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دیباچه «
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگلی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گلوش می رسلد کله: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بلود که ایلن پیروزی را بلرای ملت ما درسلت کرد. ایلن مراکز 
حساسلی اسلت که ملت باید به آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد که خیال کنند 
کله حلاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد می خواهیم چله کنیم. پیلروزی ما برای 

اداره مسلجد است.«1 
در تمام این سلال ها، فعالیت های شلایان توجهی در بسلیاری از نهادها و سلازمان های 
متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفته اسلت. املا دانلش تخصصی مدیریت مسلجد و 
تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، امری مغفول و فراموش شلده 
 بلود کله در آسلتانه چهلل سلالگی انقالب اسلالمی و عطلف بله فرمایش املام عزیز
کله پیلروزی ملا برای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته هلای خلود را در مرکز 
رسلیدگی بله امور مسلاجد که به تعبیلر مقام معظم رهبلری، به عنلوان »مرکز و مرجع 

20/4/59 :  1
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مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب می شلود، در حلوزه هلای 
مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتلی تجمیلع و تدویلن نملوده و بله محضر صاحلب نظران، 

دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعله و بهره منلدی از این مجموعه، بلا ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتلر و کیفی محصلوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خلود را بیابلد، هزینه های 

ملادی و معنلوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقالب 19/7/1390
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سخن رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد «
مسلجد طلراز اسلالمی بله عنوان خللوت انس بلا خدا و جلوت حشلر بلا ملردم، جایگاه 
عبلادت و پایگاه اندیشله، سلنگر دفلاع از ارزش هلای انقالبی و والیلت، مظهر آمیختگی 
دنیا و آخرت و پیوسلتگی فرد و جامعه، نقش محوری در ترویج سلبک زندگی اسلالمی 
و پی ریلزی تملدن نویلن اسلالمی دارد. نقشلی کله بلا هدایت املام راحل عظیم الشلأن 
رحملةاهلل علیله احیلاء شلد و تقویلت آن مطالبله رهبلر فرزانله انقلالب داملت برکاتله 

می باشلد.
با مالحظه سلیر تطور تاریخی مسلجد از صدر اسلالم تا زمان معاصر، روشلن می گردد، 
هم زملان بلا پیشلرفت تملدن اسلالمی، پیچیده تلر شلدن روابلط اجتماعلی فرهنگی و 
ظهلور مفاهیملی چلون »دوللت«، »حکوملت«، »مشلروعیت«، »قانلون«، »نهلاد« و 
»نظلارت«، در کنلار اصطالحاتلی هم چلون »املوال«، »مالکیلت«، »تصلرف«، »وقف«، 
»ثبلت«، »مالیلات« و »علوارض«، اصلول، قواعلد و نظلام حقوقلی حاکم بر مسلجد نیز 

دسلت خوش تحوالتلی شلگرف گردیده اسلت.
املروزه، تنظیلم و تنسلیق کارکردهلای مسلجد نیلز به سلان هلر نهلاد فعلال دیگلر در 
گسلتره فرهنگلی و اجتماعلی یلک جامعله، مسلتلزم اِعملال سلازوکارهای حقوقلی در 
قاللب قوانیلن و مقلررات مصلوب وکالی منتخلب ملت و صلد البته حفظ اسلتقالل آن 
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اسلت. بلا ایلن پیش فرض، حقلوق به عنوان یک رشلته تنظیلم کننده، بله صورت بندی 
و تمشلیت سلاختار و کارکردهای مسلجد در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسلی 

و ماللی می پلردازد.
ناگفتله پیداسلت احاطه بر سلاختار حقوقی مسلجد، نیازمند احصای قوانیلن و مقررات 
مربوطله، هملراه بلا تشلریح و تفسلیر آن می باشلد. امر مهمی کله برای نخسلتین بار در 
راسلتای سیاسلت های کالن مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد مبنی بر ارتقلای جایگاه 
مسلجد از وضعیلت موجلود بله وضعیت مطللوب در نظلام حقوقی ایلران، به قللم آقای 

کیلوان صداقتلی، کارشلناس جلوان و شایسلته دفتر حقوقلی این مرکز، تحقلق یافت.
امیلد اسلت در سلایه توجهلات حضلرت حلق، توفیلق انجلام مطالعلات و پژوهش هلای 
کاربلردی دیگلر بلا هلدف بازشناسلی چیسلتی و ماهیلت مسلجد، تحلیلل شلخصیت 
حقوقلی آن در سلاختار حقوقی جمهوری اسلالمی ایلران، اصالح قوانیلن و رویه موجود 
و نیلز نظام منلد کردن شلیوه تعاملل نهادها و دسلتگاه های اجرایی با مسلجد را داشلته 
باشلیم تا بدین وسلیله، گامی نوین در جهت تحقق شلاخصه های مسلجد طراز اسلالمی 

برداشلته شود.

محمد جواد علی اکبری
اسفندماه 1392
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سخن مؤلف «
بلا گذشلت بیلش از سله دهله از انقالب اسلالمی ایلران و ضلرورت توجه به مسلاجد به 
عنلوان مهم تریلن نهلاد مردمی و کانون ترویج اندیشله واالی انسلانی، چیسلتی، کارکرد 
و جایلگاه مسلجد در نظلام حقوقی ایران محل پرسلش و تأمل فراوان اسلت. پراکندگی 
و تشلتت قوانیلن و مقلررات مربلوط به مسلاجد، علالوه بر سلرگردانی دادرسلان، وکال و 
اندیشلمندان حقوقی، سلبب گردیده اسلت کلیه اشلخاص فعلال در حوزه مسلاجد اعم 
از حقوقلی و حقیقلی )از جملله شلورای عالی انقلالب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشلاد 
اسلالمی، مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد، سلازمان اوقلاف و املور خیریله، سلازمان 
تبلیغات اسلالمی، وزارت راه و شهرسلازی، بنیاد مسلکن انقالب اسلالمی، شلهرداری ها، 
شلوراهای اسلالمی، ائمله جماعات، هیلأت امناء، متولیلان موقوفه، خلدام و نمازگزاران( 
درك صحیحلی از حلدود صالحیلت و اختیلارات خود نداشلته باشلند کله پیامد چنین 
املری ملوازی کاری، ناهماهنگی و عدم اسلتفاده بهینه از منابع انسلانی و سلرمایه ای در 

توسلعه کیفی مسلاجد است.
بدیهلی اسلت در وهلله نخسلت، پاسلخ گویی بله سلؤاالتی نظیلر عموملی یلا خصوصی 
بلودن شلخصیت حقوقی مسلجد، نظارت مردمی یا حکومتی بر مسلاجد، حلدود و ثغور 
دخالت دولت در تنظیم و مقررات گذاری در حوزه مسلاجد، اسلتقالل تشلکیالتی، اداری 
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و ماللی ایلن ملکان مقلدس، نحلوه ثبت مسلاجد، میلزان و نحوه مشلارکت شلهروندان 
و ده هلا پرسلش دیگلر، مسلتلزم احصلاء و تدویلن و تنقیح مجموعله قوانیلن و مقرراتی 
اسلت کله به نحو مسلتقیم یا غیر مسلتقیم بلا گفتمان مسلجد ارتباط موضوعلی دارند.
بلا عنایلت بله فقلر مطالعلات و پژوهش های علملی از منظلر حقوقی پیرامون مسلجد و 
بله منظلور فراهلم نملودن مجموعله ای جامع کله ارایه دهنلده متنی صحیلح از قوانین 
و مقلررات و رویله قضایلی مربوطله هملراه با تشلخیص موارد تعلارض، تناقض، نسلخ و 
اصالحلات و الحاقلات باشلد، بلر آن شلدم تلا به پیلروی از الگلوی کتب حقوقلی رایج با 
پسلوند »در نظلم حقوقی کنونی«، برای نخسلتین بار در کشلور محشلایی »موضوعی« 
بلا محوریلت مسلجد را تألیلف نمایلم. فلسلفه اصللی تدویلن قوانیلن، مقلررات، آرای 
قضایلی، نظریلات و اندیشله های اندیشلمندان حقوقلی در حوزه مسلاجد، دسلتیابی به 
روح مشلترك، تسللط بلر کلیه اصول و قواعلد حقوقی حاکم بر مسلجد و پیوند مضاعف 
ابعلاد پراکنلده مسلاجد نظیر زوایلای فرهنگی، اجتماعلی، اقتصادی، معماری و... اسلت 
کله می توانلد در راسلتای اجلرای قانون تدویلن و تنقیح قوانین و مقررات کشلور مصوب 
1389/3/25 مجللس شلورای اسلالمی نیلز ارزیابلی گردد. بدیهی اسلت ایلن تالش نیز 
هماننلد هلر کوشلش بدیعلی، خاللی از نقلص نخواهد بلود. امید اسلت علملای گرامی، 
اسلاتید محتلرم حقوقلی و عملوم صاحب نظلران بر بنده منلت نهند و با گوشلزد نمودن 

خطاهایلم، بله تکامل و پختگلی اثر حاضلر بیافزایند.
در پایلان خلدای بی همتلا را کله بلا عنایلات و توجهلات بیکلران خلود، زمینه بلروز این 
مجلال را فراهلم آورد تلا بتوانلم به توفیق ارایله اثر حاضر نایل آیم سلپاس گفته و ضمن 
شلکرانه بله درگاه آن معبلود واحلد، مراتلب تقدیر و سلپاس خلود را از ریاسلت محترم 
مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد، حجت االسلالم و المسللمین جناب آقلای محمدجواد 
حاج علی اکبلری کله هملواره با شلفقتی مثلال زدنلی و چهره ای متبسلم مایله دلگرمی 

اینجانلب بوده انلد، اعالم ملی دارم. 
هم چنیلن در ایلن خصلوص از حجت االسلالم جنلاب آقلای یاسلر تلک فلالح، مدیلر 
محتلرم حقوقلی مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد کله با دقلت نظر و تشلویق های خود 
ملرا در نلگارش ایلن اثلر یلاری کردنلد، اسلاتید و سلروران گراملی، جنلاب آقلای دکتر 
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جلیل مالکی، رییس دانشلکده حقوق دانشلگاه آزاد اسلالمی واحد تهران مرکز و جناب 
آقای دکتر محمد جاللی، عضو هیأت علمی دانشلکده حقوق دانشلگاه شلهید بهشلتی 
کله زحملت نلگارش دیباچله به ترتیلب از منظلر حقوق خصوصلی و حقلوق عمومی را 
تقبلل فرمودنلد، جناب آقلای دکتر وحید اشلتیاق ریاسلت محترم مؤسسله مطالعات و 
پژوهش هلای حقوقلی شلهر دانلش و هم چنیلن اسلتاد معلزز جنلاب آقای دکتر سلید 
قاسلم زمانی معاون پژوهشلی آن مؤسسله که همواره بلا مهربانی پذیرای بنلده بوده اند، 
هملکار گراملی جنلاب آقلای وحیلد آگاه، پژوهشلگر حقوق عموملی و مدرس دانشلگاه 
کله در تماملی مراحلل تألیلف کتاب، نلکات ارزنلده ای را یادآور شلدند و کلیله عزیزان، 
هملکاران، معاونلان و مدیلران محتلرم مرکلز رسلیدگی به املور مسلاجد، خاصه جناب 

آقلای سلید فلرزاد اخوت بلی نهایت سپاسلگزارم.

و سالم بر میهمانان ضیافت عشق
کیوان صداقتی1
بهمن 1392

1  . دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات )تهران(.
Ksedaghati64@yahoo.com 



18

مقدمه «
اثلر حاضر در برگیرنده فرامین، اسلناد، قوانین، مقلررات، آرای قضایی، نظریات، دکترین 
و برخلی اسلتفتائات در حلوزه حقلوق مسلجد تا پایلان بهمن ملاه 1392 بلوده و کمتر 
مسلأله ای از نظلر بله دور مانلده اسلت. هم چنیلن در هنگام تدویلن و گلردآوری قوانین 
و مقلررات مربوطله، ضملن توجله کامل بله موارد نسلخ صریح یلا ضمنی، ذیلل موادی 
کله نیازمنلد توضیلح و تفسلیر بوده اند، اقدام به نگارش حاشلیه شلده اسلت تلا به درك 
و فهلم مخاطلب از قوانیلن و مقلررات مربوطه کملک دو چندانی کنلد. هم چنین از آنجا 
کله مفهلوم مسلجد از مفهلوم »وقف« جدا نمی باشلد، سلعی بلر آن گردید تلا قوانین و 

مقلررات مربلوط بله ایلن حوزه نیلز به خوبلی تدوین و تشلریح گردد. 
به طور کلی مجموعه حاضر مشتمل بر هفت قسمت است:

1- ارایله متنلی صحیلح از قوانین: نخسلتین هدف این بوده اسلت که متلن صحیحی از 
قوانیلن و مقلررات در اختیلار هملگان قلرار گیلرد. در تألیلف این مجموعه، سلعی بر آن 
بلود تلا با اسلتفاده از متن اولیه قوانین و مقررات و بهره مندی از روزنامه رسلمی کشلور، 
سلامانه مللی قوانیلن و مقررات جمهوری اسلالمی ایلران1 و مرکلز پژوهش های مجلس 
1  . Dotic.ir.
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شلورای اسلالمی،1 متلن صحیحلی از قوانین و مقررات مربوط به مسلاجد ارایه شلود.
2- تفسلیر و تشلریح ملواد: تلالش بلر ایلن بلود تا بلا بهره گیلری از کلیه منابلع و مآخذ 
حقوقلی، دکتریلن و نظریات علمای حقوق، فقها، آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشلور 
و دیلوان عداللت اداری، نظلرات مشلورتی اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن 
قلوه قضاییله و... در قاللب یادداشلت های دو سلتونه بعلد از متن اصلی، گاملی محکم در 
جهلت رفلع ابهاملات و اجماالت احتمالی موجود در قوانین و مقررات مسلاجد برداشلته 

شود.
3- بهره گیلری از آرای قضایلی: در ایلن اثلر تلالش گردیلد آرای هیلأت عموملی دیوان 
عاللی کشلور و هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری هملراه بلا انتخلاب پیلام دادنامه و 
مسلتندات بلرای هلر یلک از آراء در نظلر گرفته شلود تا خواننلدگان بتواننلد در صورت 

للزوم، تعملق و تأملل بیشلتری در این خصوص داشلته باشلند.
4- اسلتفاده از دیدگاه هلا و اندیشله های قضایلی علملای حقلوق )دکتریلن(: راهنمایلی 
و هدایلت خواننلدگان محتلرم ایلن مجموعله بله منابلع نظلری و قواعلد مسلتخرج از 
کتاب هلا و مقلاالت حقوقلی امری بس مهم اسلت. اگلر چه در خصوص حقوق مسلاجد 
همان گونله کله در ابتلدای املر بلدان اشلاره گردیلد، کتلاب، رسلاله یا مقلاالت چندانی 
بله چشلم نمی خلورد. از ایلن رو در پاره ای از موارد نویسلنده اسلتنباط و اسلتدالل های 

شلخصی خلود را لحلاظ نموده اسلت.
5- اسلتفاده از نظریلات مشلورتی اداره حقوقلی قوه قضاییه: در خصوص آرای مشلورتی 
پیراملون مسلاجد نیلز بلا هملان معضل مطرح شلده در فلوق روبرو هسلتیم. بله ندرت 
بله نظریلات مشلورتی اداره حقوقلی قلوه قضاییه بلر می خوریم کله مشلخصاً مربوط به 
مسلاجد باشلد. بدیهلی اسلت این امر مشلکل تألیلف چنیلن مجموعله ای را دو چندان 
نملود. از ایلن رو تلالش گردیلد، مفیدتریلن و موجه تریلن نظرات مشلورتی کله به نوعی 
وللو بله صلورت غیلر مسلتقیم و تلویحی با حلوزه مسلاجد مربوط می باشلد گلردآوری 

گردد.
6- اسلتفاده از منابلع معتبلر فقهلی و فتلاوی مراجلع عظلام تقلیلد: بلا عنایلت به اصل 

1  . Rc.majlis.ir.
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یک صدوشلصت وهفتم قانلون اساسلی کله مقرر داشلته: »قاضی موظف اسلت کوشلش 
کنلد حکلم هلر دعلوی را در قوانیلن مدونله بیابد و اگلر نیابد با اسلتناد بله منابع معتبر 
اسلالمی و یلا فتلاوی معتبلر حکم قضیله را صلادر نماید...«، اسلتفتائات احلکام حقوقی 

مسلجد از برخلی مراجلع عظلام تقلیلد در بخش آخلر کتاب لحلاظ گردید.
7- به کارگیری فهرست موضوعی و تاریخی در ارتباط با قوانین، مقررات و آرای قضایی.
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جدول قوانین و مقررات «

مرجع تصویب تاریخ تصویب عنوان

مقام معظم رهبری 1368/7/30 فرمان تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد 1

مقام معظم رهبری 1369/8/7 مجوز اجرای طرح توجیه ادارات اوقاف و امور 
خیریه 2

مجمع تشخیص مصلحت  1388/2/26 سیاستهای کلی نظام در بخش فرهنگ 3

همه پرسی 1358/9/12 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 4

مجلس شورای ملی  1307/2/18 قانون مدنی 5

کمیسیون مجلس  1310/12/26 قانون ثبت اسناد و امالك 6

مجلس شورای ملی  1319/2/22 قانون اصالح قانون ثبت احوال 7

مشترك کمیسیون 
مجلسین 1334/5/5 قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم 

کشاورزان 8

هیأت وزیران )دوره فترت( 1340/10/19 قانون اصالحات ارضی 9

مجلس شورای ملی قانون تشکیل خانه انصاف 1344/2/8  10

مجلس شورای ملی 1347/9/7 قانون نوسازی و عمران شهری 11

مجلس شورای ملی  1354/4/25 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و 
دفتریاران 12

شورای انقالب جمهوری 
اسالمی ایران

1358/2/4 الیحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره امالك و 
اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء 

و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
13

مجلس شورای اسالمی 1361/4/3
تفسیر قانونی مجلس شورای اسالمی راجع به 

قانون تجدید قرارداد و اجاره امالك و اموال 
موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار 

اماکن متبرکه مذهبی و مساجد

14
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مرجع تصویب تاریخ تصویب عنوان

مجلس شورای اسالمی  1363/1/28 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی 
موقوفه 15

مجلس شورای اسالمی  1363/5/17 قانون نحوه اجرای اصل )49( قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران 16

مجلس شورای اسالمی  1363/10/2 قانون تشکیالت واختیارات سازمان حج و 
اوقاف و امور خیریه 17

مجلس شورای اسالمی  1366/6/1 قانون محاسبات عمومی کشور 18

مجلس شورای اسالمی  1366/6/22 قانون زمین شهری 19

مجلس شورای اسالمی  1366/12/3 قانون مالیات های مستقیم 20

مجلس شورای اسالمی و 
مجمع تشخیص 1368/7/2 قانون کار 21

مجلس شورای اسالمی  1371/10/1 قانون حمایت قضایی از بسیج 22

مجلس شورای اسالمی  1371/11/25 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و 
اراضی موقوفه 23

مجلس شورای اسالمی  1375/3/2 قانون مجازات اسالمی 24

مجلس شورای اسالمی  1379/1/16 قانون استفساریه ماده )26( قانون نوسازی و 
عمران شهری 25

مجلس شورای اسالمی  1379/1/17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی 26

مجلس شورای اسالمی  1379/1/21 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب 
کتاب اول در امور مدنی 27

مجلس شورای اسالمی  1380/11/27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 28

مجلس شورای اسالمی  1382/12/24 قانون نظام صنفی کشور 29

مجلس شورای اسالمی  1383/6/11 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 30
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مرجع تصویب تاریخ تصویب عنوان

مجلس شورای اسالمی  1384/8/15 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت 31

مجلس شورای اسالمی  1387/2/25 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن 32

کمیسون امور قضایی و 
حقوقی مجلس شورای 

اسالمی
1387/4/18 قانون شوراهای حل اختالف 33

مجلس شورای اسالمی  1388/12/2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید عرضه مسکن 34

مجلس شورای اسالمی  1389/10/30 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران 35

مجلس شورای اسالمی  1391/2/30 قانون بودجه سال 1391 36

مجلس شورای اسالمی  1391/5/11 قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش 
رقبات، آب و اراضی موقوفه 37

مجمع تشخیص مصلحت  1391/10/2 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران 38

مجلس شورای اسالمی  1392/3/19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور 39

مجلس شورای اسالمی  1392/3/19 قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده 
در اثر حوادث غیر مترقبه 40

مقام معظم رهبری  1369/5/14 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت 41

شورای انقالب   1358/10/8 آیین نامه اجرایی طرح اشتغال فارغ 
التحصیالن بیکار 42

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1358/11/17 الیحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام 

مسکن 43

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1371/12/18 هدایت و ارشاد و احیای نقش واقعی و تبلیغی 

مساجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی 44
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مرجع تصویب تاریخ تصویب عنوان

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1372/10/7 عضویت استانداران در هیأت های احیای نقش 

مساجد 45

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1378/11/13

عضویت دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر 
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در شورای 

فرهنگ عمومی
46

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1378/12/24 سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی 47

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1383/10/22 آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور 

مساجد کشور 48

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1383/11/16 آیین نامه شورای هماهنگی و برنامه ریزی 

آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی 49

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1389/1/24 اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب 50

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1389/10/4 سند نقشه جامع علمی کشور 51

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1390/6/15 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 52

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1391/7/11 سند راهبردی کشور در امور نخبگان 53

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1391/12/15 مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور 54

شورای عالی انقالب 
فرهنگی 1392/4/25 مصوبه سند دانشگاه اسالمی 55

کمیسیون های مشترك 
دارایی و کشاورزی مجلسین 1336/8/21 آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات 56

هیأت وزیران 1358/2/17
آیین نامه اجرایی تجدید قرارداد و اجاره امالك 

و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و 
امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد

57
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مرجع تصویب تاریخ تصویب عنوان

شورای انقالب  1358/2/23 آیین نامه شوراهای کشاورزی کشور 58

هیأت وزیران  1365/2/10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات 
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 59

هیأت وزیران  1365/2/10 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی 60

هیأت وزیران  1365/2/10
آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و 

حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای 
اماکن مذهبی و موقوفات

61

هیأت وزیران  1365/9/30 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق 
سازمان اوقاف و امور خیریه 62

هیأت وزیران

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع 
متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس 

علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی 
از شمول موادی از قانون کار

63

هیأت وزیران  1372/12/24 آیین نامه اجرایی بند )3( از ماده )24( قانون 
مالیات های مستقیم 64

هیأت وزیران  1374/2/3 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش 
رقبات، آب و اراضی موقوفه 65

هیأت جمهور 1375/3/27
همکاری دستگاه های اجرایی در طرح جامع 

ملی و مذهبی شناسنامه مساجد با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

66

هیأت وزیران   1376/4/8 آیین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد 
کشور 67

هیأت وزیران  1378/11/13 اساسنامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی 
شهرسازی و معماری 68

هیأت وزیران  1381/11/30 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )3( ماده 
)139( اصالحی قانون مالیات های مستقیم 69
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مرجع تصویب تاریخ تصویب عنوان

هیأت وزیران 1387/7/23
تلقی شدن کمک های اشخاص حقیقی و 

حقوقی برای احداث مساجد، مصالها، مدارس 
علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

70

شورای عالی اداری  1387/8/15 اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی 71

هیأت وزیران 1387/8/20 آیین نامه جرایی قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن 72

هیأت وزیران  1387/9/24 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن 73

رییس قوه قضاییه 1388/1/16 آیین نامه شوراهای حل اختالف 74

هیأت وزیران 1388/2/20

تعیین سازمان اوقاف و امورخیریه به عنوان 
متولی و مسئول پیگیری امور مربوط به 
ساماندهی ساخت و ساز، احیاء، تعمیر و 

تجهیز مساجد

75

هیأت وزیران 1389/1/15
اختصاص یک درصد از بودجه ساالنه سازمان 
ملی زمین و مسکن برای احداث، مقاوم سازی 

و مرمت مساجد
76

وزیران عضو کارگروه مسکن 1390/4/17 آیین نامه اجرایی قانونی الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 77

هیأت وزیران  1390/7/17 آیین نامه مالی، معامالتی، اداری و استخدامی 
صندوق توسعه ملی 78

هیأت وزیران 1391/11/29
تعیین بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی )1394- 1390( موضوع ماده )217( 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

79

شورای اسالمی شهر تهران  1383/7/14

مصوبه »مجوز بخشودگی مساجد و اماکن 
مقدسه اسالمی و معابد اقلیتهای مذهبی و 

مدارس طالب علوم دینی از پرداخت عوارض 
ساختمانی مالکانه و نوسازی

80
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مرجع تصویب تاریخ تصویب عنوان

شورای اسالمی شهر تهران  1383/10/1 مصوبه چگونگی مشارکت شهرداری تهران در 
ساماندهی وضعیت مساجد در شهر تهران 81

ستاد پشتیبانی و هماهنگی 
امور مساجد

کشور
1386 -1388

مصوبات جلسات ستاد پشتیبانی و هماهنگی 
امور مساجد کشور 82

شورای سیاستگذاری مرکز 
رسیدگی به امور مساجد 1390/8/7 آیین نامه ستاد ساماندهی مساجد استان 

تهران 83

بخشنامه رییس قوه قضاییه 1383/9/5

بخشنامه اهمیت نماز و ضرورت تنظیم 
برنامه های مالقات عمومی توسط مدیران 
و مسؤوالن در مساجد جهت رسیدگی به 

مشکالت مردم

84

نماینده امام و سرپرست
سازمان اوقاف و امور خیریه 1365/3/27

دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطالحات 
مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و 

اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
85

سرپرست سازمان اوقاف و 
امور خیریه 1374/11/25

دستورالعمل آیین نامه مستثنی شدن خدام 
و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، 
تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات 

امور عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون 
کار

86

ستاد پشتیبانی و هماهنگی 
امور مساجد کشور 1385/2/18

دستورالعمل و وظایف پیشنهادی کارگروه 
تخصصی ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور 

مساجد
87

نماینده ولی فقیه و 
سرپرست سازمان اوقاف و 

امور خیریه
1386/9/20 دستورالعمل نحوه اداره رقبات و مستقالت 

مساجد 88

تصویب یک فوریت طرح، 
مجلس شورای اسالمی 1391/2/18

طرح »حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی 
و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور 

نمازخانه ها«
89
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جدول تاریخی آرای قضایی
مرجع صدور تاریخ صدور عنوان  رأی

هیأت عمومی دیوان عالی 
کشور 1337/1/15 وقف صرفاً با شهادت شهود قابل اثبات نیست. 1

هیأت عمومی دیوان عالی 
کشور 1342/12/29

مستفاد از صرف عبارت نساًل بعد نسل یا 
طبقتاً بعد طبقه در مورد وقف، تولیت و 

وصایت ترتیب است نه تشریک.
2

هیأت عمومی دیوان عالی 
کشور 1375/10/18

دعوی ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع علیه 
آرای شعب تحقیق در دادگاه های عمومی 

دادگستری، مالزمه ای با محل استقرار شعب 
تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه ندارد.

3

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1369/1/23

وفق موازین شرعی، کسب نظر کمیسیون 
مرکب از افراد صاحب نظر در سازمان اوقاف 

در خصوص تشخیص فروش یا تبدیل 
موقوفات به ملکیت الزامی است.

4

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1369/3/22

تسلیم نسخه ای از دادخواست به ادارات 
سازمان اوقاف هنگام طرح هرگونه دعوی 
توسط متولی و نیز آگاهی ادارات اوقاف از 

مخارج و مصارف اعتبارات هر موقوفه، به جز 
موقوفات منصوص التولیه الزامی است.

5

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1369/9/6

موافقت سازمان اوقاف با ثبت معامالت راجع 
به عین یا منافع موقوفات و ثبت معامالت 
رقبات در دفاتر اسناد رسمی، اعم از دارای 

متولی یا فاقد متولی الزامی است.

6

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1371/6/14

اخذ درصدی از سرقفلی واحد تجاری موقوفه، 
شرط تجدید اجاره و یا قبول انتقال مورد اجاره 

از طرف سازمان اوقاف به عنوان موجر است.
7

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1371/7/25

عدم تعلق مال موقوفه به عنوان حق دولت و 
عدم احتساب درآمد موقوفه در زمره بودجه 
عمومی از موجبات عدم شناسایی سازمان 

اوقاف به عنوان واحد دولتی باالصاله و حافظ 
منافع و حقوق دولت می باشد.

8



29

مرجع صدور تاریخ صدور عنوان  رأی

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1372/2/25

تنظیم سند اجاره با مالک اعیانی در خصوص 
اعیانی موجود در موقوفاتی که ملک اشخاص 

می باشد، با رعایت حقوق مکتسبه و تأیید 
استحقاق اشخاص به دریافت خسارت از 

فروشندگان زمین یا خانه موقوفه که سند 
مالکیت آنان ابطال شده است خواهد بود.

9

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1372/11/9

اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز 
فیمابین سازمان اوقاف و مستأجرین در 
موقوفات عام به موجب آیین نامه اجرایی 

مربوطه و دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره 
رقبات و موقوفات می باشد.

10

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1373/8/7

مداخله سازمان اوقاف در امور موقوفه دارای 
متولی خاص و مورد وثوق و قادر بر انجام 
تکالیف شرعی خالف موازین شرعی است.

11

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1373/12/6

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات 
سازمان اوقاف به قائم مقامی از موقوف علیهم 

و سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 
ذی صالح است.

12

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1374/5/28

سازمان اوقاف بایستی از هزینه های مربوط به 
حفظ عین موقوفه، آبادانی رقبات، تعمیرات 
جاری و مصارف مقرر در وقف نامه و سیره 

جاریه توسط متولی اطالع یابد.

13

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری

تعیین 30 % قیمت عادله روز زمین به عنوان 
مقدار پذیره، در مواردی که میزان پذیره 
متعارف بیش از آن باشد، خالف موازین 

شرعی است.

