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حق مرغوبیت در رویه کنونی
آسیه نقیب شهربابکی ،1رضا امیرتیموری
 -1كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،كرمان ،ایران
 -2كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه علوم تحقيقات واحد كرمان ،كرمان ،ایران
2

چکیده
توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن ،لزوم اجراي طرحهاي عمراني توسط شهرداريها به منظور احداث
خيابانها ،ميادین و بزرگراهها ،اصالح و توسعه معابر ،ساماندهي و احياي بافتهاي فرسوده شهري و ،...
تداخل اجتناب ناپذیر برخي از مباحث حقوق خصوصي با حقوق عمومي را دامن زده و نهایتاً موارد قابل
طرحي را حادث گردیده است .از جمله مسائل یاد شده ميتوان به موضوع حق مرغوبيت یا مشرفيت اشاره
نمود .حقي كه براي اولين بار در سال  1312و با تصویب قانون احداث و توسعه معابر به صورت رسمي مطرح
و مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال  1360و با تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبيت به كلي
منتقي و ملغي اعالم گردید .پس از آنكه قانونگذار با تصویب قانون اخيرالذكر به حيات حق مرغوبيت و
امكان اخذ آن خاتمه داد ،ابتدا ئاً ،وزارت كشور و سپس شوراهاي اسالمي شهرها با استناد به تفاسير متعدد
حقوقي در صدد احياء مجدد حق معدوم مذكور برآمده و بدین ترتيب شكلگيري اختالف نظرهاي متعدد در
خصوص موضوع را موجب گردیدند .اختالف نظري كه در گذر زمان و با مداخله هيئت عمومي دیوان عدالت
اداري و اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان ،ظاهراً مرتفع و منتفي گردید ،ليكن در واقع همچنان به
قوت خود باقيست.
واژگان کلیدی :حق مرغوبيت ،حق مشرفيت ،عوارض ،شهرداري ،طراحيهاي شهري
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مقدمه
اجراي طرحهاي شهري و عمراني توسط شهرداريها گاهاً ایجاد ارزش افزوده در قيمت امالك مجاور را
موجب گردیده و شهرداري ها نيز در مقابل ارزش افزوده حاصله ،مالكين امالك یاد شده را موظف به پرداخت
حق مشرفيت یا به عبارت بهتر پرداخت عوارض بر حق مذكور ميدانند و بدیهي است كه با بررسي دقيق
موضوع سؤاالت متعددي به ذهن متبادر ميگردد كه پاسخگوئي به هر یك از آنها ،لزوم انجام پژوهشي همه
جانبه را گوشزد مينماید .از جمله سؤاالت یاد شده ميتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1آیا وصول حق مشرفيت یا عوارض بر حق مذكور واجد مبناي شرعي و توجيه قانوني ميباشد یا خير؟
 -2بر فرض پذیرش قانوني و شرعي بودن حق مذكور آیا وصول وجه بابت عناوین یاد شده تمامي امالك
واقع در مجاورت طرحهاي مصوب شهري را شامل ميگردد یا اینكه ميتوان حدود و ثغور مشخصي را براي
آن متصور بود؟
الزم به ذكر است كه در مقاله حاضر نگارنده با هدف پاسخگویي به سؤاالت مذكور به بررسي سوابق
تقنيني موجود پرداخته و ضمن تحليل نظریات مختلف در خصوص موضوع ،مباني قانوني حق مشرفيت یا
مرغوبيت و نهایتاً رویه اداري و قضائي حاكم بر قضيه را به بحث گذارده است.
حال با عنایت به این مهم كه سوابق پژوهشي موجود در باب حق مشرفيت عدم وجود تحقيق مبسوط و
مفصل در خص وص موضوع را حكایت نموده و از طرف دیگر لزوم رفع نكات مبهم و ایضاح جوانب امر اهميت
و ضرورت انجام پژوهش حاضر را دو چندان مي نماید اميد است تا نگارنده با تحریر مقاله حاضر بتواند
پاسخگوي الاقل برخي از سؤاالت اساسي در خصوص موضوع باشد.
