قانون اوقاف

ماده  1ـ از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار میشود:
1ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهولالتولیه است .
 2ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات عامه .
3ـ نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسالمی .
 4ـ اداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است .
5ـ اداره امور حج .
6ـ اداره امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشور.
تبصره  1ـ در موقوفات عامه که متولی ندارد و یا مجهولالتولیه است وظائف و اختیارات مربوط به تولیت
با سازمان اوقافاست .
تبصره  2ـ موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات این قانون مستثنی است .
تبصره  3ـ موارد مصرف وجوهی که طبق مقررات مربوط برای خدمات رفاهی از زائران دریافت میشود
توسط شورای عالی حج و زیارت تعیین خواهد شد .
ماده  2ـ شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف ،معاونان
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی ،امور خارجه ،بهداری ،دادگستری ،کشور و نیز معاونان بانک مرکزی
ایران ،جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ،سازمان اطالعات و امنیت کشور ،شهربانی کشور ،شرکت
هواپیمائی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یک نفر ازمعتمدان به تشخیص معاون نخست وزیر و
سرپرست سازمان اوقاف و یک نفر از بازرگانان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در سازمان
اوقاف تشکیل میشود .
تبصره ـ ریاست شورای عالی حج و زیارت با معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف است و
آئیننامه طرز تشکیل و وظائف آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده  3ـ موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن
میباشد .
ماده  4ـ متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی
باید به وسیله شعبهتحقیق اوقاف گواهی شود .اشخاص ذینفع پس از ابالغ تصمیم شعبه تحقیق در
صورتی که معترض باشند میتوانند ظرف دهروز اعتراضنامه خود رابه هیات تجدیدنظر اوقاف تسلیم
کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هیات تجدیدنظر از ناحیه اشخاص ذینفع
قابل شکایت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در این موارد قابل پژوهش و فرجام میباشد .همین
حکم در مورد ثلث ـ نذر و حبس نیز جاری است .
تبصره  1ـ موقوفاتی که متولی آنها فوت میشوند تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که آن به حکم
تحقیق اوقاف ممنوع المداخله میشود تا رفع ممنوعیت باضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است .
تبصره  2ـ هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شدهاند وجود نداشته باشند و
یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه
مجهولالتولیه است .

تبصره  3ـ در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای تصدی تمام یا قسمتی از امور
مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند ،وکیل مذکور باید توانائی انجام مورد وکالت را داشته باشد در
صورتی که وکیلی که از طرف متولی برایانجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه انتخاب شده به
تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد مراتب کتب به طریق اطمینان بخشی به متولی
ابالغ خواهد شد .هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیانمقیم خارج کشور
متولی اقدام به تغییر وکیل نماید ،وکیل مزبور باابالغ سازمان اوقاف منعزل میشود این حکم شامل
وکالئی که قبال نیز انتخاب شدهاند خواهد شد .
ماده  5ـ سازمان اوقاف میتواند برای اماکن مذهبی اسالمی از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزادهها و
معابد و امثال آنهمچنین موقوفات عامهای که متولی ندارد با تصویب شورای عالی اوقاف شخص یا هیاتی
از اشخاص متدین و معروف بهامانت را به عنوان امین یا هیات امناء تعیین کند .
تبصره  1ـ نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیات امناء و میزان
حقالزحمه آنان همچنیننظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها به
موجب آئیننامههائی خواهد بود که بر اساسمقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط به تصویب شورای
عالی اوقاف میرسد .
تبصره  2ـ وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء میشود با
جلب نظر سازمان اوقاف به وسیله هیات امناء به ترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارک وسایل رفاه و
بهداشت زوار اماکن مذکور و ساکنانآن ناحیه خواهد رسید .
ماده  6ـ صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است
موجبات آبادانیرقبات موقوفه را با ارشاد و راهنمائیهای سازمان اوقاف در جهت بهرهبرداری صحیح از
آنها به منظور اجرای نیات واقففراهم آورد.
ماده  7ـ هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف
مقرر در وقفنامه اوقاف و آئیننامههای مربوط مسامحه و اهمال ورزد به موجب تصمیم شعبه اوقاف از
دخالت در امور موقوفه ممنوع میشود.ممنوعیت از دخالت در امور موقوفه در صورتی که به سبب خیانت
باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد مالمورد خیانت مرتفع میشود و در سایر موارد
ممنوعیت در صورتی رفع میشود که متولی یا ناظر ممنوع عمال به مقرراتقانونی تمکین و خسارات
ناشی از علت ممنوعیت را جبران نماید .
تبصره  1ـ در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین میشود دادگاهها میتوانند سازمان اوقاف را هم به
عنوان امین تعییننمایند .
تبصره  2ـ کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم
امین می باشند و درصورت تعدی و تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هرگاه عمل آنها مشمول
عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد .
ماده  8ـ درآمد موقوفات مجهولالمصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده همچنین عشر
نذور و بقاع متبرکه اسالمی که مبلغ نذور هر کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به
تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارفاسالمی دارد و طبق آئیننامهای که شورای عالی اوقاف
تصویب خواهد کرد به مصرف میرسد .
تبصره ـ درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علت قلت برای اجرای نظر واقف

کافی نیست همچنین آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصارف متعارف باشد
با تشخیص تحقیق اوقاف به نزدیکترین غرض واقف در محل به مصرف میرسد .مقصود از متعذرالمصرف
آن است که به علت فراهم نبودن و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف صرف درآمد موقوفه در
مصارف مقرر مقدور نباشد .
ماده  9ـ سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسالمی در صورت عدم اقدام متولی
حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد میتواند به
عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند .در کلیه موارد مذکور
سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینههای ثبتی و اجرائی معاف میباشد .
ماده  11ـ ثبت معامالت راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دائم و
یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد
رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است.دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و
حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند .
تبصره ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور به
اداره اوقاف محل تحویل نمایند و متولیان موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق
اسناد مالکیت و وقفنامههای موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند .
ماده  11ـ حقالتولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین
حقالنظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان
حقالتولیه و حقالنظاره در آن تعیین نشده باشد حقالتولیه ده درصد و حقالنظاره پنج درصد از عایدات
خالص خواهد بود و سازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامهای که متولی دارد صدی پنج از عایدات
خالص آنها را به عنوان حقالنظاره دریافت خواهد داشت.
تبصره  1ـ سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بیمارستانها و مدارس حقالتولیه و حقالنظاره دریافت
نمیکند همچنین نظارت آن بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و آبهای وقف بر شهرها مجانی خواهد
بود .
تبصره  2ـ در موردی که واقف خود متولی است سازمان اوقاف جز به درخواست او نسبت به درآمد و
هزینه موقوفه نظارت ندارد و حقالنظارت دریافت نمیکند .
تبصره  3ـ به متولی ممنوعالمداخله در زمان ممنوعیت حقالتولیه تعلق نخواهد گرفت در صورت ضم
امین نصف حقالتولیه متعلق به امین خواهد شد .
ماده  12ـ سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حقالتولیه و حقالنظاره دریافت میدارد طبق بودجهای
که هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد به مصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسالمی و احداث
ساختمانهای عامالمنفعه و نشر و تبلیغ معارف اسالمی و هزینههای مربوط به حفظ منافع موقوفات و
اماکن مذهبی اسالمی میرساند .
ماده  13ـ تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و ثلث و حبس و نذر به وصف مذکور در قسمت
اول ماده 1 1این قانون و صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و
موقوف علیهم و حل اختالفات بین آنان همچنین رسیدگی و اظهارنظر و اخذ تصمیم در مورد ممنوعیت
متولی از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقیق اوقاف است .

ماده  14ـ هیات تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب
ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تاسیس میگردد .
تبصره ـ تجدیدنظر از تصمیمات شعب تحقیق در هیات تجدیدنظری که در مرکز تشکیل میشود به عمل
میآید .ادارهاوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف ده روز پس از
ابالغ تصمیم شعبه تحقیقاعتراضنامه خود را به هیات تجدیدنظر تحقیق اوقاف تسلیم کنند .
ماده  15ـ تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هیات تجدیدنظر
تحقیق اوقاف و یاحکم قطعی یا دستور موقت از مراجع قضائی بر فسخ یا جلوگیری از اجراء آنها صادر
نشده باشد قابل اجرا است .
ماده  16ـ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرائی به وسیله ماموران اجرای
اوقاف یا قوای انتظامی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ماده  17ـ اشخاص ذینفع می توانند نسبت به تصمیمات تجدیدنظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که
مدت تجدیدنظر آنمقتضی شده باشد به دادگاههای عمومی مراجعه نمایند .
ماده  18ـ تبدیل به احسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورای عالی اوقاف به عمل
میآید .
تبصره ـ خرید سهام موسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی
در مقام تبدیل به احسن مجاز است و انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست .
ماده  19ـ سهم شرکتهای تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف
مذکور در قسمت اول ماده  11قرار گرفته باشد مشمول مواد این قانون خواهد بود .
تبصره ـ سهام موضوع این ماده و ماده  18باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان
بخشی نگهداری کند .
ماده  21ـ تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذکور با موافقت و
تصویب شورای عالی اوقاف ممکن است و سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخلهای ندارد
ولی در صورتی که تقاضای ثبت موقوفهبه عنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف مکلف است نسبت به
آن اعتراض و اقامه دعوی نماید .
ماده  21ـ اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف یا نذر یا حبس میشود در صورتی که
متولی در مدت متناسب با تشخیص شورای عالی اوقاف اقدام مؤثری برای احداث مراکز مذکور نکند
سازمان اوقاف میتواند با تصویب شورای عالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار وزارت
آموزش و پرورش ـ وزارت بهداری ـ جمعیت شیر و خورشید سرخ محل یا سازمان خدمات اجتماعی
بگذارد تا مراکز مورد نظر را احداث و تصدی کند .
ماده  22ـ آئیننامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز تشکیل هیاتهای
تجدید نظر و سایر آئیننامههای اجرای این قانون جز در مواردی که نحوه تصویب آنها ذکر نشده است با
پیشنهاد سازمان اوقاف به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده  23ـ مواد  6و  7قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان  1328قمری و قانون اوقاف مصوب دی ماه
 1313شمسی و قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف

ماده  1ـ دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و
غیرمنقول یابالعکس مشمول ماده  4قانون  13آبان ماه 1319راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نبوده و
در محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد قانون مذکور محاکم
عدلیه قرار عدم صالحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.
ماده  2ـ این قانون از اول خرداد ماه  1311به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
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ماده 1ـ شعبتحقیقشاملدو قسمتحقوقیو حسابرسیاستو هر شعبهمرکباز یکرییسو دو
محققمیباشد.
در هر حوزهتحقیقرییسشعبهحقوقیریاستهیاتتحقیقآنحوزهرا بهعهدهخواهد داشتجز در
تهرانکهترکیبو ادارههیات هایتحقیقبهترتیبمقرر در تشکیالتسازمانحجو اوقافو امور خیریهخواهد
بود.
تبصرهـ شرکتهر یکاز محققینهر شعبهدر رسیدگیبا تصمیمرییسشعبهاست.
ماده 2ـ شعبهصالحهبرایرسیدگیبهدرآمد و هزینهموقوفاتموسساتخیریهمشمولقانونتشکیالتو
اختیاراتسازمانحجو اوقافو امورخیریهو آیین نامه اجراییآنشعبهمحلمصرفعواید موقوفهو
محلثبتموسسهاستو چنانچهمحلمصرفعواید یا منطقهفعالیتو عملیات موسسهدر
حوزههایمختلفباشد تعیینشعبهرسیدگیکنندهبا سرپرستسازمانخواهد بود بدیهیاستدر
صورتلزومشعبهمربوطهمیتواند به سایر شعبحسابرسینیابتدهد و شعبحقوقیبهامور مربوطبهحوزههر
یکاز آنها رسیدگیخواهد نمود.
ماده 3ـ روسایشعبحقوقیاز بینمستخدمینلیسانسیهحقوقیا الهیاتکهسابقهخدماتاوقافییا
قضاییآنها کمتر از پنجسالنباشد انتخابمیشود مشروطبر اینکهسابقهمحکومیتادارییا انتظامیاز
درجهانفصالموقتبهباال نداشتهباشند .
محققینشعبحقوقینیز باید واجد شرایطمذکور باشند مگر شرطمدتخدماتاوقافییا
قضاییکهحداقلسهسالسابقهخدماتکافیخواهدبود.
ماده 4ـ روسایشعبحسابرسیاز بینمستخدمینلیسانسیهمطلعدر امر حسابداریبا داشتنحداقل5
سالسابقهخدمتاوقافیانتخابخواهندشد مشروطبر اینکهمحکومیتاداریاز درجهانفصالموقتبهباال
نداشتهباشند محققینشعبحسابرسیباید دارایشرایطمذکور باشند ولیداشتن

حداقلسهسالسابقهخدمتاوقافیکافیخواهد بود.
تبصرهـ سرپرستسازمانحجو اوقافوامور خیریهدر صورتضرورتمیتواند از بینافراد مطلعکهدر امور
حقوقیو حسابداریتجربیاتیدارند فردیرا بهعنوانمحققحقوقییا حسابرسانتخابو
شاغلینفعلیاداراتو شعبتحقیقرا نیز ابقا نماید.
ماده 5ـ رییسدبیرخانهادارهکلتحقیقو مسئولدبیرخانهاداراتتحقیقاستانها از بینکارمنداندیپلمهو
یا سایر مستخدمینواجد شرایطکهحداقل سهسالسابقهخدمتدر امور اوقافیداشتهباشند
انتخابمیگردند.
تبصره 1ـ سازمانحجو اوقافو امور خیریهمیتواند بهتعداد الزمشعبتحقیقدر مراکز استان ها و
شهرستانها تشکیلدهد و محدودهفعالیتآنهارا بهعنوان(حوزهتحقیق ) معیننمودهو عنداللزومتغییر
دهد.
تبصره 2ـ شعبتحقیقدر صورتضرورتمیتواند با کسبموافقتادارهکلتحقیقموقتا از وجود
محققینیکشعبهدر شعبهدیگر استفادهنماید.
ماده 6ـ وظایفاداراتو شعبتحقیقبهشرحذیلاست
الفـ وظایفشعبحقوقی
1ـ تحقیقو رسیدگیو اعالمنظر در مورد تشخیصمتولیو ناظر و موقوفعلیهمموقوفات.
2ـ تحقیقو رسیدگیو اعالمنظر در مورد وقفیتامالکو تشخیصموقوفاتعاماز خاص.
3ـ تشخیصموقوفاتمجهول التولیهیا بدونمتولی.
4ـ رسیدگیو اظهارنظر در مورد تطبیقمصارفدرآمد موقوفاتبا مفاد وقفنامهیا سایر اسناد مربوطهدر
صورتابهامیا بروز اختالف.
5ـ تحقیقو رسیدگیدر مورد تعدیو تفریطیا مسامحهو اهمالمتولیانوامنا و نظار و
مدیرانموسساتخیریهاز انجاموظایفیا استنکافاز اجرایمقرراتاوقافیدرامور موقوفهو
موسساتخیریهو تنظیمگزارشو ارسالبهدادگاهو در صورتاحراز تعدیو تفریطو تخلفاعالمجرمو
انعکاسموضوعبهدادسرا.
6ـ رسیدگیو اظهار نظر در مورد مصرفدرآمد موقوفاتمتعذرالمصرفو موقوفاتیکهعواید آنها
بهعلتقلتولو با پسانداز چند سالبرایاجرای نظر واقفکافینیستیابهعلتکثرتعواید زاید بر
مصارفمتعارفباشد بر طبقتبصرهماده 8قانونتشکیالتو اختیاراتسازمانحجو اوقافوامور خیریه.
7ـ رسیدگیو صدور گواهیمصرفنسبتبهموقوفاتیکهفاقد وقفنامهیا مدارکوقفیتمعتبر بودهو در
سنواتگذشتهبر مبنایسیرهجاریهعملشدهاست .
بـ وظایفشعبحسابرسی
1ـ رسیدگیبهدرآمد و هزینهموقوفاتو بقاعو اماکنمتبرکهاسالمیو موسساتو انجمن هایخیریه
ایکهبهموجبقانونوآیین نامه هایمربوطه ادارهامور آنها بهعهدهسازمانحجو اوقافو امور
خیریهمحولشدهیا میشود.
2ـ تطبیقاسناد هزینهو درآمد موقوفاتبا مفاد وقفنامهیا سایر اسناد مربوطه.
3ـ صدور مفاصا حساببرایاسناد درآمد و هزینههاییکهبهموجببند  1وظایفشعبحسابرسیاز
طریقاداراتاوقافبهاداراتتحقیقارسال میشود.
4ـ تطبیقدرآمد رقباتمندرجدر بودجهبا وقفنامهو یا سایر مدارکمعتبر.