14

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1374/7/29

التزام متولیان منصوص التولیه صحیح العمل، 
به تنظیم و ارسال اوراق بودجه به ادارت کل 

اوقاف و امور خیریه
استآن های مربوطه، خالف موازین شرعی 

است.

15



30

مرجع صدور تاریخ صدور عنوان  رأی

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1375/4/9

متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه در انتخاب 
وکیل یا وکالی واجد الشرایط جهت احیای 

حقوق موقوفه مجاز می باشند.
16

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1376/5/4

شعب تحقیق سازمان اوقاف حق عزل، ممنوع 
المداخله کردن و یا ضم امین را نداشته و 
موارد مذکور تنها در صالحیت دادگاه های 

عمومی است.

17

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1376/8/3

رعایت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول 
موقوفه در انعقاد عقد اجاره با لحاظ صرفه و 

صالح وقف ضروری است.
18

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1377/4/27

التزام متولی به مصرف درآمد موقوفات 
مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت 
مبرات مطلقه وقف گردیده اند، منحصراً به 

موارد خاص، خالف موازین شرعی است.

19

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1378/6/20

خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع 
از تنظیم اجاره نامه، خالف موازین شرعی 

نمی باشد.
20

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1379/9/6

لزوم انجام مطلق تکالیف قانونی در زمان 
معین، در باب تعلق مالیات بر درآمد موقوفات 

عام در صورت عدم تسلیم صورت حساب 
درآمد و هزینه های موقوفه تا پایان خردادماه 

سال بعد، با شرایط مندرج در قانون 
مالیات های مستقیم در خصوص معافیت 

موقوفات عام از پرداخت مالیات مغایرت ندارد.

21

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1379/12/21

سند فروش یا تبدیل موقوفه در خصوص 
رقبه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی معامله 

شده اند، مطابق نظر رییس سازمان اوقاف 
باطل می گردد.

22

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1381/3/19

مساجد و تکایا در زمره کارگاه های کوچک 
مندرج در ماده )191( قانون کار بوده و خدام 

و کارکنان مساجد که به صورت تبرعی خدمت 
نمی کنند، مشمول قانون کار می باشند.

23



31

مرجع صدور تاریخ صدور عنوان  رأی

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1381/4/16

اخذ 15 % مابه التفاوت توسط سازمان اوقاف 
به هنگام انتقال مورد اجاره به غیر از مستأجر 

عرصه ای که احداث اعیان نموده، مغایر موازین 
شرعی نمی باشد.

24

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1381/10/8

تجویز، الزام به اخذ، یا ذخیره 20 % از درآمد 
موقوفه نسبت به موقوفاتی که نیاز به تعمیر 
ندارند، یا تعمیرآنان از طرق دیگر امکانپذیر 

است، خالف موازین شرعی می باشد.

25

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1383/3/3

عواید حاصل از محل پذیره، اهدایی، اجاره 
و استیجار موقوفات، به موقوفه مورد اجاره 

اختصاص می یابد.
26

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1383/11/4

تشخیص تحقق شرایط فروش موقوفه، منوط 
به صدور مجوز شرعی توسط مجتهد جامع 

الشرایط در سازمان اوقاف می باشد.
27

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1384/12/21

احداث اعیانی توسط زارعان صاحب نسق 
بدون کسب اجازه از سازمان اوقاف و عدم 

پرداخت پذیره اراضی، خالف موازین شرعی 
است.

28

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1385/5/8

متولیان موقوفات مکلف به تنظیم دفتر 
مخصوص جهت ثبت درآمد و هزینه موقوفه و 
افتتاح حساب جداگانه به نام موقوفه در موارد 

خاص می باشند.

29

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1385/6/5

سازمان اوقاف مکلف به نظارت بر امور 
موقوفات، متولیان ناتوان در انجام وظایف 
شرعی و قانونی و رعایت مصلحت و غبطه 

موقوف علیهم در موقوفات فاقد متولی است.

30

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1386/4/31

اطالق سرمایه گذاری پذیره های مأخوذه در 
موقع ایجار موقوفات خاص جهت استفاده 

کلیه بطون و در مواردی که واقف نظر به عدم 
اخذ پذیره داشته باشد، خالف موازین شرعی 

است.
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32

مرجع صدور تاریخ صدور عنوان  رأی

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1390/6/7

پس از ابطال انتقاالت بعد از وقف، متصرف 
باید ظرف روز از تاریخ رویت دعوت نامه اوقاف، 

جهت تنظیم سند اجاره مراجعه نماید.
32

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1390/6/21

تعیین اجرت المثل حق النظاره و تشخیص 
ضرورت نظارت اشخاص یا ادارات اوقاف در 
موقوفات غیر متصرفی با سرپرست سازمان 

اوقاف است.

33

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1391/5/2

صرف همه درآمدها و هزینه های موقوفات عام 
در امور مصرح در بند )ح( ماده 139 قانون 
اصالح موادی از قانون مالیات های مستقیم 

مصوب 1380، شرط برخورداری موقوفات عام 
از معافیت مالیاتی است.

34

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1391/8/1

اجرای نظریه های شعب تحقیق در موارد 
تعدی یا تفریط متولی یا ناظر، منوط به صدور 

حکم قطعی دادگاه می باشد.
35

هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری 1391/10/25

خروج اراضی موقوفات از ید متولی شرعی به 
عنوان مراتع و منابع طبیعی بدون توجه به 

دالیل شرعی مبنی بر وقفیت ملک از قبیل ید، 
بینه، شیاع محلی، اقرار متصرف، سیره جاری 

عمل به وقف و سابقه ثبتی، خالف موازین 
شرعی است.

36



فصل اول: اسناد باالدستی 
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35 فصل اول: اسناد باالدستی 

فرمان تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد
مقام معظم رهبری، مورخ 1368/7/30 «

متلن حکلم مقلام معظلم رهبری بله حضرت آیلت اهلل مهدوی کنلی به منظور تأسلیس 
مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد، ملورخ 1368/7/30 :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیت اهلل جناب آقای مهدوی کنی دامت برکاته

مراجعلات متعلدد از سلوی مرتبطیلن بلا مسلاجد تهلران ملن جملله ائمله جماعلت، 
گروه هلای بسلیج، متولیلان و متصدیان و غیرهلم حاکی از فقدان مرکلز و مرجع مقبول 
و آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد یعنلی اصلی ترین پایگاه دیلن و معنویت و اخالق 

است.
شلک نیسلت که حفظ قداسلت مسلاجد و تقویت هماهنگ جنبه های معنوی و انقالبی 
و تعلیملی و تبلیغلی آن نیازمنلد سلالمت و امنیت محیلط آن و دور مانلدن از منازعات 



36

و مناقشلات داخللی در آن اسلت. لذا شایسلته اسلت جناب عالی که بحملدااهلل برخوردار 
از وجاهلت و قبلول و حرملت در نلزد حضرات آقایان ائمه جماعت مسلاجد شلهر تهران 
می باشلید بلا تعییلن مرکزی و نمایندگانی به مهمه مسلاجد پرداخته و در ملوارد الزم با

کملک و حمایلت از برنامه هلای اسلالمی در مسلاجد و یلا لدی االقتضلاء بلا نصلب املام 
جماعلت و دیگلر مسلؤولین مربلوط به مسلاجد، بله رونلق و کارآیی و شلکوفایی هرچه 

بیشلتر ایلن پایگاه هلای انقلالب و اسلالم کملک نمایید.

توفیق متزاید جناب عالی را از خداوند متعال مسألت میکنم 
والسالم علیکم و رحمةاهلل



37 فصل اول: اسناد باالدستی 

1- بلا برجسلته تر شلدن کارکردهلای مسلجد پس از پیروزی انقالب اسلالمی سلال 57 
و نیلز تأسلیس سلازمان ها و نهادهلای متعددی که به طور مسلتقیم و غیر مسلتقیم در 
ارتبلاط بلا حلوزه مدیریت و اداره مسلاجد کشلور بودنلد، تداخل و ملوازی کاری وظایف 
و کارکردهلای نهادهلای متوللی مسلجد بله رغم تملام ثملرات گران بهایی کله در حوزه 
مسلجد داشلتند املری طبیعلی بلود. از ایلن رو در سلال 68، طی حکمی از سلوی مقام 
معظلم رهبلری، مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد، بله عنلوان »مرکز و مرجلع مقبول و 
نافذالکلمله ا ی در املر مسلاجد«، جهلت »دور مانلدن از منازعات و مناقشلات داخلی« و 

»رسلیدگی به مهمه مسلاجد« تأسلیس گردید.

2- شلاید تصلور شلود چلون مسلجد از مصادیق وقف اسلت، بنابرایلن الزاملاً مدیریت و 
نحلوه اداره املور مسلجد و جعل تولیت تماماً تابع اراده واقف و بانی مسلجد اسلت، حال 
آنکله برخلی از فقهلاء و اندیشلمندان حقوقلی قایلل به تفکیلک ماهیت وقف مسلجد و 
مکان هلای مذهبلی بلا غیلر آن بلوده و وقف مسلجد را بله »آزاد کردن بنده و گسسلتن 

رابطله ملکیت« تشلبیه کرده اند. »ان المسلجد أشلبه األشلیاء بالمعتق«
)مسلجد شلبیه ترین چیلز بله بنلده ای اسلت کله آزاد شلده اسلت(. بله دیگلر سلخن 
هم چنلان کله انسلان هنگاملی که بنلده ای را آزاد نملود، دیگلر چیرگی و اسلتیالیی بر 
وی نلدارد، هلرگاه زمیلن یلا بنایلی مسلجد واقع شلود، واقلف و بانی حق تصلرف، جعل 
تولیلت و اختیلاری جهلت مدیریلت مسلجد نخواهنلد داشلت. ملع ذلک، برخلی دیگر 
از فقهلاء قلرار دادن سرپرسلت و مدیلر موقوفله توسلط واقلف بر مسلجد را شلرعاً جایز 
می داننلد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: نوبهلار، رحیلم، نقش نظلام اسلالمی در مدیریت 
مسلاجد و میلزان اختیلارات واقلف در اداره امور مسلجد، نشلریه وقف میلراث جاویدان، 

شلماره 24 و 23، پاییلز و زمسلتان 1377، صلص 55- 43 (.

3- بلا عنایلت بله اینکله املروزه مسلاجد کشلور برخلالف دوره پیلش از انقلالب- کله 
تنهلا محللی جهلت انجلام فرایض و مسلتحبات دینلی بودنلد کارکردهلای متنوعی در 
ابلواب اجتماعلی، سیاسلی و فرهنگی نیلز دارند و برخی مسلاجد به جهلت برخورداری 
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از رقبلات متعلدد، از منابلع وگلردش ماللی قابلل توجهلی برخلوردار میباشلند، اِعملال 
درجله ای از نظلارت توسلط حاکلم اسلالمی بله منظلور تضمیلن سلالمت اداری، ماللی 
و معنلوی مسلجد و تنظیلم و تنسلیق اعملال اداری و حقوقلی مسلئولین آن، در کنلار 
صیانت از اصل »مردمی بودن مسلاجد« ضرورت دارد. پیش بینی سلازوکار حسابرسلی 
صورت هلای ماللی مسلاجد، ضلرورت تأییلد صالحیلت اخالقلی و احلراز توانمندی های 
هیلأت امنلاء و خادمیلن مسلاجد و معرفلی ائمله جماعلات بله دادسلرا و دادگاه ویلژه 
روحانیلت در صلورت احراز تخلف یا وقوع جرم توسلط مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد 
در راسلتای چنیلن ضرورتی اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: صداقتی، کیلوان، جایگاه 
مسلجد در نظلام حقوقی ایران، روزنامه حمایت قضایی، شلماره 2893، چهارشلنبه 27 

شلهریور ملاه 1392، ص 3(.

4- مسلاجد بله عنلوان کانلون فکلری و ایدئولوژیلک در نظام اسلالمی، نقشلی بی بدیل 
در تحقلق »آزادی مشلارکت« و »کثلرت گرایلی« به عنلوان پایه های اصلی دموکراسلی 
داشلته و حضلور مسلتمر مسلجدیان از گروه هلای سلنی و طبقلات شلغلی و فکلری 
متفاوت و »مشلارکت همگانی« و آزادی و ابتکار عمل نمازگزاران در اداره امور مسلجد، 
زمینه سلاز تحقلق جامعله آرمانلی و مطللوب خواهلد بلود. چله ایلن کله مومنیلن در 
مسلاجد، »حقلوق شلهروندی« را در محلدوده و مقیاسلی کوچک تر تمریلن می کنند تا 
آن را در جامعله »ملردم سلاالر دینلی« خود پیاده نماینلد. )صداقتی، کیوان، سلازمان و 
مدیریت در مسلجد و حقوق مترتب بر آن، قسلمت یادداشلت روز پایگاه اینترنتی مرکز 

)www.smtc.ac.ir/yad7( ،1392 آملوزش مدیریت دولتلی، ملورخ 7 مهلر

5- مدیریلت داخللی )شبسلتان( مسلجد و نیلز ایفلای نقلش املام جماعلت فی الذاتله 
منلوط بله اذن هیچ شلخص یلا گروه خاصی از جمله حاکم اسلالمی نیسلت. بله اجماع 
و اتفلاق علملای اسلالمی، چلون اماملت جماعلت برخلالف اماملت جمعله، »منصلب« 
)پسلت( نیسلت، هلرگاه ملردم خلود اماملی را برگزیننلد و بله وی اقتدا کننلد، کفایت 
کلرده و نیلازی بله نصلب وی از سلوی حاکلم شلرع نیسلت. )نوبهلار، رحیلم، هملان، 
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ص54.( هم چنیلن بلر پایله یک سلنت عرفلی و مذهبی کهن، مسلاجد توسلط گروهی 
از مومنلان کله از آنلان بله عنلوان »هیلأت امنلاء« یلاد می شلود، اداره می گردنلد. ایلن 
افلراد یلا در زملره بانیلان )واقفلان( اولیه مسلجد بلوده و یا بله انتخاب سلاکنین محل و 
نمازگلزاران بله صلورت داوطلبانه اداره مسلجد را متقبل گردیده اند. عموملاً انتخاب امام 
مسلجد نیلز توسلط اعضلای هیأت امنلاء به نمایندگلی از کلیله نمازگزاران محلل انجام 
می پذیلرد. اتخلاذ چنیلن ر راهبلردی در مسلاجد کله تماملاً به نحلو مردملی و از پایین 
بله باالسلت، بی شلباهت بله انتخلاب اعضای هیأت مدیره توسلط سلهام داران و سلپس 
رأی گیلری هیلأت مدیلره جهت انتخاب مدیلر عامل نیسلت )صداقتی، کیلوان، همان(.

6- مطابلق قانلون مدنلی، نهلاد وقلف بله اعتبلار موقوف علیهلم بله دو دسلته کلی وقف 
خلاص و علام تقسلیم می گلردد. بدیهلی اسلت ملوارد دخالت حاکم اسلالمی )سلازمان 
اوقلاف و املور خیریله(1 در مدیریلت اوقاف عامه )از جمله مسلجد( و نیلز وقف بر مصالح 
عامله کله املروزه به تبعیلت از حقلوق اروپا می تلوان از آن بله عنوان »منافلع عمومی« 
)Public Interest( یلاد کلرد گسلترده تر از وقلف خلاص اسلت. شلرط قبلول و قبلض 
حاکلم در ملواردی کله موقوف علیهلم غیلر محصلور یلا وقلف بلر مصاللح عامله بلوده و 
موقوفله متوللی نلدارد،2 ضلم امین کلردن توسلط حاکم در ملواردی که خیانلت متولی 
ظاهلر می شلود3 و نیلز مدیریلت و اداره اوقلاف عامه در ملواردی که فاقلد متولی متعین 
اسلت، از جملله نمونه هایلی اسلت که نشلان از دخاللت حاکلم در امر مدیریلت موقوفه 
و مسلجد دارد. از ایلن روسلت کله تخریلب یا نوسلازی مسلجد بلا اذن حاکم )سلازمان 
اوقلاف( بلوده و وقتی حاکم اسلالمی )شلهرداری ها( بنای مسلجدی را مطابلق با راهبرد 
طرح هلای تفصیللی و جاملع شلهری ندانسلت، مجلوز سلاخت آن را صلادر نمی کنلد 

)صداقتلی، کیلوان، همان(.

7- بلا مداقله در متلون فقهلی و نظریلات فقهاء روشلن می گردد مقوله مدیریت مسلجد 
و نحلوه اداره آن چنلدان منقلح نیسلت. علی هلذا اکنون کله دیگر نمی توان بلا قاطعیت 

1  . ماده )1( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 1363/10/2 .
2  . ماده )61( قانون مدنی: »... اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف و اال حاکم قبض می کند«.

3  . ماده )79( قانون مدنی: »... اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می کند«.
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از حقلوق »خصوصلی« یلا »عمومی« بودن اشلخاص حقوقی سلخن گفلت، این مهم در 
خصوص مسلجد با تأکید بیشلتری مطمح نظر اسلت. در واقع مسلجد در زمره اشلخاص 
حقوقلی نیمله عموملی نیمله خصوصی اسلت کله ماهیلت حقوقلی آن به هیلچ یک از 
مؤسسلات و دسلتگاه ها شلباهت ندارد. با این وجود مسلجد نهادی مردمی و مسلتقل از 
دوللت اسلت کله به جهت عدم اسلتفاده از بودجه عمومی کشلور، نحلوه »انتخاب« امام 
جماعلت و هیلأت امنلاء، مسلتخدم عمومی نبلودن فعالیلن آن )از جمله امنلاء و خدام( 
گرایش بیشلتری به سلمت حقلوق خصوصی دارد. از این رو سیاسلت تقنینلی در حوزه 
مدیریت مسلجد نیز بایسلتی بر پایه پاسلداری بیشلتر از »اصل مردمی بودن مسلجد« 

و پرهیلز از دولتی شلدن آن اسلتوار باشلد1 )صداقتی، کیلوان، همان(.

8- سلخنان رییلس مجللس شلورای اسلالمی در یازدهمیلن اجالس گرامی داشلت روز 
جهانلی مسلجد را می تلوان در راسلتای پرهیلز از دولتی شلدن مسلاجد برداشلت نمود 
کله عنلوان داشلتند: »زمانلی کله وزیلر فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی بلودم، وقتلی ایجاد 
کانون هلای فرهنگلی مسلاجد در دسلتور کار قرار گرفلت، آیت اهلل مهدوی کنلی به این 
جانلب توصیله کردنلد کله مراقلب باشلید مسلاجد را دولتی نکنیلد! من به ایلن توصیه 
عملل و تلالش کردم مسلاجد مسلتقل باشلند. در عین حال با حفظ اسلتقالل مسلاجد 
کله موهبتلی بلرای ملت ما اسلت، سلامان دهی وضع مسلاجد از طریق دوللت، می تواند 

قانونی شلود«.2

1  . برخلی از ملواد »طلرح حمایلت از احداث، تجهیز، نوسلازی و مدیریت مسلاجد کشلور و پیگیری املور نمازخانه ها« که یلک فوریت آن در 
تاریلخ 1392/2/18 در صحلن علنلی مجللس تصویلب و اعالم وصول گردید، در تعارض آشلکار با موضوع »غیر دولتی بودن« مسلجد اسلت.

2  . الریجانی، علی، خبرگزاری شبستان، کد خبر: :30/5/1392 مورخ، 284791
Mode&284791=Id&0=www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv
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مجوز مقام معظم رهبری در مورد اجرای طرح توجیه ادارات اوقاف و 
امور خیریه  مورخ 1396/8/7

طرح توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات «
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه «

مقدمه: «
بله دنبلال اجلرای قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه 
مصوب 1363/11/2 مجلس شلورای اسلالمی و آیین نامه هلای اجرایی آن مصوب هیأت 
وزیلران، بله دلیل تفسلیرهای مختللف توسلط ادارات و افلراد ذی ربلط از آیین نامه های 
فوق الذکلر و بلا عنایلت بله این کله بسلیاری از موقوفلات عامه به وسلیله  متولیلان اداره 
می شلود و غالبلاً مشلاهده شلده اسلت کله رقبلات متعلددی از موقوفات مزبلور به علت 
علدم آگاهلی بله موازین شلرعی و قوانین جاری و یا تفسلیرهای مختللف از حالت وقف 
خلارج و یلا بلدون رعایلت غبطله و صلالح وقلف در ید اشلخاص قلرار گرفته اسلت، لذا 
بله منظلور جلوگیلری از هرگونله سلوء اسلتفاده از موقوفلات و رعایت موازین شلرعی و 
قانونلی از سلوی ادارات حلج و اوقلاف و املور خیریله و متولیلان، به اسلتناد تبصره یک 
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ملاده یلک قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان، وظایلف ادارات حلج و اوقلاف و امور 
خیریله در رابطله بلا موقوفاتلی کله دارای متولی می باشلد به شلرح زیر ابلالغ می گردد:

مـاده 1- ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریـه بـه اسـتناد تبصـره 2 مـاده 1 قانـون  ●
تشـکیالت و اختیـارات سـازمان در مـورد بقـاع متبرکـه: 

الف- حضرت علی بن موسی الرضا علیه االف التحیه و الثناء )آستان قدس رضوی(
ب- حضرت احمد بن موسی )شاهچراغ(

ج -حضرت فاطمه معصومه
د- حضلرت عبدالعظیلم حسلنی و موقوفلات مربلوط بله بقلاع مزبلور کله از طلرف 
مقلام معظلم رهبلری بلرای اداره آن ها تولیت معیلن و منصوب گردیده اسلت هیچ گونه 

دخاللت و نظارتلی نخواهد داشلت. 

مـاده 2- چنان چـه از طرف مقام معظـم رهبری بـرای اداره موقوفـه ای متولی معین و  ●
نصب شـده باشـد ادارات حـج و اوقاف و امـور خیریه مجاز بـه دخالت و یـا نظارت در 

مـورد این گونـه موقوفـات نخواهند بود.
ملاده 3- متولیلان منصوصلی کله بلا تشلخیص ادارات تحقیلق سلازمان حلج و اوقاف و 
املور خیریله بله اسلتناد قسلمت آخلر ملاده 14 قانلون فوق االشلعار در مظلان تعدی و 
تفریط نباشلند از تسللیم صورت حسلاب درآمد و هزینه و اخذ مفاصاً حسلاب از شلعب 
تحقیلق معلاف بلوده و ادارات حلج و اوقلاف و املور خیریله بر اعملال این گونله متولیان 

نظلارت نخواهنلد نمود.

تبصره- در صورتی که این گونللله متولیان بخواهند از معافیت مقلللرر در ماده 2 قانون  ■
مالیات های مستقیم استفاده نمایند، ملزم به رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی آن 

قانون می باشند.

مـاده 4- به موجب مـاده 14 قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان و آیین نامه های آن  ●
تحقیـق در جمـع و خرج عواید موقوفـات و صدور مفاصاً حسـاب و تطبیق مصارف آن 
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بـا مفـاد وقف نامـه از وظایف شـعب ادارات تحقیق اسـت. لذا شـعب مذکـور موظفند 
همـه سـاله ضمن اقدام بـه موقع در ایـن مورد اسـامی متولیانی را که مشـمول مواد 2 
و 3 ایـن طرح نباشـند بـه ادارات حج و اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان مربوطه اعالم 
تـا آن ادارات بتواننـد بـه موقع در تنظیم اسـناد معامـالت راجع به عین یـا منافع این 
قبیـل موقوفـات نظـارت کامل نمـوده و امور موبـوط به موقوفـه با نظارت اسـتصوابی 
ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریه محـل انجام گردد. بدیهی اسـت بـه محض خروج 
هـر یـک از متولیان مشـمول این مـاده از مظـان تعـدی و تفریط موضوع نظـارت نیز 

مرتفع خواهد شـد.

1- طلرح فلوق بله شلماره 5931 /120 ملورخ 23 /7 /1369 کله توسلط نماینلده ولی 
فقیله و سرپرسلت وقلت سلازمان اوقلاف و املور خیریله، در خصلوص نحوه نظلارت آن 
سلازمان بلر اعملال متولیلان موقوفلات تنظیلم گردیلده بود، به اسلتحضار مقلام معظم 

رهبلری رسلید و ایشلان در تاریلخ 1369/8/7، ذیلل ایلن طلرح مقلرر فرمودند:
»جنلاب حجلت االسلالم آقلای جمارانلی؛ عملل بله ایلن آیین نامه، بلا رعایلت احتیاط 
در اجلرای مضملون وقف نامه هلا، خلوب و مفیلد اسلت و بلا آن موافقت می شلود« )نامه 

دفتلر مقلام معظم رهبری بله شلماره 1/3503 ملورخ 1369/8/14(. 
2- نلام سلازمان حلج و زیلارت و اوقلاف و امور خیریله به سلازمان اوقاف و املور خیریه 

تبدیل شلده است.

3- در موقوفلات منصوص التولیله در صورتلی کله مظنه تعلدی و تفریط متولی نباشلد، 
تحقیلق در جملع و خلرج عوایلد و صلدور مفاصلاً حسلاب بلا شلعب تحقیلق اوقلاف 
نمی باشلد )ملاده 14 قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه، 

مصلوب 1363/10/2(.
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از سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگ
 مصوب 1388/2/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام «

6- بهره بـرداری مناسـب از توانمندی هـا و ظرفیت هـای حوزه های علمیـه و روحانیت  ●
با اهتمـام به:

2- 6- ارتقلاء کارآملدی نهادهلای دینلی بله ویلژه ملدارس عللوم اسلالمی، حوزه هلای 
علمیله، مسلاجد و اماکلن مذهبلی و زیارتلی.

9- توسـعه ظرفیـت مسـاجد و بازگشـت آن به جایـگاه اصلی به عنوان رکن اساسـی  ●
جامعه اسـالمی با اهتمـام به:

1- 9- ترویلج و تبییلن جایلگاه و نقلش مسلجد در جامعه اسلالمی و تشلویق و ترغیب 
ملردم بله سلاخت و تجهیلز مسلاجد از طریلق گسلترش فرهنلگ وقلف، نلذر و سلایر 

خیلرات و مبرات.
2- 9- کملک موثلر بله احلداث، توسلعه، تجهیلز، تعمیر و نگهداری مسلاجد متناسلب 



45 فصل اول: اسناد باالدستی 

بلا نیازهلای جغرافیایلی و جمعیتلی مبتنلی بلر شلاخص های مطللوب با بهره گیلری از 
معماری و هنر اسلالمی ایرانی در کالن شلهرها، شلهرها، شلهرك ها و روسلتاها به ویژه 
اللزام بله تأسلیس مسلجد در مراکز میلان راهی، شلهرك های جدید و در حلال طراحی 

ساخت. و 
3- 9- سلامان دهی مسلاجد مبتنلی بلر تمرکلز در اهلداف و سیاسلتگذاری ها بلا حفظ 
بُعلد مردملی مسلاجد و محوریلت امام جماعلت در مدیریت مسلجد با هملکاری هیأت 

امنلای ملورد تأییلد آنلان و اسلتفاده از دسلتگاه های فرهنگی و تبلیغلی ذی ربط.
4- 9- ارتقلای کارآملدی و افزایلش کیفیلت و قابلیت هلای مسلاجد در عرصه هلای 
مختللف بلرای پاسلخگویی بله نیازهلای جامعله بله ویژه نسلل جلوان و فرهنگ سلازی 

بلرای حضلور بیشلتر ملردم در مسلاجد و شلرکت در نملاز جمعله و جماعلت.

10- اهتمـام بـه ترویـج، تعمیـم و نهادینـه کـردن فرهنگ عمل بـه احکام اسـالم به  ●
ویـژه اقامـه نمـاز، زکات و امر بـه معروف و نهـی از منکـر در جامعه. 
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از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
مصوب 1358/9/12 از طریق همه پرسی «

اصـل سـوم- دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران موظف اسـت بـرای نیـل بـه اهداف  ●
مذکـور در اصـل دوم، همـه امکانـات خـود را بـرای امـور زیـر بـه کار برد:

1- ایجـاد محیط مسـاعد برای رشـد فضایل اخالقی بر اسـاس ایمان و تقـوی و مبارزه 
بـا کلیه مظاهر فسـاد و تباهی.

15- توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم.

1- در یکصدوهفتادوهفلت اصلل قانلون اساسلی جمهلوری اسلالمی، ناملی از مسلجد 
بله میلان نیاملده اسلت. تنهلا در مقدمله قانلون اساسلی و در بیلان آغلاز شلکل گیری 
نهضلت ضلد اسلتبدادی در سلال های پیلش از انقلالب اسلالمی، قانون گلذار بله نقلش 
موثلر مسلاجد در افزایلش آگاهلی و علزم ملت ایلران در مبارزه با اسلتبداد اشلاره کرده 
و آورده اسلت: »قشلر آگاه و مسلئول جامعله در سلنگر مسلجد، حوزه هلای علمیله و 
دانشلگاه بله روشلنگری پرداخلت و بلا الهلام از مکتلب انقالبلی و پربلار اسلالم، تلالش 
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پیگیلر و ثمربخشلی را در باال بردن سلطح آگاهی و هوشلیاری مبارزاتلی و مکتبی ملت 
مسللمان آغلاز کرد«.

2- بلا عنایت به جایگاه واالی مسلجد در قرآن، فرمایشلات و سلیره نبلی اکرم و ائمه 
معصومیلن  و نیلز نقلش به سلزای مسلاجد در تحقلق آرمان های جامعه اسلالمی، 

شایسلته بلود قانونگلذار اساسلی ایران توجه بیشلتری بله این مهم مبذول می داشلت.

3- در بازنگری هلای احتماللی آینلده، بله نظلر می رسلد فصل هفتلم قانون اساسلی در 
باب شلوراهای اسلالمی کشلور، محمل مناسلبی جهت بیلان نقش، وظایلف و اختیارات 

مسلاجد باشد.

