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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 «قانون اوقاف»

 

 :شوداز تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می : 1ماده 

 .التولیه استکه متولی ندارد یا مجهول . اداره امور موقوفات عامه1

 .. نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظار موقوفات عامه2

 .نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسالمی . 3

 .نشده است اداره امور اماکن مذهبی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده .4

 .امور حج. اداره 5

 .امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشوراداره  . 7

به تولیت با سازمان اوقاف  التولیه است وظایف و اختیارات مربوطدر موقوفات عامه که متولی ندارد و یا مجهول : 1تبصره 

 .است

 .موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات این قانون مستثنی است : 2تبصره 

توسط شورای  شودموارد مصرف وجوهی که طبق مقررات مربوط برای خدمات رفاهی از زائران دریافت می : 3تبصره 

 .خواهد شدعالی حج و زیارت تعیین

امور  هایوزیر و سرپرست سازمان اوقاف، معاونان وزارتخانهشورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست : 2ماده 

و نیز معاونان بانک مرکزی ایران، جمعیت شیر و خورشید  ه، بهداری، دادگستری، کشورخارجاقتصادی و دارایی، امور

 کشور، شرکت هواپیمایی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یک نفرامنیت کشور، شهربانی سرخ ایران، سازمان اطالعات و

به معرفی اتاق بازرگانی و  ازرگانانبوزیر و سرپرست سازمان اوقاف و یک نفر ازاز معتمدان به تشخیص معاون نخست

 .شودصنایع و معادن ایران در سازمان اوقاف تشکیل می

نامه طرز تشکیل و است و آیین وزیر و سرپرست سازمان اوقافریاست شورای عالی حج و زیارت با معاون نخست :تبصره 

 .هیأت وزیران خواهد رسیدوظایف آن به تصویب

 .باشدنماینده آن می است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد دارای شخصیت حقوقیموقوفه عام  : 3ماده 

متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانونی مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید به وسیله  : 4ماده 

توانند تی که معترض باشند میشود. اشخاص ذینفع پس از ابالغ تصمیم شعبه تحقیق در صورشعبه تحقیق اوقاف گواهی
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اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف نامه خود را به هیأت تجدید نظرظرف ده روز اعتراض

است و حکم دادگاه در این موارد و تصمیم هیأت تجدید نظر از ناحیه اشخاص ذینفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان

 .و حبس نیز جاری است نذر –حکم در مورد ثلث  باشد. همینیقابل پژوهش و فرجام م

شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها به حکم تحقیق فوت میموقوفاتی که متولی آنها  : 1تبصره 

 .تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی استشودالمداخله میاوقاف ممنوع

اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شدههر  : 2تبصره 

 .التولیه استشخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهولدر وقفنامه منطبق با

قسمتی از امور مربوط به موقوفه  در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای تصدی تمام یا : 3تبصره 

مورد وکالت را داشته باشد، در صورتی که وکیلی که از طرف متولی  مذکور باید توانایی انجاموکیلی انتخاب کند، وکیل

امور موقوفه  انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجامقسمتی از امور مربوط به موقوفه برای انجام تمام یا

ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ب کتباً به طریق اطمینان بخشی به متولی ابالغ خواهد شد هرگاه ظرف دونباشد مرات

 شودمیمتولی اقدام به تغییر وکیل ننماید، وکیل مزبور با ابالغ سازمان اوقاف منعزل ماه برای متولیان مقیم خارج کشور

 .اند خواهد شداین حکم شامل وکالیی که قبالً نیز انتخاب شده

ها و معابد و امثال تواند برای اماکن مذهبی اسالمی از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزادهسازمان اوقاف می : 5ماده 

ای که متولی ندارد با تصویب شورای عالی اوقاف شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف عامهآن همچنین موقوفات

 .ین یا هیأت امناء تعیین کندبه امانت را به عنوان ام

الزحمه آنان نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حق : 1تبصره 

هایی خواهد بود که نامهحفظ و نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها به موجب آیینهمچنین نظامات راجع به

