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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 «اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون تشکیالت و»

به یابد و امور ذیل خیریه تغییر نام می و اوقاف و اموراز تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج  : 1ماده 

 .گرددمیعهده این سازمان واگذار

التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و . اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول1

 .شداختالف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه با بطون الحقه و یا رفع

به استثناء مساجد و مدارس دینی و  .نشده است اداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده .2

 .تکایا

 .به سازمان محول شده یا بشودای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصالح مؤسسات و انجمنهای خیریه. اداره امور 3

تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه( ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد )یهاداره مؤسسات و انجمنهای خیر .4

تا تعیین تکلیف ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صالحیت باشد )انجمنهای خیریهضم امین در مؤسسات و

 باشد(. پیش بینی شده ناظر در مواردی کهعدم صالحیت ناظر )از طرف دادگاه( و همچنین است در صورت نبودن یا

 .ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم الزم در مورد آنهاانجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه .5

 .کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسالمی .6

 .باشد اذن ولی فقیه استاموری که متوقف بر سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی  : 1تبصره 

حضرت معصومه و حضرت  شیراز( وموسی )السالم و حضرت احمد ابنبقاع متبرکه حضرت رضا علیه : 2تبصره 

باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی  مربوط به آنها که متولی خاص نداشتهعبدالعظیم)ع( و موقوفات

خواهد  مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمانیا بشود از شمول این قانونشده  التولیه تعیینفقیه نایب

 .بود

وزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسالمی از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست : 2ماده 

 .شودامور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسالمی اداره میاوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و خارج از کشور و امور

 .باشدمی نماینده آن هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد : 3ماده 

موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. متولی  : 4ماده 

 .این قانون اقدام خواهد شد 17تا  14رعایت مواد ورد اعتراض اشخاص بادر م
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شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می : 1تبصره 

 .ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی استشود تا رفعالمداخله میممنوع

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

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

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

ی که وکیل انتخابی به تشخیص مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتوکیلی انتخاب کند وکیل

متولیان مقیم  برای متولی ابالغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماهسازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به

موضوع به دادگاه صالح احاله و تغییر وکیل ننماید  ار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام بهایران و چه

انتخاب نیز شود این حکم شامل وکالیی که قبالًمزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع می پس از ثبوت عدم توانایی وکیل

 .اند خواهد بودشده

تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیأتی از اوقاف و امور خیریه می سازمان حج و : 5ماده 

 .به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نمایداشخاص متدین و معروف

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

باشد حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میهمچنین نظامات راجع به

رسد خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران میهایی که بر اساس مقررات و سنن ونامهبه موجب آیین

 .خواهد بود

ه جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر کنذور نقدی  : 2تبصره 

هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف  شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیلهاماکن اهداء میاحتیاجی که به این قبیل

 :شودمی

 .عمران و آبادی اماکن مذکور -الف 

 .داشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیهتدارک وسائل رفاه و به -ب 

 .تعظیم شعائر دینی در آن محلنشر معارف اسالمی و تبلیغات مذهبی و  -ج 

 .کمک به مدارس علوم دینی در آن محل -د 

 .خیرات و مبرات مطلقه -ه 

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

 .به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد برداری صحیح از آنهاجهت بهرهرقبات موقوفه را در

نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند  ساله موقوفه یا اماکن اسالمی برای تعمیر و یادر صورتی که درآمد یک :تبصره 

 .واهد رسیدخ ذخیره و به موقع به مصرفسال در حساب مخصوصی
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هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و  : 7ماده 

مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ها ونامهقانون و آیین

 .امین خواهد شد المداخله یا ضمممنوع

النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه التولیه و حقالمداخله در زمان ممنوعیت حقبه متولی و ناظر ممنوع : 1تبصره 

 .شود اوقاف حق امین را خواهد پرداختمواردی که ضم امین میبرائت آنان ثابت شود و در

توانند سازمان حج و اوقاف و شود دادگاهها میضم امین می در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون : 2تبصره 