4- در قانون تشلکیالت شلوراهای اسلالمی کشلور مصوب 1361/9/1 مجلس شلورای 
اسلالمی، از جملله وظایلف و اختیارات تعیین شلده برای شلورای اسلالمی ده، تشلویق 

ملردم بله نگهلداری و تأسلیس مسلاجد و تکایا و بقلاع متبرکه بلود )بند 6 ملاده 26(.

5- بلا ایلن وجلود می تلوان از اصل سلوم قانون اساسلی به صلورت ضمنلی و تلویحی به 
تکلیلف دوللت در بله کار بلردن همله امکانات خلود جهت برپایلی و رونق امور مسلاجد 
پلی بلرد. بدیهی اسلت از محیط های مناسلب جهت رشلد فضایل اخالقی ملردم، مبارزه 
بلا مظاهلر فسلاد و تباهلی و ایجلاد ملودت، تعلاون عمومی و برادری اسلالمی، مسلاجد 

می باشند.

6- جمهلوری اسلالمی ایلران در اصلل دوم قانلون اساسلی، بلر پایله ایملان بله خلدای 
یکتلا، وحلی الهی، معلاد، عدل، کرامت انسلانی، اجتهاد مسلتمر فقهای جامع الشلرایط 
و ... شلکل گرفتله اسلت. در اصلل سلوم، دوللت موظف گردیده اسلت به منظلور تحقق 
اهلداف فلوق، همله امکانلات خلود را بله کار بنلدد. پاکسلازی محیلط جامعله از فسلاد 
اخالقلی، تزکیله نفلوس ملردم، افزایلش مشلارکت شلهروندان در اداره املور جامعله، 
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پلرورش جوانانلی آگاه و متعهد، نظارت همگانی از طریق بسلیج مردمی، تزکیه مسلتمر 
سلردمداران حکومتلی و ... از جملله شلروطی اسلت کله بلرای پیشلبرد اهلداف مندرج 
در اصلل دوم قانلون اساسلی ایلران الزم اسلت. پلر واضلح اسلت یکلی از مناسلب ترین 

بسلترهای ممکلن جهلت تحقلق شلروط مذکور، مسلاجد کشلور می باشلند.

اصـل چهـل و نهـم- دولـت موظـف اسـت ثروت هـای ناشـی از ربـا، غصب، رشـوه،  ●
اختالس، سـرقت، قمار، سـوء اسـتفاده از موقوفات، سوء اسـتفاده از مقاطعه کاری ها و 
معامـالت دولتـی، فروش زمینهـای مـوات و مباحات اصلـی، دایر کردن اماکن فسـاد 
و سـایر مـوارد غیـر مشـروع را گرفتـه و به صاحـب حق رد کنـد و در صـورت معلوم 
نبـودن او بـه بیت المـال بدهـد. این حکم بایـد با رسـیدگی و تحقیق و ثبوت شـرعی 

بـه وسـیله دولت اجرا شـود.
1- ملوارد متعلدد نیلت واقفلان نشلان از نفوذ فرهنلگ وقف در میلان ایرانیلان دارد که 
سلاخت مسلاجد به عنلوان یکی از شلاخصه های جامعه اسلالمی هملواره از نیات اصلی 
واقفلان بله شلمار می رفلت. احسلانی ماندگار کله قدمت خلود را بله تاریخ بنلای اولین 
مسلاجد در ایلران می رسلاند. از جملله موارد تضییع حقوق مسلجد و رقبلات آن، تعدی 
و تفریط، سلوء اسلتفاده و تصرف غیر قانونی موقوفه توسلط اشلخاص حقیقی و حقوقی 

است.

2- »سلوء اسلتفاده از موقوفات« عبارت اسلت از تحصیل ثروت ناشلی از دخالت در وقف 
برخلالف ترتیبلی کله شلرع معین نملوده باشلد )بند چهلارم ملاده 1 قانون نحلوه اجرای 

اصلل 49 قانون اساسلی جمهوری اسلالمی ایران، مصلوب 1364/5/17(.

3- سلوء اسلتفاده از موقوفلات و موقوفه خلواری یکلی از مصادیلق بلارز فسلاد اقتصادی 
اسلت که عدم نظارت کافی و ناهماهنگی میان دسلتگاه های اداری، به ویژه در سلازمان 
ثبلت اسلناد و املالك، اداره کل منابلع طبیعلی و سلازمان اوقاف و امور خیریه کشلور از 

عللل اصلی بروز آن اسلت. 
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 4- هرگونله نقلل و انتقلال مربلوط بله سلوء اسلتفاده از موقوفلات بله منظلور فلرار از 
مقلررات قانلون نحلوه اجلرای اصلل 49 قانلون اساسلی، پلس از اثبلات باطلل و بالاثلر 
اسلت و انتقلال گیرنلده در صلورت مطلع بودن و انتقلال دهنده به مجلازات کاله برداری 
محکلوم خواهند شلد )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: ملاده 14 قانون نحوه اجلرای اصل 49 

قانون اساسلی جمهلوری اسلالمی ایران(.

5- دریافلت هلر نلوع علوض بابلت انتقال اموال به دسلت آمده ناشلی از سلوء اسلتفاده 
از موقوفلات، در حکلم مال نامشلروع اسلت )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: ملاده 15 قانون 

نحلوه اجلرای اصلل 49 قانون اساسلی جمهلوری اسلالمی ایران(.

6- به منظور احیاء، توسلعه و اسلتفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و مقابله با سوءاسلتفاده 
از آن هلا اقدامات زیر انجام می شلود:

اللف- سلازمان ثبلت اسلناد و امالك کشلور بلا همکاری سلازمان اوقلاف و املور خیریه 
مکللف اسلت نسلبت بله ثبت موقوفلات بالمعارضلی که صحت وقلف آن محلرز و لیکن 

تاکنلون ثبت نشلده اند، اقلدام نماید.
ب- بله منظلور ایجاد بانلک اطالعات جامع موقوفلات، کلیه اشلخاص حقیقی و حقوقی 
متوللی وقلف موظفنلد اطالعلات کلیله موقوفلات، نلذورات، اثلالث باقیه، محبوسلات و 
صدقلات و موقوفلات علام غیرمتصرفلی و دارای تولیلت را بر روی سلامانه ای قلرار دهند 
کله تا پایان سلال اول برنامه توسلط سلازمان اوقلاف و امور خیریه ایجاد می شلود )ر.ك: 

ملاده 177 قانلون برنامله پنج سلاله پنجم توسلعه جمهلوری اسلالمی ایران(. 



53 فصل دوم: قوانین 

از قانون مدنی
مصوب 1307/2/18 مجلس شورای ملی با اصالحات بعدی «

مبحث دوم- در وقف «

ماده 55- وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ●
1- در صلدر اسلالم لغلات صدقله، حبلس و وقلف در یلک معنلی بله کار می رفلت. دو 
معنلی نخسلت قدیمی تلر می باشلند، لیکن هر سله در نص حدیلث دیده میشلوند. این 
ملاده انعلکاس حدیلث »ان شلئت حبسلت اصلهلا و تصدقلت بها غیلر انه الیبلاع اصلها 
و الیبتلاع و ال یوهلب و ال یلورث« می باشلد )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقلوق 

املوال، تهلران، گنلج دانلش، 1370، چلاپ دوم، ص 197(.

2- وقف در زمان جاهلیت نبوده و از تأسیسات اسالمی است )همان، ص 198(.

3- قانون گلذار مدنلی ایلران، مبحلث وقلف را از حقلوق امامیله پیلروی نملوده اسلت. 
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مقصلود از حبلس نملودن عین مال، نگاه داشلتن عیلن مال از نقل و انتقلال و هم چنین 
از تصرفاتلی اسلت کله موجب تللف عین گلردد. زیرا مقصلود از وقف، انتفاع همیشلگی 
موقوف علیهلم از ملال موقوفله اسلت و بدیلن جهلت هلم آن را وقف گفته انلد، چه کلمه 
وقف در فارسلی، ایسلتادن و نگه داشلتن است. منظور از تسلبیل منافع، واگذاری منافع 
در راه خداونلد و املور خیریله اجتماعلی می باشلد )امامی، سلید حسلن، حقلوق مدنی، 

جللد اول، انتشلارات اسلالمیه، چاپ بیسلت ونهم، 1388، ص 73(.

4- شلرط خلالف »خلروج ابلدی موقوفله از مللک واقلف« شلرط خالف مقتضلای ذات 
عقلد اسلت )جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، پیشلین، ص 55(.

5- تسلبیل منافلع محتملل الحصلول روا اسلت. مانند تسلبیل در وقف منافلع باغ میوه 
کله درختلان آن عادتلاً دو سلال بعد میلوه می دهند )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، 

همان، ص 55(.

6- چنان چله شلخصی وصیلت کنلد که ملال معینلی از اعیان املوال او بله محض فوت 
وی بلی اِعملال اراده کسلی موقوفله باشلد )ماننلد وصیلت موصلی مبنی بلر وقف چند 
تختله فلرش به مسلجد محلل( آن مال بله محض فلوت وی موقوفه اسلت و این وصیت 
نله عهلدی اسلت و نه تملیکی. املا رعایت ماده بعدی ]ملاده 56 قانون مدنلی[ در قبول 
وقلف الزم اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه 

محشلی قانلون مدنی، گنج دانلش، چلاپ اول، 1379 ،ص56(.

7- در زملان نلگارش و تصویلب ملاده 55 قانلون مدنلی، اوقاف فاقد شلخصیت حقوقی 
بوده انلد، املا با تصویب ماده 3 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و امور 
خیریله مصلوب 1363/10/16، بله همله انلواع وقلف )خلاص و عام( شلخصیت حقوقی 
داده شلده اسلت. ملاده سلوم چنیلن مقرر ملی دارد: »موقوفله دارای شلخصیت حقوقی 

اسلت و متوللی یا سلازمان، حسلب ملورد نماینده آن می باشلد«.
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8- در عقلد وقلف، تسلبیل همله منافلع ضلرورت نلدارد. بلکه تسلبیل برخلی از منافع 
نیلز، کافلی اسلت )جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، پیشلین، ص 200(. ماننلد این که 
شلخصی باغسلتانی را وقلف مسلجدی کند، بله اعتبار میلوه آن. بنابرایلن برگ هایی که 
می ریلزد و قابلل تبدیلل بله کود اسلت و شلاخه هایی که خشلک می شلوند، در مالکیت 

واقلف باقلی می ماند.

9- در عقلد وقلف نمی تلوان شلرط علوض نمود و یا خیار فسلخ قلرار داد و یلا آن را اقاله 
کلرد، زیلرا شلرط علوض، خیار فسلخ و اقالله با مقتضلای عقد که تسلبیل منافع اسلت 
منافلات دارد و شلرط خلالف مقتضلای عقلد، مطابلق ملاده 233 قانون مدنلی، باطل و 

مبطل عقد اسلت.

10- حقوق امامیه دو شرط در عقد وقف اضافه می نماید: الف( دوام ب( تنجیز.

اللف( دوام کله قصلد همیشلگی اسلت تنهلا فرقلی می باشلد کله حلق انتفاع بله معنی 
خلاص )جلزء در ملورد حبلس موبلد( با وقلف دارد. 

قانلون مدنلی تصریح به شلرط بلودن دوام ننموده اسلت. بنابراین چنان چه کسلی مالی 
را بلرای کسلانی وقلف نمایلد کله غالبلاً منقلرض می شلوند، مانند آن کله وقف بلر اوالد 
خلود نمایلد و اکتفلا بلر یک بطلن کند و مصرف پلس از انقلراض آن ها را معیلن ننماید 
وقلف صحیلح می باشلد، زیلرا دلیلی بلر شلرط بلودن دوام موجود نیسلت. قلول مزبور، 
مشلهور نلزد فقهلای امامیه اسلت. دو قول دیگر موجود اسلت: یکی حبلس نمودن عقد 

مزبلور و دیگلری بطالن آن. 
بنابلر آن کله وقلف بله طریلق فلوق، صحیلح باشلد، پلس از انقلراض موقوف علیهلم، 
مشلهور فقهلای امامیله بلر آننلد که عیلن موقوفله به واقلف یا ورثله او می رسلد. برخی 
نیلز معتقدنلد کله منافلع صلرف بریلات عموملی می شلود. بله نظلر میرسلد کله چون 
موقوف علیهلم منقلرض می شلوند، مسلتنبط از ملاده )91( قانلون مدنی، عوایلد موقوفه 

در بریلات عموملی مصلرف می گلردد. 
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ب( قانلون مدنلی در شلرط بلودن تنجیلز در عقلد وقلف سلکوت اختیلار نموده اسلت. 
بنابرایلن بله نظر می رسلد کله تنجیز در عقد وقلف مانند تنجیز در عقود دیگر می باشلد 

)امامی، سلید حسلن، پیشلین، صص 75 74(.

11- »نظلر بله اینکله وقفیلت عنوانلی اسلت طلاری، بلرای اثبلات آن دلیل کافلی الزم 
اسلت. صلرف اشلاره بله وقفیلت در سلند اجلاره و یا شلهادت شلهود بله نحلوی که در 
پرونلده منعکلس اسلت کافلی بلر احلراز و تحقلق وقلف نمی باشلد، بله علالوه تصرفات 
ممتلد خوانلدگان در رقبله ملورد بحلث بله عنلوان مالکیلت مؤیلداً بله ملاده 35 قانون 
مدنلی کله تصلرف بله عنلوان مالکیلت، دلیلل مالکیت اسلت خلالف ادعلای وقفیت را 
محلرز ملی دارد، مضافلاً بله ایلن کله عملل به وقلف بله اثبلات نرسلیده اسلت...« )رأی 

اصلراری دیلوان عاللی کشلور، شلماره 6- 1379/2/27 ردیلف 3/79.

12- در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت.
بنابرایلن بقلای متصرفین بله عنوان مالکیت و اسلتمرار و تلداوم تصرفلات مالکانه دلیل 
بلر مللک بلودن رقبله ملورد تصلرف خواهد بلود. مگلر آن که حسلب وقف نامله و دالیل 
مثبتله دیگلر املر وقفیلت مسلجل و محرز شلود و به هلر تقدیلر وقفیت حلال و ماضی 
املوال اسلتثنایی بلوده و اعالم آن نیاز بله اثبات قانونی دارد )نظریه مشلورتی 7/1512- 

1365/3/21/21، اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قوه قضاییه(.

13- مسلجدی کله وقلف می گلردد، خلود شلخصیت حقوقلی می یابلد و بله واقلف یلا 
نمازگلزارن تعللق ندارد )ر.ك: ماده 3 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقاف 

املور خیریه، مصلوب 1363(.
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مـاده 56- وقـف واقـع می شـود بـه ایجـاب از طرف واقـف به هـر لفظی کـه صراحتًا  ●
داللـت بـر معنـی آن کنـد و قبـول طبقـه اول از موقوف علیهم یـا قائم مقـام قانونی 
آن هـا در صورتـی کـه محصور باشـند. مثـل وقـف بـر اوالد و اگـر موقوف علیهم غیر 
محصـور یـا وقف بـر مصالح عامـه باشـد، در این صـورت قبول حاکم شـرط اسـت. 

1- وقلف عقلدی تشلریفاتی در برابلر عقلود رضایی اسلت و ایجلاب و قبلول باید لفظی 
باشلد. لیکلن صیغله وقلف و عربلی بلودن ایجاب و قبول، شلرط نیسلت. از جهلت لزوم 
مادتین 46 و 47 قانون ثبت نیز )در وقف امالك( عقد وقف، تشلریفاتی اسلت )جعفری 

لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 56(.

2- اگلر موقوف علیهلم غیلر محصلور باشلند )ماننلد وقلف بلر نمازگلزاران( و یلا وقف بر 
مصاللح عامله باشلد )مانند روشلنایی مسلجد( در این صورت قبول حاکم شلرط اسلت.

3- قانلون مدنلی در بلاب وقلف، شلرایط صحلت عقلد وقلف را بیلان ننملوده اسلت. اما 
بدیهی اسلت که عقد مزبور نیز مانند سلایر عقود، بایسلتی دارای شلرایط اساسلی برای 

صحلت معاملله کله در ملاده 190 قانون مدنلی بیان گردیده باشلد.

4- قانلون مدنلی به پیلروی از برخی از فقهلای امامیه، وقف را مطلقاً خواه وقف عام باشلد 
و یلا وقلف خلاص، عقلد دانسلته و محتاج به قبلول می داند. املا دو نظر دیگلر بین فقهای 
امامیله موجلود اسلت که یکی ایقاع بلودن وقف به طلور مطلق و دیگری عقلد بودن وقف 

خاص و ایقاع بودن وقف عام می باشلد )امامی، سلید حسلن، پیشلین، ص 74(.

5- واقلف تلا پیلش از عقلد، ماللک مطلق عیلن موقوفه اسلت و می تواند به هلر نحو که 
بخواهلد آن را وقلف نمایلد. لیکن پلس از تحقق وقف، املکان تغییر در آن وجلود ندارد. 
زیلرا موقوفله از ملکیلت واقلف خلارج و رابطله او از ملال قطلع می گلردد. بدیلن جهلت 
اسلت کله ملاده )61( قانلون مدنلی می گویلد: »وقف بعلد از وقلوع آن به نحلو صحت و 
حصلول قبلض الزم اسلت و واقلف نمی تواند از آن رجلوع کند یا درآن تغییلری بدهد یا 
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از موقوف علیهلم کسلی را خلارج کنلد یلا کسلی را داخلل در موقوف علیهلم نمایلد یا با 
آن هلا شلریک کنلد یلا اگلر در ضملن عقد متوللی معین نکلرده بعلد از آن متوللی قرار 

دهلد یلا خود بله عنلوان تولیت دخاللت کند«.

6- وقلف مسلجد بله وصیلت نیلز ممکلن اسلت واقلع گلردد. در چنیلن صورتلی، وقف 
معللق بله ملرگ واقلف )موصلی( می گلردد.

7- صلرف عوایلد دکانلی در مسلجد، نله دلیلل وقفیلت اسلت نه دلیلل تصلرف )دیوان 
کشلور، حکلم شلماره 13962/849- 16/4/13 در: بروجلردی عبلده، محملد، اصلول 

قضایلی حقوقلی، جللد 2، تهلران، روحلام، 1382، شلماره 523(.

8- التلزام و تعهلد بله وقلف نملودن امالك معینلی را نمی تلوان دلیل بر وفای به شلرط 
و عملل نملودن بلر طبلق التزام کله حاکی از تحقق وقف باشلد قلرار داد )دیوان کشلور، 
شلعبه 1، شلماره 1382- 18/6/21 در: متیلن، احملد، مجموعه رویله قضایی، حقوقی، 

تهلران، آثلار اندیشله، 1387، ص 334 و بروجردی عبده، محمد، پیشلین، ش 523(.

9- هرگاه کسلی متصرف مالی باشلد و بدانیم که آن مال سلابقه وقف دارد، یا کسلی با 
او بله منازعله برخیلزد و دعلوی وقف بلودن آن را کند و بله این صورت، دلیلل به دادگاه 
بدهلد کله سلابقاً وقف بوده اسلت، اما نتواند وقف بلودن آن مال را در زملان اقامه دعوی 
ثابلت کنلد، در ایلن صلورت اماره مالکیت به نفع متصلرف به کار خواهد رفلت )مواد 37 
35 قانلون مدنلی(، لیکلن چنانچله خلود متصرف اقلرار کند که مللک سلابقاً وقف بوده 
اسلت، دیگلر نمی توانلد به املاره مالکیت )تصرف( اسلتناد کنلد، مگر این کله ثابت کند 
کله ماللک بله ناقل صحیلح به او منتقل شلده اسلت )ملاده 37 قانون مدنلی( )جعفری 

لنگلرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، چلاپ دوم، 1370، ص 256(.

10- بلا فلوت موقوف علیهلم طبقله اول، منافلع موقوفه به طور تسلاوی بیلن وراث آنان 
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تقسلیم می شلود )نظریله 7/5038- 1369/10/12 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 
مترجمیلن قلوه قضاییه(.

11- »...جملله )اوالد( منلدرج در وقف نامله بله اطلالق شلامل اوالد در طبقله الحقله 
نیلز می باشلد و نمی تلوان جملله مذکور را فقلط شلامل اوالد طبقه اول دانسلت« )رأی 

اصلراری 78- 1323/10/2(.

12- »...وقتی سلند رسلمی به عنوان وقف نامه تلقی می شلود که شلرایط وقف از حیث 
مقلررات موضلوع ملواد 55 بله بعلد قانون مدنلی تحقلق یافته باشلد و در وقف بله امور 
خیریله نیلز قبلول حاکم شلرط اسلت )ملاده 56 قانلون مدنلی(. بنابراین سلند موضوع 
اسلتعالم وصیت نامله تلقلی می گلردد نله وقف نامله« )نظریله 7/6442- 1365/11/29 

اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

13- در موضلوع اختلالف در در دعلوای ملکیت و وقفیت مسلجد، اصل بر ملکیت اسلت 
و مدعلی وقلف مسلجد بایلد دعلوی را ثابت نمایلد و عمل بله وقف هم بله تنهایی دلیل 
مثبلت وقلف محسلوب نمی گلردد )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: دیوان کشلور، شلعبه 3، 

ش 298- 23/4/6 در: متیلن، احمد، پیشلین، ص 335(.

14- هلرگاه کسلی ماللی را متصرف باشلد و به تصلرف خود عنوان مالکیلت دهد و حال 
که:  آن 

اوالً: منازعی دارد که مدعی وقف بودن آن است.
ثانیلاً: دالیلل مسللمی بر سلابقه وقلف بودن آن ملال در بین باشلد، خواه آن دلیلل اقرار 
متصلرف بلر سلبق وقلف باشلد ملاده 37 قانلون مدنلی( خواه سلند رسلمی و یلا دلیل 

دیگلر، در ایلن خصوص بایلد گفت:
الف( تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است.

ب( چلون مللک ملورد نلزاع، سلابقه وقفیلت دارد و نظر به اینکله از صلد موقوفه ممکن 
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اسلت تعلداد کملی، واجد شلرایط ملواد 89 -88 قانون مدنلی جهت تبدیلل به ملکیت 
باشلند، پلس غلبله کله مبنلای املارات قانونلی و عرفلی اسلت، در آن جانلب اسلت که 
اوقلاف، علی االصلول مبلدل بله امالك نمی شلوند. ایلن را اصلل »عدم تبدیلل به ملک« 
گوینلد. بلا وجلود تعلارض این دو ملاده، هر دو سلاقط می شلوند و به حکم اسلتصحاب، 
ناگزیلر جانلب وقفیلت، کله حاللت سلابقه دارد ترجیلح می یابلد )جعفلری لنگلرودی، 

محمدجعفلر، حقلوق اموال، پیشلین، صلص 257 -256(.

15- چنان چله شلخصی متصلرف به عنوان مالکیت در ملکی باشلد و سلابقه وقفیت آن 
نیلز محلرز گلردد، املا دعوایی در بین نباشلد، در این صلورت صرف اسلتصحاب وقفیت 

سلابق بلر ید کنونی متصلرف، حکومت نخواهد داشلت. 
در ایلن صلورت حکم شلماره 699 ملورخ 1334/4/17 هیأت عمومی دیلوان عالی را نیز 
بایسلتی بلر ایلن فلرض حملل نمود کله مقرر ملی دارد: »یلد فعللی، حاکم بر ید سلابق 
اسلت، یعنلی تصلرف فعللی به عنلوان مالکیت را، تصرف سلابق وقلف، ولو ثابت شلود از 
اعتبلار سلاقط نمی کنلد، مگلر در صورتلی کله ضمن اثبلات تصرف سلابق وقلف، محرز 

گلردد کله منشلأ تصرف فعللی مالکانه غصلب عین موقوفله از تصرف وقف اسلت. 
در ایلن صلورت، تصلرف وقلف، معتبر اسلت تا خالفلش ثابت شلود«. )بلرای دیدن نظر 

اخیلر ر.ك: جعفلری لنگرودی، محمدجعفر، هملان، ص 257(.

16- »منظلور از ذکلر کلمه حاکم در ماده 56 ق. م شلخصی اسلت کله صالحیت صدور 
حکلم را دارد و طبلق مقلررات و قوانیلن مملکتلی از سلوی مقامات صالح بله امر قضا در 
محلل اشلتغال دارد کله در زملان فعلی بلا رییلس دادگاه عموملی محل انطبلاق دارد« 
)نظریله 7/1183- 83/2/19 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قوه قضاییه(.

17- هلرگاه متداعییلن بلر سلر ملکلی از جهلت وقفیلت و ملکیلت، نزاع کننلد و دالیل 
کافلی بلرای اثبات یک سلوی قضیه نباشلد، بایلد جانب ملکیلت را ترجیلح داد و مدعی 
وقلف، بایلد دلیلل دهلد، زیلرا غلبه بلا ملکیت اسلت. یعنی چنان چله محلدوده ای را که 
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شلامل صلد پلالك اسلت در نظلر گیریلم، از میلان آن هلا شلاید دو یا سله پلالك، وقف 
باشلد، اغللب پالك هلا وقلف نیسلت، یعنی ملک اسلت. 

همیلن غلبله اسلاس املاره را تشلکیل می دهلد. یعنی املاره، بلر ملکیت اسلت، مگر آن 
که خالفلش ثابلت گردد.

18- موقوفه می بایست اجماالً معلوم باشد.
بله عنلوان مثلال در خصلوص قطعله زمینی که بلرای احداث مسلجد وقف می شلود، به 

لحلاظ وصلف و اندازه داشلتن عللم اجمالی کفایلت می کند.
زیلرا عقلد وقلف، عقلدی مبتنی بر مسلامحه اسلت و ضرورتی نلدارد که ماننلد عقد بیع 

ملورد معاملله از هر جهت دقیقلاً معین باشلد )ر.ك: ماده 216 قانلون مدنی(.

19- وقلف بلر مسلاجد، امامزاده هلا و بقلاع متبرکله، وقلف بر املور خیریه اسلت. یعنی 
وقلف بلر عملوم اسلت نه وقف بلر بنای مسلجد و بقلاع و امثال آن هلا )برای دیلدن نظر 
اخیلر ر.ك: اماملی، سلید حسلن، پیشلین، ص 81(. مطابق ماده )3( قانون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان حج و اوقاف و املور خیریه مصوب 1363/10/2، »هلر موقوفه دارای 

شلخصیت حقوقی اسلت و متولی یا سلازمان حسلب ملورد نماینده آن می باشلد«.
از سلوی دیگلر برابلر ملاده )588( قانلون تجلارت، شلخص حقوقلی می توانلد از کلیله 
حقلوق و تکالیفلی کله اشلخاص حقیقلی دارند اسلتفاده نمایلد، مگر حقلوق و وظایفی 
کله بالطبیعله فقلط انسلان ممکن اسلت دارای آن باشلد، ماننلد حقوق و وظایلف ابوت، 

بنوت و امثلال آن.

20- »چلون بله موجلب صریلح ملاده )1306( قانلون مدنی عقلد وقف صرفاً به وسلیله 
شلهادت شلهود قابلل اثبلات نیسلت از ایلن رو نظلر شلعبه چهارم دیلوان عالی کشلور 
صحیلح و منطبلق بلا ملاده مزبلور بلوده اسلت. بدیهی اسلت کله غاصبیت یلد متصرف 
بله عنلوان مالکیلت یا سلبق تصلرف وقف به وسلیله شلهادت شلهود قابل اثبات اسلت. 
ایلن رأی بله موجلب ملاده واحلده مصلوب 1328/4/7 کمیسلیون قوانین دادگسلتری 
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مجللس شلورای مللی الزم االتبلاع می باشلد« )رأی وحلدت رویله شلماره 3925 مورخ 
1337/1/15(. البتله الزم بله ذکلر اسلت ملاده )1306( قانلون مدنلی به موجلب قانون 

اصالحلی 1370/8/14 حلذف گردیلد.

مـاده 57- واقـف بایـد مالک مالی باشـد که وقـف می کند و بـه عـالوه دارای اهلیتی  ●
باشـد که در معامالت معتبر اسـت. 

1- واقلف بایلد مالک عیلن موقوفه در حین عقد باشلد و منافعی که تسلبیل می کند، از 
تاریخ تسلبیل، ملک او باشلد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون 

مدنی، پیشین، ص 57(.

2- »اگلر ملکلی قبلل از وقلف شلدن از ملکیت واقلف خارج گردیده باشلد، بله مصداق 
الوقلف اال فلی مللک، چنیلن وقفلی نمی توانلد صحیلح باشلد« )نظریله 7/3570- 

.)1374/6/26

3- چلون بایلر بلودن زمیلن آن را از ملکیلت ماللک خلارج نمی کند وقف آن بالاشلکال 
اسلت و چلون انتفلاع از آن میسلر اسلت، وقفیت کماکان باقی اسلت )نظریله 7/6329- 

.)1379/6/31

4 -چنان چله در زملان تنظیلم سلند رسلمی وقف نامله، ملورد وقلف در مالکیلت واقف 
قلرار نداشلته اسلت، وقلف آن از ناحیله غیرماللک وفلق ملاده 57 ق. م صحیلح نبوده و 

وقف نامله قابلل ابطلال خواهلد بلود )نظریله 7/5667- 1382/7/13(.

5- چلون در اثلر وقلف، واقلف در اموال خلود تصرف می کند، این اسلت کله قانون گذار، 
اهلیلت را در واقلف شلرط نملوده اسلت و آن همان اهلیتی اسلت کله در معامالت الزم 

می باشلد و در ملواد 210 و 213 قانلون مدنی بیان شلده اسلت.
6- تصلور نگلردد کله قانلون بلا ذکلر این عبلارت که »واقلف بایلد مالک مالی باشلد که 
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وقلف می کنلد«، قصلد ایلن را داشلته کله علدم صحلت عقد وقلف فضوللی را برسلاند، 
چنلان کله بسلیاری از فقهای اسلالم قایلل به این امر هسلتند، زیلرا قانون گلذار در این 
ملاده تنهلا شلرایط صحت عقد وقلف را بیان نموده اسلت )بلرای دیدن نظلر اخیر ر.ك: 

اماملی، سیدحسلن، پیشلین، ص 79 و ملاده 65 قانلون مدنی(.

