت سند فاقد اراضی و امالک

 است.
مورخ  - 517دادنامه شماره 

24/07/1391 
 تاسیس قانون 5 ماده کمیسیون فنی کمیته 10/10/86 مورخ - مصوبه
 اراک و معماری شهرسازی عالی شورای

وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک به شهرداری  پیام دادنامه:

 ختمان، خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج است.در قبال موافقت با احداث سا
/ 19/08مورخ  - 1320دادنامه شماره 

1393 
شورای عالی  5کمیسیون ماده  01/03/1373صورتجلسه مورخ  7بند 

صورتجلسه  23شهرسازی و معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند 
 28/08/1388کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 
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قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  5کمیسیون موضوع ماده  پیام دادنامه:

صالحیت تعیین مهلت برای متقاضیان تغییر کاربری زمین جهت اخذ پروانه و شروع عملیات 

 ساختمانی را ندارد.    
 - 1957الی  1945دادنامه شماره 
 11/12/1393مورخ 

نامه هماهنگی تصمیم آیین 7و  6و ماده  5از ماده  5و  3، 2های تبصره
 8/11/1385های خدماتی شهر کرج مصوب گیری در خصوص حفظ سرانه

 شورای اسالمی شهر کرج

های خدماتی شهر کرج گیری در خصوص حفظ سرانهنامه هماهنگی تصمیمآیین :پیام دادنامه

کرج ضوابطی مقرر گردیده، خارج از  که در آن، برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

 اختیارات است.
مورخ  - 871دادنامه شماره 

14/07/1394 
شورای اسالمی شهر  15/11/1387-5144/11/70دستورالعمل شماره 

 همدان

مصوبه شورای شهر متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با  پیام دادنامه:

 ز حدود اختیارات شورای اسالمی شهر خارج است.سند عادی، مغایر قانون و ا

مورخ  - 60دادنامه شماره  
14/02/1395 

 شورای اسالمی شهر قم 25/10/1390-/ش/ق10643مصوبه شماره 

از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از  به خودداری شهرداری اقدام پیام دادنامه:

برای صدور پایان کار، مغایر د، ننمایای فرسوده میهتمتقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در باف

 قانون است.
مورخ  -266دادنامه شماره 

15/04/1395 
فرماندار و رئیس  7/12/1391-932/4/40/237مصوبه شماره  8بند 

شورای تامین شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی 
 ایقولنامه

دار متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر فرماننامه  پیام دادنامه:

 .ای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات استروی اراضی قولنامه

مورخ  - 1184ه دادنامه شمار
05/11/1395 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  21/10/1394مورخ  -مصوبه 
شورای عالی  دبیر 11/11/1394 -62226/300 موضوع نامه شماره

 شهرسازی و معماری ایران

آن از  ودیبا ق یصادر شده توسط شهردار یساختمان یهاابطال پروانه واعالم لغو  پیام دادنامه:

 .خارج است رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا اراتیحدود اخت
مورخ  - 1297ه دادنامه شمار

03/12/1395 
صورتجلسه شماره  2، بند 10/8/1389-480صورتجلسه شماره  1بند 
صورتجلسه  9و بند  22/8/1389-484مصوبه  3بند  ،15/5/1389 -481

 شورای اسالمی شهر 22/1/1390-549شماره 

که در مادامی  ،و باغ یرمسکونیغ یبا کاربر یصدور پروانه ساخت در اراض زیجوت پیام دادنامه:

 شهر است. یشورا تیدود صالحصورت نگرفته، خارج از ح یکاربر رییآنها تغ



  

165 
 

 در زمینه شهرسازی 1397تا  1361آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 

 موضوع ابطال مشخصات دادنامه عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پروانه ساختمانی و 

 رپایان کا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 1301و  1300ه دادنامه شمار
03/12/1395 

 شورای اسالمی شهر همدان 22/4/1392-26صورتجلسه شماره  18/3بند 

حکم  طبقدر مواردی که  ،اخذ تعهد از مالکین مبنی بر عدم امکان تفکیک ملک پیام دادنامه:

خالف قانون و خارج از  ،مانی مسکونی شدهشهرداری مکلف به صدور پروانه ساخت ،دیوان

 .اختیارات شورای شهر است
مورخ  - 120دادنامه شماره 

19/02/1396 
شهرداری همدان مصوب شورای  1393تعرفه عوارض محلی سال  55ماده 

 اسالمی شهر همدان

وده و های فرسهای بافتشرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویت پیش بینی پیام دادنامه:

-پروانه اخذ می 1393دیانی که در سال ؤاعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی، در مورد م

 است.شورای شهر اختیارات خالف قانون و خارج از ، کنند
مورخ  - 239دادنامه شماره 

23/03/1396 
شورای اسالمی شهر  23/10/1393-/ش12040/93/4مصوبه شماره 

 مشهد

ط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده سازی اراضی توسط منو پیام دادنامه:

 ، خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.مالکان
مورخ  - 408دادنامه شماره 

03/05/1396 
 شورای اسالمی شهر قم 14/1/1391-15135مصوبه شماره 

 

وارض بابت تمدید پروانه تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ ع پیام دادنامه:

 .قانون نوسازی و عمران شهری معین شده است 29ماده  2ساختمانی در تبصره 

مورخ  - 409دادنامه شماره 
03/05/1396 

شورای  16/11/1384مورخ  -دویست و هشتاد و ششمین جلسه  2بند 
 اسالمی شهر سیرجان

اظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی وضع قاعده ن برایشوراهای شهر و روستا  پیام دادنامه:

 شوند.مرجع صالح تلقی نمی ساختمان
 مورخ - 1209  شماره دادنامه

24/11/1396 
ت اسناد و بنامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثتفاهم

 امالک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

هایی زائد بر آنچه که قانونگذار تصریح کرده برای ، تکالیف و هزینهتحمیل شرایط پیام دادنامه:

 و خارج از حدود اختیارات قانونمغایر با  ،کار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت صدور پایان

 است.
 مورخ - 1338  شماره دادنامه

30/5/1397 
 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان 27قسمت دوم از بند 

مخالف  درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز 70واگذاری  الزام به مه:پیام دادنا

 شرع و قانون است. 
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 مورخ - 1779  شماره دادنامه
29/8/1397 

فی مابین شهرداری چادگان و سازمان  13/9/1385تفاهم نامه مورخ  1بند 
هیأت حل اختالف و  11/8/1390عمران زاینده رود و تصمیم مورخ 

 ی به شکایات شوراهای اسالمی استان اصفهانرسیدگ

قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و  54مطابق تبصره ماده  پیام دادنامه:

پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئوالن شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر 

 رات است.اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیا

 مورخ - 1847  شماره دادنامه
20/9/1397 

در خصوص تعرفه عوارض حذف  26/10/1392-/ش2096مصوبه شماره 
پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، 
خدمات آماده سازی، بندهای )الف و ب( در خصوص عوارض ارزش افزوده 

از مصوبه  8و  7، 4، 3، 2و بندهای  مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور
در خصوص عوارض تفکیک اعیان در  26/10/1392 -/ش2068شماره 

کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک 
واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه 

هره برداری اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر ب
امالک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسالمی شهر 

 نیشابور

مالکین امالک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید  پیام دادنامه:

مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب 

تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید، عوارض هستند و اخذ عوارض دیگری 

 مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است.

 - 1896الی  1894دادنامه شماره 
 4/10/1397مورخ 

، 2128، 2119، 2112، 2109، 2108، 2105، 2104تعرفه های شماره 
/ش 759/1،  از مصوبه شماره 2211، 2210، 2207، 2206، 2136، 2135

 شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی شهر خارگ 13/11/1393-خ

مالکین امالک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید  پیام دادنامه:

پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب  مطابق مقررات ملزم به

شی از مازاد طول عرصه جهت هر هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده نا

 مترمربع عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است.
 - 1896الی  1894دادنامه شماره 
 4/10/1397مورخ 

، 2128، 2119، 2112، 2109، 2108، 2105، 2104تعرفه های شماره 
/ش 759/1،  از مصوبه شماره 2211، 2210، 2207، 2206، 2136، 2135

 شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی شهر خارگ 13/11/1393-خ

شهرداری برای تمامی ساختمان ها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می  پیام دادنامه:

کند لذا تعیین نرخ به متراژ و مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه ها ندارد اخذ وجه بدون 

 نظر قانونگذار محسوب می شود.
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مه تصویب اساسنا

-ها و شرکتسازمان

های وابسته به 

 هاشهرداری

مورخ  - 406دادنامه شماره 
22/12/1378 

 شورای اسالمی شهر تهران 21/5/1378مورخ  -مصوبه 

تهران در تغییر اساسنامه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری   شهر اقدام شورای پیام دادنامه:

 رهبری، خالف موازین شرع است. تهران، به جهت عدم رعایت رهنمودهای مقام معظم

 
مورخ  - 507دادنامه شماره 

08/07/1386 
 های وابسته به شهرداریقسمتی از اساسنامه شرکت

 به وابسته یهااساسنامه مؤسسات و شرکت و اصالح و تجدیدنظر در بیتصو پیام دادنامه:

 موافقت و دییه تاشهر به شمار رفته و منوط ب یاسالم یشوراها فیاز جمله وظا یشهردار

 است.وزارت کشور 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین ارزش 

 معامالتی ساختمان

مورخ  - 182دادنامه شماره 
23/08/1371 

 آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان استان سمنان

نامه ارزش معامالتی ساختمان در هر شهر از وظایف خاص شهرداری آن تهیه آیین پیام دادنامه:

 غیاب شورای اسالمی شهر، از وظایف اختصاصی وزارت کشور است.شهر و تصویب آن در 

 
مورخ  - 527دادنامه شماره 

24/11/1390 
نامه ارزش معامالتی ساختمانی موضوع مصوبه آیین 10بند هی از شق 

شورای اسالمی شهر  13/12/1380مورخ  -دویست و هشتادمین جلسه 
 کرج

 نییساختمان، مبادرت به تع یارزش معامالت نییتع یاشهر که به ج یشورامصوبه  پیام دادنامه:

 است.  اراتیبا هر نوع ساختمان کرده است، خارج از حدود اخت یبه مسکون لوتیپ لیارزش تبد

 
مورخ  - 644دادنامه شماره 

18/09/1392 
 ارزش معامالتی ساختمان، مصوب شورای اسالمی شهر اشتهارد

های شهر و بدون تی به صورت یکسان برای تمام ساختمانتعیین ارزش معامال پیام دادنامه:

های مستقیم، خارج از حدود اختیارات شورای قانون مالیات 64توجه به عوامل مذکور در ماده 

 شهر است.  

 
مورخ  - 740ه دادنامه شمار

30/09/1395 
 شورای اسالمی شهر اراک 29/8/1386 -56صورتجلسه شماره  2بند 

برای دومین  ارزش معامالتی ساختمان در خصوص افزایش شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

 است.خالف قانون و خارج از حدود اختیارات بار در طی یک سال، 
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حدود اختیارات 

شوراهای شهر و 

ها در رابطه شهرداری

های شهری و با طرح

 ضوابط شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مورخ  - 340الی 338دادنامه شماره 
29/05/1385 

 - 20398/21 ،2/12/1382مورخ  - 27929/21های شماره دستورالعمل
 شهردار مشهد 8/9/1383مورخ  - 33113/21و  12/6/1383مورخ 

 

مشهد مبنی بر وضع قواعدی در خصوص ضوابط اجرایی های شهردار دستورالعمل پیام دادنامه:

 طرح جامع مشهد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.  
مورخ  - 274دادنامه شماره 

31/03/1388 
 شورای اسالمی شهر بوکان 19/8/1386مورخ  -مصوبه 

 ها و معابر کوچه ادجیمحل ا نییدر تع ی شهرشورا اریموضوعه متضمن اخت مقررات پیام دادنامه:

 .ستین تفصیلی شهرها یهاطرح یو طول و عرض آنها و صدور دستور اجرا یشهر

مورخ  - 532دادنامه شماره 
01/08/1391 

 الزام و سنندج شهر اسالمی شورای 7/9/1383 -174 شماره مصوبه
 وجهی نگرفتن به تذکر قید با ساختمانی پروانه صدور به سنندج شهرداری

 روانهپ قبال در

 قانون 5 ماده در مقرر کمیسیون شئون از ساختمانی مجاز هایتراکم ضوابط تعیین پیام دادنامه:

 شورای وظایف و اختیارات حدود از و است ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس

 است. خارج شهر
مورخ  - 745ه دادنامه شمار

30/09/1395 
 شورای اسالمی شهر ارومیه 19/10/1390-648صورتجلسه شماره  2بند 

مورخ  -  447دادنامه شماره 
10/05/1396 

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و  1ماده  6تبصره 
 مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه 1394در سال  سازمانهای تابعه

 

مورخ  - 832دادنامه شماره 
30/08/1396 

 شهر اسالمی شورای 20/4/1392 –/ش الف س 33278مصوبه شماره 
 شیراز

 

های هادی و جامع ی شهر وظیفه ارسال طرحهاشورا :832و  447، 745پیام دادنامه 

ربط قانونی جهت تصویب شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها به مراجع ذی

 .بر عهده دارندرا نهایی 

 
مورخ  - 221دادنامه شماره 

16/03/1396 
شورای اسالمی شهر مشهد در  21/7/1388-/ش3273/3مصوبه شماره 

شهرداری مشهد از  11و  9، 1خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 
 تاریخ تصویب

های مجاز از جمله وظایف کمیسیون تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکم پیام دادنامه:

 .فه و صالحیتی نداردباشد و شورای اسالمی شهر در این خصوص وظیمی 5ماده 
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حدود اختیارات 

ی شهر و شوراها

ها در رابطه شهرداری

های شهری و با طرح

 ضوابط شهرسازی
 

مورخ  -  478دادنامه شماره 
17/05/1396 

شورای عام شهرداری منطقه  5/3/1393-23741/504صورتجلسه شماره 
4 

های شورای معماری مستقر در مناطق شهرداری صالحیت بررسی و تصویب طرح پیام دادنامه:

 تفصیلی شهری و تغییرات آنها را ندارد.

مورخ  - 1926دادنامه شماره 
18/10/1397 

، 4/4/1385-10396مصوبه یکصد و شصت و دومین جلسه شورا به شماره 
، شصت و 25/10/1386-2472شصت و نهمین جلسه شورا به شماره 

و پنجاهمین جلسه شورا  13/9/1386-2100سومین جلسه شورا به شماره 
 از مصوبات شورای اسالمی شهر سبزوار 17/7/1386-1338به شماره 

 

با بودن طرح  1358مصوبه شورای شهر مبنی بر تجویز اجرای طرح تفصیلی سال  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.1385تفصیلی مصوب سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

حق الزحمه و پاداش 

اعضای شوراهای 

های شهر و کمیسیون

 شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 25دادنامه شماره 
15/01/1396 

 شورای اسالمی شهر محمدشهر 20/6/1390-235/90مصوبه شماره 

مورخ  - 747دادنامه شماره 
09/08/1396 

مصوب شورای اسالمی شهر  25/3/1395مورخ  -صورتجلسه  9بند 
 هشتگرد

 مورخ - 1145  شماره دادنامه
10/11/1396 

، 21/11/1392-1359/92، 26/2/1391-216/91مصوبات شماره 
-1563/93و  1740/92-25/12/1392، 1296/93-15/9/1393

 شورای اسالمی شهر ماهدشت 3/10/1393

و الزحمه وضع قاعده توسط شورای شهر در زمینه پرداخت حق :1145و  747، 25پیام دادنامه

قانون  100و  77های موضوع مواد نونی نظیر کمیسیونهای قابه اعضاء کمیسیونحق جلسه 

 مرجع مذکور خارج است. شهرداری از صالحیت
مورخ  -  537دادنامه شماره 

07/06/1396 
ها و سازمان شهرداری 11/7/1394-30278دستورالعمل اجرایی شماره 

 های کشوردهیاری

به عنوان جزیی از حقوق شهردار در العاده جذب تعیین لحاظ شدن یا نشدن فوق پیام دادنامه:

 حق جلسه اعضای شورای اسالمی، در صالحیت هیأت وزیران است.

 مورخ - 1217  شماره دادنامه
24/11/1396 

شورای اسالمی شهر  1354/20/12 -94/53/2999مصوبه شماره  4تبصره 
 کمال شهر

ز جمله وظایف و اختیارات ا ی شهرداریهاتعیین پاداش برای اعضای کمیسیون پیام دادنامه:

 .باشدنمی هاشهراسالمی ی هاشورا
مورخ  - 59دادنامه شماره 

28/1/1397 
و  25/12/1392( از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ 3بند )

مصوب  23/1/1393( سی و ششمین جلسه شورا مورخ 4ابطال بند )
 شورای اسالمی شهر محمدشهر
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حق الزحمه و پاداش 

ی شوراهای اعضا

های شهر و کمیسیون

 شهرداری
 

مغایر  وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسالمی توسط خودشان تعیین پیام دادنامه:

 . قانون و خارج از حدود اختیارات است

مورخ  - 1787دادنامه شماره 
6/9/1397 

و  27/8/1394-/ش11761/94/4، 11/6/1380-2281مصوبات شماره 
 شورای اسالمی شهر مشهد 4/8/1394-/ش10538/94/4

ات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداری توسط تصویب مقرر پیام دادنامه:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی  80شورای اسالمی شهر مخالف ماده 

 کشور و انتخاب شهرداران و خارج از حدود اختیار می باشد.
مورخ  - 918دادنامه شماره 

29/3/1397 
 شورای اسالمی شهر شیراز 7/2/1395-/ص632/95بند هی مصوبه شماره 

ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسالمی و قطعه اختصاص پیام دادنامه:

همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان و معافیت از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر 

 خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر است.
 

 

 

عزل و نصب 

 ردارانشه

مورخ  - 274دادنامه شماره 
30/04/1387 

مدیرکل امور شهری  29/7/1386مورخ  01/41/27860دستورالعمل 
 استانداری خوزستان

قانون شوراها داللتی بر لزوم معرفی کارمند منتخب  73حکم مقرر در تبصره ماده  پیام دادنامه:

م انتصاب او به سمت سرپرست شهرداری از سوی شورای شهر به استانداری محل و صدور حک

 موقت شهرداری ندارد.
مورخ  - 375دادنامه شماره 

22/10/1381 
نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع آئین 4ماده 

 هیأت وزیران 18/6/1377هی مورخ 18369/ت39956نامه شماره تصویب

دور حکم انتصاب شهردار بر اساس وظیفه قانونی وزیر کشور یا استاندار در ص پیام دادنامه:

ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورا در زمینه پایان دوره پیشنهاد شورای شهر مالزمه

 .خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد

 
 

 

 100کمیسیون ماده 

قانون شهرداری و 

جرایم تخلفات 

 ساختمانی

 

مورخ  - 81دادنامه شماره 
23/07/1373 

 19/1/70 -664/396/811بخشنامه شماره  2بند 

ی در مورد تخلفات ساختمانی به مقید و مشروط نمودن قطعیت آراء مراجع کیفر پیام دادنامه:

 پرداخت جریمه مقرر، مخالف حکم قانونگذار در باب آراء قطعی مراجع قضایی است.

مورخ  – 358الی   354دادنامه شماره 
14/11/1380 

معاون شهرسازی و  1379.7.25مورخ  - 80.79013831بخشنامه شماره
 معماری شهرداری تهران

مورخ  – 327دادنامه شماره 
25/2/1397 

تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال  24و  22، 20، 18مواد 
 مصوب شورای اسالمی شهر تبریز 1390
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 100کمیسیون ماده 

ی و قانون شهردار

جرایم تخلفات 

 ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه تراکم  ره،یپذ ربنا،ی)ز عوارض متعلقه افتیدر الزام به : 327، 358الی   354پیام دادنامه

 انون است.ماده صد، خالف ق ونیسیکم مهیعالوه بر جر ،حسب مورد( یکاربر رییو تغ

 
مورخ  - 168دادنامه شماره 

28/04/1383 
 شهرداری مشهد 25/10/78-24357/21 دستورالعمل شماره

و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی به دستورالعمل شهرداری مبنی بر ارجاع حل پیام دادنامه:

 .کمیسیون توافق و تسهیالت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است

 
مورخ  - 633الی  628مه شماره دادنا

20/09/1391 
 یشورا 15/10/87مورخ  -/ش 2538/87/5/3بند )و( مصوبه شماره 

 شهر کرج یاسالم

مورخ  - 227دادنامه شماره 
25/03/1395 

شورای اسالمی شهر کرج مبنی بر  2/1/1392مورخ  -صورتجلسه  6بند 
 مودیان همطالبات معوق سالیانه( %18) ماهیانه %5/1افزایش 

 

ماده صد  ونیسیکم میدر پرداخت جرا ریتاخ مهیجروضع  :227و  633الی  628پیام دادنامه

 ی، مغایر قانون و خارج از حدود صالحیت شورای شهر است.شهردار

 
مورخ  -427دادنامه شماره 

01/07/1392 
 12/12/1386 -/ش5655/3و  23/5/1386 -/ش3423/3مصوبات شماره 

 ر مشهدشورای اسالمی شه
 

مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری  پیام دادنامه:

 های ماده صد مغایر قانون است.قبل از ارسال پرونده به کمیسیون

 

مورخ  - 1529دادنامه شماره 
24/9/1393 

تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد  8ردیف دوم بند ب ماده 
 1391ورای اسالمی شهر اردبیل در سال مصوب ش

 

تحت عنوان  100اخذ مبالغی عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده  پیام دادنامه:

 عوارض کسر فضای آزاد، خالف قانون است.

مورخ  - 1041دادنامه شماره 
24/06/1393 

 شهردار زنجان 27/9/1389 -/د20485/89بخشنامه داخلی شماره 

قانون شهرداری، در قوانین برای شهردار  100پس از صدور رأی کمیسیون ماده  پیام دادنامه:

اختیاری جهت تعیین شرایط و ایجاد محدودیت نسبت به آراء کمیسیون مذکور مقرر نشده 

 است.
رج در شورای اسالمی شهر ک 1/6/1393-2754/93/41/4مصوبه شماره مورخ  - 1110دادنامه شماره 



  

172 
 

 در زمینه شهرسازی 1397تا  1361آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 

 موضوع ابطال مشخصات دادنامه عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100کمیسیون ماده 

قانون شهرداری و 

جرایم تخلفات 

 ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاخصوص کمیته تثبیت اعیانی 17/09/1394

رأی به تخریب  100های ماده تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون پیام دادنامه:

 اند، به منظور رفع اثر از تخریب، فاقد مبنای قانونی است.و اعاده به وضع پروانه صادر کرده

 
مورخ  - 705ه دادنامه شمار

16/09/1395 
 1393تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  7ش الف ماده بخ 11بند 

 شهر بابل مصوب شورای اسالمی

 ،قانون شهرداری 55ماده  24ضمانت اجرای عدم اعمال ضابطه موضوع بند  پیام دادنامه:

 است. این قانون 100ماده  1رسیدگی به تخلف در کمیسیون مقرر در تبصره 

 
 - 1359الی 1356ه دادنامه شمار
 17/12/1395 مورخ

مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای مالیر و تبریز در خصوص تعرفه 
 1395و  1394های عوارض محلی در سال

 

مورخ  - 328ه دادنامه شمار
25/2/1397 

تعرفه عوارض محلی  26و ماده  23ماده  3، بند 20، ماده 18ماده  3بند 
 شهرداری تبریز مصوب شورای اسالمی شهر تبریز 1396سال 

 

در مورد  مبنی بر وضع عوارض شهرشورای مصوبه  :328و  1359الی 1356پیام دادنامه

منجر  100های مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده زیربنای ساختمان

لی مغایر آرای قب ،و ... هاعوارض مازاد بر تراکم، ابقای اعیانی، گرددبه صدور رأی بر ابقاء بنا می

 هیأت عمومی دیوان است.

 
مورخ  - 25دادنامه شماره 

15/01/1396 
 شورای اسالمی شهر محمدشهر 20/6/1390-235/90مصوبه شماره 

الزحمه به اعضاء وضع قاعده توسط شورای اسالمی شهر در زمینه پرداخت حق پیام دادنامه:

 از صالحیت ،قانون شهرداری 100و  77های موضوع مواد های قانونی نظیر کمیسیونکمیسیون

 مرجع مذکور خارج است.

 
مورخ  - 815دادنامه شماره 

23/08/1396 
شصت و هفتمین جلسه شورای  30/10/1382مورخ  -صورتجلسه  20بند 

 اسالمی شهر تربت حیدریه
 

جریمه تعیین شده در کمیسیون اول مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین بخشی از  پیام دادنامه:

مغایر قانون و خارج از حدود ، طرح در کمیسیون تجدیدنظر به عنوان ورودیه برایصد  ماده

 است.اختیارات 
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وظایف و اختیارات 

شورای عالی 

شهرسازی و معماری 

 ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 254الی  252دادنامه شماره 
13/06/1378 

مصوبه شماره  6و تبصره یک ماده  6و ماده  5ماده  4و 1بندهای 
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 13/11/1377مورخ  - 335/310

 

اطالق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که مفهم جواز رفع توقف ادامه  پیام دادنامه:

ساختمانی به دستور مراجع قضایی، بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراجع قضایی است،  عملیات

 خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 341دادنامه شماره 
16/11/1379 

 شهرسازی عالی شورای 2/11/1368 مورخ - مصوبه( الف) قسمت دوم بند
 ایران معماری و
 

 مفید معماری، و شهرسازی عالی شورای اختیارات و صالحیت موارد از یکهیچ  پیام دادنامه:

 واحدهای سایر به آن تفویض یا و شهرداری خاص اختیارات و تکالیف کاهش یا جواز سلب

 نیست. دولتی
مورخ  - 345دادنامه شماره 

01/10/1381 
کمیسیون ماده پنج قانون  12/4/1367مورخ  - 43مصوبه شماره  کیبند 

های بخشنامه معماری استان تهران و ازی وتأسیس شورای عالی شهرس
مورخ  -34028/21101/410و 11/9/1359مورخ  -20287شماره 

 شهرداری تهران 18/10/1361
 

شورای عالی شهرسازی و های قانونی اختصاصی  تفویض وظایف و مسئولیت پیام دادنامه:

دون اذن صریح مقنن به سایر مقامات و مراجع ب معماری ایران و کمیسیون موضوع ماده پنج

 جواز قانونی ندارد.   

 
مورخ  - 411دادنامه شماره 

13/10/1389 
 11/3/84مورخ  - 4952/5مصوبه ابالغی شماره  6ابطال بند  -1

اصالح ارتفاع پروانه ساختمان به شماره  -2شهرداری اصفهان 
شهرداری  1327637در پرونده کالسه  11/4/88مورخ  - 10190/88/3
 پور. اصفهان به نام آقای علیرضا وارسته 3منطقه 

 به باید باشد، مؤثر شهری جامع طرح اساس در اگر تفصیلی های نقشه تغییرات پیام دادنامه:

 کمیسیون در تصویب نیازمند تغییرات صورت این غیر در برسد، شهرسازی عالی شورای تأیید

 باشد. می 5 ماده
مورخ  - 1270دادنامه شماره 

28/07/1393 
استانداری خوزستان و نامه شماره  6/11/1390 -46508/1/44نامه شماره 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 90/300/690500-4/7/1390

های جامع شهری از وظایف شورای عالی شهرسازی بررسی و تصویب نهایی طرح پیام دادنامه:

 باشد.و معماری ایران بوده و قابل تفویض نمی
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وظایف و اختیارات 

شورای عالی 

شهرسازی و معماری 

 ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

مورخ  - 1266مه شماره دادنا
27/11/1394 

دبیر شورای شهرسازی و  3/11/1390-90/300/96206بخشنامه شماره 
 معماری ایران

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، صالحیتی در مقام وضع قاعده، از  پیام دادنامه:

قانون برنامه  194جمله در خصوص تعیین مرجع تنفیذ مصوبات کمیته مذکور در بند )ف( ماده 

 پنجم توسعه ندارد.

 
مورخ  - 176دادنامه شماره 

02/03/1396 
 18/9/1389 -02/100/46667دستورالعمل اجرایی شماره  3 -1بند 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 

عدم شناسایی حریم برای روستاهای دارای طرح هادی و الزام شهرداری به  پیام دادنامه:

م تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا، مغایر قانون و خارج از نظارت بر عد

 اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری است.

 
مورخ  - 623دادنامه شماره 

04/07/1396 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که  25/3/1394مورخ  -مصوبه

هرسازی و دبیر معاون معماری و ش 1/4/1394-300/16621طی شماره 
 .شورای معماری و شهرسازی ابالغ شده است

 

انتزاع تقسیمات کشوری به غیر از استان از شئون هیأت وزیران است و شورای  پیام دادنامه:

 .عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد

 
 مورخ - 1210  شماره دادنامه

24/11/1396 
هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری طرح جامع شهری 

 ایران

نظر به اینکه طرح جامع شهری هماشهر سپیدان مورد بررسی و تایید شورای  پیام دادنامه:

اسالمی قرار نگرفته است، لذا تصویب نهایی آن در شورای عالی شهرسازی و معماری خالف 

 است. روند قانونی
 مورخ -1788-1789 شماره دادنامه

6/9/1397 
 29/4/1393و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ  1-2، 1-1و بندهای  1بند 

 23/10/1393مصوبه مورخ  6-3و  5-3، 3-3، 2-3، 1-3و بندهای 
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر  پیام دادنامه:

( نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقفنامه های مناطق مورد نظر 23/10/1393مشهد مورخ )

است خالف شرع می باشد، همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاههای دیگر مجاز بـه آن در 

مـوقوفات حاصل نموده اند ملک را از وقفیت خـارج نمی کند و موقوفه را بـه ملکیت آنها در نمی 

 فاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار کننده مسترد گردد.آورد و در صورت انتفاء است
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 مورخ -1796شماره  دادنامه
6/9/1397 

مصوبه شماره              1و بند  24/1/1381-56/9مصوبه شماره  4بند 
 مصوب شورای اسالمی شهرستان نقده 3-2/2/1396

زی از وظایف و اختیارات شورای تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسا پیام دادنامه:

عالی شهرسازی و معماری ایران است و شوراهای اسالمی صرفاً می توانند پیشنهاد یا 

 پیشنهاداتی برای اصالح توسعه و غیره طرحهای جامع یا طرح تفصیلی مطرح نمایند. 
 

 

 

ممنوعیت تعیین 

تخلف و مجازات از 

سوی شوراهای 

 اسالمی شهر

مورخ  - 436دادنامه شماره 
25/06/1386 

مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسالمی شهر  13و  11،  10بندهای 
 تهران

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین تخلفات اشخاص مذکور در مصوبه و اعمال  پیام دادنامه:

مجازات درباره آنها مغایر قانون اساسی و قانون مجازات اسالمی و خارج از حدود اختیارات 

 است.قانونی 
مورخ  - 612دادنامه شماره 

28/06/1396 
 1394تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مالرد در سال  41بخش 

 2/11/1393-3210/32مصوب شورای اسالمی شهر مالرد به شماره 

مورخ  - 613دادنامه شماره 
28/06/1396 

 1395تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مالرد در سال  41بخش 
 شورای اسالمی شهر مالرد مصوب

وضع مقرره در خصوص مجازات و شوراهای اسالمی شهرها صالحیت  :613و  612پیام دادنامه 

 را ندارند. اقدامات تامینی و تربیتی

 

 

 

 

 

نحوه وصول مطالبات 

 شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 1358دادنامه شماره 
16/11/1386 

مورخ  -مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه شورای اسالمی شهر اراک  4بند 
 احتساب کارمزد خالف قانون و اخذ عوارض 3/10/1380

مورخ  - 367و  366دادنامه شماره
26/05/1395 

تعرفه  های الف، ب، ج و د آیین نامه تقسیط وو شق 18ابطال بند  -1
عوارض و الیحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسالمی شهر 

شورای  13/10/1393-30مصوبه جلسه شماره  8ابطال بند  -2قروه 
-5618/14/1/6533موضوع نامه شماره  5اسالمی شهر قروه و بند 

 فرمانداری شهرستان قروه 24/10/1393

مورخ  - 368دادنامه شماره 
26/05/1395 

 –( ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی 7تبصره )
مورخ  -فوق العاده شورای اسالمی شهر تهران ) دوره سوم(  -علنی 

27/1/1391 

مورخ  - 369دادنامه شماره 
26/05/1395 

شورای اسالمی  10/9/1382-160-414-9614مصوبه شماره  6تبصره 
 شهر تهران

مورخ  - 55دادنامه شماره 
28/1/1397 

شهرداری میانه مصوب  1392ماده واحده پیشنهادی بودجه سال  11تبصره 
 شورای اسالمی شهر میانه

مصوبه شورای شهر مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، مغایر  پیام دادنامه:

 قانون و خارج از حدود اختیارات است.
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نحوه وصول مطالبات 

 شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 336دادنامه شماره 
14/05/1392 

 نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر گرگانمصوبه 

مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ خسارت تاخیر تأدیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا  پیام دادنامه:

 عوارض تعیین شده در قانون، خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 156دادنامه شماره 
29/02/1393 

 شورای اسالمی شهر هیدج 18/6/1386 -30بند یک مصوبه شماره 

های قسطی واگذار شده به شهروندانی که اقساط التفاوت قیمت زمینمحاسبه مابه پیام دادنامه:

 باشد.معوق دارند به نرخ روز، خالف موازین شرع می
مورخ  - 1789دادنامه شماره 

22/10/1393 
 شورای وبهمص 1391 سال محلی عوارض تعرفه 47 ماده الف شق 2 بند

 تبریز شهر اسالمی

مورخ  - 1560دادنامه شماره 
10/7/1397 

در خصوص کارمزد تقسیط  7/9/1395-166مصوبه جلسه شماره  12ماده 
 بدهی )عوارض تاخیر تادیه(

مورخ  -1844دادنامه شماره 
20/9/1397 

شورای  14/10/1395-202مصوبه جلسه  4-1تعرفه شماره  10ماده 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی  92ا در اجرای ماده اسالمی شهر صدر
 دیوان عدالت اداری

مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و  پیام دادنامه:

 همچنین اخذ تأخیر تأدیه از افراد، خالف قانون است.

 - 1305الی  1303ه دادنامه شمار
 10/12/1395مورخ 

شورای اسالمی شهرستان  21/3/1393 -1153/93/41/4اره مصوبه شم
کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی 

 100از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 
 قانون شهرداری

مورخ  - 645دادنامه شماره 
11/07/1396 

 -یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مصوبات  1از بند  4و 3، 2، 1شق 
 شورای اسالمی شهر محمدشهر 18/11/1394مورخ 

مصوبه شورای شهر در خصوص دریافت بهره ماهیانه به ازاء پرداخت اقساطی  پیام دادنامه:

 باشد.عوارض و جرائم، خارج از حدود اختیارات این شورا می
مورخ  - 1307ه دادنامه شمار

10/12/1395 
 1/12/1390 -464و  6/10/1390 -448از مصوبات شماره  1بندهای 

 شورای اسالمی شهر رامسر

ها و مصوبه شورای شهر در خصوص اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و بدهی پیام دادنامه:

 جرایم به شهرداری، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 185دادنامه شماره 
02/03/1396 

تعرفه عوارض و بهای  34از ماده  18 و 16 و 15 و 14و بندهای  30ماده 
شورای اسالمی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از  1395خدمات سال 

 92تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 
 1392قانون تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
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ات نحوه وصول مطالب

 شهرداری
 

دی ؤدرصدی برای مبالغ استردادی به م 5کارمزد  مبنی بر اخذ شهرشورای به مصو پیام دادنامه:

، مغایر آراء قبلی هیأت در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری

 عمومی دیوان است.
مورخ  - 885دادنامه شماره 

14/09/1396 
 21/7/1394مورخ  -مصوبه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه  8بند 

 شورای اسالمی شهر کرج

 های نقدی بدهی شهرونداناعطاء تخفیف به پرداختمصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 به شهرداری، مغایر قانون است.