 .رسدتصویب شورای عالی اوقاف میت و سنن و خصوصیات اماکن مربوط بهبر اساس مقررا

شود با جلب نظر سازمان وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می : 2تبصره 

زوار اماکن و ساکنان آن  وسایل رفاه و بهداشت امناء به ترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارکاوقاف به وسیله هیأت

 .ناحیه خواهد رسید

صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها و سایر مصارف مقدم است متولی موظف است موجبات آبادانی  : 6ماده 

نیات واقف  برداری صحیح از آنها به منظور اجرایراهنماییهای سازمان اوقاف در جهت بهرهرقبات موقوفه را با ارشاد و

 .فراهم آورد

یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه  هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و : 7ماده 

اهمال ورزد به موجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف از دخالت در امور  های مربوط مسامحه ونامهآیینو قانون اوقاف و

 امور موقوفه در صورتی که به سبب خیانت باشد با ضم امین بر طبقممنوعیت از دخالت در .شودیموقوفه ممنوع م

شود که متولی یا ممنوعیت درصورتی رفع میشود و در سایر مواردمقررات قانون مدنی و رد مال مورد خیانت مرتفع می

 .جبران نمایدنوعیت را ناشی از علت مم ناظر ممنوع عمالً به مقررات قانونی تمکین و خسارات
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توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین شود دادگاهها میدر مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می : 1تبصره 

 .تعیین نمایند

باشند کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم امین می : 2تبصره 

تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به صورت تعدی و و در

 .مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد

المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده همچنین عشر نذور بقاع متبرکه مجهولدرآمد موقوفات  : 8ماده 

کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه راسالمی که مبلغ نذور ه

 .رسدبه مصرف می اوقاف تصویب خواهد کردای که شورای عالینامهمعارف اسالمی دارد و طبق آیین

ر واقف کافی نیست علت قلت برای اجرای نظدرآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به  :تبصره 

اوقاف به  موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخیص تحقیقهمچنین آن قسمت از درآمد

نبودن وسایل و یا  مقصود از متعذرالمصرف آن است که به علت فراهم .رسدمصرف می نزدیکترین غرض واقف در محل به

 .مقدور نباشدمصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقررعدم احتیاج به  انتفاء موضوع و یا

عدم اقدام متولی حق تقاضای  سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسالمی در صورت : 9ماده 

د و در تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شوواقع شده باشد می دعوی دارد و اگر متولی طرف دعویثبت و اعتراض و اقامه

در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و  .حکم اعتراض کند صورت محکوم شدن متولی بر

 .باشداجرایی معاف می های ثبتی وهزینه

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  : 10ماده 

برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان کمتر از ده سال نباشد و

دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به  .اوقاف است

 .اداره اوقاف مربوط ارسال دارند

مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور به اداره اوقاف محل  ادارات ثبت :تبصره 

های متولیان نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و وقفنامهتحویل نمایند و

 .دارند لیماداره اوقاف مربوط تسموجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به

النظاره ناظر به در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حقالتولیه متولی و یا سازمان اوقاف حق : 11ماده 

النظاره در آن تعیین التولیه و حقخواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حقمیزان مقرر در وقفنامه

 درصد از عایدات خالص خواهد بود والنظاره پنجیه ده درصد و حقالتولنشده باشد حق

النظاره حق ای که متولی دارد صدی پنج از عایدات خالص آنها را به عنوانسازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامه

 .دریافت خواهد داشت

کند همچنین النظاره دریافت نمیحق ولیه والتسازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بیمارستانها و مدارس حق : 1تبصره 

 .وقف بر شهرها مجانی خواهد بود هزینه مؤسسات خیریه و آبهاینظارت آن بر درآمد و
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درآمد و هزینه موقوفه نظارت  در موردی که واقف خود متولی است سازمان اوقاف جز به درخواست او نسبت به : 2تبصره 

 .کنددریافت نمیالنظارهندارد و حق

در صورت ضم امین نصف  التولیه تعلق نخواهد گرفتالمداخله در زمان ممنوعیت حقبه متولی ممنوع : 3تبصره 