تجزیه و تحلیل مفهومی حق مرغوبیت
مرغوبيت ،مصدر جعلي از مرغوب و در لغت به معناي مورد پسند واقع شدن و مقبول گشتن ميباشد
(معين ) 958 :1386 ،و اما حق مرغوبيت اصطالحي است كه در تعریف آن ميتوان به ماده  8قانون اصالح
قانون توسعه معابر (مصوب  )1320/4/1اشاره نمود .برابر با ماده مذكور هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ،ملكي
مشرف به خيابان و گذر شود یا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده و بر اثر توسعه مرغوب گردد و در
نتيجه بيش از صدي ده افزایش بها حاصل كند ،مالك مكلف است ،یك سوم افزایش حاصله را به شهرداري
بپردازد كه به آن حق مرغوبيت گویند.
در كن ار حق مرغوبيت همواره اصطالح دیگري تحت عنوان مشرفيت یا حق تشرف مد نظر قانونگذار
بوده بطوري كه در برخي از متون قانوني دو اصطالح مذكور در یك ردیف و مترادف یكدیگر به كار رفتهاند،
اما بدهي است كه حق مرغوبيت و حق مشرفيت همانطور كه داراي معاني لغوي مستقل از هم ميباشند
مي توانند در اصطالح نيز مفيد مفاهيم متفاوت باشند .با این توضيح كه حتماً و هميشه مشرفيت امالك به
خيابان ،گذر و امثالهم موجب مرغوبيت و ارزش افزوده در امالك نميگردد و در مقابل مرغوبيت حاصل در
یك ملك همواره ناشي از تشرف آن ملك به خيابان و گذر نميباشد ،علي ایحال صرف نظر از تفاوت مذكور و
با عنایت به رویكرد قانونگذار به نظر ميرسد كه اصطالحات مذكور ،دست كم در حيطه قوانين و مقررات
شهرداري و شهرسازي واجد مفهوم واحد تلقي شده و نميتوان تفاوت معنایي خاصي بين آن دو متصور بود.
هر چند كه برخي برابر با آنچه در ا دامه خواهد آمد با تمسك به تفاوت معنایي مذكور بين حق مرغوبيت و
حق شرفيت قائل به تفكيك شده و بر همين اساس یكي را ملغي و دیگري را باقي ميدانند .در نهایت به
نظر مي رسد كه موضوع ،مبني و اركان دو حق مذكور یكي بوده و در عمل حقي را كه شهرداري نسبت به
ارزش افزوده حاصل از طرح هاي احداث ،اصالح و توسعه معابر از صاحبان امالك واقع در بر گذرهاي احداثي
و اصالحي دریافت ميكند حق مرغوبيت یا مشرفيت مينامند (كاميار 59 :1378،تا )78
براي اولين بار در سال  1312مجلس شوراي ملي با تصویب قانون راجع به احداث و توسعه معابر و
خيابانها موضوع ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي شهري را مد نظر قرار داد ،بطوري كه ماده  4از
قانون مذكور بيان مي داشت« :هرگاه ملك عقبي كه بواسطه از بين رفتن ملك جلو مشرف به معبر ميشود
بيش از صدي ده ازدیاد قيمت حاصل كند ،زیادتي مزبور به وسيله خبره ،مطابق ماده سوم تقویم خواهد شد

حق مرغوبیت در رویه کنونی261 /

و مالك ملك عقبي مكلف است ،ثلث اضافه حاصله را به بلدیه ،نقداً یا به موعد یا به ترتيب اقساط بپردازد ...
».
هشت سال بعد یعني در سال 1320با تصویب قانون اصالح قانون توسعه معابر ،قانونگذار ضمن نسخ
صریح قانون راجع به توسعه معابر و خيابانها (مصوب  )1312و به منظور تبيين و تشریح حق مرغوبيت و
نحوه وصول آن ماده  8قانون اصالح قانون توسعه معابر را جایگزین ماده  5قانون اخيرالذكر نمود .برابر با ماده
مذكور حتي در مواردي كه ملك از قبل مشرف به خيابان و گذر باشد ،اما در اثر توسعه معبر مرغوب گردد،
مالك مكلف ا ست تا یك سوم افزایش قيمت حاصله در خصوص ملك را نقداً یا به ترتيب اقساط به شهرداري
بپردازد.