نظارت بر مصوبات 

 شوراها

مورخ  - 1185ه دادنامه شمار
05/11/1395 

 -ج مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر کر
 15/2/1389مورخ 

مصوبه مذکور خالف قانون  ی،به فرماندار شورای شهرمصوبه عدم ابالغ نظر به  پیام دادنامه:

 .شودیم صیتشخ
 

 

 

 

 

 

 

 

سایر دعاوی مرتبط 

 با حوزه شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 227دادنامه شماره 
05/08/1381 

شورای نظارت  16/9/1363و 5/12/1360و  13/3/1360مورخ  -باتمصو
 گسترش شهر تهران بر

مستحدثات داخل طرح را  لینظارت بر گسترش شهر تهران که تبد یشورا مصوبه پیام دادنامه:

 خالف شرع است. ،ممنوع نموده گریبه مصارف د
مورخ  - 257دادنامه شماره 

01/05/1385 
 شهرداری بندر عباس 2/6/1381مورخ  - 13256/1دستورالعمل شماره 

متر از  60دستورالعمل شهرداری بندرعباس مبنی بر الزام مالکان به رعایت حریم  پیام دادنامه:

 دیوار ساحلی و تعیین تکلیف نسبت به حریم دریا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.  

مورخ  - 246دادنامه شماره 
24/03/1388 

 -مصوبه  1ی 8و بند  21/1/1386مورخ  -از مصوبه  1ی3و  1ی2دهای بن
 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض 22/1/1386مورخ 

مصوبه استانداری مبنی بر عدم ارائه هر گونه خدمات شهری و قطع آب، برق و  پیام دادنامه:

 است.تلفن محله دشت بیاض، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات 
مورخ  - 340الی  337دادنامه شماره 
20/06/1391 

 5 ماده تفصیلی طرح کمیسیون 11/10/81 مورخ - صورتجلسه 29 بند
 اصفهان

 که با اصفهان تفصیلی طرح کمیسیون صورتجلسه و 5 ماده کمیسیون مصوبه پیام دادنامه:

شده، صادر  دانسته رعش موازین خالف که شهری عمران و نوسازی قانون 24 ماده به استناد

 اند، مغایر شرع و باطل هستند.شده
  مورخ - 155 شماره دادنامه

30/02/1392 
 شهریار شهرستان فرمانداری جلسه صورت 3 بند

 خارج خیریه مؤسسات توسط عمومی اماکن و معابر در صندوق نصب از جلوگیری پیام دادنامه:

 ها است.وظایف شهرداریو داخل در  هافرمانداری اختیارات حدود از
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 در زمینه شهرسازی 1397تا  1361آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 

 موضوع ابطال مشخصات دادنامه عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر دعاوی مرتبط 

 با حوزه شهرسازی

مورخ  -210دادنامه شماره 
27/03/1392 

( شهر بوکان سازمان مسکن و 5صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی )ماده 
 و جدول ضمیمه30/3/1381شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ 

 نیعکه  یدر صورت نیزم نینسبت به اخذ ع تیمصوبه مورد شکای از بند اطالق پیام دادنامه:

 .شرع است نیخالف مواز ،نباشد ازیآن مورد ن

مورخ  - 576دادنامه شماره 
26/03/1393 

قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 
قانون  6)موضوع نحوه اجرای تبصره  21/1/1387-ن39492/ت4489

 دهی تولید و عرضه مسکن(کل کشور و سامان 1386بودجه سال 

به پیشنهاد وزارت راه و موکول  1386قانون بودجه سال  6-2اجرای بند  دادنامه:پیام 

 باشد.می قانون مذکور 5-2شهرسازی با رعایت جزء 
مورخ  - 905و  904دادنامه شماره 
13/05/1393 

مدیرکل دفتر امور  28/1/1391 -91/1789/42/56بخشنامه شماره ص
 سوخت استان فارس شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل

سیم که از مصادیق امور مدیریت حمل و نقل اندازی تاکسی بیصدور مجوز راه پیام دادنامه:

 مسافر در محدوده شهر و حومه آن است، به عهده شهرداری است.

مورخ  - 205دادنامه شماره 
09/03/1396 

 شورای اسالمی شهر تنکابن 7/2/1393-32مصوبه شماره  3بند 

-حق دایر نمودن مراکز آموزشی در محلمصوبه شورای شهر مبنی بر منوط کردن  دادنامه: پیام

، خارج از حدود اختیارات هماهنگی و صدور مجوز از شهرداریبه  های غیر کاربری آموزشی

 است.
مورخ  - 628دادنامه شماره 

04/07/1396 
یلی ضوابط و مقررات طرح تفص 27صفحه  9و بند  52صفحه  16-30بند 

شورای عالی  5کمیسیون ماده  1/12/1390یکپارچه شهر تهران مصوب 
 شهرسازی و معماری ایران

مصوب کمیسیون  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران 16-30بند  پیام دادنامه:

 شورای عالی شهرسازی و معماری، خالف شرع است. 5ماده 

مورخ  -1316دادنامه شماره 
16/5/1397 

بودجه شهرداری  17و  16دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد  1-3بند 
توسط معاون توسعه منابع و  6/11/1395-55613ابالغی به شماره 

پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی 
 استانداریهای سراسر کشور

جه ساالنه شهرداری و موسسات و شرکتهای تصویب ، اصالح و متمم و تفریغ بود پیام دادنامه:

وابسته با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها از جمله اختیارات و مسئولیتهای شورای اسالمی 

شهر است و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها حق ورود به حیطه اختیارات شوراهای اسالمی را 

 ندارند.
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اصول کلی حاکم بر 

وضع عوارض و 

 بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 132دادنامه شماره 
04/05/1369 

 نامه اجرایی وصول عوارض فخاریآیین

نامه وصول عوارض تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین جریمه و مجازات در آیین پیام دادنامه:

 .فخاری، خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی و از وظایف قوه مقننه است
مورخ  - 54دادنامه شماره 

08/05/1370 
 19/12/63مورخ  -/ش 27875و  26/6/63-/ش11041مجوزهای شماره 

 قائم مقامی شورای شهر.

و تبصره الحاقی به آن،  1361قانون شورای اسالمی مصوب  35طبق بند یک ماده  پیام دادنامه:

شورای شهر جهت وضع عوارض  مقامیها جواز قانونی برای قائمها و شهرداریاستانداری

 اند.نداشته
مورخ  - 25دادنامه شماره 

22/02/1375 
 )عوارض ارزش افزوده( 21/12/72 -53050/21دستورالعمل شماره 

 درآمدهای دولت و قانون تشکیالت شوراهای اسالمی و قانون وصول برخی ازطبق  پیام دادنامه:

ها صالحیتی در وضع و تصویب عوارض شهرداری ها، استانداریموارد معین نحوه مصرف آن در

 ندارند.
مورخ  - 208دادنامه شماره  

08/10/1375 
معاون شهرسازی و معماری  20/9/70 -13425/80بخشنامه شماره 
 شهرداری تهران

عدم موافقت شهرداری با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز  پیام دادنامه:

 از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری، خالف قانون است.و ... قبل 
مورخ  - 146دادنامه شماره 

07/05/1380 
وزیر امور اقتصادی  1374.8.4مورخ  30 -4.1681.28541بخشنامه شماره 

 و دارایی

مورخ  - 225دادنامه شماره 
16/06/1382 

وزارت امور  28/6/1373مورخ  4/30-21413/6026بخشنامه شماره 
 اقتصادی و دارایی

مورخ  - 228الی  226دادنامه شماره 
16/06/1382 

سازمان امور مالیاتی  22/2/1381مورخ  5/30-1269/285بخشنامه شماره 
 کشور   

پس از  یقانون برنامه اول توسعه اقتصاد 50تبصره  موضوعوصول عوارض ادامه  پیام دادنامه:

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت،  30ر مقرر در ماده پایان برنامه اول به ادعای اعمال اختیا

 .است مغایر قانون

مورخ  – 358الی   354دادنامه شماره 
14/11/1380 

معاون شهرسازی و  1379.7.25مورخ  - 80.79013831بخشنامه شماره
 معماری شهرداری تهران
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول کلی حاکم بر 

وضع عوارض و 

 بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسب  یکاربر رییاضافه تراکم و تغ ره،یپذ ربنا،ی)ز عوارض متعلقه افتیدر الزام به پیام دادنامه:

 ماده صد، خالف قانون است. ونیسیکم مهیعالوه بر جر ،مورد(

 
مورخ  - 378دادنامه شماره 

28/11/1380 
ردیف مصوب شماره  13قسمت خ  از« حوزه شهری»حذف عبارت 
 وزارت کشور   1366.3.26مورخ  1.3.34.4410

شهر بر اساس  یات واقع در خارج از محدوده قانونمطالبه عوارض از کارخانج پیام دادنامه:

 است. ی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیاراتحوزه شهر فیتعر

 
مورخ  - 250دادنامه شماره 

21/07/1381 
شهردار ارومیه متضمن موافقت  21/9/1368مورخ  47354/1نامه شماره 

 استانداری آذربایجان غربی 21/12/1368مورخ 

االصول از وظایف و ، علیآن زانیم غییروضع عوارض و ت تعیین مرجع و مقام مه:پیام دادنا

 .باشداختیارات خاص قانونگذار می

مورخ  - 361دادنامه شماره 
09/09/1382 

نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی آیین
 وزیران   أتیه 7/7/1378شهر، بخش و شهرک مصوب 

 قانون 5 ماده یک تبصره محدوده از شوراها خارج توسط عوارض نوع هر وضع امه:پیام دادن

به  یدگیخاص جهت رس بیبا ترک یتیأه ینیبشیپ واز قانون برنامه سوم  یاصالح مواد

 .استخالف قانون  ،در مورد عوارض اتیشکا

مورخ  - 495الی  493دادنامه شماره 
29/09/1383 

رایی قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم نامه اجآئین 32و  20مواد 
چگونگی  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و

ارائه  ،برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال
/ت 67452نامه شماره دهندگان خدمات وکاالهای وارداتی موضوع تصویب

نامه اجرایی آئین 8 و 7 و 5 و 6اد مو و 28/12/1381هی مورخ  28328
قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه  6تبصره یک ماده 

 چگونگی برقراری و فرهنگی جمهوری اسالمی و اقتصادی، اجتماعی و
 ارائه دهندگان خدمات و ،سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال وصول عوارض و

هی مورخ  28648/ت 13418ره نامه شماکاالهای وارادتی موضوع تصویب
نامه آئین 21ماده یک دستورالعمل اجرائی ماده  وزیران و أتیه 9/2/1382

 وزیران أتیه 28/12/1381هی مورخ  28328/ت 67452شماره 

نامه اجرایی قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر آئین 20ماده  پیام دادنامه:

دریافتی شهرداری به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر قانون واریز یک درصد عوارض 

 و خارج از اختیارات است.
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول کلی حاکم بر 

عوارض و وضع 

 بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 386دادنامه شماره 
24/07/1384 

های کشور % توسط شهرداری5مصوبات وزارت کشور در مورد اخذ عوارض 
 - 1/3/34/28554/13805از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 

 - 3417/3/1و  5/2/1366مورخ  - 126/34/3/1و  12/12/1364مورخ 
 - 4834/34/3/1و  7/3/1366مورخ  - 3419/34/3/1و  7/3/1366مورخ 
  31/3/1366مورخ  - 4842/34/3/1و  31/3/1366مورخ 

مقام شورا، مبنی بر تعیین عوارض بهای گاز مصوبه وزارت کشور به عنوان قائم پیام دادنامه:

کین گاز ساکن در محدوده قانونی شهرها، بدون رعایت قانون تشکیالت مصرفی برای مشتر

 شوراهای اسالمی کشوری، مغایر قانون است.
مورخ  - 365دادنامه شماره 

05/06/1385 
  وزارت کشور 20/11/1376مورخ  - 11731/34/3/18420بخشنامه شماره 

 

خارج از محدوده قانونی شهر از جمله خدمات عمومی در  شهرداری تکلیفی در ارائه پیام دادنامه:

حوزه شهری ندارد و لذا مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری، خالف هدف و 

 حکم مقنن است.
مورخ  - 363دادنامه شماره 

23/05/1386 
 انجمن شهر سابق شهر یزد 1356آیین نامه وصول عوارض مصوب  3ماده 

های سابق شهر مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کورهمصوبه انجمن  پیام دادنامه:

تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر است، مغایر 

 قانون و خارج از اختیارات است.
مورخ  - 1282دادنامه شماره 

07/11/1386 
 6/11/1383مورخ  - 502ب مصوبه شماره  -2ب و  -1قسمتی از بند 

 شورای اسالمی شهر قزوین

اطالق مصوبه شورای شهر در باب مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی و  پیام دادنامه:

 قانون مدنی است.   4، مغایر ماده 1/1/1384تسری آن به قبل از 

مورخ  - 648دادنامه شماره 
02/09/1388 

شورای اسالمی  17/5/1386مورخ  - 804مصوبه شماره  4قسمتی از بند 
 شهر شاندیز

تسری مصوبه شورای شهر در خصوص نرخ جدید بهای خدمات به ماقبل، فاقد  پیام دادنامه:

 وصف قانونی و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 336دادنامه شماره 
14/05/1392 

 مصوبه نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر گرگان

مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ خسارت تاخیر تأدیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا  دادنامه:پیام 

 عوارض تعیین شده در قانون، خارج از حدود اختیارات است.
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول کلی حاکم بر 

وضع عوارض و 

 بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 1026دادنامه شماره 
19/12/1392 

بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده رسمی شورای 
 14/12/1387 مورخ -اسالمی شهر کرج 

های مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض سرانه به دلیل عدم رعایت سیاست پیام دادنامه:

عمومی دولت در جریان تصویب و برقراری عوارض، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود 

 اختیارات است.
مورخ  - 1262دادنامه شماره 

20/11/1394 
 اسالمی شهر گلدشت شورای 18/9/1387-793مصوبه شماره 

مورخ  - 1307ه دادنامه شمار
10/12/1395 

 1/12/1390 -464و  6/10/1390 -448از مصوبات شماره  1بندهای 
 شورای اسالمی شهر رامسر

مورخ  - 627دادنامه شماره 
04/07/1396 

مورخ  -فوق العاده  -علنی –مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی 
ر تهران )دوره سوم( ابالغی به شماره شورای اسالمی شه 8/9/1388

از بند )ز( ماده واحده بودجه  18و تبصره  13455/1335/160-17/9/1388
 2170شهرداری تهران به کد شناسه  1395سال 

قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه  پیام دادنامه:

 شده است.ها لغو ها و دهیاریبه شهرداری
مورخ  - 1317ه دادنامه شمار

10/12/1395 
 -297مصوبه شماره  2و بند  12/11/90 -289مصوبه شماره  2بند 
 شورای اسالمی شهر چهاردانگه 27/1/1391

در صورتی که مصوبات شوراهای شهر در خصوص وضع عوارض محلی جدید  پیام دادنامه:

 عتبار قانونی نیست.اعالم نشده و به مورد اجرا درآید، واجد ا
مورخ  - 26دادنامه شماره 

15/01/1396 
-/ص452/94و اصالحی  17/10/1391-30604مصوبه شماره 

شورای اسالمی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت  10/2/1394
 عوارض به کارکنان شهرداری

وارض به کارکنان مصوبه شورای شهر مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت ع پیام دادنامه:

 است.از حدود اختیارات خارج مغایر قانون و  ،شهرداری

مورخ  - 27دادنامه شماره 
15/01/1396 

شورای  14/11/1388 -7/3/10809مصوبه شماره  61و  44، 18مواد 
 اسالمی شهر برازجان

یر تادیه در وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تاختعیین مجازات و جریمه و  پیام دادنامه:

 خارج است. از حدود اختیارات شورای شهردارد و اختصاص به مقنن  ،پرداخت عوارض

مورخ  -  440دادنامه شماره 
10/05/1396 

-118مصوبه شماره  63( بند ب ماده 4و  3بند الف و تبصره های )
در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای  14/11/1393

 ناسالمی شهر سرعی
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول کلی حاکم بر 

وضع عوارض و 

 بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1تبصره ، مغایر با اخذ عوارض به گذشتهتسری مصوبه شورای شهر در تجویز  پیام دادنامه:

 است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده 

مورخ  -  441دادنامه شماره 
10/05/1396 

شهرداری  5کمیته نظارتی  11/5/1393-16124/93/10تصمیم شماره 
 مشهد 10منطقه 

های نظارتی عوارض از وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر بوده و کمیته وضع پیام دادنامه:

 وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد.

مورخ  -  578دادنامه شماره 
21/06/1396 

-فوق -علنی –( مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی 1تبصره )

شناسه  ان به شمارهشورای اسالمی شهر تهر 5/11/1393مورخ  -العاده 
2006 

نوعی  ،برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض 2تعیین عوارض به ماخذ  پیام دادنامه:

 .تعیین آن از جمله خصایص شورای اسالمی شهر نیست ومجازات است 
مورخ  -  666دادنامه شماره 

18/07/1396 
کمیسیون حل اختالف شهرداری  20/10/1388متمم صورتجلسه مورخ 

 تهران منطقه یک

 .باشد و نه شهرداریشوراهای اسالمی شهر می ر عهدهب ساختمانی وضع عوارض پیام دادنامه:
مورخ  - 833دادنامه شماره 

30/08/1396 
 شورای اسالمی شهر سامان 22/9/1389 -70مصوبه شماره  7بند 

ابطه با پرداخت در ر کارمزد و جریمه دیرکردمصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین  پیام دادنامه:

 است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونیعوارض ساالنه، 

مورخ  - 951دادنامه شماره 
28/09/1396 

شورای اسالمی شهر ایالم  16/12/1394-56( مصوبه شماره 16بند )
موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایالم در سال 

1395 

شورای شهر مبنی بر مقید کردن و کاستن درصدی از عوارض که باید در  مصوبه پیام دادنامه:

 اختیار شوراهای آموزش و پرورش مناطق قرار گیرد، خارج از حدود اختیارات شورا است.

مورخ  - 1011دادنامه شماره 
05/10/1396 

در خصوص تبدیل عوارض کسب و  28/4/1393مورخ  -ابطال جلسه 
و ابطال  1392و  1391، 1390های ی در سالپیشه )مشاغل( حرفه پزشک

تعرفه عوارض )ساختمانی، محلی، صنوف( شهرداری  48و  47مواد 
 در خصوص عوارض حرف پزشکی 1394و  1393های کرمانشاه در سال

بدون استناد یا  های ماقبلمصوبه شورای شهر ناظر بر برقراری عوارض برای سال پیام دادنامه:

های اقتصادی دولت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هداف و سیاستو رعایت ضوابط و ا

 است.
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول کلی حاکم بر 

وضع عوارض و 

 بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 1032دادنامه شماره  
12/10/1396 

شورای اسالمی شهر  11/11/1388-621مصوبه شماره  12و  4بندهای 
 طرقبه

نوان مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ بخشی از امالک واقع در حریم شهر به ع پیام دادنامه:

-های عامسهم شهرداری در مواردی که مالک آنها تقاضای مجوز گردشگری، ورزشی و پروژه

 المنفعه دارد، خالف شرع و قانون است.
 مورخ - 1219  شماره دادنامه

24/11/1396 
افزایش عوارض مشاغل صادر از  8/11/1393مورخ  - 93-1912/4مصوبه 

 شورای اسالمی شهر خرمشهر

مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش دوازده برابری عوارض برای مشاغل بدون  ه:پیام دادنام

 های عمومی دولت، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.رعایت سیاست
 مورخ - 936  شماره دادنامه

12/4/1397 
 شورای اسالمی شهر شیراز 7/11/1392-36642مصوبه شماره 

رعایت موازین قانونی توسط شورا اسالمی شرع خالف موازین جعل عوارض با  پیام دادنامه:

 شرع نمی باشد و از جهت خالف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.
 مورخ -281دادنامه شماره 

4/2/1397 
شورای اسالمی شهر  30/10/1393-/ش12343/93/4مصوبه شماره 

 مشهد

 تادیه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است. اخذ خسارت تاخیر پیام دادنامه:
 - 1240الی  1237شماره دادنامه

 19/4/1397 مورخ
مصوب شورای  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 9بند ) -1

اسالمی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل 
 کاربری

مصوب  1395داری لواسان در سال ( تعرفه عوارض شهر15ذیل بند ) -2
شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی 

 از تفکیک
مصوب  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 17بند ) -3

شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از 
 توسعه شهری

مصوب  1395اسان در سال ( تعرفه عوارض شهرداری لو28بند ) -4
شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن 

 و هوشمند )عوارض اختصاصی شهر لواسان(

شهرداری موظف به انجام تکلیف قانونی است و منوط نمودن این تکلیف به  پیام دادنامه:

 ی مذکور است. پرداخت وجه از سوی متقاضی و موافقت شهردار مغایر موازین قانون
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاکم بر  اصول کلی

وضع عوارض و 

 بهای خدمات

 

 مورخ -1401دادنامه شماره 
13/6/1397 

تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای  3( از جدول شماره 9ردیف )
عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و 

جدول مجوز تردد از مصوبه شماره  7و  6، 1اجزاء و بندهای 
 اسالمی شهر مشهدشورای  27/12/1394-/ش17956/94/4

تجویز هر نوع اخذ وجهی از مردم به تجویز قانونگذار بوده و برای شوراهای  پیام دادنامه:

اسالمی در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 

 چنین صالحیت و اختیاری پیش بینی نشده است.
 مورخ -1646دادنامه شماره 

24/7/1397 
 شورای اسالمی شهر نرماشیر 22/1/1395-1مصوبه شماره 

شورای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که  پیام دادنامه:

تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر 

می نمایند و عوارض یک ماه پس از ارسال هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعالم عمو

 مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است، لذا عدم رعایت مواعد قانونی موجب ابطال است.
 مورخ -1960دادنامه شماره 

25/10/1397 
( عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 2از فصل ) 2تعرفه شماره 

عوارض پذیره یک مترمربع  فصل یک: 3( از تعرفه شماره5، تبصره )1395
فصل یک: عوارض  4( از تعرفه شماره 6از یک واحد تجاری و تبصره )

مصوب شورای  1395پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 
 اسالمی شهر اراک

 مورخ -2158دادنامه شماره 
21/12/1397 

 1395و  1394تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای  2( بند 1

 1396: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 2ماده  3( بند 2
( فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک 3( تعرفه شماره )5( تبصره )3

مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 
 1395و  1394

مترمربع از : تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک 7( ماده 4( تبصره )4
مصوب  1396یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 

 شورای اسالمی شهر اراک

در شرح وظایف شوراهای اسالمی مندرج در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات  پیام دادنامه:

با اصالحات بعدی وظیفه ای  1375شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

 ای لغو بخشنامه های وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض پیش بینی نشده است. بر
 مورخ -1964دادنامه شماره 

25/10/1397 
شورای اسالمی شهر  27/10/1391/ش الف س مورخ  31062مصوبه 

شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده 
 و ایثارگران های شهدا، جانبازان، آزادگان
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی  181مطابق تبصره ماده  پیام دادنامه:

هـر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداریها توسط  1389ایران مصوب سال 

دولت و قوانین مصوب به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور منوط است، در غیر این 

 ودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداریها ممنوع است.صورت بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

اراضی و عوارض 

و  امالک بالاستفاده

فاقد حصار و بناهای 

 مخروبه و نیمه تمام

مورخ  - 556دادنامه شماره 
19/08/1387 

شورای اسالمی شهر  12/11/1382مورخ -مصوبه چهل و پنجمین جلسه 
 تهران

هر مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و امالک بالاستفاده و مصوبه شورای ش پیام دادنامه:

 ای، خالف قانون و خارج از اختیارات است.درصد قیمت منطقه 20خالی و متروکه به ماخذ

 
مورخ  - 1850دادنامه شماره 

13/11/1393 
 شورای اسالمی شهر مشهد 20/12/1384-/ش6102/2مصوبه شماره 

ای شهر مبنی بر اخذ عوارض ساالنه از مالکین اراضی محصور که مصوبه شور پیام دادنامه:

 اند، غیرقانونی است.ظرف یک سال اقدام به احداث ساختمان ننموده

 
مورخ  - 1308ه دادنامه شمار

10/12/1395 
در  1394دفترچه عوارض شورای اسالمی شهر صفادشت در سال  29ماده 

قانون  92ی مقررات ماده خصوص وضع عوارض بر امالک رهاشده در اجرا
 1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

مصوبه شورای شهر در خصوص تعیین عوارض امالک رها شده، خالف قانون و  پیام دادنامه:

 خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 1310و 1309ه دادنامه شمار
10/12/1395 

 -/ش1782/91/3، 20/12/1384 -/ش6102/2های مصوبات شماره
 -/ش581/92/3و  18/7/1391 -/ش2023/91/3، 25/4/1391
 شورای اسالمی شهر مشهد 17/2/1392

مصوبه شورای شهر در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و  پیام دادنامه:

 غیرمحصور رهاشده، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 
مورخ  - 955دادنامه شماره 

28/09/1396 
 شورای اسالمی شهر جدید گلبهار 14/11/1392مورخ  -مصوبه جلسه 

های افتاده و فاقد حصار و مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض برای زمین پیام دادنامه:

 است.بناهای مخروبه و نیمه تمام، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

عوارض ارزش افزوده 

 شی از ساختنا

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 428دادنامه شماره 
06/07/1395 

تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای  3تبصره 
 اسالمی شهر گز برخوار

درصد عوارض ارزش افزوده برای  25مصوبه شورای شهر در خصوص تعیین  پیام دادنامه:

 ف قانون و خارج از حدود اختیارات است.و قبل از الحاق، خال 1358های قبل از سال ساختمان
مورخ  - 175دادنامه شماره 

02/03/1396 
مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسالمی شهر گرگان به شماره 

[ در خصوص 3/31928/87-12/11/1387] 8/31867/87-9/11/1387
 اخذ عوارض حق ارزش افزوده

نسبت به بیش ، عوارض حق ارزش افزودهشهر در خصوص شورای اطالق مصوبه  پیام دادنامه:

 شناخته شده است. از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده، خالف شرع
 مورخ - 1146  شماره دادنامه

10/11/1396 
موضوع تعرفه اخذ  61و  59، 48، 46، 34، 33، 30، 27، 17، 4مواد 

می شهر شورای اسال 1395و  1394های عوارض شهرداری در سال
 برازجان

عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت و سایر وضع مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

عناوین عوارض، مستند به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون و خارج از حدود 

 اختیارات است.

 

 

 

عوارض استخرهای 

 روباز و سرپوشیده

 مورخ -338دادنامه شماره 
14/5/86 

مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی 
 شورای اسالمی شهر تهران 7/11/1382مصوب 

در منازل و  یاختصاص یوضع عوارض از استخرهامصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

ز حدود مغایر قانون و خارج ا حاصل از آن در نقاط محروم، درآمد و مصرف یمسکون یهامجتمع

 اختیارات است.

مورخ  - 832دادنامه شماره 
27/11/1387 

 -مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه  2تبصره یک و قسمت اول تبصره  5بند 
 شورای اسالمی شهر تهران 17/18/1387مورخ 

مورخ   - 252دادنامه شماره 
21/06/1390 

هر شورای اسالمی ش 6/6/1385مورخ  -اصالحیه بند )ج( مصوبه جلسه 
 مشهد

مصوبه شورای شهر مبنی بر برقراری عوارض از استخرهای روباز و سرپوشیده و  پیام دادنامه:

 ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.سایر باشگاه

 

عوارض انتشار 

 های تبلیغاتیآگهی

مورخ  - 809و  808دادنامه شماره 
20/11/1387 

خصوص دریافت عوارض از هزینه در  مشهد شهر اسالمی شورای مصوبه
 پذیرش آگهی

های تبلیغاتی مطبوعات یا موسسات دارای جنبه تجاری، دریافت عوارض از آگهی پیام دادنامه:

 بازرگانی یا انتفاعی با حوزه فعالیت غیرمحلی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
سال  28و ردیف  1392الی 1389های های آن از سالو تبصره 35ردیف  مورخ - 1239  شماره دادنامه
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

درصد مبلغ  2مصوبات شورای اسالمی شهر یزد مبنی بر وضع  1393 08/12/1396
 انتشار آگهی تبلیغاتی

، خالف مفاد درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی 2وضع مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 است. مالیات بر ارزش افزودهقانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض بر بهای 

 بلیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 151دادنامه شماره 
30/02/1392 

تصمیمات شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض فروش بلیط، استخر،  -1
مصوبه شورای اسالمی شهر  -2سونا، جکوزی، وسایل تفریحی شهربازی؛ 

؛ 1389( عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 27اراک ) تعرفه 
 2/4/1389 -77/ک/م/66به شماره  77رأی کمیسیون ماده  -3

 ،اماکن تفریحیبر بلیط ورودی عوارض مصوبه شورای شهر در خصوص وضع  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده است.هنری وفرهنگی 

مورخ  - 1848دادنامه شماره 
13/11/1393 

 می شهر قزوینشورای اسال 14/11/1389-583مصوبه شماره 

مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیط کلیه نمایشگاهها اعم از  پیام دادنامه:

 لوازم خانگی، صنعتی و ...، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 
مورخ  - 569الی  564دادنامه شماره 
25/08/1395 

خرم آباد، قدس، مصوبات شورای اسالمی شهرهای محمدشهر، مالرد، 
 از تاریخ تصویب هشتگرد شهریار،

 

عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، تعیین شورای شهر مبنی بر  همصوب پیام دادنامه:

شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی  مسابقات ورزشی، استخرها،

 ، مغایر قانون است.نمایشگاه
رخ مو - 570دادنامه شماره 

25/08/1395 
شورای  10/11/1392از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب  33-1بند 

 اسالمی شهر یزد

های شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشن همصوب پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.نمایشی
مورخ  - 571دادنامه شماره 

25/08/1395 
شورای اسالمی شهر کرمان ناظر بر برقراری  1393از مصوبه سال  25بند 

 های مختلفها و مراسمبلیط کنسرت عوارض فروش

مورخ  -2135دادنامه شماره 
14/12/1397 

شورای  1396دفترچه عوارض محلی سال  28تعرفه شماره  1بخش 
یین قانون تشکیالت و آ 92اسالمی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 

 1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

های ها و مراسمفروش بلیط کنسرتعوارض تعیین شورای شهر مبنی بر  همصوب پیام دادنامه:

 مختلف، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و عوارض بر دکل

-تأسیسات و آنتن

 های مخابراتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  1805الی  1796دادنامه شماره 
 19/11/1393مورخ  - 1808

 برخی مصوبات شورای اسالمی شهرها

مورخ  - 210دادنامه شماره 
18/03/1395 

مصوبه شورای اسالمی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات 
 1391مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 

مورخ  - 360و  319دادنامه شماره  
13/04/1396 

شورای اسالمی  28/8/1390-/ش3690/90/3مصوبه شماره  7و  6مواد 
 1394های تعرفه عوارض سال 29و  26های بندهای شهر مشهد و تبصره

 مصوب شورای اسالمی شهر حسن آباد 1395و 

مورخ  -  323دادنامه شماره 
13/04/1396 

 شورای اسالمی شهر صدرا 13/11/1392-687/4/92مصوبه شماره 

مورخ  -  567دادنامه شماره 
14/06/1396 

 شورای اسالمی شهر کرمانشاه 1394تعرفه عوارض محلی سال  46ماده 

مورخ  - 887دادنامه شماره 
14/09/1396 

و اصالحیه آن به شماره  19/11/1387-18651/1219/160مصوبه شماره 
 شورای اسالمی شهر تهران 16/11/1392 -24530/1842/160

های مخابراتی توسط شوراهای اسالمی شهر، ها و آنتنتعیین عوارض بر دکل پیام دادنامه:

 خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 
مورخ  - 473دادنامه شماره 

13/07/1395 
و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری  72ماده 
 مصوب شورای اسالمی شهر سمنان 1395ن برای اجرا در سال سمنا

های مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکل پیام دادنامه:

 مخابراتی و برق، خالف قانون و خارج از اختیارات است.

 

مورخ  - 574و  573دادنامه شماره 
25/08/1395 

شهر  یاسالم یرض شورابخش چهارم فصل اول تعرفه عوا 3بند 
شهر  یاسالم یتعرفه عوارض شورا 4-4و بند 1395محمدشهر در سال 

 1395هشتگرد در سال 

های برق های مخابراتی و دکلدکل شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض نصب همصوب پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون و خارج از اختیارات است.سیسات و تجهیزات شهریأو کیوسک تلفن و ت

مورخ  -  320دادنامه شماره 
13/04/1396 

شورای اسالمی شهر کاشمر با  7/10/1393 -18828/2صوبه شماره م
ریال از هر دکل  000/000/20عنوان عوارض حق تشعشع به میزان 

 مخابراتی

شورای شهر با عنوان عوارض حق تشعشع از هر دکل مخابراتی یا بخش مصوبه  پیام دادنامه:

 است.قانون و خارج از اختیارات خصوصی، خالف 

 



  

190 
 

در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

ها و ض بر دکلعوار

-تأسیسات و آنتن

 های مخابراتی

 
 

مورخ  -  321دادنامه شماره 
13/04/1396 

شورای اسالمی شهر  14/11/1392 -501/4از مصوبه شماره  46تعرفه 
 فالورجان

 

های هایی که مبادرت به تعیین عوارض در قبال آنتنشورای شهر در قسمتمصوبه  پیام دادنامه:

نتن تلویزیون واحدهای شخصی( شده است، خالف قانون و اشخاص حقیقی یا حقوقی )غیر از آ

 است.خارج از اختیارات 
 مورخ - 1153  شماره دادنامه

10/11/1396 
تعرفه عوارض  -2تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه »ی1

تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری  -3پذیره تاسیسات شهری 
 سالمی ایمانشهرشورای ا 1394مورد عمل در سال 

 

، مستند به عوارض پذیره از تاسیسات شهری مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ پیام دادنامه:

االرض، خالف قانون و خارج از ها و حقآرای قبلی هیأت عمومی دیوان راجع به عوارض بر دکل

 حدود اختیارات است.