 .امین تعیین کنندامور خیریه را هم به عنوان

تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و نسبت به تعدی و  : 3تبصره 

بینی مقررات پیش نها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمولشد. و در صورتی که اساسنامه آبنیاد مربوط اقدام خواهد

 .های آن خواهند بودتبصره شده در این ماده و

متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از  : 4تبصره 

عدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و باشند در صورت تمیدر این قانون در حکم امین

مراجع قضایی نیز  باشد از طریق عمل آنها مشمول عناوین کیفریجبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه

 .تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد

قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ  اتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شدهالمصرف و موقوفدر آمد موقوفات مجهول : 8ماده 

 .رسدباشد زیر نظر سازمان به مصرف میمی معارف اسالمی و عمران موقوفاتو نشر کتب در زمینه

انداز چند سال برای اجرای پس درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با :تبصره 

رسد. آن قسمت از اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می تشخیص تحقیق اوقاف در مواردظر واقف کافی نباشد بان

االمکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد متعارف باشد حتیدرآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف

متعذرالمصرف آن است صرف  مقصود ازمصرف خواهد رسید.و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به 

 .مقدور نباشددرآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف

گذاشته شده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن  : 9ماده 

الزم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد  یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقداماتدر صورت عدم اقدام متولی

موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام تواند در مواردی که الزم بداند و مصلحتهمچنین می

 .صادره اعتراض کند

در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی  :تبصره 

 و ثبتی و اجرایی معاف های دادرسیدینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینهاسالمی، مدارس علوم

 .باشندمی

در دفاتر اسناد  9منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده  ثبت معامالت راجع به عین یا : 10ماده 
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ها و نامهوقف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدقرسمی موکول به موافقت

 .اداره اوقاف مربوطه ارسال دارندروز پس از ثبت به 10را ظرف  اسناد راجع به وقف

اوقاف محل تحویل نمایند.  ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره :بصره ت

های قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه مدت دو ماه از تاریخ اجرای اینمتولیان نیز موظفند ظرف

 .مربوط تسلیم دارندنگهداری به اداره اوقاف موجود نزد خود را برای حفظ و

ناظر به النظاره متصرفی( همچنین حق در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفاتالتولیه متولی و یا سازمان )حق : 11ماده 

النظاره در آن تعیین نشده التولیه و حقاست و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حقمیزان مقرر در وقفنامه

 .خواهد بود خالصالمثل از عایداتولیه به مقدار اجرتالتباشد حق

النظاره دریافت التولیه و حقسازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق : 12ماده 

 .رساندرساند رأساً به مصرف می سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهدای که هردارد طبق بودجهمی

از عواید همان  گرددمحل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت میوجوهی که از  : 13ماده 

 .مصارف مقرره خواهد رسیدموقوفات محسوب و به

 .ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسیدنامهاهدایی مطابق آییننحوه و ترتیب وصول پذیره و  :تبصره 

صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز  : 14ماده 

مگر در  های آن( با شعب تحقیق اوقاف استاین قانون و تبصره 7با رعایت ماده موقوف علیهم )تشخیص متولی و ناظر و

 .تولی نباشدتفریط مصورتی که مظنه تعدی و التولیه درموقوفات منصوص

ضرورت در مراکز  هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب : 15ماده 

 .گرددمیاستانها و شهرستانها تأمین

از ابالغ نظر شعبه تحقیق  توانند پسادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می :تبصره 

ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی  دادگستری طرح نمایند. حکم اینرا در دادگاههای اعتراض خود

 .اسالمی نیز جاری است

شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می : 16ماده 

م مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد تشخیص سازمان اقدامدت مناسب با

اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هالل تواند حسب مورد آن اراضی را درسازمان می

 .الزم به عمل آورند اقدام دهد تا قراراحمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد

به تصویب هیأت وزیران  های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازماننامهآیین : 17ماده 

 .خواهد رسد

 .گردداالجرا شدن این قانون لغو میقانون مغایرت دارد از تاریخ الزمکلیه قوانین و مقرراتی که با این  : 18ماده 

 