در سال  1339قانونگذار با تصویب قانون مربوط به تملك زمين براي اجراي برنامههاي شهرسازي ،ماده
 7از قانون مذكور را به موضوع ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي دولتي و نحوهي محاسبه و وصول آن از
مالكين اختصاص داد .برابر با ماده مذكور « اگر اضافه ارزشي كه در نتيجه اجراي برنامههاي شهرسازي و
خانه سازي در امالك خصوصي مجاور نسبت به ارزش آن امالك در تاریخ یك سال قبل از آغاز برنامههاي
مزبور حاصل گردد ،بيش از  20درصد باشد ،نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت »...
همانطور كه مالحظه ميگردد ،قانون یاد شده ،ناظر بر برنامههاي شهرسازي و خانهسازي اعمال شده از
سوي دولت بوده و منصرف از عمليات شهرداريها به عنوان احد از مؤسسات عمومي غيردولتي ميباشد.
در تاریخ  1342/7/10الیحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر به تصویب هيئت وزیران وقت
رسيد ،برابر با ماده  6از الیحه قانوني مذكور «امالك و اراضي كه در عمق  50متر در اطراف منطقه عمليات
موضوع ماده  1واقع شده ،چنانچه در اثر عمليات شهرداري نسبت به قيمت قبل از انتشار آگهي ماده  2و
بيش از ده در صد اضافه بها حاصل كنند ،مالكين موظفند ،نصف اضافه بهاي حاصله را به عنوان حق مرغوبيت
یا تشرف به شهرداري بپردازند» .همانطور كه مالحظه ميگردد ،هيئت وزیران با تصویب الیحه قانوني یاد
شده ،ضمن افزایش سهم شهرداري از اضافه بهاي حاصله از اجراي طرحهاي شهري ،براي اولين بار
اصطالحات حق مرغوبيت و حق تشرف را در كنار هم و به عنوان دو اصطالح مترادف و هم معني بكار برده
است .البته الزم به توضيح ميباشد كه الیحه قانوني نيازمنديهاي شهر و توسعه معابر به جهت نسخ صریح
در مورخه  1342/9/20مجال چنداني جهت اجرا نيافت.
قانونگذار در سال  1347و بعد از تصویب قانون نوسازي و عمران شهري با اختصاص ماده  18قانون
مذكور به موضوع حق مرغوبيت ،مأخذ و نحوهي وصول آنرا به تصویب آئيننامه اجرائي مربوطه موكول نمود و
آئيننامه مذكور نيز تحت عنوان آئيننامه حق مرغوبيت موضوع ماده  18قانون نوسازي و عمران شهري در
مورخه  1348/7/22به تصویب رسيده و در آن به نحو مشخص به بيان موضوع پرداخته شده است .در نهایت
الزم به توضيح است هر چند جهت فهم بهتر موضوع تحليل و نقد مواد قانوني پيش گفته خالي از فایده
نخواهد بود ،ليكن به دليل منسوخه یا متروكه گشتن قوانين مذكور و محدودیتهاي موجود در تحریر مقاله
از پرداختن به تحليل و بررسي بيشتر پيرامون موضوع پرهيز ميگردد.
سیر قانونگذاری بعد از انقالب اسالمی
بعد از پيروزي انقالب اسالمي در ایران مقررات راجع به حق مرغوبيت به مانند بسياري از قوانين دیگر
دچار تحوالت گستردهاي گردید ،بطوري كه در اسفند ماه سال  1358شوراي انقالب جمهوري اسالمي ایران
با تصویب الیحه قانوني نحوه ي خرید و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني و
نظامي دولت و به موجب تبصره  4از ماده  10قانون مذكور اخذ هرگونه وجه بابت حق مرغوبيت ،حق تشرف
و مشابه آن را از مالكين اراضي مشمول طرحهاي این قانون ممنوع اعالم نمود .برابر با تبصره مذكور كه اشعار
ميدارد« :طرح هاي موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به
شهرداري ها ،مثل عوارض متعلق به زمين و ساختمان و سایر اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق
مرغوبيت و مشابه آن ،معاف هستند»( .باختر)1393:16 ،
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به نظر ميرسد كه ممنوعيت یاد شده صرفاً مربوط به امالكي ميباشند كه قسمتي از آنها در محدوده
طرح هاي شهري قرار گرفته و باقيمانده ملك بواسطه اجراي طرح از ارزش افزوده برخوردار ميگردد اما با
گذر زمان و سرانجام در مورخه  60/8/28قانونگذار با تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبيت اخذ هرگونه
وجه تحت عنوان حق مرغوبيت را به كلي ممنوع و ملغي اعالم نمود.
