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مقدمه
شاکی به موجب تقدیم دادخواستی ،ابطال تبصرههایی از مصوبهي شوراي اسالمی شهر مرند
مربوط به سالهاي  1601و  1608که به تعیین حق مشرفیت پرداخته را به جهت مغایرت با
شرع و قانون تقاضا نموده است .با این توضیح که تبصرههاي « »19و « »0ماده ( )18تعرفه
عوارض محلی سالهاي مذکور که عیناً یکسان میباشند اینگونه بیان داشته است؛
«در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعريض و اصالح معابر و
ميادين و ايجاد معابر و ميادين جديد فيما بين شهرداری و مالک يا مالکين در رابطه با
قيمت مقدار واقع در طرح توسعه ،چنانچه موضوع به كارشناس رسمي ارجاع يا از طريق
دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفيت شهرداری از باقي مانده ملک  ٪02قيمت روز ،بعد
از اجرای شهرداری با تقويم كارشناس رسمي خواهد بود».
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شرح و بررسی
شوراي اسالمی شهر مرند در ماده ( )18تعرفه عوارض محلی سالهاي  1601و 1608
مربوط به شهرداري مرند ،عنوان «عوارض بر حق مشرفيت» را به کار برده است و به ترتیب در
 19و  0تبصره شقوق مختلف آن را بیان نمود است که از محتواي مشابهی برخوردار بوده و
صرفاً ماده مربوط به تعرفه سال  1608به میزان یک تبصره کمتر میباشد .در متن ماده ( )18و
تبصرههاي ذیل آن ،عمدتاً به مصادیق تعلق «عوارض حق مشرفیت» پرداخته شده است و در
مواردي نیز به لزوم پرداخت «حق مشرفيت» 1تصریح شده است که از جمله این موارد تبصره-
هاي مورد اعتراض شاکی پرونده میباشد که براساس آن ،در حالتهایی که امالک شهروندان
در مسیر ایجاد و یا توسعه ،تعریض و اصالح معابر و میادین قرار میگیرد و امکان توافق جهت
واگذاري اراضی افراد با شهرداري جهت تعریض و اصالح معابر وجود ندارد ،در صورتی که
موضوع به کارشناس رسمی ارجاع گردد و یا در نتیجه رسیدگی مراجع قضایی حکمی در این
رابطه صادر شود ،شهرداري مرند از باقیمانده ملک به میزان  59درصد ارزش بعد از اجراي
طرح ،به عنوان حق مشرفیت دریافت خواهد نمود .حال شاکی با تقدیم دادخواستی به هیأت
عمومی دیوان عدالت اداري مدعی است این تبصرهها اوالً بدون احتساب اینکه آیا در حقیقت
در نتیجه اجراي طرح ارزش افزودهاي به ملک تعلق گرفته و به چه میزانی بوده است ،یا اینکه
منجر به تقلیل ارزش ملک شده است (به عنوان مثال به جهت عدم تناسب در طول و عرض
زمین یا مقدار باقی مانده زمین) ،اقدام به تعیین تعرفه ثابت  59درصدي نموده است .ثانیاً تعیین
«حق مشرفیت» و نه «عوارض بر حق مشرفیت» ،از جهات قانونی و شرعی محل ایراد میباشد
و در همین راستا ،به برخی استنادات قانونی و شرعی نیز اشاره نموده است که برخی از این
استدالالت ناظر به موارد قانونی بوده و برخی نیز نیز مربوط به استنادات شرعی است.

 .0ذیل ماده ( ،)81تبصره « ، »4تبصره « »9و تبصره «.»81
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شاکی در استندات قانونی خود ضمن اینکه چنین مصوبه اي را مغایر اصول  155و

571

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران دانسته است ،با عنایت به تصویب ماده واحده قانون
راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب  1639/8/58مجلس شوراي اسالمی 6و تصریح به یکسان
بودن حق مرغوبیت با حق مشرفیت در نظریههاي شوراي نگهبان ،7تصویب لزوم پرداخت حق
 .0اصل بیست و دوم :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که
قانون تجویز کند.
 .2اصل چهل و هفتم :مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است .ضوابط آن را قانون معین می کند.
