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 مقدمه. 1

المنفعه خود های عامها برای اجرای طرحشهرداری

قوانینی تبعیت نمایند که از جمله مكلف هستند از 

نحوه خرید و تملك »الیحه قانونی  3بر اساس ماده 

های عمومی، اراضی و امالک برای اجرای برنامه

، 12/11/1358ب عمرانی و نظامی دولت مصو

باشد توافق مالكان عرصه و شهرداری مكلف می

اعیانی مشمول طرح را تحصیل نماید. در این 

لغ توافق شده به مالك، ملك صورت با پرداخت مب

شود و در فرض عدم تحویل شهرداری داده می

ی قانون ی یك ماده واحدهتوافق، بر اساس تبصره

نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز 

به تصویب  28/08/1370که در تایخ « هاشهرداری

رسیده است، قیمت عرصه و اعیان ملك، از سوی 

ل از از کارشناسان رسمی هیأت سه نفره که متشك

شود. سپس شهرداری دادگستری است، تعیین می

قانون نحوه خرید و تملك  4ماده  2از طریق تبصره 

اراضی و امالک، جهت انجام طرح عمومی، عمرانی 

کند. بر همین اساس،  و نظامی دولت، اقدام می

شهرداری از طریق ابالغ کتبی، انتشار آگهی و 

، مالك ر ا برای اجرایی کردن رسانی در محلهاطالع

( و به 8ی کند )ذیل مادهو انعقاد قرارداد دعوت می

مدت یك ماه از تاریخ درج اعالمیه طرف مقابل 

بایست برای انجام معامله مراجعه نماید. با می

گذشت یك ماه در صورت عدم مراجعه مالك، برای 

ه مالك داده ـدومین مرتبه، فرصت پانزده روزه ب

تا برای معامله اعالم حضور نماید؛ پس از شود می

تواند از طریق اعمال مقررات ماده آن شهرداری می

قانون نحوه خرید و تملك، ملك مذکور را به  8

تملك خود در آورد. این امر یعنی؛ تملیك اراضی و 

های ها و برنامهامالک شهروندان یكی از فعالیت

های جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح

ترین و عمومی و عمرانی شهرداری یكی از پیچیده

های حقوقی است که تطبیق آن ترین فعالیتسخت

باشد، از آنجایی با احكام فقه امامیه بسیار مهم می

های عمومی و عمرانی که گاهی اجرای سریع طرح

برای شهرداری از اولویت و اهمیت برخوردار است 

ونی و تملك و احكام لذا عموماً از اهمیت و ارزش قان

فقهی جاری غفلت نموده و بعضاً اسباب نارضایتی 

گردد و این مخالف با مالكان شهروند فراهم می

سلطنت افراد بر اموالشان است که در فقه شیعه 

 آورده شده است.

احكام تكلیفی و وضعی، تصرف  سئوال پژوهش:

های عمرانی امالک خصوصی واقع در طرح

 شهرداری چگونه است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش: تملك امالک و اراضی 

رانی از ـهای عمومی و عمرحجهت اجرای ط

سفانه أمتهای مهم فقهی و حقوقی است که فعالیت

در بعضی از موارد بدون دقت به احكام فقهی و 

پذیرد و از آنجا که گاهی اجرای حقوقی انجام می

سریع طرح برای شهرداری از اولویت برخوردار است 

ای از موارد از اهمیت و ارزش قانونی لذا در پاره

مصلحت و منافع شخصی تملك افراد غفلت نموده. 

آن که برای مالكین که ملكشان در طرح  عالوه بر

شود آفرین میعمرانی شهرداری قرار گرفته مشكل

گردد. بلكه شهرداری هم متحمل هزینه اضافه می

ردن مند کدانش فقه و حقوق که رسالت قانون

های فردی و گروهی را در هر جامعه به فعالیت
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عهده دارد، نباید در مقابل نیاز عمومی جامعه حالت 

منفعالنه داشته باشد بلكه باید فعاالنه عرصه را به 

دست گرفته و از احقاق حقوق افراد حمایت و در 

همین راستا  مقابل، رفاه عمومی را برقرار کند. در

ی فقهی این امور مشخص باید احكام وضعی و تكلیف

گردد تا با عنایت به آن بتوان زمینه مساعدی برای 

 منافع همه فراهم کرد.

رسد که در تصرف امالک فرضیه پژوهش: بنظر می

های عمرانی شهرداری، اذن خصوصی واقع در طرح

اش مانع مالك شخصی شرط نیست و عدم اجازه

 یا منصوب او حكم کند، نیست، وقتی که ولیّ امر

بدون شك او برای مراعات مصالح اسالم و مسلمین 

ای است مثل اختالل در که دارای مصادیق عدیده

عبور و مرور، که در این موارد اذن مالك شرط 

در  نیست. این جواز هم که جواز تكلیفی است.

باشد، آن صورتی که ولیّ فقیه باشد، جائز می

  منافات با ضمان وضعی ندارد.
 

 پژوهشپیشینه . 1-1

ها و هـها و مقالژوهش کتابـدر رابطه با این پ

چندی نوشته است که از آن جمله های نامهپایان

ن با عنوان روش توان به اثر بهشتیان، سید محسمی

مین حقوق مالكانه اشخاص نسبت أتملك اراضی ت

و  های عمومی شهرداریبه امالک واقع در طرح

ردار با مالك ماهیت توافق شه اصفهانی، طباطبایی،

ملك در راستای اجرای طرح عمرانی و صالحی، 

حسین، الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملك 

مطالعات انجام شده  اراضی و امالک اشاره نمود.