5ـ تطبیقدرآمد رقباتمندرجدر بودجهبا مدارکتعیین کنندهدرآمد.
ماده 7ـ شعبتحقیقبنا بهدرخواستاشخاصیا اداراتحجو اوقافو امور خیریهنسبتبهموارد مذکور در
مادهششمرسیدگیو اظهارنظر مینماید .هر گاهدر موارد مذکور اشخاصمستقیما
بهدادگاهمدنیخاصدادخواستتسلیمکردهباشند دادگاهمیتواند مراتبرا بهادارهحجو اوقافوامور خیریهو
بهنزدیک ترینشعبهتحقیقارجاعنمودهتا شعبهمذکور براساساینآیین نامه بهموضوعرسیدگیو
نتیجهرابهدادگاهارجاعکنندهاعالم نماید.
تبصرهـ اداراتحجو اوقافو امور خیریهباید ظرفسهروز از تاریخوصولدرخواستو
ضمایممدارکرابهادارهتحقیقمربوطهبفرستند.
ماده 8ـ وظایفدبیرخانهاداراتتحقیق
1ـ ثبتدرخواستواصلهو تسلیمرسید بهمتقاضیبا ذکر شمارهثبتآن.
2ـ اگر درخواستاز لحاظطرز تنظیمو یا ضمایمآنناقصباشد دبیرخانهمراتبرا ظرفسهروز پساز
وصولجهترفعنقصبهدرخواست کنندهیا وکیلاو اخطار خواهد کرد تا ظرفمدت 11روز از
تاریخابالغاخطاریهبا رعایتمسافترفعنقصکند واال تا رفعنقصرسیدگیبهدرخواستمتوقف خواهد شد.
3ـ پساز آنکهدرخواستکاملتشخیصدادهشد دبیرخانهنسخه ایاز آنرا با ضمایمدر
پروندهمخصوصکهترتیبمیدهد بایگانیو نسخه هایدیگر را با پیوستها بهطرفابالغمینماید
کهظرفمدت 11روز از تاریخدریافتبا رعایتمسافتطبققانونآییندادرسیمدنیپاسخکتبیخود را با
مدارکمربوطبهتعداد تقاضاکنندگانو با یکنسخهاضافیبهادارهتحقیقارسالدارند.
ماده 9ـ شعبتحقیقدر صورتیکهرسیدگیبهدرخواسترا خارجاز وظایفخود بدانند
ضمنتعیینمرجعصالحعدمصالحیتخود را اعالمخواهند نمود.
تبصره 1ـ در صورتیکهاداراتحجو اوقافو امور خیریهو اشخاصذینفعدر مهلتمقرر از پرونده
هایحقوقیرفعنقصننمایند شعبحقوقی میتوانند پروندهمربوطهرا از نوبترسیدگیخارجنمایند.
رسیدگیمجدد منوطبهتسلیمدرخواستجدید و رفعنقصخواهد بود.
تبصره 2ـ چنانچهاداراتحجو اوقافو امور خیریهو اشخاصذینفعنسبتبهپروندههایحسابرسیدر
مهلتمقرر رفعنقصننماید شعب حسابرسیپروندهمربوطهرا از نوبترسیدگیخارجنمودهدر
خصوصموقوفاتمتصرفیمراتبرا جهتکسبتکلیفبهسازمانمرکزیگزارش مینماید و در مورد
موقوفاتغیرمتصرفیبرابر ماده 25آیین نامه اجراییقانونتشکیالتو اختیاراتسازمانحجو اوقافو امور
خیریهعملخواهندنمود.
ماده 11ـ اگر محلاقامتکسیکهشعبتحقیقبرایاو اخطاریهو دعوتنامهمیفرستند معلومنباشد ویابههر
صورت ابالغمقدور نشود در صورت لزومشعبتحقیقمیتوانند بهتقاضا وبههزینهمتقاضیموضوعو
اوقاترسیدگیرا یکبار بهوسیلهنشر آگهیدر روزنامهرسمیویکیاز روزنامههایکثیراالنتشار
محلیبهطرفابالغنمایند .هرگاهاخطار شوندهدر مهلتمقرر پاسخندهد یا در جلسهرسیدگیحاضر نشود
شعبتحقیقبهموضوع رسیدگیو اعالمنظر مینمایند.
تبصرهـ در صورتتجدید جلسهنیازیبهتجدید آگهینخواهد بود.
ماده 11ـ در مواردیکهنامادارهحجو اوقافو امور خیریهدر درخواستقید نشدهباشد شعبتحقیقموظفند
کهدر خواستو ضمایمآنو وقترسیدگیو پاسخرا از طریقدبیرخانهتحقیقبهادارهحجو اوقافو امور
خیریهمربوطهابالغکنند تا نمایندهخود رابهشعبهتحقیقاعزامدارد و یا نظر مشروحو مستدلخود

رابهصورتالیحهارسالنماید.
ماده 12ـ شعبتحقیقمیتواند بهتقاضایطرفینقرار استماعشهادتشهود و تحقیقاتمحلیو ارجاعامر
بهکارشناسوهر نوعتحقیقاتدیگریراکهبرایروشنشدنموضوعالزمبدانند صادر و اجرا نمایند.
مخارجاجرایقرار بهعهدهمتقاضیاستو در صورتیکهشعبهتحقیقاستماعشهادت شهود و
تحقیقاتمحلیو ارجاعبهکارشناسو هر نوعتحقیقاتدیگریرا الزمبداند مخارجبهعهدهطرفیناست.
تبصره 1ـ عدمتودیعدستمزد کارشناسو یا عدمتهیهوسایلاجرایقرار موجبخروجاینمورد از عداد
دالیلمتقاضیخواهد شد.
تبصره 2ـ تعیینمدتتودیعدستمزد کارشناسحسبمورد بهعهدهشعبهخواهد بود.
ماده 13ـ شعبتحقیقمیتوانند تحقیقدر هر امریرا کهالزمبدانند بهشعبتحقیقحوزهدیگر نیابتدادهو
در صورتنبودنشعبهتحقیقبهاداره حجو اوقافو امور خیریهمحلمحولکنند .در اینصورتشعبو
اداراتمزبور مکلفند مورد نیابترا انجامو نتیجهرا با مدارکو مستنداتمربوطه بهشعبهارجاع
کنندهارسالدارند.
ماده 14ـ شعبتحقیقپساز آمادهشدنپروندهبرایاظهارنظر ظرفدهروز مبادرتبهصدور نظریهمینمایند
تصمیماتو نظراتشعبتحقیقدرکلیهموارد باید موجهو مدللباشد و ظرفپنجروز بهطرفینابالغشود.
ماده 15ـ رسیدگیدر شعبتحقیقبهوسیلهرییسو یکیاز محققانانجامخواهد شد و نظریهآندو در
صورتتوافقمناطاعتبار میباشد و در هر مورد کهاختالفنظر حاصلشود محققدیگر
همانشعبهبرایمشاورهدر موضوعاختالفضمیمهخواهد شد و تصمیماتو نظریهاکثریتمالک عملخواهد
بود .در صورتغیبترییسشعبهرسیدگیبهموضوعبهعهدهمحققینخواهد بود و عضو ارشد
بهجایرییسشعبهانجاموظیفهخواهدکرد.
ماده 16ـ اداراتحجو اوقافو امور خیریهو اشخاصذینفعدر صورتیکهاعتراضداشتهباشند میتوانند
پساز ابالغنظر شعبهتحقیقاعتراضخودرا در دادگاه هایدادگستریطرحنمایند.
ماده 17ـ قرار تحقیقمحلیو استماعشهادتشهود و تعیینخبرهو اعطا نیابتبهشعبتحقیقیا
اداراتحوزهدیگر قابلاعتراضنیست .اداراتحج و اوقافو امور خیریهو اشخاصذینفعباید
تسهیالتالزمبرایاجرا قرار را فراهمکنند.
ماده 18ـ رسیدگیبهدرآمد موقوفهقبلاز ارسالصورتحسابطبقبودجهارسالیخواهد بود.
تبصرهـ بودجهایکهدر سهماههآخر سالتنظیمشدهو یا بودجهاصالحیکهاحتماال در
طیسالتنظیممیگردد همراهبا مدارکوقفیتمصرفو با سایر مدارکتایید کنندهدر آمد اعماز ( اسناد
اجاره  ،قراردادها  ،صورت جلسه  ،استشهادیهو نظریهکارشناسیا خبرهمحلیدر مورد پذیرهو مال االجاره
) جهترسیدگیو محاسبهدر اختیار محققینحسابرسیشعبه ایکهپروندهدر آنمفتوحاستقرار میگیرد.
ماده 19ـ پروندهحسابرسیموقوفهدر اولسالمفتوحو پساز وصولصورتحسابو رسیدگیو صدور
مفاصاحسابمختومهمیگردد.
تبصرهـ رسیدگیبهعواید و اسناد هزینهموقوفهبایستیدر یکشعبهانجامپذیرد.
ماده 21ـ شعبحسابرسیتحقیقمکلفند بهصورتحسابهایواصلهرسیدگیو در
صورتداشتننقصظرفمدتدهروز بهاداراتحجو اوقافوامور خیریهو اشخاصذینفعاخطار کنند کهدر
مهلتمقرر رفعنقصنمایند.
ماده 21ـ صورت حسابهر سالدر سهماهاولسالبعد ارسالو پساز رفعنقصحداکثر در

مدتیکماهرسیدگیو مفاصا حسابصادر خواهدشد.
ماده 22ـ عواید موقوفهاز محل( اجاره  ،پذیره  ،سرقفلی  ،اهدایی  ،نذور و فروشاموال......و غیره) در
مفاصا حساببایستیبهتفکیکو براساس بودجه هایتنظیمیبهاضافهموجودیآخر سالاعماز
وصولی(موجود نقدی) و ال وصولیقید گردد.
تبصرهـ موجودیاولسال 1363موقوفاتبراساسمفاصا حسابهایصادرهبرایسال 1362مالکعملبودهو
چنانچهمفاصاحسابصادر نشده و یا موجودیمفاصاحسابصادرهمتضمنال وصولی ها نبودهو یا مورد
اعتراضادارهحجو اوقافو امور خیریهمربوطهقرار گرفتهباشد شعبه
رسیدگیکنندهمکلفاستبهوضعمالیگذشتهموقوفهرسیدگیو برایتسریعدر امر حسابرسیبا
مفتوحنگهداشتنحساب هایقبلیموجودیاول سال 1363اعماز موجودینقدیو ال وصولیها را
طیصورت جلسهایبا امضایمتولیو ناظر (در صورتداشتنمتولیو ناظر) و حسابدار و رییس ادارهبا
استفادهاز دفتر معینو تعیینال وصولی ها برابر اسناد و قراردادهایاجارهمشخصنماید.
ماده 23ـ صدور مفاصاحسابیکهبهموجبآنموقوفهبدهکار شود ممنوعاستمگر در مواردیکهبا
توجهبهتبصرهذیلماده 6قانونتشکیالتواختیاراتسازمانحجو اوقافو امور خیریهو طبقنظر کارشناسدر
امور عمرانیثبتیو یا محاکماتیباشد بدیهیاستدر اینصورتضمن رسیدگیبهکلیههزینه
هایانجامشدهمبلغبدهیدر توضیحاتزیر مفاصاحسابمنعکسو در سنواتبعد مبلغبدهییا قسمتیاز
آنتصفیهمیگردد.
ماده 24ـ اداراتتحقیقموظفند برنامهمنظمیبرایرسیدگیبهامور حسابرسیشهرستانهایتابعحوزهمورد
عملخود تنظیمو بهاداراتاوقاف شهرستانها ابالغنمایند .بر طبقاینبرنامهشعبحسابرسیدر
مدتمعینیاز سالمتناسببا حجمکار هر یکاز شهرستانها در همانشهرستانتشکیل خواهد شد و
شعبهمربوطهبهحسابموقوفاتآنشهرستانمطابقمقرراترسیدگیخواهد نمود.
ماده 25ـ هرگاهاداراتحجو اوقافو امر خیریهو اشخاصذینفعدر مهلتمقرر اقدامبهرفعنقصاز اسناد
هزینهارسالینکنند شعبحسابرسیتحقیقبهآنقسمتاز اسناد هزینهکهمتکیبهمدارکقابلقبولباشد
رسیدگیو بههزینهقطعیمنظور نمودهو مفاصاحسابصادر خواهند نمود و بقیهوجوهاسناد رفعنقصنشدهو
مردودیرا باذکر دلیلجز موجودیموقوفهمنظور مینمایند.
تبصرهـ اداراتتحقیقموظفند کتبا استرداد وجوهیرا کهدر مفاصاحسابصادرهمردود
اعالمشدهاستبهادارهحجو اوقافو امور خیریهمحلو اشخاصذینفعابالغنمایند در صورتیکهوجوهمذکور
تا یکماهپساز قطعیتمفاصا حسابتحقیقمسترد نشود مراتباز طریقادارهکلتحقیق
جهتتعقیبقانونیبهسازماناعالمخواهد شد.
ماده 26ـ پساز رسیدگیبهصورتحسابو صدور مفاصا حسابکلیهاسنادیکهبهحسابپذیرفتهشدهبا
مهر ( رسیدگیو بهحسابپذیرفتهشد) ممهور و توسطشعبهمربوطهدر پروندهضبطمیشود و آنقسمتاز
اسناد هزینهکهمردود میشود بایستیبهمهر ( رسیدگیو مردود گردید) ممهور ودر
پروندهمربوطهنگهداریشود.
تبصرهـ در صورتیکهصاحباناسناد استرداد اصولاسناد را تقاضا کنند پساز مهر کردنآنها
بهشرحمادهفوقفتوکپیاسناد با هزینهمتقاضیتهیهو بایگانیگردیدهو اصولاسناد در قبالاخذ رسید
مسترد میشود.
ماده 27ـ صورتحسابموقوفاتمتصرفیکهدرآمد آنها تا پانصد هزار