 .9قانون راجع به لغو حق مرغوبیت « :0631/2/82ماده واحده  -نظر به اینکه طبق قانون نحوه خرید امالك و
اراضی مصوب  8331/88/81شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالك یا مالکین امالکی که در
اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به امالك آنها تعلق میگرفته منتفی گردیده است ،لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای
طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به امالك اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی
تعلق گرفته لکن تاکنون وصول نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از
جهت خسارت توسط شهرداریها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمیگردد.
تبصره  -قوانین مخالف این قانون لغو میگردد .وزارت کشور مأمور اجرای این قانون میباشد».
 .4نظریه شماره  10/61/82682مورخ  0610/7/88شورای نگهبان:
«در خصوص مصوبههای مورد شکایت ،نظر باینکه حق مشرفیّت که همان حق مرغوبیت است با توجه به ماده
واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب  8301/10/21مجلس شورای اسالمی م منوع گردیده است ،بنابراین اخذ آن
خالف موازین شرع نیز میباشد»... .
نظریه شماره  16/018/0128مورخ  0616/6/81شورای نگهبان:
«موضوع بند  8ماده  21تعرفه عوارض محلی سال  8398مصوب شورای اسالمی شهر مرند در جلسه مورخ 8393 /12/ 81
فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعالم می گردد:
همانطور که قبالً طی نظریه شماره  98/31/41331مورخ  8398/1/23اعالم گردیده است ،نظر باینکه حق مشرفیّت
که همان حق مرغوبیت است با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب  8301/10/21مجلس
شورای اسالمی ممنوع گردیده است ،بنابراین اخذ آن خالف موازین شرع نیز میباشد».
نظریه شماره 18/018/0331 :مورخ  0618/8/8شورای نگهبان:
«....عطف به نامه شماره  211/31013/281/9111مورخ 82/13/8394؛ موضوع نامه رئیس محترم دیوان عدالت اداری در
خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسالمی شهرهای کشور و
دولت ،در جلسه مورخ  23/14/8393فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل
اعالم میگردد- :أخذ حق مشرفیت  -که همان حق مرغوبیت است  -شرع ًا حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق -
در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن  -شرعاً مانعی ندارد .توضیح اینکه حق اشراف و حق مرغوبیت -که همان
ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» موجود در پرونده است  -ملك مالك زمین و
ساختمان است و أخذ آن از مالك بر اساس قانون  -ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 21/11/8301
مجلس شورای اسالمی  -ممنوع است و در نتیجه شرعاً أخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام میباشد و این حق یکی از
اموال شخصی می باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال
شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد .حاصل این که بین حق مشرفیت
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مشرفیت را برخالف این قانون و نظرات شوراي نگهبان دانسته است .همچنین در بخش دیگري
از استندات قانونی احکام موضوع شکایت ،به جهت اینکه هیچگونه اختیار و صالحیتی از سوي
قانون گذار به شوراهاي اسالمی در زمینه تصویب و وصول حق مشرفیت تفویض نشده است،
مغایر ماده ( )7قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  11689دانسته شده است که
براساس آن اخذ هرگونه وجه و کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرایی منوط به تجویز
قانونگذار شده است.
عالوه بر این موارد به ادعاي شاکی ،تبصرههاي مورد شکایت متضمن این نکته هستند که نسبت
به آن دسته از مالکانی که با شهرداري مرند در زمینه قیمت تمام یا بخشی از ملک واقع شده در
مسیر طرحهاي عمرانی ،به توافق نرسند و اتخاذ تصمیم نهایی را به کارشناسان رسمی و یا نظر
مراجع قضایی احاله کنند ،از طریق الزام به پرداخت حق مشرفیت با تعرفه  59درصدي،
مجازات نمایند .در حالیکه بر اساس تبصره « ،»1ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و
اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب  5،1619مالکانی که امالک ایشان در مسیر طرحهاي
توسعه شهرداريها قرار گیرد ،به منظور تعیین قیمت امکان مراجعه به کارشناسان رسمی را
دارند.