ت مربوط به حقوق افراد بیشتر به قوانین و مقرارا

های عمومی امالک واقع در طرح نسبت به

مالكان رداری و ـفقات بین شهواـشهرداری، ت

ای که در طرح عمومی شهرداری قرار دارند، اراضی

نظر شده است و بیشتر مباحث حقوقی مد پرداخته

بوده است. اما تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات 

گذشته در این است که این مطالعه تملك امالک 

خصوصی را عالوه بر حقوقی از منظر فقهی و نظر 

قرار داده فقهای بزرگ این موضوع را مورد بررسی 

است و به تحلیل ضررو زیان و جبران خسارت 

 پردازد که تاکنون در هیچ یك ازمالكان می

تملك امالک  مطالعات گذشته بررسی احكام شرعی

ها مورد خصوصی توسط شهرداری از این جنبه

بررسی قرار نگرفته است. از طرفی این پژوهش 

هایی که با مطالعات پیشین دارد عالوه بر تفاوت

سعی در تكمیل مطالعات انجام شده گذشته نیز 

های دارد. در تملك امالک خصوصی واقع در طرح

عمرانی شهرداری احكام شرعی پایه و اساس قوانین 

باید باشد و به دلیل نیاز دستگاه اجرایی و منافع 

عمومی، مالكان خصوصی که اراضی آنها در 

های احداث های عمرانی به ویژ طرحمحدوده طرح

باشد متحمل ضرر و ها و توسعه معابر میزرگراهب

 زیان نگردند.

از آنجا که تاکنون تحقیقی جامعه و کامل در 

خصوص احكام تكلیفی و وضعی، تملك امالک 

های عمرانی شهرداری انجام خصوصی واقع در طرح

نپذیرفته است این به نوع خود نوعی نوآوری 

 شود.محسوب می
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 شناسیمفهوم. 1-2

 تعريف احکام. 1-2-1

احكام در لغت، جمع حكم و به معنای فرمان و 

رفته است و در اصطالح فقهی، احكام ر دستور به کا

تمامی دستورهای عملی و فروع دین اسالم در تمام 

باشد و همه دستورهای عبادی و ابعاد آن می

سیاسی و اقتصادی و خانوادگی و قضایی را در بر 

 گیرد.می
 

 وضعی و احکام تکلیفی احکام. 1-2-2

احكام وضعی احكامی که به طور مستقیم به افعال 

ها، منع و بندگان تعلق نگرفته است و مقتضای آن

 باشد از قبیل: مالكیت، زوجیت،یا رخصت نمی

كام ابتداعا حسببیت که مدلول هیچ یك از این ا

الزام یا منع نبوده بلكه این دسته از احكام مستقیما 

گیرد نه افعال اشخاص. اشیاء تعلق میبه اشخاص یا 

وضعی است و عبارت  تكلیفی، مقابل احكاماحكام 

است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا 

ل. ف از عملی یا ترخیص در آن عمبازداشتن مكلّ

 (.84، 1405حلی، )
 

 مفهوم احکام ثانويه .1-2-3

گویند که موضوع آن به وصف اضطرار، حكمی را می

اکراه و عناوین ثانویه دیگر متصف شود. به بیان 

د افعال یا اشیا در غیر مورباشد در دیگر حكمی می

باشد ها، روزه ماه رمضان واجب میی آنحال طبیع

ولی در صورتی که ضرر و حرجی باشد حرام. هر دو 

قسم حكم اولی و ثانوی به عنوان حكم واقعی مطرح 

ها حكم ظاهری قرار شوند که در مقابل آنمی

باشد که به گرفته است. حكم ظاهری حكمی می

به واقع و شك در آن جعل شده هنگام جهل نسبت 

است؛ مانند احكامی که به وسیله امارات و اصول 

اند. موضوع حكم ظاهری شك عملیه به دست آمده

، 1386باشد )صفایی و همكاران، در حكم واقعی می

64). 
 

 مفهوم غصب. 1-2-4

غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم 

فقها تعاریف  (.648، 1، 1300باشد )ابن منظور، می

اند مشهورترین تعریف مختلفی از غصب ارائه نموده

ارائه شده عبارت است از؛ تحت سلطه در آوردن 

، 1 ،1405باشد )حلی، ری از روی ستم میمال دیگ

346.) 
 

 حکم وضعی غصب. 1-2-5

باشد؛ یعنی اینكه مال غصبی می غصب سبب ضمان

بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا 

خسارت دیدن، باید آن را برای مالكش جبران نماید 

 (.292-293، 21، 1383)سبزواری، 
 

 تعريف طرح عمرانی. 1-2-6

نون برنامه و بودجه کشور قا 1ماده  10بر اساس بند 

در رابطه با تعریف طرح عمرانی بیان  52مصوب 

قانون منظور مجموعه عملیات و خدمات »کند: می

اساس مطالعات توجیهی فنی  مشخصی است که بر

و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی 

شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای انجام می

رانی ـرنامه عمـهای به هدفـتحقق بخشیدن ب

گذاری ثابت شامل به صورت سرمایه سالهپنج

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C
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های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا هزینه

مام یا قسمتی از ت گردد ویا مطالعات اجرا می و

های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی هزینه

)قانون برنامه و بودجه کشور، « شود...تأمین می

 (12/1/1352مصوب 
 

 تعريف شهرداري .1-2-7

حقوقی را گویند که استقالل اداری و شخصیت 

هایی که مالی دارد و برای انجام وظایف و مأموریت

مطابق با قوانین و مقررات مربوط در حوزه امور 

شود. در محدوده و شهری به آن واگذار شده یا می

حریم شهرها با مشارکت مردم در اشكال سازمانی 

گوناگون که  شامل: ستاد، منطقه، ناحیه، سازمان 

یا شرکت وابسته به موجب قانون وابسته، مؤسسه 

نامه اداری و استخدامی شود )آیینتشكیل می

 (.1ها، ماده شهرداری

 

 . مالحظات اخالقی2

مالحظات اخالقی در خصوص نگارش مقاله و 

داری در ارجاعات رعایت گردید و اصل حقوق امانت

 مؤلفین محترم مبنای استناد به منابع بوده است. 
 

 ها. مواد و روش3

در پژوهش حاضر که از نوع نظری است، مطالب به 

آوری شده و به شیوه برداری جمعشیوه فیش

 استنباطی نیز تجزیه و تحلیل شده است. 

 

 ها. يافته4

شهرداری در امالک خصوصی واقع شده  تملك

های عمرانی از نگاه فقه امامیه دارای شرایط و طرح

معیارهایی است که در رأس آنان حفظ منافع و 

مصالح جمعی و همچنین فراهم کردن شرایط 

به عبارت دیگر، با  مناسب برای شهروندان است.