7- مقصلود از مالکیلت واقلف، مالکیلت بالفعلل اسلت )هملان، ص57 (. بنابلر ایلن اگر 
شلخصی قصلد وقلف ملکلی را برای مسلجدی نمایلد و به موجلب عقد بیلع معلقی، آن 
مللک را خریلداری نملوده باشلد، پیلش از حلدوث معللق علیله و تنجلز مالکیلت خود 

نمی توانلد آن را وقلف مسلجد نمایلد.

8- مللک ماللک بلرای وقف باید طلق باشلد. پس راهلن نمی تواند عین مرهونله را وقف 
کند )همان، ص 57(.

9- مسللمان بلودن واقلف، شلرط صحت وقف نیسلت. با وجلود این، برخلی در خصوص 
مسلاجد، بلا عنایلت بله آیله شلریفه 18 سلوره توبله )همانلا آبادگران مسلاجد کسلانی 
هسلتند کله بله خداونلد و روز قیامت ایمان دارند و نملاز به پای دارنلد و زکات بدهند و 
تنها خشلیت خداوند را در دل داشلته باشلند( قایل به مسللمان بودن اشخاصی هستند 

کله اقدام بله احداث و بنلای مسلاجد می نمایند.

10- هلرگاه در دعلوای وقفیلت مسلجدی، مالکیلت واقلف مورد انلکار واقع گلردد، باید 
مقدمتلاً بله مالکیلت واقف رسلیدگی شلود، در غیر این صلورت حکم نقض خواهد شلد 

)بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: رأی دیوان کشلور، شلماره 3304- 24/2670(.

11- ملورد وقلف بایلد قابلل تملیلک باشلد. بنابرایلن امواللی کله قابلل نقلل و انتقلال 
نیسلتند، ماننلد: مشلترکات عموملی )پل های عابر پیلاده، تلفلن عموملی و... ( و اموالی 
کله قانونلاً معاملله آن هلا ممنوع اسلت مانند اسللحه جنگلی، نمی تواند ملورد وقف قرار 
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گیلرد. البتله برخلی حقوق دانان معتقدند برای کسلانی که شلرایط انتفلاع از آن اموال را 
داشلته باشلند، املکان وقف کردن وجلود دارد. مانند وقف اسللحه برای نظامیلان )برای 

دیلدن نظلر اخیر ر.ك: امامی، سلید حسلن، پیشلین، ص 77(.

12- اگلر شلخصی ماللی را وقلف مسلجدی بله نحلو فضوللی نمایلد، غیلر نافذ بلوده و 
محتلاج بله اجلازه ماللک و ملن لله الحق اسلت. پلس وقف ملال مرهلون، یا ملال مورد 

بازداشلت مراجلع صاللح قضایلی، فضولی اسلت.

 مـاده 58- فقـط وقـف مالی جایز اسـت که بـا بقاء عین بتـوان از آن منتفع شـد. اعم  ●
از این که منقول باشـد یا غیرمنقول، مشـاع باشـد یـا مفروز.

1- وقلف کلردن حصله مشلاع از مللک مفلروز یا مشلاع صحیح اسلت. اگر واقلف، حصه 
مشلاعی از مللک خلود را وقلف کنلد، حلق دارد تقاضای افلراز آن را از متوللی وقف کند 
و چنان چله خلودش متوللی موقوفله باشلد، قیلام بله افلراز کنلد )جعفلری لنگلرودی، 

محمدجعفلر، مجموعله محشلی قانون مدنی، پیشلین، صلص 57- 58(.

2- قیلد منقلول و مشلاع در ماده برای آن اسلت کله چون عموماً غیر منقلول به صورت 
مفلروز وقلف می شلود، ممکن بلود این امر ایجاد شلبهه نمایلد که منحصلراً غیر منقول 

بله صورت مفلروز می تواند ملورد وقف قلرار گیرد.
از ایلن رو قانون گلذار در ملاده )58( قانلون مدنلی بله این موضلوع صراحتاً اشلاره نموده 

اسلت )امامی، سلید حسلن، پیشلین، صص 77- 76(.

3- فقلط آن قسلمت از مللک مشلاع که وقف اسلت مشلمول ملاده واحده قانلون ابطال 
اسلناد و فلروش... خواهلد بلود )نظریله 7/4776- 1376/7/27 اداره کل حقوقلی و امور 

اسلناد و مترجمین قلوه قضاییه(.

مـاده 59- اگـر واقـف عین موقوفـه را به تصـرف وقف ندهـد، وقف محقق نمی شـود  ●
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و هـر وقـت به قبـض داد وقـف تحقق پیـدا می کند. 
1- عقلد وقلف، عقدی عینی اسلت )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی 

قانون مدنی، پیشلین، ص58(.
بنابرایلن اگلر واقلف مسلجدی، قبلل از اقبلاض موقوفله بمیلرد، عقلد وقلف محقلق 
نمی گلردد، مگلر بله تنفیلذ و اقباض ورثله. در واقع ایجلاب واقف پیش از اقبلاض، وی را 

متعهلد نمی کنلد.
البتله بله اعتقلاد برخلی دیگلر از حقوق دانلان، ملرگ واقف پیلش از وقف دادن، سلبب 
بطلالن آن می شلود )بلرای دیدن نظلر اخیر ر.ك: کاتوزیلان، ناصر، قانلون مدنی در نظم 

حقوقلی کنونی، نشلر میلزان، چاپ بیسلتم، 1387، ص 62(.

2- صلرف وجلود وقف نامله کافلی برای اثبلات وقفیت رقبهلای که به عنلوان ملکیت در 
تصلرف کسلی می باشلد نیسلت. الزم اسلت که، علالوه بلر مالکیلت واقلف حین الوقف، 
عملل بله وقفیلت نیلز طبلق وقف نامله محلرز گلردد )حکلم شلماره 3284- 19/9/30 
دیلوان عاللی کشلور در: بروجلردی عبلده، محمد، اصلول قضایی حقوقی، قسلمت دوم، 

شلماره 518 ، ص 98(.

3- در ایلن کله آیلا تصلرف بله عنلوان وقفیلت دلیلل وقفیلت اسلت یلا خیلر، اختالف 
وجلود دارد. در موضلوع اختلالف در ملکیلت و وقفیلت، اصلل ملکیلت اسلت و مدعلی 
وقلف بایلد دعلوی را ثابلت نمایلد و عملل بله وقلف نیلز بله تنهایلی دلیل مثبلت وقف 
محسلوب نمی شلود )رأی شلماره 298- 23/4/6 شلعبه 3 دیلوان کشلور، در: متیلن، 

احملد، مجموعله رویله قضایلی، پیشلین، ص 335(.
بلرای دیلدن نظلر مخاللف کله تصرف بله عنلوان وقفیلت را دلیل وقلف می دانلد، ر.ك: 
رأی 1118- 15- 5- 16 شلعبه1 )هملان مجموعله، ص 102( هیلأت عموملی دیلوان 
عاللی کشلور، 699- 34/4/17 آرشلیو حقوقلی کیهلان، از 1328 تلا 1342، ص 430، 
شلماره 177- حکلم شلماره 1118- 13876- 16/5/15 در: بروجلردی عبلده، محملد، 
پیشلین، شلماره 524. در تعلارض بیلن تصلرف کنونلی و وقفیلت سلابق، چلون امکان 
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انتقلال و تمللک وقف خالف اصل اسلت، تصلرف دلیل مالکیت نیسلت )کاتوزیان، ناصر، 
ص47(. پیشین، 

4- اگلر موقوفله پیلش از اقبلاض کاًل یلا بعضاً تلف گردد، یا کسلی آن را تللف کند، عقد 
وقلف محقلق نمی شلود و چنان چله به موجلب حکم قانلون یلا دادگاه از مالکیلت واقف 
خلارج گلردد، عقلد وقلف فضوللی اسلت و اگر اقبلاض کنلد، اقبلاض نیز فضولی اسلت 

)جعفلر لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 58(. 

5- اقبلاض بایلد از جانلب واقلف صورت گیرد. پلس اگلر موقوف علیه، بلدون اذن واقف، 
موقوفله را بگیلرد، عقلد وقف واقع نمی شلود )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه 

محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 211(.

مـاده 60- در قبـض فوریـت شـرط نیسـت، بلکـه مادامـی که واقـف رجـوع از وقف  ●
نکـرده اسـت هـر وقت قبـض بدهـد وقـف تمام می شـود.

عبلارت »وقلف تمام می شلود« دلیلی اسلت بلر این مدعا کله اقباض در عقلود عینی )از 
جملله وقف( جزء متمم عقد اسلت )جعفلری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی 

قانون مدنلی، همان، ص 58(.

مـاده 61- وقـف بعـد از وقـوع آن بـه نحو صحـت و حصول قبـض الزم اسـت و واقف  ●
نمی توانـد از آن رجـوع کنـد یـا درآن تغییـری بدهـد یـا از موقوف علیهـم کسـی را 
خـارج کنـد یـا کسـی را داخـل در موقوف علیهـم نماید یـا با آن هـا شـریک کند یا 
اگـر در ضمن عقـد متولی معیـن نکرده بعـد ازآن متولی قـرار دهد یا خـود به عنوان 

تولیـت دخالـت کند. 
1- هلر شلرطی کله بلا حبلس کامل مغایلرت داشلته باشلد )نظیر شلرط خیلار( باطل 
و مبطلل عقلد اسلت. زیلرا خلالف مقتضلای ذات عقلد می باشلد )جعفلری لنگلرودی، 

محمدجعفلر، مجموعله محشلی قانلون مدنلی، پیشلین، ص 59(.



67 فصل دوم: قوانین 

2- آیلا الزمله اطلالق عقلد وقلف این اسلت که عیلن موقوفه بلرای ابلد از مالکیت واقف 
خلارج گلردد یلا الزمله ذات عقد وقف چنین اسلت؟ اگر سله عنصر حبلس کامل عین، 
جاودانله بلودن وقلف و اخلراج عیلن موقوفه از مللک را به عنلوان عناصلری بپذیریم که 
ذات عقلد وجلود آن سله عنصلر را اقتضاء دارد، پس شلرط خالف عناصر مذکور، شلرط 
خلالف مقتضلای ذات عقلد خواهد بود. به عنلوان مثال هرگاه واقف در حین عقد شلرط 
کنلد کله هلرگاه ظالمی بلر موقوفه چیره گلردد، خود به خلود موقوفه بله ملکیت واقف 
یلا ورثله او یلا ثاللث در آیلد )به صورت شلرط نتیجله( این شلرط برخالف عنصر سلوم 

عقلد وقف می باشلد.

مـاده 61 قانـون مدنـی این نظـر را تأییـد می کند. شـافعیه نیـز چنین نظـری را دارد  ●
و بـه همیـن جهـت وقـف بـه شـرط خیـار را باطـل می داننـد )جعفـری لنگـرودی، 

محمدجعفـر، همـان، صـص 205- 204(.
3- مطابلق ملاده 61 قانلون مدنی پس از تحقلق وقف، واقف نمی توانلد در وقف تغییری 
بدهلد، للذا تبدیلل موقوفله در جهلت قصلد واقلف و اغلراض او از وقلف باشلد و هلرگاه 
املکان نداشلته باشلد، باید اقرب بله غرض واقف باشلد. )نظریله 7/9571- 1379/6/29 

اداره کل حقوقلی و املور اسلناد و مترجمین قلوه قضاییه(.

4- فروش مختلف ماده 61 قانون مدنی: 
چنان چله واقلف یکلی از موقوف علیهلم را از وقلف اخلراج کنلد، یلا یکلی از افلراد خارج 
از وقلف را داخلل در سللک موقوف علیهلم کنلد، چنیلن عمللی تغییلر وقلف و مخاللف 
للزوم آن بلوده و در نتیجله باطل اسلت. اگرچه فروض مذکلور فوق را فقهلاء از مصادیق 
»تغییلر وقلف« می داننلد، لیکلن ملاده 61 قانلون مدنلی طوری نگارش شلده اسلت که 
قایلل بله تغییلر وقلف در چنیلن ملواردی نیسلت. ایلن ابلداع بلدون پایله اسلت )برای 
مطالعله بیشلتر ر.ك: جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانلون مدنی، 
صلص 214- 212(. از ایلن رو شلرط مخاللف بلا ملاده 61 قانلون مدنی، باطلل و مبطل 

عقلد وقلف اسلت )کاتوزیلان، ناصر، پیشلین، ص 63(.
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مـاده 62- در صورتـی که موقوف علیهـم محصور باشـند خود آن ها قبـض می کنند و  ●
قبـض طبقه اول کافی اسـت و اگـر موقوف علیهـم غیرمحصور یا وقـف برمصالح عامه 

باشـد متولی وقـف و اال حاکم قبـض می کند.
1- موقوفله بله قبلض کسلی داده می شلود کله حق انتفلاع بله او منتقل گردیده اسلت. 

یا کسلی که سلمت نمایندگی از سلوی منتفلع دارد. 

2- وقلف بلر مصاللح عموملی کله وقف بر جهلت نیز نامیلده می شلود، در فقله، عنوانی 
رایلج و مشلهور اسلت. فقه اسلالم در باب وقف، جهلات عامه را شلخص حقوقی می داند 

و از انتقلال ملال به جهلات عامه بحلث می کند.
انتقلال ملال به جهلات عامه، به معنلای مالکیت جهات عامه اسلت. تا جایلی که گویند: 
می تلوان بله عهده موقوفاتلی مانند مسلاجد، وام گرفت )طباطبایی، سلید محمد کاظم، 
ملحقلات عروه الوثقلی، ص 92(. در ایلن صلورت مسلجد مقلروض می شلود. همان گونه 

که مسلجد ماللک می شلود، متعهد نیلز می گردد.
نیز گویند: می توان مالی به مسلجد تملیک نمود. زیرا مسلجد در حکم انسلان زنده اسلت 

و می تلوان مالک شلود )رمللی، محمدبن احمد، نهایه المحتاج، قارهه، جللد 6 ،ص 47(.

3- در فقه گفته می شود خود مسجد نیز می تواند موقوف علیهم قرار گیرد. 
موقوف علیهلم لزوملاً می بایسلت شلخص باشلد، زیلرا موقوفعلیله یلا دارای حلق انتفاع 
می شلود و یلا ماللک منافلع و ایلن هلر دو مربلوط بله اشلخاص اسلت و چلون شلخص 
طبیعلی )حقیقلی( نیسلت، پلس بایلد لزوملاً شلخص حقوقلی باشلند. در فقله گفتله 
می شلود: املوال منقوللی کله مردم بله مسلاجد و تکایا اختصلاص می دهنلد دو صورت 

دارد:
الف- قسمتی که وقف بر آن ها است، پس مسجد موقف علیهم است. 

ب- قسلمتی کله تملیلک با آن ها می شلود و مسلجد ماللک می گردد. مالکیه این قسلم 
را »ارزاق مسلجد« نامیده انلد و آنلان نیلز آن هلا را وقف بر مسلجد نمی داننلد. در تعریف 
ارزاق مسلجد گفته انلد: »معلروف غیر الزم لجهه معینه«؛ یعنی احسلانی کله به صورت 
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للزوم نبلوده )بلر خلالف خلود عقد وقف کله الزم اسلت، ملاده 61 قانون مدنلی( و برای 
صلرف در جهلت و هلدف معین، اختصاص داده شلده باشلد )رملی، محملد احمد، نهایه 

المحتاج، جللد پنجم، ص 392(.

4- برخلی از حقوق دانلان مقصلود از حاکلم را، حاکم شلرع دانسلته هر چند که شلاغل 
مناصلب دولتلی نباشلد و گفته اند: »چنان چه دسترسلی به حاکم نباشلد یکلی از عدول 
مومنیلن بله نیابلت قانونی از حاکم می تواند قبض کند و اگر او نباشلد یکی از مسللمین 
می توانلد قبض کنلد« )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون مدنی، 
پیشلین، ص 60(. املا برخلی دیگر، مقصلود از واژه حاکم را مقام صاللح دولتی می دانند 
که وقف به سلود آن مقرر شلده اسلت و در صورتی که سلازمانی نباشلد، قبض موقوفه 
بلا دادسلتان عموملی اسلت )کاتوزیان، ناصر، پیشلین، ص 63(. با پیش بینی و تشلکیل 
سلازمان اوقلاف و املور خیریله و حضلور نماینده وللی فقیه در ایلن سلازمان، باید قایل 
بلر ایلن نظلر بلود کله منظلور قانون گلذار از حاکلم در ملاده 61، سلازمان اوقلاف و امور 

خیریه اسلت.

5- عللت اینکله قانلون مدنلی در ملاده 62 اجلازه داده کله موقوفله را بله قبلض متولی 
داد، املا ملاده )56( قانلون مدنلی نلام متوللی را در ردیلف کسلانی کله می توانند طرف 
عقلد وقلف قلرار گیرنلد و عقلد را قبول کننلد به میلان نیاورده، این اسلت کله در زمان 
عقلد متوللی سلمتی ندارد و سلمت تولیلت او پس از انعقلاد عقد موجود می گلردد و لذا 
نمی تلوان طلرف قبلول واقلع شلود املا می توانلد موقوفله را قبض نمایلد )امامی، سلید 

حسن، پیشلین، ص 76(. 

مـاده 63- ولـی و وصـی محجوریـن از جانـب آن هـا موقوفـه را قبض می کننـد و اگر  ●
خـود واقـف تولیـت را برای خـود قـرار داده باشـد قبض خـود او کفایـت می کند. 

چنان چـه موقوفـه قبـاًل به یکـی از عناویـن ولو غصباً در ید کسـی باشـد کـه باید به 
او قبـض داده شـود، همـان قبـض کفایت می کنـد و احتیاج بـه قبض جدیـد نخواهد 
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داشـت. امـا بایـد واقف نیـت و قصد آن را داشـته باشـد کـه ادامه تصـرف غاصب به 
عنـوان موقوف علیـه یـا متولـی اسـت. زیـرا در عقـودی که قبـض شـرط صحت آن 
اسـت قبـض طریقیـت نـدارد. بدیـن جهت اسـت که هـرگاه متولـی یـا موقوف علیه 
بـدون اجـازه واقـف آن را تصـرف کنـد، قبضی کـه موثر اسـت، محقق نمی شـود اما 
نیـت غاصـب در ادامه تصرف خـود هیچ گونه تأثیـری نخواهد داشـت. بنابراین هرگاه 
موقوف علیـه یـا متولـی کـه غصباً مـال را در تصـرف دارد خـود را مالک بدانـد، وقف 

صحیـح خواهـد بود )امامی، سـید حسـن، همـان، ص 76(.

مـاده 64- مالـی را کـه منافع آن موقتـاً متعلق به دیگری اسـت می تـوان وقف نمود و  ●
هم چنیـن وقـف ملکـی که درآن حـق ارتفاق موجود اسـت جایز اسـت، بـدون اینکه 

به حـق مزبور خللـی وارد آید.

1- در عقلد وقلف، تسلبیل کل منافلع، ضلرورت نلدارد. بنابرایلن اگلر کسلی ملکلی را 
بله دیگلری پنجلاه سلال اجلاره دهلد و آن گاه ایلن مللک را کله در این مدت، مسللوب 
المنفعله اسلت وقلف کنلد، ایلن وقلف صحیح اسلت. نیلز ملکی کله در آن حلق ارتفاق 
هسلت می تلوان آن را برای سلاخت مسلجد وقلف کرد و صاحلب حق ارتفلاق هم چنان 
از حلق خود اسلتفاده کنلد )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، 

مجموعله محشلی قانون مدنلی، پیشلین، ص 215(.

2- ماللی کله منافلع آن دایملاً متعللق بله دیگری اسلت )مسللوب المنفعله(، از مالیت 
سلاقط اسلت و نمی توانلد ملورد عقلد وقف واقع شلود، زیرا تسلبیل ثملره در آن متصور 

نیسلت )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، هملان، ص 60(.

3- ماللک نمی توانلد ماللی را کله در رهن دیگری اسلت، وقف مسلجد کنلد )ر.ك: ماده 
793 قانلون مدنی(.

4- چلون وقلف حبس عین و تسلبیل منفعت اسلت، تصلور نرود مالی کله در حین عقد 
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دارای منفعلت نیسلت، نمی تلوان وقلف نملود، بلکه هرگاه ماللی به جهتلی از جهات در 
حیلن عقلد دارای منفعت نباشلد و بعلداً منفعت پیدا کنلد، می توانلد آن را وقف کرد. 

ماننلد مغلازه ای کله دو سلال در اجلاره دیگلری اسلت، یلا دیگلری دو سلال در آن حق 
انتفلاع دارد )اماملی، سلید حسلن، پیشلین، ص 78(.

5- ورشکسلته حلق نلدارد زمیلن خود را بلرای احداث مسلجد وقف کند و یا بخشلی از 
املوال خلود را برای مسلجدی اختصاص دهد.

مـاده 65- صحـت وقفـی که بـه علت اضـرار دیان واقـف واقع شـده باشـد منوط به  ●
اسـت. دیان  اجازه 

1- وقلف بلرای واقلف ایجلاد تعهلد می کنلد. زیلرا هلر عقلدی تعهد اسلت )ملاده 183 
قانلون مدنلی(. بنابرایلن واقلف نمی توانلد بلرای طللب کاران )دیلان( خلود ایجلاد تعهد 

کلرده و موجلب ضلرر ایشلان گردد. 

2- موقوفله بایلد ماللی باشلد که متعلق حلق دیگری قرار نگرفته باشلد، ماننلد مالی که 
در رهن یا بیع شلرط دیگری اسلت و یا مالی که مالک آن ورشکسلت شلده اسلت. زیرا 
حقلوق مرتهلن و منتقل الیه در بیع شلرط و طللب کاران ورشکسلته در دارایی او ایجاب 
می نمایلد کله آن را فروختله و از ثملن فلروش، طلب آنلان پرداخت گلردد و حال آن که 
عیلن وقلف بایلد حبس بمانلد تا موقوف علیهلم از آن منتفع شلوند. وقف در ملوارد فوق 
نافذ نمی باشلد و صحت آن منوط به اجازه کسلانی اسلت که در آن ذی حق می باشلند 

)امامی، سلید حسلن، همان، ص 78(.

3- تحلیلل حقوقلی ملاده مذکلور ایلن اسلت کله املوال مدیلون پشلتوانه اعتبلار او و 
وثیقله عموملی طلب کاران اسلت، گرچله دیون موجل بلوده و هنوز حال نشلده و موعد 
پرداخلت آن هلم نرسلیده باشلد. اگلر وقلف این گونله املوال، بلدون اجلازه کسلانی که 
نسلبت بله آن حلق دارنلد، صحیلح تلقی گلردد، قابلیلت فلروش از بین خواهلد رفت و 
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نتیجتلاً موجلب علدم اسلتیفای حلق آنلان می گردد. 
از ایلن رو قانون گلذار معاملله مزبلور را معاملله فضوللی دانسلته کله منلوط بله اجلازه 

طللب کاران اسلت.

4- چنانچله کسلی کله بدهلکار اسلت، مسلجدی بنلا سلازد، یلا املوال خلود را وقلف 
مسلجدی نمایلد، لیکلن دارایی واقف، کفلاف پرداخت دیلون وی را نمایلد و طلب کاران 
ضلرر و خسلارتی را متحملل نگردنلد، ظاهلراً ایشلان نفعلی در اقامله دعوی بله منظور 
علدم نفلوذ عقلد وقلف را نخواهند داشلت )برای مطالعله بیشلتر ر.ك: کاتوزیلان، ناصر، 

پیشلین، ص 64(.

5- هلرگاه ماللی در یلک عقلد واحلد، وقف مسلجدی گلردد و ممللوك و غیلر مملوك 
خللط گلردد، نسلبت بله ممللوك عقلد صحیح اسلت و نسلبت به غیلر ممللوك منوط 
اسلت بله اجلازه ماللک. در صورت عدم تنفیذ از سلوی مالک، وقف نسلبت بلدان قیمت 
باطلل می گلردد. عللت این اسلت کله عقد واحد بله اعتبار تعلدد مورد به عقلود متعدده 
منحلل می گلردد و عقلد وقلف کله ملورد آن دو شلیء، یکلی ممللوك و دیگلری غیلر 
ممللوك اسلت در حقیقلت دو عقلد اسلت، کله نسلبت به ممللوك صحیح و نسلبت به 

غیلر ممللوك فضولی اسلت )ر.ك: امامی، سلید حسلن، پیشلین، ص 79(.

6- نبایستی واقف در عقد وقف، قصد فرار از دین داشته باشد. 

ماده 66- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است. ●

1- مقصلود از واژه »مقاصلد« اعلم اسلت از چگونگلی مصلرف منافلع و موضلوع وقف و 
انگیلزه واقلف در انجلام دادن عملل حقوقی )برای مطالعله بیشلتر ر.ك: کاتوزیان، ناصر، 

عقلود معیلن، جللد 3 ،گنلج دانش، چلاپ هفتلم، شلماره های 107 و 109، 1390(.

2- مقصود از »غیر مشروع«، عملی است که قانون آن را جرم شناخته است.
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3- بلا توجله بله محیلط معنلوی مسلاجد، وقلف اموالی کله با رسلالت و کارکلرد اصلی 
مسلجد در تعلارض باشلد صحیلح نیسلت ماننلد وقلف آالت موسلیقی جهلت برگزاری 

مولودی.  مراسلم 

مـاده 67- مالـی که قبض و اقبـاض آن ممکن نیسـت، وقف آن باطل اسـت. لیکن اگر  ●
واقـف تنهـا قادر بـر اخـذ و اقبـاض آن نباشـد و موقوف علیه قـادر به اخذ آن باشـد 

صحیح اسـت.

1- اقبلاض در عقلود عینلی جلزء متملم عقلد اسلت. پس بلی جزء متملم، اساسلاً عقد 
وقلف، وجلود خارجلی پیلدا نمی کنلد. پلس مقصلود از بطلالن )کله تعبیلری اسلت بلا 
تسلامح( محقلق نشلدن عقلد وقف اسلت )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه 

محشلی قانلون مدنلی، پیشلین، ص 62(.

2- ملورد وقلف بایلد قابلل قبلض باشلد. بنابرایلن ماللی کله قابلیت قبلض و اقبلاض را 
نلدارد، وقلف آن باطلل اسلت. خلواه آن کله طبیعتلاً غیر مادی باشلد مانند طللب و حق 
انتفلاع و هم چنیلن اسلت منفعلت )چنلان کله کسلی خانله ای را بلرای ملدت ده سلال 
اجلاره نملوده باشلد و مسلتأجر بخواهلد منافع ده سلاله را که ملک اوسلت وقلف نماید. 
منفعلت علالوه بلر آن که قابلل اقباض نمی باشلد، قابل بقاء نیز نیسلت و اسلتفاده از آن 
نابلود کلردن آن اسلت( و خلواه آن که طبیعتاً مادی و قابل اقباض باشلد، اما به واسلطه 
مانلع خارجلی ماننلد غصب نتواند واقلف را به قبلض موقوف علیهم دهلد. چنانکه هرگاه 
ملال ملورد وقلف در دسلت کسلانی باشلد که واقلف قادر بله تصلرف در آن نمی باشلد، 
لیکلن موقوف علیله قلادر اسلت کله آن را از متصلرف بگیلرد، در ایلن صلورت هلرگاه 
موقوف علیله بلا اجلازه واقلف آن را تصلرف نماید، قبلض و اقباض که شلرط صحت وقف 
اسلت، حاصلل می گلردد. همچنلان کله هلرگاه موقوف علیله خلود غاصلب و متصلرف 
باشلد، احتیلاج بله قبلض جدیلد نخواهلد داشلت و اراده واقلف بله آن که ادامله تصرف 
غاصلب بله عنلوان تصلرف در موقوفه اسلت، کافی خواهد بلود و الزم نیسلت که غاصب 
هلم همین اراده را داشلته باشلد، زیلرا تغییر عنوان کافی از این امر اسلت )امامی، سلید 
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حسن، پیشلین، ص 77(.

3- چنان چله بعلض موقوفله را اقبلاض کنلد، وقلف در آن بعلض محقلق می شلود، مگر 
ایلن کله هلدف واقف در آن بعلض قابل تحقق نباشلد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، 

مجموعه محشلی قانلون مدنی، پیشلین، ص 63(.

4- اقبلاض موقوفله طریقیلت دارد، نه موضوعیلت، یعنی غرض از آن حصول مال اسلت 
در تصرف موقوف علیهلم. بنابراین: 

اوالً- اگلر واقلف نتوانلد اقبلاض کند، لیکلن موقوف علیه بتوانلد قبض کند، عقلد وقف با 
قبلض موقوف علیله واقع می شلود.

ثانیلاً- اگلر ثاللث در فلرض علدم توانایی اقبلاض از جانلب واقف، بلا رضای واقلف، اقدام 
بله اقبلاض کند کافی اسلت )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون 

مدنی، پیشلین، صلص 218- 217(.

مـاده 68- هـر چیزی که طبعاً یا برحسـب عـرف و عادت جـزء یا از توابـع و متعلقات  ●
عیـن موقوفـه محسـوب می شـود، داخـل در وقـف اسـت. مگر این کـه واقـف آن را 

اسـتثناء کند بـه نحوی کـه درفصـل بیع مذکور اسـت.
1- منافلع عیلن ملال از توابلع عیلن اسلت. لیکلن چلون وقف، تسلبیل منفعت اسلت، 
مبحلث آن از حکلم ملاده 68 قانون مدنی مسلتقل بلوده و به طور جداگانله در ماده 55 

قانلون مدنی ذکر شلده اسلت.
2- تابعیلت ناشلی از طبیعلت ملال، ماننلد فضلای بلاالی زمیلن و قلرار زمیلن در وقف 
زمیلن بلرای احلداث مسلجد و تابعیت قانونلی و عرفی، ماننلد تابعیت درختلان در وقف 

باغ برای مسلجد اسلت.
لیکلن میلوه درخلت در وقلف درخلت، جلزء موقوفه نیسلت. به طلور کللی در خصوص 
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توابلع موقوفله، حکلم ملواد 356، 358 و 359 قانلون مدنلی مجری اسلت. 