 

 

 

 

 

عوارض بر 

 قراردادها و معامالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 365دادنامه شماره 
05/06/1385 

 وزارت کشور 20/11/1376مورخ  - 11731/34/3/18420بخشنامه شماره 

خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله  شهرداری تکلیفی در ارائه پیام دادنامه:

ه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری، خالف هدف و حوزه شهری ندارد و لذا مطالب

 حکم مقنن است.
مورخ  - 550دادنامه شماره 

08/08/1391 
 عوارض برای قراردادهای پیمانکاری 41تعرفه شماره 

مورخ  - 938دادنامه شماره 
21/12/1391 

 نیشهر شاه یاسالم یشورا 1/1311و 1311 یمصوبات موضوع کدها
 شهر

مورخ  - 28امه شماره دادن
19/01/1392 

 میبافق در خصوص عوارض ن یخدمات شهردار یتعرفه عوارض و بها
 یمانکاریپ یدرصد بر قراردادها

 - 1775الی  1763دادنامه شماره 
 15/10/1393مورخ 

 برخی مصوبات شورای اسالمی شهرها

مورخ  - 1313دادنامه شماره 
18/12/1394 

شورای اسالمی شهر مبارکه در خصوص  17/6/1388-804مصوبه شماره 
 عوارض نیم درصد قراردادها

مورخ  - 313الی  309دادنامه شماره 
05/05/1395 

آباد، زرقان، محمدشهر مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای کرمانشاه، خرم
 و مشکین دشت

مورخ  - 1310دادنامه شماره 
9/5/1397 

نواع عوارض محلی و بهای از تعرفه ا 16/12/1394-56مصوبه شماره 
 در خصوص 1395خدمات شهرداری ایالم در سال 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض بر 

 قراردادها و معامالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد  3( وضع عوارض به میزان 1 
 قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی

 ( وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال2  
بری امالک بعد از ( وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کار3  

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  5تصمیم کمیسیون ماده 
 شورای اسالمی شهر ایالم

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، مغایر قانون  پیام دادنامه:

 است.

مورخ  - 1528دادنامه شماره 
24/09/1393 

 استانداری خوزستان 18/11/1388 -50868/1/44نامه شماره  7بند 

مورخ  -1882-1883دادنامه شماره 
27/9/1397 

دوره چهارم شورای اسالمی شهر  128از جلسه شماره  4مصوبه شماره 
مصوب شورای اسالمی  1/4/1395 -12925/2000اهواز ابالغی به شماره 

 شهر اهواز

ها و سازمانها و نهادها و اموال منقول شرکتهای اخذ عوارض از برندگان مزایده پیام دادنامه:

های خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی ادارات دولتی و وابسته به دولت و شرکت

 غیردولتی، منطبق با قانون نیست.

مورخ  - 880دادنامه شماره 
21/07/1394 

شورای اسالمی شهر مبارکه اصفهان در  18/10/1392مورخ  -مصوبه 
 م درصد قراردادها و معامالتخصوص عوارض نی

در فرض شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوی  پیام دادنامه:

مؤدی، شورای شهر مجاز به تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای مشمول قانون مالیات بر 

 باشد.ارزش افزوده نمی
مورخ  - 1263دادنامه شماره 

20/11/1394 
شورای  1390های کسب و پیشه سال تعرفه عوارض فعالیت 41ماده 

 اسالمی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه

در هنگام ارائه درصد  5/1به میزان ها و قراردادها بابت کلیه پیمانتعیین عوارض  پیام دادنامه:

یارات ، خالف قانون و خارج از اختصورت وضعیت و صورتحساب و واریز آن به حساب شهرداری

 شورای شهر است.
مورخ  - 30دادنامه شماره 

24/01/1395 
شورای اسالمی  27/7/1383مورخ  -صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه 

شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک 
 درصد

افزایش نرخ آن  قراردادهای پیمانکاری و در تجویز عوارض بر شهرمصوبه شورای  پیام دادنامه:

 .مغایر قانون است ،به یک درصد از نیم درصد
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

مورخ  - 425دادنامه شماره 
06/07/1395 

بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسالمی شهر  5بند 
 1395محمدشهر در سال 

ارزش  ها به عالوهمصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادها و پیمان پیام دادنامه:

 افزوده، خالف قانون و خارج از اختیارات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض بر معامله 

امالک، مستغالت، 

مستحدثات، 

 سرقفلی و حراج

 اموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 113دادنامه شماره 
16/03/1390 

% عوارض از 2و زاهدان در خصوص اخذ  زدی یاسالم یمصوبات شوراها
 86و  85 یهادر سال یحراج اموال دولت ای دهیبرندگان مزا

دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک  پیام دادنامه:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور خارج  76ماده  16ماده یک و بند 

 است.

مورخ  - 799دادنامه شماره 
02/11/1391 

 یخدمات شهر یرض و بهاوصول عوا نییمصوبه تع 7ماده 

مورخ  -1018دادنامه شماره 
17/06/1393 

هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از قسمت
 مصوب شورای اسالمی شهر 1/1/1393

مورخ  -1311ه دادنامه شمار
10/12/1395 

تعرفه عوارض محلی شورای اسالمی شهر میانه در خصوص وضع  27ماده 
الت امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلی و وسایل عوارض بر معام

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  92نقلیه در اجرای مقررات ماده 
 1392عدالت اداری مصوب سال 

مورخ  - 1906دادنامه شماره 
27/11/1393 

های تابعه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان 13ماده 
 1392سال 

مورخ   - 1910نامه شماره داد
27/11/1393 

 1392تعرفه عوارض سال  30ماده  7فصل  5از بخش  2و  1بندهای 
 شهرداری همدان

مورخ  - 1260دادنامه شماره 
20/11/1394 

در  1394تعرفه عوارض محلی شورای اسالمی شهر مرند در سال  24ماده 
 سرقفلیقسمت وضع عوارض معامالت امالک، مستغالت، مستحدثات، 

مورخ  - 320الی 318دادنامه شماره 
12/05/1395 

 مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای خلخال، تهران و شیراز

مورخ  - 518دادنامه شماره 
11/08/1395 

 1393تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال  27بخش الف ماده 

مورخ  - 545الی  539دادنامه شماره 
18/08/1395 

 شهرقدس، شهریار، محمدشهر، ی اسالمی شهرهای گرگان،مصوبات شورا
 صفادشت و تهران

مورخ  - 678ه دادنامه شمار
16/09/1395 

العاده دور سوم و هشتادمین صورتجلسه فوق سیصد 1/2و  2بندهای 
و ابطال بندهای  30/9/1390مورخ  -مشکین دشت  شورای اسالمی شهر
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض بر معامله 

امالک، مستغالت، 

مستحدثات، 

 سرقفلی و حراج

 اموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشتمین جلسه رسمی  اد وو هفت مصوبه چهارصد 40از ردیف  7 و 1-2
 27/10/1391مورخ  -شورای اسالمی شهر کرج 

مورخ  - 679ه دادنامه شمار
16/09/1395 

و بند  1392از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال  24بند 
 1392و بهای خدمات در سال  تعرفه عوارض 19

مورخ  - 95دادنامه شماره 
12/02/1396 

در  1395الی  1393های المی شهر بوشهر در سالمصوبات شورای اس
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92اجرای مقررات ماده 

 1392اداری سال 

مورخ  -  359الی  357دادنامه شماره 
20/04/1396 

 1394تعرفه مصوب عوارض سال  47ماده  2و  1ابطال بندهای  -1
ام معامالت غیر منقول اراضی شهرداری همدان در خصوص عوارض بر انج

 5ابطال ماده  -2و امالک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر همدان 
عوارض بر معامالت امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلی مصوب 

ابطال  -3شورای اسالمی شهر مرجقل )تولم شهر( از توابع استان گیالن 
دمات سال تعرفه عوارض و بهای خ 2فصل  -12عوارض مصوب در بخش 

شورای اسالمی شهر کرج در خصوص عوارض نقل و انتقال و  1394
 تفکیک اراضی و معامالت غیر منقول و ارزش سرقفلی

مورخ  - 663دادنامه شماره 
18/07/1396 

شورای اسالمی شهر  1394دستورالعمل تعرفه عوارض سال  24ماده 
دادرسی دیوان  قانون تشکیالت و آیین 92هشترود در اجرای مقررات ماده 

 1392عدالت اداری مصوب سال 

مورخ  - 1028دادنامه شماره  
12/10/1396 

شهر در شورای اسالمی شهر کمال 1395تعرفه عوارض سال  1/2و  2بند 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92اجرای مقررات ماده 

 1392اداری مصوب سال 

مورخ  - 275دادنامه شماره  
4/2/1397 

شورای اسالمی بخش نیر  13/11/1394-74مصوبه شماره  16بند 
 شهرستان تفت یزد

مورخ  -307دادنامه شماره  
18/2/1397 

 مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز شامل:
( فصل چهارم راجع به تامین سرانه خدمات عمومی و شهری ) عوارض 1 

 3و  2و  1تبصره  -تغییر کاربری( ماده واحده
فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب  12ده ( ما2 

  5بند ماده مذکور و تبصره های بند  6کلیه  –عوارض پذیره و اضافه تراکم 
( فصل نهم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معامالت غیر منقول 3 

 و ارزش سرقفلی کلیه مواد بخشهای الف و ب
ه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری ( فصل پانزدهم راجع به آیین نام4

از مواد سه  1در ماده « خصوصی»و « اماکن مشرف بر آن» شامل: قسمت 
تابلوهای معرف در فعالیتهای مربوط به اشخاص » قسمت  -گانه اولیه
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض بر معامله 

مستغالت، امالک، 

مستحدثات، 

 سرقفلی و حراج

 اموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابلوهای » قسمت  –گانه اولیه  3از مواد  2در ماده « حقیقی و خصوصی
تمام مواد بخش  –گانه اولیه از مواد سه  3در ماده « معرف نوع فعالیت

تمام مواد بخش تابلوهای  –تابلوهای غیر تبلیغاتی قسمتهای الف، ب و ج 
از فصل پانزدهم راجع به آیین نامه  2-2و  1-2تبلیغاتی به استثنای مواد 
 1-4ماده  -شهری اجرایی ساماندهی تبلیغات

مورخ  -921دادنامه شماره  
29/3/1397 

-ش الف س31120و  14/10/1395-/ص5498/95مصوبات شماره 
شورای اسالمی شهر شیراز در  25/10/1392-36427و  9/11/1391

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 92اجرای ماده 

مورخ  -922دادنامه شماره  
29/3/1397 

شورای اسالمی شهر طرقبه در اجرای  23/6/1395-639مصوبه شماره 
انون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ق 92مقررات ماده 
 1392مصوب سال 

مورخ  -2037دادنامه شماره  
16/11/1397 

 5و  4، 3، 2، 1و بندهای  9/6/1381-1451/28مصوبه شماره  2بند 
از مصوبات شورای اسالمی شهر  16/6/1387-67857/1/20مصوبه شماره 

 اصفهان

مورخ  -2114دادنامه شماره  
7/12/1397 

تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر قم در سال  6و  5مواد 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  92در اجرای مقررات ماده  1397

 عدالت اداری

عوارض بر معامله امالک مستغالت، مستحدثات و  نییدر تع شهر یمصوبه شورا پیام دادنامه:

 است.قانون  ریمغا ،یسرقفل

مورخ  - 870دنامه شماره دا
14/07/1394 

مصوب شورای اسالمی شهر  1393تعرفه عوارض محلی سال  24ماده 
 مرند

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض نقل و انتقال امالک و وسایط نقلیه  پیام دادنامه:

 موتوری، مغایر قانون است.

مورخ  - 243دادنامه شماره 
01/04/1395 

فصل دوم دفترچه عوارض و بهای  12بخش  1، 2، 6، 7، 8بندهای 
 1394خدمات شورای اسالمی شهر کرج در سال 

عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی  مبنی بر وضع شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

 ، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.تجاری، اداری و صنعتی

مورخ  - 1345ه دادنامه شمار
10/12/1395 

 یشورا یخدمات و عوارض ساختمان یتعرفه بها 5ماده  یهاتبصره
 1391شهر نوشهر مصوب  یاسالم

و بینی نشده پیشعوارض نقل و انتقال امالک  زیبر تجو یموضوعه، حکم نیدر قوان پیام دادنامه:

 .مستند به حکم مقنن نیست یتوسط شهردار کیحق تفک نهیهز افتیدر

 



  

195 
 

در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض بر معامله 

امالک، مستغالت، 

مستحدثات، 

 سرقفلی و حراج

 اموال

 

مورخ  -  350اره دادنامه شم
20/04/1396 

دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعالم شهرداری  16بند 
 مصوب شورای اسالمی شهر لواسان 1395لواسان در سال 

مغایر با  مبنی بر اخذ عوارض بهای خدمات صدور استعالم،شورای شهر مصوبه  پیام دادنامه:

 است.دیوان عدالت اداری  هیأت عمومیقبلی آراء 

مورخ  - 738دادنامه شماره 
02/08/1396 

شهرداری شهریار مصوب شورای  1394تعرفه عوارض سال « 33»بند 
 اسالمی شهریار

برقراری عوارض بر مزایده اموال و امالک و مستغالت مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 .منطبق با قانون نیست ،اعم از فروش و اجاره

مورخ  -  892ره دادنامه شما
14/09/1396 

دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب  2ماده 
 وزارت کشور 29/10/1383

تعیین  دروزارت کشور شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب  2ماده  پیام دادنامه:

 است. مغایر قانون ،عوارض بر معامالت غیر منقول )زمین و ساختمان(

 
مورخ  -  54دادنامه شماره 

28/1/1397 
 شورای اسالمی شهر شیراز 1/12/1395-6767/95مصوبه شماره 

اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعالم واگذاری  پیام دادنامه:

 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.  تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

 
خ مور - 2037دادنامه شماره 

16/11/1397 
 5و  4، 3، 2، 1و بندهای  9/6/1381-1451/28مصوبه شماره  2بند 

از مصوبات شورای اسالمی شهر  16/6/1387-67857/1/20مصوبه شماره 
 اصفهان

برقراری عوارض بر نقل و انتقال امالکی که مالیات آنها در قوانین خاص تعیین  پیام دادنامه:

 رج از حدود اختیارات است. خالف قانون و خا تکلیف شده است

 

 

عوارض تابلوهای 

منصوبه )هزینه 

 تبلیغات محیطی(
 
 

مورخ  - 449دادنامه شماره 
06/09/1384 

شورای اسالمی  12/11/1382مورخ  - 16725/460/160مصوبه شماره 
 شهر تهران

 بدون منصوبه در حوزه شهر یعوارض تابلوها شیدر باب افزامصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

 است. هدف و حکم مقنن ریمغای، مقررات قانون تیرعا

مورخ  - 407و  406دادنامه شماره 
03/06/1387 

و دستور شماره  17/2/1385مورخ  - 231شق )ز( مصوبه جلسه  6بند 
 شهرداری تهران 1/3/1386مورخ  - 3232/615

 شهر مشهد یاسالم یشورا 3/11/84مورخ  -مصوبه مورخ  - 771دادنامه شماره 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تابلوهای 

منصوبه )هزینه 

 تبلیغات محیطی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/10/1391 

مورخ  - 362دادنامه شماره 
21/05/1392 

 شورای 9/11/1389 -ش/3559/89 شماره مصوبه 41 و 21 هایتعرفه
 اراک شهر اسالمی

مورخ  - 710دادنامه شماره 
03/06/1394 

 شهر اسالمی شورای سوم دوره جلسه هشتمین و هشتاد 7 شماره مصوبه
 11/11/1387 مورخ - اهواز

مورخ  - 850دادنامه شماره 
25/03/1394 

-24750/1844/160ره مصوبه شما 2و تبصره  1تبصره « ز»بند 
 شورای اسالمی شهر تهران 19/11/1392

 - 1057الی  1043دادنامه شماره 
 03/09/1394مورخ 

عوارض و  -1ها در خصوص شهرداری 1394تعرفه عوارض محلی سال 
عوارض نصب و سالیانه  -2ها بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانک

 هاعوارض تابلوی بانک -3ها عابر بانک

مورخ  - 1269دادنامه شماره 
27/11/1394 

 شورای اسالمی شهر اراک 10/11/1388-/ش3983/88مصوبه شماره 

مورخ  - 680ه دادنامه شمار
16/09/1395 

 شهرشورای اسالمی شهر زرین 13/11/1390-1088مصوبه شماره 

مورخ  - 1229ه دادنامه شمار
19/11/1395 

در اجرای مقررات  1394سامن در سال  تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر
 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون 92ماده 

مورخ  - 27دادنامه شماره 
15/01/1396 

شورای  14/11/1388 -7/3/10809مصوبه شماره  61و  44، 18مواد 
 اسالمی شهر برازجان

مورخ  - 30دادنامه شماره 
15/01/1396 

شهرداری همدان  1392تعرفه عوارض سال  60هماد 24فصیل  12بخش 
 مصوب شورای اسالمی شهر همدان

مورخ  - 31دادنامه شماره 
15/01/1396 

تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب  33های مقرر در ماده تعرفه
روزنامه  4038شورای اسالمی شهر تبریز مندرج در شماره  13/11/1392

 سراسری امین

مورخ  - 152الی  148دادنامه شماره 
26/02/1396 

همدان و  بندرعباس، مصوبات شورای اسالمی شهرهای کرج، گرگان،
قانون تشکیالت و ایین دادرسی دیوان  92سنندج در اجرای مقررات ماده 

 1392 عدالت اداری مصوب سال

مورخ  - 190دادنامه شماره 
02/03/1396 

شورای  1388و  1387 مندرج در تعرفه عوارض سال 73ابطال ردیف  -1
در خصوص  6/11/1386مورخ  -اسالمی شهر بافق موضوع صورتجلسه 

 عوارض تعرفه در مندرج 75 ردیف ابطال -2  هاعوارض تابلوهای بانک
 - صورتجلسه موضوع بافق شهر اسالمی شورای 1388 و 1387 سال
ابطال ردیف  -3  هابانک تابلوهای عوارض خصوص در 6/11/1386 مورخ

شورای اسالمی شهر  1388و  1387مندرج در تعرفه عوارض سال  78
در خصوص عوارض درآمد  6/11/1386مورخ  -بافق موضوع صورتجلسه 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تابلوهای 

منصوبه )هزینه 

 تبلیغات محیطی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1389 سال عوارض پیشنهاد فرم در مندرج 51 ردیف ابطال -4  هابانک
 در 12/11/1387 مورخ - صورتجلسه موضوع بافق شهر اسالمی شورای

مندرج در فرم  51ابطال ردیف  -5ها لوهای بانکتاب عوارض خصوص
شورای اسالمی شهر بافق موضوع  1390پیشنهاد عوارض سال 

  هادر خصوص عوارض تابلوهای بانک 11/11/1389مورخ  -صورتجلسه 
 شورای 1391 سال عوارض پیشنهاد فرم در مندرج 51 ردیف ابطال -6

وص در خص 26/11/1390مورخ  -صورتجلسه موضوع  بافق شهر اسالمی
مندرج در فرم پیشنهاد  51ابطال ردیف  -7ها عوارض تابلوهای بانک

مورخ  -شورای اسالمی شهر بافق موضوع صورتجلسه  1392عوارض سال 
 هادر خصوص عوارض تابلوهای بانک 15/11/1391

مورخ  -  323دادنامه شماره 
13/04/1396 

 اشورای اسالمی شهر صدر 13/11/1392-687/4/92مصوبه شماره 

مورخ  - 410دادنامه شماره 
03/05/1396 

های تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال 168و  167ابطال بندهای  -1
تعرفه عوارض  00023و  00022ابطال کد عوارض  -2 1389و  1387

آباد از شورای اسالمی شهر صالح 1393الی  1390های مربوط به سال
 توابع استان همدان

مورخ  - 611و  610دادنامه شماره 
28/06/1396 

شورای  25/3/1383-2570مصوبه شماره  5بند  2و تبصره  1بند  1تبصره 
 اسالمی شهر اهواز

مورخ  - 241دادنامه شماره 
07/06/1390 

نامه مقررات و اخذ بهای ماده یک و بندهای یک و دو ماده یک از آیین
بلیغات در معابر خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و ت

و بعد از آن، مصوب یکصد و چهل و  1388عمومی شهر برای سال 
 هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر گرگان

مصوبه شورای شهر مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات شهرداری بابت تابلوهای  پیام دادنامه:

قانون و خارج ها و مؤسسات اعتباری، مغایر های دولتی، شعب بانکمنصوبه بر سردرب شرکت

 از حدود اختیارات است.
مورخ  - 551دادنامه شماره 

20/08/1392 
شورای اسالمی  3/11/1387 -2729/7/100مصوبه شماره  29و  39مواد 

 شهر زاهدان

مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض بر تابلوی معرف محل کسب بیش  پیام دادنامه:

شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام، مغایر  از سقف محل کسب و ممنوعیت نصب تابلوی

 قانون است.

مورخ  - 414دادنامه شماره 
16/06/1395 

و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری  28ردیف 
 مصوب شورای اسالمی شهر یزد 1390یزد در سال 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

عوارض تابلوهای 

)هزینه منصوبه 

 تبلیغات محیطی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لویی که شهرداری با آوری تابدر خصوص اخذ هزینه جمعمصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

مغایر قانون و  ،باشد و همچنین اخذ عوارض از تابلوهای شناساییادامه نصب آن موافق نمی

 است. خارج از حدود اختیارات
مورخ  - 415دادنامه شماره 

16/06/1395 
 1388تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب سال  19ماده 

 یبشورای اسالمی شهر قم از تاریخ تصو

مورخ  -  351دادنامه شماره 
20/04/1396 

مصوب  1395تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  10ماده  7تبصره 
 شورای اسالمی شهر یاسوج

 مورخ - 1241  شماره دادنامه
08/12/1396 

شورای اسالمی شهر  1395تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  18-8بند 
 پشت باماشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه 

 - 1244الی 1242  شماره دادنامه
 08/12/1396 مورخ

مصوب شورای  1395تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  20-8بند 
 اسالمی شهر یزد

 مورخ -277  شماره دادنامه
4/2/1397 

شورای اسالمی شهر  5/10/1389-14022/1494/160مصوبه شماره 
 تهران

 مورخ -307  شماره دادنامه
18/2/1397 

 مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز شامل:
( فصل چهارم راجع به تامین سرانه خدمات عمومی و شهری ) عوارض 1 

 3و  2و  1تبصره  -تغییر کاربری( ماده واحده
فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب  12( ماده 2 

  5های بند  بند ماده مذکور و تبصره 6کلیه  –عوارض پذیره و اضافه تراکم 
( فصل نهم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معامالت غیر منقول 3 

 و ارزش سرقفلی کلیه مواد بخشهای الف و ب
( فصل پانزدهم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری 4

از مواد سه  1در ماده « خصوصی»و « اماکن مشرف بر آن» شامل: قسمت 
تابلوهای معرف در فعالیتهای مربوط به اشخاص »  قسمت -گانه اولیه

تابلوهای » قسمت  –گانه اولیه  3از مواد  2در ماده « حقیقی و خصوصی
تمام مواد بخش  –از مواد سه گانه اولیه  3در ماده « معرف نوع فعالیت

تمام مواد بخش تابلوهای  –تابلوهای غیر تبلیغاتی قسمتهای الف، ب و ج 
از فصل پانزدهم راجع به آیین نامه  2-2و  1-2نای مواد تبلیغاتی به استث

 1-4ماده  -شهری اجرایی ساماندهی تبلیغات

مورخ  - 1976ه دادنامه شمار
2/11/1397 

و تبصره های آن از تعرفه عوارض  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1و بندهای  30ماده 
مصوب شورای اسالمی شهر فاضل  1396و بهای خدمات شهری در سال 

 دآبا

مورخ  -1982ه دادنامه شمار
2/11/1397 

مصوبه شماره  5و  4، 3، 2، 1ج اصالحی و تبصره های -1بند 
 21ماده  3در خصوص عوارض تابلو و تبصره  8/11/1394-/ص5676/94
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عوارض تابلوهای 

منصوبه )هزینه 

 تبلیغات محیطی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوب شورای اسالمی شهر  22/10/1395-/ص5694/95مصوبه شماره 
های معرف شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلو

 کاربری

مصوبه شورای شهر در خصوص تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری، مغایر  پیام دادنامه:

 قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 1963ه دادنامه شمار
25/10/1397 

از تعرفه  21و ماده  1394از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  22ماده 
 مصوب شورای اسالمی شهر یزد 1395سال عوارض و بهای خدمات 

در مصوبات  وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن پیام دادنامه:

 شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 682ه دادنامه شمار
16/09/1395 

شورای  17/10/1391مورخ  -ه و هفتاد و هشتمین جلس مصوبه چهارصد
 اسالمی شهر کرج

مورخ  - 321ه دادنامه شمار
25/2/1397 

و تبصره الف  1393و  1392سالهای  31ابطال تبصره بند الف ماده  -1
ابطال  -2شورای اسالمی شهر رشت  1394تعرفه عوارض سال  30ماده 

 32قسمتی از مصوبات شورای اسالمی شهر رشت موضوع )بند ب ماده 
 (1391و  1390سالهای  30و بند ب ماده  1389سال 

برای تابلوهای اصناف با معرف در خصوص تعیین عوارض  شهرشورای  همصوب پیام دادنامه:

 .و خارج از حدود اختیارات است خالف قانون ،کاربری
مورخ  - 683ه دادنامه شمار

16/09/1395 
رای اسالمی شهر مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شو 2و1بندهای 

 کاشان

ها و اصناف مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای مغازه شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

خالف قانون ، سسات خصوصیؤها و ماخذ عوارض از تابلوی کلیه شرکت در خصوصو همچنین 

 است.و خارج از اختیارات 
مورخ  - 1230ه دادنامه شمار

19/11/1395 
کمیسیون تلفیق  17/10/1393مورخ  -و پنجمین جلسه  مصوبه بیست

-5475/93/56/4کرج، موضوع صورتجلسه شماره  شورای اسالمی شهر
قانون تشکیالت و آیین دادرسی  92اجرای مقررات ماده  در 3/10/1393

 دیوان عدالت اداری

معرف در خصوص وضع عوارض تابلوهای شهر مصوبه کمیسیون تلفیق شورای  پیام دادنامه:

، مغایر قانون بیمه سسات مالی و اعتباری وؤها و ممتر و تابلوی بانک 50/1محل بیش از عرض 

 و خارج از اختیارات است.
مورخ  - 1231ه دادنامه شمار

19/11/1395 
 1387از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  28-18 الی 28-14بندهای 
 زدتعرفه عوارض شهرداری ی 28 -19از بند  و قسمتی
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تابلوهای 

منصوبه )هزینه 

 تبلیغات محیطی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پالکاردهای فرهنگی و مذهبی و دریافت بهای  پیام دادنامه:

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات توسط شهرداری،  اطالع رسانی دستگاههای دولتی

 است. شورای شهر

مورخ  - 1232ه دادنامه شمار
19/11/1395 

و  1های ح( و جدول-و-، ) هیآن 2و  1های د( و تبصره-ج-بندهای )الف
شورای اسالمی شهر تهران در  17/2/1385-231آن از مصوبه شماره  2

خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب 
 13/4/1385-246صنفی و ابطال اصالحیه این مصوبه به شماره 

 

کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر  مبنی بر اخذ عوارض از شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.بدون توجه به غیر تبلیغاتی بودن آن

 
 - 1236الی  1233ه دادنامه شمار
 19/11/1395مورخ 

شورای   19/8/1392-35562و  27/6/1389-17633مصوبات شماره 
 اسالمی شهر شیراز

تعیین عوارض تابلوهای معرف محل و تعیین ضریب مبنی بر  شهری شورامصوبه  پیام دادنامه:

 برای محاسبه و افزایش آن، مغایر قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 215/92دادنامه شماره  
13/04/1396 

عوارض و   تعرفه 12/11/1391-3/61858/91مصوبه شماره  16ماده  -1
بخش دوم و سوم  -2 1392بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 

مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض  13ماده  -3مصوبه  17ماده 
 نصب تابلو در معابر عمومی شهر

مورخ  - 315دادنامه شماره  
13/04/1396 

تعرفه عوارض و  12/11/1391 -3/61858/91مصوبه شماره  16ماده  -1
ذ عوارض در خصوص اخ 1392بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 

مصوبه  17بخش دوم و سوم ماده  -2ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری 
در خصوص اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در صورت عدم رعایت 

مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ  13ماده  -3ها قانون شهرداری 101ماده 
 عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر

هر در خصوص دریافت بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و شورای ش همصوب پیام دادنامه:

 است. قانون و خارج از حدود اختیارات ، خالفتابلوهای دیجیتال معرف شغل
مورخ  -  577دادنامه شماره 

21/06/1396 
-2و )بند الف ردیف  1391( از تعرفه عوارض محلی سال 29-2بندهای )

( از 29-1ماده  2ذیل تبصره  2و )بند  1393( از تعرفه عوارض سال 29
مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه در  1394تعرفه عوارض محلی سال 

 قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تابلوهای 

منصوبه )هزینه 

 تبلیغات محیطی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان، خالف قانون و مصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

 است.خارج از حدود اختیارات 

مورخ  - 769دادنامه شماره 
09/08/1396 

از یکصد و یازدهمین  7مصوبه شماره  5و بند  1( از بند 1تبصره ) -1
)اصالحیه مصوبه  24/6/1383مورخ  -جلسه شورای اسالمی شهر اهواز 

اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پالکاردهای تبلیغاتی( به 
 4-2و  4-1، 3-2، 3-1، 2-1بندهای  -2؛ 6/7/1383-/ش3229شماره 

از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسالمی شهر  7مصوبه شماره 
 5( بند 1( و تبصره )1بند ) -3؛ 13/11/1387-4374اهواز به شماره 

از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسالمی شهر  8مصوبه شماره 
از چهل و  2مصوبه شماره  -4؛ 13/11/1387-4374اهواز به شماره 

 23/7/1387مورخ  -دور دوم شورای اسالمی شهر اهواز ششمین جلسه 

منصوب بر سر در اماکن تجاری ی افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو پیام دادنامه:

سسات مالی از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و ؤها و ممعاف نبودن بانکو  و اداری

 است. خارج از اختیارات
  1050و  927الی   923دادنامه شماره 

 21/09/1396مورخ  -
( و 1و تمام جدول ) 4از ماده  3و  2و تبصره  7، 6، 5، 3، 2، 1مواد  -1

-11674/1907/160آن از مصوبه شماره  5( به استثناء بند 2تمام جدول )
-24750/1844/160مصوبه شماره « ح»از بند  2تبصره  -2و  4/5/1393

11/11/1392 

وبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل، مغایر قانون مص پیام دادنامه:

 و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 1004دادنامه شماره 
05/10/1396 

شورای شهر رشت در  1396دفترچه عوارض سال  30بخشی از ماده 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  92اجرای ماده 

 1392ل مصوب سا

مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل، مازاد بر  پیام دادنامه:

ابعاد مدنظر شورا به میزان کل تابلو، مغایر قانون و آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 است.
مورخ  - 1053دادنامه شماره  

19/10/1396 
نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو آیین 5( ماده 5-7بند ) 2و  1های تبصره

-/ش140/93و تبلیغات شهری شهر اراک موضوع مصوبه شماره 
 شورای اسالمی شهر اراک 6/2/1393

وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل و اخذ عوارض برای مازاد مساحت تابلو  پیام دادنامه:

 معرف، خارج از اختیارات شورای شهر است.
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 خدمات شهری
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رض تخلفات عوا

 ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  -358الی  354دادنامه شماره 
14/11/1380 

معاون شهرسازی و  1379.7.25مورخ  80.79013831بخشنامه شماره 
 معماری شهرداری تهران

عده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر وضع قا پیام دادنامه:

جرایم تخلفات ساختمانی، خارج از حدود اختیارات معاون شهرسازی و معماری   کاربری عالوه بر

 است. شهرداری
مورخ  - 195دادنامه شماره 

20/03/1392 
 شهر خدمات بهای و محلی عوارض تجمیع الیحه 2 ماده پ بند 1 تبصره

 13/11/1388 مصوب آباد خرم

 بدون و واحد دو هر زیربنای مساحت کل در آن، برای که مصوبه شورای شهر پیام دادنامه:

 از خارج و قانون خالف است، شده بینیپیش عوارض وصول قبلی، دریافتی عوارض محاسبه

 باشد.می اختیارات حدود
مورخ  -427دادنامه شماره 

01/07/1392 
 12/12/1386 -/ش5655/3و  23/5/1386 -/ش3423/3ماره مصوبات ش

 شورای اسالمی شهر مشهد

مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری  پیام دادنامه:

 های ماده صد، مغایر قانون است.قبل از ارسال پرونده به کمیسیون

مورخ  - 1259دادنامه شماره 
20/11/1394 

مصوب شورای  1388تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال  14ه ماد
 اسالمی شهر اردبیل

 

وضع عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم از سوی شورای شهر، خالف  پیام دادنامه:

 قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 242دادنامه شماره 
01/04/1395 

شورای اسالمی شهر  28/10/1393مورخ  -مصوبه بیست و ششمین جلسه 
در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب  1394کرج در سال 

قانون تشکیالت و  92عوارض پذیره و اضافه تراکم در اجرای مقررات ماده 
 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مورخ  - 786دادنامه شماره 
09/08/1396 

 دادرسی دیوان عدالت اداری قانون تشکیالت و آیین 91اعمال ماده 

مورخ ی  30دادنامه شماره 
21/1/1397 

و  1394، 1393از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای  14ماده 
 مصوب شورای اسالمی شهر مرند 1395

مورخ ی  322دادنامه شماره 
25/2/1397 

مصوبه شورای  1393و  1394تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 
 یزد اسالمی شهر

مورخ ی  1913دادنامه شماره 
11/10/1397 

 7و ماده  6از ماده  6و  5،  3، تبصره 4از ماده  7و  6،  4تبصره های 
 مصوب شورای اسالمی شهر مالیر 1395تعرفه عوارض محلی در سال 
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عوارض تخلفات 

 ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالوه بر جرایم عوارض تخلفات ساختمانی در خصوص وضع  شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

 است. اختیارات حدود از ارجقانون و خ ، خالفقانون شهرداری 100ماده  کمیسیون

مورخ  - 471دادنامه شماره 
13/07/1395 

 1391از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال  2024تعرفه شماره 
 مصوب شورای اسالمی شهر شهرضا

مورخ  -1630دادنامه شماره 
17/7/1397 

پروانه )خسارت تأخیر ساخت و ساز(  در خصوص عوارض تمدید 5-2تعرفه 
شورای اسالمی شهر صدرا در اجرای  1397از دفترچه تعرفه عوارض سال 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ  92ماده 
 تصویب

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض تاخیر در اتمام ساختمان بعد از مدت  پیام دادنامه:

 ر پروانه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.مقرر د

مورخ  - 1355ه دادنامه شمار
17/12/1395 

، 16، 15، 14، 13، 12( و مواد 15-9( الی )1-9و بندهای ) 9، 8، 7، 6مواد 
های آن مندرج در و تبصره 50و  37، 36، 28، 23، 21، 19، 18، 17

ر مالیر از تاریخ تصویب شورای اسالمی شه 1394دفترچه عوارض سال 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92در اجرای مقررات ماده 

 اداری

مصوبه شورای شهر در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم  پیام دادنامه:

 اجرای نما و...، مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان است.