توجه به اینكه نهاد شهرداری در راستای اهداف 

کند و درصدد فراهم کردن نظام اسالمی فعالیت می

شرایط الزم برای زیست مطلوب شهروندان در 

مندی از اختیارات در جامعه اسالمی است، بهره

زمینه تصرف امالک خصوصی در شرایطی که نیاز 

ضروری احساس شود، های عمرانی به انجام پروژه

الزم است. این امر هم نیازمند دارا بودن شرایط 

شرعی و هم پیروی از معیارهای قانونی است که 

های شرعی قرار همگی در راستای احكام و آموزه

دارند. اختیارات و وظایف شهرداری به عنوان نهادی 

های در طول نهادها و حاکمیت اسالمی، در دیدگاه

ه در بحث مصلحت حاکم از فقهای شیعی از جمل

دیدگاه امام خمینی )ره( مشهود و نمایان است. 

مبانی اصلی اختیارات نهاد شهرداری برای تملك 

امالک خصوصی توسط اصل مصلحت و دارا بودن 

شود که البته نه برای حكم حكومتی، اِعمال می

منافع نهادی و فردی، بلكه انجام امور عمرانی برای 

ت. همچنان که در اسالم، آسایش شهروندان اس

دم دانسته ـروه مقـمنافع فرد و گمنافع جمع بر 

 شود. می

  

 . بحث 5

کیت اراضی و . شرايط تحصیل مجوز مال5-1

 امالک توسط شهرداري

تواند باعث تملك یك امر خاص است که می

جا  تسلیط شود. بر این مبنا هر تضعیف اصل
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موارد زیر  استثناء دیده شود، دایره شمول آن نیز به

 شود:محدود می

قانون  1ماده  10طرح عمرانی در بند  -الف -2

تعریف شده است که  1351برنامه و بودجه سال 

صالح به تصویب رسانده باید توسط مراجع ذی

 .شود

نیاز شرط دیگری برای تملك دارایی ملكی  -ب -2

 افراد است.

ز، با توجه به مصوب شدن طرح و تأیید نیا -ج -2

از جمله الیحه قانونی نحوه  قانونی موجودمواد 

تصویب شده  17/11/58خرید و تملك که در تاریخ 

و همچنین قانون تعیین وضعیت امالک واقع در 

ها. بدین ترتیب، تنها های دولتی و شهرداریطرح

تواند باعث توجیه تملك شود، بلكه وجود طرح نمی

نیاز اجرای طرح نیز حائز اهمیت است که باید 

وسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی به ت

تصویب برسد. توضیح اینكه باالترین مقام اجرایی 

ها نیز شهردار ها وزیر و در شهرداریدر وزارتخانه

 .باشدمی

فقدان تملك اعم از زمین و تأسیسات تحت  -د -2

سیطره دولت، شرط دیگری برای در اختیار گرفتن 

لبته برای عملی تملك اراضی اشخاص است که ا

ها، هیچ گونه اراضی ملی شده توسط شدن این طرح

دولت وجود ندارد و یا در صورت وجود چنین 

مواردی، در مكانی که پروژه باید اجرا گردد، قرار 

الیحه قانونی نحوه  2ماده  1نداشته باشد. تبصره 

نامه قانون زمین شهری آیین 11خرید و بند ج ماده 

تصویب شده است. برای  24/3/71که در تاریخ 

دستگاه اجرایی این وظیفه را مشخص نموده است 

که قبل از شروع به خرید و بدست آوردن اراضی 

افراد، ابتدا باید مورد مشخص شده را به وزارات 

مسكن و شهرسازی در تهران اطالع داده و سپس 

به سازمان زیرمجموعه وزارتخانه مزبور در همان 

ع دهند. در این صورت است شهر ارجاع داده و اطال

که مجوز واگذاری اراضی دولتی مناسب اجرای 

طرح را با آنان مطرح نماید. در صورتی که این اصل 

از مقررات و شرایط برای بدست آوردن ملك 

نشود، معامله باطل است و ملك نیز موردنظر لحاظ 

قانون  13تواند به صاحب اصلی آن برگردد )ماده می

  (.66مصوب محاسبات عمومی 

از منظر فقهی اختیار دولت در تصرف امالک، در 

فقه حكومتی هم مصادیق گوناگون دیگری وجود 

دارد که حاکم به دلیل مصلحت جامعه اختیاراتی 

تواند اعمالی را که با ها میدارد که به اعتبار آن

 قواعد حقوق خصوصی مطابقت ندارد انجام بدهد.

خمینی در نامه و فتوای بر این اساس است که امام 

خود، اختیارات حاکم  1366 /16/10تاریخی مورخ 

در نظام اسالمی را حكم اولی و مقدم بر سایر احكام 

تواند نویسند؛ حاکم مینماید و میعالم میا را

باشد مسجد با منزلی را که در مسیر خیابان می

خراب نموده و پول آن را به صاحب آن رد نماید. 

ب دولت در تصرف امالکت اختیار مطلق به این ترتی

خواهد داشت و اصل عدم جواز تصرف در ملك غیر 

 صل جواز شده استشده است و تبدیل به ابرداشته 

شعبه  9309972512600408)دادنامه شماره 

بنابراین، اقتضای والیت از اعتبار  ،(1393ششم، 

انداختن رضایت و اختیار او به کلی و در کلیه اموری 

گاه تحت شد که به وی تعلق گرفته است و هربامی
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ی آن از اعتبار انداختن سرپرستی باشد، الزمه

باشد که به مصالح اختیار امت در چیزهایی می

گردد. در آنچه به ولی امر واگذار شده میجامعه بر

است، مالكان امالک هیچ اراده و امری ندارند. 

آنان  ی امر، نه در طول اختیار، اختیار ولبنابراین

باشد. بنابراین، باشد و نه مشروط به نبود آن میمی

ی مالك و جانشین ی ارادهی ولی امر، هم پایهاراده

 .(78، 1415)مومن،  باشدوی می

دولت در تصرف اموال دیگران دارای اذن عام است، 

به این صورت که چون دولت اختیارات وسیعی 

اذن عام دارد؛ بر این اساس برای تصرف در اموال 

دارد و با وجود اذن، دیگر امكان تحقق ضمان غصب 

 وجود ندارد.