ریالاستبهوسیلهشعبحسابرسیتحقیقمحلرسیدگیخواهد شد و بیشتر از مبلغمذکور در
شعبحسابرسیمرکز مورد رسیدگیقرار میگیرد.
ماده 28ـ اداراتتحقیقمکلفند دفاتر مخصوصیبرایثبتموقوفاتحوزهمورد عملخود تنظیمنمایند و بر
مبنایآنصورت حساب هاییرا که ظرفمهلتمقرر در اینآیین نامه و قانونمربوطنرسیدهباشد با صدور
اخطار دهروز مطالبهکنند و در صورتعدمارسالصورتحسابموقوفات متصرفیبهادارهتحقیقدر
ظرفمدتسهماهاولسالبعد ،ادارهتحقیقموظفاستموضوعرا جهتاتخاذ تصمیمبهسرپرستسازمانحجو
اوقاف و امور خیریهاعالمنماید.
ماده 29ـ اجراینظریه هایشعبتحقیقدر موارد تعدییا تفریطو مسامحهو اهمالمتولییا ناظر،
موضوعماده( )7قانونتشکیالتو اختیاراتسازمانحجو اوقافو امور خیریهمنوطبهتایید و صدور
حکمقطعیدادگاهاست.
تبصره 1ـ سایر نظراتو مفاصا حسابهایصادرهو تصمیماتشعبتحقیقدر محدودهوظایفقانونیآنها،
برایشعبدیگر و اداراتاوقافو امرخیریهو اشخاصذینفعقابلاجرا است ،مگر اینکهاز
مراجعذیصالحقضاییدستور توقفموقتاجرایحکمقطعیمبنیبر الغا یا تصحیحیاتغییر آنها صادر شود.
تبصره 2ـ تصمیماتو نظریه هایشعبتحقیقدر سایر امور و موضوعاتماده() 7قانونیاد شده  ،مذکور
در اینماده ،در مواردیکهبهنظر نمایندهولیفقیهو سرپرستسازماناوقافو امور خیریهاز نظر
موازینشرعیمواجهبا اشکالباشد ،بهدرخواستویبهشعبهتحقیقدیگریجهترسیدگیمجدد
ارجاعمیشود تا نسبتبهاصالحآناقدامنمایند.
ماده 31ـ هر گاهدر تنظیمنظریهیا مفاصا حسابسهو قلمیا اشتباهاتدیگریرخدهد
شعبصادرکنندهنظریهیا مفاصاحسابرأسا و یا بنا بهدرخواستطرفینمیتوانند نظریهیا مفاصاحسابرا
تصحیحو اصالحیهصادر کنند .اصالحیهدر زیر و یا پشتنسخهاصلینظریهو یا در برگدیگری
کهضمیمهآنمیشود نوشتهو امضا خواهد شد بههر صورتصدور اصالحیهدر حواشیکلیهنسخموجود در
پروندهو دفتر نظریاتو قرارها باید توسطمسیولدبیرخانهتحقیققید و امضا و
رونوشتنظریهاصالحیبهطرفینابالغشود و تابعمقرراتاصلنظریهمیباشد .دادنرونوشتنظریه بدونقید
وجود اصالحیهو ضمیمهبودنآنممنوعاست.
ماده 31ـ اوراقو اخطاریه هاییکهدر مورد تصمیماتشعباداراتتحقیقو از طرفآنانصادر میشود
بهوسیلهماموریناوقافیا مامورین انتظامیابالغخواهد شد.
ماده 32ـ ادارهکلتحقیقبهاموریکهاز طرفسازمانحجو اوقافو امور خیریهو اداراتتحقیقاستانها
ارجاعشود در هیاتیمرکباز مدیر کل تحقیقیا معاونویو رییسشعبهحقوقیو یکیاز
روسایشعبحسابرسیمرکزیرسیدگیکردهنظریهمشورتیخواهد داد.
ماده 33ـ مواردی کهدر اینآیین نامه پیشبینینشدهدر حدود صالحیتقانونیشعبتحقیقبر
طبقمقرراتقانونآییندادرسیمدنیو متونفقهی فقها عملخواهد شد.
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مادهواحده ـ از تاریختصویباینقانونکلیهموقوفاتعامکهبدونمجوز شرعیبهفروشرسیدهیا
بهصورتیبهملکیتدرآمدهباشد بهوقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیتصادر شدهباطلو از درجهاعتبار
ساقطاست.
تبصره 1ـ پساز ابطالسند مالکیتدر مواردیکهموقوفهقابلاجارهباشد و متصرفتقاضایاجارهکند با
رعایتمصلحتوقفو حقوقمکتسبه متصرفقرار داد اجارهبا متصرفتنظیمخواهد شد.
تبصره 2ـ کلیهامالک مزروعیکهدر اجرایقانوناجازهتبدیلبهاحسنو واگذاریدهاتو
مزارعموقوفاتعاممصوب 1351 1 29و سایرمراحلاصالحاتارضیبهزارعینصاحبنسقانتقالو
بینآنانتقسیمشدهبا حفظمصلحتوقفبا متصرفینو زارعانصاحبنسقبا رعایت
حقوقاکتسابیآناناجارهنامهتنظیممیشود وجوهیکهقبال از طرفدولتبابتامالکمزبور
مطابقمادهواحدهپرداختهشدهبابتاهداییدولتبه موقوفهمحسوبو از
تاریختحویلزمینبهمتصرفاجرتالمثلزمینتوسطکارشناسرسمییا خبرهمحلیتعیینو با
محاسبهوجوهپرداختیقبلی متصرفتهاتر و کسر یا اضافهآنمحاسبهخواهد گردید.
تبصره 3ـ کسانیکهزمینیا خانهموقوفه ایرا بدوناطالعاز وقفیتاز اشخاصحقیقییا
حقوقیخریدارینمودهو بهموجباینقانوناسناد مالکیتآنباطلمیشود میتوانند
برایدریافتخسارتواردهبهفروشندهرجوعنمایند ،درصورتیکهمتصرفطبقتبصره1
اینقانونتقاضایاجاره نماید سازماناوقافمیتواند از تاریختصویباینقانونبا متصرفتنظیماجارهنماید.
تبصره 4ـ در مواردیکهجهتمورد نظر واقفتغییر یافتهباشد بایستیبهنظر واقفعملشود.
تبصره 5ـ اراضیو امالکیکهدرتصرفومالکیتکشاورزانو مالکینمحلیبودهو دراثر اجرایسیاست
هایغلطو یا زورمندانهسالطینبدون مجوز شرعیاز
مالکیتآنانخارجشدهولیاراضیکماکاندرتصرفمالکینمذکور میباشد و سپسمنغیر
حقدرمالکیتموقوفاتو آستانقدس رضویدرآمدهو توسطمالکینهیچگونهسند وقفیتاعماز عادیو
رسمیتنظیمنشدهو یا هر دلیلمعتبر شرعیو قانونیوجود نداشتهباشد و همچنینامالکیکهدر
تصرفاشخاصبودهو سند رسمیدارند ولیادعایوقفیتنسبتبهآنها
شدهاستدرصورتیکهدالیلمعتبریدالبرصحت وقفوجود نداشتهباشد از شمولحکممادهواحدهخارجو
هرگونهتصمیمو اقدامیکهدرمورد اراضیفوق الذکر انجامشدهاز درجهاعتبار ساقطو کان لمیکنمیگردد و
در صورتبروز اختالف  ،درهر دو مورد دادگاهصالحرسیدگیخواهد نمود.
تبصره 6ـ آندستهاز اراضیو امالکو جنگلها و مراتعو اراضیمنابعملیکهمشمولماده( )1قانونحفاظتو
بهرهبرداریاز جنگلها و مراتع مصوب 1346 5 25و اصالحاتبعدیآنو قانونحفظو حمایتاز
منابعطبیعیو ذخایر جنگلیمصوب 1371 7 5قرار گیرد مشمولمادهواحدهمذکور نبودهو
موقوفهتلقینمیشود مگر درمورد حریمموقوفاتو اراضی ایکهقبلاز تاریخ 1365 12 16احیا شدهباشد.
تبصره 7ـ کلیهقوانینو مقرراتمغایر با اینمادهو تبصرههایآنلغو و کانلمیکنمیباشد .وزارتکشاورزیو
سازماناوقافموظفند آیین نامه اجراییاینقانونرا ظرفمدتسهماهاز تاریختصویباینقانونتهیهو پساز
تصویبهیأتدولتبهاجرا درآورند.
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هیاتوزیراندرجلسهمورخ 1374 2 3بنابهپیشنهاد مشترکوزارتکشاورزیو سازماناوقافو امور خیریهو
بهاستناد تبصره( )6مادهواحدهقانون ابطالاسناد و فروشرقبات  ،آبو اراضیموقوفه ـ مصوب1371 11 25
ـ آیین نامهاجراییقانونیاد شدهرابهشرحزیر تصویبنمود
ماده 1ـ تعاریفو اصطالحات
1ـ مصلحتوقفتامیننظر واقفو منابعموقوفعلیهمبارعایتغبطهموقوفه.
2ـ متصرفحسبمورد زارعانصاحبنسقیا قائممقامقانونیآنان  ،مالکاناعیانو اشخاصیکهبهگونه
ایعرصهو یا عرصهو اعیانموقوفهتبدیل یا فروختهشدهرا در ید و اختیار دارند.
3ـ حقوقمکتسبمتصرفهر نوعحقیکهبرایمتصرفتحتشرایطقانونیمعینیحاصلشدهباشد  ،از
قبیلمالکیتاعیان  ،تحجیر  ،حقوقکسب و پیشه  ،حقنسقزارعانه  ،حفر چاه  ،غرساشجار و مانند آن.
4ـ مجوز شرعیمجوزیکهبر اساسضوابطشرعمقدساسالمدرمورد تبدیلیا
فروشاموالموقوفهتوسطمجتهد جامعالشرایطصادر شدهباشد.
5ـ زارعصاحبنسقکسیاستکهمالکزمیننیستوبا دارا بودنیکیا چند عاملزراعتیشخصا یا با
کمکخانوادهخود دراراضیموقوفهزراعت مینماید و مقداریازمحصولرا بهصورتنقدییا
جنسیبهعنواناجارهبها بهموقوفهمیدهد و نسقمورد زراعتویمشمولقوانیناصالحات ارضیبودهاست .
6ـ زراعتتولیدمحصولبهوسیلهعملیاتزراعتییا باغداری.
7ـ مرتعزمینیاستاعماز کوهو دامنهیا زمینیمسطحکهدر آننباتاتعلوفه ایبهطور طبیعیروییدهو
درهر هکتار آنحداقلتعلیفسهرأس گوسفند یا معادلآناز انواعدامهایدیگر  ،دریکفصلچرا
امکانپذیر باشد.
8ـ بیشهیا قلمستانزمینیاستکهدرآندرختانغیر مثمر بهوسیلهاشخاصغرسشدهو تعداد درختدرهر
هکتار آناز هزار اصلهتجاوز نماید.
9ـ باغزمینیاستکهدرآندرختانمثمر یا مو بهوسیلهاشخاصغرسشدهو عرفا باغشناختهشود.
ماده 2ـ اداراتاوقافو امور خیریهو متولیانموقوفاتمکلفند با توجهبهسوابقثبتی  ،موقوفاتعامه ایرا
کهبهفروشرسیدهیا بهصورتیبه ملکیتاشخاصدرآمدهاست  ،صورتبرداریو همراهبا مستنداتو
دالیلبهسازماناوقافو امور خیریهارسالنمایند .سازماناوقافضمنمطلع نمودنمتصرفیا
متصرفیناینموقوفاتو یا اشخاصذینفعدیگر  ،موضوعرا بهکمیسیونیمرکبازسهنفر فقیهصاحبنظر
کهبا انتخابو زیر نظرنمایندهولیفقیهدر سازمانیاد شدهتشکیلمیشود ارجاعمیکند  ،کمیسیونمذکور
نظر خود را درمورد جواز شرعیفروشیا تبدیلرقبات  ،با توجه بهاسناد و مدارکارایهشدهادارهاوقافو
متولیذیربطو همچنیناشخاصذینفعدر موقوفهاعالممینماید .درصورتیکهتبدیلو فروشرقبه
موقوفهبهنظر کمیسیونبا مجوز شرعیانجامشدهباشد معاملهتایید میشود و درغیر اینصورتنظر
نمایندهولیفقیهو سرپرستسازماناوقافو امور خیریهدایر بر بطالنسند فروشیا
تبدیلموقوفههمزمانبهسازمانثبتاسناد و امالککشور و متصرفیامتصرفینو یا اشخاصذینفع در
موقوفهابالغمیشود .اداراتثبتبر اساساینتصمیمنسبتبهبطالنسند در سوابقثبتیو دفاتر مربوطثبتو

صدور سند جدید بهنامموقوفه اقدامخواهند نمود .
ماده 3ـ پساز ابطالانتقاالتبعد از وقف  ،ادارهاوقافو امور خیریهیا متولیبا رعایتتبصره()4
مادهواحدهقانونابطالاسناد و فروشرقبات  ،آب و اراضیموقوفه  ،متصرفرا برایتنظیمسند
اجارهدعوتمینماید و در صورتیکهمتصرفظرفسی( )31روز از تاریخرویتنامهاوقافبرای تنظیمسند
اجارهمراجعهننماید بهشرحزیر اقدامخواهند نمود
1ـ از متصرفقبلیبا رعایتحقوقمکتسباو خلعید شدهو موقوفهبا در نظر گرفتنصرفهو
صالحوقفبهداوطلباندیگر اجارهدادهخواهد شد.
2ـ درصورتیکهدر مورد میزانحقوقمکتسبقبلیبیناو و ادارهاوقافو امور خیریهیا
متولیاختالفیبهوجود آید از طریقمراجعقضاییتعیینتکلیفخواهد شد .دادگاه ها اینگونهموارد
راخارجاز نوبترسیدگیو بهصدور حکممبادرتمینمایند.
تبصرهـ درمواردیکهدر اجرایاینقانوناز زارعانصاحبنسقخلعید میگردد درصورتتقاضایزارعان ،
وزارتجهاد کشاورزیمکلفاستازاراضیمستعد کشاورزیموجود در منطقهو
درصورتنبودناراضیقابلواگذاریدر منطقه  ،از اراضیسایر مناطق  ،با رعایتقوانینو مقرراتجاری
نسبتبهواگذاریاراضیبهآنانبا رعایتاولویتاقدامنمایند.
ماده 4ـ موقوفاتمشمولاینآیین نامهکهبهنحویاز انحا دررهنیا وثیقهیا تامینو
بازداشتاشخاصثالثقرار گرفتهبهتبعابطالاسناد مالکیت  ،آزاد خواهد شد.
اداراتاوقافهنگامتنظیمسند اجارهبا استعالماز ادارهثبتمحل  ،مراتبرا بهاطالعاشخاصذینفعخواهند
رساند تا نسبتبه استیفایحقوقخود از سایر اموالمتعهد اقدامنمایند.
ماده 5ـ درمورد موقوفاتمزروعیمشمولقانوناجازهتبدیلبهاحسنو واگذاریدهاتو مزارعموقوفهعام ـ
مصوب 1351ـ و سایر مراحل اصالحاتارضیبهترتیبزیر عملخواهد شد.
الفـ درصورتیکهموقوفاتیاد شدهبهدولت(وزارتکشاورزی) واگذار شدهولیتا کنوناسناد
فروشآنبهزارعان  ،تنظیمنشدهنمایندگاناداره اوقافو امور خیریهو ادارهکشاورزیمحلو
متولیانمربوطدردفتر خانهاسناد رسمیحاضر و بطالنسند را در دفاتر وهامشسند قید و
بهوسیلهدفترخانهیاد شدهموضوعبهادارهثبتمحلبرایاصالحاسناد اعالمخواهد شد.
بـ هر گاهموقوفهمزروعیپساز انتقالبهدولتبا تنظیمسند رسمیبهزارعانمربوطواگذار شدهباشد ،
برایابطالاسناد یا تایید فروشآنبههمان ترتیبیکهدر اینآییننامهآمدهاستعملخواهد شد.
ماده 6ـ پساز انجامموارد مندرجدربندهای(الف) و (ب) ماده(،) 5
اداراتاوقافنسبتبهموقوفاتتصرفشدهو متولیاننسبتبهموقوفاتتحتتولیتخودمطابقمفاد
اینآییننامهبا متصرفانو زارعان  ،سند اجارهتنظیمخواهند نمود .مبلغاجارهبها متناسببا مورد اجارهو با
رعایتارزش حقوقاکتسابیمتصرفانوزارعانطبقنظر کارشناسرسمییا خبرهمحلیتعیینخواهد شد.
تبصره 1ـ چنانچهبعضیاززارعانصاحبنسقبهعلتفوقیا انتقالیا بنا بهعللدیگریدرحالحاضر
دراراضییاد شدهزراعتننمایند با وراث قانونییا متصرفانفعلیرقبهقرار داد اجارهتنظیمخواهد شد.
درتنظیماسناد اجارهبا اینگونهمتصرفانمفاد بند( )3از ماده( )1اینآییننامهمجری خواهد بود.
تبصره 2ـ اگر زارعانصاحبنسقدراینگونهاراضیچاهحفر نمودهباشند ،
موقوفهدرصورتامکاننسبتبهخرید آناقداممینماید و دراین صورتاجارهبهایزمینبر
اساساراضیآبیتعیینخواهد شد درغیر اینصورتکارشناسیا خبرهمحلیدرموقعتعییناجارهبها ،