 - 1359الی 1356ه دادنامه شمار
 17/12/1395مورخ 

مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای مالیر و تبریز در خصوص تعرفه 
 1395و  1394های عوارض محلی در سال

های در مورد زیربنای ساختمان مبنی بر وضع عوارض شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

ور رأی بر ابقاء منجر به صد 100مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 

مغایر آرای قبلی هیأت عمومی دیوان  ،و ... هاعوارض مازاد بر تراکم، ابقای اعیانی، گرددبنا می

 است.
مورخ  - 739دادنامه شماره 

02/08/1396 
های شهرداری 1393دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال »  14ماده 

 اندر خصوص عوارض ابقای ساختم« استان آذربایجان شرقی

تحت عنوان  100عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده  یاخذ مبالغ پیام دادنامه:

 .است و خارج از اختیارات عوارض ابقاء ساختمان، خالف قانون

مورخ  - 1029دادنامه شماره  
12/10/1396 

 شورای اسالمی مسجد سلیمان 31/1/1393-23مصوبه شماره 

با توجه به  ه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض تراکم و عوارض پذیره،مصوب پیام دادنامه:

مغایر قانون ها و تأسیسات نفتی و تلقی وضع آنها به عنوان عوارض مضاعف، احداث ساختمان
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

عوارض تخلفات 

 ساختمانی

 

 .است

 مورخ - 1175  شماره دادنامه
17/11/1396 

شورای اسالمی  1395تعرفه عوارض سال  5و  3مواد  4و  3های تبصره
 میانشهر را

عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش  پیام دادنامه:

 است. خارج از حدود اختیارات، خالف قانون و 100های ماده و بعد از ابقاء در کمیسیون قانونی
 مورخ -329  شماره دادنامه

25/2/1397 
وب عوارض سال تعرفه مص 1فصل  5بخش  26و  25، 24، 23، 3مواد 
 شهرداری همدان مصوب شورای اسالمی شهر همدان 1391

عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی به میزان افزایش  پیام دادنامه:

  دو برابر توسط شورای اسالمی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 مورخ -1922  شماره دادنامه
11/10/1397 

 1395تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال  13بند 
 مصوب شورای اسالمی شهر مشکین دشت

وضع عوارض ابقای ساختمان بیش از عوارض قانونی )سه برابر( در حد دو برابر  پیام دادنامه:

 آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 

 

 

 

 

عوارض تغییر 

 کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 159و 158دادنامه شماره 
12/04/1384 

 نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی واصالحی از آئین 7ماده 
 هاباغ

ها و و باغ یزراع یاراض یمجاز کاربرریغ رییبه واسطه تغ اشخاص اخذ عوارض از پیام دادنامه:

لزوم حفظ  دیبلکه مف ،مذکور ندارد یمجاز اراضریغ یبقاء کاربر جواز بر یداللت ،آنها تیمحکوم

 .  باشد یم اصلی یکاربر
مورخ  - 561دادنامه شماره 

11/10/1384 
شورای  23/4/1382ورخ م - 2342/82/5مصوبه شماره  5و4و3مواد 

 اسالمی شهر کرج

های خدماتی به شرط تغییر کاربری اراضی واقع در طرح معلق نمودن انجام پیام دادنامه:

، خالف قانون و % از اراضی مذکور به شهرداری جهت تأمین سرانه خدماتی50 رایگان واگذاری

 خارج از اختیارات شورای شهر است.
خ مور - 211دادنامه شماره 

11/04/1385 
 شورای اسالمی شهر شیراز 7/6/1380مورخ  -صورت جلسه 

مصوبه شورای شهر مبنی بر دریافت درصدی از اراضی برای تغییر کاربری به  پیام دادنامه:

 عنوان سهم شهرداری، خالف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 438و  437دادنامه شماره 
25/06/1386 

شورای اسالمی  29/10/1383مورخ  -مصوبه بیست و چهارمین جلسه 
 شهر تهران
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض تغییر 

 کاربری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوبه شورای شهر مبنی بر مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی،  پیام دادنامه:

بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی )با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن(، 

 از اختیارات است. مغایر قانون و خارج

مورخ  - 1357دادنامه شماره 
16/11/1386 

شورای اسالمی شهر  23/9/1383مورخ  - 630مصوبه شماره  7بند 
 اسفراین

درصد زمین خود به  30مصوبه شورای شهر مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری  پیام دادنامه:

 د اختیارات است.طور رایگان به شهرداری محل، مغایر قانون و خارج از حدو
مورخ  - 563دادنامه شماره 

08/12/1390 
شورای  11/11/1386مورخ  - 3/25442/86بند سوم مصوبه شماره 

 اسالمی شهر گرگان

واگذاری رایگان قسمتی از ملک، یا هبه به شهرداری به لحاظ درخواست تغییر  پیام دادنامه:

 مشروع اشخاص است. کاربری، برخالف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت

مورخ  - 4دادنامه شماره 
14/01/1391 

 شاهرود شهر شورای مصوبه 9 ماده د و ج ب، الف، بندهای

مورخ  - 76دادنامه شماره  
21/02/1395 

تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر شاهرود در خصوص  49صفحه  2بند 
 اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیر مسکونی به مسکونی

مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری امالک مردم در قبال وجه و  ادنامه:پیام د

 یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایرحکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات است.
مورخ  - 247دادنامه شماره 

02/05/1391 
 آن نامهتوافق و بندرعباس شهر اسالمی شورای مصوبه از بخشی

مورخ  - 717دادنامه شماره 
11/10/1391 

 شهر کرج یاسالم یشورا 8/4/83مورخ  -نامه نییاز آ یبخش

مورخ  - 350دادنامه شماره 
25/03/1394 

 در رامیان شهر اسالمی شورای مصوبه 20 ماده 7 تبصره و 12 و 11 بند
 کاربری به مسکونی غیر اراضی کاربری تغییر عوارض برقراری خصوص
 1393 سال در مسکونی

مورخ  - 783دادنامه شماره 
24/06/1394 

 11/11/1386-3/25442/86 شماره مصوبه 14 ردیف از 5 و 2 ،1 بندهای
 گرگان شهر اسالمی شورای

مورخ  - 1039دادنامه شماره 
26/08/1394 

تعرفه عوارض و بهای خدمات  12از بند  2درخواست ابطال تبصره  -1
 -2شورای اسالمی شهر بندرعباس  14/12/1388شهر بندرعباس مصوب 

 22/8/1389و  10/12/1390مورخ  -درخواست ابطال صورتجلسات 
 کمیسیون توافقات شهرداری بندرعباس

مورخ  - 1121دادنامه شماره 
24/09/1394 

تعرفه مصوب  51ماده  14فصل  5و بخش  50ماده  14فصل  5بخش 
 شهرداری همدان 1392عوارض سال 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تغییر 

 کاربری
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 77ماره  دادنامه ش
21/02/1395 

مصوب شورای اسالمی شهر 1389ماده تعرفه عوارض محلی سال  4بند 
 تبریز

مورخ  - 229دادنامه شماره 
25/03/1395 

فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر کرج در سال  11بخش 
1394 

مورخ  - 704الی  699ه دادنامه شمار
16/09/1395 

رهای همدان، شهرقدس، صفادشت، مالرد، تعرفه شورای اسالمی شه
 هشتگرد شهریار و شهرجدید

مورخ  - 706ه دادنامه شمار
16/09/1395 

از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر و مقرره ناظر بر  4تبصره 
 گفتهنحوه محاسبه عوارض ناشی از مصوبه پیش

مورخ  - 757ه دادنامه شمار
30/09/1395 

رفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر بند یک بخش اول تع
 در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری امالک 1395باغستان در سال 

مورخ  - 1445ه دادنامه شمار
24/12/1395 

 شورای اسالمی شهر مالیر 1388دفترچه عوارض سال  1ماده  4تبصره 

مورخ  - 1446ه دادنامه شمار
24/12/1395 

 1393ل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ( از فص4تعرفه شماره )
 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

مورخ  -1447دادنامه شماره 
24/12/1395 

بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 
مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصالح نحوه دریافت عوارض  2و ماده  1386
 شورای ا سالمی شهر تهران 1388سال 

مورخ  - 38و  37دادنامه شماره 
15/01/1396 

شورای اسالمی شهر مشهد در  29/6/1386-ش3168/3مصوبه شماره 
 و افزایش تراکم هاخصوص تعیین بهای خدمات تغییر کاربری

مورخ  - 125دادنامه شماره 
19/02/1396 

در  1393شهر برای اجرا در سال شورای اسالمی شهر شاهین t 116تعرفه 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92اجرای مقررات ماده 

 1392اداری مصوب سال 

مورخ  - 220الی 215دادنامه شماره 
16/03/1396 

، 25، 24، 21، 20، 16، 15، مواد 14ماده  5و  4، تبصره 1ماده  2تبصره 
و تبصره  36، 35اصالحی ماده  1های آن و تبصره و تبصره 35، 31، 30

سازی ضوابط محاسبات از دفترچه یکپارچه 44و  41، 40، 38، 37آن، 
 درآمدی مصوب شورای اسالمی شهر مشهد

مورخ  - 215/92دادنامه شماره  
13/04/1396 

عوارض و   تعرفه 12/11/1391-3/61858/91مصوبه شماره  16ماده  -1
بخش دوم و سوم  -2 1392ال بهای خدمات شهرداری گرگان برای س

مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض  13ماده  -3مصوبه  17ماده 
 نصب تابلو در معابر عمومی شهر

مورخ  - 315دادنامه شماره  
13/04/1396 

تعرفه عوارض و  12/11/1391 -3/61858/91مصوبه شماره  16ماده  -1
وص اخذ عوارض در خص 1392بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 

مصوبه  17بخش دوم و سوم ماده  -2ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تغییر 

 کاربری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در خصوص اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در صورت عدم رعایت 
مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ  13ماده  -3ها قانون شهرداری 101ماده 

 عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر

ورخ م -  572دادنامه شماره 
14/06/1396 

عوارض ورود -2عوارض تغییر کاربری  2ماده  1و تبصره  2و  1مواد  -1
مصوب شورای اسالمی  1393به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال 

 [شهر گلستان ]شهرستان بهارستان از توابع استان تهران

مورخ  - 664دادنامه شماره 
18/07/1396 

دفترچه عوارض سال  17و ماده  1393دفترچه عوارض سال  46و  16مواد 
 شورای اسالمی شهر عسلویه 1394

مورخ  - 647دادنامه شماره 
11/07/1396 

 1391تعرفه عوارض محلی شهرداری سرعین در سال  60و  58مواد 
 مصوب شورای اسالمی شهر سرعین

مورخ  - 730دادنامه شماره 
02/08/1396 

تعرفه  49بند  3تبصره  -3، 22 بند 4و  3تبصره  -2، 13بند  5تبصره  -1

 92در اجرای مقررات ماده  شورای شهر بجنورد 1395عوارض محلی سال 
 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

مورخ  - 278دادنامه شماره 
4/2/1397 

-4، 2-2تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های 
 مصوب شورای اسالمی شهر عالیشهر 2-14و  11-2، 2

مورخ  - 282دادنامه شماره 
4/2/1397 

شورای اسالمی شهر درود در  19/10/1390-198/5مصوبه شماره 
 خصوص عوارض تغییر کاربری

 مورخ -283دادنامه شماره 
 4/2/1397 

ارزش » در خصوص  12/11/1382-15702/462/160مصوبه شماره 
راکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر واگذاری امتیاز ت

 11/10/1386-15643/980/160و اصالحیه های آن به شماره « پارکینگ
 -...« اصالحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم » تحت عنوان 

اصالحیه » تحت عنوان  14/11/1393-31256/1/2013/160به شماره 
به شماره  -...« ش واگذاری امتیاز تراکم بند ج ماده سوم مصوبه ارز

( ... 12اصالحیه ضرایب )»تحت عنوان  7977/2035/160-31/3/1394
موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه اصالحیه بند ج ماده سوم 

 از تاریخ تصویب...« ارزش واگذاری امتیاز تراکم 

مورخ   - 349دادنامه شماره 
1/3/1397 

شهرداری سرخه با موضوع  1395ه عوارض محلی سال تعرف 26و  6مواد 
 تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم

مورخ  -1400دادنامه شماره 
13/6/1397 

 1396الی  1393موادی از تعرفه های عوارض و بهای خدمات سالهای 
 شهرداری بوکان مصوب شورای اسالمی شهر بوکان

مورخ  -1795دادنامه شماره 
6/9/1397 

مصوب  1395تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  1از فصل  22یف رد
 شورای اسالمی شهر بندرعباس

 1395و  1394در خصوص حذف پارکینگ در سالهای  2( ماده 1مورخ  -2155دادنامه شماره 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 

 
 

عوارض تغییر 

 کاربری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در خصوص عوارض تغییر  1395سال  13و ماده  1394سال  16( ماده 2 21/12/1397
 کاربری

عرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه امالک ت 1ماده « هی»( بند 3
و  1394مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای 

 مصوب شورای اسالمی شهر ایوان کی 1395

 اولی طریق به ندارد، اراضی کاربری تغییر برای صالحیتی که شهر شورای پیام دادنامه:

 .کند خدمات بهای و عوارض اخذ و دهقاع وضع به مبادرت خصوص این در تواند نمی
مورخ   - 1270دادنامه شماره 

27/11/1394 
 شورای اسالمی شهر مشهد 7/5/1387-/ش1609/3مصوبه شماره 

 تقلیل حد نصاب تفکیک، خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر است. پیام دادنامه:

مورخ  - 1310دادنامه شماره 
18/12/1394 

شورای  14/11/1386-/ش الف س4030مصوبه شماره  ماده واحده 
آن و مصوبه اصالحی آن به شماره  8و  6های اسالمی شهر شیراز و تبصره

 از تاریخ تصویب 8596-8/11/1387

وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای شهر، خالف اصل تسلیط و اعتبار  پیام دادنامه:

 در خصوص مورد است. مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن

مورخ  - 399الی  394دادنامه شماره 
09/06/1395 

شورای اسالمی  13/11/1390-/ش3139از مصوبه شماره  2117تعرفه 
 شهر شاهین شهر

شورای شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه امالک با هر مصوبه  پیام دادنامه:

 .از حدود اختیارات است نوع کاربری به صنعتی، خالف قانون و خارج
مورخ  - 771و  770ه دادنامه شمار

07/10/1395 
 1391و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال  22ماده 

 اسالمی شهر میانه مصوب شورای

واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به تکلیف به شهر مبنی بر  شورای همصوب پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون است.ری و تفکیکشهرداری برای تغییرکارب

مورخ  - 1312ه دادنامه شمار
10/12/1395 

شورای اسالمی شهر هشترود در  24/1/1395 -175مصوبه جلسه شماره 
قانون  92خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 

 1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی  پیام دادنامه:

 متر مربع، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است. 500زیر 
 - 1359الی  1356ه دادنامه شمار
 17/12/1395مورخ 

مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای مالیر و تبریز در خصوص تعرفه 
 1395و  1394های عوارض محلی در سال

در مورد تفکیک عرصه و افراز ناشی از  مبنی بر وضع عوارضشورای شهر مصوبه  پیام دادنامه:
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عوارض تغییر 

 کاربری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مغایر قانون و خارج از اختیارات است. تغییر یا تثبیت کاربری،
مورخ  - 1444ه دادنامه شمار

24/12/1395 
شورای اسالمی شهر شاندیز موضوع  24/11/1391 -2554مصوبه شماره 

نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی یینآ»
 «و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز

 باشد.عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی پیام دادنامه:

مورخ  - 382دادنامه شماره 
27/04/1396 

المی شهر مصوب شورای اس 1392تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 
های مربوط به: تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض رشت در قسمت

النظاره مهندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض پارکینگ، حق
تراکم )اعیانات(، عوارض ارزش افزوده  ارزش افزوده حاصل از مازاد بر

آمدگی حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط و عوارض پیش
 مشرف بر معابر عمومی

عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در »شورای شهر با عنوان  همصوب پیام دادنامه:

 است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ،«کاربری غیرمرتبط

مورخ  - 439دادنامه شماره 
10/05/1396 

 1395ال گان در سرتعرفه عوارض شورای اسالمی شهر گ 24و  20مواد 
در خصوص عوارض ارزش افزوده )سهم شهرداری( تغییر کاربری و سرانه 
عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله )نقل و انتقال( در اجرای 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  92مقررات ماده 
 1392مصوب سال 

ارض ارزش افزوده )سهم شهرداری( تغییر عو مبنی بر اخذشهر  شورایمصوبه  پیام دادنامه:

مغایر با آراء  ،کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله )نقل و انتقال(

 دیوان است. هیأت عمومیقبلی 
مورخ  -  494دادنامه شماره 

24/05/1396 
تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از   202Tاز تعرفه شماره  6بند 
شورای  12/11/1392های عمرانی و تجمیع پالک مصوب ی طرحاجرا

 اسالمی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قانون

های ها و شوارع ناشی از اجرای طرحض مشرفیت از امالک واقع در بر خیابانعوار پیام دادنامه:

 وارضعوارض دیگری مثل تغییر کاربری عالوه بر مشرفیت، عو اخذ  شودعمرانی اخذ می

 .گرددمضاعف محسوب می
مورخ  -  563دادنامه شماره 

14/06/1396 
-/ش6095/2، 11/11/1384-/ش6055/2های مصوبات شماره

 شورای اسالمی شهر مشهد 29/6/1386-/ش3168/3و  18/12/1384

در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض مصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

 است.ا قانون و خارج از حدود اختیارات بری، مغایر بکار تغییر



  

210 
 

در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری
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عوارض تغییر 

 کاربری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  -  564دادنامه شماره 
14/06/1396 

تعرفه  -2سنوات قبل(  16)اصالحیه تعرفه شماره  6تعرفه شماره  -1
با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از  2/11/1387-15شماره 

های با عنوان ب 5/3/1388-1 بند الف تعرفه اصالحی شماره -3تفکیک 
 خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود

مورخ  - 382دادنامه شماره 
8/3/1397 

و  1395قسمتهایی از مصوبه های شورای اسالمی شهر کیاسر سالهای 
ارزش افزوده طبقات مازاد بر  -موضوع عوارض خدمات آماده سازی 1394

ض حذف پارکینگ عوار -عوارض حذف پارکینگ مسکونی -طرح تفصیلی
عوارض تعرفه  -عوارض پیش آمدگی مسکونی -حق تفکیک -تجاری

 بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معامالتی ساختمان

مورخ  - 2158دادنامه شماره 
21/12/1397 

 1395و  1394تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای  2( بند 1

 1396رداری اراک در سال : تذکر از تعرفه عوارض شه2ماده  3( بند 2
( فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک 3( تعرفه شماره )5( تبصره )3

مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 
 1395و  1394

: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از 7( ماده 4( تبصره )4
مصوب  1396اری اراک در سال یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرد

 شورای اسالمی شهر اراک

مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی  پیام دادنامه:

کند خالف قانون و می کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر 5و امالکی که در کمیسیون ماده 

 خارج از اختیارات است.
مورخ  - 609الی  607ه دادنامه شمار

28/06/1396 
شورای  1395از تعرفه عوارض محلی سال  14-2،  13-2،  18-2جداول 

قانون تشکیالت وآیین  92اسالمی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 
 دادرسی دیوان عدالت اداری

و تعیین  مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر پیام دادنامه:

 کاربری، مغایر با آرای قبلی هیأت عمومی دیوان است.

 -2/1836-2/1837دادنامه شماره 
 9/11/1397مورخ 

عوارض پذیره، زیربنا، صدور پروانه )احداث  95-203( تعرفه شماره 1
عوارض ارزش افزوده  95-304( تعرفه شماره 2اعیانی( یک متر تجاری 

عوارض تامین پارکینگ،  95-212ره ( تعرفه شما3طرحهای مصوب برتر 
( تعرفه شماره 4عوارض عدم احداث پارکینگ )جهت هر واحد پارکینگ( 

عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری امالک  216-95
 مصوب شورای اسالمی شاهین شهر 1395مسکونی در سال 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تغییر 

 کاربری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا اطالق مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوار پیام دادنامه:

قانون تاسیس شورای  5تغییر کاربری امالک مسکونی ناظر بر مواردی غیر از کمیسیون ماده 

قانون شهرداری ابقاء اعیانی را نیز  100عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء کمیسیون ماده 

 شامل می شود خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است. 
 -1896الی  1894ادنامه شماره د

 4/10/1397مورخ 
، 2128، 2119، 2112، 2109، 2108، 2105، 2104تعرفه های شماره 

/ش 759/1،  از مصوبه شماره 2211، 2210، 2207، 2206، 2136، 2135
 شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی شهر خارگ 13/11/1393-خ

سمتی که در اثر تغییر کاربری ارزش افزوده ای اخذ عوارض ارزش افزوده در ق پیام دادنامه:

 ایجاد نشود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است. 

مورخ  - 886دادنامه شماره 
14/09/1396 

شهرداری قم مصوب  1394تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  37ماده 
یر کاربری و شورای اسالمی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاه درسی به تغی

شهرداری قم از شورای شهر و پاسخ شورا  11035ابطال استفساریه شماره 
 به آن

شورای شهر مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی )مدارس غیرانتفاعی(  همصوب پیام دادنامه:

 ماده 20 بند کمیسیون مدارس مذکور در مزاحمت موضوع بودن طرح قابل و کاربری تغییر به

 .مغایر قانون است ،قانون شهرداری 55

مورخ  - 956دادنامه شماره 
28/09/1396 

تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در  20ماده 
مصوب  1395خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال 

 بیلشورای اسالمی شهر ارد

با توجه به  مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض بهای خدمات انطباق کاربری پیام دادنامه:

 است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات  آرای قبلی
مورخ  - 1008دادنامه شماره 

05/10/1396 
انشین شورای استاندار و ج 14/11/1391-44437/1/44مصوبه شماره 

 2اسالمی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف 
جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره 

 شهرداری اهواز 1/9/1391 -3999/100/1

مقامی شورای شهر مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر مصوبه استاندار به قائم پیام دادنامه:

 ه استناد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.کاربری، ب

مورخ  - 1029دادنامه شماره  
12/10/1396 

 شورای اسالمی مسجد سلیمان 31/1/1393-23مصوبه شماره 

های نفت، عوارض تراکم و مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض برای چاه پیام دادنامه:

مغایر قانون و خارج از  ها و تأسیسات نفتی،پذیره و عوارض تغییر کاربری ساختمانعوارض 

 .حدود اختیارات است

http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=4833
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تغییر 

 کاربری
 
 

مورخ  - 1030دادنامه شماره  
12/10/1396 

عوارض مازاد بر  3عوارض ابقای ساختمان، ماده  13بند الف و ب ماده 
ل، ماده عوارض نقل و انتقا 2عوارض تغییر کاربری، ماده  4تراکم، ماده 

 9/11/1390-67996/1/21: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره 10/1
 13مصوب شورای اسالمی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده 

 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

غیرمرتبط مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض ابقای ساختمان در کاربری  پیام دادنامه:

 خارج از اختیارات است.
 مورخ - 1089  شماره دادنامه

26/10/1396 
شهرداری سمنان مصوب شورای اسالمی شهر  1393تعرفه سال  54ماده 

 سمنان

مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض تفکیک اراضی و تغییر کاربری، برای  پیام دادنامه:

ر کاربری را دارند، خالف قانون و خارج از اختیارات امالکی که همزمان درخواست تفکیک و تغیی

 است.

 مورخ - 1274 شماره دادنامه
2/5/1397 

شهر خمین در خصوص  1396( از فصل دوم تعرفه عوارض سال 2-2بند )
مصوب شورای اسالمی  1396عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 

 شهر خمین

 مورخ - 1307 شماره دادنامه
9/5/1397 

-51458، 19/10/1382-1832، 16/7/1392-46603صوبات شماره م
 مصوب شورای اسالمی شهر سبزوار 12/12/1391-5921و  12/8/1392

 مورخ -2/1554 شماره دادنامه
24/7/1397 

دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر سبزوار ابالغی به 
 16/7/1392-46603و مصوبه شماره  10/11/1389-2062/2شماره 

 شورای اسالمی شهر سبزوار

 مورخ - 2/1585 شماره دادنامه
24/7/1397 

( عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 2-2تعرفه شماره )
 مصوب شورای اسالمی شهر خمین 1395

و کمیسیون  5اخذ عوارض تغییر کاربری بدون طرح در کمیسیون ماده  تصویب پیام دادنامه:

 ، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر است. 100ماده 

 

 

عوارض تفکیک و 

 افراز

 

 

 

مورخ  - 42دادنامه شماره 
17/07/1368 

 استانداری یزد 10/6/65/ع مورخ 2175مصوبه شماره 

اخذ مبالغی به عنوان هدیه )بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از  پیام دادنامه:

 تفکیک( یا همان حق مرغوبیت، خالف موازین شرع است.   

مورخ  - 196دادنامه شماره 
20/06/1379 

 مازندران یاستاندار 27/12/1377مورخ  - 4/1/38649بخشنامه شماره 

با پرداخت بهاء آن جهت  یاز اراض یقسمت یبر واگذار یوضع مقررات آمره مبن دادنامه:پیام 
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عوارض تفکیک و 

 افراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداران  یقانون اراتیخارج از حدود اخت ،و باغات واقع در محدوده شهرها یاراض کیتفک

 .است

مورخ  - 148الی 146دادنامه شماره 
05/04/1384 

 المی شهر کرمانشورای اس 18/10/1380مورخ  1774دستورالعمل شماره 

مورخ  - 148الی  146دادنامه شماره 
05/04/1388 

شورای اسالمی شهر  18/10/1380مورخ  - 1774دستورالعمل شماره 
 کرمان

مصوبه شورای شهر مبنی بر تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهای آنها  پیام دادنامه:

قت با تفکیک اراضی، مغایر با اعتبار ی در ازای موافشهر یعموم ساتیتأس نیبه منظور تأم

 مالکیت مشروع و اصل تسلیط و قانون مدنی است.
مورخ  - 316دادنامه شماره 

2/5/1386 
 شورای اسالمی شهر ارومیه 6/10/1379مورخ  -مصوبه  63بند 

 

مصوبه شورای شهر مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور  پیام دادنامه:

ی، خالف شهردار یهاواقع در طرح یمعوض اراض نیو به منظور تامیگان در زمان تفکیک را

 شرع و قانون و خارج از اختیارات است.
مورخ  - 1282دادنامه شماره 

07/11/1386 
 6/11/1383مورخ  - 502ب مصوبه شماره  -2ب و  -1قسمتی از بند 

 شورای اسالمی شهر قزوین

صوبه شورای شهر در باب مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی و اطالق م پیام دادنامه:

 قانون مدنی است.   4، مغایر ماده 1/1/1384تسری آن به قبل از 
مورخ  - 209دادنامه شماره 

02/04/1387 
 شورای اسالمی شهر اصفهان 11/8/84مصوبه 

مستحدثات اشخاص به  مصوبه شورای شهر مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی و پیام دادنامه:

شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و امالک، مغایر قانون و خارج 

 از اختیارات است.
مورخ   - 218دادنامه شماره 

09/04/1387 
مورخ  -ش/الف 12868و  18/5/1386مورخ  -ش/الف 1664مصوبات 

 - 1351ند  )ب( و ب 23/8/1384مورخ  -ش/الف 14391و  12/6/1386
 شورای اسالمی شهر شیراز 4/6/1382مورخ 

مورخ  - 492دادنامه شماره 
04/11/1389 

مصوبات شورای اسالمی شهر خمین بابت اخذ  8تعرفه شماره  6و  1بند 
 .11/10/1386مورخ  - 937عوارض تفکیک یا افراز امالک به شماره 

متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری و یا اختصاص رایگان قسمتی از امالک  پیام دادنامه:

وصول هزینه خدمات تفکیک و افراز جهت صدور پروانه احداث بنای مجاز، خالف اصل تسلیط و 

 اعتبار مالکیت مشروع است.
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مورخ  - 848دادنامه شماره 
11/12/1387 

 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسالمی شهر اردبیل 25ماده  6بند 

مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در  نامه:پیام داد

عوارض  عنوان تحت یآپارتمان یچند واحد مسکون ایواحد به دو  کی کیو تفکپروانه ساختمانی 

 ، مغایر قانون است.آزاد یکسر فضا
مورخ  - 864و  863دادنامه شماره 
18/12/1387 

 المنفعه مصوب شورای اسالمی گرگانمدستورالعمل نحوه اخذ عا

المنفعه بابت موافقت با تفکیک اراضی وضع و دریافت عوارضی تحت عنوان عام پیام دادنامه:

 واقع در محدوده شهر، مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای شهر است.

مورخ  - 459دادنامه شماره 
20/10/1389 

 شورای اسالمی شهر قم 17/11/87مورخ  -مصوبه چهل )پ( کمیسیون 

عالوه بر  -ای هر متر زمینبرابر قیمت منطقه 40مبنی بر اخذ  شهر شورای مصوبه پیام دادنامه:

به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک، خالف موازین شرع  -پرداخت هزینه معمولی پروانه

 است.
مورخ  - 333دادنامه شماره 

09/08/1390 
شورای اسالمی شهر آباده و نامه  4/5/1382مورخ  - 24صورتجلسه  8بند 

 شهردار آباده 2/5/1386مورخ  - 3782شماره 

مورخ  -336دادنامه شماره 
16/03/1390 

مورخ  1774طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره  16-4-3بندهای 
 شورای اسالمی شهر کرمان 18/10/1380

مورخ  - 381دادنامه شماره 
07/09/1390 

 یاسالم یشورا 30/10/1387مورخ  -/ش الف س 7585ه شماره مصوب
 رازیشهر ش

مورخ  - 275دادنامه شماره 
16/05/1391 

 شورای اسالمی شهر قم 177 مصوبه جلسه

مورخ  - 627دادنامه شماره 
20/09/1391 

شهر  یاسالم یشورا 8/11/83مورخ  - 5106مصوبه شماره  یابطال جزئ
 گرگان

مورخ  - 634دادنامه شماره 
20/09/1391 

 شهر گرگان یاسالم یشورا 23/9/81مورخ  - 3628دستورالعمل شماره 

مورخ  - 244دادنامه شماره 
01/04/1395 

فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات  12بخش  5و  4، 3بندهای 
 1394شورای اسالمی شهر کرج در سال 

مورخ  - 1312ه دادنامه شمار
10/12/1395 

شورای اسالمی شهر هشترود در  24/1/1395 -175ه شماره مصوبه جلس
قانون  92خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 

 1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

ر شورای اسالمی شه 1393فصل اول دفترچه عوارض محلی سال  17ماده  مورخ -53ه دادنامه شمار
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عوارض تفکیک و 

 افراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرگان 28/1/1397

 مورخ -302-303ه دادنامه شمار
11/2/1397 

 -2شورای اسالمی شهر خوی    26/8/1387-173از مصوبه شماره  2بند 
ابطال مصوبات شورای اسالمی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض 

 1393و  1392تفکیک از اراضی شهر خوی در سال 

 مورخ1335ه دادنامه شمار
23/5/1397 

تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال  21ده بند )الف( و )ب( ما
 مصوب شورای اسالمی شهر هادی شهر 1388

مورخ  - 1843ه دادنامه شمار
20/9/1397 

شورای اسالمی شهر  1393دفترچه عوارض محلی سال  26بند  1تبصره 
 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 92نکا در اجرای ماده 

مورخ  - 2132ه اردادنامه شم
14/12/1397 

دفترچه عوارض محلی شورای اسالمی شهر  12از ماده  5-12بند  1شماره 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  92گنبد کاووس در اجرای ماده 

 1392عدالت اداری مصوب سال 

مورخ  - 2134ه دادنامه شمار
14/12/1397 

هر اسالمشهر در اجرای دفترچه عوارض محلی شورای اسالمی ش 12بند 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  92مقررات ماده 
 1392مصوب سال 

دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز،  پیام دادنامه:

 مغایر قانون و شرع است.
مورخ  - 39دادنامه شماره 

26/01/1392 
 یشورا 1389سال  یعوارض محل نییمصوبه تع 18اده م 2و  1 یبندها
 لیشهر اردب یاسالم

مورخ  - 342دادنامه شماره 
19/05/1395 

و بعد  1394تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال  17( ماده 1بند )
-3/7039/93از آن مصوب شورای اسالمی شهر گرگان ابالغی به شماره 

 به شهرداری گرگان 14/11/1393

مورخ  - 735الی  732ادنامه شماره د
02/08/1396 

تعرفه شماره  7و بند  1395( سال 2-6تعرفه شماره ) 7و  2، 1بندهای  -1

تعرفه شماره یک از  -2شورای اسالمی شهر خمین 1396( سال 6-2)
 شورای اسالمی شهر اراک 1395فصل دوم تعرفه عوارض سال 

مورخ  -1241دادنامه شماره 
12/4/1397 

تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر خوی در اجرای مقررات  16ماده  2د بن
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  92ماده 

1392 

 ثیح نیاز ا ،کیاز تفک یعوارض ناش افتیبر در یشهر مبن یاطالق مصوبه شورا پیام دادنامه:

 .حکم مقنن است ریمغاشود، یمترمربع م 500کمتر از  یکه شامل اراض

مورخ  - 198دادنامه شماره 
20/03/1392 

 بدون و محدوده داخل زمینهای تقسیم ابقای عوارض( 18) ماده از 5 بند
 اردبیل شهر شورای 1389 سال مصوب قانون تفکیک
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، با توجه به عوارض ابقای تقسیم زمین پیام دادنامه:

 ه مجوز قانونی نداشته است،خالف موازین شرع است.اینک

مورخ  -1018دادنامه شماره 
17/06/1393 

هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از قسمت
 مصوب شورای اسالمی شهر 1/1/1393

مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، نقل و انتقال امالک،  پیام دادنامه:

 لنظاره و طراحی مهندسین و ...، مغایر قانون است.احق
مورخ  - 1790دادنامه شماره 

22/10/1393 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال  15بند 

 در خصوص بهای خدمات اصالح حد ملک 1391

خالف قانون  مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع بهای خدمات اصالح حدود امالک، پیام دادنامه:

 و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 1086دادنامه شماره 
10/09/1394 

شورای اسالمی شهر  3/11/1383 مورخ -مصوبه 1204 قسمتی از کد
 ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

قع در محدوده شهرها اعطا به شورای شهر اجازه و اختیار تفکیک و افراز اراضی وا پیام دادنامه:

نشده تا صالحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از امالک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی 

 را داشته باشد.
مورخ  - 97دادنامه شماره 

28/02/1395 
 شورای اسالمی شهر گرگان 12/11/1390-388از مصوبه شماره  22ماده 

مورخ  - 683دادنامه شماره 
25/07/1396 

شورای اسالمی شهر  1394دفترچه تعرفه عوارض سال  15مصوبه ماده 
 مالیر

مورخ  - 922دادنامه شماره 
21/09/1396 

 1394مصوب سال  13تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره  6و  3تبصره 
 شورای اسالمی شهر بجنورد از تاریخ تصویب

 -1152دادنامه شماره
 10/11/1396مورخ

های ز تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالفصل اول ا 18ماده 
 و بعد از آن مصوب شورای اسالمی شهر گرگان 1394الی  1392

 - 1269دادنامه شماره
 15/12/1396مورخ

و  1394از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال  2-23بند 
( کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسالمی شهر 8بند )

 تاکستان

 مورخ 310دادنامه شماره
18/2/1397 

در خصوص  1395تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال  22ماده 
تعرفه عوارض محلی شهرداری  22وضع عوارض تفکیک اعیانی و ماده 