توان بیان نمود: درست در مقام نقد این استدالل می

است که دولت اختیارات وسیعی دارد اما این 

باشد و آن لزوم اختیارات مفید به یك قید مهم می

رعایت قانون است. به این معنا که دولت اختیار 

گران را حتی بدون رضایت مالك نصرف امالک دی

دارد. اما این اختیار در چارچوب قانون خواهد بود 

ونی ـفات قانط و تشریـه رعایت شرایـوط بـو من

باشد. در متون فقهی هم از دولت به عنوان امین می

 ی اذنیشود که اختیارات وی در محدودهذکر می

 شود.باشد که به وی اعطا میمی
 

 ضروري براي تملک. تشريفات 5-2

های الزم برای تملك بعد از مهیا شدن زمینه

کننده، موظف است که امالک، سازمان تملك

توجهی سازوکارهای خاصی را رعایت نموده که بی

تواند باعث طرح شكایت و نسبت به این موارد می

باطل شدن کلیه عملیات مربوط به اجرای طرح 

 منجر شود.  
 

 ی. سازوكارهاي ثبت5-2-1

بایست پالک موردنظر و سازمان مجری طرح می

محدوده مرتبط با ملك را روشن نماید. مشخص 

قانون  14ساختن پالک ملك موردنظر حسب ماده 

شود. با توجه به ثبت و به صورت منظم انجام می

ثبتی از جمله پالک ثبتی ملك مشخصات ملك 

حسینی و  موردنظر را پیدا کرد )طباطبائی نژاد

الیحه  2ماده  2در تبصره  (.145، 1399، کاشانی

آمده اداره  17/11/1758ب قانونی نحوه خرید مصو

ثبت وظیفه دارد تا مكان احداث ملك موردنظر را 

روز  15وضوع را تا ظرف ـمعین کنند و این م

قانون  9ماده  8کنند. مطابق تبصره  رسانیاطالع

های موردنظر تملك دولت و زمین شهری، زمین

ها پس از مصوب شدن پروژه موردنظر و شهرداری

مشخص شدن آن، مصوبات مرتبط به ادارات ثبت 

تواند به دیگری منتقل شود. بدین ترتیب نمی

روشن شدن  کننده پس از تعیین ودستگاه تملك

بایست هدف خود درباره پالک ثبتی موردنظر، می

تملك، به اداره ثبت اطالع دهد. اداره ثبت محل نیز 

ای به دفاتر اسناد رسمی بخشنامهبا صدور 

مجموعه خود، خرید و فروش ملك مزبور را زیر

 448کند. ضمانت اجرای آن ماده ممنوع اعالم می

فروش  و بیع چیزی که خرید"قانون مدنی است 

عوى . د"باشد، باطل استآن قانونا ممنوع می

تواند از طرف برحسب مصادیق آن میبطالن هم 
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علیه ناقل و منتقل الیه مطرح ها دولت با شهرداری

 .(147گردد )همان، 
 

 . اعالم اجراي طرح و تملک5-2-2

نامه اجرایی قانون آیین 13ماده  3بر اساس تبصره 

ماده  2زمین شهری و همچنین با استناد به تبصره 

 17/11/58مصوب  الیحه قانونی نحوه خرید و... 4

همچنین ماده واحده قانونی تعیین وضعیت  و

های دولتی و امالک اعالم شده در پروژه

 4و همچنین تبصره  29/8/67ب ها مصورداریـشه

ها قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی شهرداری

بایست تصویب شده است، می 6/9/70که در تاریخ 

موضوعات به وسیله دستگاه مجری پروژه به مالك 

 و صاحبان حقوقی ابالغ گردد: 

حسب قوانین مورد اشاره در این  برابالغ کتبی:  *

های اعالم قصد تملك و تعیین زمینه، یكی از راه

کارشناسان جهت تعیین قیمت ملك که در صورت 

حاصل نشدن توافق میان طرفین، کارشناسان بهای 

کنند، اعالم پیام کتبی به مالك ملك را تعیین می

 یا مالكین و دارندگان سایر حقوق قانونی است.

های کثیراالنتشار یا ر در یكی از روزنامهانتشا *

رسانی در محل: در صورتی که دسترسی اطالع

پذیر نباشد، و حضوری به مالك و یا مالكان امكان

یا اینكه به آنها دسترسی وجود نداشته باشد و یا 

نامه خودداری كه آنان از دریافت و امضاء اظهاراین

از کنند، نهاد مربوطه موظف است تا هدف خود 

 تصرف ملك را مطرح کند.

وق بنظر ـه مطالب فـو با توجه ب نظر نگارندهه ب

رسد که این امر با اصل مالكیت تناقض دارد چرا می

که در صورتی که مالك زمین رضایت به انتقال 

ملك نداشته باشد به رضایت یا عدم رضایت مالك 

توجه نشده است و تعیین قیمت به کارشناس 

خواه باید مالك زمین خواه نا ار شده است. وواگذ

 تسلیم اراده دولت و شهرداری باشد.
 

یارات حاكم و رعايت مصلحت . اخت5-2-3

 جامعه

های زیادی است که از لحاظ فقه امامیه مصداق

حاکم بنا به مصلحت جامعه، اعمالی را انجام دهد 

که با مناسبات رایج در حقوق خصوصی متناسب 

فرمان مشهور در تاریخ نیست. امام خمینی )ره( در 

نوشته  جمهوری وقتود به رئیسخ 16/2/1366

تواند مسجد یا منزلی را که در حاکم می»بودند: 