موضوعمالکیت چاهو عرفمحلرا ملحوظخواهد داشت.
تبصره 3ـ درصورتیکهزارعانصاحبنسقبخشیاز اراضینسقزراعتیخود یا تمامیآنرا بهباغیا
قلمستانو بیشهتبدیلنمودهباشند  ،اداره اوقافیا متولیبایستیبا توجهبهتعاریفذکر شدهدر ماده() 1
اینآییننامهنسبتبهعرصهبا آنانسند اجارهتنظیمنمایند.
تبصره 4ـ درصورتیکهموقوفاتمزروعیموضوعاینآییننامهدر محدودهخدماتشهریقرار گرفتهو
کاربریزراعیآنتغییر یافتهیا قابلتغییرباشد قبلاز هر گونهاقدامدرمورد تفکیکو واگذاریآناراضیباید
حقوقمکتسبهزارعانصاحبنسقبا نظر کارشناسمرضیالطرفینو یا کارشناسان منتخباداراتاوقافو یا
متولیان(حسبمورد) و زارعصاحبنسقبهوسیلهاداراتاوقافو امور خیریهو یا متولیانشناساییو بهنحو
مناسبی تامینو تادیهگردد در صورتعدمتوافقو تراضیدر شناساییو تقویمحقوقمکتسبه ،
بهدرخواستهر یکاز طرفین  ،موضوعتوسطمراجعقضایی ذیصالحمورد رسیدگیقرار گرفتهو
حقوقمکتسبهزارعانبرابر نظر دادگاهپرداختمیشود.
اداراتاوقافو متولیانمکلفند در واگذاریاراضیتغییر کاربریدادهشده ،
درصورتتقاضایزارعصاحببههر یکاز افراد صاحبنسقبرایاجاره یکقطعهاز حداقلتفکیکیاز
هماناراضیاولویتقائلشوند .
ماده 7ـ کلیهاعیانیو مستحدثاتیکهزارعانصاحبنسقاحداثنمودهباشند  ،متعلقبهزارعانآنها خواهد
بود و سند اجارهفقطنسبتبهعرصهبه شرطرعایتکاربریزمینبا آنانتنظیمخواهد شد.
تبصره 1ـ چنانچهدراجرایقوانینمختلفاراضیزارعاندراختیار اشخاصحقیقییا حقوقیقرار گرفتهو
دراینگونهاراضیمستحدثاتیایجاد کرده باشند مستحدثاتیاد شدهمتعلقبهاشخاصیاد شدهبودهو
نسبتبهعرصهبا آنانسند اجارهتنظیمخواهد شد.
تبصره 2ـ درصورتیکهمستحدثاتیمتعلقبهموقوفهبودهو دراجرایقانوناجازهتبدیلبهاحسنو
واگذاریدهاتو مزارعموقوفهعامبهزارعین صاحبنسقیا سایر
قوانینمربوطبهمراحلمختلفاصالحاتارضیبهزارعانصاحبنسقواگذار شدهباشد( نظیر
منازلمسکونیزارعانو محوطه مربوطبهآن) و در حالحاضر نیز قابلبهرهبرداریباشد  ،حفظو
حراستآنبهعهدهمتصرفانبودهو وجهیبهعنواناجارهبهایاینگونهرقبات (عرصهو اعیان) با
رعایتعرفمحلدریافتنخواهد شد.
تبصره 3ـ کلیهمستحدثاتی کهدر دهاتو مزارعموقوفاتتوسطخوشنشین ها ویا اشخاصغیر
احداثشدهو با تایید معتمدانمحل  ،اعیانمتعلق بهآنانشناختهشدهباشد سند اجارهبر اساسنظر
کارشناسرسمیدادگسترییا خبرهمحلیفقطدر مورد عرصهبا صاحباناعیانتنظیمخواهدشد.
تبصره 4ـ بهمنظور ترویجفرهنگاحیا و بهرهوریاز موقوفاتو تشویقزارعانبهادامهکشتو زرعبر
رویاراضیموقوفهو تسهیلعملیات زراعیآنان  ،بانکها و سایر موسساتمالی ـ اعتباری  ،با
رعایتمقرراتمربوطترتیبیاتخاذ نمایند تا تسهیالتمالیالزمبهزارعانصاحبنسق موقوفاتاعطا گردد .
بهنحویکهاعطایتسهیالتبانکیبهاینزارعانبدونتوثیقو ترهینعرصهو صرفا با استفادهاز سند اعیانی ،
اخذ سفته ،تضمین هایزنجیره ایزارعاناز یکدیگر و یا توثیقمنافعواگذار شدهاز طریقاجارهو
حقوقمکتسبهمترتببر آنامکانپذیر باشد.
در مواردیکهبانک ها بابتتسهیالتاعطاییبهزارعانبا توثیقسند اعیانیو حقوقمکتسبهنظر
بهتامینمطالباتالوصولخود از محلمنفعت اعیانیوحقوقمکتسبهمرتبطبا اراضیموقوفهداشتهباشند ،

اداراتاوقافو متولیان  ،بانک ها و موسساتاعتبارییا اشخاصیکهتوسطآنانمعرفی میشوند را دراسناد
اجارهجایگزینزارعبدهکار مینمایند.
تبصره 5ـ بهمنظور رفاهزارعانصاحبنسقو فراهمنمودنزمینهفعالیتبیشتر در اراضیموقوفه ،
اداراتاوقافو امور خیریهو متولیانحسب مورد ( ،در
صورتیکهواقفترتیبدیگریبرایادارهموقوفهمعیننکردهباشد  ،میتوانند مدتاجارهزارعانرا
دهسالمعیننمایند ) و در ضمنعقد اجارهشرطنمایند کهدر پایانمدتمزبور عقد اجارهبا زارعمزبور و یا
قائممقامقانونیویبر اساساجارهبهاییکهبا نظر کارشناسرسمیو یا خبره محلیبا در نظر
گرفتنحقوقمکتسبهزارعتعیینمیگردد  ،تجدید خواهد شد .درموارد خاصآنگاهکهمصلحتوقفیا
شرایطخاصدیگر اقتضا نکند افزایشمدتاجارهموقوفهبرایبیشاز دهسالبا جلبنظر
ریاستسازماناوقافو امور خیریهامکان پذیر میباشد.
ماده 8ـ احداثهر گونهاعیانیو باغدراراضینسقزارعانموقوفهتوسطاینزارعانبا اخذ مجوز از سایر
مراجعقانونیذیربطو بدونپرداختپذیره مجاز میباشد .مستاجرینمیتوانند نسبتبهثبتاعیانی
هایمستحدثاز طریقاداراتثبتاسناد و امالکاقدامنمایند و سند مالکیتدریافتدارند .ایجاد  ،توثیقو
ترهیناینگونهاعیان ها مجاز بودهو نیاز بهاعالمموافقتجداگانهاداراتاوقافو امور خیریهو یا
متولیانندارد.
ماده 9ـ هر گاهدرتشخیصزارعصاحبنسقاختالفیبهوجود آید  ،فرمها و اسناد و
صورتجلساتتنظیمیدراجرایقوانیناصالحاتارضیمالک عملخواهد بود.
ماده 11ـ چنانچهتمامیا بخشیاز
اراضیقابلواگذاریواقعدرحریمروستاهایموقوفاتعامهدراجرایماده() 56قانونحفاظتو
بهرهبرداریازجنگل ها و مراتع ـ مصوب 1346ـ بهعنوانانفال  ،منابعملیاعالمشدهباشد  ،میباید
حقبهرهبرداریآنتوسطسازمانجنگل ها و مراتعکشور به سازماناوقافو امور خیریهو متولیانواگذار
شود.
تبصره 1ـ اراضیمذکور درحکمموقوفهبودهو درحدود محدودهو حریمروستایموقوفهو بنا
بهدرخواستسازماناوقافو امور خیریهواگذار خواهد شد.
تبصره 2ـ هر گونهتغییر کاربریدرایناراضیمنوطبهموافقتسازمانجنگل ها و مراتعکشور و نیز اخذ
مجوز از سایر مراجعقانونیذیربطخواهدبود.
تبصره 3ـ سازمانهاییاد شدهمکلفند ظرفحداکثر دو سالنقلو انتقالزمین هایموضوعاینمادهرا
محققنمایند.
تبصره 4ـ چنانچهاینگونهاراضیاز طریقدولتبهاشخاصحقیقییا حقوقیبهصورتاجارهیا فروشواگذار
گردیدهباشد اسناد تنظیمیبا اطالع دستگاهاجراییمربوطاصالحو با متصرفنسبتبهعرصهسند
اجارهتنظیمخواهد شد.
کلیهمستحدثاتیکهدر ایناراضیتوسطمتصرفیناحداثشدهباشد متعلقبهآنانخواهد بود.
ماده 11ـ در مورد زارعانو متصرفانو صاحباناعیانیو انتقالگیرندگانموقوفاتعام ـ موضوعمواد ( )5و
( )9اینآییننامه ـ درصورتخودداری از تنظیمسند اجارهطبقماده( )3عملخواهد شد.
ماده 12ـ وجوهحاصلاز فروشموقوفاتمزروعیکهدر حسابشماره() 5557
بانکتعاونکشاورزیتودیعشدهو اهداییدولتبهموقوفهتلقیشدهبهنسبتدستور پرداخت

هایوصولیمربوطبههر موقوفهبهحسابهمانموقوفهمنظور و واریز خواهد شد تا
درصورتلزومصرفعمرانوآبادیموقوفهشود.
ماده 13ـ بهمنظور رسیدگیبهحساببدهیمعوقزارعان  ،از تاریخفروشتا تاریختنظیمسند اجارهجدید با
توجهبهمفاد تبصره( )1ماده( )6این آییننامهاجارهبها تعیینو تا میزانپرداختهایزارعانبهحسابدولتبا
ارائهمدارکپرداختاقساطآنانتهاتر و در صورتیکهزارعانبدهکار شوند ما بهالتفاوتمحاسبهو
بهصورتنقد یا اقساطاز آنانوصولوبهحسابموقوفهواریز خواهد شد.
ماده 14ـ کلیهمقرراتاینآییننامهدرمورد آبهایموقوفهکهعواید آنها بهمصارفعاممیرسد نیز مجریاست
.
ماده 15ـ درمواردیکهجهتمورد نظر واقفتغییر یافتهباشد بهصورتاصلیبازگرداندهمیشود  ،مگر
اینکهبازگراندنآنبهوضعاولموجبعسر وحرجو قلتدرآمد و امثالآنباشد
کهدراینصورتابقایآنبهصورتفعلیبا اجازهولیفقیهیا نمایندهایشاندرسازماناوقافو امور خیریه
بالاشکالخواهد بود.
ماده 16ـ در مورد ابالغنظراتکمیسیونموضوعماده( )2و اخطارها و دعوتنامه هاییکهاداراتاوقافو امور
خیریهدراجرایاینآییننامهصادر وارسالمینمایند مقرراتمربوطبهابالغتصمیماتشعبتحقیقاوقافمواد
() 11و ( )29و() 31آیین نامهکیفیتتحقیقدرشعبتحقیقسازمان حجو اوقافو امور خیریه ـ
موضوعتصویبنامهشماره 93366مورخ 1365 11 18ـ رعایتخواهد شد.
ماده 17ـ مقرراتاینآییننامهشاملموقوفاتآستانقدسرضویو حضرتمعصومهو حضرتاحمد
بنموسیعلیهمالسالمو سایر موقوفاتیکه متولیانآنها منصوباز طرفولیفقیهباشند نیز میشود.
متولیانو امنایاینموقوفاترأسا امور اجراییرا طبقمادهواحدهقانونابطالاسناد وفروشرقبات  ،آبو
اراضیموقوفهو اینآییننامهبهعهدهخواهند داشت.
تبصرهـ متولیانموقوفاتیاد شدهمیتوانند درتشکیلکمیسیونموضوعماده() 2اینآییننامهتنها
برایموقوفاتتحتتولیتخود اقدامنمایند.
ماده 18ـ ازتاریختصویباینآییننامهکلیهمصوباتهیاتدولتکهمغایر با اینآییننامهاستملغیمیباشد.
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ماده 1ـ سازمانحجو زیارتموظفاستدر چهارچوبسیاستهایمصوبکشور  ،برنامههایالزمرا در
زمینهبرگزاریمراسمحجتمتعو غیرهوزیارتعتباتمقدسو اماکنمتبرکخارجاز کشور اجرا نماید.
ماده 2ـ بهمنظور هماهنگیبیندستگاههایمختلفو تسریعدر انجامامور حجو زیارتشورایعالیحجو
زیارتتشکیلمیشود.
ماده 3ـ شورایعالیحجو زیارتبا ترکیبافراد و مسئولیندستگاههایزیر تشکیلمیگردد
1 -رئیسجمهور (رییسشورایعالی)

2ـ وزیر فرهنگو ارشاد اسالمی(نایبرییسشورایعالی)
3ـ نمایندهمقاممعظمرهبریدر امور حجو زیارت(در صورتمعرفی)
4ـ وزیر امور خارجه
5ـ وزیر کشور
6ـ وزیر امور اقتصادیو دارایی
7ـ وزیر راهو ترابری
8ـ معاونوزیر و رییسسازمانحجو زیارت(دبیر شورا)
9ـ رییسکمیسیونمشترکایرانو عربستان
11ـ یکنفر کارشناسبهانتخابوزیر فرهنگو ارشاد اسالمی
11ـ یکنفر کارشناسبهانتخابنمایندهمقاممعظمرهبریدر امور حجو زیارت
تبصرهـ نحوهتشکیلجلساتشورا بر اساسآیین نامهایخواهد بود کهتوسطدبیر شورا تهیهو پساز تایید
رییسشورایعالیبهتصویباعضا خواهد رسید.
ماده 4ـ وظایفو اختیاراتشورا بهشرحزیر است
1ـ بررسیو تصویبخطمشیها و روشهایاجراییسازماندر امور مربوطبهحجو زیارت.
2ـ بررسی تصویبآییننامههایمالیو معامالتیمربوطبهبودجهعملیاتاجراییسازمانموضوعماده()1
اینآییننامه
3ـ بررسیو تصویبمیزانوجوهقابلدریافتاز زایران
4ـ تصمیمگیرینسبتبهکلیهپیشنهادهایمربوطبهحجو زیارتارایهشدهبهشورا در چهارچوبقوانینو
مقررات.
تبصرهـ مصوباتشورا پساز تایید رییسشورا و با امضایوزیر فرهنگو ارشاد اسالمیابالغمیگردد.
ماده 5ـ رییسسازمانباالترینمقاماجراییسازمانو در حدود قوانینو مقررات  ،مسیولادارهو
حسنجریانامور و حافظحقوقو اموالسازمان است.
ماده 6ـ وظایفو اختیاراترییسسازمانبهشرحزیر است
1ـ تهیهو تدوینبرنامههایراهبردیو آییننامه هایمورد نیاز سازمانو پیشنهاد
آنبرایتصویببهمراجعذی ربط.
2ـ بهکارگیریو عزلو نصبنیرویانسانیسازماندر چهارچوبقوانینو مقرراتمربوط.
3ـ امضایمکاتباتو اسناد  ،افتتاححسابدر بانکها و معرفیامضاهایمجاز و صدور اجازهپرداختهزینهها
در حدود برنامه ها و اعتباراتمصوب.
4ـ نمایندگیسازماندر مقابلاشخاصحقیقیو حقوقیطرفدعویاعماز داخلیو خارجیبا
حقانتخابوکیلو حقوکالتدر توکیلتا یکدرجهو ارایهپیشنهاد صلحو سازشبهمراجعذیربطبا
رعایتقوانینو مقرراتذیربط.
5ـ تهیهو تنظیمشرحوظایفو تشکیالتتفصیلیسازمانحجو زیارتو اجرایآنپساز تصویبوزیر
فرهنگو ارشاد اسالمیو سایر مراجعذی ربط.
6ـ تهیهو تنظیمبودجهساالنهسازمانو ارایهآنبهمراجعذیربطجهتتصویب.
ماده 7ـ اسناد و اوراقبهادار و تعهدآور سازمانبا امضایرییسسازمانیا افراد مجاز از طرفویو مدیر امور
مالیسازمانمعتبر خواهد بود.