که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است  -و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و أخذ حق مشرفیت حرام بوده
ولی أخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد ارزش افزوده در این جا از اموال مالك است و مانند سایر اموال او جعل
عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد .».....
 .0ماده  « -8دریافت هرگونه وجه ،کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها،
مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود .همچنین اخذ هدایا و کمك
نقدی و جنسی در قبال کلیه معامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و
یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.».....
 .2ماده واحده -در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملك ابنیه ،امالك و اراضی قانونی مردم میباشند در
صورت عدم توافق بینشهرداری و مالك ،قیمت ابنیه ،امالك و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره  - 8قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یك نفر به انتخاب
شهرداری و یك نفر به انتخابمالك یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد ،رأی اکثریت
هیأت مزبور قطعی و الزماالجرا است.»...
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شاکی از جهت شرعی نیز ضمن اینکه احکام موضوع شکایت را مغایر اصل تسلیط ،حرمت
مالکیت مشروع اشخاص و حرمت اکل مال به باطل و نظریات شماره  06/195/1982مورخ
 1606/6/59و  02/195/1339مورخ  1602/2/5فقهاي شوراي نگهبان 1دانسته است به فتوایی از
مقام معظم رهبري اشاره نموده که در پاسخ به وزیر وقت کشور 5در خصوص مالکیت ارزش
افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی امالک ،به تعلق آن به صاحب ملک نظر دادهاند .همچنین
مستنبط از عبارت «مالیات» در این فتوا ،امکان وضع عوارض بر ارزش افزوده ملک بیان شده
است در حالیکه شوراي اسالمی شهر مرند ،به وصول «حق مشرفیت» -و نه عوارض بر حق
مشرفیت-تصریح نموده و ایجاد ارزش افزوده براي امالک را قطعی فرض نموده است ،در حالی
که ضرورتاً چنین ارزش افزوده اي وجود ندارد.
شوراي اسالمی شهر مرند نیز به عنوان طرف شکایت استناداتی به شرح ذیل ارائه نموده است:
 .1اخذ حق مشرفیت به موجب ماده ( )5آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراهاي اسالمی شهر ،بخش و شهرک ،موضوع قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهاي اسالمی و انتخاب شهرداران مصوب  1618/1/1هیأت وزیران 6میباشد و در این ماده از
 .0مذکور در صفحات پیشین.
 .2وزیر کشور در سال  8309از محضر مقام معظم رهبری سؤالی مطرح میکند که با توجه به اینکه در نتیجه اجرای
طرحهای توسعه شهری نظیر احداث یا تعریض خیابانها و شوارع عام ،که هزینه این طرحها از منابع عمومی توسط عموم
مردم تأمین می شود ،آیا ارزش افزوده بالقوه و بالفعلی که بر امالك مردم اضافه میشود متعلق به مالك است یا اینکه متعلق
به عموم مردم و شهرداری به نمایندگی از آنها بوده و در این صورت شهرداری میتواند بخشی از آن را هنگام فروش یا
تبدیل به احسن شدن ملك از مالك دریافت کند؟
در پاسخ به این سؤال ،دفتر مقام معظم رهبری نظر ایشان را بدین شرح اعالم میدارد:
« در این که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یك ملك ،متعلق به صاحب آن ملك است نباید هیچ شك داشت.
دولت یا شهرداری میتواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد ،هم بر این ارزش افزوده ،و هم برای
ملکی که خیابان جدیدی از کنار آن عبور کند».
 .9ماده  -8وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ،شهرك و بخش در حدود درآمدها ،عرضه کاالها و خدمات و
سایر موضوعهایی است که مربوط به شهر ،شهرك یا بخش ذی ربط باشد .
تبصره -وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین وضع
عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن ،منابع و طرح های ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده
یا میشوند ،خواهد بود.
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آئیننامه وضع عوارض در حدود درآمدها ،عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوعات مرتبط با
شهر ،شهرک یا بخش ،توسط شوراهاي اسالمی صورت میگیرد.