باشد خراب نموده و پول منزل را میمسیر خیابان 

تواند مساجد را موقع به صاحبش بدهد، حاکم می

 (.63، 1395)هاشمی، « لزوم تعطیل نماید

حدود اختیارات حاکم شرع امام خمینی در رابطه با 

در صورتی که فرض نماییم کسی »فرماید: می

باشد، برای اموالی دارد و اموالش هم مشروع می

باشد که حاکم شرع، ای میهمین اموال به گونه

دهد که این قدر که هست نباید باشد، تشخیص می

تواند غصب و تصرف نماید و به نفع مسلمین می

ه شارع مقدس محترم مالكیت را در عین حال ک

تواند همین مالكیت داند، لكن ولی امر میمی

محدود که ببیند خالف مصلحت مسلمانان و اسالم 

حكم  ، محدود نماید به یك حد معینی و باباشدمی

 ،1369)موسوی خمینی، « فقیه از او مصادره نماید

بر این اساس قدرت حكومت در جامعه،  (.98، 21
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ه ـود؛ بـشاجتماعی اعمال میمطابق با مصالح 

ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن گونه

 را نخواهد داشت. به بیان دیگر، حكم حكومتی بر

 باشد.دیگر احكام و به ویژه حقوق افراد حاکم می
 

 . مبناي تقدم حکم حکومتی5-2-4

این تقدم بر پایه نظریه حكومت و ورود در اصول 

باشد، دو اصطالح حكومت و ورود، فقه شیعه می

ناظر به تقدم دلیل شرعی بر دلیل شرعی دیگر یا 

بر یك اصل عملیه است. اصطالح حكومت، به 

یكی از دو دلیل در موضوع یا محمول معنای تصرف 

دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق 

: مانند توسعه موضوع (.75، 1391انصاری، است، )

 طهارتداشتنِ  ید برای نماز خواندنكه دلیلی بگوآن

 خانه خدا طواف(. دلیلی دیگر، 6، الزم است )مائده

را نماز به شمار آوَرَد، حال این دلیل بر دلیل اول 

شود و موضوع حكم طهارت )نماز( را حاکم می

 دهد.نیز تعمیم می کعبهتوسعه و به طواف 

 حرام دلیلی بگوید رباکه تضییق موضوع: مانند آن

(. و دلیلی دیگر، ربا را در روابط 275)بقره،  است

نفی  مالی میان زن و شوهر، یا میان پدر و فرزند

در  و .(135-136، 18، 1414حر عاملی، ) کند

 تر سازد.نتیجه، گستره موضوع )ربا( را کوچك
 

مول ضمان غصب نسبت مبانی عدم ش. 5-3

 هاقانونی شهرداريبه تصرفات غیر

استیالء نامشروع دولت و  بر اساس یك نظر،

گاه مشمول عنوان غصب شهرداری بر مال غیر، هیچ

شود این نظر در میان برخی محاکم دارای  نمی

 .طرفدارنی است
 

 اختیارات گسترده دولت. 5-3-1

در زمینه ق گوناگون در فقه حكومتی هم مصادی

اختیار دولت در تصرف امالک وجود دارد که حاکم 

اختیاراتی که دارد و بر مبنای آن جامعه برحسب 

دهد،  به اعتبار آنها چیزی که مصلحت تشخیص می

تواند مواردی را که حتی با قواعد حقوق می

جام دهد. از جمله ـق نیستند، انخصوصی منطب

 1366 /16/10توان نامه و فتوای تاریخی مورخ می

امام خمینی )ره( را مورد توجه قرار داد که بر مبنای 

آن، اختیارات حاکم در نظام اسالمی را حكم اولی 

و مقدم بر سایر احكام اعالم کرده بود. بر مبنای این 

رویكرد، حاکم در تصرف امالک اختیار مطلق دارد 

ك غیر همواره ثابت و اصل عدم جواز تصرف در مل

)دادنامه  اصل جواز تبدیل شده است ونیست 

شعبه ششم،  9309972512600408شماره 

برحسب این رویكرد، اختیار حاکم جامعه،  (.1393

و نه مشروط به نبود آن نه در طول اختیار آنان 

اده مالك و جانشین است. بنابراین، اراده حاکم، با ار

ضمن اینكه  (.78 ،1415)مومن،  وی همتراز است

حكومت نیز اذن عام دارد که در اموال دیگران 

تصرف نموده و از اختیارات وسیع خود در این 

زمینه استفاده نماید. البته در این زمینه نیز 

توان گفت شرایطی وجود دارد که در مقام نقد می

ها توسط برخی قوانین نیز احصاء این محدودیت

شده است و تفسیر مطلق حاکم بر امالک دیگران 

 بدون اجازه و رضایت وی مطرح نیست. 
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 سلب در اجراي طرح. 5-3-2

های عمومی توسط قوانین مرتبط با انجام پروژه

حوی سامان داده ـد شهرداری به ندولت و یا نها

امالک  شود، که ملك مشابه به مالك داده شود ومی

روژه انتقال داده ـری پـه سازمان مجـموردنظر ب

شود. روشن است که نپذیرفتن انتقال این حقوق می

برای دستگاه اجرایی ناممكن است. به همین دلیل 

ه اطالق ـوق مالكانـوارد، سلب حقـه اینگونه مـب

شود. که درباره سلب حقوق مالكانه برای اجرای می

نهاد موظف به پرداخت طرح توسط شهرداری، این 

تاوان مرتبط با آن است. اما موارد خاصی نیز دیده 

شود که خسارتی بابت سلب حقوق مالكانه می

 شود.پرداخت نمی
 

 . سلب رايگان5-3-3

گذار، در برخی از قوانین به صورت استثنائی، قانون

گرفتن حقوق مالكانه را برای انجام طرح، به صورت 

 .گیردمجانی در نظر می

ق.ش اشاره کرد.  101توان به ماده در این رابطه می

معابر و شوارع ».... در این ماده مقرر شده است: 