ماده 8ـ بهمنظور رسیدگیبهحسابهایموضوعماده( )1اینآییننامهوزیر فرهنگو ارشاد اسالمیاز
سازمانحسابرسییا موسساتحسابرسی عضو جامعهحسابدارانرسمیایران  ،حسابرسسازمانرا
انتخابمیکند.
ماده 9ـ حسابرسسازمانموظفاستمطابقاستانداردهایحسابرسیبهحسابهایسازمانرسیدگینماید و
در اجرایاینمنظور بدوندخالت مستقیمدر امور سازمان  ،بهنحویکهبهعملیاتجاریسازمانلطمهوارد
نشود  ،میتواند کلیهحسابها  ،دفاتر  ،اسناد و مدارکمربوطرا مورد رسیدگیقرار دهد و در
صورتیکهضمنانجاموظایفخود بهموردیاز جریاناتسو و تخلفاتبرخورد نمود  ،بالفاصلهوزیر فرهنگو
ارشاد اسالمیرا درجریانامور قرار دهد .
ماده 11ـ بودجهعملیاتاجراییسازمانکهشاملارقامدرآمد وصولیاز حجاجو زایرانو
هزینههایانجامشدهدر اجرایبرنامه هایحجو زیارت میباشد همزمانبا صدور
دستورالعملتنظیمبودجهعمومیدولتدر سازمانتهیهو پساز تایید رییسسازمانو تصویبوزیر فرهنگو
ارشاد اسالمیاجرا خواهد شد.
ماده 11ـ وجوهدریافتشدهاز زایراندر حسابمخصوصیمتمرکز میشود و پساز تامینهزینه هایزایرا و
سایر هزینههایجانبیو مازاد احتمالیکهمبلغآنتوسطحسابرسسازمانمشخصمیشود  ،باقیماندهآنبنا
بهپیشنهاد وزیر فرهنگو ارشاد اسالمیو تایید رییسجمهور بهمصرفامورهماهنگیو خیریهمیرسد.
ماده 12ـ مدیر امور مالیسازماندر چهارچوبمقرراتمربوطبا حکمرییسسازمانمنصوبمیشود.
ماده 13ـ سازمانحجو زیارتموظفاستبرنامهها و طرحهایاجراییالزمرا در زمینهبیمهزایران  ،وصولو
ایصالماترکزایرانمتوفی  ،اسکان  ،امور بهداشتو سالمتجسمی  ،تغذیه  ،امنیتو رویداد  ،حملو نقلبا
همکاریوزارتخانه ها و سازمانهایذیربطتدوینو اجرا نماید.
ماده 14ـ کلیههزینه هاییکهاعتبار آناز محلبودجهعمومیدولتتامینمیشود ونیز سایر خدماتیکهدر
زمینهامور حجو زیارتدر اینآییننامه پیشبینینشده  ،تابعمقرراتعمومی کشور خواهد بود.
ماده 15ـ کارکنانسازمانمشمولمقرراتقانوناستخدامکشوریو آیین نامهها و
مقرراتمربوطبهآنهستند.
ماده 16ـ از تاریختصویباینآیین نامه  ،تصویبنامه هایمغایر لغو میگردد.
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ماده 1ـ از تاریختصویباینقانونسازماناوقافبهسازمانحجو اوقافو امور خیریهتغییر ناممییابد و امور
ذیلبهعهدهاینسازمانواگذار میگردد .
1ـ ادارهامور موقوفاتعامکهفاقد متولیبودهیا مجهول التولیهاستو موقوفاتخاصهدر
صورتیکهمصلحتوقفو بطونالحقهو یا رفعاختالف موقوفعلیهممتوقفبر دخالتولیفقیهباشد .
2ـ ادارهامور اماکنمذهبیاسالمیکهترتیبخاصیبرایادارهآنها دادهنشدهاست .بهاستثنا مساجد و
مدارسدینیو تکایا.
3ـ ادارهامور موسساتو انجمن هایخیریه ایکهاز طرفدولتیا سایر

مراجعذیصالحبهسازمانمحولشدهیا بشود .
4ـ ادارهموسساتو انجمنهایخیریه ایکهبهتشخیصدادستانمحلفاقد مدیر باشد (تا تعیینتکلیفاز
طرفدادگاه)  ،ضمامیندر موسساتو انجمن هایخیریه ایکهبهتشخیصدادستانمحلمدیر آنفاقد
صالحیتباشد باشد (تا تعیینتکلیفاز طرفدادگاه) همچنیناستو در صورت نبودنیا عدمصالحیتناظر
(در مواردیکهناظر پیش بینیشدهباشد)
5ـ انجامامور مربوطبهگورستان هایمتروکهموقوفه ایکهمتولیمعینندارد و اتخاذ تصمیمالزمدر مورد
آنها .
6ـ کمکمالیدر زمینهتبلیغو نشر معارفاسالمی .
7ـ اثالثباقیه  ،محبوسات  ،نذور  ،صدقاتو هر مالدیگریکهبهغیر از عنوانوقفبرایامور عام المنفعهو
خیریهاختصاصیافتهدر حکمموقوفات عامهاستو چنانچهفاقد متولیو متصدیباشد با اذنولیفقیه ،
تحتادارهو نظارتسازماناوقافو امور خیریهقرار خواهد گرفت .رعایتمفاد اسناد
تنظیمیمربوطبهایناموالو رقباتاعماز وصیت نامهو حبس نامهو سیرهجاریهدر ادارهامور و مصرفعواید
آنها ضروریخواهد بود.
تبصره 1ـ سرپرستسازمانباید از طرفولیفقیهمجاز در تصدیاموریکهمتوقفبر اذنولیفقیهاستباشد .
تبصره 2ـ بقاعمتبرکهحضرترضا علیه السالمو حضرتاحمد بنموسی(شیراز) و حضرتمعصومهو
حضرتعبدالعظیم(ع) و موقوفاتمربوط بهآنها کهمتولیخاصنداشتهباشد و موقوفاتیکهبرایادارههر
کدامآنها از طرفولیفقیهنایب التولیهتعیینشدهیا بشود از شمولاینقانونمستثنی استو در غیر
اینصورتادارهآنها با سازمانخواهد بود .
تبصره 3ـ سازماناوقافو امور خیریهدر صورتنیاز در مورد رقباتو اموالموضوعبند ( )7باال با تایید
نمایندهولیفقیهو سرپرستآنسازمان  ،بهمنظور جلوگیریاز تعدیو تفریطدر ادارهآنها
نسبتبهنصبامینیا هیاتامنا اقدامخواهد کرد.
ماده 2ـ از تاریختصویباینقانونسازماناوقافاز نخستوزیریمنتزعو ادارهامور حجو
زیارتاماکنمتبرکهاسالمیخارجاز کشور و امور اوقاف تحتعنوانسازمانحجو اوقافو امور
خیریهوابستهبهوزارتارشاد اسالمیادارهمیشود .
ماده 3ـ هر موقوفهدارایشخصیتحقوقیاستو متولییا سازمانحسبمورد نمایندهآنمیباشد .
ماده 4ـ متولیموقوفهکسیاستکهبهموجبمفاد وقفنامهو مقرراتقانونمدنییا اینقانونواجد
اینسمتباشد .در مورد اعتراضاشخاصبارعایتمواد  14تا  17اینقانوناقدامخواهد شد .
تبصره 1ـ موقوفاتیکهمتولیآنها عزلیا فوتمیشود تا تشخیصمتولیبعدیو موقوفاتکهمتولیآنها
ممنوع المداخلهمیشود تا رفعممنوعیتیا ضمامیندر حکمموقوفاتبدونمتولیاست .
تبصره 2ـ هرگاهشخصیا اشخاصیکهدر وقفنامهبهعنوانمتولیمعینشدهاند وجود نداشتهباشند و یا
اوصافمقرر در وقفنامهمنطبقبا شخصیا اشخاصمعینینگردد موقوفهدر حکمموقوفهمجهول التولیهاست .
تبصره 3ـ در موقوفاتیکهشرطمباشرتنشدهباشد هرگاهمتولیبرایانجامتمامیا قسمتیاز امور
مربوطبهموقوفهوکیلیانتخابکند وکیلمزبور باید تواناییانجاممورد وکالترا داشتهباشد در
صورتیکهوکیلانتخابیبهتشخیصسازمانقادر بهایفا وظایفمحولهنباشد مراتبکتبا بهمتولی ابالغخواهد
شد هرگاهظرفدو ماهبرایمتولیانمقیمایرانو چهار ماهبرایمتولیانمقیمخارجکشور  ،متولی ،

اقدامبهتغییر وکیلننماید موضوعبهدادگاهصالحاحالهو پساز ثبوتعدمتواناییوکیلمزبور با ابالغسازماناز
دخالتممنوعمیشود اینحکمشاملوکالییکهقبال نیز انتخابشدهاندخواهد بود .
ماده 5ـ سازمانحجو اوقافو امور خیریهمیتواند در اموریکهادارهآنبهعهدهاینسازماناستشخصیا
هیاتیاز اشخاصمتدینو معروفبه امانترا بهعنوانامینیا هیاتامنا تعییننماید .
تبصره 1ـ نحوهانتخابو برکناریو شرایطو حدود اختیاراتو وظایفامینیا هیاتامنا و میزانحق
الزحمهآنانهمچنیننظاماتراجعبهحفظ و نگهداریاماکنو اموالیکهادارهآنبهعهدهسازمانحجو اوقافو
امور خیریهمیباشد بهموجبآیین نامه هاییکهبر اساسمقرراتو
سننوخصوصیاتاماکنمربوطکهبهتصویبهیاتوزیرانمیرسد خواهد بود.
تبصره 2ـ نذور نقدیکهجهتمشخصیبرایمصرفآنمعیننشدهاستو وجوهحاصلاز
فروشاموالمنقولزاید بر احتیاجیکهبهاینقبیل اماکناهدا میشود با جلبنظر
ادارهاوقافبهوسیلههیاتامنا بهترتیبدر امور ذیلمصرفمیشود
الفـ عمرانو آبادیاماکنمذکور .
بـ تدارکوسایلرفاهو بهداشتزوار ایناماکنو ساکنانناحیه .
جـ نشر معارفاسالمیو تبلیغاتمذهبیو تعظیمشعایر دینیدر آنمحل .
د ـ کمکبهمدارسعلومدینیدر آنمحل .
ه ـ خیراتو مبراتمطلقه .
ماده 6ـ صرفدرآمد موقوفاتبهمنظور بقا عینآنها بر سایر مصارفمقدماستو
متولیموظفاستموجباتآبادانیرقباتموقوفهرا در جهت بهره برداریصحیحاز آنها بهمنظور
اجراینیاتواقففراهمآورد .
تبصرهـ در صورتیکهدرآمد یکسالهموقوفهیا اماکناسالمیبرایتعمیر و یا نوسازیآنکافینباشد درآمد دو
یا چند سالدر حسابمخصوصی ذخیرهو بهموقعبهمصرفخواهد رسید .
ماده 7ـ هرگاهمتولییا ناظر نسبتبهعینیا منافعموقوفهتعدییا تفریطنماید یا در انجاموظایفمقرر در
وقفنامهو قانونو آیین نامه ها و مقررات مربوطمسامحهو اهمالورزد  ،با رسیدگیشعبهتحقیقو
حکمدادگاهحسبمورد معزولیا ممنوع المداخلهیا ضمامینخواهد شد.
تبصره 1ـ بهمتولیو ناظر ممنوع المداخلهدر زمانممنوعیتحق التولیهو حق النظارهتعلقنخواهد
گرفتمگر آنکهبرایتآنانثابتشود و در مواردیکهضمامینمیشود اوقافحقامینرا خواهد پرداخت .
تبصره 2ـ در مواردیکهمطابققانونمدنییا اینقانونضمامینمیشود دادگاهها میتوانند سازمانحجو
اوقافو امور خیریهرا همبهعنوانامین تعیینکنند .
تبصره 3ـ نسبتبهتعدیو تفریطیا سایر تخلفاتمدیرانو امنا موسساتو
بنیادهایخیریهطبقاساسنامهموسسهو بنیاد مربوطاقدامخواهدشد و در صورتیکهاساسنامهآنها در
اینموارد ساکتیا ناقصباشد مشمولمقرراتپیش بینیشدهدر اینمادهو تبصره هایآنخواهند بود .
تبصره 4ـ کلیهمباشرانموقوفاتو اماکنمذهبیاعماز متولیو ناظر و امنا و مدیرانو امنا موسساتو
بنیادهایخیریهمذکور در اینقانوندرحکمامینمیباشند در صورتتعدییا تفریطیا تخلفاتدیگر
ملزمبهتادیهحقوقو وجوهو اموالو جبرانخساراتناشیاز اعمالخود خواهند بود هرگاهعملآنها
مشمولعناوینکیفریباشد از طریقمراجعقضایینیز تعقیبو بهمجازاتمقرر محکومخواهند شد .
ماده 8ـ درآمد موقوفاتمجهول المصرفو موقوفاتیکهبهصیغهمبراتمطلقهوقفشدهقابلمصرفدر