 .5به موجب ماده ( )17آئیننامه اجرایی فوق الذکر ،1شوراها مکلفند به هنگام تصمیمگیري در
خصوص عوارض ،عالوه بر توجه به سیاستهاي کلی که در برنامههاي پنج ساله و قوانین بودجه
سالیانه اعالم میشود ،سیاستهاي عمومی دولت را نیز رعایت نمایند .در همین راستا در بند «ح »
از این ماده 5به وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا
اجراي طرحهاي عمرانی تصریح دارد و به همین علت در تبصرههاي « »0و « »19ماده ( )18تعرفه
عوارض محلی سالهاي  1601و  1608به این موضوع اشاره شده است .چرا که در اثر اجراي
طرحهاي عمرانی و هزینههاي مضاعف در امر خرید و تملک به قیمت روز و به نسبت ارزش
محل استقرار امالک در زمان اجراي طرح ،موجبات افزایش ارزش امالک فراهم میشود .بنابراین
امالک واقع در جبهه اول و داراي اشراف کامل به خیابان و طرحهاي احداث شده ،نسبت به
امالک پسینی و پشت جبهه ،داراي ارزش بیشتري بوده و همین امر در تبصرههاي مورد اشاره،
مورد نظر قرار گرفته است.
 .6به موجب مدلول تبصره « »7از ماده ( )5قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1671/0/1
با اصالحات بعدي ،صراحت ًا به اخذ حق مرغوبیت پرداخته شده و اینگونه بیان داشته است که
«عالوه بر عوارض مذکور در ماده ( ،)5حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگري که در اثر اجراي
این قانون حاصل شود ،منحصر ًا به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسید».
 .7بر اساس ماده ( )16قانون نوسازي و عمران شهري ،6در موارد تعلق حق مرغوبیت
 .0ماده  -08شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه
های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعالم می شود ،سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
الف ... -
 .2ح -وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی.
 .9ماده  :06در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یك ملك تعلق گیرد و قطعی گردد عالوه
بر مالك که مسئول پرداخت است عین ملك وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که
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(مشرفیت) به یک ملک و قطعیت آن ،عالوه بر مسئولیت مالک در پرداخت ،عین ملک وسیله
تأمین مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مکلف است در صورت عدم پرداخت توسط مالک ،با
رعایت آئیننامه مذکور در تبصره « »1ماده ( )5از طریق صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود
اقدام نماید .همچنین از اهم موضوعات مصرح درخصوص شهرداريها ،ماده ( 1)18قانون یاد شده
میباشد که مؤید ادعاي شهرداري و رد ادعاي بالوجه شاکی در این موضوع میباشد.
 .2با امعان نظر به مراتب فوق مالک و مناط براي محاسبه عوارض متعلقه ،ارزش افزوده ناشی
از اجراي طرحهاي قانونی مصوب شوراهاي شهرسازي و معماري میباشد که شهرداري به قهر و
غلبه مکلف به اجرا است .از این رو موضوع عوارض حق مشرفیت مندرج در تبصرههاي مورد
اعتراض هم ،از موارد تکلیف قانونی شهرداري میباشد که با توجه به نظرات فقهاي شوراي
نگهبان ،بر اساس مالک ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح ،خالف شرع نمیباشد.

مالك عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلتهای مقرر با رعایت آئیننامه مذکور در تبصره  8ماده  2نپردازد با صدور
اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالك یا استیفاء آن از عین ملك اقدام کند.
تبصره  - 8ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی طبق مقررات
مربوط به اجرای اسناد رسمی الزماالجراء میباشد.
تبصره  - 2در قبال اجرائیه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.
 .0ماده  :02ارزیابی امالك و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملك آنها در اجرای طرحهای
نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق
مرغوبیت از کسانی که ملك آنها بر اثر اجراءِ طرحهای مذکور مرغوب میشود به شرح زیر خواهد بود :
الف  -در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملك ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای
یك سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملك در تاریخ
انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ،مالك عمل خواهد بود.
ب  -در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر در بر گذر
احداثی یا اصالحی واقع میشوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میباشند .مأخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از
مالکین این گونه امالك طبق آئیننامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور
مجلسین خواهد رسید.
تبصرهـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملك از نظر
مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالك پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند ،شهرداری مکلف است
باقیمانده ملك را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت
موضوعاً منتفی است.