3- وقفیت سله دانگ مزرعه الزمه اش آن اسلت که سله دانگ مشلاع عرصه کلیه باغ ها 
و مسلتحدثات مزرعله مذکلور محکلوم به وقفیلت بوده و ملاالً عرصه بلاغ خواندگان هم 
مشلمول هملان حکم اسلت )ر.ك:  رأی اصلراری 11 ل 1379/3/24 ردیلف 8/79 دیوان 

کشور(. عالی 

ماده 69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. ●
1ل موقوف علیه باید در زمان عقد وجود داشته باشد تا عقد محقق شود.

2ل وجلود موقوف علیله در زملان برقلراری حلق انتفلاع بله سلود او شلرط اسلت، نله 
زملان انعقلاد وقلف. بنابرایلن بلا فلرض شلخصیت حقوقلی بلرای وقلف می تلوان گفت 
قابلیلت وجلود موقوف علیه برای درسلتی وقلف کافی اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك:  
کاتوزیلان، ناصلر، عقود معین، پیشلین، جللد سلوم، شلماره های 90 و 92(.در وقف عام 
نیلز وجلود موقوف علیهلم در حیلن عقد شلرط اسلت، زیرا که عبلارت »وقف بلر معدوم 

صحیلح نیسلت« اطلالق دارد و شلامل وقلف علام و خلاص می گردد.
بنابرایلن هلرگاه کسلی مالی را برای مسلجد محلی وقلف نماید، اما در حیلن عقد وقف، 
هنوز مسلجدی تأسلیس نشلده باشلد، آن وقف صحیح نیسلت )بلرای دیلدن نظر اخیر 

ر.ك:  امامی، سلید حسلن، پیشین، ص 80(.

3 ل مقصلود از معلدوم، معلدوم طولی اسلت کله پلس از موقوف علیهم موجود در نسلل 
بعلد از آنلان باشلند )ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعله محشلی قانلون 

مدنی، پیشلین، صلص 63 ل64(.

4 ل برخلالف مالکیله، شلافعیه و امامیله، وقلف بر معلدوم را باطل می داننلد و قانون گذار 
مدنلی نیز بله تبعیت از فقهلای مدنی آن را پذیرفته اسلت.
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5 ل »مسلتفاد از صلرف عبلارت نسلاًل بعد نسلل در مورد وقف و تولیلت و وصایت ترتیب 
اسلت نله تشلریک. از ایلن قلرار کله هرگاه یکلی از نسلل موجود بلا داشلتن فرزند فوت 
شلود فرزنلد او بلا باقی مانلدگان نسلل در انتفاع از مورد وقلف یا در امر تولیلت و وصایت 
نمی توانلد شلرکت نمایلد و ملادام کله چند نفلر حتی یک نفر هم از نسلل مقلدم وجود 
داشلته باشلد نوبلت بله نسلل بعلد نخواهلد رسلید و هم چنیلن اسلت در ملورد عبارت 
طبقتلاً بعلد طبقله و بنابرایلن رأی شلعبه اول و ششلم موضوعاً صحیح اسلت و این رأی 
بله موجلب ماده واحلده قانون وحلدت رویه مصوب تیرملاه 1328 در نظایلر مورد متبع 

و الزم االجلرا اسلت« )رأی وحدت رویه شلماره 3925 ملورخ 1337/1/15(.

مـاده 70- اگـر وقـف بر موجـود و معـدوم معـاً واقع شـود، نسـبت به سـهم موجود  ●
صحیـح و نسـبت به سـهم معـدوم باطل اسـت.

1ل این ماده مصداقی است از تجزیه عقد واحد به عقود متعدد.

2ل چنان چله شلخصی امواللی را وقف دو مسلجد محل کند، اما سلپس کاشلف به عمل 
آیلد کله آن محلل، تنهلا از یلک مسلجد برخلوردار اسلت و مسلجد دیگلر از بیلن رفته 
اسلت )ماننلد تخریلب مسلجد جهت عریض نملودن جلاده( در این صورت عقد نسلبت 

بله مسلجد موجلود صحیح و نسلبت به مسلجد معلدوم، باطل خواهلد بود.

ماده 71- وقف بر مجهول صحیح نیست. ●
1ل ایلن ملاده ناظلر بله وقلف بلر محصور اسلت. در وقلف بر غیر محصلور و یا بلر مصالح 
عامله )ماننلد وقلف مسلجد(، ملاده 56 تعییلن تکلیلف نملوده و قبلول حاکم را شلرط 

دانسلته است.

2ل چنان چله واقلف، ماللی را وقلف یکلی از چند مسلجد موجلود در محل بله نحو مردد 
کنلد، وقلف بر مجهول اسلت. زیرا وقلف در حکم تملیک اسلت و قابلیلت موقوف علیهم 
شلرط عقللی برای صحت آن می باشلد. در ایلن صورت موقوف علیهم و قبلول کننده نیز 
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مشلخص نبلوده و قانلون مدنلی به پیروی از فقله امامیه آن را باطل می شلمارد. فقهاء بر 
ایلن نظلر، دعلوی اجملاع کرده اند. اجملاع را امامیله هرگز حجلت ندانسلته اند و عقیده 
آنلان در علدم حجیلت اجملاع، با عقلل و منطق و حقوق هلای عرفی کنونلی جهان وفق 
می دهلد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقلوق اموال، 
پیشلین، ص 220 و امامی، سلید حسلن، حقوق مدنی، پیشلین، ص 81(. در این فرض، 
چنان چله همگلی وقلف را قبلول کننلد، عللم اجماللی بله تحقق عقلد وقلف )در نفس 
األملر یعنلی ثبوتلاً( حاصل اسلت و می توان بلرای تعییلن موقوف علیه به قرعه متوسلل 
شلد )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 64(.

3ل اگلر واقلف ماللی را وقلف مسلجد کنلد، لیکلن تعییلن مسلجد را بله آینلده موکول 
نمایلد، چنیلن ملوردی نیلز وقف بر مجهلول و باطل اسلت )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك:  
جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق اموال، پیشلین، چلاپ دوم، 1370، ص 220(.

4ل وقلف بلر غیلر محصلور بلدون ذکلر مصلرف موقوفه ظهلور عرفلی در مبلرات مطلقه 
دارد و ایلن را بایلد از عنلوان علام مجهول المصلرف خلارج شلمرد. پس غلرض از عنوان 
مجهول المصلرف در قوانیلن موضوعله و فقله، جهلل طلاری اسلت. یعنلی محلرز باشلد 
کله واقلف در وقف نامله در صلدد بیلان مصلرف برآملده، لیکلن آن مصلرف بله علللی 
مجهلول گردیلده اسلت. مانند حلک و تزویلر در عبارات مصلرف موقوفه در سلند وقف. 
بنلد اول ملاده 91 قانلون مدنلی و ملاده 8 قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و 
اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1363/10/2 محملول اسلت بلر ایلن مجهول المصرف به 
جهلل طاری )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك:  جعفری لنگرودی، محمدجعفلر، حقوق اموال، 

پیشلین، ص 220(.

5ل حکلم وقلف بلر موقوف علیله )علیهم( مجهول، بطالن اسلت )ماده 71 قانلون مدنی(. 
لیکلن، حکلم وقلف مجهول المصلرف، صحلت اسلت )ملاده 91 قانلون مدنلی و ملاده 8 
قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و امور خیریه مصلوب 1363/10/2(. 
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املا برخلی از حقوق دانلان معتقدنلد: »مجهلول مانلدن مصرف وقلف، در حکلم وقف بر 
مجهول اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك:  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، پیشلین، شلماره 
99(. از سلوی دیگلر در وقلف علام، چنان چله مصرف مجهول باشلد، وقف باطل نیسلت 

)بنلد یک ملاده 91 قانلون مدنی(.

6- اگلر وقلف کنلد بلر مجهوللی و پلس از وفلات او بلر مسلاکین بللدی یا بر مسلجدی 
معیلن )از جهلات عامله(، وقف صرفاً نسلبت به آن مجهلول باطل اسلت. در این صورت: 

اوالً: عقد وقف از زمان قبول حاکم واقع می شود.

ثانیلاً: منافلع عیلن موقوفه از تاریلخ اقباض به حاکم یلا متولی وقف تحقلق پیدا می کند 
)جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 65(.

7ل هنگاملی کله دادرس بتوانلد بلا تفسلیر اراده واقلف و مفلاد عرفلی واژه هلای وی، 
موقوف علیله را تشلخیص دهلد، وقف بر مجهلول نیسلت )کاتوزیان، ناصلر، قانون مدنی 

در نظلم حقوقلی کنونلی، پیشلین، ص 66(.

مـاده 72- وقـف بـر نفـس بـه ایـن معنـی کـه واقـف خـود را موقوف علیـه یـا جزء  ●
موقوف علیهـم نمایـد یـا پرداخـت دیون یا سـایر مخـارج خـود را از منافـع موقوفه 
قـرار دهـد باطـل اسـت اعـم از این کـه راجع بـه حـال حیات باشـد یـا بعـد از فوت. 

1- وقلف بلر نفلس باطلل اسلت. بدیلن معنلی کله واقلف نمی توانلد ماللی را بله سلود 
شلخص خلود وقلف کنلد یلا ملال را بلر دو یلا چند نفلر وقلف نماید کله خود نیلز جزو 

باشلد.  آنان 

2- در ایلن خصلوص وجلود دو حدیث محل تأمل اسلت. مسلتند ملاده 72 قانون مدنی 
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در فقله، اجملاع اسلت کله صرف نظلر از این که اجملاع حجت نیسلت، قلدر متیقن این 
اجملاع، واضح و آشلکار نیسلت. بدیلن جهت یکی از دانشلمندان امامیه مسلایل ذیل را 

مطرح کرده اسلت:

اللف( هلرگاه ماللی را وقلف کنلد بر خود، سلپس بر غیلر، این وقف، نسلبت بله او باطل 
اسلت و عنوان وقف منقطلع االول را دارد. 

ب( هلرگاه ماللی را وقلف بلر دیگری و سلپس وقف بر خود کند، نسلبت به خلود او این 
وقلف باطل اسلت. چنیلن وقفی را اصطالحلاً وقف منقطع  اآلخلر می نامند. 

ج( هلرگاه وقلف بلر دیگلری، سلپس بلر خود، سلپس بلر دیگری کنلد، وقف بلر نفس، 
باطلل و وقلف بر سلایرین صحیح اسلت. ایلن وقف را نیلز وقف منقطع الوسلط می نامند. 

د( چنان چله در وقلف بلر خلود و غیلر، رعایلت ترتلب را )بله عکس سله صلورت مذکور 
فلوق( نکنلد و بگویلد: ایلن ملال را وقلف بر خلود و دیگلری کلردم، این وقلف، در نصف 
موقوفله بلرای دیگلری درسلت اسلت و در نصلف دیگلر کله وقف بلر نفس اسلت باطل 

می باشلد.

هلل( هلرگاه ماللی را وقف بر خلود و فقراء کند نظرها مختلف اسلت: ظاهر این اسلت که 
واقلف از ایلن وقلف، قصد توزیلع دارد. بنابراین چنیلن وقفی، در نصلف موقوفه )که وقف 
بلر نفلس اسلت( باطلل و در نیلم دیگر که وقلف بر فقراسلت صحیح می باشلد )جعفری 

لنگلرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، پیشلین، صص 222 221(.

3- واقلف می توانلد خلود را متوللی قرار داده و سلهمی بابلت حق التولیه خلود از عواید آن 
قلرار دهلد و ایلن مصلداق وقلف بر نفس نیسلت، بلکله حق مذکلور از جهت کاری اسلت 
کله بلرای اداره موقوفه انجلام می دهد )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، هملان، ص 224(.
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4- چنان چله شلخصی ملکلی را بلرای سلاخت مسلجدی وقلف کنلد، املا خلود را جزء 
موقوف علیهلم قلرار دهلد، یلا پرداخلت دیون و سلایر مخلارج خلود را از منافع مسلجد 
موقوفله یلا رقبلات آن قلرار دهلد، از مصادیلق وقف بلر نفس بلوده و باطل اسلت. اعم از 
این کله راجلع بله حلال حیات باشلد یا پلس از فلوت واقف. هم چنیلن اگر واقلف بگوید: 
»وقلف نملودم بلر اعضلای هیأت امنای مسلجد اللف«، اما خلود داخل در عنلوان مزبور 
باشلد )و خلود را خلارج ننمایلد( و یلا بعلداً داخل در آن گلردد، وقف بر نفس محسلوب 

و باطل اسلت.

5- وقلف بلر غیلر محصور مانند وقلف بر نمازگزاران نیلز تابع وقف بر مصالح عامه اسلت 
و واقلف می توانلد خلود از مصداق های غیلر محصور باشلد )ر.ك:  کاتوزیلان، ناصر، عقود 
معیلن، پیشلین، شلماره 74(. قانلون بلرای رفلع توهلم از این که هلرگاه واقلف مصداق 
موقوف علیهلم قلرار گیلرد، وقلف بر نفس اسلت، وقف بر مصاللح عامه را مسلتثنی کرده 

است.
برخلی دیگلر از حقوق دانلان بلر ایلن عقیلده هسلتند کله در وقلف بلر مصاللح عامله و 
املور خیریله از قبیلل مسلاجد، هلرگاه واقف مصلداق موقوف علیهلم واقع گلردد، چون 
این گونله اوقلاف، »وقلف بر جهت« می باشلد نه وقلف بر افلراد، لذا واقف می تواند سلهم 
ببلرد، مگلر این کله واقلف خلروج خلود از آن هلا را قصد کلرده باشلد که در ایلن صورت 
واقلف سلهم نمی بلرد، زیلرا واقلف در حکم اسلتثناء اسلت. املا هلرگاه واقف بلرای نماز 
گلزاردن و ماننلد آن وقلف کنلد و خلود واقلف نیز جلزء نمازگزاران آن مسلجد باشلد یا 
بعلداً جلزء نمازگلزاران قرار گیرد، اگلر غرض واقف، توزیلع بر افراد آن عناوین باشلد، در 
حقیقلت موقوف علیهلم افلراد آن خواهنلد بلود و واقلف بله مقدار سلهم خلود نمی تواند 
تصلرف کنلد، زیلرا نسلبت بله او وقف بلر نفس اسلت و اگر غلرض واقف از عنلوان، بیان 
مصلرف باشلد، مشلهور علملا تصلرف واقلف را در سلهم خلود جایلز دانسلته اند و بعض 
دیگلر، مطلقلاً جایلز ندانسلته اند )بلرای دیلدن نظلر اخیلر کله با نظلر نخسلت مغایرت 

دارد، ر.ك:  امامی، سیدحسلن، پیشلین، صلص 84 83(.
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6- تسلبیل برخلی از منافلع عیلن موقوقله صحیح اسلت. مانند وقلف گاو بلرای زراعت 
یلک مزرعله. در ایلن صلورت واقف می توانلد از شلیر آن گاو بهره مند شلود. عالمه حلی 
تصریلح بله ایلن املر کلرده اسلت و مؤللف جواهرالکالم سلعی بلیلغ در اثبلات این نظر 
دارد. پلس جهلت احتراز از شلمول مدلول ملاده 72 قانون مدنی، واقلف می تواند معادل 
پرداخلت دیلون یلا هزینه معاش خلود را از تسلبیل منافع خارج کرده و باقی را تسلبیل 
کنلد و عملوم نلص »الوقلوف حسلب ملا یوقفها اهلها« شلامل ایلن نظر اسلت )جعفری 

لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 66(. 

7- چناچله وقلف کنلد بله شلرط این که هلر زمانی محتلاج به موقوفله گردیلد، موقوفه 
بله واقلف بلاز گلردد، ایلن حبس اسلت نه وقلف. پس آثلار حبس بلر آن مترتب اسلت، 
وللو آن کله بعلداً احتیلاج بله موقوفله پیلدا نکند. پلس اگر حاجت پیلدا نکنلد و بمیرد، 
آن ملال بله صلورت ارث، به ورثه وی می رسلد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، همان، 

ص 66(.

8- اگلر وقلف بلر نفلس و پلس از خلود وقلف بلر نمازگلزاران بلد خلود کند، عقلد وقف 
نسلبت بله خلود وی باطلل اسلت و بلا قبلول و قبلض و اقبلاض سلازمان اوقلاف و امور 

خیریله، وقلف نسلبت بله نمازگلزاران محقلق می گردد.

9- شلرط بله سلود واقلف بر عهلده موقوف علیهم نیلز باطل اسلت، لیکن وقلف را باطل 
نمی کنلد. هم چنیلن چنان چله واقلف به متولی دسلتور دهد کله بخشلی از منافع وقف 
را صلرف ادای دیلون بلا تأمین معیشلت وی کنلد، وقف این قسلمت باطل اسلت )برای 

مطالعله بیشلتر ر.ك:  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، پیشلین، شلماره 74(.

10- واقلف می توانلد از منافلع موقوفه سلهمی بلرای متولی بله عنلوان حق الزحمه قرار 
دهلد، اگرچله واقلف خود، متولی باشلد و این امر وقف بر نفس شلناخته نمی شلود، زیرا 
سلهم مزبلور در مقابلل عملی اسلت که بلرای اداره امور موقوفله انجام می دهلد )امامی، 



82

سید حسن، پیشلین، ص 89(.

ماده 73- وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است. ●
1- در گذشلته بله مهمان هایلی کله به صلورت طویل الملدت در منزل میزبان سلکونت 
داشلتند، واردیلن گفتله می شلد؛ کله قانون گلذار وقلف بلر آن هلا را از مصادیلق وقف بر 

خلود ندانسلته و در نتیجله صحیح می باشلد.

2- وقلف بلر اوالد اطلالق دارد. از این رو شلامل ذکلور و اناث می گردد. وقلف بر اوالد نیز، 
شلامل اوالد ذکلور صلبی و اوالد انلاث صلبی می گردد.

3- عبلارت »اوالد اوالد« منلدرج در وقف نامله بله نحلو اطلالق شلامل اوالد در طبقلات 
الحقله نیلز می گلردد و نمی تلوان جمله مذکلور را فقط شلامل اوالد طبقه اول دانسلت 

)ر.ك:  رأی 78 1323/10/2هیلأت عموملی دیوان کشلور(.

4- »مسلتفاد از صلرف عبارت نسلاًل بعد نسلل در مورد وقف و تولیلت و وصایت، ترتیب 
اسلت نله تشلریک. از ایلن قلرار که، هلرگاه یکی از نسلل موجود بلا داشلتن فرزند فوت 
شلود، فرزنلد او بلا باقی ماندگان نسلل در انتفلاع از مورد وقف یا املر در تولیت و وصایت 
نمی توانلد شلرکت نمایلد و ملادام کله چند نفلر حتی یک نفر هم از نسلل مقلدم وجود 
داشلته باشلد، نوبت نسلل بعد نخواهد رسلید؛ و هم چنین اسلت در مورد عبارت طبقتاً 

بعلد طبقله« )رأی وحدت رویله 3561- 1342/12/26 هیأت عمومی دیوان کشلور(.

مـاده 74- در وقـف بر مصالـح عامه اگر خـود واقف نیـز مصـداق موقوف علیهم واقع  ●
شـود می تواند منتفـع گردد.

1- معنلای مصاللح عامله در قانلون مدنلی و فقله هملان اسلت که املروزه به پیلروی از 
اصطالحلات حقلوق خارجلی، از آن بله عنوان »منافلع عمومی« یاد می شلود. پس وقف 
منلازل مسلکونی جهلت اسلکان ائمله جماعات مسلاجد، وقف بلر منافع عمومی اسلت. 
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وقلف بلر مصاللح عامله را در اصطالحلات دیگلر، وقلف بر جهلات و وقف بر جهلات عامه 
نامیده اند.  نیلز 

در ایلن ملورد جهلت، شلخصیت حقوقلی دارد. فقهلاء تصریلح کرده انلد کله »جهلت 
عامله« می توانلد ماللک ملال شلود و متعهلد و مدیلون واقع گلردد. چه، جهلت عامه در 
حکلم انسلان زنده اسلت. مؤللف کتاب نهایله المحتاج می نویسلد: »برای آبادی مسلجد 
می تلوان وصیلت تملیکلی کلرد و نیلز می تلوان بلدون ذکلر مصلرف و بله طور سلاده و 
بلدون قیلد، بله نفلع مسلجد وصیت کلرد. حتلی با قصلد تملیلک موصی به به مسلجد. 
زیلرا مسلجد زنلده اسلت و حق تمللک دارد. یعنلی در حکم زنده اسلت و مانند انسلان 
طبیعلی اسلت. بنابرایلن موصی بله، طبق علرف و عادت، صلرف آبادی و مصالح مسلجد 
خواهلد شلد )رمللی، محمد بن احملد، نهایلة المحتاج، جلد ششلم، پیشلین، ص 47(.

2- مسجد دو نوع مالکیت دارد: 
اللف( مالکیلت منافلع مالی که وقف به سلود مسلجد شلده کله در این صورت، مسلجد 
موقوف علیهلم اسلت و ماننلد هلر موقوف علیله، ماللک منافلع موقوفله اسلت. فلروش 
این گونله موقوفلات کله به سلود مسلجد اسلت جز در صلورت اشلراف به خرابلی یا بیم 

خونریلزی روا نیسلت )ملواد 88 و 89 قانلون مدنی(. 

ب( مسلجد، ماللک اعیلان امواللی که مردم بله آن تملیلک کرده اند می شلود. این اموال 
وقلف بر مسلجد نیسلت، بلکه ملک مسلجد اسلت و فلروش آن هلا تابع مقلررات فروش 

وقلف )ملواد 88 و 89 قانون مدنی( نیسلت. 

3- مؤللف کتلاب »ملحقلات علروه« از قلول عالمله حلی، مالکیت مسلاجد را نسلبت به 
فرش هلای آن بیلان کلرده اسلت، لیکن خود او اظهلار تردید در صحت این نظلر را دارد، 
بلدون این کله دلیلل تردیلد خلود را بیلان دارد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك:  طباطبایی، 
محملد کاظلم، پیشلین، ص 176(. لیکلن بعلداً نظلر عالمله حللی و مؤلف کتلاب نهایه 
المحتلاج را پذیرفتله اسلت و چنین می نویسلد: »می توان برای تعمیر اوقلاف، وام گرفت 
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بلا قصلد بله این که ایلن وام از منافلع موقوفه و نلذور اداء شلود و متولی می توانلد از مال 
خلود، صلرف تعمیلر مسلجد کنلد بلا این قصلد کله بعلداً از منافلع موقوفات مسلجد و 
نلذوری که برای مسلجد می شلود، برداشلت نمایلد. نیز جایز اسلت که برای سلاختمان 
مسلجد یلا مدرسله یلا پلل و ماننلد اینهلا وام بگیلرد و نیلز جایز اسلت که بلرای تعمیر 
ایلن ابنیله بله عهلده خلود ابنیه )نه بله عهده متوللی( وام بسلتاند. اما بایلد تصریح کند 
کله قلرض را بله عهده مسلجد یلا مدرسله می گیلرد. این که مسلجد متعهد واقع شلود، 
نظلری اسلت کله عقلالء آن را تأیید می کننلد« )برای مطالعله بیشلتر ر.ك:  طباطبایی، 

محملد کاظم، هملان، ص 260(.

4- برخلی از حقوق دانلان معتقدنلد بیلن ملواد 72 و 74 قانلون مدنلی تناقلض وجلود 
دارد. بدیلن صلورت کله در ملاده 72 قانلون مدنی، نخسلت وقف بر نفس باطل شلمرده 
شلده اسلت، لیکلن در ملاده 74، وقف بر مصاللح عامه را حتلی اگر خود واقلف، مصداق 
موقوف علیهلم واقلع شلود و منتفع گردد، صحیح شلمرده اسلت )برای دیلدن نظر اخیر 

ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، پیشلین، صلص 229- 228(.
بله عنلوان مثلال، شلخصی زمینلی را وقلف سلاخت مسلجد بلرای نمازگلزاران محلل 
می کنلد، در حاللی کله خلود وی نیلز از جملله نمازگزاران محلل اسلت. در نتیجه واقف 
نیلز از چنیلن وقفلی منتفلع می گردد. ملاده 74 چنین وقفلی را صحیح تلقلی نموده در 

حاللی کله ملاده 72 وقلف بر نفلس را باطل شلمرده اسلت. 

5- برخلی بلا وجلود ایلن، به منظور رفلع تناقض این دو ملاده ارایه طریق نملوده و بیان 
داشلته اند: »در ملورد ملاده 72، موقوف علیله شلخص طبیعلی اسلت ولی در ملاده 74، 
موقوف علیله شلخص حقوقلی اسلت. پس بله علت تغایلر موقوف علیله در ایلن دو ماده، 
تناقلض وجلود نلدارد. در فقه نیلز به همین نکتله اشلاره کرده اند« )جعفلری لنگرودی، 

محمدجعفر، هملان، ص 229(. 

6- شلخصیت حقوقلی موقوفله عام را ماده 3 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
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و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1363/10/2 تأیید کرده و اشلعار ملی دارد: »هر موقوفه 
دارای شلخصیت حقوقی اسلت و متولی یا سلازمان حسلب مورد نماینده آن می باشلد«.

7- در وقف بر مصالح عامه که واقف نیز منتفع می گردد دو فرض وجود دارد: 
اللف( در حیلن وقلف، واقلف مشلمول عنوانلی اسلت کله در عبلارت ایجلاب وقلف ذکر 

کلرده اسلت )ماننلد مثلال نمازگلزاران مسلجد کله در بلاال بلدان اشلاره گردید(.
ب( عنوانلی کله در وقلف ذکلر می کند در زملان ایجاب، شلامل حال وی نیسلت. لیکن 

پلس از مدتی شلامل حال او می شلود. 

مـاده 75- واقـف می توانـد تولیـت یعنـی اداره کـردن امـور موقوفـه را مادام الحیوه  ●
یـا در مـدت معینـی برای خـود قرار دهـد و نیـز می تواند متولـی دیگـری معین کند 
که مسـتقاًل یـا مجتمعاً بـا خود واقـف اداره کنـد. تولیت امـوال موقوفه ممکن اسـت 
بـه یـک یـا چند نفـر دیگر غیـر از خـود واقـف واگذار شـود که هـر یک مسـتقاًل یا 
منضمـاً اداره کننـد و هم چنیـن واقـف می توانـد شـرط کند که خـود او یـا متولی که 
معین شـده نصـب متولی کنـد و یا در ایـن موضوع هر ترتیبـی را مقتضـی بداند قرار 

. هد د
1- طلرح هلر دعلوا یلا هلر اقلدام حقوقی دیگلر، از طلرف یکلی از متولیان بلدون اذن و 
اجلازه و موافقلت متوللی دیگلر جایلز نیسلت مگر این کله هر کدام مسلتقاًل حلق اقدام 
داشلته باشلند )نظریه 7/4782- 1364/9/6 اداره کل حقوقی و اسلناد و امور مترجمین 

قلوه قضاییه(.

2- احراز واجد شلرایط بودن مدعی تولیت و انتسلاب او به متولی منصوص با رسلیدگی 
بله ادلهلی اثبلات دعلوی وظیفه مراجعه صاللح قضایی اسلت و صرف تصلدی موقوفه یا 
متصلرف بلودن در آن کافلی بلرای صلدور حکم تولیت مدعی نیسلت )نظریله 7/5080 

1365/9/4 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قوه قضاییه(.
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3- واقلف بایلد متوللی را در ضملن عقد وقلف تعیین کند. خلواه متولی خود وی باشلد 
یلا دیگلری )یا مشلترکاً با یکدیگلر(. اگر در عقد وقلف، متولی معین نکند، پلس از عقد، 
حلق تعییلن متوللی را نلدارد. زیلرا او پلس از ختم عقد وقف، نسلبت به آن عقلد بیگانه 
اسلت. واقلف می توانلد خلود را بلرای تملام عملر یا در ملدت معینلی متولی قلرار دهد. 
نیلز می توانلد دیگلری را با خلود مجتمعاً یا منفلرداً در املر تولیت دخالت دهلد. اما فقه 
مالکلی، تولیلت خود واقف را صحیح ندانسلته اسلت )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، 

حقلوق اموال، پیشلین، ص 230(.

4- واقلف می توانلد بله متوللی، ایلن حلق را بدهلد که او بلرای بعلد از مرگ خلود یا در 
زملان حیات خویلش، متوللی دیگری منصلوب کند. 

5- واقلف می توانلد خلود را متوللی معین نکند، لیکلن به یک یا چند نفر سلمت تولیت 
دهلد. در ملوردی کله بله دو یلا چنلد نفر ایلن سلمت را می دهلد می توانلد تعیین کند 
کله هلر یلک از آنلان منفلرداً یا همله مجتمعاً سلمت تولیت را داشلته باشلند )جعفری 

لنگرودی، محمدجعفر، هملان، ص 230(. 

6- واقلف می توانلد شلخص ثالثی را )در عقلد( برای انتخاب کردن متوللی در نظر گیرد. 
یعنلی بله وی اختیلار دهلد کله او متولی را تعییلن کند. جملله: »یا در ایلن موضوع هر 
ترتیبلی را مقتضلی بدانلد قلرار دهلد« این فلرض را فرامی گیلرد. از سلوی دیگر ممکن 
اسلت واقلف در عقلد وقف، متوللی معین نکند. این املر صدمه به صحت وقلف نمی زند. 
ملاده 81 قانلون مدنلی دلیل ایلن نظر اسلت )جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق 

املوال، همان، صلص 231- 230(.

7- ملاده 75 بلا عباراتلی کوتلاه، وظیفله متوللی را در مفهلوم اداره کلردن املور موقوفه 
بیلان کرده اسلت. پلس تصرفات متوللی در موقوفه، تصرفلات اداری اسلت و حق انتقال 
موقوفله را بله دیگلران نلدارد. یعنلی بایلد ماننلد مدیر یک شلرکت که اموال شلرکت را 
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اداره می کنلد و غبطله و صلالح شلرکت را در نظلر می گیلرد، او نیلز بایلد ملال وقلف را 
اداره کنلد )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، هملان، ص 231(.