تحقیقو تبلیغو نشر کتبدر زمینهمعارف اسالمیو عمرانموقوفاتمیباشد زیر نظر
سازمانبهمصرفمیرسد.
تبصرهـ درآمد موقوفاتمتعذرالمصرفو موقوفاتیکهعواید آنها بهسببقلتگرچهبا پسانداز چند
سالبرایاجراینظر واقفکافینباشد با تشخیصتحقیقاوقافدر موارد اقرببهغرضواقفدر
محلبهمصرفمیرسد .آنقسمتاز درآمد موقوفاتیکهبهعلتکثرتعواید زاید بر مصرف متعارفباشد
حتی االمکاندر موارد اقرببهنظر واقفصرفگردد و در صورتنبودنمورد اقربدر مطلقامور
خیریهبهمصرفخواهد رسید .مقصود از متعذرالمصرفآناستصرفدرآمد موقوفهدر مصارفمقرر
بهعلتفراهمنبودنوسایلو یا انتفا موضوعو یا عدماحتیاجبهمصرف مقدور نباشد.
ماده 9ـ سازمانحجو اوقافو امور خیریهنسبتبهمواردیکهدر
بندهایمادهیکاینقانونبهعهدهآنگذاشتهشدهدر صورتعدماقداممتولییا امنا یا
موقوفعلیهمحقتقاضایثبتو سایر اقداماتالزمو اعتراضو اقامهدعویرا دارد .همچنینمیتواند در
مواردیکهالزمبداند و مصلحت موقوفهایجابنماید در دعاویمربوطوارد دعویشدهو
بهاحکامصادرهاعتراضکند .
تبصرهـ در کلیهموارد مذکور در اینمادهسازمانحجو اوقافو امور خیریه  ،موقوفاتعام  ،بقاعمتبرکه ،
اماکنمذهبیاسالمی  ،مدارسعلومدینیو موسساتو بنیادهایخیریهاز پرداختمخارجو
هزینههایدادرسیو ثبتیو اجراییمعافمیباشند .
ماده 11ـ ثبتمعامالتراجعبهعینیا منافعموقوفاتو بنیادها و موسساتخیریهمذکور در ماده 9در دفاتر
اسناد رسمیموکولبهموافقتسازمان حجو اوقافو امور خیریهاست .دفاتر اسناد رسمیمکلفند
رونوشتمصدقوقفنامهها و اسناد راجعبهوقفرا ظرف 11روز پساز ثبتبهاداره اوقافمربوطهارسالدارند .
تبصرهـ اداراتثبتمکلفند رونوشتمصدقاسناد مالکیتوقفرا پساز صدور
بهادارهاوقافمحلتحویلنمایند .متولیاننیز موظفند ظرفدوماهاز
تاریخاجرایاینقانونرونوشتمصدقاسناد مالکیتو رونوشتوقفنامه هایموجود نزد خود را برایحفظو
نگهداریبهادارهاوقافمربوط تسلیمدارند .
ماده 11ـ حق التولیهمتولیو یا سازمان(در قبالاعمالتولیتنسبتبهموقوفاتمتصرفی) همچنینحق
النظارهناظر بهمیزانمقرر در وقفنامهاستودر صورتیکهوقفنامهموجود نباشد و یا میزانحق التولیهو حق
النظارهدر آنتعییننشدهباشد حق التولیهبهمقدار اجرت المثلاز عایداتخالص خواهد بود .
ماده 12ـ سازمانحجو اوقافو امور خیریهوجوهیرا کهاز محلهدایایمستقلو حق التولیهو حق
النظارهدریافتمیدارد طبقبودجه ایکههرسالتنظیمو بهتصویبهیاتدولتخواهد رساند رأسا
بهمصرفمیرساند .
ماده 13ـ وجوهیکهاز محلپذیرهو اهداییحاصلاز اجارهو استیجار رقباتموقوفهدریافتمیگردد از
عواید همانموقوفاتمحسوبو به مصارفمقررهخواهد رسید .
تبصرهـ نحوهو ترتیبوصولپذیرهو اهداییمطابقآیین نامه ایاستکهبهتصویبهیاتدولتخواهد رسید .
ماده 14ـ تحقیقدر جمعو خرجعواید راجعبهوقفو نیز صدور مفاصاحسابو تطبیقمصارفبا مفاد
وقفنامهو تشخیصمتولیو ناظر و موقوف علیهم(با رعایتماده 7اینقانونو تبصرههایآن) با
شعبتحقیقاوقافاستمگر در موقوفاتمنصوص التولیهدر صورتیکهمظنهتعدیو تفریط متولینباشد .
ماده 15ـ هیاتتحقیقاوقافمرکباز دو قسمتحقوقیو حسابرسیاستو شعبآنبر حسبضرورتدر

مراکز استانها و شهرستانها تامینمیگردد .
تبصرهـ اداراتاوقافو اشخاصذینفعدر صورتیکهاعتراضداشتهباشند میتوانند پساز ابالغنظر
شعبهتحقیقاعتراضخود را در دادگاه های دادگستریطرحنمایند .حکماینمادهدر مورد بنیادها و
موسساتخیریهو اماکنمذهبیاسالمینیز جاریاست .
ماده 16ـ در مورد اراضیکهبرایاحداثمراکز آموزشییا درمانیوقفمیشود در صورتیکهمتولیبدونعذر
موجهدر مدتمناسببا تشخیص سازماناقدامموثریبرایاحداثآنمراکز نکند و
الزاممتولیهمبهانجامآنممکننباشد سازمانمیتواند حسبمورد آناراضیرا در اختیار وزارت اموزشو
پرورش  ،وزارتبهداری  ،سازمانبهزیستی  ،هاللاحمر محلیا سازماندیگریکهوظایفآنمتناسببا
اهدافواقفباشد قرار دهد تا اقدام الزمبهعملآورند .
ماده 17ـ آیین نامه هایاجراییاینقانونو کیفیتتحقیقدر شعبتحقیقبا پیشنهاد
سازمانبهتصویبهیاتوزیرانخواهد رسید .
ماده 18ـ کلیهقوانینو مقرراتیکهبا اینقانونمغایرتدارد از تاریخالزم االجرا شدناینقانونلغو میگردد.

قانونراجعبهاراضیدولتو شهرداری ها و اوقافو بانکها  -مصوب1335 6 8

مادهواحدهـ  1ـ هرگاهدولتیا شهرداریتشخیصدهد کهدر تهرانو اطرافآناز میدانسپهتا شعاعصد
کیلومتر از هر سمتاز طرفافراد یا اشخاص حقوقینسبتبهاراضیمتعلقبهدولتکهدر دفتر
رقباتثبتاستو اراضیشهرداریو نیز اراضیاوقافو اراضیمتعلقبهبانککشاورزییا بانک ساختمانیو
مسیل ها و تپهها و اراضیمواتو اراضیبایر بالمالکتجاوز شدهو بدونداشتنحقآناراضیو یا مسیل ها و
یا تپه هایمواتو یا اراضی بایر بالمالکرا ثبتکردهاند و بر اثر انقضا مدتاعتراضو یا بهعلتصدور سند
مالکیتبهناممتجاوز و یا ایادیمتلقایآنها طرحدعویدر مراجع صالحیتدار ممکننیستبهتقاضایدولتیا
شهردارییا ادارهاوقافو یا بانکهایکشاورزیو ساختمانها و یا دادستانشهرستانموضوعدر هیاتی
مرکباز
رییسدیوانعالیکشور و دادستانکلو یکیاز روسایشعبدیوانکشور بهانتخابرییسدیوانعالیکشور و
رییسکلدادگاه هایاستانمرکز و مدیرکل بازرسیکشور در ظرفیکسالاز تاریختصویباینقانون(در
کمیسیوندادگستریمشترکمجلسین ) طرحخواهد شد.
هیاتمزبور با مراجعهبهسوابقو پرونده ها و تحقیقاتیکهبرایرسیدگیالزمبداند درصورتیکهتجاوز
بهحقدولتیا شهردارییا ادارهاوقافیابانک هایمذکور فوقو اراضیو مسیل ها و تپه هایمواتنامبردهرا
احراز کند بهترتیبذیلعملخواهد کرد
الفـ هرگاهمتقاضیثبتاراضییا متجاوز اصلیاراضیو مسیلها و تپههایمذکور را
بهدیگریمنتقلنکردهباشد رایبهپرداختاعلیالقیمبهای اراضیمذکور از تاریختجاوز تا
تصویباینقانونخواهد داد.
بـ هرگاهمتقاضیثبتو یا متجاوز اصلیدر اراضیو تپه هایمذکور مسیلها تا

تاریختصویباینقانوناحداثساختماننمودهباشد در آنصورت هیاتبا در نظر گرفتنقوانیناحیا
اراضیمواترایبهپرداختقیمتفعلیزمیندر تاریختصویباینقانونخواهد داد.
جـ هرگاهمتقاضیثبتیا متجاوز اصلیاراضیو مسیل ها و تپه هایمذکور را بهدیگریمنتقلکردهباشد
هیاترایبهپرداختقیمتاراضیو مسیل ها وتپه هایمذکور طبققیمتواگذاریخواهد داد مگر
آنکهتشخیصدهد کهقیمتواگذاریکمتر از قیمتواقعیبودهکهدر آنصورترایبهپرداخت
قیمتواقعیبهتشخیصیکیاز روسایبانکهایکشاورزییا رهنییا ساختمانیدر غیر مورد
مربوطبهادعایخودشانخواهد داد .رایاینهیات نسبتبهموارد فوققطعیو الزماالجرا است .حقوقدولتیا
شهردارییا بانک ها یا ادارهاوقافو حقوقعامهاز انقد داراییمتجاوز طبقمقررات اسناد الزماالجرا استیفا
خواهد شد و اگر اراضیمورد تجاوز تمامیا قسمتیاز آندر تصرفمتجاوز باقیماندهباشد و پیشنهاد
تسلیمعینزمینیرا در مقابلقیمتیکههیاتتعیینکردهبنماید قبولمیشود.
د ـ اقدامبهعملیاتاجراییبهتقاضایدولتو یا شهرداریو بانکهایکشاورزیو ساختمانیو
دادستانشهرستانتهرانتوسطاجرایدادگستریو زیر نظر رییسهیاترسیدگیانجامخواهدشد.
ه ـ وجوهاراضیحاصلاز اجرایبند اولمادهواحدهبهاستثنایوجوهاراضیمتعلقبهشهرداریو
بانککشاورزیو موقوفاتبهعنوانسرمایهدر اختیار بانکساختمانیقرار خواهد گرفت.
و ـ وزیر دادگستریمکلفاستهر سهماهیکبار گزارشکاملاقداماتهیاترسیدگیمذکور را
بهکمیسیونمشترکقوانیندادگستریتسلیمنماید.
ز ـ نقلو انتقاالتیکهاز تاریختقدیماینالیحهبهمجلسسنا تا خاتمهرسیدگیهیاتمذکور توسطمتجاوزینو
ایادیمتلقایآنبههر عنوانبهعملآمدهباشد معتبر نخواهد بود.
حـ اشخاصیکهطبقمقرراتبند اولمادهواحدهمحکومبهپرداختمبلغیمیشوند در صورتیکهتا دهروز از
تاریخصدور رایحاضر بهپرداخت محکومبهنشوند توقیفمیشوند مدتتوقیفایناشخاصمجموعا از
پنجسالتجاوز نخواهد کرد و عرضحالاعسار از آنها پذیرفتهنمیشود.
2ـ برایخاتمهدادنبهاختالفاتموجود بینافرادیکهتا تاریختصویباینقانونتقاضایثبتملکیرا کردهاند
و بهتقاضایثبتآناناعتراضیدرمدتقانونینشدهباشد و یا اگر اعتراضیشدهمنجر بهصدور
حکمقطعیگردیدهو یا دارندگانسند اراضیشهر تهراناز یکطرفو اشخاصیکهبدون
اجازهمالکینساختمانهاییدر اراضیمزبور نمودهو متصرفمیباشند از طرفدیگر مقرر میگردد
هیاتیمرکباز معاوناولدادستانکلو رییسدادگاه هایشهرستانمرکز و مدیر کلثبتبهاختالفاتمزبور با
توجهبهاوضاعو احوالو استطاعتهر یکاز طرفین بهطور کدخدامنشیرسیدگینمودهیا
رایبهپرداختبهایعادلهاراضیمتصرفیحینتصرفو اجرتالمثلسنواتیاراضیتا تاریخصدور رای
هیاتتوسطمتصرفینبهمالکینمیدهد و یا بهتقاضایمالکینضمنصدور رایبهپرداختبهایاعیانیدر
تاریختصویباینقانوناز طرفمالک بهمتصرفرایبهخلعید از متصرفنیز خواهد داد .اینحکمقطعیو
غیرقابلاعتراضاست.
الفـ متصرفیناعیانی هایفوقباید شخصا ساکناراضیمزبور بودهو در صورتیکهبخواهند از
مقرراتاینقانوناستفادهنمایند منتهیظرفدو ماه از تاریخاجرایاینقانوندرخواستخود را باید در
قبالاخذ رسید بهدفتر دادگاهشهرستانتهرانتسلیمدارند و اال بهتقاضایمالکطبققسمتاخیربند 2
اقدامخواهد شد.
بـ اراضیموضوعبند  2اینقانونوقتیبهملکیتقطعیمتصرفینفعلیدر خواهد آمد کهکلیهبدهیخود را از

بابتقیمتعرصهپرداختهباشند.
جـ اشخاصیکهپساز تاریختسلیمالیحهاراضیمواتاز طرفدولتبهمجلسسنا بهتصرفو یا
غصباراضیدیگراندر شهر تهرانو حومه پرداختهباشند از مقرراتبند  2اینقانوناستفادهنمیکنند و اگر
ایناشخاصپساز دهروز از تاریخابالغاظهارنامهمالکباز همبهتصرفاتغاصبانه خود ادامهدهند مشمولبند
 4مادهواحدهخواهند بود.
3ـ در شهرستان هاییکهوزارتدادگستریاجرایمقرراتاینقانونرا الزمبداند میتواند
طبقمقرراتخاصیکهاز تصویبکمیسیونمشترکقوانین دادگستریمجلسینخواهد گذشتاقدامنماید.
4ـ اشخاصیکهبعد از تاریختصویباینقانوننسبتبهاراضیدولتیا بانک هایدولتییا اوقافیا شهرداریو
یا اراضیمواتبدونرعایتقوانین احیا اراضیمواتیا مردم(با شکایتمدعیخصوصی ) تجاوز کردهو
تصرفاتیدر آنبنمایند رأسا از طرفدادستانمورد تعقیبواقعو عالوهبر خلع ید از آنها بهمجازاتاز دو
ماهتا ششماهحبسمحکومخواهد شد.
5ـ در رسیدگیهیات هایمذکور در اینقانونرعایتتشریفاتآییندادرسیضرورینیستو تصمیماتآنها
با اکثریتآرا معتبر خواهد بود.
6ـ وزارتدادگستریمامور اجرایاینقانوناست.
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ماده 1ـ بهدادخواست هاییکهطبقبند یکالیحهقانونیمصوب 8شهریور ماه 1335و
الیحهقانونیمصوب 25شهریور ماه 1335و الیحهمصوب آبانماه 1335و الیحه 161135بههیات هایمذکور
در آنلوایحتسلیمگردیدهو تاریخالزماالجرا شدناینقانونمنتهیبهصدور حکم نگردیدهبا توجهبهمفاد و
مقرراتآنالیحهآنقسمتکهبههیاتپنجنفریمرکز تسلیمشدهدر یکیا چند هیاتکههر یکمرکبخواهد
بود از یک نفر از روسا یا مستشاراندیوانعالیکشور کهسمتریاستهیاترا خواهد داشتو دونفر از روسا
یا مستشاراندادگاهاستانو قسمتیکهبههیات های شهرستانها تسلیمگردیدهدر مرکز استانهایمربوطدر
یکیا چند هیاتکههر یکمرکبخواهد بود از یکنفر رییسشعبهدادگاهاستانکهسمت ریاستهیاترا
خواهد داشتو یکنفر مستشار دادگاهمزبور و یکنفر رییسشعبهدادگاهشهرستانرسیدگیو قطعو
فصلخواهد شد.
تبصرهـ مقاماتمذکور در لوایحقانونفوقالذکر کهدادخواست هایفوقرا دادهاند مکلفند ظرف 6ماهاز
تاریخاجرایاینقانونبا نظر مشاورین حقوقیبهکلیهدادخواستها مجددا رسیدگینمایند و
چنانچهتشخیصدهند دادخواست هایمزبور مستند بهدالیلو موجهنبودهو دعاویآنانقابل
پیشرفتنیستدادخواست هایخود را استرداد نمایند.
ماده 2ـ رییسشعبهاولهیات هایفوقالذکر سمتریاستکلهیاترا داشتهو دادخواست ها را
بهشعبارجاعخواهدنمود.
ماده 3ـ وزارتدادگستریبهتعداد کافیعضو علیالبدلاز بینقضاتدادگاهاستانمرکز برایهیاتهایمرکز و