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جمع بندي و نتیجه گیري
در رابطه با موضوع درخواست شاکی و با در نظر داشتن مدعیات و ادلۀ ابرازي شاکی و
همچنین دفاعیات طرف شکایت چند مسئله در این رابطه حائز اهمیت است.
اول اینکه استناد طرف شکایت به برخی قوانین همچون قانون نوسازي و عمران شهري
مصوب  1671/0/1فاقد وجاهت قانونی است چراکه قانونگذار در ماده واحده قانون راجع به
لغو حق مرغوبیت (مصوب  )1639/8/58و تبصره آن ،حق مرغوبیت (مشرفیت) را ملغی
نموده و قوانین مغایر را نسخ کرده است .همچنین استناد به احکام کلی مذکور در آئیننامه
اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی شهر ،بخش و شهرک ،موضوع
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی و انتخاب شهرداران ،نمی تواند نافی
حکم قانون گذار و در تعارض با احکام قانونی مصرح در این خصوص تلقی گردد.
دوم اینکه پیشفرض لحاظ شده در تبصرههاي مورد شکایت از این جهت که اجراي
طرحهاي ع مرانی را موجبی قطعی براي ایجاد ارزش افزوده در نظر گرفته است و براي آن
حق مرغوبیت با تعرفه  59درصدي ارزش ملک باقی مانده تعیین نموده ،مخدوش است چرا
که اوالً در نتیجه اجراي طرحهاي عمرانی لزوماً ارزش افزوده براي امالک مشرف ایجاد نمی-
شود و در مواردي ممکن است موجبات تنزیل ارزش ملک فراهم شود (به عنوان مثال در
مواردي که عرض ملک نسبت به طول آن کاهش قابل مالحظه اي داشته باشد) .ثانیاً تعیین
تعرفه ثابت هم محل اشکال است چراکه میزان ارزش افزوده براي امالک مجاور و مشرف
نمی تواند یکسان باشد.
سوم اینکه شوراي اسالمی شهر مرند در ماده ( )18مصوبه مربوط به تعرفه عوارض محلی
سالهاي  1601و  1608با وجودي که در عنوان ماده از عبارت «عوارض بر حق مشرفیت»
استفاده نموده است و در اکثر تبصرهها« ،عوارض بر حق مشرفیت» را تعیین نموده است ،اما
در مواردي همچون ذیل ماده و تبصرههاي « »7و « »0و « ،»19صراحتاً به تعیین تعرفه «حق
مشرفیت» -و نه «عوارض حق مشرفیت» و یا عبارتهاي مشابهی همچون «عوارض بر حق
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مرغوبیت و ارزش افزوده -»،اقدام نموده است و این امر حاکی از تعمد عالمانه در بکارگیري
عنوان مذکور و جعل تعرفه براي آن میباشد .همچنین الیحه دفاعیه و استناد به قانون نوسازي
و عمران شهري مصوب  1671/0/1به منظور اثبات وجاهت قانونی اخذ «حق مرغوبیت»
مؤیدي بر آگاهی شوراي اسالمی شهر مرند بر تفاوت میان «حق مرغوبیت» با «عوارض»
ناشی از آن میباشد .چرا که قانون مزبور در مقام وضع «حق مرغوبیت» می باشد و نه
عوارض بر ارزش افزوده ناشی از مرغوبیت و مشرفیت.
همچنین آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري هم متأثر از نظرات فقهاي
معظم شوراي نگهبان بیانکننده صالحیت شوراهاي اسالمی صرفاً در تصویب عوارض بر حق
مرغوبیت و ارزش افزوده ناشی از آن میباشد.
بنابراین باعنایت به توضیحات فوق به نظر می رسد تبصرههاي « »0و « »19ماده ()18
تعرفه عوارض محلی سالهاي  1601و  1608که موضوع شکایت این پرونده میباشند به
علت تصویب تعرفۀ «حق مشرفیت» ،با قوانین و مقررات حاکم و همچنین نظرات فقهاي
محترم شوراي نگهبان و آراء صادره از دیوان عدالت اداري مغایرت دارد.
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