حال شهرداري ها كه با وصف موجود یكي از منابع اصلي جذب درآمد خود را از دست داده بودند ،در
صدد برآمدند تا به نوعي با احياء حق معدوم مذكور راهي به وصول مجدد وجوه ممنوعه یاد شده بگشایند.
سرانجام پيرو تالشهاي مذكور وزارت كشور در مقام احياء حق مرغوبيت طي نامه شماره 1085/1/3/24
مورخ  69/1/19در خصوص ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي شهري از محضر رهبر معظم انقالب كسب
تكليف نموده و طي مرقومه مذكور سؤال مينماید:
چنانچه احداث یا تعریض یك معبر یا شارع عام با توجه به آنكه هزینههاي خرید و تملك امالك واقع در
مسير احداث یا تعریض و همچنين هزینههاي احداث آن را عموم مردم شهر به طرق مختلف و یا به صورت
عوارض به شهرداري مي پردازند و مالكيت نيز ،مالكيت عمومي (جزء اموال عمومي شهر) است باعث شود
ملك شخصي برخوردار گردد از دور امكان بالفعل و بالقوه  ...آیا تفاوت ارزش ایجاد شده بالفعل به صورت
دارائي (ثروت) و بالقوه به صورت اجاره بها ،سرقفلي و غيره متعلق است به وي (مالك) یا عموم مردم شهر
(شهرداري به نائب منابي مردم شهر) كه پرداخت كننده تمام هزینهها بودهاند (با این عنوان كه بتوانند
قسمتي از هزینههاي مصروفه را جبران و بالمآل عمران بيشتري را در نقاط دیگر شهر انجام دهند) مستدعي
است ،اوامر حضرتعالي را در این خصوص امر به ابالغ فرمائيد .بدیهي است چنانچه نظر حضرتعالي مشعر بر
تأیيد عدم تعلق ارزش افزوده ایجاد شده به مالك باشد نسبتي از ارزش افزوده فوق به هنگام فروش یا تبدیل
به احسن از مالكين این قبيل امالك وصول خواهد شد.
دفتر مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به سؤال مطروحه اعالم ميدارد« :وزیر محترم كشور ،نامه شماره
 1058/1/3/24مورخه  69/1/19جنابعالي موضوع استفتاء در خصوص حق مرغوبيت به استحضار مقام
محترم رهبري رسيد ،فرمودند در اینكه ارزش افزوده ناشي از عبور خيابان از نزدیكي یك ملك متعلق به
صاحب آن ملك است ،نباید هيچ شك داشت .دولت یا شهرداري ميتواند در صورت تصویب مجلس یا هر
مقام قانوني ماليات ببندد ،هم بر ارزش افزوده و هم براي ملكي كه خيابان جدیدي از كنار آن عبور ميكند».
(كاميار.)75 :1378 ،
وزارت كشور نيز با تلقي این پاسخ به ع نوان مجوزي شرعي و قانوني مستنداً به بند (الف) از ماده 23
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب  )1369تعرفه عوارضي حق
مشرفيت را تهيه ،كه تعرفه مذكور پس از طي تشریفات قانوني و البته با اندكي اصالحات به تأیيد و امضاء
ریاست جمهوري وقت رسيده و سپس جهت اجرا به شهرداريهاي سراسر كشور ابالغ و ارسال گردید .تعرفه
عوارضي حق مشرفيت كه شامل ماده واحد و  4تبصره ميباشد ،بيان ميدارد« :به كليه اراضي و امالكي كه
بر اثر اجراي طرح هاي احداث ،تعریض ،توسعه و اصالح معابر و ميادین در بر گذر احداثي یا اصالحي یا
تعریضي و توسعهاي واقع ميشوند ،عوارض حق تشرف براي یكبار تعلق ميگيرد كه هنگام فروش (نسبت به
سهم فروش رفته) از صاحبان این قبيل امالك ،برابر مفاد تبصرههاي ذیل این ماده واحده ،توسط شهرداري
وصول خواهد شد.