از بینقضاتدادگاهشهرستانمرکزاستانبرایهیات هایشهرستانها تعیینخواهد کرد اعضا
علیالبدلوقتیشرکتدر رسیدگیمینمایند کهاعضا اصلیطبقآییندادرسیمدنیمردودو یا
بهعلتبیماریمعذور از انجاموظیفهباشند.
ماده 4ـ هیاتهایمزبور با مراجعهبهسوابقو پروندهها و با توجهبهمدارکو مستنداتطرفینو
تحقیقاتیکهالزمبدانند در صورتیکهتجاوز بهحقدولتیا شهردارییا اوقافعامهیا بانکها را در اراضیو
مسیل ها و تپه هایمذکور در لوایحقانونی 8شهریور و  25شهریور و 21آبان 1335احراز کنند
بهترتیبزیر عملخواهند نمود.
الفـ هرگاهمتقاضیثبتو یا متجاوز اصلیاراضیو مسیلها و تپه هایمزبور را بهدیگریمنتقلنکردهباشد
رایبهرد اراضیو مسیلها و تپه ها و اصالحسند مالکیت(در صورتصدور سند مالکیت) خواهد داد.
بـ هرگاهمتقاضیثبتیا متجاوز اصلیدر اراضیو مسیلها و تپه هایمزبور تا تاریختصویبلوایحمزبور (بر
حسبمورد  8635یا  25635یا ) 21835احداثساختماننمودهباشد در
آنصورتهیاترایبهپرداختقیمتاراضیدر تاریختصویبلوایحمزبور خواهد داد مگر آنکهدر
مورداراضیمواتیا بایر بالمالکمتجاوز آناراضیرا طبققانونمدنیقبلاز تاریختصویبلوایحمزبور احیا
کردهباشد کهدراینصورتآنمقدار از اراضیکهاحیا شدهبهملکیتاو شناختهخواهد شد.
تبصرهـ حکمبهپرداختقیمتدر صورتیصادر میشود کهمساحتمورد ادعا بیشاز دهبرابر
مساحتزمینزیر بنا نباشد اگر مساحتمورد ادعا بیشاز دهبرابر زمینزیربنا باشد نسبتبهقسمتزاید
هیاتطبققسمت(الف) ماده 4رایبهرد عینو یا اصالحسند مالکیتصادر خواهد نمود و درصورتاخیر
تفکیکآنقسمتاز زمینکهمعادلدهبرابر اراضیزیر بناستو برایاستفادهاز ساختمانضرورتدارد
بهعهدهخود هیاتخواهد بود.
جـ هرگاهمتقاضیثبتیا متجاوز اصلیاراضیو مسیل ها و تپه هایمذکور را بهدیگریمنتقلکردهباشد
هیاترایبهقیمتواگذاریخواهد داد مگر آنکهتشخیصدهد قیمتواگذاریکمتر از قیمتواقعیدر
تاریخانتقالبودهکهدر آنصورترایبهپرداختقیمتواقعیبهتشخیصیکیاز بانکهای کشاورزییا رهنییا
ساختمانیدر غیر مورد مربوطبهادعایخودشانخواهد داد.
د ـ در مورد بند (ج) هرگاهاراضیمذکور در قانوناراضیدولتو شهرداریها مصوبسال 1335و
اصالحیسال 1339تا تاریختقدیماینالیحهبه صورتمواتیا بایر اعماز اینکهمحصور شدهیا
نشدهباقیماندهباشد و مورد حکمقطعیهیات هایمربوطواقعنشدهباشد دولتو سازمانهایمذکوردر
قانونمیتوانند هر یکدر مورد خاصخود از تاریختصویباینقانونتا حداکثر یکسالنسبتبهاسترداد
عینزمینموضوعپرونده هایطرحشدهدر هیات هایرسیدگیاز هیات ،تقاضایصدور حکمنمایند .
هیاتعالوهبر اصدار رایطبقبند مذکور علیهمتجاوز اصلییا وراثآنها و یا متقاضیثبتحکمبهرد
عیناراضیعلیهآخرینمنتقلالیهصادرمینماید.
در اینصورتآخرینمنتقلالیهمستحقدریافتقیمتیاستکهطبقسند
رسمیانتقالبهفروشندهپرداختهاستبهاضافه(نه) درصد بهرهدر سالازتاریخآخرینسند انتقالتا
تاریخپرداختو اداراتثبتاسناد و امالکمکلفند سند مالکیتاینقبلاراضیرا بهنامسازمانهایمذکور
صادر و یا اصالح نمایند.
منتقلالیهنیز میتواند برایمطالبهخساراتحاصلاز معاملهزمینعلیهناقلدر دادگاهاقامهدعوینماید.
تبصره 1ـ در صورتیکهانتقالبهصورتصلحیا هبهغیر معوضیا موارد مشابهآنانجامگرفتهباشد

قیمتواقعیروز انتقالبهتشخیصکارشناس بهاضافهنهدرصد بهرهاحتسابو بهمنتقل الیهپرداختگردد.
تبصره 2ـ منظور از آخرینسند انتقالرسمیدر اینبند سندیاستکهقبلاز اولآذر ماهسالیکهزار و
سیصد و چهلو هفت( )1347تنظیمگردیده باشد.
هرگاهپساز تاریخمذکور نقلو انتقاالتیواقعشدهباشد هر یکاز ایادیبعدینسبتبهمبلغیکهبهید
قبلیخود اضافهپرداختهاستاز طریقمحاکم عمومیحقمطالبهخواهد داشت.
تبصره 3ـ آراییکهدر فاصلهتقدیماینالیحهبهمجلسو تصویبنهاییآناز طرفهیاتها دایر بهمواتیا بایر
بودنبنفعسازمانهایمذکور در قانون صادر میگردد مشمولمقرراتاینقانونبودهو دولتو سازمان
هایمذکور در قانونمیتوانند با معرفیمنتقلالیهاز هیاتصادر کنندهرایبا رعایت بند (د)
اینقانوندرخواستاسترداد عینزمینرا بنمایند و هیات هایرسیدگیرایبهاسترداد عینزمینصادر
خواهند نمود.
تبصره 4ـ نقلو انتقاالتیکهنسبتبهاراضیموضوعبند (ح )قانوناصالحیاراضیدولتو شهرداریها و
اوقافو بانکها مصوبسال 1339تاتاریختقدیماینالیحهبهمجلسشورایملیصورتگرفتهاستتا هزار
مترمربعاز شمولمقرراتاینقانونمعافخواهد بود ولیدر اینمورد با متقاضیثبتیا متجاوز اصلییا
وراثآنها طبقبند (ج) ماده 4قانونمصوبسال 1339رفتار خواهد شد.
استحقاقاستفادهاز اینتبصرهبرایهر شخصفقطنسبتبهیکقطعهزمینمیباشد در
صورتیکهمساحتزمینمورد انتقالبیشاز هزارمتر باشد انتخابهزار مترمربعمذکور در اینتبصرهبا
دولتو سازمان هایمذکور در اینقانونمیباشد.
تبصره 5ـ سازمانمسکنمیتواند اینقبیلاراضیو سایر اراضیمواتیا بایر کهبهنامدولتبهثبترسانیدهیا
بعدا بهثبتخواهد رساند و همچنیناراضیخالصهموضوعبند (ب) ماده7
قانونانحاللخالصجاتمصوبسال 1346را طبقاساسنامهخود بهفروشرساندهو وجوهحاصل را صرفا
بهمصرفتهیهمسکنو آپارتمانو خانه هایسازمانیو مدرسهبا رعایتفضایسبز و پارکمتناسبو
تاسیساتو لوازمآنها برساند.
سازمانمسکنهمچنینمیتواند حداکثر تا دهدرصد از وجوهحاصلرا بهمصرفتقسیمو حفاظتو
نگهداریاراضیو مخارجمربوطدر تهرانو شهرستانها برساند.
ماده 5ـ هرگاهدر احکامهیات هایمذکور در مادهیکاشتباهاتمذکور در ماده 189آییندادرسیمدنی()1
رخدادهباشد ذینفعمیتواند از هیات تقاضایتصحیححکمرا بنماید.
ماده 6ـ الفـ نقلو انتقاالتیکهتا تاریخاعالمثبتکلبهدفاتر اسناد رسمیراجعبهتقدیمدادخواستاز
طرفموسساتمذکور در بند  1مادهواحده قانوناراضیدولتو شهرداری ها و اوقافو بانکها مصوب6 8
 1335بهعملآمدهباشد معتبر است .
بـ نقلو انتقاالتیکهاز تاریخاعالمثبتکلبهدفاتر اسناد رسمیتا
تاریختقدیماینالیحهبهمجلسشورایملیبهعملآمدهباشد تا یکهزار مترمربع معتبر استو مازاد بر آنتا
خاتمهرسیدگیو صدور حکماز طرفهیاتهایمذکور بههر عنوانبهعملآمدهباشد نافذ نخواهد بود و دفاتر
اسناد رسمیاز انجامایننوعمعامالتممنوعخواهند بود.
استحقاقاستفادهاز اینبند برایهر شخصفقطنسبتبهیکقطعهزمینمیباشد و شاملقطعاتمختلفدر
پالکهایمتعدد نیست.
در صورتیکهمساحتزمینمورد انتقالبیشاز یکهزار مترمربعباشد انتخابیکهزار مترمربعمذکور در

اینبند با تراضیمنتقلالیهو حسبمورد با سازمانهایمذکور در اینقانوناستو در صورتعدمتراضیبا
رایهیات هایسهنفریپیشبینیشدهدر اینقانونخواهد بود.
تبصره 1ـ در صورتیکهزمینمورد انتقالبیشاز یکهزار مترمربعباشد منتقلالیهتا پیشاز
اولبهمنماه 1349در آناحداثباغکردهباشد آن قسمتاز زمینکهبهصورتباغدرآمدهنیز بهملکیتاو
شناختهخواهد شد.
حلاختالفدر مورد احداثباغبا هیاتهایسهنفریاست .
تبصره 2ـ هرگاهزمینمورد انتقالبیشاز یکهزار مترمربعباشد و منتقلالیهتا پیشاز اولبهمنماه 1349در
آناحداثساختمانکردهباشد تا دهبرابر مساحتزمینزیربنا نیز بهملکیتاو شناختهمیشود .در
صورتعدمتراضیبا سازمانهایذینفعتفکیکآنقسمتاز زمینبهعهدههیات هایسه نفریاست.
جـ نسبتبهاراضیکهاز طرفسازمانهایمذکور در اینقانوندر مهلتمقرر
اقدامبهتقدیمدادخواستشدهولیدر اعالممراتببهدوایر ثبتو یا به دفاتر اسناد
رسمینسبتبهمشخصاتو موقعیتبعضیاز آناراضیاشتباهاتیرخدادهو معامالتیانجامگردیدهاستنقلو
انتقاالتمذکور معتبر شناختهمیشود.
د ـ در کلیهموارد مذکور در بندهایالفو بتبصرههایآنو بند جبا متقاضیانثبتیا
متجاوزیناصلیطبقبند جذیلماده 4رفتار خواهد شد.
ه ـ اقداماتیاز قبیلاسترداد دعوییا توافقیا منتقلالیهمیا صلححقوقکهاز طرفسازمانهایمذکور در بند
یکمادهواحدهقانوناراضیدولتوشهرداری ها و اوقافو بانکها مصوب 8635تاکنونبهعملآمدهمعتبر
شناختهمیشود و نیز آنچهاز اراضیموضوعاینقانونکهمورد حکمهیاتهای پنجنفرییا سهنفریقرار
گرفتهاز شمولمقرراتفوقمستثنیاست.
و ـ سازمانهایمذکور در اینقانونمکلفند ظرفسهماهاز تاریخابالغاخطاریهرفعنقصدفاتر
هیاتهایسهنفریاقدامبهرفعنقصاز دادخواستهای خود بنمایند واال هیات هایسهنفریاقدامبهصدور راییا
قرار رد دادخواستخواهند نمود.
ماده 7ـ حقوقدولتیا شهردارییا بانک ها یا موقوفاتعامهاز نقد داراییمتجاوز طبقمقرراتاسناد
الزماالجرا بهتقاضایمحکوملهو توسطاجرادادگاهشهرستاناستیفا خواهد شد.
ماده 8ـ اشخاصیکهبهپرداختوجوهیمحکوممیشوند در صورتیکهتا یکماهاز تاریخابالغاجراییهحاضر
بهپرداختمحکومبهنشوند در ازاهر هزار ریالاز محکومبهیکروز توقیفمیشوند مگر اینکهاعسار آنها
ثابتشود و در هر صورتمدتتوقیفاز پنجسالتجاوز نخواهد کرد.
ماده 9ـ هیات هایمذکور جز در مورد ابالغاوراقملزمبهرعایتتشریفاتآییندادرسینیستند.
ماده 11ـ در صورتیکهاشکاالتیراجعبهمفاد احکامصادر بهموجباینقانونو یا
احکامیکهطبقلوایحقانونیمذکور صادر گردیدهبرایهر یکاز طرفینیا ادارهاجرا پیشآید هر
یکمیتوانند از هیاتتقاضایرفعاشکالنمایند.
ماده 11ـ در کلیهموارد فوقهرگاههیاتهایمزبور ارجاعامر را بهکارشناسالزمبدانند میتوانند بهیکیاز
بانکهایکشاورزییا رهنیو یا ساختمانی در غیر مورد مربوطبهادعایخودشانو یا
طبقآییندادرسیمدنیبهیکیاز کارشناسانرسمیرجوعنمایند.
تبصرهـ در صورتیکهکارشناسیبهیکیاز بانک ها ارجاعگردد بانکها حقندارند جز