شوند، عمومی که در اثر تفكیك اراضی احداث می

متعلق به شهرداری هستند و شهرداری در قبال آن 

رداخت ـه صاحب آن پـنوان وجهی به هیچ عـب

نه از شخص کند. در این ماده سلب حقوق مالكانمی

 گیرد. به نفع عمومی به صورت رایگان صورت می

 11/11/1382خ مور 8718/7بر طبق نظریه شماره 

مقررات »شود: اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می

ق.ش مربوط به اراضی محدوده شهر و  101ماده 

باشد که مالكین اراضی مذکور را حریم آن می

اراضی، قسمتی یك این تفكیك کرده و بر اثر تفك

ر و شارع عام تبدیل خواهد شد، آن باز آن به مع

قسمت که در اثر تفكیك تبدیل به معبر و شارع 

باشد و در قبال شود، متعلق به شهرداری میعام می

شود. در آن وجهی به مالك یا مالكین پرداخت نمی

های مذکور بعد مورد استعالم در صورتی که پالک

ده و با حریم شهر قرار از آن که داخل در محدو

 گرفته و از سوی مالك یا مالكین تفكیك شده و بر

اثر تفكیك مذکور، معابر و شوارع عمومی مورد 

اند، در این صورت معابر و استعالم احداث شده

باشد و بابت شوارع مذکور متعلق به شهرداری می

آن شهرداری نبایستی وجهی پرداخت نماید. در 

و بر اساس اجرای طرح  صورتی که بدون تفكیك

معابر و شوارع مذکور ایجاد شود مشمول مقررات  

الیحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و امالک 

های عمومی، عمرانی )ل.ق.ن.خ( برای اجرای برنامه

های و قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح

ها )ق.ت.و( و قانون نحوه تقویم داریدولتی و شهر

ها و اراضی مورد نیاز شهرداریابنیه، امالک 

 )ق.ن.ت.ش( خواهد بود.
 

 . توافق در انتقال5-4

ها، از وظایف شهرداری بر اساس قانون شهرداری

باشد. های عمومی میها، شوارع و پارکاحداث راه

الزمه انجام این وظایف دست یافتن  در اکثر موارد،

شهرداری به امالک، اراضی یا حقوق مردم نسبت 

باشد که در مسیر اجرای ای میاعیان و ابنیهبه 

طرح واقع شده است. مطابق قوانین حاکم، 

شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالك، ملك را 
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تملك نماید؛ در صورت عدم حصول توافق، 

الیحه قانونی نحوه خرید  8ی شهرداری مطابق ماده

های و تملك اراضی و امالک برای اجرای برنامه

 1358عمرانی و نظامی دولت مصوب  عمومی و

رد و تملك ـگیر را در اختیار میـوردنظـملك م

نماید. بر اساس الیحه قانونی نحوه خرید و می

تملك اراضی و امالک، از شرایط اصلی و ضروری 

باشد. تملك قهری، وجود طرح مصوب می

ص ـها مشخرحـن طـهای اراضی در ایریـکارب

هستند که حق تملك  هاباشد و این کاربریمی

نماید. های اجرایی ایجاد میقهری را برای دستگاه

مورد تأیید و تصویب  ضرورت اجرای طرح حتما باید

الیحه  2)ماده  االترین مقام اجرایی رسیده باشدب

 قانونی نحوه خرید و تملك اراضی(.
 

 مین غیرتوافقیأ. ت5-5

توافقی را به تأمین قهری یا اجباری هم تأمین غیر

های عمومی را اند. در واقع اجرای طرحتعبیر نموده

توان به علت عدم رضایت مالك به انتقال ملك نمی

خود به شهرداری، معطل نمود. انجام معامله بدون 

 باشد که:توافق در صورتی می

اول؛ با اینكه طبق قانون، اصل بر توافق است زمانی 

کننده که مالك یا صاحبان حق با دستگاه تملك

نمایند یا از مراجعه به دستگاه اجرایی وافق نمیت

کند در این حالت سوال جهت توافق خودداری می

مطرح است که آیا بر اساس قانون حق انتخاب 

کارشناس جهت تعیین قیمت خواهند داشت یا 

وقت از این شرایط برخوردار باشد که از  خیر؟ هر

 پذیرش کارشناس امتناع ورزند، معامله بدون توافق

 شود.  محسوب می

دوم؛ به طور کلی در قوانین و مقررات مربوطه هیچ 

صحبتی از توافق مطرح نشده و تعیین قیمت نیز 

 8گیرد. ماده های قانونی صورت میتوسط هیئت

تصرف »کند: الیحه قانونی نحوه خرید بیان می

اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالك قبل از 

پرداخت قیمت ملك با  انجام توافق و قرارداد و

حقوق مالك پذیرفتنی نیست. تنها در صورت امكان 

آن وجود دارد که در اثر موانعی از قبیل استكاف 

ل مالك از انجام معامله، اختالف مالكیت، مجهو

، فوت مالك و بودن مالك، رهن یا بازداشت ملك

 8ماده ) «ره انجام معامله قطعی ممكن نشودغی

 .ید(الیحه قانونی نحوه خر

با عنایت به موارد و ماده مذکور، شرایط زیر باید 

 مورد توجه باشد:

های ذکر شده در قصد تملك به یكی از روش -

قانون اخیر از طریق ابالغ کتبی،  4ماده  2تبصره 

االنتشار یا آگهی های کثیر)انتشار در یكی از روزنامه

 در محل( به اطالع صاحب حق برسد. 

نیت تملك در زمان تعیین  صاحبان حق با وجود -

شده و یا قبل از اینكه سندی به نام دولت و یا 

حالتی  دستگاه دولتی صادر شود، مراجعه نكنند، در

که با مراجعه نهاد دولتی مشكالتی برای ملك وجود 

داشته باشد از جمله: اعتراض به ثبت، صدور سند 

معارض یا اشتباه در حدود با نام مالك دیده شود، 

مچنین ابهامات حقوقی درباره ملك وجود و یا ه

داشته باشد، تنظیم سند رسمی قابلیت امكان ندارد 
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توان نسبت به صدور سند و از این جهت نمی

 امیدوار بود.  

بایست باید در قیمت ملك مورد تملك می -

 صندوق ثبت محل تودیع شود.

اداره ثبت محل موظف است که بر مبنای اسناد  -

 فین، از طرف دادستان آن محل وتوافقی میان طر

یا نماینده حوزه قضایی آن محل، مدارک مربوط به 

مالكیت از جمله مقدار و میزان و مساحت امالک و 

تأسیسات را به نام دستگاه مربوطه دولتی صادر 

 نماید.  

در »نماید: الیحه قانونی نحوه خرید مقرر می 9ماده 

دالیل موجه صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر 

به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی الزم باشد، به 

نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و 

تواند ناپذیری شود، دستگاه اجرایی میزیان جبران

قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت 

مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك یا نماینده 

تان و کارشناس وی و در غیاب او و نماینده دادس

رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند. 