 .شدالتولیه متعلق به امین خواهدحق

ای که هر سال تنظیم دارد طبق بودجهالنظاره دریافت میالتولیه و حقسازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق : 12ماده 

المنفعه و نشر و تبلیغ مصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسالمی و احداث ساختمانهای عامخواهد کرد بهو تصویب 

 .رساندموقوفات و اماکن مذهبی اسالمی میبه حفظ منافع های مربوطمعارف اسالمی و هزینه

این  10ور در قسمت اول ماده جمع و خرج عواید راجع به وقف و ثلث و حبس و نذر به وصف مذکتحقیق در  : 13ماده 

علیهم و حل اختالفات حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوفقانون و صدور مفاصا

از دخالت در امور مربوط و لغو آن با  تصمیم در مورد ممنوعیت متولیبین آنان همچنین رسیدگی و اظهار نظر و اخذ

 .تحقیق اوقاف است شعب

هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز  : 14ماده 

 .گرددمیاستانها و شهرستانها تأسیس

اداره  .آیدمی شود به عملتجدید نظر از تصمیمات شعب تحقیق در هیأت تجدید نظری که در مرکز تشکیل می :تبصره 

پس از ابالغ تصمیم شعبه تحقیق  توانند ظرف ده روزصورتی که اعتراض داشته باشند میاوقاف و اشخاص ذینفع در 

 .تسلیم کنند تجدید نظر تحقیق اوقاف نامه خود را به هیأتاعتراض

تجدید نظر تحقیق اوقاف و  تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هیأت : 15ماده 

 .جلوگیری از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است موقت از مراجع قضایی بر فسخ یاا دستوریا حکم قطعی ی

تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرایی به وسیله مأموران اجرای اوقاف یا قوای  : 16ماده 

 .شودمیانتظامی به مرحله اجرا گذارده 

توانند نسبت به تصمیمات تجدید نظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدید نظر میاشخاص ذینفع  : 17ماده 

 .دادگاههای عمومی مراجعه نمایندآن منقضی شده باشد به

 .آیدعمل می رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورای عالی اوقاف بهتبدیل با حسن موقوفه با  : 18ماده 

در مقام تبدیل به  تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنیتولیدی به  خرید سهام مؤسسات : تبصره

 .در موارد تبدیل به احسن جایز نیستانتقال این سهام جز احسن مجاز است و

در قسمت  وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف مذکورسهم شرکتهای تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا  : 19ماده 

 .بود باشد مشمول مواد این قانون خواهدقرار گرفته 10ول ماده ا

 .بخشی نگهداری کندبه نحو اطمینان باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا 18سهام موضوع این ماده و ماده  :تبصره 

افقت و تصویب شورای با مو تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذکور : 20ماده 

ای ندارد ولی در صورتی که تقاضای ثبت موقوفات مداخله سازمان اوقاف در سایر موارد در اینعالی اوقاف ممکن است و

 .مکلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید باشد سازمان اوقاف موقوفه به عنوان مالکیت شده
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در صورتی که متولی در مدت  شوددرمانی وقف یا نذر یا حبس می آموزشی یااراضی که برای احداث مراکز  : 21ماده 

با تصویب تواند احداث مراکز مذکور نکند سازمان اوقاف میعالی اوقاف اقدام مؤثری برای متناسب با تشخیص شورای

و جمعیت شیر  - وزارت بهداری -آموزش و پرورش  وزارتشورای عالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار

 .احداث و تصدی کندرا  بگذارد تا مراکز مورد نظر خورشید سرخ محل یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی

هیأتهای تجدید نظر و سایر در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز تشکیل نامه طرز تحقیق و رسیدگی آیین : 22ماده 

سازمان اوقاف به تصویب  ه نحوه تصویب آنها ذکر شده است با پیشنهادکجز در مواردی های اجرای این قانوننامهآیین

 .هیأت وزیران خواهد رسید

شمسی و  1313 قانون اوقاف مصوب دی ماهقمری و  1328قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان  7و  6مواد  : 23ماده 

 گرددون لغو میتصویب این قان قانون مغایرت دارد از تاریخقوانین و مقرراتی که با این

 