هزینهواقعیانجامشدهبرایانجامعملهزینهدیگریدریافت دارند و
تعرفهکارشناسیطبقآییننامهوزارتدادگستریدر اینمورد رعایتنخواهد شد.
ماده 12ـ برایخاتمهدادنبهاختالفموجود بینافرادیکهتا تاریختصویبالیحهقانونیمصوب1335 6 8
کمیسیوندادگستریمجلسیندراراضیشهر تهرانتقاضایثبتملکیرا کردهاند و
نسبتبهتقاضایثبتآناناعتراضدر مدتقانونینشدهباشد و یا اگر اعتراضشدهمنجر بهصدور
حکمقطعیگردیدهو یا دارندگانسند اراضیشهر مزبور از یکطرفو
اشخاصیکهبدوناجازهمالکینساختمانهاییدر اراضیمزبور نمودهو متصرفمیباشند مقرر میگردد
هیاتیمرکباز یکنفر از دادیاراندیوانعالیکشور بهانتخابوزیر دادگستریو
رییسکلدادگاهشهرستانمرکز و مدیرکلثبتیا معاونثبتکلبهاختالفاتمزبور باتوجهبهاوضاعو احوالو
استطاعتهر یکاز طرفینبهطور کدخدامنشیرسیدگینمودهیا
رایبهپرداختبهایعادلهاراضیمتصرفحینتصرفو اجرتالمثلسنواتیاراضیتا تاریخصدور
رایهیاتتوسطمتصرفینبهمالکینبدهد و یا بهتقاضایمالکینضمنصدور رایبهپرداختبهایاعیانیدر
تاریختصویبالیحهقانونیمصوب 1335 6 8از طرفمالکبهمتصرفرایبهخلعید از متصرفبدهد و
اینحکمقطعیو غیرقابل اعتراضاست.
تبصرهـ متصرفیناعیانی هایاراضیامامیه(مفتآباد) در صورتیکهدر مدتهایمقرر در شقالفبند 2
مادهواحدهقانونیاراضیدولتو شهرداری ها و اوقافو بانک ها مصوبهشتمشهریورماهسال 1335و
تبصرهالحاقیبهمادهواحدهمذکور مصوب 16بهمنسال1335
بهجهتیازجهاتموجهموفقبهتقدیمدادخواستنشدهباشند اگر قبلاز
تاریختصویبقانونمصوبهشتمشهریورماه 1335شخصا در زمین هایمورد بحثبا
احداثاعیانیتصرفداشتهاند در صورتیکهاراضیمورد تصرفو سکونتمجموعا از سیصد متر تجاوز
ننماید میتوانند منتهیظرفسهماهاز تاریختصویباینقانوندادخواستخود را در قبالاخذ رسید بهدفتر
هیاتسهنفریتسلیمنمایند واال بهتقاضایمالکطبققسمتاخیر مادهفوق اقدامخواهد شد.
مفهومجمله( اشخاصیکهبدوناجازهمالکینساختمان هاییدر اراضیمزبور نمودهو متصرفمیباشند)
مذکور در بند  2مادهواحدهنامبردهمصوب هشتمشهریور ماهسال 1335اعماستاز
اشخاصیکهبدوناجازهمالکتمامزمینیا بدوناجازهشریکیا شرکا خود در ملکمشاعساختمان کردهاند و
شقاخیر شاملدادخواست هاییمیشود کهدر مدتقانونیبههیاتسهنفریدادهشدهاست.
ماده 13ـ متصرفیناعیانی هایمذکور در مادهقبلباید شخصا ساکناراضیمزبور بودهو در صورتیاز
مقرراتاینقانوناستفادهخواهند نمود که ظرفدو ماهاز تاریخاجرا الیحهقانونیمصوب35 6 8
کمیسیونمشترکدادگستریمجلسیندادخواستخود را در قبالاخذ رسید بهدفتر دادگاه
شهرستانتسلیمنمودهباشند و اال بهتقاضایمالکطبققسمتاخیر ماده 12اقدامخواهد شد.
ماده 14ـ اراضیموضوعماده 12اینقانونوقتیبهملکیتقطعیمتصرفیندرخواهد آمد کهکلیهبدهیخود را
از بابتقیمتعرصهپرداختهباشند.
ماده 15ـ اشخاصیکهپساز تاریختقدیمالیحهقانونیاراضیمواتمصوبهشتمشهریور ماه35
کمیسیونمشترکدادگستریمجلسیناز طرف دولتمجلسسنا بهتصرفو یا غصباراضیدیگراندر شهر
تهرانو حومهپرداختهباشند از مقرراتماده 12اینقانوناستفادهنمیکنند و اگر این اشخاصپساز دهروز از
تاریخابالغاظهارنامهمالکباز همبهتصرفاتغاصبانهخود ادامهدهند مشمولماده 16اینقانونخواهند بود.

ماده 16ـ اشخاصیکهبعد از تاریختصویبلوایحقانونیمذکور فوقنسبتبهاراضیدولتیا بانکهایمذکور یا
ادارهاوقافیا شهردارییا اراضیمواتبالمالکبدونرعایتقوانیناحیا اراضیمواتیا مردم(در
صورتشکایتمدعیخصوصی ) تجاوز کردهو تصرفاتیدر آنبنمایند از طرفدادستانمورد تعقیبواقعو
عالوهبر خلعید از آنها بهمجازاتحبساز دو ماهالیششماهمحکومخواهند شد)2(.
ماده 17ـ هیات هایمذکور در اینقانونمیتوانند در غیر اوقاتادارینیز انجاموظیفهنمایند و
وزارتدادگستریبرایانجامامور اداریبهتعداد الزم کارمنداندفتریدر اختیار آنها خواهد گذاشت.
ماده 18ـ رسیدگیبهدرخواست هایی کهبهموجبلوایحقانونیمصوب 35 6 8و 25 6 35و  35 8 21و 16
 35 11کمیسیونمشترکدادگستری مجلسینو با توجهبهمفاد و مقرراتلوایحمزبور تقدیمشدهو تا
تاریخاجرا اینقانونخاتمهنیافتهاستبر طبقاینقانونبهعملخواهد آمد.
ماده 19ـ وزارتدادگستریمأمور اجرایاینقانونمیباشد .
پاورقی 1ـ در حالحاضر وفقمقرراتماده 319قانونآیینداردسیدادگاههایعمومیو 1379 11 2
عملمیشود
ماده 319ـ هرگاهدر تنظیمو نوشتنرایدادگاهسهو قلمرخدهد مثلاز قلمافتادنکلمه اییا زیاد شدنآنو
یا اشتباهیدر محاسبهصورتگرفتهباشد تا وقتیکهاز آندرخواستتجدیدنظر نشده ،دادگاهرأسا یا
بهدرخواستذینفع  ،رایرا تصحیحمینماید .رایتصحیحیبهطرفینابالغخواهد
شد.تسلیمرونوشترایاصلیبدونرونوشترایتصحیحیممنوعاست .
حکمدادگاهدر قسمتیکهمورد اشتباهنبودهدر صورتقطعیتاجرا خواهد شد.
2ـ اینمادهبهاستناد مادهواحدهقانوناصالحماده 264قانونمجازاتعمومیمصوب 9تیر ماه1354
نسخگردید.

الیحهقانونیتجدید قرارداد و اجارهامالکو اموالموقوفهو تجدید انتخابمتولیانو امنا و
نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد

ماده  1ـ به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرار داد اجاره و
تعیین اجاره بهای عادالنه امالک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (اعم
از عادی و رسمی) منعقده بین اوقاف و مستاجرین در موقوفات عامه نظیر امالک مزروعی و باغات و
اراضی و مستغالت و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستاجرین و سایر اشخاص اعم
از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحا درحال حاضر امالک موقوفه را متصرف میباشند اخطار
میشود که در ظرف مدت  3ماه از تاریخ تصویب این الیحه جهت روشن نمودن وضع امالک استیجاری و
متصرفی خود و تادیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف
محل وقوع ملک مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرر اداره اوقاف از ادامه استفاده
و تصرفات غیر قانونی آنها جلوگیری و با خلع ید از مستاجر یا متصرف با رعایت صرفه موقوفه آن را به
اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستاجر یا متصرف قبلی و یا از

محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنها دریافت میدارد.
تبصره ـ ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز براساس آیین نامه ای خواهد بود که
ظرف  15روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
ماده  2ـ به منظور حسن اداره اماکن متبرکه مذهبی اسالمی کشور و مساجد از طریق انتخاب هیات
امنای جدید از اشخاص واجد صالحیت که مراتب تقوی و امانت آنان مورد تایید و قبول باشد و تجدید
انتخاب متولیان و امنا و نظار که از طرف سازمان اوقاف منصوب خواهند شد از این تاریخ کلیه اعضا هیات
امنا مذکور و متولیان و امنا و نظار مربوطه ازسمت خود معزول و از هر گونه دخل و تصرف در اموال اماکن
مورد تصدی ممنوع میگردند و مکلفند تا انتخاب و تعیین متولیان و امنا و نظار جدید کلیه اموال و وجوه
دریافتی و اسناد و مدارک موقوفه و اماکن مربوطه را به طور امانی حفظ و نگهداری نموده و به محض
صدور ابالغ و معرفی اعضای جدید عینا طبق صورت جلسه با نظر اوقاف محل تحویل نمایند.
تبصره ـ تجدید انتخاب و انتصاب متولیان و امنا و نظار قبلی بالمانع است و اداره امور موقوفه تا انتخاب
اعضای جدید به عهده اداره اوقاف محلخواهد بود.
ماده  3ـ سازمان اوقاف میتواند با کسب نظر مشورتی شورای امنا و نظار هر حوزه اوقافی از بین اشخاص
عالقمند و ذیصالح مذکور درفوق نسبت بهتشکیل و تعیین هیات امنا و انتخاب متولیان و نظار جهت
کلیه اماکن متبرکه مذهبی اسالمی اقدام الزم را به عمل آورد .هیات امنا این قبیل اماکن حداقل سه نفر
و حداکثر پنج نفر خواهند بود که پس از انتخاب و صدور ابالغ انجام وظیفه خواهند نمود .صدور ابالغ و
احکام مزبور نیازی به تصویب شورای عالی اوقاف نخواهد داشت.
تبصره  1ـ درهرحوزه اوقافی که شورای مشورتی امنا و نظار تشکیل نشده باشد جلب نظر و تصویب
شورای عالی اوقاف ضروری است.
تبصره  2ـ درمورد تعیین هیات امنا وانتخاب متولیان و نظار جهت مساجد ،سازمان اوقاف الیحه دیگری
تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به شورای انقالب اسالمی تقدیم مینماید.
ماده  4ـ تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مفاد این الیحه قانونی قطعی و الزم
االجرا است.

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به
صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه
اعتبار ساقط است.
تبصره  1ـ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند
با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره  2ـ کلیه امالک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع

موقوفات عام مصوب 1351/1/و سایر مراحل اصالحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان
تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف بامتصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره
نامه تنظیم میشود وجوهی که قبال از طرف دولت بابتامالک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده
بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط
کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه
آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره  3ـ کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطالع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی
خریداری نموده و بهموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت
وارده به فروشنده رجوع نمایند ،درصورتیکه متصرف طبق تبصره  1این قانون تقاضای اجاره نماید
سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره  4ـ در کلیه موارد مذکور درتبصرههای فوق درصورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در
مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتبا به آنان ابالغ مینماید ظرف مدت  31روز از تاریخ
رویت نامه اوقاف ازتنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان میتواند موقوفه را به اشخاص
داوطلب اجاره دهد .بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب
نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت
نمایند در صورت بروز اختالف فیمابین طرفین ،موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند اینگونه
موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
تبصره  5ـ اراضی و امالکی که درتصرف ومالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای
سیاست های غلط و یا زورمندانه سالطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی
کماکان درتصرف مالکین مذکور میباشد وسپس من غیر حق درمالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی
درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر
شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین امالکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند
ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است درصورتی که دالیل معتبری دال بر صحت وقف وجود
نداشتهباشد ازشمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که درمورد اراضی فوق الذکر
انجام شده از درجه اعتبارساقط و کان لم یکن میگردد ودرصورت بروز اختالف ،در هر دو مورد دادگاه
صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره  6ـ آن دسته از اراضی و امالک و جنگلها ومراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ( )1قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346و اصالحات بعدی آن و قانون حفظ و
حمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی مصوب  1371/7/5قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و
موقوفه تلقی نمیشود مگر درمورد حریم موقوفات و اراضیای که قبل از تاریخ 16/12/1365احیاء شده
باشد.
تبصره  6ـ درمواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره  7ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصرههای آن لغو و کان لم یکن میباشد .وزارت
کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون تهیه و پس از تصویب هیات دولتبه اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن

ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1371/12/2به تایید شورای
نگهبان رسیده است.

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها

ماده واحده ـ  1ـ هرگاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع
صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر
رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک
ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و اراضی بایر بالمالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن
اراضی و یا مسیل ها و یا تپه های موات و یا اراضی بایر بالمالک را ثبت کردهاند و بر اثر انقضا مدت
اعتراض و یا به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز و یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع
صالحیتدار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و یا بانکهای کشاورزی و ساختمانها
و یا دادستان شهرستان موضوع در هیاتی مرکب از
رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به انتخاب رییس دیوانعالی
کشور و رییس کل دادگاه های استان مرکز و مدیرکل بازرسی کشور در ظرف یکسال از تاریخ تصویب
این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین ) طرح خواهد شد.
هیات مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی الزم بداند درصورتی که تجاوز
به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یابانک های مذکور فوق و اراضی و مسیل ها و تپه های موات
نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد
الف ـ هرگاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپههای مذکور را به دیگری منتقل
نکرده باشد رای به پرداخت اعلی القیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد
داد.
ب ـ هرگاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه های مذکور مسیلها تا تاریخ تصویب این
قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیات با در نظر گرفتن قوانین احیا اراضی موات رای به
پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.
ج ـ هرگاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور را به دیگری منتقل کرده
باشد هیات رای به پرداخت قیمت اراضی و مسیل ها وتپه های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد
مگر آنکه تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رای به پرداخت
قیمت واقعی به تشخیص یکی از روسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به
ادعای خودشان خواهد داد .رای این هیات نسبت به موارد فوق قطعی و الزم االجرا است .حقوق دولت یا
شهرداری یا بانک ها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد الزم االجرا
استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و

پیشنهاد تسلیم عین زمینی را در مقابل قیمتی که هیات تعیین کرده بنماید قبول میشود.
د ـ اقدام به عملیات اجرایی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای کشاورزی و ساختمانی و دادستان
شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری و زیر نظر رییس هیات رسیدگی انجام خواهدشد.
ه ـ وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک
کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.
و ـ وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش کامل اقدامات هیات رسیدگی مذکور را به
کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید.
ز ـ نقل و انتقاالتی که از تاریخ تقدیم این الیحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیات مذکور توسط
متجاوزین و ایادی متلقای آن به هر عنوان به عملآمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح ـ اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی میشوند در صورتی که تا
ده روز از تاریخ صدور رای حاضر به پرداخت محکوم به نشوند توقیف میشوند مدت توقیف این اشخاص
مجموعا از پنجسال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذیرفته نمیشود.
2ـ برای خاتمه دادن به اختالفات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی
را کردهاند و به تقاضای ثبت آنان اعتراضی درمدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به
صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه
مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند از طرف دیگر مقرر میگردد هیاتی
مرکب از معاون اول دادستان کل و رییس دادگاه های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختالفات مزبور
با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی نموده یا رای به
پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات
توسط متصرفین به مالکین میدهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در
تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رای به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد .این حکم
قطعی و غیرقابل اعتراض است.
الف ـ متصرفین اعیانی های فوق باید شخصا ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات
این قانون استفاده نمایند منتهی ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال
اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند و اال به تقاضای مالک طبق قسمت اخیربند 2
اقدام خواهد شد.
ب ـ اراضی موضوع بند  2این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی
خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.
ج ـ اشخاصی که پس از تاریخ تسلیم الیحه اراضی موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف و یا
غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند  2این قانون استفاده نمیکنند
و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه
دهند مشمول بند  4ماده واحده خواهند بود.
3ـ در شهرستان هایی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را الزم بداند میتواند طبق
مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.
4ـ اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانک های دولتی یا اوقاف یا
شهرداری و یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیا اراضی موات یا مردم (با شکایت مدعی خصوصی )

تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند رأسا از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و عالوه بر خلع ید از آنها
به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
5ـ در رسیدگی هیات های مذکور در این قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست و
تصمیمات آنها با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
6ـ وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