8- نکتله قابلل توجله ایلن اسلت کله آیلا افلراز موقوفله و تفکیلک آن، جزو عملل اداره 
اسلت؟ از نظلر دکتلر جعفلری لنگلرودی چنان چله مالی بین وقف و ملک مشلاع باشلد 
یعنلی سلهمی از رقبله ای بله طلور مشلاع وقلف شلده و باقی بلر ملکیلت مانده باشلد، 
در ایلن صلورت افلراز وقلف از مللک اشلکالی ندارد، بلکه مستحسلن اسلت. زیرا اشلاعه 
عیلب بلوده و بدیهلی اسلت که رفلع عیب، به سلود موقوفه اسلت و عمل اداره به شلمار 
ملی رود. لیکلن چنان چله شلش دانلگ ملکلی موقوفله باشلد و در مقلام تفکیلک آن به 
قطعلات مختللف برآیلد، ایلن املر، برخلالف عملل اداره و از صالحیلت متوللی بیلرون 
اسلت. مشلهور فقهای امامیه نیز آن را روا نشلمرده اند )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

هملان، ص231(.

9- در صورتلی کله واقلف ترتیبلی برای اداره مسلجد داده باشلد به هملان ترتیب عمل 
می شلود. حلال اگلر متوللی فلوت نمایلد و در وقف نامه بعد از فلوت متولی اوالد او نسلاًل 
بعلد نسلل بله عنوان متولی معرفی شلده باشلد نلوه متوللی قبلی که پدرش فوت شلده 
حلق دارد بله عنلوان متوللی متوللی معرفی شلود. هلر چنلد... بایلد تقاضای خلود را از 
طریلق شلعب تحقیلق ادارات اوقلاف و املور خیریله مطرح سلاخته و چنان چله تصمیم 
شلعبه رسلیدگی کننلده ملورد اعتلراض متقاضلی باشلد، حق دارد نسلبت بله تصمیم 
شلعبه تحقیلق به دادگاه عموملی اعتراض نمایلد )ر.ك:  نظریله 7/5671- 1379/9/21 

اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

10- در خصلوص عداللت متوللی و ناظلر، برخی حقوق دانلان بر این عقیده هسلتند که 
چنان چله متوللی موقوفله، خلود واقلف باشلد، عادل بلودن وی شلرط صحلت تولیت او 
نیسلت. املا اگلر متوللی غیلر از او باشلد در فقله دو نظر اسلت: نظلر قوی این اسلت که 
عداللت وی نیلز شلرط نیسلت. قانون مدنلی ایران نیز عداللت را در متولی و ناظر شلرط 
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نکلرده اسلت و نسلبت بله ایلن املر، سلکوت اختیلار کلرده اسلت )جعفری لنگلرودی، 
محمدجعفلر، همان، صلص 231-232(.

11- متوللی موقوفله کسلی اسلت که به موجلب مفاد وقف نامله و مقلررات قانون مدنی 
یلا قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه، واجد این سلمت 

باشد.
موقوفاتلی کله متولی آن ها عزل یا فوت می شلود تا تشلخیص متولی بعلدی و موقوفاتی 
کله متوللی آن هلا ممنلوع المداخلله می شلود تا رفلع ممنوعیت یلا ضم امیلن در حکم 
موقوفلات بلدون متوللی اسلت. هلرگاه شلخص یا اشلخاصی کله در وقف نامه بله عنوان 
متوللی معیلن شلده اند وجود نداشلته باشلند و یلا اوصاف مقلرر در وقف نامله منطبق با 
شلخص یا اشلخاص معینی نگلردد موقوفه در حکلم موقوفه مجهول التولیه اسلت )ماده 
4 و تبصره هلای یلک و دو آن از قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و 

امور خیریه مصلوب 1363/10/2(.
12- متوللی وکیلل واقلف نیسلت، مدیلر وقلف اسلت )کاتوزیلان، ناصلر، عقلود معیلن، 

پیشلین، شلماره 113(.

13- در تعلدد تولیلت چهار حالت تصور می شلود: الف( اسلتقالل ب( اجتماع ج( ترتیب 
د( اطلالق. کله حالت اطالق نیلز به اجتماع بلاز می گردد )کاتوزیلان، ناصر، همان(.

14- اگلر بله موجلب وقف نامله، تولیلت بلا اوالد ذکلور واقف نسلاًل بعد نسلل قلرار داده 
شلده باشلد، بلا موجود بلودن طبقه اعللی، طبقه بعلد متوللی نخواهند بود. مگلر قرینه 

خالفلی در بین باشلد.
از ایلن رو تفسلیر وقف نامه بر شلرکت طبقلات در تولیت برخالف مسلتنبط از آن خواهد 
بود )دیوان کشلور، شلعبه اول، شلماره، 1346- 1328/7/23 در: متین احمد، پیشلین، 

صص 339- 338(. 
15- واقلف تنهلا ضملن عقلد وقلف )یعنلی تلا هنگاملی کله اقبلاض نکرده اسلت( حق 
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تعییلن متوللی را دارد. تولیلت ممکلن اسلت محدود بله مدت باشلد و و یا ملادام العمر 
)جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانلون مدنی، پیشلین، ص 68(.

16- وقلف بلدون نصلب متوللی نیلز صحیلح اسلت )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، 
هملان، ص 68(.

17- در صلورت تعلدد و اسلتقالل هلر متوللی، واقف می تواند مقلرر دارد که بله نوبت و 
رعایلت تقلدم، هر یک متولی باشلند یا بدون تقلدم یعنی در عرض هم. اگلر در این باب 
تصریحلی نکنلد همله در عرض هلم متولی هسلتند )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، 

همان، ص 68(.

18- مسللمان بلودن متوللی وقلف شلرط نیسلت مگلر در موردی کله همه یلا برخی از 
موقوف علیهلم مسللمان باشلند )مالك ملاده 1192 قانلون مدنی(.

19- هلر جلا کله قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله 
مصلوب 1363/10/2 مغایلر بلا مواد تولیلت در قانون مدنی باشلد، تقدم بلا قانون اوقاف 

است. 

مـاده 76- کسـی که واقـف او را متولی قـرار داده می تواند بـدواً تولیـت را قبول یا رد  ●
کنـد و اگـر قبـول کرد دیگـر نمی توانـد رد نماید و اگـر رد کرد مثل صورتی اسـت که 

از اصل متولی قرار داده نشـده باشـد.
1- در خصلوص حلق رد و قبلول متوللی در آغلاز املر کله او را از نصب به سلمت تولیت 
آگاه می کننلد بیلن فقهلاء اختالف نظر نیسلت. یعنی بله صرف اطالع متوللی از گمارده 
شلدن بله سلمت تولیلت، می توانلد آن را بپذیلرد و می توانلد آن را رد کنلد. زیلرا بنلا بر 
قاعلده »اصلل علدم والیت افراد جامعله بر یکدیگر«، واقف را تسللطی بر متولی نیسلت 
تلا بتوانلد ایلن سلمت را بله او تحمیل کنلد )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق 

اموال، پیشلین، ص232(.
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2- چنان چه متولی تولیت را بپذیرد، بین فقهاء اختالف نظر است:
اللف( پلاره ای از فقهلاء بلر این عقیده هسلتند کله متولی پلس از قبول، حلق رد تولیت 
را نلدارد. در فقله طرفلداران ایلن نظلر، وقلف را قیلاس بله وصیلت عهلدی می کنند. در 
ایلن قسلم از وصیلت، پلس از پذیرش وصایلت، وصی حلق رد وصیت را نلدارد. در مورد 
وصیلت، نلص خلاص در حدیلث وجلود دارد لیکلن در وقلف نص وجلود نلدارد. فقهای 
امامیله ایلن قیلاس را نمی پذیرنلد. آنلان کله آن را پذیرفته اند دلیل کافی بلرای پذیرش 

ندارند.  آن 

ب( گلروه دیگلری از فقهلا، عقیلده دارنلد کله دلیلی بلر لزوم تولیلت بر متوللی، پس از 
قبلول تولیلت نیسلت. للزوم، محتلاج بله دلیل اسلت و چون دلیللی بر آن نیسلت، پس 
متوللی هلر زمان کله بخواهد می تواند خلود را از تولیت عزل کنلد. آن گاه وضعیت وقف، 
ماننلد موقوفله بلدون متوللی اسلت کله حاکلم بایلد در آن دخالت کنلد )بلرای مطالعه 
بیشلتر ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، هملان، صلص 233- 232(. قانون گذار 

مدنلی از نظلر نخسلت تبعیت کرده اسلت.

3- چنان چله در وقف نامله، واقلف، متوللی را اکبلر اوالد خلود معرفلی کلرده باشلد و 
مشلارالیه مطابلق ملاده 76 ق.م تولیلت را رد نکلرده باشلد نمی تلوان به لحاظ گذشلت 
زملان وی را ملردود از تولیلت محسلوب نملود و للذا هر زملان بخواهد می توانلد مراتب 
تولیلت خلود را اعلالم نماید و به املور مربوط بپلردازد ) نظریله 7/4080- 1384/6/19 

اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(. 

4- برخلی حقوق دانلان معتقدنلد کله ماده 76 قانون مدنی به لحاظ اصولی سسلت اسلت 
و نیلاز بله اصلالح دارد. »ملا بلرای للزوم و جلواز هرگونه تعهلد، مبنلای ویلژه ای را اختیار 
کرده ایلم و آن مبنلی بلر ایلن اسلت کله در دل هر عمل حقوقلی، مصلحتی نهفته اسلت 
کله سلنجش آن مصلحلت بله ما پاسلخ می دهد کله آن تعهد باید الزم باشلد یلا جایز. بر 
اسلاس ایلن اندیشله در ملورد تعهلد متوللی موقوفه پلس از قبلول تولیت، هر قلدر که در 
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مصلحلت زیربنای امر تولیت، می اندیشلیم دلیلل قانع کننده بر للزوم تعهد متولی، مبنی 
بلر ادامله تولیلت پلس از قبول، به دسلت نمی آیلد. بنابراین بایلد تعهد متولی کله پس از 
قبلول تولیلت پدیلد آمده اسلت تعهد جایز باشلد و او می توانلد هر وقت که بخواهلد از آن 

رجلوع کند« )جعفلری لنگرودی، محمدجعفر، هملان، ص 233(.

5- هلرگاه واقلف در عقلد وقلف بگویلد: فالنلی را متوللی قلرار دادم و پلس از او فلالن 
شلخص، متوللی باشلد و هکلذا... در ایلن صلورت هرگاه نفر نخسلت تولیلت را پذیرفت، 
مسلتلزم ایلن نیسلت کله پلس از او نیلز متوللی یلا متولیلان دیگلر، مأخوذ بله پذیرش 
تولیلت از جانلب متوللی نخسلت باشلند. آنلان هر یلک اختیلار خلود را دارنلد و درباره 

تعهلد خلود مبنلی بر پذیلرش تولیلت، تصمیلم خواهنلد گرفت. 

6- تعییلن متوللی، انتصلاب مدیلر برای وقف اسلت و یلک نوع ایقاع محسلوب می گردد 
و قبلول و رد متوللی در للزوم تصلدی متوللی و نفلوذ اراده واقلف دربلاره او موثلر اسلت 
و نبایلد از اختیلار رد و قبلول ایلن سلمت، توهلم شلود کله نصلب متوللی عقلد اسلت 

)کاتوزیلان، ناصلر، قانلون مدنلی در نظلم حقوقلی کنونی، پیشلین، ص 68(.

7- اگلر واقلف چنلد متوللی نصلب کنلد، هلر یلک از آنلان حلق رد یلا قبلول تولیت را 
دارد؛ آن کله رد میکنلد رد او صرفلاً دربلاره خلودش نافلذ اسلت )جعفلری لنگلرودی، 

محمدجعفلر، مجموعله محشلی قانلون مدنلی، پیشلین، ص 68(.

8- اگلر متولیلان منصلوب واقلف بله حسلب قلرار او میبایسلت مجتمعلاً عملل کنند و 
یکلی از آنلان تولیلت را رد کنلد، حاکلم جایگزیلن او را معیلن میکنلد )مسلتفاد از ماده 

77 قانلون مدنی(.

مـاده 77- هـرگاه واقـف بـرای دو نفر یا بیشـتر به طـور اسـتقالل تولیت قـرار داده  ●
باشـد هـر یک از آن هـا فوت کنـد دیگری یا دیگـران مسـتقاًل تصرف میکننـد و اگر 
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بـه نحـو اجتماع قـرار داده باشـد تصـرف هریک بـدون تصویـب دیگری یـا دیگران 
نافـذ نیسـت و بعـد از فوت یکـی از آن ها حاکم شـخصی را ضمیمه آن کـه باقی مانده 

اسـت می نمایـد کـه مجتمعاً تصـرف کنند. 
1- ایلن ملاده ناظلر بر مسلأله تعلدد متولیان موقوفه اسلت. تعلدد متولیان وقف در سله 

حالت متصور اسلت:

اللف( واقلف دو نفلر یلا بیشلتر را متولی قرار دهلد و تصریح کنلد که هر یلک در تولیت 
)اداره موقوفله( اسلتقالل دارد. در ایلن صلورت، در حاللی که هر دو زنده باشلند، هر یک 
بله تنهایلی می توانلد تصمیم بگیلرد و به طریلق اولی مجتمعلاً نیز اگر تصمیلم بگیرند، 
تصمیلم آنلان معتبر اسلت. اگر یکلی از آنان بمیلرد، دیگری یا دیگران به طور اسلتقالل 

به املر تولیت ادامله خواهند داد.
ب( اگلر واقلف، دو یلا چنلد نفلر را متولی قرار دهلد و تصریح کند که بایلد مجتمعاً اداره 
موقوفله را عهلده دار گردنلد، بدیهلی اسلت کله تصمیلم و رأی یکلی از متولیلان در امر 
موقوفله غیرنافلذ اسلت و بلا تأیید سلایرین نافذ می گلردد. هم چنان که بلا رد یکی دیگر 

از متولیلان، باطلل و بی اثلر می گردد. 
در ایلن صلورت، اگلر یکی از متولیلان فوت کند، تولیت سلایرین از بین نملی رود، لیکن 
دادگاه صالحیلت دار می بایسلت شلخصی را از بلاب انجلام املور حسلبی، به جانشلینی 

متوللی متوفلی، نصلب نمایلد تا بله اتفاق سلایرین امر تولیلت را ادامله دهند.

ج( ممکلن اسلت واقلف دو یلا چند نفلر را متوللی قرار دهلد، لیکن تصریح نکنلد که آیا 
بایلد مجتمعلاً عملل کننلد یا منفلرداً. قانلون مدنلی در این خصوص سلاکت اسلت. اما 
در فقله نظلر بلر این اسلت که می بایسلت در ایلن صورت مجتمعلاً عمل کنند. از سلوی 
دیگلر می تلوان ملالك ملاده 669 قانون مدنی را نیلز دلیل این امر شلمرد )برای مطالعه 

بیشلتر ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، پیشلین، ص 234(.

2- در خصلوص تعلدد وکال کله بایلد بله نحلو اجتملاع عملل کننلد، ملاده 679 قانون 
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مدنلی راهلی را برگزیلده اسلت کله با ملاده 77 قانلون مدنی مغایلرت دارد. اگلر طریقه 
اسلتدالل عقللی خاللص را پیلروی کنیلم حلق بلا ملاده 670 اسلت، چه نظر ملوکل در 
صلورت اجتملاع فقلط در موردی کله اعضای آن اجتملاع وجود دارند، قابل اجراء اسلت. 
بلا فلوت یکلی از اعضلای هیأت اجتماعلی، دیگلر آن هیأت وجلود ندارد تلا مجری نظر 
واقلف یلا ملوکل )یلا موصلی( باشلد. از ایلن رو بی جهت نیسلت کله گفته انلد: »المرکب 
ینتفلی بانتفلاء احلد اجزائه«، یعنی هلر واحد مرکب، بلا زوال یکی از اجزای سلازنده آن 
از بیلن ملی رود. املا اگلر دلیلل مصلحت سلنجی که در عللم حقلوق، معیار یافتلن اکثر 
راه حل هلای حقوقلی اسلت ملورد توجه قلرار گیلرد، کیفیت اسلتدالل عوض می شلود 
و در نتیجله خواهیلم دیلد کله ملاده 670 در جای خود صحیح اسلت و ملاده 67 قانون 
مدنلی نیلز در مقلام خود صحیح اسلت. در مورد وکاللت، پس از فوت یکلی از دو وکیل، 
مطابلق قصلد ملوکل، وکیلل دیگلر، صالحیت خلود را از دسلت می دهد، زیلرا وکالت او 
زیلر عنلوان هیلأت اجتماعلی وکال، مقلرر شلده بلود. اکنون کله آن هیأت وجلود ندارد، 
مجلال بلرای بقلاء وکاللت دیگری یلا دیگران نیسلت. از طرفی چلون موکل زنده اسلت 
می توانلد اگلر بخواهلد وکیلل دیگلری گزیلده و او را مأملور کنلد کله بله جلای وکیلل 
متوفلی یلا سلایر وکیالن هملکاری نماید. یلا اگر بخواهد تصمیلم تازه بگیلرد به وکالی 
دیگلر دسلتور دهلد کله در مورد وکاللت اقدام کننلد، یا اساسلاً وکیل تلازه بگیرند. پس 
بلا فلوت یکلی از وکال و سلقوط وکاللت از سلایرین، مصلحتلی از ملوکل، فلوت نخواهد 
شلد. در عیلن حلال کله اصول حقوقی نیز رعایت شلده اسلت. املا در ملورد وقف، وضع 
چنیلن نیسلت چله بلا تسللیم موقوفه بله متولی، دسلت واقلف از موقوفله کوتلاه مانده 
اسلت و دیگلر نمی توانلد دربلاره موقوفه تصمیم بگیلرد. قانون به او حلق گرفتن تصمیم 
را نمی دهلد. پلس بایلد دیلد مصلحلت وقلف و واقلف در صورت تعلدد متولیلان به نحو 
اجتملاع، بلا فلوت یکلی از آنان چیسلت؟ آیلا مصلحت در این اسلت که به جلای یکی از 
متولیلان کله مرده اسلت جانشلینی از طلرف دادگاه معین شلود تا با متوللی منصوب از 
طلرف واقلف، کله زنده اسلت متفقاً اداره موقوفله را ادامه دهند یا مصلحت در این اسلت 
کله متوللی منصوب واقف که زنده اسلت بر کنار شلود و دادگاه رأسلاً دخالت کند. شلق 
اول بله مصلحلت وقلف نزدیک تلر اسلت، هر چنلد که بلا اسلتدالل عقلی مذکلور، وفق 
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نمی دهلد. بله همیلن اسلتدالل، در ملورد تعلدد اوصیلاء در وصیلت عهلدی باید مالك 
ملاده 77 قانلون مدنی رعایت شلود نله مالك ملاده 670 قانون مدنی )بلرای دیدن نظر 

اخیلر ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، همان، صلص 236- 234(. 

3- در صلورت تعلدد متولیان، اگر بعضی ورشکسلته شلوند، تأثیری در سلمت تولیت او 
نلدارد. املا چنان چله سلفیه یلا مجنون شلوند، حاکلم جایگزیلن وی را با توجه بله ماده 
77 قانلون مدنلی معیلن می کنلد )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی 

قانلون مدنی، پیشلین، ص 69(.

مـاده 78- واقـف می توانـد بـر متولی ناظـر قرار دهـد که اعمـال متولی بـه تصویب  ●
او باشـد. یا اطالع 

1- این ماده دو ناظر را پیش بینی کرده است:
اللف( ناظلر اطالعی ناظری اسلت کله متولی باید اقداملات خود را به اطالع وی برسلاند. 
پلس اذن یلا تصویلب ناظلر، نسلبت بله اقدامات متوللی ضرورت نلدارد. او فقلط نظارت 
می کنلد کله مبلادا متوللی عمللی برخلالف مصالح وقف صلورت دهلد و اگر عملل او را 

برخلالف وقلف تشلخیص دهد، می توانلد بله دادگاه صالحیت دار اعلالن کند.

ب( ناظلر اسلتصوابی ناظلری اسلت که متوللی بلدون اذن و تصویب او عمللی نمی تواند 
انجلام دهلد و اگلر بلدون اذن و تصویلب او کاری کنلد، آن عمل چنان چله عمل حقوقی 

باشلد )یعنلی عقلد و یا ایقاع باشلد( غیرنافلذ و فضوللی خواهد بود. 
اگلر ناظلر آن را تنفیلذ کنلد، نافلذ می گلردد، چنلان کله بلا رد او، باطلل خواهلد شلد 

)جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقلوق املوال، پیشلین، ص 236(. 

2- در خصلوص حالتلی کله واقلف در عقد تصریلح نمی کند کله نظارت ناظلر، اطالعی 
یا اسلتصوابی اسلت، بلرای دیدن نظری کله اصل را بر نظلارت اسلتصوابی می داند ر.ك:  
جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، هملان، ص 236 و بلرای دیلدن نظری که اصلل را بر 
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نظلارت اطالعلی میدانلد ر.ك:  کاتوزیلان، ناصلر، قانلون مدنلی در نظم حقوقلی کنونی، 
پیشلین، ص 69. بله نظلر می رسلد، بلا عنایلت بله این کله للزوم تصویلب عملل متولی 
بایسلتی بله تصریلح یلا قرینه اثبلات گردد، ناظلری که بلدون قید معین می شلود، ناظر 

»اطالعی« اسلت. 

3- واقلف می توانلد بیلش از یلک ناظر بلر متولی بگمارد، خلواه متولی نیز متعدد باشلد، 
خلواه نباشلد. در ایلن صلورت اگلر دربلاره نظلارت تصریح کنلد که منفلرداً یلا مجتمعاً 
عملل کننلد، بله هملان ترتیب باید اقلدام گردد. اگر سلکوت اختیلار کند یابلد مجتمعاً 
عملل کننلد. بله هلر حال احلکام مذکلور در ملاده 77 راجلع به تعلدد متوللی در مورد 
تعلدد ناظلر نیز به کار ملی رود )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، پیشلین، 

ص 237(.
4- هلرگاه واقلف شلرط کند کله از منافع موقوفه چیلزی به ناظر به عنلوان اجرت عمل 
نظلارت او بدهنلد ایلن شلرط صحیح اسلت. اما اگر دربلاره اجرت او سلخن در عقد وقف 
نگویلد و ناظلر نظلارت را قبلول کند، اجرتی نلدارد. زیرا قبلول نظارت، در اختیلار او بود 
و در آن نیلز از حقلوق وی بله شلمار میرفلت و چلون بلا توجله بله این که اجرتلی برای 
عملل نظلارت، معیلن نشلده، نظلارت را پذیرفتله اسلت، نمی توانلد ادعای اجلرت عمل 

خویلش را کند.

5- در خصلوص قبلول نظلارت از جانب ناظر، حکمی نظیر آن چه کله در ماده 76 قانون 
مدنلی گفته شلده اسلت نداریلم. یعنی اگر ناظلر، نظلارت را پذیرفت و پلس از آن، اراده 
کلرد کله خلود را علزل کند، چله باید کرد؟ ملاده 76 به شلرحی که گفته شلد برخالف 

قاعلده اسلت و نمی تلوان ملالك آن را در مورد ناظر به کار بسلت. 
پلس بایلد گفلت کله ناظلر می توانلد خلود را علزل کنلد و تعهدی که بلا قبلول نظارت 
بله عهلده گرفته اسلت از نوع تعهدات جایز اسلت. کسلی که ملالك ملاده 76 را نداند و 
مبنلای آن را در تاریلخ حقلوق ایلران نخوانلد، بلی گمان امر نظلارت را قیلاس به تولیت 

خواهلد کلرد و این قیاس، درسلت نخواهلد بود. 
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زیلرا ایلن قاعده بین دانشلمندان حقوق مسللم اسلت که اگلر مدلول یک ملاده قانونی، 
مخاللف اصلول و قواعلد حقوقلی باشلد، از راه گرفتلن ملالك آن ملاده، اقدام به تسلری 
آن بله موارد سلکوت قانلون هرگز نمی کننلد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق 

اموال، پیشلین، ص 237(.

6- چنان چله واقلف نظلار متعلدد منصلوب کنلد و همله ناظر اسلتصوابی باشلند، حکم 
ملاده 77 قانلون مدنلی در ملورد آنان جاری اسلت.

در فلرض تعلدد نظلار نیلز می تلوان برخلی را اسلتصوابی و برخلی را اطالعلی قلرارداد 
)جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعله محشلی قانون مدنلی، پیشلین، ص 69(.

7- در این کله آیلا واقلف می توانلد بلر ناظلر اسلتصوابی، ناظلر اطالعی قرار دهلد، برخی 
از حقوق دانلان نظلر مثبلت دارنلد )بلرای دیلدن نظلر اخیلر ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، 

محمدجعفلر، مجموعله محشلی قانلون مدنی، پیشلین، ص 70(.

8- حق التولیله متوللی یا سلازمان )در قبال اعمال تولیت نسلبت بله موقوفات تصرفی(، 
هم چنیلن حق النظلاره ناظلر بله میلزان مقلرر در وقف نامله اسلت و در صورتلی کله 
وقف نامله موجلود نباشلد، یا میلزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشلده باشلد، 
حق التولیله بله مقلدار اجرت المثلل از عایلدات خاللص خواهلد بلود )ملاده 11 قانلون 

تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریله مصلوب 1363/10/2(.

مـاده 79- واقـف یـا حاکـم نمی تواند کسـی را کـه در ضمن عقـد وقف متولـی قرار  ●

داده شـده اسـت عـزل کنـد، مگـر در صورتی که حق عزل شـرط شـده باشـد و اگر 
خیانـت متولـی ظاهر شـود حاکـم ضم امیـن میکند. 

1- پلس از تحقلق عقلد وقلف، واقف بیگانله می شلود و نمی تواند هیچ گونله تغییری در 
وقلف بدهلد و حاکلم نیلز نمی توانلد برخلالف آنچه در عقلد وقف قلرار داده رفتلار کند. 
فلرض بلر آن اسلت کله واقلف کسلی را که به سلمت تولیت تعییلن میکند، بلا توجه به 
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خصوصیلت شلخص او انتخلاب می نماید و چون خیانت او مشلخص گردید، برای رعایت 
مصلحلت موقوفله بله عنلوان یک شلخص حقوقلی و نیز حفلظ حقلوق موقوف علیهم و 

نظلر واقلف، ضلم امین می شلود تا بلا همکاری امیلن، املور موقوفله را اداره کند.

2- هلرگاه متوللی بلا قبول تولیلت، اداره امور موقوفله را عماًل تصدی ننمایلد و یا آن که 
اعلالم دارد کله بله اداره املور موقوفله نمی پلردازد، ماننلد آن عمل می شلود کله متولی 
در عقلد معیلن نشلده باشلد و هرگاه پلس از مدتلی از نظر خود علدول نملود، می تواند 
تصلدی را عهلده دار گلردد، زیلرا از تولیلت منعلزل نشلده اسلت )امامی، سلید حسلن، 

پیشین، ص 86(.

3- بلا فلرض احلراز خیانلت متوللی و علدم املکان علزل وی، دادگاه برابر مقلررات ماده 
)79( قانلون مدنلی ضلم امیلن می کند. 

 4- واقلف نمی توانلد متوللی منصلوب ضملن عقلد وقلف را پلس از اقبلاض و تسللیم 
موقوفله، علزل کنلد. خلواه متوللی تولیلت را پذیرفتله باشلد، خلواه نپذیرفتله باشلد.

ملاده 79 هلر دو فلرض )پذیلرش تولیلت و علدم پذیلرش تولیلت( را فلرا می گیلرد. اما 
ایلن ملاده از علزل متوللی پیلش از اقبلاض موقوفه، سلخن نگفته اسلت و ممکن اسلت 
کسلی گملان بلرد کله متوللی، به موجلب ظاهر این ملاده حتی قبلل از اقبلاض موقوفه 
نیلز نمی توانلد متوللی را علزل کنلد. ایلن نظلر درسلت نیسلت. زیلرا عقلد وقلف، یلک 
عقلد عینلی )یلا عقد ملادی( اسلت. عقد عینی عقدی اسلت کله صرف تراضلی طرفین 
)صلرف ایجلاب و قبلول( بلرای تحقلق آثلار عقد، کفایلت نمی کنلد و عاقلد را مأخوذ به 
تعهلدی نمی نمایلد. بایلد علالوه بلر تراضلی، عمل ملادی ویژه ای صلورت گیلرد تا عقد 
بله کملال خود برسلد و بلرای عاقد، ایجلاد تعهد کند. آن عملل مادی، در وقلف، اقباض 
موقوفله اسلت )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقلوق 

اموال، پیشلین، ص 238(.
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5- امیلن در موقعلی ضلم بله متولی می شلود کله خیانت متولی ثابت شلده باشلد و در 
ایلن موقعیلت متوللی حلق مداخلله در املور موقوفه ماننلد واگلذاری اراضلی موقوفه و 
دریافلت مال االجلاره و پذیلره را بله تنهایلی نلدارد؛ و امین منضلم باید اقداملات متولی 
را تصویلب نمایلد تلا تصمیمات متولی اجرا گلردد )نظریله 7/1048- 1388/2/20 اداره 

کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

6- حاکم نیز نمی تواند تا زمانی که متولی بر اهلیت باقی است، وی را عزل نماید.

7- هلرگاه متوللی یلا ناظر نسلبت به عیلن یا منافلع موقوفه تعلدی یا تفریلط نماید، یا 
در انجلام وظایلف مقلرر در وقف نامله و قانلون و آیین نامله و مقررات مربوط مسلامحه و 
اهملال ورزد، بلا رسلیدگی شلعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسلب مورد معلزول یا ممنوع 
المداخلله یلا ضلم امین خواهد شلد )ملاده 7 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 

و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1363/10/2(.