در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی  1396زنجان در سال 
 مصوب شورای اسالمی شهر زنجان

 مورخ 325دادنامه شماره
25/2/1397 

 2-6از فصل اول تعرفه، بند  24-1بند  4و تبصره  20-1بند  3تبصره 
استانداری تهران  1395فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 
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 به جانشینی شورای اسالمی شهر پردیس

 مورخ 326دادنامه شماره
25/2/1397 

، ماده 19، ماده 17 ماده 5و  4، 3عوارض بر پروانه، بندهای  1ابطال بند 
دفترچه تامین منابع درآمدی شهرداری در سال  24و ماده  23، ماده 21

 مصوب شورای اسالمی شهر خوی 1395

 مورخ329دادنامه شماره
25/2/1397 

تعرفه مصوب عوارض سال  1فصل  5بخش  26و  25، 24، 23، 3مواد 
 شهرداری همدان مصوب شورای اسالمی شهر همدان 1391

 مورخ  -382ه امه شماردادن
8/3/1397 

و  1395قسمتهایی از مصوبه های شورای اسالمی شهر کیاسر سالهای 
ارزش افزوده طبقات مازاد بر  -موضوع عوارض خدمات آماده سازی 1394

عوارض حذف پارکینگ  -عوارض حذف پارکینگ مسکونی -طرح تفصیلی
رفه عوارض تع -عوارض پیش آمدگی مسکونی -حق تفکیک -تجاری

 بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معامالتی ساختمان

 مورخ  -1308ه دادنامه شمار
9/5/1397 

شورای اسالمی شهر  1395از تعرفه عوارض سال  2-23و  2-13بندهای 
 آمل

 مورخ  -1310ه دادنامه شمار
9/5/1397 

از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای  16/12/1394-56مصوبه شماره 
 در خصوص 1395رداری ایالم در سال خدمات شه

درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد  3( وضع عوارض به میزان 1 
 قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی

 ( وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال2  
( وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری امالک بعد از 3  

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  5ماده تصمیم کمیسیون 
 شورای اسالمی شهر ایالم

 مورخ  -1400ه دادنامه شمار
13/6/1397 

 1396الی  1393موادی از تعرفه های عوارض و بهای خدمات سالهای 
 شهرداری بوکان مصوب شورای اسالمی شهر بوکان

 مورخ  -1933ه دادنامه شمار
18/10/1397 

شورای  1396از دفترچه عوارض محلی سال  9و  7شماره  تعرفه های
اسالمیی شهر گیراش استیان فیارس از تیاریخ تصویب در اجیرای 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  92مقیررات میاده 
 1392مصوب سال 

 مورخ  -2155ه دادنامه شمار
21/12/1397 

 1395و  1394الهای در خصوص حذف پارکینگ در س 2( ماده 1

در خصوص عوارض تغییر  1395سال  13و ماده  1394سال  16( ماده 2
 کاربری

تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه امالک  1ماده « هی»( بند 3
و  1394مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای 

 مصوب شورای اسالمی شهر ایوان کی 1395
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 مورخ  -2160ه دادنامه شمار
21/12/1397 

مصوب شورای اسالمی شهر تربت  25/4/1391-320مصوبه شماره  1بند 
 جام

مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از  پیام دادنامه:

 .است و خارج از حدود اختیارات مغایر قانون ،اداری و سایر ،خدماتی ،تجاری ،مسکونی
مورخ  - 695الی  686ه دادنامه شمار

16/09/1395 
شهر  –خوی -گرگان -تعرفه عوارض شوای اسالمی شهرهای شهریار

کلیشاد و -صفادشت-گناباد-شهرقدس -محمدشهر -جدید هشتگرد
 سودرجان

مغایر با  کسری مساحت عرصه،شورای شهردر خصوص وضع عوارض مصوبه  پیام دادنامه:

 و خارج از اختیارات است. قانون

مورخ  - 696ه مه شماردادنا
16/09/1395 

 شورای اسالمی شهر شاندیز 3/11/1389-2407مصوبه شماره 

مورخ  - 862دادنامه شماره 
07/09/1396 

مصوب شورای  1395تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  12و 4مواد 
 اسالمی سنندج

مورخ  - 957دادنامه شماره 
28/09/1396 

شورای اسالمی شهر شاندیز  18/11/1388-2681مصوبه شماره « ب»بند 
در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات از 

 تاریخ تصویب

مورخ  - 1005دادنامه شماره 
05/10/1396 

 1395از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال « 7»ماده 
 در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک امالک

مورخ  - 1006دادنامه شماره 
05/10/1396 

سازی از عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده 44ماده 
مصوب شورای اسالمی  1395تعرفه ساالنه عوارض و بهای خدمات سال 

 شهر همدان

مورخ  -1647دادنامه شماره 
24/7/1397 

تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال  17ماده  3و  2، 1جدولهای شماره 
-3/7039/93ی اسالمی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره شورا 1394

14/11/1393 

خالف  ،مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک پیام دادنامه:

 است.قانون و خارج از اختیارات 

مورخ  - 698و  697ه دادنامه شمار
16/09/1395 

 حق تفکیکمصوبه شورای اسالمی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض 

 -1153دادنامه شماره
 10/11/1396مورخ

تعرفه عوارض  -2تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه  -1
تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری  -3پذیره تاسیسات شهری 

 شورای اسالمی ایمانشهر 1394مورد عمل در سال 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خالف قانون و خارج از  ،ق تفکیکدر خصوص اخذ عوارض ح شهرمصوبه شورای  پیام دادنامه:

 است.اختیارات 

مورخ  - 753دادنامه شماره 
30/09/1395 

تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر همدان در سال  43ماده  11تبصره 
 در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان 1395

 -1149دادنامه شماره
 10/11/1396مورخ

شهرداری  1395خدمات سال تعرفه عوارض و بهای  13و  8، 7مواد 
 سنندج مصوب شورای اسالمی شهر سنندج

مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان، مغایر  پیام دادنامه:

 قانون است.
مورخ  - 769ه دادنامه شمار

30/09/1395 
شورای  24/1/1388مورخ  -های ذیل آن از مصوبه و تبصره 24ماده 

 ر راوراسالمی شه

 - 1296دادنامه شماره
 22/12/1396مورخ

 دشتشورای اسالمی شهر مشکین 1396قسمتی از تعرفه عوارض سال 

های مبنی بر اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه شهرمصوبه شورای  پیام دادنامه:

ن عدالت هیأت عمومی دیواقبلی و آراء  شرع، قانونخدماتی تحت هر عنوانی که باشد، مغایر 

 .اداری است
مورخ  - 771و  770ه دادنامه شمار

07/10/1395 
 1391و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال  22ماده 

 اسالمی شهر میانه مصوب شورای

مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای  شهر شورای همصوب پیام دادنامه:

 غایر قانون است.، متغییرکاربری و تفکیک
مورخ  - 773ه دادنامه شمار

07/10/1395 
شهر محمدشهر در سال  یاسالم یدفترچه عوارض شورا 16و بند  11بند 

 بیتصو خیاز تار 1395

 -1240الی  1237ه دادنامه شمار
 19/4/1397مورخ 

مصوب شورای  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 9بند ) -1
سان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل اسالمی شهر لوا

 کاربری
مصوب  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 15ذیل بند ) -2

شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی 
 از تفکیک

مصوب  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 17بند ) -3
ان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از شورای اسالمی شهر لواس

 توسعه شهری
مصوب  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 28بند ) -4

شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و هوشمند )عوارض اختصاصی شهر لواسان(

ج از حدود ارغایر با قانون و خ، مزعوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افرا وضع پیام دادنامه:

 است.اختیارات 
مورخ  - 1313ه دادنامه شمار

10/12/1395 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر گرگان برای  17ماده 
به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک  1394سال 

سی دیوان قانون تشکیالت و آیین دادر 92عرصه در اجرای مقررات ماده 
 1392عدالت اداری مصوب سال 

 500مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه جهت اراضی تا  پیام دادنامه:

 متر مربع، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 - 1316الی 1314ه دادنامه شمار
 10/12/1395مورخ 

رای اسالمی شهر شو 14/11/1387 -2185هایی از مصوبه شماره قسمت
 بهشهر

مصوبه شورای شهر در خصوص تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از  پیام دادنامه:

 تفکیک اراضی یا عرصه امالک، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 1345ه دادنامه شمار
10/12/1395 

 یشورا یخدمات و عوارض ساختمان یتعرفه بها 5ماده  یهاتبصره
 1391شهر نوشهر مصوب  یاسالم

و بینی نشده پیشعوارض نقل و انتقال امالک  زیبر تجو یموضوعه، حکم نیدر قوان پیام دادنامه:

 .ی مستند به حکم مقنن نیستتوسط شهردار کیحق تفک نهیهز افتیدر
 - 1359الی  1356ه دادنامه شمار
 17/12/1395مورخ 

های مالیر و تبریز در خصوص تعرفه مصوبات شوراهای اسالمی شهر
 1395و  1394های عوارض محلی در سال

تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا  شهر مبنی بر اخذ عوارضشورای مصوبه  پیام دادنامه:

 مغایر قانون و خارج از اختیارات است. تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده،

مورخ  - 1443ه دادنامه شمار
24/12/1395 

در خصوص  1393طرح تفصیلی شهر اسالمشهر مصوب سال  1-3بند 
های پیشنهادی طرح تفصیلی در وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92اجرای مقررات ماده 
 1392اداری مصوب سال 

ی از مساحت ناخالص زمین به مصوبه شورای شهر مبنی بر اختصاص درصد پیام دادنامه:

های پیشنهادی مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربری»شهرداری به صورت رایگان با عنوان 

 ، مغایر آراء قبلی دیوان است.«طرح تفصیلی
مورخ  - 174دادنامه شماره 

02/03/1396 
شورای اسالمی  14/12/1387 -3/هی 12327/87صورتجلسه شماره  1بند 

 شهر کرج

های های خدماتی یا بهای سرانهوضع عوارض سرانهمبنی بر  شهرمصوبه شورای  پیام دادنامه:
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قانون استخدماتی، مغایر 
 - 1896الی  1894دادنامه شماره 
 4/10/1397مورخ 

، 2128، 2119، 2112، 2109، 2108، 2105، 2104تعرفه های شماره 
/ش 759/1وبه شماره ،  از مص2211، 2210، 2207، 2206، 2136، 2135

 شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی شهر خارگ 13/11/1393-خ

وضع عوارض تحت عنوان سرانه های شهری عوارض مضاعف محسوب شده و  پیام دادنامه:

 مغایر قوانین و خارج از حدود اختیار شورای اسالمی شهر است.
مورخ  - 189الی  186دادنامه شماره 
02/03/1396 

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال  17ماده  1ل بند ابطا -1
مصوب شورای اسالمی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک  1394

مصوبه « 1»ابطال بند  -2قانون شهرداری( 101عرصه )اصالحیه ماده 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر بندر  20/10/1388-4شماره 

اسالمی شهر بندر امام خمینی )ره( در امام خمینی )ره( مصوب شورای 
ردیف د  2ابطال بند  -3در خصوص تعرفه عوارض تفکیک  1389سال 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ماکو مصوب شورای  21ماده 

 -4در خصوص عوارض تفکیک عرصه  1391اسالمی شهر ماکو در سال 
ازندریان  تعرفه عوارض شهرداری 14کد عوارض شماره  15ابطال ردیف 

در خصوص تعرفه  1395مصوب شورای اسالمی شهر ازندریان در سال 
 عوارض محلی

 افراز و تفکیک متقاضیان امالک از قسمتی اختصاص شهر مبنی بر یشورا همصوب پیام دادنامه:

 با مغایر افراز، و تفکیک خدمات هزینه عنوان به مبلغی وصول یا و رایگان طوربه شهرداری به

 .است اختیارات از خارج و قانون
مورخ  - 315دادنامه شماره  

13/04/1396 
تعرفه عوارض و  12/11/1391 -3/61858/91مصوبه شماره  16ماده  -1

در خصوص اخذ عوارض  1392بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 
مصوبه  17بخش دوم و سوم ماده  -2ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری 

وارض کسری حد نصاب تفکیک در صورت عدم رعایت در خصوص اخذ ع
مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ  13ماده  -3قانون شهرداریها  101ماده 

 عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر

مورخ  - 215/92دادنامه شماره  
13/04/1396 

عوارض و   تعرفه 12/11/1391-3/61858/91مصوبه شماره  16ماده  -1
بخش دوم و سوم  -2 1392رداری گرگان برای سال بهای خدمات شه

مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض  13ماده  -3مصوبه  17ماده 
 نصب تابلو در معابر عمومی شهر

 -1148شماره دادنامه
 10/11/1396مورخ

فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری  4ردیف 
ی شهر بندرعباس از تاریخ مصوب شورای اسالم 1395بندرعباس در سال 

 تصویب
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی مورخ 23شماره  دادنامه
21/1/1397 

شهرداری اردبیل  1395تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  18ماده 
مصوب شورای اسالمی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب 

 تفکیک امالک )کسری متراژ عرصه( از تاریخ تصویب

 ی مورخ 311شماره  دادنامه
18/2/1397 

 1396تعرفه ساالنه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال  24ماده 
 مصوب شورای اسالمی شهر اراک

 ی مورخ1847شماره  دادنامه
20/9/1397 

در خصوص تعرفه عوارض حذف  26/10/1392-/ش2096مصوبه شماره 
پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، 

اده سازی، بندهای )الف و ب( در خصوص عوارض ارزش افزوده خدمات آم
از مصوبه  8و  7، 4، 3، 2مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور و بندهای 

در خصوص عوارض تفکیک اعیان در  26/10/1392 -/ش2068شماره 
کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک 

اری و عوارض کسری سهم العرصه واحدی در کاربریهای مسکونی و تج
اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری 
امالک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسالمی شهر 

 نیشابور

در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک، شورای شهر  همصوب پیام دادنامه:

 است. اختیارات قانون و خارج از حدود خالف

مورخ  - 439دادنامه شماره 
10/05/1396 

 1395گان در سال رتعرفه عوارض شورای اسالمی شهر گ 24و  20مواد 
در خصوص عوارض ارزش افزوده )سهم شهرداری( تغییر کاربری و سرانه 
عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله )نقل و انتقال( در اجرای 

انون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ق 92مقررات ماده 
 1392مصوب سال 

عوارض ارزش افزوده )سهم شهرداری( تغییر  مبنی بر اخذشورای شهر مصوبه  پیام دادنامه:

مغایر با آراء  ،کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله )نقل و انتقال(

 دیوان است. هیأت عمومیقبلی 
مورخ  -  571دادنامه شماره 

14/06/1396 
شهرداری مالیر مصوب  1394تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  50ماده 

 0301001شورای اسالمی شهر مالیر با کد عوارض 

شورای اسالمی شهر تحت عنوان عوارض اصالح حد، خالف قانون و خارج  هصوبم پیام دادنامه:

 است.از حدود اختیارات 

مورخ  -  662شماره  دادنامه
18/07/1396 

شورای اسالمی شهر هشتگرد  1396دفترچه تعرفه عوارض سال  13-2بند 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92در اجرای مقررات ماده 

 1392اداری مصوب سال 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف های مختلوارض تفکیک عرصه در کاربریعتعیین مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 ، مغایر با آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.متر مربع امالک برای کمتر از پانصد

مورخ  - 730دادنامه شماره 
02/08/1396 

تعرفه  49بند  3تبصره  -3، 22بند  4و  3تبصره  -2، 13بند  5تبصره  -1

 92در اجرای مقررات ماده  شورای شهر بجنورد 1395عوارض محلی سال 
 1392انون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ق

 500فکیک اراضی و امالک زیر مصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر اخذ عوارض ت پیام دادنامه:

، مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان ییر کاربری به مسکونی و سایر مواردعوارض تغمتر و 

 عدالت اداری است.
مورخ  - 731ره دادنامه شما

02/08/1396 
شورای اسالمی شهر  1396از تعرفه عوارض محلی سال  26و  20مواد 
 تبریز

، مغایر کسری مساحت عرصهمصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر اخذ عوارض  پیام دادنامه:

 آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

مورخ  - 950دادنامه شماره 
28/09/1396 

مدیرکل دفتر امور شهری و  19/3/1393-20682بخشنامه شماره  3بند 
 شوراهای استانداری آذربایجان غربی

السهم شهرداری در امالک مورد درخواست تفکیک، به صورت ثابت، تعیین حق پیام دادنامه:

 خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری است.

مورخ  - 1031ادنامه شماره  د
12/10/1396 

( از تعرفه مصوب عوارض 6( و بند )1و تبصره آن از ماده )« ب»قسمت 
عوارض قانونی از »محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص 

 «بابت اسناد صادره اداره ثبت

مورخ  - 1847دادنامه شماره  
20/9/1397 

خصوص تعرفه عوارض حذف  در 26/10/1392-/ش2096مصوبه شماره 
پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، 
خدمات آماده سازی، بندهای )الف و ب( در خصوص عوارض ارزش افزوده 

از مصوبه  8و  7، 4، 3، 2مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور و بندهای 
عیان در در خصوص عوارض تفکیک ا 26/10/1392 -/ش2068شماره 

کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک 
واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه 
اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری 
امالک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسالمی شهر 

 نیشابور

مورخ  - 381الی  367نامه شماره  داد
8/3/1397 

عوارض ساختمانی )عوارض پذیره  -2 1393ضوابط پروانه سال  27بند  -1
 -4 1393عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال  -3و تراکم( 
قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین  101ماده  15الی  3بندهای 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض کسری یا حذف  -5لی وضعیت امالک و سرانه طرح تفصی
و  1393عوارض تغییر کاربری عرصه ) -6 1395و  1393پارکینگ سال 

1395) 

اراضی با مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض برای تفکیک و افراز  پیام دادنامه:

 مربع، مغایر قانون و خارج از اختیارات است. متر 500مساحت کمتر از 
 -1089دادنامه شماره

 26/10/1396مورخ
شهرداری سمنان مصوب شورای اسالمی شهر  1393تعرفه سال  54ماده 

 سمنان

مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض تفکیک اراضی و تغییر کاربری، با توجه  پیام دادنامه:

 به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 -1150مارهدادنامه ش
 10/11/1396مورخ

مدیرکل دفتر امور شهری و  12/11/1393-95105بخشنامه شماره  4بند 
 شوراهای استانداری آذربایجان غربی

 السهم شهرداری از تفکیک امالکستانداری در خصوص اخذ حقاطالق مصوبه ا پیام دادنامه:

آن امور ارتباطی به شهرداری نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی 

 است. خالف موازین شرع ،ندارد و نسبت به قطعات کوچک

 
ی مورخ  26ی 25ی 24دادنامه شماره 
21/1/1397 

مصوب شورای « عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری» مصوبه 
 از تاریخ تصویب 9/11/1393-/ص5852/93اسالمی شهر شیراز به شماره 

 

قانون شهرداری عطف به اراضی تفکیک شده و بناهای ساخته شده قبل  101ماده  پیام دادنامه:

بر اساس ضابطه اعیان احداث شده  دریافت عوارض سرانه تفکیک نمی شود و 1390از سال 

 ماده مذکور است.  3مغایر مفاد تبصره  در زمین
ی مورخ  1921 دادنامه شماره

11/10/1397 
مصوب شورای اسالمی شهر  5/8/1393-/ش461/93/4مصوبه شماره 

 آباده

درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم  20تسری وضع  پیام دادنامه:

اصالحی قانون شهرداری  101خدمات برای زمین های تفکیک شده به ماقبل تصویب ماده 

 مغایر قانون می باشد. 
ی  1896الی  1894 دادنامه شماره
 4/10/1397مورخ 

، 2128، 2119، 2112، 2109، 2108، 2105، 2104فه های شماره تعر
/ش 759/1،  از مصوبه شماره 2211، 2210، 2207، 2206، 2136، 2135

 شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی شهر خارگ 13/11/1393-خ

اخذ عوارض دیگری تحت عنوان استفاده از خدمات عمومی هنگام تفکیک عرصه  پیام دادنامه:

 قانون است.  1390اصالحی قانون شهرداری مصوب سال  101ماده  3تبصره مغایر 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 

عوارض تفکیک و 

 افراز
 

ی مورخ 1647دادنامه شماره 
24/7/1397 

تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال  17ماده  3و  2، 1جدولهای شماره 
-3/7039/93شورای اسالمی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره  1394

14/11/1393 

کسانی که بدون مجوز  1390از سال اصالحی  101حاکمیت ماده با توجه به  پیام دادنامه:

قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، 

فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه  1390برای قبل از سال 

 های خدماتی را باید پرداخت نمایند. 

 

 

 

 

 

عوارض تولید 

 هافخاری

 

 

 

مورخ  - 132دادنامه شماره 
04/05/1369 

 آیین نامه اجرایی وصول عوارض فخاری

نامه وصول عوارض تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین جریمه و مجازات در آیین پیام دادنامه:

 فخاری، خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی و از وظایف قوه مقننه است.

 
مورخ  -376ادنامه شماره د

28/11/1380 
وزارت کشور در خصوص  9/2/1366مورخ  1835/34/3/1مصوبه شماره 

 ها % عوارض تولید فخاری10

 

مورخ  - 216دادنامه شماره 
08/06/1383 

 وزیر کشور 9/3/71مورخ 3902/34/3/1بخشنامه شماره 

 با توجه به نظر کارشناسان مبنی بر% 10 زانیبه م ها یاز فخار دیتول اخذ عوارض پیام دادنامه:

 است. خالف شرع ی،داشتن آثار تورم

 

 

 

عوارض جایگاه های 

فروش مواد نفتی و 

 سوخت

مورخ   - 383دادنامه شماره 
04/06/1392 

 38 بند و 1387 سال در کرمانشاه شهرداری تصویبی عوارض تعرفه 30 بند
 شورای مصوب 1388 سال در کرمانشاه شهرداری تصویبی عوارض تعرفه

 کرمانشاه شهر اسالمی

بهای خدمات به جایگاههای فروش گاز مصوبه شورای شهر در خصوص وضع  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده است.  مایع

مورخ  - 1777دادنامه شماره 
15/10/1393 

تعرفه عوارض محلی شهر بروجرد مصوب شورای اسالمی شهر  57ماده 
 بروجرد

مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت  پیام دادنامه:

 یا بخش خصوصی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 -  1267الی  1265ه دادنامه شمار
 26/11/1395مورخ 

 یخدمات شورا ی( تعرفه عوارض و بها11)گروه  36ابطال الف( بند 
 1394شهر قدس در سال  یاسالم
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

های فروش مواد نفتی و در خصوص وضع عوارض بر جایگاهشورای شهر مصوبه  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.سوخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا حذف عوارض

 پارکینگ کسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 1481الی  1477مه شماره دادنا
 12/12/1386مورخ 

هائی از مصوبات شورای اسالمی شهر یزد مربوط به سال قسمت
هائی از مصوبات شورای اسالمی شهرهای و ابطال قسمت 1383ی1384

 همهریز و حمیدی

برقراری عوارض برای بناهای دارای کسری پارکینگ و وضع عوارض جهت  پیام دادنامه:

انشعاب و جریمه تأخیر در تأدیه عوارض، مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای استفاده از 

 شهر است.
مورخ  - 770دادنامه شماره 

18/10/1391 
 شهر بوشهر یاسالم یاز مصوبه شورا یقسمت

مورخ  - 100الی  97دادنامه شماره 
16/02/1392 

ع و همدان در خصوص وض روانیش یشهرها یاسالم یمصوبات شورا
 1391 یال 1389مورد عمل از سال  نگیپارک یکسر ایعوارض حذف و 

مورخ  - 116دادنامه شماره 
23/02/1392 

( محاسبه نحوه)  تعرفه موضوع شیروان شهر اسالمی شورای مصوبه
 1392 سال از عمل مورد پارکینگ کسر یا حذف عوارض

مورخ  - 869دادنامه شماره 
14/07/1394 

موضوع تعرفه  1393ورای اسالمی شهر یزد در سال قسمتی از مصوبات ش
 عوارض حذف یا کسر پارکینگ

مورخ  - 977دادنامه شماره 
05/08/1394 

مصوبه شورای اسالمی شهر  1393تعرفه عوارض محلی سال  14ماده 
 1393مالیر در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 

مورخ  - 1215دادنامه شماره 
29/10/1394 

شهرداری همدان مصوب شورای  1393تعرفه عوارض محلی سال  41ماده 
 اسالمی شهر همدان

مورخ  - 52دادنامه شماره 
07/02/1395 

شورای  1392عوارض سال  4بند  5و تبصره  1391عوارض سال  6ماده 
 اسالمی شاهرود

مورخ  -61دادنامه شماره 
14/12/1395 

ی پارکینگ مصوب شورای اسالمی تعرفه عوارض حذف و کسر 16ماده 
 شهر اردبیل

مورخ  - 79دادنامه شماره  
21/02/1395 

( تعرفه عوارض )ساختمانی، محلی و صنوف( مصوب 12و  3، 2مواد )
 1388شورای اسالمی شهر کرمانشاه در سال 

مورخ  - 166دادنامه شماره 
04/03/1395 

سالمی شهر نهاوند در ( از تعرفه عوارض محلی شورای ا24بند الف ماده )
-با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری 1394سال 

 های مجاز

مورخ  - 326الی  321دادنامه شماره 
12/05/1395 

مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت )از تاریخ 
 دشتشهر، مشکینتصویب(، خمینی

و ابطال  رازیشهر ش یاسالم یشورا 1/10/1384مورخ  -مصوبه  4بند مورخ  - 592دادنامه شماره 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا حذف عوارض

 پارکینگ کسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رازیشهر ش یاسالم یشورا 4/8/1391 -/ ش الف س28533مصوبه شماره 02/09/1395

مورخ  - 593های شماره دادنامه
02/09/1395 

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد برای اجرا در  71بند 
 شهر احمد آباد مصوب شورای اسالمی1393سال 

مورخ  -751الی  749ه دادنامه شمار
30/09/1395 

 -ب 1394تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر قدس در سال  14بند  -الف
 1395تعرفهعوارض شورای اسالمی شهر جدید هشتگرد در سال  12-2بند 

 1395تعرفه عوارض شورای اسالمیشهر شهریار در سال  8بند  -ج

مورخ  - 752ه دادنامه شمار
30/09/1395 

شورای  4/11/1388-833های آن از مصوبه شماره و تبصره 10ماده 
 اسالمی شهررفسنجان

مورخ  - 1354ه دادنامه شمار
17/12/1395 

تعرفه عوارض محلی شورای اسالمی شهر  21و ماده  14قسمتی از ماده 
 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ 1395مرند در سال 

مورخ  - 182دنامه شماره دا
02/03/1396 

تعرفه عوارض  15و  27و مواد  1393تعرفه عوارض سال  28و  16ماده 
شورای اسالمی شهر اردبیل در خصوص عوارض و بهای  1394سال 

خدمات ابقای بنا عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در 
ادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آیین د 92اجرای مقررات ماده 

 1392اداری مصوب سال 

مورخ  - 220الی 215دادنامه شماره 
16/03/1396 

، 25، 24، 21، 20، 16، 15، مواد 14ماده  5و  4، تبصره 1ماده  2تبصره 
و تبصره  36، 35اصالحی ماده  1های آن و تبصره و تبصره 35، 31، 30

زی ضوابط محاسبات از دفترچه یکپارچه سا 44و  41، 40، 38، 37آن، 
 درآمدی مصوب شورای اسالمی شهر مشهد

مورخ  -  323دادنامه شماره 
13/04/1396 

 شورای اسالمی شهر صدرا 13/11/1392-687/4/92مصوبه شماره 

مورخ  -  443دادنامه شماره 
10/05/1396 

و 1393های تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سال 8ماده 
 رای اسالمی شهر صفادشتمصوب شو 1394

مورخ  -  445دادنامه شماره 
10/05/1396 

 مصوب شورای اسالمی شهر شاندیز 13/3/1387-527مصوبه شماره 

مورخ  - 573دادنامه شماره 
14/06/1396 

شهرداری کرج  1394تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  2فصل  5بخش 
 مصوب شورای اسالمی شهر کرج

 

مورخ  - 860الی 840دادنامه شماره 
07/09/1396 

 سنندج، مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای شیراز، شهرضا، ایالم،
گرگان،  مالرد، چالوس، اراک، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر،

 رشت و بندرعباس

مورخ  - 1007دادنامه شماره 
05/10/1396 

ض برای مصوبات شورای اسالمی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوار
 1393کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا حذف عوارض

 پارکینگ کسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1081  دادنامه شماره
 26/10/1396مورخ

شورای  1393سال  01/2102و  1395سال  201002مصوبات شماره 
قانون تشکیالت و آیین  92اسالمی شهر بهارستان در اجرای مقررات ماده 

 1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 -1088الی  1082  شماره دادنامه
 26/10/1396مورخ

و  ، اشکذرمصوبات شوراهای اسالمی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان
معاون شهرسازی و  1383/8/27 -1500/18618مشهد و بخشنامه شماره 

 معماری شهرداری اهواز

 -1237  دادنامه شماره
 08/12/1396مورخ

ر خصوص تعرفه قسمتی از مصوبات شورای اسالمی شهر برازجان د
 1394و  1392، 1390های عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سال

 شهرداری برازجان مصوب شورای اسالمی شهر برازجان

مورخ ی  29ی 28ی 27 دادنامه شماره
21/1/1397  

 1395تعرفه  مصوب عوارض محلی سال  7ماده  15و بند  26، 8مواد 
 مصوب شورای اسالمی شهر اردبیل

مورخ ی  30 نامه شمارهداد
21/1/1397 

شورای اسالمی شهر  14/11/1394تعرفه مصوبه مورخ  18و  16، 15مواد 
 تالش

 مورخ ی 31 دادنامه شماره
21/1/1397 

و  1394، 1393از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای  14ماده 
 مصوب شورای اسالمی شهر مرند 1395

 مورخ ی  56 دادنامه شماره
28/1/1397 

شهر جدید  1396از تعرفه ساالنه عوارض و بهای خدمات سال  10-2بند 
 هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ

 مورخ ی  57 دادنامه شماره
28/1/1397 

شورای اسالمی شهر گنبد کاووس در خصوص  1395تعرفه عوارض سال 
 نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ )کسری پارکینگ(

 مورخ ی  58 دادنامه شماره
28/1/1397 

قسمتهایی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 
 مصوب شورای اسالمی شهر یزد 1393و  1392، 1390، 1389

 مورخ ی  283 دادنامه شماره
4/2/1397 

ارزش » در خصوص  12/11/1382-15702/462/160مصوبه شماره 
ازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر واگذاری امتیاز تراکم م

 11/10/1386-15643/980/160و اصالحیه های آن به شماره « پارکینگ
 -...« اصالحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم » تحت عنوان 

اصالحیه » تحت عنوان  14/11/1393-31256/1/2013/160به شماره 
به شماره  -...« اری امتیاز تراکم بند ج ماده سوم مصوبه ارزش واگذ

( ... 12اصالحیه ضرایب )»تحت عنوان  7977/2035/160-31/3/1394
موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه اصالحیه بند ج ماده سوم 

 از تاریخ تصویب...« ارزش واگذاری امتیاز تراکم 

 مورخ ی 309 دادنامه شماره
18/2/1397 

شهر اراک در  1396ه عوارض و بهای خدمات سال از تعرفه ساالن 13ماده 
 خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسالمی شهر اراک

تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر زنجان در سال  28و  23، 22، 19مواد  مورخ ی 323 دادنامه شماره
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا حذف عوارض

 پارکینگ کسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/8/1397 1395 

 مورخ ی 327دادنامه شماره
25/2/1397 

تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال  24و  22، 20، 18مواد 
 مصوب شورای اسالمی شهر تبریز 1390

 ی مورخ381الی  367دادنامه شماره 
8/3/1397 

عوارض ساختمانی )عوارض پذیره  -2 1393ضوابط پروانه سال  27بند  -1
 -4 1393عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال  -3و تراکم( 
قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین  101ماده  15الی  3بندهای 

عوارض کسری یا حذف  -5وضعیت امالک و سرانه طرح تفصیلی 
و  1393عوارض تغییر کاربری عرصه ) -6 1395و  1393پارکینگ سال 

1395) 

 مورخ ی382دادنامه شماره 
8/3/1397 

و  1395قسمتهایی از مصوبه های شورای اسالمی شهر کیاسر سالهای 
ارزش افزوده طبقات مازاد بر  -موضوع عوارض خدمات آماده سازی 1394

عوارض حذف پارکینگ  -عوارض حذف پارکینگ مسکونی -طرح تفصیلی
عوارض تعرفه  -عوارض پیش آمدگی مسکونی -حق تفکیک -تجاری

 بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معامالتی ساختمان

 مورخ ی1234دادنامه شماره 
26/4/1397 

تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل درخصوص وضع عوارض  16بند 
 28و  27، 23و مواد  1392الی  1391حذف و کسری پارکینگ در سالهای 

در  1394الی  1391تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سالهای 
خصوص اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ از مصوبات شورای اسالمی 

 شهر اردبیل

 مورخ ی1271ه شماره دادنام
2/5/1397 

شورای اسالمی  1393، 1394و  1395دفترچه عوارض محلی سال  6ماده 
قانون تشکیالت و آیین  92شهر مهدی شهر در اجرای مقررات ماده 

 1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 مورخ ی1272دادنامه شماره 
2/5/1397 

شورای اسالمی شهر بیجار در  1393دفترچه عوارض محلی سال  14ماده 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92اجرای مقررات ماده 

 1392اداری مصوب سال 

 مورخ ی1333-1334دادنامه شماره 
23/5/1397 

و  1385جهت اجراء در سالهای  14/11/1382-95081مصوبه های شماره 
، 1390الی  1387جهت اجراء در سالهای  7/11/1386-/ش2837، 1386
، 1392الی  1391جهت اجراء در سالهای  3/11/1390-/ش3139
، 1394و  1393جهت اجراء در سالهای  12/11/1392-/ش3400
مصوب شورای  1395جهت اجراء در سال  14/11/1394-/ش4374

اسالمی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض کسر و عوارض حذف یک 
 واحد پارکینگ

و تبصره های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال  9ابطال تعرفه شماره  -1 ی مورخ1399دادنامه شماره 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا حذف عوارض

 پارکینگ کسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تبصره های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و  17تعرفه شماره  13/6/1397
  1388سطح اشغال مربوط به سال 

کلیات تعرفه ها  4ابطال قسمت ب در کاربریهای تجاری از بند  -2  
 1396مربوط به سال 

 مورخ ی1400ه شماره دادنام
13/6/1397 

 1396الی  1393موادی از تعرفه های عوارض و بهای خدمات سالهای 
 شهرداری بوکان مصوب شورای اسالمی شهر بوکان

 مورخ ی1562دادنامه شماره 
10/7/1397 

تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسالمی  60ماده 
قانون تشکیالت  92مقررات ماده در اجرای  1397شهر سمنان برای سال 

از تاریخ تصویب  1392و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 آن

 مورخ ی1563دادنامه شماره 
10/7/1397 

شورای اسالمی شهر گرمسار و  1393دفترچه عوارض محلی سال  6ماده 
از دفترچه مذکور در  1397سال  10و ماده  1396و  1395سالهای  7ماده 
قانون  92وص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده خص

 1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 مورخ ی1568دادنامه شماره 
10/7/1397 

و مصوبه شماره  27/10/1391و  26جلسات رسمی  478و  477مصوبات 
مصوب شورای اسالمی شهر کرج در خصوص  7203/90-14/10/1390

 یین و وصول عوارض کسر پارکینگتع
 

 مورخ ی1648دادنامه شماره 
24/7/1397 

شهرداری یاسوج در سال  21تعرفه عوارض شماره  6و  5، 4تبصره های 
 مصوب شورای اسالمی شهر یاسوج 1394

 مورخ ی1741دادنامه شماره 
1/8/1397 

 مصوب 1396آن[ در سال  2و  3و ]تبصره های  28، 23، 22، 19مواد 
 شورای اسالمی شهر زنجان

 مورخ ی1794دادنامه شماره 
6/9/1397 

شورای اسالمی شهر اراک در  1397از دفترچه عوارض محلی سال  4ماده 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  92اجرای مقررات ماده 

 اداری

 مورخ ی1847دادنامه شماره 
20/9/1397 

در خصوص تعرفه عوارض حذف  26/10/1392-/ش2096مصوبه شماره 
پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، 
خدمات آماده سازی، بندهای )الف و ب( در خصوص عوارض ارزش افزوده 

از مصوبه  8و  7، 4، 3، 2مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور و بندهای 
اعیان در  در خصوص عوارض تفکیک 26/10/1392 -/ش2068شماره 

کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک 
واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه 
اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا حذف عوارض

 پارکینگ کسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امالک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسالمی شهر 
 نیشابور

 مورخ ی1856الی  1852ادنامه شماره د
20/9/1397 

الی  1391تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای « 75»بند 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال « 62»و بند  1394
 مصوب شورای اسالمی شهر اردکان 1395

 مورخ ی1896الی  1894دادنامه شماره 
4/10/1397 

، 2135، 2128، 2119، 2112، 2109، 2108، 2105، 2104رفه های شماره تع
-/ش خ759/1،  از مصوبه شماره 2211، 2210، 2207، 2206، 2136

 شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی شهر خارگ 13/11/1393

-مورخ 1980دادنامه شماره 
2/11/1397 

 

ب پزشکان، از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه در خصوص مط 21بند 
از تعرفه برقراری عوارض سالیانه  59ردیف  9داروخانه و حرف پزشکی دیگر و بند

مصوب شورای  1396پارکینگ موقت برای مشاغل پزشکی مذکور، تعرفه سال 
 اسالمی شهر یزد

 -مورخ 2050دادنامه شماره 
23/11/1397 

تبریز در  تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر 10ماده  5-10بند 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  92در اجرای مقررات ماده  1397سال 

 عدالت اداری

 –مورخ 2155دادنامه شماره 
21/12/1397 

 1395و  1394در خصوص حذف پارکینگ در سالهای  2( ماده 1

 در خصوص عوارض تغییر کاربری 1395سال  13و ماده  1394سال  16( ماده 2
تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه امالک مسکونی،  1ماده  «هی»( بند 3

مصوب  1395و  1394اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای 
 شورای اسالمی شهر ایوان کی

وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات  پیام دادنامه:

 شورای شهر است.