تبصره  :1عوارض تشرف هر قطعه زميني كه در معرض اجراي طرحهاي مذكور در متن ماده واحده قرار
ميگيرد عبارت است از 3 :برابر مابه التفاوت ارزش قطعه زمين قبل از اجراي طرح با ارزش بعد از اجراي
طرحهاي مذكور به قيمت منطقه اي روز دریافت عوارض مشروط بر آن كه از  20درصد قيمت روز دریافت
عوارض به تشخيص كارشناس مرضيالطرفين از كارشناسان رسمي دادگستري تجاوز نكند.
تبصره  :2قيمت منطقه اي عبارت است از آخرین ارزش معامالتي زمين كه مالك عمل اداره امور
اقتصادي و دارائي هر شهر بوده و در اجراي ماده  64قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابالغ ميشود.
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تبصره  :3در صورت موافقت و تقاضاي مالك نسبت به اراضي و امالكي كه قسمتي از آن در اجراي یكي
از طرح هاي مذكور در ماده واحده در معرض اجراي طرح واقع ميشود ،شهرداري در قالب مفاد قانون زمين
شهري و الیحه قانوني نحوه خرید و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي
دولت ب ر حسب مورد ارزش عرصه و اعيان آن قسمت از ملك را كه در معرض طرح قرار ميگيرد ارزیابي و
همراه با ميزان حق تشرف و بقيه ملك در ليست واحدها منظور خواهد نمود تا به هنگام اجراي طرح ،مالك
عمل در تعيين مطالبات یا بدهي شهرداري قرار گيرد.
تبصره  :4چنانچه در اجراي متن تبصره  3مطالبات شهرداري از مقدار غرامت آن قست از اراضي و
امالكي كه در معرض طرح قرار ميگيرد بيشتر باشد ،در صورت تقاضا و موافقت مالك عوارض مربوط به
ميزان مازاد به هنگام فرش ملك وصول خواهد شد.
تحلیل و نقد تعرفه عوارضی حق تشرف
تصویب تبصره  4از ماده  10الیحه قانوني نحوه ي خرید و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامههاي
عمومي ،عمراني و نظامي دولت از یكسو و تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبيت از سوي دیگر پذیرش
تعرفه عوارضي حق تشرف را با مشكالتي مواجه ميسازد .در همين راستا ،قائلين به قانوني بودن مصوبه
مذكور به من ظور دفاع از آن با استناد به تفاسير عدیده ،تعرفه عوارض حق تشرف را منطبق با شرع و قانون
قلمداد نموده و اجراي مفاد آنرا ضروري ميدانند .از ميان اهم استدالالت بعمل آمده در این خصوص ميتوان
به موارد ذیل اشاره نمود.
اوالً :اینكه در دفاع از مصوبه موضوع بحث به این نكته اشاره ميگردد كه آنچه به موجب قانون راجع به
لغو حق مرغوبيت (مصوب  ) 1360ممنوع و ملغي اعالم شده ،دریافت وجه تحت عنوان حق مرغوبيت است و
در مقابل آنچه به موجب تعرفه عوارضي حق مشرفيت موضوعيت یافته حق تشرف ميباشد و این در حالي
است كه اساساً مرغوبيت و مشر فيت دو مفهوم مستقل و متفاوت از یكدیگر بوده و ممنوعيت اخذ یكي را
نميتوان دليلي بر عدم جواز اخذ دیگري قلمداد نمود.
در مقابل برخي با صرفنظر از استدالل فوق و با تأكيد بر این مهم كه از نقطه نظر لغوي و همچنين از
حيث مفهوم اصطالحي بين حق مشرفيت و عوارض بر حق مشرفيت تفاوتهاي اساسي وجود دارد ،چنين
اظهار نظر مي نمایند كه آنچه اخذ آن به موجب تعرفه عوارضي حق مشرفيت تجویز شده است نوعي عوارض
بر حق مشرفيت مي باشد نه حق مشرفيت و با این استدالل ضمن پذیرش ممنوعيت اخذ وجه تحت عنوان
حق مشرفيت ،وضع عوارض بر این حق و وصول آنرا قانوني و شرعي ميدانند.