باشد حداکثر تا سه لكن دستگاه اجرایی مكلف می

ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت با تودیع 

 قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام کند. 

تواند طبق ماده فوق دستگاه اجرایی در صورتی می

ملك را تصرف و نسبت  قبل از انجام معامله قطعی،

ا دارا ای طرح اقدام کند که شرایط ذیل ربه اجر

 باشد:

وریت * دالیل ف فوریت اجرای طرح ضروری باشد *

. تشخیص این امر اجرای طرح بایستی موجه باشد

بر عهده وزیر دستگاه اجرایی با باالترین مقام 

* در صورت فوریت  باشدکننده میدستگاه تملك

است که عدم تسریع در انجام  اجرای طرح ضروری

 ناپذیر خواهد شدطرح موجب ضرر و زیان جبران

* وضع موجود ملك بایستی با حضور مالك با 

نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان و 

کارشناس رسمی صورت مجلس شود * دستگاه 

 ماه از تاریخ تصرف، 3وظف است ظرف اجرایی م

ورتی که بهای بهای ملك را تودیع کند. و در ص

ملك در ظرف مهلت مقرر پرداخت نشود مالك یا 

تواند به دادگاه عمومی محل صاحب حق می

 مراجعه و درخواست توقیف عملیات اجرایی را کند

*  محاکم صالح موظف هستند که به ادعای مالك 

*  حق خارج از نوبت رسیدگی نمایند یا صاحب

توقیف عملیات اجرایی منوط به پرداخت رفع 

الیحه قانونی نحوه  9ماده )  قیمت تعیین شده است

 .خرید(

بنظر نگارنده از آنجا که در شرع برای مصالح 

شود، به عمومی مصالح فردی نادیده گرفته می

توان منافع جامعه را خاطر منافع شخصی نمی

رسد؛ این امر هم با اصل نادیده گرفت بنظر می

مسلمان مالكیت تناقض داشته باشد، چرا که مال 

حرمت دارد و نباید بدون رضایت وی از ملكیت او 

گذار محترم خارج کرد در اینجا بهتر بود که قانون

ر ـی جلب رضایت مالك زمین در نظراهی را برا

 گرفت تا مالك نیز متضرر نشود. می
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تأمین غیرتوافقی حقوق  . قاعده5-5-1

 مالکانه

مالكانه به توافقی حقوق حلی برای تأمین غیرراه

عنوان اصل و قاعده وجود دارد.این اصل مستنبط 

باشد. در مواد مذکور، ل. ق. ن، خ می 8و  4از مواد 

دو موضوع مورد حكم واقع شده است؛ در یك ماده، 

به مسأله عدم توافق شهرداری و صاحب حقوق 

حل قضیه اند و راهمالكانه در تعیین قیمت پرداخته

ماده دیگری، به موضوع هم ارائه شده است و در 

وق مالكانه اشاره ـذاری حقـاگعدم توافق در و

اند و در مورد نحوه حل و فصل این مشكل نموده

 .اندارائه نموده
 

ن قانون نحوه خريد استنباط از عنوا .5-5-2

 و تملک اراضی

ماده قانونی خرید و تملك اراضی و امالک برای 

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت اجرای برنامه

گذار است. قانون 17/11/1358با استناد به مصوبه 

بر حسب قانون مزبور، برای مالك شدن امالک 

خصوصی توسط دستگاه اجرایی از جمله دولت دو 

روش را در پیش گرفته است؛ روش اول به صورت 

گیرد و رید است که به صورت توافقی صورت میخ

نیز به صورت قهری است. بر همین  روش بعدی

اساس، اصل اولیه در اجرای این قانون، معامله 

تواند است. نهاد شهرداری می« نمودن و خریداری

در نتیجه رضایت مالكان زمین و امالک، مالك 

اراضی و حقوق مورد نیاز خود گردد؛ نه آن که مجاز 

طرفه و قهری اقدام به تملیك ست به صورت یكا

تواند ها نماید. در این صورت مالك میآن زمین

ضمن عدم پذیرش قیمت پیشنهادی از سوی 

شهرداری، حتی اگر چندین برابر قیمت روز ملك 

باشد، از انجام معامله اجتناب ورزد. پشتوانه این 

؛ عدم موافقت نیز آزادی اراده در امر قراردادها است

زیرا مطابق این اصل، اشخاص مختار هستند به 

شكل آزادانه با هم قرارداد منعقد نمایند و آثار و 

پیامدهای آن را نیز بپذیرند. این پایبندی تنها در 

صورت نادیده گرفتن اصول و موازین شرعی و 

 ،1399)کاتوزیان، قی قابل پذیرش نیست اخال

(. در قانون نحوه خرید و تملك اراضی و ماده 44

بیان شده « ملك»و « خرید»دو اصطالح  یك آن،

 که نشانگر عبارت اخیر است. 

ی عبارت بهاء و خسارت: به قرینه مندرج در ماده

الیحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی که مقرر  3

بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، »نماید: می

ارات وارده از طریق ت و سایر حقوق و خستأسیسا

 و مالك یا مالكین و "دستگاه اجرایی"توافق بین 

شود ، مشخص می«گرددصاحبان حقوق تعیین می

بایست با مالك مستقیما در قبال که شهرداری می

معامله اقدام نموده و با رضایت و توافق وی، امالک 

 3 یماده 2موضوع طرح را تهیه کند. در تبصره 

نیز مطرح شده است که « خرید»این قانون بحث 

نهاد شهرداری پس از کسب توافق وظیفه دارد در  

مدت سه ماه اقدام به خرید ملك نماید یا از خرید 

قانون  3و تملك اعالم انصراف کند. در متن ماده 

بهای »ی خرید و تملك اراضی عباراتی همانند نحوه

ت. آنچه از این آمده اس« خسارت مالكان»و « عادله

رسد، یكی خرید ملك و دیگری، دو عبارت بنظر می

در زمانی پرداخت « بها»باشد. مسؤولیت مدنی می
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خواهد شد که قرارداد معوضی وجود دارد و طرفین 