مورخ  - 86شماره دادنامه 
12/02/1396 

تعرفه عوارض شهرداری  34ماده  2 و1 های و تبصره 5ماده  3تبصره 
 مصوب شورای اسالمی شهر همدان 1393همدان در سال 

در خصوص احداث بنا بر خالف نقشه و پروانه برداری تعیین بهای خدمات بهره پیام دادنامه:

شورای  قانون و خارج از حدود اختیارات، مغایر روانهمین پارکینگ طبق پأساختمان و نیز عدم ت

 شهر است.

مورخ  -  444دادنامه شماره 
10/05/1396 

شورای اسالمی شهر شهریار ابالغی به شماره  76مصوبه جلسه  17بند 
1284-23/4/1393 

شورای شهر در خصوص دریافت هبه جهت احداث پارکینگ عمومی،  مصوبه پیام دادنامه:

 است.نون و خارج از حدود اختیارات خالف قا

مورخ  -  450دادنامه شماره 
10/05/1396 

در خصوص  1394دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال  14بند ب ماده 
ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری  اخذ عوارض ابقای

 پارکینگ و مازاد بر تراکم
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا حذف عوارض

 پارکینگ کسری

 

عیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن تمصوبه شورای شهر در خصوص  پیام دادنامه:

 .است و خارج از اختیارات از آن، خالف قانون فضای پارکینگ )توقفگاه( و استفاده دیگر

 
مورخ  - 1033دادنامه شماره  

12/10/1396 
در خصوص عوارض پارکینگ  6/11/1390مورخ  -( مصوبه 1ردیف )

مورخ  -مصوبه  (6ها، ردیف )موقت، قسمت الف مربوط به بانک
نشانی قسمت اداری در خصوص بهای خدمات آتش 13/11/1392

 ردیف –در خصوص بهای خدمات بانک )خودپرداز(  18ردیف  -)سالیانه(، 
اغل فعال در سطح شهر و ابطال مش کلیه سالیانه عوارض خصوص در 51

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه  15/1/1389-01/133/819نامه شماره  1بند 
 های کشورها و دهیاریمان شهرداریساز

ها و ادارات، خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکمصوبه شورای شهر در  پیام دادنامه:

 است.خالف قانون و خارج از حدود اختیارات 
 

 -1146دادنامه شماره
 10/11/1396مورخ

موضوع تعرفه اخذ  61و  59، 48، 46، 34، 33، 30، 27، 17، 4مواد 
شورای اسالمی شهر  1395و  1394های رض شهرداری در سالعوا

 برازجان

وضع عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 و دیگر عناوین عوارض، خالف قانون و خارج از اختیارات است. وجود پارکینگ

 

 

 

 

 

 

 االرضعوارض حق

 

 

 

 

 

مورخ  – 86الی  66دادنامه شماره 
2/02/1392 

تعدادی از مصوبات شوراهای شهرهای مختلف ناظر بر وضع عوارض حق 
 االرض

مورخ  - 160دادنامه شماره 
06/03/1392 

 تهران شهر اسالمی شورای 11/11/1390 -2/438/3/90 شماره مصوبه

 - 1527الی  1501شماره  دادنامه 
 24/09/1393مورخ 

 مصوبات تعدادی از شوراهای اسالمی شهرها در کشور

مورخ  - 264دادنامه شماره 
11/03/1394 

شورای اسالمی شهر  31/1/1388 -4 مصوبه صورتجلسه شماره 7 بند
 کاریز

و  334و  307الی  294دادنامه شماره 
 18/03/1394مورخ  - 336

راهای اسالمی شهرهای شاهدیه، رامشیر، ملکان، مالیر، های شومصوبه
بهبهان، ششمتد، کمیشان، کرمانشاه، فاضل آباد، مینودشت، کالله، ملک 

 آباد، آزادشهر، کردکوی، تبریز و گرگان

مورخ  - 63دادنامه شماره  
14/02/1395 

شورای اسالمی شهر چناران در خصوص اخذ  25/8/1388مورخ  -مصوبه 
 االرض و عوارض پیمانکاریعوارض حق
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرضرض حقعوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 365الی  358دادنامه شماره 
26/05/1395 

برون، مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه
 کرمانشاه، فیروزه، کالت و بهبهان

مورخ  - 147الی  145دادنامه شماره 
26/02/1396 

ر اجرای گرگان و بندرعباس د ،مصوبات شورای اسالمی شهرهای همدان
قانون تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری  92مقررات ماده 
 1392مصوب سال 

مورخ  - 277الی 273دادنامه شماره 
30/03/1396 

ابطال  -2االرض شورای اسالمی شهر سفیدسنگ ابطال عوارض حق -1
شورای اسالمی شهر اصفهان  26/12/1393-28/92/3911مصوبه شماره 

ابطال  -3بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری در خصوص اخذ 
مصوبه شورای اسالمی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت 

ابطال مصوبات شورای اسالمی شهر شاهرود در  -4االرض عنوان حق
 -5  1389لغایت  1383های االرض از سالخصوص اخذ عوارض حق

االرض در خصوص عوارض حق ابطال مصوبه شورای اسالمی شهر یزد
موضوع پیش آگهی شماره  1390الی  1383های سنوات سال

230/14628-30/3/1390 

مورخ  - 316دادنامه شماره  
13/04/1396 

شهرداری یونسی ) موضوع  1390بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 
 شورای اسالمی شهر یونسی( 22/11/1389مورخ  -مصوبه  5بند 

 ،االرضعوارض حق یو برقرار نییتعمبنی بر شهر اسالمی  یمصوبات شوراها مه:پیام دادنا

 .است اراتیخالف قانون و خارج از اخت

مورخ  - 1214دادنامه شماره 
29/10/1394 

تعرفه  1393مصوبه شورای اسالمی شهر کرمانشاه مصوب سال  45ماده 
 عوارض شورای اسالمی شهر کرمانشاه

برداری از معابر عمومی از سوی االرض یا حق بهرهعوارض موسوم به حقوضع  پیام دادنامه:

 شورای شهر کرمانشاه خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 - 557و  517الی  512دادنامه شماره 
 11/08/1395مورخ 

تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای سالمی شهرهای کالله، 
 ریار، هشتگرد و ایالمشهرقدس، صفادشت،گالیکش، شه

االرض با عناوین عوارض حقمصوبات شوراهای اسالمی شهرها مبنی بر وضع  پیام دادنامه:

مغایر آراء  عبور تاسیسات شهری برداری، حقمختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره

 قبلی هیأت عمومی دیوان است.
 -1142دادنامه شماره

 10/11/1396مورخ
شورای اسالمی  1391و  1390، 1389، 1388، 1387های مصوبات سال
 شهر بندر گز

-االنتفاع و حقتحت عنوان حقمصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر وضع عوارض  پیام دادنامه:

، با توجه به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خالف قانون و خارج از حدود االرض

 اختیارات است.
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 االرضعوارض حق

 

 

 مورخ - 1153  شماره دادنامه
10/11/1396 

تعرفه عوارض  -2تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه 
تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری  -3پذیره تاسیسات شهری 

 شورای اسالمی ایمانشهر 1394مورد عمل در سال 
 

مستند به ، عوارض پذیره از تاسیسات شهری مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ پیام دادنامه:

االرض، خالف قانون و خارج از ها و حقآرای قبلی هیأت عمومی دیوان راجع به عوارض بر دکل

 حدود اختیارات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض حق بیمه 

 سوزیآتش

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 746ه دادنامه شمار
30/09/1395 

 شورای اسالمی شهر شاهرود 18/2/1389-2955مصوبه شماره 

-نامهای هنگام صدور بیمهعوارض خدمات بیمهمبنی بر اخذ  شهرشورای وبه مص پیام دادنامه:

 است.الف قانون و خارج از حدود اختیارات سوزی، خهای آتش
مورخ  - 768ه دادنامه شمار

30/09/1395 
های % مربوط به سال3سوزی به میزان تعرفه عوارض حق بیمه آتش

1388 ،1389 ،1390 

مورخ  - 1270ه دادنامه شمار
2/5/1397 

و  1393سال  24، 1392سال  27، 1391سال  24، 1390سال  25بندهای 
از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  1394سال  31

شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه نامه های آتش سوزی صادره 
 از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسالمی شهر سمنان

مورخ  - 1310ه دادنامه شمار
9/5/1397 

از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای  16/12/1394-56مصوبه شماره 
 در خصوص 1395خدمات شهرداری ایالم در سال 

درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد  3( وضع عوارض به میزان 1 
 قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی

 انتقال( وضع عوارض تفکیک و نقل و 2  
( وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری امالک بعد از 3  

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  5تصمیم کمیسیون ماده 
 شورای اسالمی شهر ایالم

در خصوص وضع تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به  شهر شورای همصوب پیام دادنامه:

 است. خالف قانوندرصد،  3میزان 

عوارض حمل بار و 

 کاال
 
 

مورخ  - 380دادنامه شماره 
07/12/1379 

 24/11/1373 مورخ 73/9334 بخشنامه شماره

های عمومی کشور به های حمل و نقل مستقر در خارج از پایانهالزام شرکت پیام دادنامه:

 ی حمل کاال، مغایر قانون است.هاپرداخت یک درصد مبلغ مندرج در بارنامه
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض حمل بار و 

 کاال

مورخ  - 60دادنامه شماره 
24/02/1381 

 یاستاندار یمعاون امور عمران 9/8/1378مورخ  9234/4بخشنامه شماره 
 کرمان

تعیین تکلیف نسبت به اخذ عوارض حمل پسته از سوی معاون عمرانی استانداری،  پیام دادنامه:

 شود.اده میخارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص د
مورخ  - 604دادنامه شماره 

16/12/1389 
الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه  53ماده 

و شماره  18/6/1380مورخ  - 197، شماره 4/9/86مورخ  - 935شماره 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 2/5/1386مورخ  - 304

 مورخ - 576و  575دادنامه شماره 
25/08/1395 

تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر هشتگرد در  3-1بند 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر  27 و بند 1395سال 

 از تاریخ تصویب 1394شهریار در سال 

مورخ  - 577دادنامه شماره 
25/08/1395 

اسالمی  مصوب شورای تعرفه عوارض )ساختمانی، محلی،صنوف( 59ماده 
 1393در سال  شهر کرمانشاه

مورخ  - 1353ه دادنامه شمار
17/12/1395 

مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری 
 عوارض حمل بار

مورخ  - 816دادنامه شماره 
23/08/1396 

شورای اسالمی شهر  8/11/1392-/ش954مصوبه شماره  4و  2بندهای 
 اندیمشک

 حقو های حمل بار  شهر در اخذ عوارض حمل و نقل کاال از بارنامه یشورا همصوب دادنامه:پیام 

 است.خارج از حدود اختیارات ، کمیسیون دفاتر باربری به عنوان عوارض محلی

 

 

 

 

عوارض حمل و 

 خدمات زباله

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 119دادنامه شماره 
17/04/1380 

 استانداری مازندران 19/8/1377مورخ  42/4/1/16614بخشنامه شماره 

و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص  ینرخ جمع آور بیو تصو نییتع پیام دادنامه:

 است. خارج از حدود اختیارات استاندار ی،توسط استاندار
مورخ  - 51دادنامه شماره 

29/01/1396 
شورای  5/11/1390-482و  12/11/1387-16/4580مصوبات شماره 

قانون شهرداری علیه آن  77ی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده اسالم
 شرکت

تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات  پیام دادنامه:

 .خارج است شهر اسالمی شورای

مورخ  - 180دادنامه شماره 
02/03/1396 

عوارض و اعطای پروانه در خصوص  68و ماده  67ماده  17تا  12بندهای 
تعرفه تصویبی بهای خدمات و  66کسب به تأسیسات اقامتی و ماده 
 15/11/1392مصوب  1393عوارض شهرداری سرعین برای سال 

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض  پیام دادنامه:

 و خارج از حدود اختیارات است. شهرداری و وضع عوارض حمل و خدمات زباله، خالف قانون
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

مورخ  - 614دادنامه شماره 
28/06/1396 

شورای اسالمی  1394از تعرفه عوارض محلی سال  76الی  74بندهای 
 شهر کرمان

ها، از بانک هزینه مدیریت پسماند و خدماتمصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ  پیام دادنامه:

 است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

 

 

 

 

 

 

 

عوارض خدمات 

-مهندسی )حق

 النظاره مهندسان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 664دادنامه شماره 
27/09/1391 

 یاسالم یشورا 14/11/87مورخ  -/ش/ق 6239مصوبه شماره  18ماده 
 شهر قم

مورخ  -1018دادنامه شماره 
17/06/1393 

هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از قسمت
 مصوب شورای اسالمی شهر 1/1/1393

مورخ  - 273دادنامه شماره 
11/03/1394 

مصوب  1391 آباد برای سالعوارض شهرداری دولت 52 تعرفه شماره
 آبادشورای اسالمی شهر دولت

مورخ  - 228دادنامه شماره 
25/03/1395 

فصل دوم  6النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند % حق5عوارض  تعرفه
 1394تعرفه بهای خدمات شورای اسالمی شهر کرج در سال  13بخش 

مورخ  - 549الی 546دادنامه شماره 
18/08/1395 

شهر قدس، شهریار، هشتگرد  مصوبات شورای اسالمی شهرهای صفادشت،
 از تاریخ تصویب

مورخ  -  323دادنامه شماره 
13/04/1396 

 شورای اسالمی شهر صدرا 13/11/1392-687/4/92مصوبه شماره 

 نیالنظاره مهندسان از اوضع عوارض بر درآمد حقمصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

است، خالف قانون و خارج از حدود  اتیارائه خدمت و مأخذ محاسبه مال قیکه از مصاد ثیح

 شود.یداده م صیتشخ اراتیاخت
مورخ  - 1228دادنامه شماره 

06/11/1394 
النظاره مهندسین ناظر شورای موضوع عوارض حق 2402کد تعرفه 

 13/11/1390-/ش3139اسالمی شهر شاهین شهر ابالغی به شماره 

مورخ  -1229دادنامه شماره 
06/11/1394 

موضوع عوارض حق النظاره )ساختمان(  0104019کد تعرفه شماره 
 1392ین ناظر شورای اسالمی شهر همدان در سال مهندس

مورخ  - 184دادنامه شماره 
02/03/1396 

شورای اسالمی  1395تعرفه ساالنه عوارض و بهای خدمات سال  21ماده 
قانون تشکیالت و  92رشت از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده شهر 

 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مورخ  - 750دادنامه شماره 
09/08/1396 

مصوب شورای  1393و  1392های های عوارض سالتعرفه 24بند 
 اسالمی شهر میبد

مورخ  - 382دادنامه شماره 
8/3/1397 

و  1395قسمتهایی از مصوبه های شورای اسالمی شهر کیاسر سالهای 
ارزش افزوده طبقات مازاد بر  -موضوع عوارض خدمات آماده سازی 1394

عوارض حذف پارکینگ  -عوارض حذف پارکینگ مسکونی -طرح تفصیلی
عوارض تعرفه  -عوارض پیش آمدگی مسکونی -حق تفکیک -تجاری
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض خدمات 

-مهندسی )حق

 النظاره مهندسان(

 

 

 

 

 

 

 بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معامالتی ساختمان

مورخ  - 2115دادنامه شماره 
7/12/1397 

شورای  1396الی  1394تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای  18ماده 
قانون تشکیالت و آیین  92در اجرای مقررات ماده  اسالمی شهر قم

 دادرسی دیوان عدالت اداری

النظاره مهندسان ناظر، خالف قانون و خارج از وضع عوارض بر درآمد ناشی از حق پیام دادنامه:

 حدود اختیارات شورای شهر است.

مورخ  - 98دادنامه شماره 
28/02/1395 

 1391رض شهرداری اراک در سال ، جدول عوا3، فصل 4تعرفه شماره 
شورای اسالمی شهر اراک  26/10/1390 -370موضوع مصوبه شماره 

 اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان رمبنی ب

مورخ  - 99دادنامه شماره 
28/02/1395 

شورای اسالمی شهر مشهد در  9/2/1391-/ش461/91/3مصوبه 
 ساختمان خصوص اصالح عوارض مهندسان مرتبط با امور

مورخ  - 100دادنامه شماره 
28/02/1395 

شورای اسالمی شهر قم  14/11/1391-15135مصوبه شماره  18بند 
 مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

مورخ  - 2115دادنامه شماره 
7/12/1397 

شورای  1396الی  1394تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای  18ماده 
قانون تشکیالت و آیین  92ر قم در اجرای مقررات ماده اسالمی شه

 دادرسی دیوان عدالت اداری

مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان، خالف  شهرشورای  همصوب پیام دادنامه:

 است.قانون و خارج از حدود اختیارات 
مورخ  - 84دادنامه شماره 

12/02/1396 
 6/10/1391مورخ  -ین جلسه رسمی مصوبات دویست و نود و پنجم

 شورای اسالمی شهر ماهدشت

بینی و پیش تعرفه ارائه خدمات مهندسیمبنی بر تعیین  شهرمصوبه شورای  پیام دادنامه:

مرجع از شئون  های مصوب به عنوان سهم شهرداری و عوارض خدمات،درصدی از تعرفه

 .خارج است مذکور
مورخ  - 615دادنامه شماره 

28/06/1396 
شورای اسالمی شهر  1392الی  1384های های عوارض محلی سالتعرفه

 شیروان
 

، خالف قانون و خارج از وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان پیام دادنامه:

 حدود اختیارات شورای شهر است.

 

 

 

مورخ  - 749دادنامه شماره 
09/08/1396 

مصوب شورای اسالمی شهر  1394از تعرفه عوارض محلی سال  31بند 
 شهریار
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

عوارض سد معبر و 

 تخلیه نخاله
 

مصوبه شورای شهر با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، مغایر قانون و خارج  پیام دادنامه:

 است. از حدود اختیارات

مورخ  - 1010دادنامه شماره 
05/10/1396 

شهرداری  1395دمات سال تعرفه عوارض و بهای خ 57( ردیف 2-بند )هی
 یزد

، مغایر قانون و خارج از اخذ جریمه به عنوان سد معبرمصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 است. حدود اختیارات قانونی

 

 

 

 

 

 

 

عوارض صدور و 

تمدید پروانه 

 ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 109دنامه شماره دا
26/11/1368 

 17/5/62-21702/2441/55بخشنامه شماره 

مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض جهت صدور پروانه ساختمان، بدون رعایت  پیام دادنامه:

 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری، مغایر قانون است.
مورخ  - 515دادنامه شماره 

13/10/1383 
 و 17/2/1369 مورخ 34/3/1/3900 شماره دستورالعمل ب ندب 3 تبصره

 کشور وزیر 4/12/1370 مورخ 38705 شماره دستورالعمل

 پروانه تمدید درخواست هنگام در پذیره عوارض التفاوتمابه اخذ به تکلیف پیام دادنامه:

ف قانون و خال پروانه در ذیل دستورالعمل وزارت کشور، در مقرر مهلت اتمام از پس ساختمانی

 .است خارج از اختیارات
مورخ  - 1262دادنامه شماره 

20/11/1394 
 شورای اسالمی شهر گلدشت 18/9/1387-793مصوبه شماره 

% تخفیف در عوارض دفتر فنی بابت صدور 25وضع قاعده در خصوص اعطای  پیام دادنامه:

 ختیارات است.پروانه ساخت از سوی شورای شهر، خالف قانون و خارج از حدود ا

مورخ  - 748دادنامه شماره 
09/08/1396 

آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری  2و  1های و تبصره 10بند 
 1395محمدشهر کرج سال 

هایی صدور پروانه برای ساختمان عوارضمصوبه شورای شهر در خصوص وضع  :پیام دادنامه

 انون است.اند، مغایر قکه قبل از تأسیس شهرداری احداث شده

مورخ  - 831دادنامه شماره 
30/08/1396 

 شورای 9/4/1395 –/ش 6224/95/4مصوبه شماره  2و  1بندهای 
 مشهد شهر اسالمی

 پروانه صدور از قبل الحسابعلی مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض پیام دادنامه:

 است. مغایر قانونو  تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداریقطعی، 
مورخ  -1176دادنامه شماره 

17/11/1396 
شهرداری  1395از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  8بند 

 یزد مصوب شورای اسالمی شهر یزد

دفترچه  2فصل  2عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش مورخ  -1177دادنامه شماره 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض صدور و 

تمدید پروانه 

 ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395و  1394های ت شهرداری کرج در سالتعرفه عوارض و بهای خدما 17/11/1396
 مصوب شورای اسالمی شهر کرج

مورخ  -308دادنامه شماره 
18/2/1397 

 –اصالحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره 
مصوب شورای « 18/11/1382-16592/438/160ابالغی به شماره 

 اسالمی شهر تهران

مورخ  -1339-1340دادنامه شماره 
30/5/1397 

مصوب شورای اسالمی  1395و  1394تعرفه عوارض سال  39ماده  3بند 
 0102002شهر همدان با کد 

مورخ 2/1555-1797دادنامه شماره
6/9/1397 

مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای » ابطال اصالحیه مصوبه 
 346مصوب  13/3/1396-5514/2307/160ابالغی به شماره « نیمه کاره

 جلسه شورای اسالمی شهر تهران

تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه  پیام دادنامه:

 .معین شده است قانون نوسازی و عمران شهری 29ماده  2بصره در تساختمانی 

 مورخ - 1178  شماره دادنامه
17/11/1396 

( از دفترچه تعرفه عوارض و بهای 2فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره )
 مصوب شورای اسالمی شهر مالرد 1395خدمات شهرداری مالرد در سال 

التفاوت عوارض در مواردی که مالک تمامی اقدامات قانونی برای صدور اخذ مابه پیام دادنامه:

ز حدود مغایر قانون و خارج ا ،پروانه را انجام داده و شهرداری موفق به صدور پروانه نشده

 .اختیارات است
 مورخ - 1179  شماره دادنامه

17/11/1396 
شهر جدید  1396بهای خدمات سال  از تعرفه عوارض و 22-2بند 

 هشتگرد

 مورخ - 1180  شماره دادنامه
17/11/1396 

مصوب شورای  1396از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  7ماده 
 اسالمی شهر تبریز

تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور مبنی بر  شورای شهر مصوبه پیام دادنامه:

 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد،

 است.
مورخ  -1648دادنامه شماره 

24/7/1397 
شهرداری یاسوج در سال  21تعرفه عوارض شماره  6و  5، 4تبصره های 

 وب شورای اسالمی شهر یاسوجمص 1394

عوارض متعلقه پروانه در زمان تمدید پروانه  مبنی بر اخذ  مصوبه شورای شهر پیام دادنامه:

از حدود اختیار شورای اسالمی خارج و  100ساختمانی قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده 

 مغایر قانون است.
مورخ  - 1923دادنامه شماره

11/10/1397 
مصوب  1394دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  14دیف ر 3بند 

 شورای اسالمی شهر نکا 13/11/1393-180جلسه شماره 

وضع عوارض تحت عنوان ما به التفاوت برای ساختمان هایی که در وقت مقرر  پیام دادنامه:
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

از حدود اختیارات  قانونی مندرج در پروانه طبق مفاد پروانه احداث شده اند، مغایر قانون و خارج

 است.

 

عوارض فروش 

 کباب

مورخ  - 1299دادنامه شماره 
09/11/1386 

 شورای اسالمی شهر شاندیز 24/7/1382مورخ  -  543مصوبه شماره 

مورخ  - 1475دادنامه شماره 
12/12/1386 

 شورای اسالمی شهر طرقبه 26/7/1382مورخ  - 698مصوبه شماره 

ی شهر مبنی بر برقراری عوارض فروش هر سیخ کباب شیشلیک مصوبه شورا پیام دادنامه:

 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 

 

 

 

 

 

عوارض فروش 

محصوالت و 

های تولیدی فرآورده

 کارخانجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 160دادنامه شماره 
15/06/1369 

استانداری مازندران و لغو اثر  21/12/62مورخ  - 5/28802مصوبه شماره 
 قانون شهرداری بهشهر 77از وضع عوارض و رای کمیسیون ماده 

تولیدی کارخانجات،  هایمصوبه استانداری مبنی بر برقراری عوارض از فرآورده پیام دادنامه:

 مغایر قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری است.
مورخ  -42دادنامه شماره 

25/04/1370 
نامه شهرداری الوند در خصوص وصول عوارض از کارخانجات و بخش

 واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز

احدهای تولیدی مستقر در وضع عوارض یک درصد از تولیدات کارخانجات و و پیام دادنامه:

 های صنعتی توسط شهرداری، مغایر قانون تشکیل شوراهای اسالمی کشوری است.شهرک

مورخ  - 104دادنامه شماره 
25/06/1374 

 24/1/72 -3164/10قسمتی از بخشنامه شماره 

اخذ به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،  پیام دادنامه:

% عوارض از قیمت نهایی فروش محصوالت و تولیدات کارخانجات صنعتی و معدنی، قانونی 1

 است.
مورخ  - 131دادنامه شماره 

15/09/1376 
 استانداری مرکزی 3/6/75مورخ  - 22846/11بخشنامه شماره 

تی وضع ضوابط مربوط به تعیین عوارض فروش محصوالت تولیدی واحدهای صنع پیام دادنامه:

 باشد.مختلف جغرافیایی تابعه استان، از وظایف و اختیارات استانداری نمی
مورخ  - 378دادنامه شماره 

28/11/1380 
ردیف مصوب شماره  13قسمت خ  از« حوزه شهری»حذف عبارت 
 وزارت کشور   1366.3.26مورخ  1.3.34.4410

شهر بر اساس  یاز محدوده قانونمطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج  پیام دادنامه:

 است. ی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیاراتحوزه شهر فیتعر



  

241 
 

در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض فروش 

محصوالت و 

های تولیدی فرآورده

 کارخانجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 110دادنامه شماره 
26/03/1381 

بخشنامه  مقام وزارت کشور در شهرداری تهران وقائم 23/1/1361مصوبه 
 وزارت کشور 10/8/1372مورخ  34/3/1/10745شماره  

بدون تحقق و سازی مربوط به فروش محصوالت کارخانجات نوشابهض ارووضع ع پیام دادنامه:

مقامات  بیبا تصو ذیو تنف شنهادیمقرر در قانون و بدون پ فاتیتشر تیو رعا طیاجتماع شرا

 .ستین قانونموافق  ،صالحیذ

 مورخ - 300دادنامه شماره 

26/08/1381 
 ر شیرازشورای اسالمی شه 14/4/1378تصمیم متخذه درجلسه مورخ 

 کینوشابه از  یدیعوارض کارخانجات تول شیبر افزا یشهر مبن یمصوبه شورا پیام دادنامه:

 اراتیخارج از حدود اخت با توجه به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی آن،درصد به پنج درصد 

 است.
مورخ   - 264الی  261دادنامه 

13/07/1382 
و شماره  21/4/1366مورخ  4843/34/3/1های شماره مصوبه

 وزارت کشور 10/8/1372مورخ  34/3/1/10741

مورخ  - 234دادنامه شماره 
22/06/1383 

 وزارت کشور 24/3/66مورخ  4389/34/3مصوبه شماره 

 زانیبه م یرالکلیعوارض فروش نوشابه غ شیبر افزا یوزارت کشور مبن بخشنامه پیام دادنامه:

 است. اراتیود اختو خارج از حد قانون ریدرصد مغا 5

مورخ  - 419دادنامه شماره 
01/09/1383 

 فرماندار قزوین 11/9/75/ف مورخ 4973/1بخشنامه شماره 

و کارخانجات مستقر در  یدیتول یبر الزام واحدها یمبن یبخشنامه فرماندار پیام دادنامه:

 اراتیختخارج از حدود ا ی،درصد عوارض به حساب شهردار کیبه پرداخت  یصنعت کشهر

 است.
مورخ  - 363دادنامه شماره 

23/05/1386 
 انجمن شهر سابق شهر یزد 1356نامه وصول عوارض مصوب آیین 3ماده 

مصوبه انجمن سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و  پیام دادنامه:

از محدوده قانونی شهر های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج کوره

 است، مغایر قانون و خارج از اختیارات است.

مورخ  - 66و  65دادنامه شماره 
08/02/1387 

از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع  431ردیف 
 نامه مالی شهرداری بندرعباسآیین 30ماده 

ولید گاز پاالیشگاه، مغایر قانون و مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض ت پیام دادنامه:

 خارج از حدود اختیارات است.
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

عوارض فروش 

 محصوالت و

های تولیدی فرآورده

 کارخانجات

 

 

 مورخ - 1173  شماره دادنامه
17/11/1396 

شماره ابالغ مصوبه  95-603و  95-602،  95 -601تعرفه کدهای شماره 
شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض  13/11/1394-/ش خ 1000/15

ان کاال و خدمات( تولیدی یا محل فعالیت فعاالن اقتصادی )عرضه کنندگ
ساالنه مصوب شورای  –صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر 

 اسالمی شهر خارگ
 

همچنین عوارض تولید، و  های نفتیعوارض فرآوردهشوراهای شهر صالحیت وضع  پیام دادنامه:

 را ندارند. قانون مالیات بر ارزش افزوده 38موضوع ماده  فروش و ارائه خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض فضای سبز 

 شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 746دادنامه شماره 
09/08/1396 

شهرداری شهر  1394دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  24بند 
 قدس

فضای سبز شهری در هنگام صدور  عوارض مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ پیام دادنامه:

 پروانه ساختمانی، مغایر قانون است.
 مورخ - 1146  شماره نامهداد

10/11/1396 
موضوع تعرفه اخذ  61و  59، 48، 46، 34، 33، 30، 27، 17، 4مواد 

شورای اسالمی شهر  1395و  1394های عوارض شهرداری در سال
 برازجان

 

عوارض نگهداری فضای سبز و سایر عناوین وضع مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 رای قبلی هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.عوارض، مستند به آ

 
 مورخ - 1153  شماره دادنامه

10/11/1396 
تعرفه عوارض  -2تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه ی 1

تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری  -3سیسات شهری أپذیره ت
 می ایمانشهرشورای اسال 1394مورد عمل در سال 

بینی نشده و وضع آن در هنگام صدور عوارض فضای سبز در قوانین مربوط پیش پیام دادنامه:

 پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد.

 
مورخ  -1211دادنامه شماره 

24/11/1396 
قانون زمین شهری تهران  14دستورالعمل ماده  3پیوست شماره  3بند 

 الی شهرسازی و معماری ایرانمصوب شورای ع

در باب ضرورت واگذاری بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری  پیام دادنامه:

های متناسب باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری

 .تس، مغایر قانون و خارج از اختیارات ابا ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض کسب و 

 پیشه و مشاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 108دادنامه شماره 
26/11/1368 

مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از وکالی دادگستری 
 استان

مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از دفاتر وکالت، بدون رعایت  پیام دادنامه:

 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری، مغایر قانون است.