حال در مقابل استدالل اول و در مقام رد آن بایستي متذكر شد هر چند مرغوبيت و مشرفيت در لغت
هر كدام مفيد معناي متفاوتي بوده و از نظر مفهومي نيز در انطباق كامل قرار ندارند ،اما بررسي عملكرد
قانونگذار در برخورد با واژگان مذكور و همچنين مطالعه رویه حاكم بر قضيه ،مبين این مهم است كه نه
قانونگذار تفصيل منطقي و مفهومي مذكور را پذیرفته و نه اینكه در عمل تفاوتي بين این دو احساس
مي گردد ،چرا كه قانونگذار در بسياري از موارد ،دو اصطالح حق مشرفيت و حق مرغوبيت را در كنار هم و
بصورت مترادف بكار برده و از طرف دیگر در عمل نيز آنچه به عنوان حق مشرفيت وصول ميگردد ،دقيقاً
همان چيزي است كه تحت عنوان حق مرغوبيت اخذ ميشده است ،بطوري كه چنانچه با لحاظ رویه حاكم
بر قضيه درصدد ارائه تعریف از دو اصطالح مذكور باشيم نهایتاً به دو تعریف واحد خواهيم رسيد.
و اما د ر رد استدالل دوم كه موافقان آن با استناد به تفاوت معنایي و مفهومي بين حق مشرفيت و
عوارض بر این حق ،ضمن تأیيد ممنوعيت اخذ حق مشرفيت ،جعل عوارض بر حق مذكور را مجاز و شرعي
دانسته اند بایستي متذكر شد هر چند تعرفه عوارض حق مشرفيت ظاهراً ناظر بر اخذ عوارض متعلق به حق
مذكور بوده و مستقيماً بر اخذ حق مشرفيت داللت ندارد ،ليكن به نظر ميرسد تعيين عنوان عوارض بر حق
مشرفيت به نوعي بازي با واژگان بوده و آنچه به موجب تعرفه یاد شده و تحت عنوان عوارض قابل وصول
است دقيقاً همان حق مشرفيت یا مرغوبيت ميباشد كه وصول آن قانوناً ممنوع و ملغي گردیده است .مضافاً
اینكه با مداقه در جوابيه دفتر مقام معظم رهبري به استفتاء وزیر محترم كشور عيناً آمده است« :در اینكه
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ارزش افزوده ناشي از عبور خيابان از نزدیكي یك ملك ،متعلق به صاحب آن ملك است نباید هيچ شك
داشت .دولت یا شهرداري ميتواند در ص ورت تصویب مجلس یا هر مقام قانوني ماليات بندد هم بر ارزش
افزوده و هم براي ملكي كه خيابان جدیدي از كنار آن عبور ميكند».
همانطور كه مالحظه مي گردد در جوابيه فوق تعيين ماليات بر ارزش افزوده و امالك موضوع استفتاء ،آن
هم توسط مجلس قانونگذاري یا مقامي كه قانون مجوز تعيين ماليات مربوطه را به وي تفویض نموده است
مد نظر مقام معظم رهبري بوده نه عوارض بر ارزش افزوده و همانطور كه ميدانيم بين ماليات و عوارض هم
از حيث معناي لغوي و هم مفهوم اصالحي تفاوتهاي اساسي و غيرقابل اغماضي وجود دارد بطوري كه بنا بر
تعریف ارائه شده  ،ماليات سهمي است كه به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق مقررات هر یك از سكنه كشور
موظف است كه از ثروت و درآمد خود به منظور تأمين هزینههاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي یا سياسي
یا اجتماعي كشور به قدر قدرت و توانایي خود به دولت پرداخت نماید (جعفري لنگرودي)601 :1386 ،
اما این در حالي است كه در مقابل عوارض به صيغه جمع به معني نوعي باج است كه فرق عمده آن (در
غالب مصادیق) با ماليات در این است كه به عنوان جبران هزینههائي كه یك مؤسسه عمومي (اداري یا
شهرداري) ميكند در مقابل انجام كار یا خدمت دریافت ميشود ( ...جعفري لنگرودي)478 :1386 ،
البته الزم به ذكر است كه در طول مدت اجراي مفاد تعرفه عوارضي حق مشرفيت شكایات متعددي
نسبت به مصوبه مذكور طرح و در شعب مختلف دیوان عدالت اداري به آن رسيدگي شده است به طوري كه
برخي از شعب با وارد دانستن شكایت و با وجود صراحت قانون راجع به لغو حق مشرفيت معتقد بودند كه
مصوبه وزارت كشور نمي تواند جانشين قانون مصوب مجلس گردد و در مقابل نيز برخي از شعب با پذیرش
مصوبه تعرفه عوارضي مذكور آنرا مطابق قانون و الزم اجرا دانستهاند تا اینكه سرانجام در مورخه  74/11/17و
با طرح موضوع در هيأت عمومي دیوان عد الت اداري و به منظور پایان دادن به اختالفات موجود به شرح ذیل
اتخاذ تصميم ميگردد.
رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در خصوص موضوع« :با توجه به اینكه نظریه شماره  1300مورخ
 74/10/12فقهاي محترم شوراي نگهبان به صراحت مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با احكام شرع را اعالم
ننموده است و از طرفي عوارض موضوع مصوبه فوقالذكر در اجراي بند (الف) ماده  340قانون وصول برخي
از درآمدهاي دولت و تعيين موارد مصرف آن (مصوب  )1369به تصویب مقام ریاست جمهوري رسيده است،
لذا مصوبه مورد شكایت مخالف قانون نيز شناخته نميشود».
البته الزم به ذكر است كه بسياري از شهرداريهاي سراسر كشور در ارتباط با موضوع به تعرفه عوارضي
حق مشرفيت اكتفا ننموده و با تنظيم تعرفههاي مستقل و مختص به خود تصویب دستورالعملهاي مربوط
به نحوه تعيين و اخذ حق مشرفيت را به شوراهاي اسالمي شهر پيشنهاد دادهاند كه در بسياري از موارد
دستورالعمل پيشنهادي شهرداري در شوراها تصویب و پس از طي مراحل قانوني جهت اجرا ابالغ شده است.
نقد و بررسی رویه حاکم
همانطور كه اشاره شد در سالهاي اخير بسياري از شهرداريهاي سراسر كشور به تعرفه عوارضي حق
مشرفيت اكتفا ننموده و رأساً تعرفههاي تنظيمي خود را جهت تصویب به شوراهاي اسالمي مربوطه پيشنهاد
داده اند ،بطوري كه پيشنهادات مذكور نيز در اكثر موارد مصوب و جهت اجرا به شهرداريها ابالغ شده است و
بدین ترتيب با نادیده گرفته شدن سابقه قانونگذاري در خصوص موضوع و از نظر دور داشتن محدودیتها و
ممنوعيتهاي موجود ،شهرداري ها با احياء مجدد حق مشرفيت یا مرغوبيت نسبت به وصول آن اقدام
مي نمایند بطوري كه اقدامات و تصميمات مذكور در اكثر موارد موجبات نارضایتي شهروندان و مراجعين به
شهرداري ها را فراهم ساخته و نتيجتاً طرح شكایات متعدد از اقدامات اینگونه را منجر گردیده است .نهایتاً
اینكه طرح شكایات مذكور در خصوص موضوع موجب گردید تا رسيدگي به پروندههاي متشكله در ارتباط با
فقره یاد شده در دستور كار هيئت عمومي دیوان عدالت اداري قرار گيرد .در همين ارتباط در مورخه
 1394/3/12ریاست وقت دیوان عدالت اداري در راستاي اجراي حكم مقرر در تبصره  2ماده  84و همچنين
ماده  87قانون تشكيالت و آئين دادرسي دیوان عدالت اداري (مصوب  ) 1392طي مرقومهاي نظر فقهاي
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شوراي نگهبان را در خصوص موضوع جویا گردید و در استعالم مذكور ضمن پرداختن به سابقه قانونگذاري و
با مد نظر قرار دادن جوابيه دفتر مقا م معظم رهبري به آراء معارض فقهاي شوراي نگهبان در خصوص
موضوع اشاره نموده و نهایتاً اعالم نظر صریح و قطعي ایشان را خواستار ميگردد ،بطوري كه فقهاي معظم
شوراي نگهبان نيز در جلسه مورخ  1395/4/23به بحث و بررسي در خصوص موضوع پرداخته و نهایتاً به
شرح ذیل اعالم نظر مينمایند:
« اخذ حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت است شرعاً حرام ميباشد ولي جعل عوارض بر این حق در
فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعي ندارد توضيح اینكه حق اشراف و حق مرغوبيت كه
همان ارزش افزوده مذكور در جوابيه دفتر مقام معظم رهبري مد ظله العالي موجود در پرونده است ملك
مالك زمين و ساختمان است و اخذ آن از مالك براساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت
(مصوب  ) 1360/8/28مجلس شوراي اسالمي ممنوع است در نتيجه شرعاً اخذ آن اكل المال بالباطل بوده و
حرام ميباشد و این حق یكي از اموال شخصي ميباشد و در نتيجه جعل عوارض بر آن در صورت وجود