8- بله متوللی و ناظلر ممنوع المداخلله در زملان ممنوعیلت، حق التولیله و حق النظلاره 
تعللق نخواهلد گرفلت مگلر آن کله برائت آنلان ثابت شلود و در ملواردی که ضلم امین 

می شلود اوقلاف حلق امیلن را خواهلد پرداخلت )تبصره یلک همان ملاده(.

9- در ملواردی کله مطابلق قانلون مدنلی یلا ایلن قانون ضلم امیلن می شلود، دادگاه ها 
می تواننلد سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله را هلم بله عنلوان امیلن تعییلن کنند 

)تبصلره 2 همان ملاده(.

10- کلیله مباشلران موقوفلات و اماکن مذهبلی اعم از متولی و امنلای بنیادهای خیریه 
مذکلور در ایلن قانلون در حکلم امین می باشلند. در صلورت تعدی یا تفریلط یا تخلفات 
دیگلر مللزم بله تأدیله حقلوق و وجوه و املوال و جبران خسلارات ناشلی از اعملال خود 
خواهنلد بلود. هرگاه عمل آن ها مشلمول عناوین کیفری باشلد از طریلق مراجع قضایی 
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نیلز تعقیلب و بله مجازات مقلرر محکوم خواهند شلد )تبصره 3 هملان ماده(.

مـاده 80- اگـر واقف وضع مخصوصی را در شـخص متولی شـرط کرده باشـد و متولی  ●
فاقد آن وصـف گردد منعزل می شـود. 

1- چنان چله واقلف وصلف مخصوصلی )ماننلد عداللت، ایرانیت، تمکلن ماللی( را برای 
متوللی مسلجدی شلرط کنلد و متولی فاقد آن وصف گردد )فاسلق یا مفللس گردد و یا 
تغییلر تابعیلت دهلد( بله صورت خلود به خود عزل می شلود. زیلرا وصف مزبلور در نظر 
واقلف ملالك اساسلی در تعییلن وی بله سلمت تولیت بلوده به طلوری که اگلر از ابتدا 
فاقلد آن وصلف بلود، واقلف او را معیلن نمی کرد. بنابرایلن وقتی متولی مسلجد فاقد آن 
وصلف می گلردد، ماننلد آن خواهلد بود کله اساسلاً متولی تعیین نشلده اسلت )البته با 
عنایلت بله فتلوای مقلام معظم رهبری مبنلی بر تولیت بلردار نبودن مسلاجد، منظور از 

تعییلن متولی، تولیت جدا از شبسلتان مسلجد اسلت(.

2- هلرگاه متوللی مجدداً دارای وصف ابتدایی گردید، سلمت تولیت باز نخواهد گشلت، 
زیلرا پلس از منعلزل شلدن، سلمت تولیلت از وی زایل گردیلده و موجلب قانونی جهت 
بازگشلت مجلدد سلمت تولیلت موجلود نیسلت )بلرای دیلدن نظلر اخیلر ر.ك:  امامی، 
سلید حسلن، پیشلین، ص 85(. برخلی فقهلاء تصریلح کرده انلد کله پلس از بازگشلت 
صفلت، متوللی به سلمت اولیه خود بلاز می گلردد و در صورتی که از ابتلدا متولی دارای 
آن وصلف معیلن نبلوده باشلد، تصرفاتی کله در موقوفه کلرده، فضولی اسلت. هم چنین 

اسلت اگلر متوللی فاقد اهلیت گلردد )امامی، سلید حسلن، همان، صلص 86- 85(. 
3- اگلر واقلف شلرط کنلد کله تولیت وقف با دادسلتان کل باشلد و پس از مدتلی که از 
تصلدی او بگلذرد او از سلمت خلود برکنار یا بازنشسلته گلردد، تولیلت او از بین می رود 

)جعفلری لنگرودی، محمدجعفلر، حقوق اموال، پیشلین، ص 238(.

4- مقصلود از شلرط در ایلن ملاده قیلد اسلت نله شلرط مصطللح بلاب عقود کله مفید 
تعهلد تبعلی اسلت )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانلون مدنی، 
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پیشلین، ص 70(.

5- شلرط ضمنلی در حکلم شلرط صحیح اسلت. پلس اگر متوللی بعد از قبلول تولیت، 
سلفیه یلا دیوانله گلردد منعزل می شلود، زیرا شلرط ضمنلی در عقد وقف، کملال عقل 

متولی اسلت )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، همان، صلص 71- 70(. 

6- موقوفاتلی کله متوللی آن هلا علزل یلا فوت می شلود، تلا تشلخیص متوللی بعدی و 
موقوفاتلی کله متوللی آن هلا ممنلوع المداخله می شلود تا رفلع ممنوعیت یلا ضم امین 
در حکلم موقوفلات بلدون متولی اسلت )تبصلره 1 ملاده 4 قانون تشلکیالت و اختیارات 

سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه مصلوب 1363/10/2(.

 7- هلرگاه شلخص یلا اشلخاصی کله در وقف نامله بله عنلوان متوللی معیلن شلده اند 
وجلود نداشلته باشلند و یلا اوصلاف مقلرر در وقف نامله منطبلق با شلخص یا اشلخاص 
معیلن نگلردد، موقوفله در حکم موقوفله مجهول التولیه اسلت )تبصره 2 ملاده 4 قانون 

تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریله مصلوب 1363/10/2(.

8- چنان چله متولیلان متعلدد باشلند و یکلی از آن هلا فاقلد اهلیلت گلردد، در مواردی 
کله می بایسلت مجتمعلاً هملکاری نمایند، مانند مورد فلوت یکی از متولیلان، حاکم نفر 
دیگلری را تعییلن خواهلد نملود و هلرگاه هر یلک بتوانلد منفلرداً انجام وظیفله نماید، 
متوللی دیگلر تعیین نخواهد شلد. زیلرا مقصود متوفلی در اداره موقوفه تأمین می شلود 
و مداخله دادن کسلی که بیگانه اسلت برخالف نظر واقف اسلت )امامی، سلید حسلن، 

پیشین، ص 86(.

مـاده 81- )اصالحـی 1370/8/4( در اوقاف عامه که متولی معین نداشـته باشـد، اداره  ●
موقوفـه طبق نظـر ولی فقیـه خواهد بود. 

1- از تاریلخ تصویلب قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه 
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مصلوب 1363/10/2، سلازمان اوقلاف به سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریله تغییر نام 
می یابلد و اداره املور موقوفلات علام کله فاقلد متولی بلوده یا مجهلول التولیه اسلت، به 
عهلده ایلن سلازمان واگلذار می گلردد )ماده یلک قانلون قانلون تشلکیالت و اختیارات 

سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه مصلوب 1363/10/2(.
هم چنیلن در اوقافلی کله منافلع آن بلرای مصالح عامه اسلت )اموری که نفلع اجتماعی 
در بلر دارد(، ماننلد تبلیغلات مذهبلی، اقامله نملاز و امثلال آن، اگر واقلف متولی معین 
نکلرده باشلد، اداره موقوفله با نظر وللی فقیه )سلازمان اوقاف و امور و خیریه( می باشلد. 

2- در حلال حاضلر سلازمان اوقلاف و املور خیریله در خصلوص تولیت اوقاف علام، کار 
حاکلم را انجلام می دهلد. در ملواردی کله حاکلم باید تولیلت اوقاف علام را انجلام دهد 
می توانلد بالمباشلره ایلن تولیلت را صلورت دهلد و می توانلد دیگلری را وکیلل در اداره 
املور اوقلاف قلرار دهلد. نیلز می توانلد شلخصی را بله عنلوان متوللی نصلب کنلد. املا 
اگلر متوللی نصلب کنلد، تلا زمانی کله خیانلت و عدم اهلیلت او ظاهلر و محلرز نگردد، 
نمی توانلد او را علزل کنلد )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك:  جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، 

حقوق املوال، پیشلین، ص 239(. 

3- هلرگاه شلخص یلا اشلخاصی کله در وقف نامله بله عنلوان متوللی معیلن شلده اند 
وجلود نداشلته باشلند و یلا اوصلاف مقلرر در وقف نامله منطبلق با شلخص یا اشلخاص 
معینلی نگلردد، موقوفله در حکم موقوفه مجهول التولیه اسلت )تبصره 2 ملاده 4 قانون 

تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریله مصلوب 1363/10/2(.

4- برخلی از حقوق دانلان معتقدند هرگاه واقف در عقد وقف شلرط کنلد که حاکم )مانند 
سلازمان اوقاف و امور خیریه( حق مداخله در موقوفه را نداشلته باشلد، این شلرط صحیح 
اسلت. پلس اگلر کسلانی که به سلمت تولیلت از جانب واقلف، معیلن گردیده اند منقرض 
شلوند، املر تولیت به عهده خلود موقوف علیهم خواهلد بود و یا علدول مومنین می توانند 
موقوفله را اداره کننلد )برای دیدن نظر اخیلر ر.ك:  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، 
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ص 240(. املا بله نظر می رسلد در حال حاضر و در شلرایط فعلی، چنین شلرطی با توجه 
بله اعملال حاکمیتلی سلازمان اوقلاف و امورخیریله کله به نمایندگلی از وللی فقیه عمل 

می کنلد، خالف نظلم و مصلحت عمومی تلقی شلود.

5- ذکلر »اوقلاف عامله« در ملاده 81 و اصالحیه های مذکور خالی از مسلامحه نیسلت. 
زیلرا آن را شلامل وقلف بلر جهات هلم کرده انلد و از معانلی اصطالحی خارج شلده اند و 
حلال آن کله در ملاده 56 قانون مدنلی آن دو را از هم جدا کرده انلد )جعفری لنگرودی، 

محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، صلص 72 71(.

مـاده 82- هـرگاه واقـف بـرای اداره کـردن موقوفه ترتیـب خاصی معین کرده باشـد  ●
متولـی بایـد بـه همـان ترتیـب رفتار کنـد و اگـر ترتیبی قـرار نـداده باشـد، متولی 
بایـد راجـع به تعمیـر و اجاره و جمـع آوری منافع و تقسـیم آن بر مسـتحقین و حفظ 

موقوفـه و غیـره مثل وکیـل امینی عمـل نماید. 
1- ایلن ملاده عینلاً ار فقه امامیه اقتباس شلده اسلت. در فقه گفته اند: اگلر واقف وظیفه 
متوللی را معیلن کلرده باشلد بایلد وفلق آن عملل کنلد. املا اگر سلکوت اختیلار کرده 
باشلد متوللی بایلد آداب متعلارف تولیت را به جلا آورد. این آداب عبارت اسلت از تعمیر 
موقوفله و اجلاره آن و اسلتیفاء اجاره بهلاء و دادن خراج )مالیات و علوارض و امثال آن ها( 

و گلردآوری محصلول و تقسلیم منافع بیلن موقوف علیهم و نگهلداری موقوفه.

2- چنان چله متوللی متعلدد باشلد و از ملواردی اسلت کله بایلد مجتمعاً عملل کنند و 
بلا هلم سلازش و توافلق بر تصمیلم نداشلته باشلند و اداره موقوفه معطل گلردد، حاکم، 
آنلان را اللزام بله اتخلاذ روش صحیلح خواهد کرد. اگلر الزام آنان، میسلر نباشلد، حاکم 

اداره موقوفله را عهلده دار خواهد شلد. 

3- سلازمان اوقلاف و املور خیریله نسلبت بله ملواردی کله در بندهلای یک ملاده یک 
قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه به عهده آن گذاشلته 
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شلده در صلورت علدم اقلدام متولی یا امنلاء یا موقوف علیهلم حق تقاضای ثبت و سلایر 
اقداملات الزم و اعتلراض و اقامه دعلوی را دارد. 

هم چنیلن می توانلد در ملواردی کله الزم بدانلد و مصلحلت موقوفله ایجلاب نمایلد، در 
دعلاوی مربلوط وارد دعلوی شلده و بله احلکام صلادره اعتلراض کنلد )ملاده 9 قانلون 

تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1363/10/2(.

4- در بلاب مسلئولیت مدنلی متوللی و ناظلر، ملاده 7 قانلون تشلکیالت و اختیلارات 
سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1363/10/2، صراحت کافلی دارد و تعیین 
تکلیلف نملوده اسلت: »هر گاه متولی یا ناظر نسلبت بله عین یا منافلع موقوفه تعدی یا 
تفریلط نمایلد یلا در انجلام وظایف مقلرر در وقف نامه و قانلون و آیین نامه  هلا و مقررات 
مربوط مسلامحه و اهمال ورزد، با رسلیدگی شلعبه تحقیق و حکم دادگاه حسلب مورد 

معلزول یلا ممنوع المداخلله یا ضلم امین خواهد شلد«.

5- ایلن ملاده از اجلاره موقوفه به اجمال سلخن گفته اسلت. در این خصوص دو مسلأله 
مطلرح می گردد:

اللف( هلرگاه طبقله اول از موقوف علیهلم، موقوفله را برای مدتلی اجاره دهند، سلپس در 
اثنلاء آن ملدت، آن طبقه منقرض شلود، نسلبت به باقی ملدت، اجاره غیلر نافذ و فضولی 
خواهلد بلود. چه هر طبقه ای منافع قدر سلهم خلود را از واقف مسلتقیماً تلقی می کنند و 
یلک طبقله قائم مقام طبقه قبل نیسلت. پس طبقه نخسلت، حقی بلر منافع حصه طبقه 
واپسلین نلدارد. اگلر طبقله بعد، اجلاره را رد کننلد، اجاره نسلبت به بعلد از انقراض طبقه 
اول، منحلل می شلود و مسلتأجر، حق دارد خسلارت خلود را از وراث طبقه ای که منقرض 

شلده اند، بازسلتاند )ر.ك:  طباطبایی، محمدکاظم، پیشین، ص 243(.

ب( هلرگاه متوللی، موقوفله را اجلاره دهلد و ملدت اجلاره بیلش از عملر موجودیلن از 
موقوف علیهلم باشلد، گفتله شلده اسلت کله ایلن اجلاره نافلذ اسلت و طبقلات بعلدی از 
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موقوف علیهلم مذکلور حلق فسلخ آن را ندارنلد )طباطبایلی، محملد کاظلم، هملان، ص 
.)243

6- متوللی نماینلده قانونلی موقوف علیهم اسلت. به همان اسلتدالل کله در فرض پیش 
گفتله شلد، حلق نلدارد موقوفله را به نفلع طبقه موجلود، برای بیلش از زمانی کله آنان 
حلق انتفلاع از موقوفله را دارنلد اجلاره بدهلد و اجاره بهلاء را بیلن آنلان قسلمت کنلد 

)جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقلوق اموال، پیشلین، صلص 242- 241(.

7- در این کله اگلر واقلف در عقلد وقلف شلرط کند کله موقوفله را در هر بار بیلش از دو 
یلا سله سلال بله اجلاره ندهند، آیلا هم چنلان قانون روابلط موجر و مسلتأجر بلر چنین 

عقلدی حکوملت دارد یلا خیر، مسلأله محل تأمل اسلت. 
8- متوللی مدیلر شلخصیت حقوقی اسلت و نباید وی را نماینده سلازمان اوقلاف و امور 
خیریله تلقلی کلرد. پس معنلی بخش اخیر ملاده 82 قانلون مدنی این اسلت که متولی 
در حکلم وکیلل و امیلن وقلف اسلت نله واقلف )کاتوزیلان، ناصر، قانلون مدنلی در نظم 
حقوقلی کنونی، پیشلین، ص 70(. علده ای نیز از متولی به عنلوان »مدیرعامل« موقوفه 
یلاد کرده انلد )بلرای دیدن نظلر اخیلر ر.ك:  جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه 

محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 72(.

9- تقاضلای ثبلت املالك وقفلی و تفکیلک اراضی مشلاع وقفلی از ملک و بیمله کردن 
موقوفله در حلدود معملول متعلارف، همگلی جلزو اعملال اداره موقوفه و مشلمول ماده 

82 قانلون مدنی اسلت.

10- در ملوارد سلکوت وقف نامله، متوللی بایلد ماننلد امیلن بلا رعایلت صرفله و صالح 
موقوفله عملل نماید.

11- در ملواردی کله عقلد اجلاره متوللی )در وقلف علام یلا بلر مصاللح عامله( فضوللی 
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نیسلت، چنان چله سلمت متوللی در اثنلای ملدت اجلاره بله علزل یا انعلزال یا فلوت یا 
جنلون یلا سلفه زایلل گلردد، یا ممنلوع المداخله شلود، ایلن امور خدشله به بقلاء عقد 

اجلاره وارد نمی کنلد )جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، هملان، ص 73(.

12- اگلر واقلف در وقف نامله مسلجدی کله وقلف نملوده اسلت، متوللی تعیین نملوده و 
یکلی از وظایلف متوللی را تعییلن املام جماعت و هیلأت امناء برای مسلجد مذکلور قرار 
داده باشلد، پرسلش ایلن اسلت که آیا تعیین چنیلن ترتیبی برای مسلجد موقوفه صحیح 
اسلت؟ بلا توجله بله صراحلت ملاده 82 قانون مدنلی، متوللی باید بله هملان ترتیبی که 
واقلف بلرای اداره کلردن موقوفله معین کرده اسلت عمل نمایلد، با وجود این، اسلتفتائات 
بله عملل آملده از برخلی مراجع عظلام تقلید حکایلت از این دارد که شبسلتان مسلاجد 
تولیلت بلردار نیسلت و متولی نمی تواند در امور و شلؤونات داخلی مسلجد دخالتی نماید.

مـاده 83- متولـی نمی توانـد تولیـت را بـه دیگـری تفویض کنـد، مگر آن کـه واقف  ●
در ضمـن وقـف بـه او اذن داده باشـد. ولی اگر در ضمن وقف شـرط مباشـرت نشـده 

باشـد می توانـد وکیـل بگیرد. 
1- جملله اول ایلن ملاده بله قدر کافی روشلن اسلت و نشلان می دهد که واقلف پس از 
پایلان عقلد وقلف، حلق نلدارد در امر تولیت بله هیچ وجه دخاللت کند. حتلی نمی تواند 
بله متوللی کله خود منصوب کلرده اذن دهلد که او متوللی دیگری انتخلاب کند. جمله 

اول ایلن ماده شلامل دو صورت اسلت:
الف( متولی از ادامه تولیت عاجز نیست. 

ب( متولی از ادامه تولیت عاجز است.

جملله دوم ایلن ملاده مربلوط به انتخلاب وکیل، از جانلب متولی برای انجلام دادن تمام 
یلا قسلمتی از ملورد تولیلت اسلت. انتخلاب وکیلل در صورتی بلرای متولی رواسلت که 
واقلف در عقلد وقلف، شلرط نکرده باشلد کله متولی باید شلخصاً املر تولیلت موقوفه را 
انجلام دهد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، پیشلین، صص243- 242(.
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2- تولیلت منصبلی اسلت کله از طلرف واقلف بله متوللی داده می شلود و پلس از قبول 
کلردن آن حلق و تکلیلف بلرای وی ایجاد می شلود و نمی تواند آن منصلب را به دیگری 
واگلذار نمایلد، مگلر این کله واقلف بله وی اذن داده باشلد. زیلرا واقف خود حلق تعیین 
دیگلری را قبلاًل داشلته و می توانسلته هر کلس را بخواهد در ضمن عقد وقف به سلمت 
متوللی معیلن نمایلد و واقلف، متولی فعللی را معین نملوده و بله او اختیلار داده که هر 
زملان بخواهلد متولی دیگری قلرار دهد و خود کناره گیری نماید )امامی، سلید حسلن، 

پیشلین، صص 87 86(.

3- اداره املور موقوفله توسلط وکیلل متولی )در جایی که شلرط مباشلرت نشلده( جدا 
از تفویلض تولیلت اسلت. زیلرا در وکاللت، وکیلل نماینده متوللی می باشلد و در صورت 
تفویلض تولیلت، سلمت متولی زایل می گلردد و دیگری جانشلین او می شلود و منصب 

قابلل واگذاری نیسلت )امامی، سلید حسلن، هملان، ص 87(.

4- در موقوفاتلی که شلرط مباشلرت نشلده باشلد، هلرگاه متولی برای تمام یا قسلمتی 
از املور مربلوط بله موقوفله وکیلی انتخلاب کند، وکیلل مزبور بایلد توانایی انجلام مورد 
وکاللت را داشلته باشلد. در صورتلی کله وکیلل انتخابی به تشلخیص سلازمان قلادر به 
ایفلای وظایلف محولله نباشلد، مراتلب کتبلاً به متوللی ابالغ خواهد شلد. هلرگاه ظرف 
دو ملاه بلرای متولیلان مقیلم ایلران و چهلار ملاه بلرای متولیان مقیلم خارج از کشلور، 
متوللی، اقلدام بله تغییلر وکیل ننمایلد، موضوع بله دادگاه صاللح احاله و پلس از ثبوت 
علدم توانایلی وکیلل مزبور با ابالغ سلازمان از دخالت ممنوع می شلود. این حکم شلامل 
وکالیلی کله قبلاًل نیلز انتخاب شلده اند خواهد بلود )تبصره 3 ملاده 4 قانون تشلکیالت 

و اختیلارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه مصلوب 1363/10/2(.

5- در ملواردی کله شلرط مباشلرت متوللی در انجلام دادن املور موقوفله در عقد وقف 
شلده باشلد و متوللی از املر تولیلت فرومانلد، چنلان اسلت که موقوفله متولی نداشلته 

باشلد )مسلتفاد از ملاده 81 قانلون مدنی(.
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6- تفلاوت تفویلض تولیلت و وکالت دادن به دیگری در این اسلت که در فرض نخسلت، 
متوللی سلمت خلود را بله دیگلری واگلذار می کنلد و از مسلئولیت رها می شلود. لیکن 
وکاللت دادن در مقلام اجلرای وظایلف متولی اسلت و وکیل بلا نظارت او اقلدام می کند 
و مسلئولیت و اختیلار متوللی منصلوب واقلف از بیلن نملی رود )کاتوزیان، ناصلر، قانون 

مدنلی در نظلم حقوقی کنونی پیشلین، ص70(. 

7- اجلازه واقلف بله شلخص متولی در )مصلرف نمودن قسلمتی از منافع بله نظر خود، 
در املور بریله بله هلر نحلو کله صلالح بدانلد( مجلوز واگلذاری مصلرف منافلع از طرف 
متوللی بله غیر نیسلت و برخالف نظلر واقلف اسلت )رأی شلماره 1613- 1328/9/16 

شلعبه یکلم دیلوان کشلور، در: متیلن، احمد پیشلین، ص 338(.

8- متوللی نمی توانلد نسلبت بله موقوفله برای همیشله تعهد کنلد. زیرا متوللی بعدی، 
الزاملی بله قبلول آن نخواهد داشلت )همان(.

9- همان گونله کله رد تولیلت پلس از قبول آن صحیح نیسلت )ماده 76 قانلون مدنی(، 
نقلل سلمت تولیلت بله غیر نیز مجاز نیسلت؛ غلرض از تفویض، سللب سلمت تولیت از 
خلود و دادن آن بله غیر اسلت )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون 

مدنی، پیشلین، ص 73(.

10- چنان چه متولی وکیل بگیرد، خود نیز در مورد وکالت مفوضه حق اقدام دارد.
اگلر وکیلل و ملوکل در ملورد موقوفه عمل حقوقی )ماننلد اجاره( صلورت دهند، آن که 

تاریلخ آن مقدم اسلت، نافذ اسلت )جعفری لنگرودی، محمدجعفلر، همان، ص 73(.

مـاده 84- جایز اسـت واقـف از منافع موقوفه سـهمی بـرای عمل متولی قـرار دهد و  ●
اگـر حق التولیـه معین نشـده باشـد، متولی مسـتحق اجرت المثل عمل اسـت.

1- اشلکالی وارد نیسلت تلا واقلف مقلداری از منافع موقوفله را بله حق التولیه اختصاص 
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دهلد، هلر چنلد متوللی، خلود واقف باشلد. این املر را مصداق وقلف بر نفس )ملاده 72 
قانلون مدنلی( نبایلد شلمرد. ممکن اسلت یکلی از موقوف علیهلم را متولی کنلد و بابت 

کار او از جهلت اداره موقوفله سلهمی معین نماید.
هلرگاه بلرای متوللی، مقلدار معینلی از منافلع را بله عنلوان حق التولیله معیلن کنلد، 
متوللی بیلش از آن اسلتحقاق نلدارد. چنان چله واقلف متولی معیلن کند، لیکلن درباره 
حق التولیله وی سلخنی نگویلد، در ایلن صلورت بله دسلتور ذیلل ایلن ملاده از منافلع 
موقوفله بله انلدازه اجرت المثلل کارش بله او بایلد داد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، 

حقلوق املوال، پیشلین، ص 244(.

2- پاره ای از فقهاء به قسمت آخر این ماده اشکالی بدین صورت وارد کرده اند: 
چنان چله بلا وجلود علدم تعییلن حق التولیه بلرای متولی از سلوی واقف، تماملی منافع 
موقوفله، از راه ایجلاب و قبلول عقلد وقلف، بله موقوف علیله انتقلال یافته اسلت، چگونه 
می تلوان مقلداری از ایلن منافلع را از موقوف علیله گرفلت و بله متولی داد؟ پاسلخی که 
داده شلده اسلت ایلن اسلت کله حق التولیله جلزء هزینه های راجلع به تحصیلل منافع 
موقوفله اسلت و کسلی را تردیدی نیسلت که هر خرجلی را که جهت تحصیلل منافع از 
موقوفه الزم باشلد، بایلد صورت داد )جعفری لنگرودی، محمدجعفلر، همان، ص 244(. 

3- حق التولیله متوللی یلا سلازمان اوقلاف و امور خیریله )در قبال اعمال تولیت نسلبت 
بله موقوفلات تصرفلی(، هم چنیلن حق النظلاره ناظر بله میزان مقلرر در وقف نامه اسلت 
و در صورتلی کله وقف نامله موجلود نباشلد یلا میلزان حق التولیله و حق النظلاره در آن 
تعییلن نشلده باشلد، حق التولیله به مقلدار اجرت المثلل از عایلدات خاللص خواهد بود 
)ملاده 11 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله مصوب 

.)1363/10/2

 4- بله متوللی و ناظلر ممنوع المداخلله در زملان ممنوعیلت، حق التولیله و حق النظاره 
تعللق نخواهلد گرفلت مگلر آن کله برائت آنلان ثابت شلود و در ملواردی که ضلم امین 
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می شلود، اوقلاف حلق امیلن را خواهلد پرداخت )تبصره یلک ماده 7 قانون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه مصلوب 1363/10/2(.

5- قانلون مدنلی ناملی از حق النظلاره نبلرده و بلا ذکلر حق التولیله بیلان آن را محتلاج 
ندانسلته اسلت. نظلر بله ملاده )30( قانلون مدنی کله ماللک می تواند هرگونله تصرفی 
در مللک خلود بنمایلد، واقلف می توانلد هم چنلان کله حق التولیله بلرای متوللی قلرار 
می دهلد، بلرای ناظلر نیلز حق النظلاره معین نمایلد و هلرگاه در عقد وقلف، حق النظاره 
قلرار داده نشلده باشلد، در صورتی کله ناظر در عمل خلود قصد تبرع نداشلته، می تواند 
ماننلد متوللی از عایلدات موقوفه سلهمی بله عنوان اجرت المثلل بردارد، مگلر این که در 
عقلد وقلف مجانلی بلودن عملل او قیلد شلده باشلد و یا قرایلن مثبتله دیگر ایلن امر را 
برسلاند. ملاده 336 قانلون مدنلی در مورد اسلتیفاء، از نظلر وحدت مالك جلواز این امر 

را میرسلاند )امامی، سلید حسلن، پیشلین، صص 90- 89(.

6- تعییلن مقلدار حق التولیله بله نظلر واقف اسلت کله در عقد وقلف در نظلر می گیرد، 
اگرچه از سلهم موقوف علیهم بیشلتر باشلد.

بنابرایلن ایلرادی وارد نیسلت متولی، عشلر از عایلدات موقوفه را بلرای حق التولیه و یک 
عشلر را بلرای موقوف علیهلم تخصیلص دهلد و در صورتی کله واقف، خود متولی باشلد 
و نیلز در صورتلی کله واقلف، خلود متولی باشلد و نُه عشلر از عایلدات را حق التولیه قرار 
دهلد، صحیلح اسلت و نمی تلوان بله عنلوان وقف بر نفلس آن را باطلل دانسلت. زیرا در 
عقلود، قصلد و عنلوان مالك تحقق و تشلخیص می باشلد )امامی، سلید حسلن، همان، 

ص 89(.

7- چنان چله واقلف در عقلد وقلف بلرای متوللی حق التولیه قرار نلداده باشلد و نیز قید 
ننملوده باشلد کله متولی سلهمی از موقوفه بله عنوان حق التولیله نبرد و یا مجانلاً آن را 
اداره نمایلد، متوللی مسلتحق اجرت المثلل عمل می باشلد و هم چنین اسلت در صورتی 
کله واقلف تصریلح به اجرت دادن بله متولی نموده وللی مقدار آن را معین نکرده باشلد. 
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نظلر برخلی از فقهاء بر این اسلت کله پس از تمامیلت صیغه وقف نمی تلوان در مصارف 
آن تصلرف کلرد و دادن حق التولیله در صلورت علدم ذکلر آن در تصلرف، مخاللف وقف 
می باشلد. ایلن دسلته از فقهلاء معتقدنلد کله پس از قبلول تولیلت، اقدام عملل مجانی 
اسلت. قلول مزبلور مردود اسلت. زیرا قبول، دلیل بلر مجانی بودن نیسلت و قانون مدنی 

قلول اول را اختیار نموده اسلت )امامی، سلید حسلن، هملان، ص 89(.