مورخ  - 872دادنامه شماره 
18/12/1387 

به شماره  2/6/1385مورخ  -/ش 3065/2مصوبه اصالحی مصوبه 
 مشهد شورای اسالمی شهر 11/7/1385مورخ  -/ش 3610/2

مورخ  - 126دادنامه شماره 
19/02/1396 

مصوب  1395تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  27جدول  2ردیف 
 شورای اسالمی شهر سنندج

وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت  پیام دادنامه:

نت در آن )عوارض برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکو بهره

 درمانی(، مغایر قانون است. -بهداشتی
مورخ  - 1530دادنامه شماره 

24/09/1393 
شورای اسالمی شهر  21/11/1386 -19552/1018/160مصوبه شماره 

 تهران

 مورخ - 1220  شماره دادنامه
24/11/1396 

پیشنهاد شماره  13)موضوع بند  5/11/1393مورخ  -مصوبه 
شهرداری شهر تربت حیدریه( شورای اسالمی  931/27943-7/11/1393

 تربت حیدریه

های وابسته به بنیادها و های دولتی و شرکتوضع عوارض از فعالیت شرکت پیام دادنامه:

نهادهای مستقر در شهر تحت عنوان عوارض مشاغل توسط شورای شهر، خارج از حدود 

 اختیارات است.
مورخ  - 1311دادنامه شماره 

18/12/1394 
مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات  54و  51بند )ب( از مواد 

 1392و  1390های شهرداری رشت در سال

ها و هتل مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای هتل پیام دادنامه:

 ها، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.پارک

ورخ م - 78دادنامه شماره  
21/02/1395 

شورای اسالمی  23/5/1386-/ش1861/3مصوبه  3ماده  10و  2بندهای 
 شهر مشهد

شورای شهر که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف  مصوبه پیام دادنامه:

خالف ، برداری تجاری تلقی کرده استکلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهره

 .استاختیارات قانون و خارج از 
مورخ  - 156و  155دادنامه شماره 
26/02/1396 

شورای اسالمی شهر  9/11/1391-/ش الف س30680مصوبه شماره 
 شیراز

از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه در خصوص مطب پزشکان،  21بند مورخ  - 1980دادنامه شماره 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض کسب و 

 پیشه و مشاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از تعرفه برقراری عوارض  59ردیف  9داروخانه و حرف پزشکی دیگر و بند 2/11/1397
 1396سالیانه پارکینگ موقت برای مشاغل پزشکی مذکور، تعرفه سال 

 مصوب شورای اسالمی شهر یزد

عوارض شغلی بر اساس دادن مصوبه شورای شهر مبنی بر مبنای محاسبه قرار  پیام دادنامه:

 .فزوده استقانون مالیات بر ارزش ا، مغایر یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات

مورخ  -  490و  489دادنامه شماره 
24/05/1396 

شورای اسالمی شهر شیراز در  9/11/1391 -31166مصوبه شماره 
 «هابرداری موقت از ساختمانالیحه اخذ سالیانه بهره»خصوص 

مطب  ،قانون شهرداری 55ماده  24د ذیل تبصره بند رتعیین عوارض نسبت به موا پیام دادنامه:

 .است قانون محل مطب پزشکان کان و حرف وابسته، مغایر ذیل تبصره مذکور وپزش

مورخ  -  493الی  491دادنامه شماره 
24/05/1396 

 -/ش3139ابالغی به شماره  2501، 2502، 2503تعرفه کدهای 

ابالغی به شماره  T 501و  503Tو تعرفه کدهای  12/11/1390
 شهرر شاهینشورای اسالمی شه 12/11/1390 -/ش3400

 و شودکه از آنها مالیات اخذ می فعالیت فعاالن اقتصادی از مصادیق خدمات است پیام دادنامه:

 .است شهر، خارج از حدود اختیارات شورای برای محل فعالیت آنهاوضع عوارض 
مورخ  -  566دادنامه شماره 

14/06/1396 
ماهانه شهریار(  از گروه شش شغلی )تعرفه عوارض کسب و پیشه 16ردیف 

 شورای اسالمی شهر شهریار از تاریخ تصویب 6/11/1389مصوب 

کسب و پیشه از دفاتر عوارض خصوص اخذ شورای اسالمی شهر در مصوبه  پیام دادنامه:

 است.خالف قانون و خارج از حدود اختیارات حقوقی و وکالت، 

مورخ  -  577دادنامه شماره 
21/06/1396 

-2و )بند الف ردیف  1391ز تعرفه عوارض محلی سال ( ا29-2بندهای )
( از 29-1ماده  2ذیل تبصره  2و )بند  1393( از تعرفه عوارض سال 29

مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه در  1394تعرفه عوارض محلی سال 
 قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان

، خالف نب و پیشه از پزشکادر خصوص عوارض ساالنه کسمصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

 است.قانون و خارج از حدود اختیارات 
مورخ  - 1024و  1023دادنامه شماره 
12/10/1396 

 3بندهای  -2شورای اسالمی شهر مشهد  17/9/1393مورخ  -مصوبه  -1
 3/11/1392-/ش6232/92/4مصوبه شماره  4جدول ذیل ماده  4و 

 29/10/1394مورخ  -لسه صورتج 3بند  -3شورای اسالمی شهر مشهد 
 شورای اسالمی شهر مشهد

های برداری موقت آموزشگاهبهای خدمات بهرهاخذ مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 است. راهنمایی و رانندگی، مغایر قانون

موضوع تعرفه اخذ  61و  59، 48، 46، 34، 33، 30، 27، 17، 4ابطال مواد  مورخ - 1146  شماره دادنامه
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

کسب و عوارض 

 پیشه و مشاغل

 

شورای اسالمی شهر  1395و  1394های عوارض شهرداری در سال 10/11/1396
 برازجان

عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام وضع مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

صنفی و سایر عناوین عوارض، مستند به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون و خارج از 

 ات است.حدود اختیار
 مورخ - 1219  شماره دادنامه

24/11/1396 
افزایش عوارض مشاغل صادر از  8/11/1393مورخ  - 93-1912/4مصوبه 

 شورای اسالمی شهر خرمشهر

مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش دوازده برابری عوارض برای مشاغل بدون  پیام دادنامه:

 خارج از حدود اختیارات است.های عمومی دولت، خالف قانون و رعایت سیاست

 

 

 

 

 

 

 

عوارض کسب و 

پیشه و بهای 

ها و خدمات بانک

مؤسسات مالی و 

اعتباری و دفاتر 

 بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 344دادنامه شماره 
21/04/1388 

شورای اسالمی شهر  14/11/1382مورخ  - 1890مصوبه جلسه شماره 
 قائم شهر

ها و مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک پیام دادنامه:

 و خارج از حدود اختیارات است. شعب آنها، مغایر قانون
مورخ  - 2دادنامه شماره 

16/01/1389 
دائر بر  87و  86، 85، 84، 83های مصوبات شورای اسالمی یزد در سال

 هاوضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک

با ، شهرتوسط شورای  و شعب آنها ها برای بانکو بهای خدمات وضع عوارض  پیام دادنامه:

 .مغایر قانون استتوجه به غیر محلی بودن حوزه فعالیت آنها، 

مورخ  - 219دادنامه شماره 
26/04/1391 

 دزفول شهر شورای 18/3/88 مورخ - 138 شماره مصوبه

مورخ  - 220دادنامه شماره 
26/04/1391 

 مشهد شهر اسالمی شورای 12/11/83 مورخ - 6741/2 شماره مصوبه

مورخ  - 221ه دادنامه شمار
26/04/1391 

 اهواز شهر اسالمی شورای 28/10/83 مورخ - 7 شماره مصوبه

مورخ  - 759الی  724دادنامه شماره 
11/10/1391 

 کشور یشهرها یاسالم یاز شوراها یمصوبات برخ

مورخ  - 111دادنامه شماره 
23/02/1392 

 یشورا 11/11/1390 -469 و 8/11/1387 -310 شماره هایمصوبه
 قزوین شهر اسالمی

مورخ  - 260الی  254دادنامه شماره 
17/04/1392 

مصوبات تعدادی از شوراهای اسالمی شهرهای کشور در خصوص وضع 
 هاعوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک

مورخ  - 362دادنامه شماره 
21/05/1392 

 شورای 9/11/1389 -ش/3559/89 شماره مصوبه 41 و 21 هایتعرفه
 اراک شهر میاسال

 و نیشابور شهرستان اسالمی شورای 11/10/1387-1939 شماره مصوبهمورخ  - 473دادنامه شماره 
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض فروش 

محصوالت و 

های تولیدی فرآورده

 کارخانجات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قانون 77 ماده کمیسیون 15/11/1390 -152 شماره رأی ابطال 22/07/1392
 نیشابور شهرستان در واقع هاشهرداری

 - 1735الی  1681دادنامه شماره 
 08/10/1393مورخ 

 ادی از شهرها مبنی بر دریافت عوارضمصوبه تعد

مورخ  - 58دادنامه شماره 
24/01/1394 

 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسالمی شهر کرمانشاه 56و  55مواد 

مورخ  - 836الی  816دادنامه شماره 
31/06/1394 

مصوبات تعدادی از شوراهای اسالمی شهرهای کشور در خصوص وضع 
 عوارض

مورخ  - 882دادنامه شماره 
21/07/1394 

و  1391های ها برای سالتعرفه عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک
 مصوب شورای اسالمی شهر کرج 1392

مورخ  - 355دادنامه شماره 
1/3/1397 

مصوبات شورای اسالمی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع 
ومی و % درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عم1عوارض 

عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض 
 1388و  1385صدور پروانه کسب و پیشه )حق افتتاح( مربوط به سالهای 

 و اعتباری و مالی مؤسسات ها،بانک فعالیت از پیشه و کسب عوارض تعیین پیام دادنامه:

 مغایر قانون و خارج دارند، غیرمحلی و شوریک فعالیت که مراکزی و الحسنهقرض هایصندوق

 است. شهر شورای اختیارات حدود از
مورخ  - 551دادنامه شماره 

20/08/1392 
شورای اسالمی  3/11/1387 -2729/7/100مصوبه شماره  29و  39مواد 

 شهر زاهدان

مورخ  - 879دادنامه شماره 
21/07/1394 

هنگ در خصوص وضع عوارض مصوبه شورای اسالمی شهر کبودرآ 25بند 
 هانصب و سالیانه عابر بانک

 ها وجاهت قانونی ندارد.مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض از عابر بانک پیام دادنامه:
مورخ  -1018دادنامه شماره 

17/06/1393 
هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از قسمت

 هرمصوب شورای اسالمی ش 1/1/1393

ها مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانک پیام دادنامه:

 ها و ...، مغایر قانون است.الحسنهو موسسات اعتباری و قرض

مورخ  - 59دادنامه شماره 
24/01/1394 

 شورای اسالمی شهر شیراز 13/9/1392-36272مصوبه شماره 

های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی ها، صندوقخدمات از بانک تعیین بهای پیام دادنامه:

 ای، خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه

مورخ  - 293الی  275دادنامه شماره 
18/03/1394 

 سالیانه بهای عوارض اخذ و تعیین قسمت در 93 سال عوارض هایتعرفه
 خدمات بهای و بانک عابر نصب خدمات بهای -افتتاح حق -هابانک
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض فروش 

محصوالت و 

های تولیدی فرآورده

 جاتکارخان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر دمق، شهر همدان، شهر اسالمی شوراهای مصوب بانک عابر سالیانه
 درجزین، قروه شهر مالیر، شهر اسدآباد، شهر فامنین، شهر رزن، شهر بهار،
 اسالمی شورای 13/11/1392 مورخ - مصوبه و مریانج شهر و نهاوند شهر
 تهران شهر

مورخ  - 939الی 923ه دادنامه شمار
28/07/1394 

 شهرهای اسالمی شوراهای مصوب 1393 سال محلی عوارض هایتعرفه
 ی سامن ی قهاوند ی اللجین ی فیروزان مالیری ی گرگان ی ارومیه ی داراب

 فعالیت و افتتاح خدمات بهاء در خصوص مریانج ی آبادصالح ی تویسرکان
 و بانک عابر سالیانه و نصب عوارض و( پیشه و کسب) هابانک سالیانه
 هابانک استقرار و فعالیت محل و خدمات بهای

 - 1057الی  1043دادنامه شماره 
 03/09/1394مورخ 

عوارض و  -1شهرداریها در خصوص  1394تعرفه عوارض محلی سال 
عوارض نصب و سالیانه  -2ها بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانک

 هاارض تابلوی بانکعو -3ها عابر بانک

مورخ  - 187الی 169دادنامه شماره 
11/03/1395 

شوراهای اسالمی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض مصوبات 
 هابر بانک

مورخ  - 245دادنامه شماره 
01/04/1395 

بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  10-3بند 
 کرج مصوب شورای اسالمی شهر 1394

مورخ  - 680ه دادنامه شمار
16/09/1395 

 شورای اسالمی شهر زرین شهر 13/11/1390-1088مصوبه شماره 

مورخ  - 1229ه دادنامه شمار
19/11/1395 

در اجرای مقررات  1394تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر سامن در سال 
 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون 92ماده 

تعیین عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات  دنامه:پیام دا

افتتاح و فعالیت سالیانه و عوارض شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک، خالف 

 قانون و خارج از اختیارات شورای شهر است.
مورخ  - 881دادنامه شماره 

21/07/1394 
و  11/10/1389-1839مصوبات شماره  19ه از ماد 6الی  1بندهای  -1

از  6الی  1بندهای  -2شورای اسالمی شهر کرمان  2082-28/10/1388
 24/10/1377-2141و  7/11/1386-2379مصوبات شماره  18ماده 

 شورای اسالمی شهر کرمان

ه های دولتی کمصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین بهای خدمات شهری برای بانک پیام دادنامه:

 حوزه فعالیت آنها غیرمحلی است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 1202دادنامه شماره 
22/10/1394 

/ش الف 14731و شماره  10/5/1379-/ش الف د6540های شماره مصوبه
 شورای اسالمی شهر شیراز 5/10/1384-د

ها از سوی و بهای خدمات بانک % درآمد قطعی شده1وضع عوارض به مأخذ  پیام دادنامه:
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 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوارض فروش 

محصوالت و 

های تولیدی فرآورده

 کارخانجات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شورای شهر، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
مورخ  - 1203دادنامه شماره 

22/10/1394 
 شورای اسالمی شهر کرمانشاه 15/11/1385 -325مصوبه شماره 

 

از ها الحسنه و موسسات اعتباری و بانکهای قرضتعیین حق افتتاحیه صندوق پیام دادنامه:

 سوی شورای شهر، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 1231دادنامه شماره 
06/11/1394 

شورای اسالمی  1393از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال  26ماده 
 شهر خوی

الحسنه های قرضها، موسسات اعتباری، صندوقوضع عوارض افتتاح برای بانک پیام دادنامه:

 رای شهر، مغایر با آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.از سوی شو

مورخ  - 1269دادنامه شماره 
27/11/1394 

 شورای اسالمی شهر اراک 10/11/1388-/ش3983/88مصوبه شماره 

الحسنه و ها و موسسات مالی و اعتباری و قرضوضع عوارض سالیانه بانک پیام دادنامه:

موسسات مذکور، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر عوارض نصب تابلو از 

 است.

مورخ  - 54و  53دادنامه شماره 
07/02/1395 

اجازه اخذ عوارض محلی از  مبنی برمصیوبات شیورای اسالمی شهر تهران 
 هابانک

و  هامبنی بر تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه بانکشورای شهر مصوبه  پیام دادنامه:

ها و مؤسسات مالی و اعتباری، خالف قانون و خارج از همچنین تعیین عوارض پایه شعب بانک

 حدود اختیارات است.
مورخ  - 187الی 169دادنامه شماره 
11/03/1395 

شوراهای اسالمی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض مصوبات 
 هابر بانک

مورخ  - 327الی  321دادنامه شماره 
12/05/1395 

مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، ابهر، تبریز و 
 کرمان

مورخ  - 27دادنامه شماره 
15/01/1396 

شورای  14/11/1388 -7/3/10809مصوبه شماره  61و  44، 18مواد 
 اسالمی شهر برازجان

مورخ  - 681ه دادنامه شمار
16/09/1395 

 دیجانهن شهر اسالمی ورایش 11/11/1389 – 22مصوبه شماره 

مورخ  - 715الی  708ه دادنامه شمار
16/09/1395 

دفترچه تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر قدس در سال  36بند  14گروه 
1394 

مورخ  - 685دادنامه شماره 
25/07/1396 

تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای » از فصل دوم  39ردیف 
مصوب شورای « نامه مالی شهرداری بندرعباسآیین 30موضوع ماده 

 اسالمی شهر بندرعباس
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 خدمات شهری
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عوارض فروش 

محصوالت و 

های تولیدی فرآورده

 کارخانجات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و موسسات مالی بانکهای مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض بر فعالیت پیام دادنامه:

ای، با توجه به غیرمحلی بودن فعالیت آنها، خالف قانون و خارج از حدود و دفاتر بیمه و اعتباری

 اختیارات است.
مورخ  - 592مه شماره دادنا

02/09/1395 
و ابطال  رازیشهر ش یاسالم یشورا 1/10/1384مورخ  -مصوبه  4بند 

 رازیشهر ش یاسالم یشورا 4/8/1391 -/ ش الف س28533مصوبه شماره

مبنی بر وضع بهای خدمات از دفاتر بیمه، خالف قانون و خارج شهر  یشورامصوبه  پیام دادنامه:

 ست.از حدود اختیارات ا
مورخ  - 29و  28دادنامه شماره 

15/01/1396 
شورای  4/11/1391مورخ  -دویست و چهل و یکمین جلسه  1بند 

 هااسالمی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای بانک

خالف  ،هادر تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای بانک شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

 است.از حدود اختیارات قانون و خارج 
مورخ  -  323دادنامه شماره 

13/04/1396 
 شورای اسالمی شهر صدرا 13/11/1392-687/4/92مصوبه شماره 

مورخ  -  581دادنامه شماره 
21/06/1396 

 شورای اسالمی شهر راور 1391تعرفه عوارض سال  73الی  66بندهای 

های دولتی و ذ بهای خدمات شهری از بانکدر خصوص اخمصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

خالف  الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه،های قرضخصوصی و صندوق

 است.قانون و خارج از حدود اختیارات 
مورخ  - 410دادنامه شماره 

03/05/1396 
های تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال 168و  167ابطال بندهای  -1

تعرفه عوارض  00023و  00022ابطال کد عوارض  -2 1389و  1387
آباد از شورای اسالمی شهر صالح 1393الی  1390های مربوط به سال

 توابع استان همدان

مورخ  - 687دادنامه شماره 
25/07/1396 

 1391، 1389، 1388، 1387، 1386، 1384های تعرفه عوارض محلی سال
 همدان شورای اسالمی شهر اللجین 1392و 

ها خودپرداز بانک و هاعوارض سالیانه بانکمصوبه شورای شهر در خصوص وضع  پیام دادنامه:

، هاها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکافتتاح و عوارض افتتاح سالیانه بانک و عوارض حق

 است.قانون و خارج از اختیارات خالف 

مورخ  - 411دادنامه شماره 
03/05/1396 

-2999/92/28و  8/11/1385-4161/110/28ف مصوبه شماره بند ال
 شورای اسالمی شهر اصفهان 2/11/1392

، هاعوارض و بهای خدمات از شعب بانک در خصوص وضع شورای شهر همصوب پیام دادنامه:

 است.خالف قانون و خارج از اختیارات 



  

250 
 

در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان
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های تولیدی فرآورده

 کارخانجات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورخ  - 412دادنامه شماره 
03/05/1396 

های رض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال( تعرفه عوا21-6ماده )
 مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه 1393و  1392

ها عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانک در خصوص وضع شورای شهر همصوب پیام دادنامه:

، ها و موسسات مالی و اعتباریو موسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانک

 است.و خارج از اختیارات خالف قانون 
مورخ  - 413دادنامه شماره 

03/05/1396 
 شورای اسالمی شهر شیراز 17/9/1394 –/ص 4703/94مصوبه شماره 

مصوبه شورای شهر در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده  پیام دادنامه:

های کشور، به بانک آناز حیث تسری فعاالن اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی 

 است.خالف قانون و خارج از اختیارات 
مورخ  - 414دادنامه شماره 

03/05/1396 
کد عوارض  -ب 1386تعرفه عوارض سال  23و  22ابطال کدهای  -الف

 1388های تعرفه عوارض سال 2کد  -ج 1387از تعرفه عوارض سال  338
،  1391، 1390های وارض سالتعرفه ع 25و  24کدهای  -د 1389و 

 شورای اسالمی شهر کبودرآهنگ 1394و  1393، 1392

 هعوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانمصوبه شورای شهر در خصوص وضع  پیام دادنامه:

 است.خالف قانون و خارج از حدود اختیارات ، هابانک
مورخ  -  563دادنامه شماره 

14/06/1396 
-/ش6095/2، 11/11/1384-/ش6055/2های مصوبات شماره

 شورای اسالمی شهر مشهد 29/6/1386-/ش3168/3و  18/12/1384
 

های خصوصی از بانکدر خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

آن  بری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکار و عوارض تغییرو دولتی 

 است.
مورخ  - 953امه شماره دادن

28/09/1396 
مصوبه شورای اسالمی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و 

 1390لغایت  1387های ها مربوط به سالها و عابر بانکپیشه برای بانک
 1392و سال 

ها و مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک پیام دادنامه:

ها، مؤسسات مالی و اعتباری و و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک هاابر بانکع

 است.مغایر قانون و خارج از اختیارات  الحسنه،های قرضصندوق

مورخ  - 1009دادنامه شماره 
05/10/1396 

 1395فصل هفدهم عوارض مصوب سال « الف»از قسمت  2بند 
 ض افتتاحیهشهرداری شهرکرد با عنوان عوار
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 
 
 
 
 
 

وارض فروش ع

محصوالت و 

های تولیدی فرآورده

 کارخانجات
 
 
 
 

، مغایر قانون و خارج از حدود افتتاحمصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض  پیام دادنامه:

 است. اختیارات

مورخ  - 355دادنامه شماره 
1/3/1397 

مصوبات شورای اسالمی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع 
و  % درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی1عوارض 

عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض 
 1388و  1385صدور پروانه کسب و پیشه )حق افتتاح( مربوط به سالهای 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  5مستفاد از ماده  پیام دادنامه:

تعیین عوارض یک درصد از درآمد  1381ب اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصو

مشمول مالیات هر یک از شعب بانکها خالف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسالمی شهر 

 است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض کسر فضای 

 آزاد )باز(

مورخ  - 1529دادنامه شماره 
24/9/1393 

 تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد 8ردیف دوم بند ب ماده 
 1391مصوب شورای اسالمی شهر اردبیل در سال 

مورخ  -29ی28ی 27دادنامه شماره 
21/1/1397 

 1395تعرفه  مصوب عوارض محلی سال  7ماده  15و بند  26، 8مواد 
 مصوب شورای اسالمی شهر اردبیل

ان تحت عنو 100اخذ مبالغی عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده  پیام دادنامه:

 عوارض کسر فضای آزاد، خالف قانون است.

 
مورخ  -  323دادنامه شماره 

13/04/1396 
 شورای اسالمی شهر صدرا 13/11/1392-687/4/92مصوبه شماره 

مورخ  -  450دادنامه شماره 
10/05/1396 

در خصوص  1394دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال  14بند ب ماده 
از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری ساختمان  اخذ عوارض ابقای

 پارکینگ و مازاد بر تراکم

مورخ  - 31دادنامه شماره 
21/1/1397 

مصوب  1395و  1394، 1393دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای 
 شورای اسالمی شهر مرند

مورخ  - 1400دادنامه شماره 
13/6/1397 

 1396الی  1393ای موادی از تعرفه های عوارض و بهای خدمات ساله
 شهرداری بوکان مصوب شورای اسالمی شهر بوکان

عوارض کسری فضای باز خالف قانون و خارج از در خصوص مصوبه شورای شهر  پیام دادنامه:

 است.حدود اختیارات 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

مورخ  -  446دادنامه شماره 
10/05/1396 

وان شورای اسالمی شهر اردبیل تحت عن 1394تعرفه عوارض سال  8ماده 
 «شغال مجازبهای خدمات بیش از سطح اِ»
 

بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز، خالف قانون و خارج از وضع عوارض  پیام دادنامه:

 شورای شهر است.حدود اختیارات 

 

 

 

 

عوارض واگذاری 

 امتیازات

مورخ  - 1962دادنامه شماره 
1/12/1393 

 المی شهر گرگانشورای اس 24/2/1385-3/14394/85مصوبه شماره 

مصوبه شورای شهر در خصوص تعیین مبنای واگذاری امتیاز تاکسی نارنجی و  پیام دادنامه:

های عمومی دولت، خالف قانون و خارج همچنین کاهش بعدی آن، به دلیل عدم رعایت سیاست

 از حدود اختیارات است.   

مورخ  - 246دادنامه شماره 
01/04/1395 

 شورای اسالمی شهر ارومیه 2/3/1390– 564ماره صورتجلسه ش 10بند 

 یخط از برندگان واگذار ازیامت نهیهز افتیشهر در خصوص در یمصوبه شورا پیام دادنامه:

 است. اراتیهر دستگاه، خارج از حدود اخت یبرا یبوس به بخش خصوصینیاتوبوس و م

 

 

 

 

 

 

عوارض ورود به 

 محدوده شهر

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 346دادنامه شماره 
23/10/1380 

 شورای عالی شهرسازی 1369.10.3 مورخ –قسمت اول مصوبه 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تعلق رایگان  پنجاه درصد از  پیام دادنامه:

های فین که متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران احبان زمینزمین ص

 شهر هستند، خالف شرع است.
مورخ  - 153دادنامه شماره 

30/02/1392 
 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز 24 ذیل ماده( 2) بند

مورخ  - 1958دادنامه شماره 
11/12/1393 

ده شهر از تعرفه مصوب عوارض عوارض ورود به داخل محدو 43ماده 
 شورای اسالمی شهر اردبیل 1389محلی سال 

مورخ  - 1204دادنامه شماره 
22/10/1394 

مصوب شورای  1388تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال  24ماده 
 اسالمی شهر تبریز

مورخ  - 426دادنامه شماره 
06/07/1395 

 1395شتگرد در سال تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر ه 28-2بند 
 مصوب شورای اسالمی شهر هشتگرد

مورخ  - 83دادنامه شماره 
12/02/1396 

-147375/21و  18/12/1388 -149891/21های شماره دستورالعمل
 شهرداری مشهد 21/11/1389

مورخ  - 183دادنامه شماره 
2/03/1396 

ی شهر شورای اسالم 1394از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  37ماده 
قانون تشکیالت و آیین  92گرگان از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض ورود به 

 محدوده شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادرسی دیوان عدالت اداری

مورخ  -  543دادنامه شماره 
07/06/1396 

تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسالمی  20و ماده  19قسمتی از ماده 
 92ه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماد 1395گان برای سال رشهر گ

 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

مورخ  -  572دادنامه شماره 
14/06/1396 

عوارض ورود -2عوارض تغییر کاربری  2ماده  1و تبصره  2و  1مواد  -1
مصوب شورای اسالمی  1393به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال 

 [توابع استان تهرانشهر گلستان ]شهرستان بهارستان از 

مورخ  - 665دادنامه شماره 
18/07/1396 

 شورای اسالمی شهر مشهد 29/2/1394-/ش2301/94/4مصوبه شماره 

مورخ  -1215دادنامه شماره 
19/4/1397 

 1384تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال  24ماده  2بند 
 مصوب شورای اسالمی شهر سرعین

مورخ  -1847ه دادنامه شمار
20/9/1397 

در خصوص تعرفه عوارض حذف  26/10/1392-/ش2096مصوبه شماره 
پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، 
خدمات آماده سازی، بندهای )الف و ب( در خصوص عوارض ارزش افزوده 

از مصوبه  8و  7، 4، 3، 2مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور و بندهای 
در خصوص عوارض تفکیک اعیان در  26/10/1392 -/ش2068شماره 

کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک 
واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه 
اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری 

اسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسالمی شهر امالک، نحوه مح
 نیشابور

مورخ  -2159دادنامه شماره 
21/12/1397 

شورای  1397( دفترچه عوارض محلی سال 702004-7204و کد ) 20بند 
قانون تشکیالت و آیین  92اسالمی شهر اسالمشهر در اجرای مقررات ماده 

 دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

درصد امالک واقع  20مصوبه شورای شهر مبنی بر تجویز تصاحب رایگان بیش از  ام دادنامه:پی

ها در قبال ورود به محدوده توسعه و عمران شهری، خالف قانون های دولتی و شهرداریدر طرح

 است.
 -1240الی  1237دادنامه شماره 
 19/4/1397مورخ 

مصوب شورای  1395سال  ( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در9بند ) -1
اسالمی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل 

 کاربری
مصوب  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 15ذیل بند ) -2

شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی 
 از تفکیک
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض ورود به 

 محدوده شهر

 

 

مصوب  1395سال ( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در 17بند ) -3
شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از 

 توسعه شهری
مصوب  1395( تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 28بند ) -4

شورای اسالمی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن 
 و هوشمند )عوارض اختصاصی شهر لواسان(

رض برای ورود به محدوده شهر تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ورود اخذ عوا پیام دادنامه:

 به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری مغایر قانون است.

 
مورخ  - 1444ه دادنامه شمار

24/12/1395 
شورای اسالمی شهر شاندیز موضوع  24/11/1391 -2554مصوبه شماره 

محدوده و سهم خدمات عمومی  نامه نحوه محاسبه عوارض ورود بهآیین»
 «و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز

 

باشد و لذا عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی پیام دادنامه:

مصوبه شورای شهر در خصوص نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی 

 و معابر، خالف موازین شرع است.
مورخ  - 1847ه ه شماردادنام

20/9/1397 

در خصوص تعرفه عوارض حذف  26/10/1392-/ش2096مصوبه شماره 
پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، 
خدمات آماده سازی، بندهای )الف و ب( در خصوص عوارض ارزش افزوده 

از مصوبه شماره  8و  7 ،4، 3، 2مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور و بندهای 
در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای  26/10/1392 -/ش2068

مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای 
مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه 

نحوه محاسبه ورود به احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری امالک، 
 محدوده مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور

ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و  4در قوانین موضوعه فقط در تبصره  پیام دادنامه:

امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از 

 به عهده مالکین گذاشته شده است.امکانات شهری، هزینه آماده سازی 
مورخ  -  667دادنامه شماره 

18/07/1396 
 شورای اسالمی شهر پردیس 1394تعرفه عوارض سال «  30-1» بند 

 مورخ - 1151  شماره دادنامه
10/11/1396 

همچنین بناهایی که قبالً احداث شده و فاقد پروانه » ابطال عبارت 
تعرفه عوارض محلی سال  17موضوع ماده از عوارض آماده سازی « هستند
 شهرداری سرخه 1395
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در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

مغایر  ،سازی معابرتحت عنوان هزینه آمادهمصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ وجه پیام دادنامه: 

 است. قانون و خارج از حدود اختیارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر موارد عوارض 

 و بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 89دادنامه شماره 
27/03/1380 

 فرماندار قزوین 5/8/1375مورخ  321م2856بخشنامه شماره 

 هینقل طیآن از وسا افتیو در نگیحق پارک نییبر تع یمبن نیمصوبه فرماندار قزو پیام دادنامه:

 .است خارج از حدود اختیارات وی بوده ،بارتره دانیبه جهت ورود و توقف آنها در م یباربر
مورخ  - 433دادنامه شماره 

19/12/1380 
موضوع  1379( قانون بودجه سال 42) نامه اجرایی بند )هی( تبصرهآیین

 وزیران أتیه 1379.5.8مورخ  12913ت12119نامه شماره .تصویب

اخذ مبنی بر  1379قانون بودجه سال  42حکم مقرر در بند )هـ( تبصره تعمیم  پیام دادنامه:

ی، متضمن توسعه کیالکترون کاالهایبه  ی وارداتی و تولید داخلیکیالکترون قطعاتعوارض از 

 است. نمغایر آو دایره شمول قانون 
مورخ  - 60دادنامه شماره 

24/02/1381 
 یاستاندار یمعاون امور عمران 9/8/1378مورخ  9234/4مه شماره بخشنا
 کرمان

تعیین تکلیف نسبت به اخذ عوارض حمل پسته از سوی استانداری کرمان خارج از  پیام دادنامه:

 حدود اختیارات است.
مورخ  - 555دادنامه شماره 

04/11/1383 
 نشهر تهرا اسالمی شورای 1/12/79 مورخ جلسه 142 مصوبه

 استفاده مجوز صدور جهت مبالغی سالیانه اخذ بر مبنی مصوبه شورای شهر پیام دادنامه:

ها و ساکنین مجاور گذرگاهها و سازمان توسط عمومی شوارع و معابر حاشیه از اختصاصی

 .است اختیارات از خارج ها،خیابان
مورخ  - 386دادنامه شماره 

24/07/1384 
های کشور % توسط شهرداری5د اخذ عوارض مصوبات وزارت کشور در مور

 - 1/3/34/28554/13805از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 
 - 3417/3/1و  5/2/1366مورخ  - 126/34/3/1و  12/12/1364مورخ 
 - 4834/34/3/1و  7/3/1366مورخ  - 3419/34/3/1و  7/3/1366مورخ 
  31/3/1366مورخ  - 4842/34/3/1و  31/3/1366مورخ 

مقام شورا، مبنی بر تعیین عوارض بهای گاز مصوبه وزارت کشور به عنوان قائم پیام دادنامه:

مصرفی برای مشترکین گاز ساکن در محدوده قانونی شهرها، بدون رعایت قانون تشکیالت 

 شوراهای اسالمی کشوری، مغایر قانون است.
مورخ  - 573و  572دادنامه شماره 
18/10/1384 

شورای اسالمی شهر   7/11/1382مورخ  -چهارمین جلسه  به چهل ومصو
 تهران
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مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ ده درصد صورتحساب و یا قرارداد منعقده به  پیام دادنامه:

های پذیرایی و عنوان بهای خدمات شهری و ترافیکی ناشی از مراسم تاالرها و باشگاه

 ها، مغایر قانون است.رستوران

مورخ  - 200ادنامه شماره د
04/04/1385 

 استانداری گیالن 1/6/1377مورخ  - 42/4/1/9107بخشنامه شماره 

های نفتی ترانزیتی بخشنامه استانداری مبنی بر وصول مبلغی در هر تن از فرآورده پیام دادنامه:

ت، مغایر قانون به عنوان هزینه تأمین خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی استان و ارائه خدما

 و خارج از حدود اختیارات است.  
مورخ  - 188دادنامه شماره 

26/03/1387 
مصوبات شورای اسالمی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیرقانونی از 

   های عبوری از پل سوم شهر اهواز محموله

ی از معابر اخذ و وصول وجوهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط بار پیام دادنامه:

های احداث و نگهداری عمومی شهرها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تأمین هزینه

 ها، مغایر قانون است.  معابر و پل
مورخ  - 621دادنامه شماره 

13/09/1391 
 شهر مشهد یاسالم یشورا 18/7/83مورخ  -/ش 3106مصوبه شماره 

اخذ بهای خدمات ناشی از افزایش تراکم  مصوبه شورای شهر در خصوص پیام دادنامه:

 جمعیتی، به دلیل نداشتن مجوز قانونی، خالف موازین شرع شناخته شد.
مورخ  - 162و  161دادنامه شماره 
06/03/1392 

شورای اسالمی شهر اهواز موضوع  5/11/1386 -5440مصوبه شماره 
 پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسالمی شهر اهواز

های احداث مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض برای تأمین بخشی از هزینه پیام دادنامه:

 قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر، خالف قانون است.
مورخ  - 1818دادنامه شماره 

06/11/1393 
 1389( عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 14ماده )

 شهر اردبیلشورای اسالمی 

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض بهاء خدمات زیربنای هر گونه احداثی )  پیام دادنامه:

به غیر از مسکونی( در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی، مغایر قانون و خارج از حدود 

 اختیارات است.
مورخ  - 744دادنامه شماره 

17/06/1394 
 شورای اسالمی رشت 11/12/1389خ مور -جلسه  346مصوبه 

های صدور مجوز وصول درصدی از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانس پیام دادنامه:

سیم توسط مدیران این موسسات، خارج از وظایف شورای شهر و تاکسی تلفنی و تاکسی بی

 منصرف از تعیین نرخ خدمات است.
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مورخ  - 748دادنامه شماره 
17/06/1394 

شورای اسالمی  20/10/1386-42و جدول پیوست مصوبه شماره  3-5بند 
 شهر زیدآباد

دهی موتورهای آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر، تعیین هزینه خدمت پیام دادنامه:

 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.
مورخ  - 1116دادنامه شماره 

24/09/1394 
 شورای اسالمی شهر مشهد 11/4/1393-ش3454/93/4 مصوبه شماره

روها برای توقف خودروها، مغایر دریافت بهای خدمات بابت اجازه استفاده از پیاده پیام دادنامه:

 قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.