مجوز قانوني محذوري ندارد» (كاميار.)71 :1378 ،
علي ایحال صرف نظر از مراتب پيش گفته و در شرح رویه اداري حاكم بر قضيه الزم به ذكر است كه
اكثر شهرداري هاي سراسر كشور به نحو مقتضي نسبت به تعيين و اخذ حق مشرفيت ناشي از اجراي
طرح هاي شهري برابر با مصوبات شوراي اسالمي مربوطه اقدام نموده و گاهاً نيز مالحظه ميگردد كه در
مصوبات یاد شده عبارت عوارض بر حق مشرفيت جایگزین عنوان حق مشرفيت گردیده تا تبعيت از نظر
فقهاي محترم شوراي نگهبان به ذهن متبادر گردد و اما در مقابل به نظر ميرسد كه محاكم در برخورد با
موضوع رویه دیگري را حاكم ساخته و در ارتباط با مراجعيني كه تمام یا قسمتي از ملك ایشان بدون طي
تشریفات قانوني و در راستاي اجراي طرحهاي مصوب شهري توسط شهرداريها تصرف گردیده و اینك
ایشان با استناد به تصرفات بعمل آمده ،بهاي اراضي واقع در طرح را مطالبه مينمایند .چيزي به عنوان حق
مشرفيت یا عوارض بر حق مشرفيت را در محاسبات خود دخيل نساخته و اكثراً بدون در نظر داشتن حق
مذكور ،شهرداري ها را به پرداخت بهاي روز اراضي واقع در محدوده اجراي طرح ،برابر با قيمت كارشناسي
محكوم مينمایند.
نتیجهگیری
با عنایت به تبصره  4ماده  10الیحه قانوني نحوه خرید و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامههاي
عمومي ،عمراني و نظامي دولت و همچنين با توجه به حكم صریح ماده واحده قانون راجع به لغو حق
مرغوبيت و نهایتاً با در نظر داشتن آخرین نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان در خصوص موضوع به نظر
مي رسد اخذ هرگونه وجه بابت حق مشرفيت یا مرغوبيت و امثالهم فاقد توجيه شرعي و قانوني بوده و امكان
وصول آن منتفي مي باشد .ليكن از آنجا كه فقهاي محترم شوراي نگهبان با لحاظ تفاوت معنایي و مفهومي
بين حق مشرفيت و عوارض بر حق مشرفيت ،جعل عوارض بر حق مذكور را تجویز نمودهاند .شاید بتوان با در
نظر داشتن بند  16از ماده  71قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب
شهرداران مصوب  ،1375تصویب تعرفه هاي عوارضي حق مشرفيت توسط شوراهاي اسالمي را موجه و قانوني
قلمداد نمود ،اما نبایستي از نظر دور داشت كه بر فرض فراهم بودن امكان جعل عوارض بر حق مشرفيت،
این عوارض صرفاً به امالكي تعلق خواهد گرفت كه در اثر اجراي طرحهاي شهري داراي ارزش افزوده
گردیده ،بي آنكه تمام یا قسمتي از این امالك در محدوده طرحهاي مذكور واقع گردد ،چرا كه با عنایت به
قسمت اخير تبصره  4ماده  10الیحه قانوني نحوه خرید و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامههاي
عمومي ،عمراني و نظامي دولت نه تنها اراضي واقع در محدوده طرحهاي موضوع الیحه قانوني مذكور از
پرداخت حق تشرف ،حق مرغوبيت و مشابه آن معاف ميباشند ،بلكه براساس صدر تبصره یاد شده ،اخذ
هرگونه عوارض مستقيم توسط شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين ،ساختمان و  ...نيز ممنوع اعالم
گردیده است .لذا به نظر ميرسد امالكي كه قسمتي از آنها در اثر اجراي طرحهاي مصوب شهري به تصرف و

 / 266فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،دوره  ،11ویژهنامه پیشگیری از جرم و حقوق ،زمستان 1396

نهایتاً تملك شهرداريها درخواهد آمد ،عالوه بر معافيت از پرداخت حق مشرفيت از پرداخت عوارض بر حق
مشرفيت نيز معاف ميباشند.
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