« خسارات»دهند. به قیمت معینی رضایت می

ترک ه بدون وجود قراردادی، فعل یا زمانی است ک

 برای مالك شودنجر به ایجاد ضرری م فعلی،

 (.215 ،1399)محقق داماد، 

آن که مورد  احترام مال مردم و ضرورت رعایت

ن مهم ـباشد مستلزم ایوجه شارع مقدس میـت

های اجرایی به باشد که در صورت نیاز دستگاهمی

ها به اراضی و امالک و ابنیه یا دیگر ویژه شهرداری

 هاحقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، این دستگاه

باید اقدام به خرید یا جلب توافق و رضایت مالك یا 

مالكان کرده و صرفا از این طریق نیاز خود را 

معنای احترام جز این نیست که »نمایند.  برطرف

که  ،باشدمال مسلمان همانند مباحات اولیه نمی

کس بتواند بر آن نداشته باشد، و هرهیچ حرمتی 

استیالء پیدا کند و یا با قهر و زور از آن استیفا 

اند مردم بر مال خود مسلط (.215 ،)همان« نماید

توانند در آن تصرفات حقوقی با مادی انجام و می

گونه تصرفی خودداری نمایند. یا از هر دهند

ی سلبی قاعده سلطنت نیز به این معنا است جنبه»

ل مالك بدون اذن و رضایت او، که دیگران در اموا

حق مداخله و تصرفی ندارند و چنین تصرفی دارای 

 ،)همان« ضمانت اجرای تكلیفی و وضعی است

231). 

هم با پیروی  رسد قوانین مربوط به تملكبه نظر می

ی فقهی در موارد متعددی از عبارات از این قاعده

معامله، توافق، خرید و مانند آن بهره جسته است؛ 

مری که بیانگر حكومت اصل آزادی اراده و به تبع ا

 باشد.آن اصل آزادی قراردادها می

 گیرينتیجه. 6

های زیادی وجود دارد از لحاظ فقه امامیه مصداق

که حاکم بنا به مصلحت جامعه، اعمالی را انجام 

دهد که با مناسبات رایج در حقوق خصوصی 

متناسب نیست. بر این اساس قدرت حكومت در 

شود؛ جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می

ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با به گونه

آن را نخواهد داشت. به بیان دیگر، حكم حكومتی 

باشد. م و به ویژه حقوق افراد، حاکم میدیگر احكا بر

این تقدم بر پایه نظریه حكومت و ورود در اصول 

 باشد.فقه شیعه می

های ملك امالک خصوصی در طرحدر موضوع ت

عمومی دستگاه اجرایی، نیاز شرط است. در صورتی 

های مربوطه اجبار به تملك امالک که دستگاه

مزبور و اجرای طرح در آن ملك نداشته باشد حقی 

گیرد. در هر نیز برای تملك آنها به شكل نمی

تواند باعث ایجاد صورت وجود طرح به تنهایی نمی

لكیت فرد در نظر گرفته شود. دلیلی برای ما

بنابراین برای عملی شدن طرح، نیاز به مصوبه وزیر 

ترین مقام اجرایی است که آن را تأیید و یا عالی

خانه که ترین مقام اجرایی در هر وزارتکنند. عالی

ها نیز به شكل طبیعی وزیر است و در شهرداری

ترین نیروی اجرای شخص شهردار است. از عالی

یابی به عوامل و شروط ضروری جهت دستدیگر 

اراضی افراد این است که امالک موردنظر در مسیر 

های ملی واقع نشده باشند و یا اینكه اجرای پروژهی

ای برای این موضوع وجود ها برنامهدر این مكان

الیحه قانونی نحوه  2ماده  1نداشته باشد. تبصره 

زمین شهری نامه قانون آیین 11خرید و بند ج ماده 
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کند که به ادارات اجرایی حكم می 24/3/71ب مصو

قبل از شروع طرح و همچنین قبل از اینكه با افراد 

وارد معامله شوند، قبل از هر چیز طرح مذکور را 

در تهران به اطالع وزارت مسكن و شهرسازی 

برسانند و با تأیید از سوی وزرات مربوطه، آن را نیز 

هرسازی نیز اعالم کنند. به ادارات کل مسكن و ش

ذاری ـور، تقاضای واگـایند مزببا طی شدن فر

های دولتی مطلوب و مناسب برای انجام طرح زمین

آید. در هر صورت با طی نشدن موردنظر به میان می

این روند، معامله قابل قبول نیست و امكان بازگشت 

اموال و امالک به شخص صاحب آنان نیز وجود 

قانون برنامه دوم توسعه و  84ره دارد. مطابق تبص

تصرف  8/9/74ب نامه اجرایی آن مصوآیین 6ماده 

های اجرایی ها و امالک از سوی سازمانزمین

هنگامی قابل توجیه است که ملك مزبور برای انجام 

پروژه عمرانی مناسب باشد و دستگاه دولتی نیز به 

جز مسأله انجام طرح موردنظر استفاده دیگری از 

 كند. آن ن
 

 سهم نويسندگان. 7

نگارندگان مقاله سهم برابری در نگارش مقاله 

 اند. داشته
 

 تضاد منافع. 8

 در مقاله مذکور تضاد منافعی وجود ندارد. 
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 Background and Aim: Acquisition of lands and properties of 

citizens is one of the current programs of the municipality, 

which is one of the most complex and difficult legal activities 

in order to implement public and development plans of the 

municipality, which is very important to comply with the rules 

of Imami jurisprudence. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type 

and descriptive-analytical method and the method of data 

collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical considerations: In this article, we have tried to 

observe the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness. 

Results: The legislator, inspired by the rule of iodine 

guarantee, protects property rights against illegitimate 

domination without having the right of the municipality over 

these rights. 

Conclusion: In the possession of private property located in 

municipal development projects, the permission of the 

personal owner is not a condition, even if he says I will not 

allow, his lack of permission is not an obstacle. However, this 

permission is permissible if it belongs to the Supreme Leader 

and does not conflict with the status guarantee. Accordingly, 

the power of government in society is exercised in accordance 

with social interests; In such a way that the private rights of 

individuals cannot be challenged. 
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