مورخ  - 340و 341دادنامه شماره 
19/05/1395 

شورای  9/11/1390مورخ  -لنی مصوبات دویست و سی و سومین جلسه ع
/ش الف س و 26373های شماره اسالمی شهر شیراز موضوع نامه

 شورای اسالمی شهر شیراز 11/11/1390-/ش الف س26444

، ناظر بر خدمات مستقیم شهرداری نبوده و بهاء هزینه خدمات عمومی شهروضع  پیام دادنامه:

 قانون مدنی است. 4ق شده و مغایر ماده شود که نوعاً عطف بماسبنوعی عوارض محسوب می
مورخ  - 1222ه دادنامه شمار

19/11/1395 
مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسالمی شهر سبزوار ابالغی به 

 29/4/1390 -959 شماره

درصد از ارزش امالک به علت حذف طرح  10 مبنی بر اخذ شهرشورای مصوبه  پیام دادنامه:

 .است، مغایر قانون عمرانی
مورخ  - 85دادنامه شماره 

12/02/1396 
 شورای اسالمی شهر مشهد 3/11/1392-/ش6232/92/4مصوبه شماره 

-مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه پیام دادنامه:

 .خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است ،ای

مورخ  - 86دادنامه شماره 
12/02/1396 

تعرفه عوارض شهرداری  34ماده  2 و1 های و تبصره 5ماده  3تبصره 
 مصوب شورای اسالمی شهر همدان 1393همدان در سال 

برداری به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهره ،که در آن شهر شورای همصوب پیام دادنامه:

خالف قانون و خارج از  ،کننداز واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می

 است.حدود اختیارات 

مورخ  - 154دادنامه شماره 
26/02/1396 

مصوبه شماره  -2؛ 35ردیف  3/11/1385-2723مصوبه شماره  -1
 24/10/1387-2141مصوبه شماره  -3؛ 30ردیف  2379-7/11/1386
مصوبه  -5؛ 30ردیف  28/10/1388-2082مصوبه شماره  -4؛ 31ردیف 
-1895مصوبه شماره  -6؛ 30ردیف  11/10/1389-1839 شماره

؛ 104ردیف  1/11/1391-1729مصوبه شماره -7؛ 106ردیف  3/11/1390
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شورای اسالمی شهر  107ردیف  2/11/1392-1887مصوبه شماره  -8
 کرمان

وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 است. خالف قانون و خارج از حدود اختیارات ،دادگستری
مورخ  - 204دادنامه شماره 

9/03/1396 
الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به تعرفه عوارض حق 

%( مصوب شورای اسالمی شهر اراک مورد عمل 8ماخذ هشت درصد )
فه ( تعر31تعرفه شماره ) -1شامل:  1393لغایت  1389های برای سال

تعرفه شماره  -2؛ 1389عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 
تعرفه  -3؛ 1390( تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 26)

-تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 4( فصل 2شماره )

 1393لغایت  1391های 

ناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد الثبت اسمصوبه شورای شهر تحت عنوان حق پیام دادنامه:

 رسمی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  - 278دادنامه شماره  
30/03/1396 

مصوبه اخذ عوارض ساالنه حق انشعاب آب و فاضالب و برق و تلفن و گاز 
شصت و هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر  مبلغ انشعاب مصوب درصد 5

 14/10/1393مورخ  -کاشمر 

انشعاب آب و فاضالب و برق و تلفن و گاز و اخذ وجه از  اخذ عوارض ساالنه حق پیام دادنامه:

 برای آن در صالحیت شوراهای شهر قرار ندارد.مردم 
مورخ  -  353دادنامه شماره 

20/04/1396 
ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه  2-5جدول شماره  13ردیف 

و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ  بار و فروشوتره
 1393های توزین سازمان میادین از تعرفه عوارض سال مصالح و باسکول

 شورای اسالمی شهر خرم آباد

بار و فروش و ذبح احشام در میادین و وضع عوارض ورودی به میادین میوه و تره پیام دادنامه:

خالف قانون و های توزین سازمان میادین، گ مصالح و باسکولکشتارگاه و ورودی به پارکین

 است.خارج از اختیارات 
مورخ  - 381دادنامه شماره 

27/04/1396 
( شورای اسالمی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و 7-3تعرفه شماره )

برقراری عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حریم 
 (سازمان بهشت زهرا )س شهر باقرشهر توسط

های دریافتی تحت هر از کل هزینه یدر خصوص اخذ درصد مصوبه شورای شهر پیام دادنامه:

 است.خارج از حدود اختیارات  ،عنوان توسط سازمان بهشت زهرا )س( به ازاء دفن هر نفر

مورخ  - 436دادنامه شماره 
10/05/1396 

شهرداری  1393عوارض سال دفترچه تعرفه  8-2-1ج از بند -2تبصره 
 قائم شهر مصوب شورای اسالمی شهر قائم شهر



  

259 
 

در زمینه عوارض و بهای  1397تا  1361از سال آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 خدمات شهری

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر موارد عوارض 

 و بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض برای اختصاص  و وضع مین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری نداردأت پیام دادنامه:

 توسط شورای شهر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. به خدمات ورزشی

مورخ  -  494دادنامه شماره 
24/05/1396 

تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از   202Tاز تعرفه شماره  6بند 
شورای  12/11/1392های عمرانی و تجمیع پالک مصوب اجرای طرح

 اسالمی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قانون

های ها و شوارع ناشی از اجرای طرحض مشرفیت از امالک واقع در بر خیابانعوار پیام دادنامه:

 عوارض دیگری مثل تغییر کاربری عالوه بر مشرفیت، عوارضو اخذ  شودنی اخذ میعمرا

 .گرددمضاعف محسوب می
مورخ  -  495دادنامه شماره 

24/05/1396 
شورای اسالمی شهر خارک ابالغی به شماره  2130( تعرفه شماره 5بند )

 13/11/1392 -/ش خ4347/11

ه، با وجود اخذ عوارض احداث کارگاه، عوارض مضاعف اخذ عوارض تجهیز کارگا پیام دادنامه:

 بوده و غیرقانونی است.

مورخ  -  568دادنامه شماره 
14/06/1396 

شورای اسالمی شهر آبادان در قسمت  1394تعرفه عوارض محلی سال 
 تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی

شهری مراکز صنعتی و اداره  بهای خدماتخصوص تعیین شورای شهر در مصوبه  پیام دادنامه:

خالف قانون و خارج از حدود ، های نگهداشت شهر آبادانبندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه

 است.اختیارات 
مورخ  -  580و  579دادنامه شماره 
21/06/1396 

شورای  11/11/1394مورخ  -مصوبه دویست و سی و دومین جلسه 
خصوص افزایش عوارض  در 2157اسالمی شهر تهران به شماره شناسه 
 1394نسبت به سال  1395ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 

فزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بیش از نرخ تورم اعالمی از ناحیه ا پیام دادنامه:

 ، خالف قانون و خارج از اختیارات شورای شهر است.بانک مرکزی
مورخ  - 644دادنامه شماره 

11/07/1396 
 شورای مصوب 1395 سال در  تعرفه عوارض شهرداری شهریار 34بخش 

 شهریار شهر اسالمی

مالیات بر  مغایر قانون ،مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض حق توزین پیام دادنامه:

 است. ارزش افزوده

مورخ  - 646دادنامه شماره 
11/07/1396 

 جام تربت شهر یاسالم شورای 22/12/1389 – 55مصوبه شماره 

های دو کابین تحت عنوان بهاء خدمات از ها و وانتوضع عوارض برای سواری پیام دادنامه:

 .از حدود اختیارات شورای شهر است قانون و خارجمغایر  ،وسایل نقلیه عمومی
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مورخ  -  890دادنامه شماره 
14/09/1396 

ب شورای اسالمی رود مصوشهرداری زاینده 3تعرفه شماره  4و  2ردیف 
( عوارض پذیره 1-8و تعرفه شماره ) 1392رود در سال شهر زاینده

 1395رود در سال تاسیسات شهری مصوب شورای اسالمی شهر زاینده

کسری نورگیر از مصادیق عوارض عوارض مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین  پیام دادنامه:

 است.ارات مغایر قانون و خارج از حدود اختیمضاعف بوده و 
مورخ  - 1029دادنامه شماره  

12/10/1396 
 شورای اسالمی مسجد سلیمان 31/1/1393-23مصوبه شماره 

 .مغایر قانون است های نفت،مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض برای چاه پیام دادنامه:

 مورخ - 1146  شماره دادنامه
10/11/1396 

موضوع تعرفه اخذ  61و  59، 48 ،46، 34، 33، 30، 27، 17، 4مواد 
شورای اسالمی شهر  1395و  1394های عوارض شهرداری در سال

 برازجان

برخی عناوین مختلف عوارض، مستند به آرای وضع مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 قبلی هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 مورخ - 1154  شماره دادنامه

10/11/1396 
-/ش الف س26372و  9/11/1391-/ش الف س31121مصوبات شماره 

 شورای اسالمی شهر شیراز 11/12/1390

 مورخ -936  شماره دادنامه
12/4/1397 

 شورای اسالمی شهر شیراز 7/11/1392-36642مصوبه شماره 

ات عمومی و شهری از مین خدمأوضع عوارض تمصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 است. اتو خارج از حدود اختیار قانونمغایر و  عوارض مضاعف محسوب شده ،هاباغن مالکا
 مورخ - 1173  شماره دادنامه

17/11/1396 
شماره ابالغ مصوبه  95-603و  95-602،  95 -601تعرفه کدهای شماره 

شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض  13/11/1394-/ش خ 1000/15
محل فعالیت فعاالن اقتصادی )عرضه کنندگان کاال و خدمات( تولیدی یا 

ساالنه مصوب شورای  –صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر 
 اسالمی شهر خارگ

همچنین عوارض تولید، و  های نفتیعوارض فرآوردهشوراهای شهر صالحیت وضع  پیام دادنامه:

 را ندارند. ون مالیات بر ارزش افزودهقان 38موضوع ماده  فروش و ارائه خدمات

 مورخ -1846  شماره دادنامه
20/9/1397 

)عوارض محل فعالیت فعاالن اقتصادی  13/11/1392-2501تعرفه شماره 
و عرضه کنندگان کاال و خدمات( تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و 
حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی 

 رگشهر خا
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 و بهای خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع عوارض برای محل فعاالن اقتصادی ) عرضه کنندگان کاال و خدمات( تولیدی  پیام دادنامه:

یا صنعتی واقع در محدوده و حریم شهر ) از کل عرصه و اعیانی های موجود کارخانجات تولیدی 

 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است. و صنعتی(

 - 1874ی ال 1872 شماره دادنامه
 27/9/1397 مورخ

-/ص3991/93و  16/12/1383-/ش الف9220مصوبات شماره 
 شورای اسالمی شهر شیراز 27/4/1379-/ش الف6821، 7/8/1393

برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از  پیام دادنامه:

 1382همچنین کاالهای وارداتی از ابتدای سال  تولیدکنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات و

،عالوه بر آنچه درقانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، 

آمده است فاقد وجاهیت قانونی  1381ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب سال 

 می باشد .
 - 1874الی  1872 شماره دادنامه

 27/9/1397 مورخ
-/ص3991/93و  16/12/1383-/ش الف9220مصوبات شماره 

 شورای اسالمی شهر شیراز 27/4/1379-/ش الف6821، 7/8/1393

، برقراری 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  50ماده به موجب  پیام دادنامه:

و سایر مراجع  عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسالمی شهرها

 ممنوع است.
 مورخ -1567الی  1564شماره دادنامه

10/7/1397 
مصوبه جلسه  3و  2و بند  25/2/1393-64مصوبه جلسه شماره  1بند 

 مصوب شورای اسالمی شهر سنگان 10/3/1393-66شماره 

وضع عوارض در قبال هر تن مواد معدنی از مصادیق وضع عوارض مضاعف می  پیام دادنامه:

 باشد و خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر است. 

 مورخ - 1221  شماره دادنامه
24/11/1396 

 شورای اسالمی شهر کرکوند 1389تعرفه عوارض محلی سال  237ردیف 

درصد عوارض بر فروش ضایعات و محل  2وضع مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات ومینیوم ، مواد پالستیکی ، کارتن و ...فعالیت چدن، آل

 است.

 مورخ - 1238  شماره دادنامه
08/12/1396 

های شورای اسالمی شهر کالله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان مصوبه
 1393الی  1388 هایدر سال

هرس درختان و جلوگیری از مخاطرات وضع عوارض مصوبه شورای شهر مبنی بر  پیام دادنامه:

 است. فنی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
 مورخ - 1268  شماره دادنامه

15/12/1396 
شورای  1390/11/13-/ش3139ابالغی به شماره  T 210تعرفه کد شماره 

 اسالمی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر
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سایر موارد عوارض 

 و بهای خدمات

 

 

 

 است. خالف مقررات قانونی، عوارض سطح شهرر اخذ مصوبه شورای شهر مبنی ب پیام دادنامه:

 مورخ -383  شماره دادنامه
8/3/1397 

 شورای اسالمی شهر شیراز 12/11/1392-38208مصوبه شماره 

اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن مغایر  پیام دادنامه:

 اسالمی شهر است.  قانون و خارج از حدود اختیارات شورای

 مورخ -1845  شماره دادنامه
20/9/1397 

شهرداری خارگ مصوب شورای  13/11/1392 -2404تعرفه شماره 
 اسالمی شهر خارگ

وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار  پیام دادنامه:

 یارات است.گرفته می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اخت

 - 1896الی  1894 شماره دادنامه
 4/10/1397 مورخ

، 2128، 2119، 2112، 2109، 2108، 2105، 2104تعرفه های شماره 
/ش 759/1،  از مصوبه شماره 2211، 2210، 2207، 2206، 2136، 2135

 شهرداری خارگ مصوب شورای اسالمی شهر خارگ 13/11/1393-خ

مربوط  نصب بر چسب کد پستی از وظایف شهرداری نبوده بلکه این کهبا توجه به  پیام دادنامه:

به اداره پست است، لذا وضع عوارض پالک و کدپستی توسط شورای اسالمی شهر مغایر قانون 

 و خارج از حدود اختیارات است.
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دعاوی مربوط به 

 ثبت احوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 123دادنامه شماره 
24/12/1368 

 یینامه اجرانییو آ یلیتحص تیبخش معاف یینامه اجرانییاز آ ییهاقسمت
 فهیقانون نظام وظ

 ای غیر از ابطال آن است.ر مفهوم قانونی و قضائی، تغییر شناسنامه مقولهاز نظ پیام دادنامه:
مورخ  - 84دادنامه شماره 

16/07/1370 
 7/2/70مورخ  - 361/1بخشنامه شماره 

قانون ثبت احوال شامل مواردی که موضوع در محاکم قضایی  45اجرای مفاد ماده  پیام دادنامه:

 شود.یت و هویت فرد محرز شده، نمیمورد رسیدگی قرار گرفته و تابع
مورخ  - 100دادنامه شماره 

06/06/1372 
اداره کل ثبت احوال استان  9/10/68مورخ  - 7285/23بخشنامه شماره 

 زنجان

قانون ثبت احوال منحصر به ارائه تصدیق  15ثبت واقعه والدت به موجب ماده  پیام دادنامه:

 دو نفر گواه نیز در صدور گواهی والدت، معتبر است.پزشک یا مامای رسمی نشده و تصدیق 

مورخ  -27دادنامه شماره 
02/02/1380 

نامه مسابقات فوتبال نوجوانان، جوانان و امید قهرمانی آیین 2تبصره ماده 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی  1379-1380باشگاههای کشور سال 

 ایران

  مشعر بر عدم پذیرش تغییر تاریخ تولد و ه مسابقات فوتبالنام آیین 2تبصره ماده  پیام دادنامه:

خالف حکم قانونگذار در باب ضرورت اجرای  نامه، ابطال شناسنامه افراد مذکور در آن آیین

 احکام قطعی مراجع قضائی است.

مورخ  - 183دادنامه شماره 
10/06/1381 

 کشور سازمان ثبت احوال 14/10/1370مورخ  4320/1بخشنامه شماره 

بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر عدم درج ازدواج و طالق غیرمدخوله  پیام دادنامه:

 قانون ثبت احوال است. 33منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه، برخالف مفاد ماده 
مورخ  - 335دادنامه شماره 

17/09/1381 
ا اتباع خارجی ساکن نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی بموادی از آیین

 ایران

ان از تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایر نامه تعیینوضع آیین پیام دادنامه:

 سوی هیئت وزیران، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است.

مورخ  - 594دادنامه شماره 
09/12/1383 

 احوال ثبت اداره 27/4/1375 ورخم - 7241/321 شماره دستورالعمل
    تهران استان

 که نوزادانی تابعیت و هویت تشخیص در تردید بر مبنی احوال ثبت اداره بخشنامه پیام دادنامه:

 معتبر، مستندات و مدارک وجود از فارغ شده، سپری والدینشان ازدواج تاریخ از سال 5 از بیش

 .است حکم قانونگذار مغایر
نامه اجرائی ثبت والدت اطفال متولد از اتباع خارجی آیین 5تبصره ماده مورخ  - 698اره دادنامه شم
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 موضوع ابطال   شخصات دادنامه م عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

دعاوی مربوط به 

 ثبت احوال

 مقیم ایران 20/08/1386

وضع قاعده آمره دایر بر مشروط نمودن ثبت والدت طفل متولد از پدر خارجی و  پیام دادنامه:

 مادر ایرانی در ایران، خالف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات است.
مورخ  - 488دادنامه شماره 

15/06/1388 
 یثبت یهامجموعه بخشنامه 151قسمت ب بند 

های ثبتی مبنی بر امکان افزایش مهریه به بخشنامه 151جزء )ب( از قسمت  پیام دادنامه:

 شرط تنظیم سند رسمی، خالف موازین شرع است.

مورخ  - 207و  206دادنامه شماره 
27/03/1392 

 احوال ثبت سازمان عالی شورای 3/12/1387 -4647/1 هشمار بخشنامه
 ماده مقررات اعمال به رضوی خراسان احوال ثبت کل اداره الزام و کشور

 احوال ثبت قانون 33

قانون ثبت احوال مبنی بر عدم درج ازدواج و طالق  33اجرای حکم مقرر در ماده  پیام دادنامه:

 به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست.غیرمدخوله در المثنای شناسنامه، مقید 

مورخ  -  477دادنامه شماره 
17/05/1396 

ستاد ساماندهی امور جوانان  22/9/1394مورخ  -از پنجمین جلسه  2بند 
 استان البرز

ها به در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه پیام دادنامه:

 دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد.زوجین منوط به طی 
 مورخ - 1168  شماره دادنامه

17/11/1396 
 -24231/12/2،  13/2/1390-16867/12/2های شماره بخشنامه

 سازمان ثبت احوال کشور 15/8/1390 -/26/103/12/2و  27/2/1390

 وجود ندارد. صد سالای مبنی بر تلقی وفات برای افراد باالی مقرره پیام دادنامه:

 

 

 

دعاوی مربوط به 

 ثبت اسناد و امالک

 

 

 

 

 

مورخ  - 75و  74دادنامه شماره 
15/09/1367 

 های ثبتیمجموعه بخشنامه 77بند 

انتقال ملک غیرمنقول  آن، مدلول  ای که نامهمنع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت پیام دادنامه:

مغایر  ،عیانی تلقی شودمعاوضه ملک یا ا یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن

 قانون است.
مورخ  - 88و 77رای شماره 
29/03/1369 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 8/3/54 -1643/2بخشنامه 

اعطاء مهلت به بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و اجور و خسارات در صندوق  پیام دادنامه:

 نون است.ثبت تا قبل از صدور سند انتقال اجرایی، خالف قا
مورخ  - 167دادنامه شماره 

27/12/1370 
و حذف  65اصالحی قانون ثبت مصوبه سال  148اجرای صحیح ماده 
مصوب هیأت مدیره سازمان زمین  14/9/68-23372بخش نامه شماره 

 شهری
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دعاوی مربوط به 

 ثبت اسناد و امالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین حد نصاب برای عرصه مورد تصرف )و خریداری( و مطالبه قیمت روز برای  پیام دادنامه:

 اصالحی قانون ثبت است. 148نصاب مفروض، مغایر ماده مازاد 

مورخ  - 6دادنامه شماره 
25/01/1371 

تیرماه  6االجراء مصوب نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمآیین 176ماده 
1355 

االجرا به علت افزایش دایره نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمآیین 176ماده  پیام دادنامه:

مکرر قانون ثبت اسناد و  34ماده  2مدیون پس از عملیات حراج، مغایر با تبصره  ات اختیار 

 امالک است.

مورخ  - 175دادنامه شماره 
05/08/1375 

اداره کل امور اسناد و سردفتران  23/8/73 -781/34دستورالعمل شماره 
 سازمان ثبت کل

ی به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستر پیام دادنامه:

مراجعه به ادارات ثبت اسناد و امالک کشور، منوط به حکم مقنن یا مأذون از قبل قانونگذار 

 است.
مورخ  - 157دادنامه شماره 

18/11/1376 
االجراء و طرز رسیدگی به نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمآیین 176ماده 

 6/4/55مصوب  شکایات از عملیات اجرایی

به  یدگیطرز رس االجرا والزم یمفاد اسناد رسم یینامه اجرانیآئ 176 اطالق ماده پیام دادنامه:

 ،است یاجرائ اتیختم عمل آثار مترتب بر اعتبار یکه ناف یدر قسمت یاجرائ اتیاز عمل تیشکا

 قانون است. ریمغا
مورخ  - 13دادنامه شماره 

28/01/1378 
 وزارت دادگستری 16/2/1352مورخ  - 4699/1اره دستورالعمل شم

در مقام  قانون ثبت اسناد و امالک کشور، منحصراً 25ماده  5مهلت مقرر در تبصره  پیام دادنامه:

 .شده است نییاعالنات تع یالصاق آن در تابلو قینظارت از طر تیأه میاعالم تصم
مورخ  -279دادنامه شماره 

05/08/1381 
سازمان ثبت اسناد  7/11/1380مورخ  34/1380/ 35161ه بخشنامه شمار

 امالک کشور و

قسمت آخر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که مبین عدم اعتبار عزل  پیام دادنامه:

وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج الزم است، خالف احکام قانون مدنی در مبحث وکالت 

 است.

مورخ  – 311دادنامه شماره 
03/09/1381 

 اصالح و قانون 3 و 2 و1نامه اجرایی قانون اصالح مواد آئین 37/38مواد 
 ثبت اسناد و امالک حذف موادی از قانون 

سازمان  برایاجازه افتتاح حساب خاص، تمرکز وجوه و برداشت از حساب دولت  پیام دادنامه:

 است.نن متضمن ترتیبی برخالف حکم صریح مق ،ثبت اسناد و امالک کشور

مورخ  - 196دادنامه شماره 
19/05/1382 

 - 2س/-4235و  19/3/1379مورخ  - 6407/34/1های شماره بخشنامه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 29/7/1370مورخ 
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دعاوی مربوط به 

 ثبت اسناد و امالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر گونه  میبر موکول نمودن تنظ یامالک کشور مبن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و پیام دادنامه:

 ،عدم خالف یبه اخذ گواه ل،یالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبوک ،یسند اعم از قطع

 است. اراتیخارج از حدود اخت

مورخ  - 354الی  352دادنامه شماره 
26/07/1383 

 و اسناد ثبت سازمان 28/2/83 مورخ - 4541/34/1 شماره بخشنامه
 کشور امالک

 خودروهای انتقاالت و نقل ثبت و تنظیم از خودداری به رسمی اسناد دفاتر الزام پیام دادنامه:

اختیارات  از خارج ناجا، راننندگی و راهنمایی اداره از گواهی اخذ از قبل کشوری پالک دارای

 .است سازمان ثبت اسناد و امالک
مورخ  - 181دادنامه شماره 

20/03/1386 
و دستورالعمل شماره  1365های ثبتی تا مهر مجموعه بخشنامه 48بند 

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک  2/5/1380مورخ  - 15273/34/1
 .کشور

الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتحادیه صنفی و ثبت شماره و تاریخ  پیام دادنامه:

نامه رسمی واحدهای کسبی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات  موافقتنامه مزبور در اجاره

 است.سازمان ثبت اسناد و امالک 
مورخ  - 440دادنامه شماره 

25/06/1386 
معاون وزیر مسکن  7/10/1383مورخ  - 38427/686دستورالعمل شماره 

 و شهرسازی و مدیر عامل زمین و مسکن

های تشخیص الزام دفاتر اسناد رسمی به استعالم نوع زمین از دبیرخانه کمیسیون پیام دادنامه:

قبل از ثبت معامله، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون زمین شهری  12موضوع ماده 

 است.
 مورخ - 662و  661دادنامه شماره 
06/08/1386 

نامه اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات آیین 6ابطال ماده  -1
های ثبتی مجموعه بخشنامه 334بند  -2هیأت وزیران  8/7/1366مصوب 

 1317دفاتر اسناد رسمی مصوب نامه قانون آیین 31تبصره ماده  3

های وضع قاعده آمره مبنی بر مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به استعالم از هیأت پیام دادنامه:

واگذاری و احیای اراضی موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مختص 

 قانونگذار است.
مورخ  - 1234دادنامه شماره 

25/10/1386 
     1365های ثبتی تا مهر ماه  مجموعه بخشنامه 91بند 

های انشعاب آب و الزام دفاتر اسناد رسمی به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی پیام دادنامه:

اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت سند و در صورت عدم امکان ارائه اوراق، قید الزام خریدار به 

 ر قانون است.پرداخت مطالبات مربوطه در سند تنظیمی، مغای
مورخ  - 75دادنامه شماره 

08/02/1387 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 8/7/1361مورخ  - 5167/10بخشنامه 
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دعاوی مربوط به 

 ثبت اسناد و امالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های در الزام به کسب موافقت شرکت ملی نفت ایران در مورد ثبت نام شرکت پیام دادنامه:

 ت(، خالف قانون است.های ثبت شده با استناد از کلمه )نفشرف تاسیس یا تغییر نام شرکت

مورخ  - 38دادنامه شماره 
30/01/1388 

مورخ  - 69769/87و  4/9/1387مورخ  - 65062/87های شماره بخشنامه
 ررئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشو 11/9/1387

های سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی  بخشنامه پیام دادنامه:

عالم مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملین و ملک به وزارت بازرگانی، خارج از حدود به ا

 اختیارات است.
مورخ  - 406دادنامه شماره 

11/05/1388 
 های سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بخشنامه 23ردیف 

در مورد ثبت الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی  پیام دادنامه:

واقعه ازدواج و طالق در اجرای احکام مراجع قضایی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در 

 وکالتنامه آنان، خالف قانون است.

مورخ  - 685دادنامه شماره 
23/09/1388 

 سازمان بنادر و دریانوردی 2/10/1381مورخ  - 1320مصوبه شماره 

دریانوردی مبنی بر تعیین شرایط جدید برای اتباع ایران  مصوبه سازمان بنادر و پیام دادنامه:

 های متقاضی تابعیت ایران، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.جهت ثبت کشتی
مورخ  - 267دادنامه شماره 

28/06/1390 
نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیین 9ماده 

 3/9/1387مصوب 

نامه  اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد و دفاتر اسناد رسمی بدون اصالح آیین م دادنامه:پیا

 قانون مذکور، مغایر قانون است. 7رعایت فرآیند ماده 
مورخ  - 488الی  485دادنامه شماره 
17/07/1391 

نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در آیین 1ابطال جزئی متن ماده 
 رسمی دفاتر اسناد

-بیمه مطالبات وصول جهت تنظیمی سند تصویر به ارسال رسمی اسناد الزام دفاتر پیام دادنامه:

 قانون مربوط، خالف محل اجتماعی تامین و مالیاتی امور ادارات به بعد ماه پایان تا ای و مالیاتی

 است.
مورخ  - 1216دادنامه شماره 

29/10/1394 
 نسبت اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 91 ماده اِعمال

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 10/8/1389-333 ،334 شماره رأی به

نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت  در معامله پیام دادنامه:

 ضرورتی ندارد. معامالت امالک و مستغالت کشور

ورخ  م - 23دادنامه شماره 
15/01/1396 

سازمان ثبت اسناد و  8/9/1393 -142904/93بخشنامه شماره  1بند 
 امالک کشور

 میزوجه تنظ هیاز ناح انیعرصه و اع متیبر وصول بهاء ق یکه اقرارنامه مبن یادامم پیام دادنامه:
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عاوی مربوط به د

 ثبت اسناد و امالک

 

 نسبت به ثمن صادر تیورثه، سند مالک یاز سو متیدر صورت امتناع از پرداخت ق اینشده 

 بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود. تیتوان سند مالکینم دهینگرد
مورخ  -201دادنامه شماره 

09/03/1396 
 1322قانون امور حسبی مصوب سال  299آیین نامه اجرایی ماده  14ماده 

 وزارت  دادگستری

خالف موازین شرع قانون امور حسبی،  299نامه اجرایی ماده آیین 14عموم ماده  پیام دادنامه:

 است.

مورخ  - 808دادنامه شماره 
23/08/1396 

سازمان ثبت اسناد و امالک  10/2/1390-21509/90شماره  بخشنامه
 کشور

ی به کارگیری ممنوعیت کلّبخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر  پیام دادنامه:

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات  ،اندکارمندانی که دوران محکومیت خود را سپری کرده

 است.
مورخ  -1878دادنامه شماره 

27/9/1397 
مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک  744کد  2بند 

صورتجلسه  3و ماده  14/5/1394-(1صورتجلسه شماره ) 1کشور، ماده 
 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین 26/10/1394-(2شماره )

 

صالحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانکهای  پیام دادنامه:

هیأت  1/12/1356-27737/1دولتی و شهرداریها به عهده مراجع مذکور در  مصوبه شماره 

 وزیران است و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء هیأت مربوطه نیست.

 

 

 

بوط به دعاوی مر

 دفاتر اسناد رسمی
-)حق الثبت و حق

 التحریر(
 

 

 

 

 

مورخ  - 293الی  291دادنامه شماره 
02/08/1378 

مورخ  - 8825/11و  18/8/1376مورخ  - 10703/34های شماره بخشنامه
 ورسازمان ثبت اسناد و امالک کش 20/11/1376

-در خصوص احتساب و وصول حق امالک کشور سازمان ثبت اسناد وبخشنامه  پیام دادنامه:

 یاز برخ میرمستقیغ اتیاجازه وصول مال نقانو 9ماده  2مقرر در تبصره  یالثبت به ماخذ و مبنا

 ، مغایر قانون است.و خدمات کاالها
مورخ  - 145دادنامه شماره 

15/04/1382 
اداره کل امور  28/10/1379مورخ  - 10687/34شماره  بند ب دستورالعمل

 اسناد و سردفتران سازمان ثبت

الثبت بر اساس بر وصول حق یخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنب پیام دادنامه:

و خارج از  مخالف حکم صریح مقننمورد حکم،  یابیارز اینامه و عهیمبا ایمبلغ مندرج در حکم 

 است. راتایحدود اخت
مورخ  - 196دادنامه شماره 

03/04/1386 
سازمان ثبت اسناد  10/10/1379مورخ  - 24561/34/1دستورالعمل شماره 

 و امالک کشور
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دعاوی مربوط به 

 دفاتر اسناد رسمی

-)حق الثبت و حق

 التحریر(

دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی  پیام دادنامه:

التحریر اسناد رسمی، خارج هت واریز حقالحسنه در شعبه بانک ملی جبه افتتاح حساب قرض

 از حدود اختیارات است.

مورخ  - 204دادنامه شماره 
9/03/1396 

الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به تعرفه عوارض حق
%( مصوب شورای اسالمی شهر اراک مورد عمل 8ماخذ هشت درصد )

( تعرفه 31فه شماره )تعر -1شامل:  1393لغایت  1389های برای سال
تعرفه شماره  -2؛ 1389عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 

تعرفه  -3؛ 1390( تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 26)
-تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 4( فصل 2شماره )

 1393لغایت  1391های 

الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد عنوان حقمصوبه شورای شهر تحت  پیام دادنامه:

 رسمی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
مورخ  -  347دادنامه شماره 

20/04/1396 
سازمان ثبت اسناد و  12/5/1394 -77811/94بخشنامه شماره  6تبصره 

 امالک کشور

لتحریر بدون درنظر گرفتن وضعیت تجویز افزایش ده درصدی سالیانه حق ا پیام دادنامه:

اقتصادی و تورم، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 است.

 

 

 

 

 

 سایر موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 43دادنامه شماره 
25/04/1373 

 های ثبتیاز مجموعه بخشنامه 25قسمت اخیر بند 

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مفید حصر  42اده م پیام دادنامه:

قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر و دفتریار به سلب صالحیت از اشتغال در 

 .  های مذکور استسمت
مورخ  - 103دادنامه شماره 

23/02/1386 
بت اسناد و سازمان ث 23/4/1383مورخ  - 2561/31دستورالعمل شماره 

 امالک کشور

وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای  پیام دادنامه:

سردفتر و دفتریار متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی سردفترداران و دفتریاران، خارج از 

 اختیارات سازمان ثبت اسناد است.
مورخ  - 320و  319دادنامه شماره 
07/05/1386 

سازمان ثبت اسناد و  26/2/1383مورخ  - 4195/34/1بخشنامه شماره 
 امالک کشور

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در  پیام دادنامه:

های تعیین شده از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا، مغایر قانون و خارج از حدود محل

 اختیارات است.
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 سایر موارد

مورخ  - 405الی  401دادنامه شماره 
11/05/1388 

سازمان ثبت اسناد و  6/5/1387مورخ  - 3/34ی 609خشنامه شماره ب
 امالک کشور

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر مکلف نمودن سردفتران به  پیام دادنامه:

 منتخب آن سازمان، مغایر قانون است. انتخاب دفتریاران خود از فهرست اسامی افراد

مورخ  - 390دادنامه شماره 
29/09/1389 

رئیس سازمان ثبت اسناد و  17/8/78مورخ  - 39302/34بخشنامه شماره 
 امالک کشور

بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر تجویز نقل و انتقال  پیام دادنامه:

 حوزه شهر دیگر، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است. سردفتر از حوزه یک شهر به
مورخ  -  484دادنامه شماره 

24/05/1396 
امالک  سازمان ثبت اسناد و 28/8/1379-21379/34/1بخشنامه شماره 

 کشور

تدارک محلی در دفترخانه ازدواج یا در کنار آن جهت انجام تشریفات عقد، خالف  پیام دادنامه:

 خارج از صالحیت و وظایف شغلی سردفتر نیست.قانون و 

مورخ  -  1998دادنامه شماره 
9/11/1397 

-1350/96/115و  3/11/1395-16340/95/115بخشنامه های شماره 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی 11/2/1396

احدهای تابعه خود ادارات کل ثبت استان ها مستقالً اجازه صدور بخشنامه برای وپیام دادنامه: 

 ندارند. 
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