مـاده 85- بعـد از آن کـه منافـع موقوفـه حاصـل و حصه هـر یـک از موقوف علیهم  ●
معیـن شـد، موقوف علیـه می توانـد حصـه خـود را تصـرف کنـد، اگرچه متولـی اذن 

نـداده باشـد مگـر این کـه واقـف اذن در تصرف را شـرط کرده باشـد.
1- ملاده 85 کیفیلت تصلرف موقوف علیهلم در منافلع موقوفله را بیلان کلرده اسلت، 
لیکلن مشلخص نکلرده اسلت آیلا ایلن تصلرف مالکانله می باشلد )یعنلی موقوف علیهم 
ماللک منافلع موقوفله می شلوند( یلا غیلر مالکانله )یعنلی موقوف علیله، حلق انتفلاع از 
منافلع موقوفله را دارد یلا خیلر؟(. دانسلتن کیفیلت ایلن تصلرف و ماهیلت حقوقی آن 
الزم اسلت. بله ویلژه آن که اگلر غصب موقوفه پیلش آید، تکلیف مسلئولیت غاصب، در 
برابلر موقوف علیهلم باید روشلن باشلد )جعفلری لنگلرودی محمدجعفر، حقلوق اموال، 

پیشلین، ص 246(.

2- تلا هنگاملی کله حصه هر یلک از موقوف علیهلم در منافع گردآوری شلده از موقوفه، 
از جانلب متولی مشلخص نشلده باشلد، حق هلر یلک از موقوف علیهلم در آن منافع که 
بله دسلت آملده اسلت، به صلورت حق بلر حصله مشلاع از مال موجلود خارجی اسلت 
)نله طللب( و آن حصله مشلاع، عین خارجی اسلت و گونه ای اسلت از حق عینلی، اما به 
عللت اشلاعه، حلق تصلرف در آن را نلدارد مگلر پلس از افراز. لیکلن پس از افراز سلهام 
از سلوی متوللی، مانعلی نلدارد کله صاحلب حصله در حصله مفلروزه تصرف کنلد مگر 
این کله در عقلد وقلف، اذن متوللی در تصرف در حصه مفروزه قید شلده باشلد )جعفری 

لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 74(.
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3- وجوهلی کله از محلل پذیلره و اهدایلی حاصلل از اجلاره و اسلتیجار رقبلات موقوفه 
دریافلت می گلردد از عوایلد همان موقوفات محسلوب و به مصارف مقرره خواهد رسلید 
)ملاده 13 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله مصوب 

.)1363/10/2

4- پیلش از تعییلن حصله موقوف علیله، حلق او بلر ملال معیلن نیسلت و طلب اسلت، 
لیکلن پلس از تعییلن حصه حلق عینی او بلر آن مال تحقلق مییابد و بدیلن جهت اذن 
متوللی ضلروری نیسلت )کاتوزیان، ناصر، قانلون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشلین، 

ص71(.

مـاده 86- درصورتـی کـه واقـف ترتیبی قـرار نداده باشـد، مخـارج تعمیـر و اصالح  ●
موقوفـه و امـوری کـه بـرای تحصیل منفعت الزم اسـت بـر حـق موقوف علیهم مقدم 

خواهـد بود.
1- صلرف درآملد موقوفلات بله منظلور بقلاء عین آن هلا بر سلایر مصارف مقدم اسلت و 
متوللی موظف اسلت موجبلات آبادانی رقبلات موقوفله را در جهت بهره بلرداری صحیح 
از آن هلا بله منظور اجلرای نیات واقف فراهلم آورد )ماده 6 قانون تشلکیالت و اختیارات 

سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب  1363/10/2(.

2- در صورتلی کله درآمد یک سلاله موقوفه یا اماکن اسلالمی برای تعمیر و یا نوسلازی 
آن کافلی نباشلد درآملد دو یلا چند سلال در حسلاب مخصوصلی ذخیره و بله موقع به 

مصلرف خواهد رسلید )تبصره هملان ماده(.

3- تحقیلق در جملع و خلرج عوایلد راجع به وقلف و نیز صدور مفاصاً حسلاب و تطبیق 
مصلارف بلا مفلاد وقف نامه و تشلخیص متولی و ناظلر و موقوف علیهم )بلا رعایت ماده 7 
ایلن قانلون و تبصره هلای آن( با شلعب تحقیق اوقاف اسلت، مگلر در موقوفات منصوص 
التولیله در صورتلی کله مظنه تعلدی و تفریط متولی نباشلد )ماده 14 قانون تشلکیالت 
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و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و امور خیریه مصلوب 1363/10/2(.

4- اگلر واقلف محللی بلرای تعمیلر و نگهلداری موقوفله معین نکنلد، از عوایلد آن قباًل 
بلرای تعمیر و حفاظت برداشلته می شلود. سلپس مانده آن صلرف موقوف علیهم خواهد 
شلد. املا موقوف علیهلم می تواننلد ایلن هزینله را خود از هر محلل که بخواهنلد بدهند. 
هلرگاه حفلظ موقوفله مسلتلزم فلروش قسلمتی از آن باشلد هملان قسلمت فروختله 
می شلود. بله عنلوان مثلال اگر چنلد دکان و قطعه زمینی برای مسلجدی موقوفه باشلد 
و دکان هلا در شلرف خرابلی باشلند و عوایلد آن هلا کافلی بلرای تعمیر نباشلد، می توان 
زمیلن را فروخلت و صلرف تعمیلر آن ها کلرد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق 

اموال، پیشلین، ص 247(.
5- مقصلود از مخلارج الزم، مخارجلی اسلت که علرف و معمول محل آن را بلرای بقاء و 
انتفلاع از موقوفله الزم میدانلد و اال متوللی نمی تواند از عایدات موقوفله، آن را به بهترین 
وضعلی کله ممکلن اسلت در آورد، زیرا ایلن امر مخارج اضافلی الزم دارد کله در نتیجه، 
تجلاوز بله سلهم موقوف علیهم خواهد شلد و از سلهام آنان کسلر می گردد، مگلر آن که 

در عقلد وقلف تصریلح به این امر نموده باشلد )امامی، سیدحسلن، پیشلین، ص 90(.

6- نظلر بله این کله طبلق ملاده 86 ق.م پرداخت هزینه هلای مربوط به حفلظ موقوفه از 
ملال موقوفله جایلز اسلت، در صورتی که متولی اقامله دعوی کند، هزینه دادرسلی را به 
اسلتناد ملاده قانونلی مزبور می توانلد بپلردازد )نظریله 7/8820- 1379/8/30 اداره کل 

حقوقلی و اسلناد و امور مترجمین قلوه قضاییه(.

مـاده 87- واقـف می توانـد شـرط کند کـه منافـع موقوفـه مابیـن موقوف علیهم به  ●
تسـاوی تقسـیم شـود یا بـه تفاوت و یـا این  کـه اختیار بـه متولی یا شـخص دیگری 

بدهد کـه هر نحـو مصلحـت داند تقسـیم کند.
1- واقف اگر از چگونگی تقسلیم سلکوت کند، اصل بر تسلاوی و تشلریک موقوف علیهم 
اسلت )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشلی قانون مدنی، پیشلین، ص 75(.
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2- در عقلد وقلف، واقلف می توانلد در صورت تعلدد موقوف علیهم، تقسلیم منافلع را به 
طلور برابلر یلا نابرابلر معیلن کنلد و یلا این اختیلار را بله متولی یا شلخص ثاللث بدهد. 
هلرگاه موقوف علیله، بیلش از یلک نفر باشلد و معلوم نگردد که تقسلیم به تسلاوی باید 
کلرد یلا نله، نیلز معلوم نباشلد که تقسلیم باید به طور تشلریک بله عمل آید یلا به طور 
ترتلب، در ایلن صورت اصل بر تسلاوی و تشلریک اسلت، نه بلر ترتب. زیرا عدم تسلاوی 
و علدم ترتلب، محتلاج به دلیلل خاص اسلت )جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق 

اموال، پیشلین، صلص 248- 247(.

مـاده 88- بیـع وقـف در صورتـی کـه خـراب شـود یا خـوف آن باشـد کـه منجر به  ●
خرابـی گـردد به طـوری کـه انتفـاع از آن ممکـن نباشـد، در صورتی جایز اسـت که 

عمـران آن متعذر باشـد یا کسـی بـرای عمـران آن حاضر نشـود.
1- وقلف، حبلس و بازداشلت عیلن ملال از نقلل و انتقال اسلت و اصوالً نبایلد موقوفه را 
از وضعیلت وقفلی خلود خارج شلود. بدیلن جهت رهلن موقوفه جایلز ندانسلته اند. زیرا 
ممکلن اسلت در اثلر علدم پرداخت دین، منجلر به فروش مللک مورد رهن گلردد و آن 
مخاللف بلا حبلس عین مال اسلت. لیکن قانلون در دو ملورد )خرابی و تولیلد اختالف(، 

اسلتثنائاً اجلازه فروش موقوفه را داده اسلت. 

2- بیلع وقلف بیعلی اسلت که مبیلع یا ثملن، موقوفه باشلد یلا عوضین هلر دو موقوفه 
باشلند. در شلرع دلیللی که اصل علدم جواز بیع موقوفله را به صورت یلک اصل حقوقی 
اعلالن کند دیده نشلده اسلت. لیکلن در حال حاضر، ایلن اصل از ماده 88 تلا 90 قانون 
مدنی و ماده 349 دانسلته می شلود )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 248(.

3- بیلع ملال وقلف صحیلح نیسلت، مگلر در ملوردی کله بیلن موقوف علیهلم تولیلد 
اختلالف شلود. بله نحلوی کله بیلم سلفک دملاء رود یلا منجر بله خرابلی ملال موقوفه 
گلردد و هم چنیلن در ملواردی کله در مبحلث راجلع بله وقلف مقرر اسلت )ملاده 349 

مدنی(. قانلون 
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4- در خصلوص کاهلش قابلل مالحظه منافع موقوفله، فروش آن با رعایلت تبصره ماده 
8 قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و امور خیریه مجاز اسلت: 

»درآملد موقوفلات متعذرالمصلرف و موقوفاتلی کله عواید آن ها به سلبب قللت گرچه با 
پلس انلداز چند سلال برای اجلرای نظر واقف کافی نباشلد، با تشلخیص تحقیلق اوقاف 
در ملوارد اقلرب بله غلرض واقلف در محلل بله مصلرف می رسلد. آن قسلمت از درآملد 
موقوفاتلی کله بله علت کثلرت عوایلد زاید بر مصلرف متعارف باشلد، حتی االملکان در 
ملوارد اقلرب بله نظلر واقف صلرف گلردد و در صورت نبودن ملورد اقلرب در مطلق امور 
خیریله بله مصلرف خواهلد رسلید. مقصلود از متعذرالمصلرف آن اسلت صلرف درآملد 
موقوفله در مصلارف مقلرر بله عللت فراهم نبلودن وسلایل و یا انتفلاء موضلوع و یا عدم 
احتیاج به مصرف مقدور نباشلد« )تبصره ماده 8 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 

حلج و اوقاف و املور خیریه مصلوب 1363/10/2(.

 5- در صلورت غیلر قابلل افلراز بلودن مللک مشلاعی کله قسلمتی از آن وقلف اسلت، 
قسلمت دیگلر آن قابلل فلروش خواهلد بلود )نظریله 7/8632 -1376/1/21 اداره کل 

حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(. 

6- در صورتلی کله سلایر وراث متوفی نسلبت بله وقفیت ملک ادعایی نداشلته باشلند، 
ضرورتلی نلدارد کله کلیله وراث طلرف دعلوی قلرار گیرنلد و دعلوی احلدی از ورثه به 
طرفیلت اداره اوقلاف دایلر بله ابطلال وقفیلت و اثبات مالکیت خود قابل اسلتماع اسلت 
و دادگاه بله قدرالسلهم وراث مذکلور در صلورت احلراز حقانیلت وی مبلادرت به صدور 
حکلم می نمایلد کل اداره )نظریله 7/6847- 1383/9/12 حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(.

7- مقصلود از خرابلی در عبلارت »بیلع وقلف در صورتی که خراب شلود« خرابی بالفعل 
اسلت. خلراب شلدن بایلد بله حلدی باشلد کله انتفلاع از موقوفه مقلدر نگلردد، عمران 
آن متعلذر گلردد و کسلی نیلز بلرای عملران آن حاضلر نگلردد. ماننلد فرش مسلجدی 
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کله بله آن حد از فرسلودگی رسلیده باشلد که تعمیلر آن عبث به شلمار آیلد )جعفری 
لنگلرودی، محمدجعفر، پیشلین، ص 248(.

8- هلرگاه بنلای مسلجدی خلراب گلردد، عرصله آن از حاللت مسلجد بلودن خلارج 
نمی شلود و قابلل انتفلاع بلرای نمازگزاردن می باشلد. بنابراین مشلمول ملاده 88 قانون 
مدنلی نمی گلردد )ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، هملان، صلص 249- 248(.

9- ماده 349 قانون مدنی، موارد فروش موقوفه را تکمیل نموده است. 

10- اگلر ملال موقوفله بلر اثر خرابلی یا به جهلت دیگلر، از انتفاع قابل مالحظله بیفتد، 
بله طلوری کله عرفاً به عللت ناچیز بودن انتفلاع از باقی مانلده، در برابر انتفلاع از موقوفه 
در زملان عقلد وقلف، قابلل انتفلاع محسلوب نشلود )مانند رقبه مسلجدی کله به علت 
حلوادث قهریله و آفلات سلماوی، دیگلر املکان انتفلاع در آن متصور نیسلت(، پرسلش 
ایلن اسلت کله آیلا ایلن نمونله نیلز مشلمول ملاده 88 قانلون مدنلی می باشلد؟ در این 
نمونله نیلز موقوفله عماًل خراب گردیلده و امکان انتفلاع از آن مقدور نیسلت و چنان چه 
کسلی بلرای عملران آن حاضلر نشلود، بله دسلتور ملاده 88 قابل فلروش اسلت. فقهاء 
ایلن نمونله را بله طور مسلتقل، از موارد فلروش موقوفه دانسلته اند )جعفلری لنگرودی، 

محمدجعفر، هملان، ص 249(.

11- هلرگاه بیلن موقوف علیهلم اختلالف افتلد و اختلالف بله صورتلی باشلد کله اگلر 
موقوفله را نفروشلند، منجلر به خرابی آن گلردد، در این صورت صریح ملاده 349 قانون 
مدنلی فلروش آن را روا شلمرده اسلت. هلرگاه اختالفلی بیلن موقوف علیهلم نیفتلد اما 
تغییلر اوضلاع و احلوال بله گونله ای باشلد کله اگلر موقوفه بله فلروش نرسلد، منتج به 
خرابلی آن می گلردد، در ایلن صلورت پرسلش ایلن اسلت کله آیلا فلروش ملال موقوفه 
جایلز اسلت یلا خیلر؟ فقهلاء فلروش آن را تجویلز می کننلد و صلرف وجلود اختلالف 
منجلر بله خرابلی موقوفله را مجلوز فلروش نمی داننلد. بلکله اختلالف موقوف علیهلم و 
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هلر وضعیتلی کله منجلر به خرابلی موقوفه گلردد مجوز فروش اسلت )بلرای دیدن نظر 
اخیلر ر.ك:  جعفلری لنگلرودی، محمدجعفلر، هملان، ص 249(.

12- هلرگاه بیلن موقوف علیهلم تولیلد اختالف شلود، به گونله ای که بیلم خونریزی در 
بیلن باشلد، بنلد یک ملاده 349 قانون مدنلی، فروش موقوفله را تجویز می کنلد. به نظر 
می رسلد در ایلن مورد، مقصلود از خونریلزی، ریزش خون خصوص موقوف علیهم اسلت 

نه خلون دیگران.
13- ملوارد علدم املکان انتفلاع از موقوفه که در نهایلت به بیع موقوفه منتلج می گردد، 

چند صلورت دارد: 
اللف( قابلیلت اسلتفاده از عیلن موقوفه سللب شلده باشلد. خواه این کله قابلیت اسلتفاده را 
نلدارد، )ماننلد منبری که برای مسلجد وقف گردیده و شکسلته و پوسلیده شلده اسلت، به 
طلوری کله تعمیلر آن امکان پذیلر نیسلت( و خلواه این کله بله هیلچ وجله نمی تلوان از آن 
اسلتفاده نملود )مانند سلاختمانی کله وقف مسلجد گردیده اما چنان از هم پاشلیده شلده 
باشلد کله امکان انتفاع نداشلته باشلد، مگر این که پیبنلدی مجدد و تعمیر اساسلی گردد(.

ب( عایلدات موقوفله چندان نقصان پذیرفته که در نظر عرف مسللوب المنفعه شلناخته 
می شود.

ج( عایلدات موقوفله در اثلر خرابی، متناسلب با وضعیت طبیعی آن نیسلت و در صورتی 
کله موقوفله فلروش رود، از قیملت آن می تلوان مللک دیگلری خریلد کله عایلدات آن 

متناسلب باشلد )امامی، سلید حسن، پیشلین، ص 93(.

14- ملوارد فلروش موقوفله در قانلون مدنی بیلش از این موارد نیسلت. اما فقهلاء موارد 
ذیلل را هلم مجوز فلروش موقوفه شلمرده اند:

اللف( زوال عنلوان موقوفله: به عنوان مثال چنان چه شلخصی باغی را کله دارای درختان 
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میوه اسلت وقف کند و آن گاه پس از گذشلت پنجاه سلال بر اثر توسلعه شلهر، باغ میوه 
در داخلل شلهر افتلد و آب جلاری باغات، صرف آشلامیدن مردم شلود و باغ ها بدون آب 
بماننلد و مخروبله شلوند و امیلد برگشلت آن، به حال باغ میسلر نباشلد، در این صورت 
عنلوان بلاغ از بیلن رفتله اسلت. برخلی از فقهلاء معتقدنلد که عرصله باغ، قابلل فروش 
اسلت، چله هلدف واقلف، وقلف بلاغ بلوده اسلت و فعلاًل باغلی نمی توانلد وجود داشلته 
باشلد. بله نظر می رسلد بتلوان از ملاده 88 همین نظر را اسلتخراج کرد. زیلرا ظاهر ماده 
ایلن اسلت کله موقوفله بله گونله ای خلراب شلود که زیلر عنوانلی که ملورد نظلر واقف 
بلوده اسلت انتفلاع با حفلظ آن عنوان میسلر نگردد. در ایلن صورت می تلوان این فرض 
را هلم ملحلق بله ضابطه مذکلور در ماده 88 کرد )بلرای دیدن نظر اخیلر ر.ك:  جعفری 

لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق اموال، پیشلین، ص 250(.

ب( اگلر تبدیلل موقوفله به احسلن، بلرای موقوف علیهم سلودمندتر باشلد، شلیخ مفید 
ایلن فلرض را از ملوارد فلروش موقوفله می داند. 

اکثر فقهاء این نظر را رد کرده اند و قانون مدنی نیز آن را نپذیرفته است.

ج( قاعلده اضطرار: علده ای از فقهاء با دعوی اجماع، عقیده دارند که هرگاه موقوف علیهم 
را حاجلت شلدید بله فروش موقوفه باشلد، می توانند آن را بفروشلند. این نظلر نیز مورد 

قبلول اکثلر فقهاء قرار نگرفتله و قانون گذار مدنی نیز از آن تبعیت ننموده اسلت.

15- در خصلوص بیلع موقوفله، تفاوتلی میلان وقلف بر اوالد یلا وقف بر عملوم و مصالح 
عامله نیسلت. برخلی بیلن موقوفات عامله و موقلوف خاصه فلرق نهاده اند، لیکلن قانون 

مدنلی آن را نپذیرفته اسلت.

16- در خصلوص ایلن  کله آیلا پیدایلش یکلی از اسلباب مجلوز فلروش موقوفله، باعث 
زوال عنلوان وقلف می گلردد یلا عنلوان وقلف، از تاریخی زایلل می گردد کله بیع محقق 
می شلود، قانلون مدنلی سلاکت اسلت. اما در فقه سله نظلر وجلود دارد که سلومین آن 
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ایلن اسلت که در پلاره ای از موارد، با تحقق سلبب فلروش موقوفه، وقف زایلل می گردد، 
وللو آن کله هنوز بیع واقع نشلده باشلد.

ماننلد ملوردی کله عنلوان موقوفه زایل شلده باشلد، یا موقوفه عماًل خراب شلده باشلد، 
یلا موقوفله نفلع قابل مالحظه ای نداشلته باشلد. اما در ملواردی که بیلن موقوف علیهم، 
اختلالف افتلاده و بیلم خونریلزی می رود دلیلی نیسلت که وصلف موقوفه بلودن، از مال 
موقوفله سللب گلردد. پلس در ایلن مورد تا بیلع واقع نشلود، وقف نیلز از بیلن نمی رود 

)جعفلری لنگرودی، محمدجعفر، هملان، ص252(.
17- چنان چله شلخصی موقوفله را تللف کنلد یا بله علت فلروش موقوفه، ملال دیگری 
بلا رعایلت ملاده 90 قانلون مدنلی به جلای آن فراهم گلردد، همله احکام وقلف بر بدل 
موقوفله جلاری می شلود. زیلرا معنلی قائلم مقامی در اشلیاء )کله در فرهنلگ حقوق ما 

بله عنلوان بلدل خوانده می شلود( چنین اسلت.
برخلی در ایلن  کله احلکام فلروش موقوفه شلامل بدل نیلز می گلردد تردید کرده انلد، اما 
الزمله بلدل بلودن این اسلت که بدل، عینلاً احکام مبلدل را دارد )مالك ملاده 791 قانون 

مدنلی( )برای مطالعه بیشلتر رك : جعفری لنگرودی، محمدجعفر،هملان، ص 252(.

18- هلرگاه بعلض موقوفله خلراب یلا مشلرف به خرابی گلردد )ماننلد خرابلی رقبات و 
مغازه هلای مسلجد( بله گونله ای کله انتفلاع از آن ممکلن نباشلد، همان بعلض فروخته 
می شلود. در ایلن صلورت، موقوف علیهلم می تواننلد آن را صلرف صیانلت و تعمیلر باقی 
موقوفله کننلد. مگلر این کله خرابی بعض، سلبب سللب انتفاع قسلمتی که باقلی مانده 

اسلت گلردد کله در این صلورت تملام فروخته می شلود. 

مـاده 89- هـرگاه بعـض موقوفـه خـراب یا مشـرف بـه خرابی گـردد، به طـوری که  ●
انتفـاع از آن ممکـن نباشـد همـان بعض فروخته می شـود، مگـر این کـه خرابی بعض 
سـبب سـلب انتفاع قسـمتی که باقی مانده اسـت بشـود در این صورت تمام فروخته 

می شـود.
1- اصلل بلر منلع بیلع وقف اسلت. در صورت ضلرورت، به هملان قدر ضرورت بایسلتی 
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بله قاعلده »الضلرورات تتقدر بقدرهلا« اکتفلاء نمود، املا چنان چه فروش بعض، سلالب 
انتفلاع از باقلی باشلد ضلرورت، فراگیلر تملام موقوفله می گلردد )جعفلری لنگلرودی، 

محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانلون مدنی، پیشلین، ص 75(. 

2- در صورتلی کله بتلوان بلا فروختلن بعلض موقوفله، مابقلی آن را تعمیر کلرد، همان 
بعلض فروختله می شلود و با اسلتفاده از ثمن معامله، بقیله تعمیر می گلردد. زیرا فروش 
بعلض و نگاهلداری بقیله نزدیک تلر بله مقصلود واقف اسلت تلا فلروش تملام موقوفه و 
خریلد مللک دیگلر. مگلر این کله فلروش بعض ممکلن نباشلد و یلا موجب ضلرر گردد 

)بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك:  امامی، سلید حسلن، پیشلین، ص 94(.

3- فلروش ملال وقلف، اعلم از وقلف علام یا خلاص. به اسلتثنای ملوارد مذکلور در مواد 
88 و 89 ق.م باطلل اسلت و اداره اوقلاف بله لحلاظ وظایفی که در حفلظ موقوفات دارد 
می توانلد ابطلال آن را بخواهد )نظریه 7/9822 -1379/9/26 اداره کل حقوقی و اسلناد 

و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

4- »ملوارد زیلر از جملله املوری اسلت کله انجلام آن هلا موکلول بله اجازه سرپرسلت 
سلازمان کله ملأذون از طلرف وللی فقیله اسلت خواهلد بود:

1- فلروش رقبلات موقوفه و نحوه تبدیل آن...« )ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشلکیالت 
و اختیلارات سلازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصلوب 2/10 /1365 هیأت وزیران(.

5- بیلع و تبدیلل موقوفله طبلق ملواد 88 و 89 قانلون مدنلی بلا کسلب موافقت کتبی 
سرپرسلت سلازمان امکانپذیلر خواهلد بود و در صورتلی که متولیان بر طبلق مواد 88 و 
89 قانون مدنی، قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشلته باشلند، کسلب موافقت سرپرسلت 
سلازمان ضلروری می باشلد )تبصلره ملاده 43 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و 

اختیلارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه مصلوب 1365/2/10 هیلأت وزیران(.
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ماده 90- عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود. ●
1- آن چله کله مدنظلر واقلف بوده اسلت، تحبیلس اصل مال و تسلبیل منفعت اسلت و 
بلا فلروش اصلل مال، ناچلار برخالف نظر او عمل شلده اسلت. للذا باید بلا خرید چیزی 
کله می توانلد نظلر واقلف را تا حلدودی تأمیلن نمایلد، آن را جبلران کلرد. بدین جهت 
بایلد از ثملن فلروش موقوفله ماللی خریده شلود که تا حد املکان با غلرض واقف موافق 
باشلد. مثلاًل اگلر ملکی را برای مسلجد وقلف نماید تا عایلدات آن به مصلرف نمازگزاران 
مسلجد برسلد، در صلورت فروش، می تلوان هر ملکلی را در هر جایی خریلد که عایدات 
آن بله مصلرف نمازگلزاران مسلجد رسلد. زیلرا هلدف واقلف در ایلن ملورد، بله دسلت 
آوردن عایلدات بلرای نمازگزاران مسلجد اسلت و خصوصیت خاصی در مللک و یا مکان 
مسلجد، در نظر نگرفته اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك:  امامی، سیدحسلن، پیشلین، 
صلص 97 96(. هم چنیلن چنان چله خرابلی وسلایلی که وقف مسلجد می گلردد، مانند 
منبلر، کوللر، بخلاری و...، در نهایلت منتلج به بیلع آن ها گلردد، ثمن حاصلل از آن ها تا 

جایلی کله امکان پذیر اسلت، بایسلتی جهت خریلد همان ابزار و وسلایل بله کار رود.

2- در تبدیلل موقوفله، اخلذ اجلازه از سلازمان اوقلاف و املور خیریله الزم اسلت )برای 
مطالعله بیشلتر ر.ك:  نظریله 7/2234 1378/6/1 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(.

3- برخلی از حقوق دانلان معتقدنلد کله بلا عنایلت بله عبارت »اقلرب به غلرض واقف« 
می تلوان ایلن نظلر را پذیرفلت که چنان چله واقف تجویز کنلد که هرگاه منافلع موقوفه 
کلم گلردد یلا هزینله آن زیاد گردد، یلا فروش آن برای موقوف علیهم سلودمندتر باشلد، 
یلا موقوف علیهلم را اضطلرار بله فلروش دسلت دهلد و امثلال این هلا... فلروش موقوفله 

جایلز اسلت و حقلوق موضوعه ایران نیلز آن را پذیرفته اسلت.
زیلرا تملام تلالش قانون گلذار در مبحلث وقلف، رعایلت غلرض واقلف اسلت و دلیللی 
نیسلت کله چنین شلرطی در موقوفه باطل باشلد. علالوه بر این که اصلل حاکمیت اراده 
قراردادهلا ایلن نظلر را تأییلد می کند، احادیث مربوطله نیز، داللت بر این نظلر دارد و در 
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فقله سلایر فرق اسلالمی نیلز طرفدار فلراوان دارد )بلرای دیدن نظر اخیلر ر.ك:  جعفری 
لنگلرودی، محمدجعفلر، حقوق اموال، پیشلین، ص 251(.

4- ثملن بیلع وقلف، در صلورت جواز بیلع باید در حسلاب مخصوصی در بانلک تودیع و 
بلا جللب موافقت سرپرسلت سلازمان و بر طبق ملاده 90 قانلون مدنی رقبله دیگری به 
نلام هملان موقوفله خریلداری کله عوایلد آن بر نهلج وقف نامه سلابق به مصلرف خواهد 
رسلید )ملاده 43 آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف 

و املور خیریه مصلوب 2/10 /1365 هیلأت وزیران(.

5- سلهام اوراق بهلاداری کله از محلل ثملن موقوفلات خریلداری شلده، در حکلم عین 
موقوفله اسلت و قابلل انتقال نیسلت، مگلر در موارد تبدیل )ملاده 44 آیین نامله اجرایی 
قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 2/10 /1365 

هیلأت وزیران(.

6- در ملواردی کله ثمن بیع وقف تکافوی خرید رقبه مسلتقلی را ننماید، سلازمان می تواند 
بلا مشلارکت چنلد موقوفه و نظر متولیلان آن ها رقبه واحلدی خریداری و سلهم هر موقوفه 
را بله تناسلب سلرمایه آن تعییلن نمایلد )ملاده 45 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و 

اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 2/10 /1365 هیلأت وزیران(. 

7- چنان چله اقلرب بله غلرض واقلف، بیش از یکی باشلد، بلدون رجحان بعلض، باید به 
قرعله متوسلل شلد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانلون مدنی، 

پیشین، ص 76(.

8- »از تاریلخ تصویلب ایلن قانلون کلیه موقوفات علام که بدون مجوز شلرعی به فروش 
رسلیده یلا بله صورتلی بله ملکیت درآملده باشلد به وقفیلت خلود برمی گردد و اسلناد 
مالکیلت صلادر شلده باطلل و از درجه اعتبار سلاقط اسلت« )ملاده واحده قانلون ابطال 
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اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضی موقوفه مصلوب 1371/11/25(.

ماده 91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: ●
1- در مـواردی کـه منافـع موقوفه مجهول المصرف باشـد، مگـر این  که قـدر متیقنی 

در بین باشـد.
2- در صورتـی کـه صرف منافـع موقوفه درمـورد خاصی کـه واقف معین کرده اسـت 

متعذر باشـد.

1- »مقصلود از متعذرالمصلرف آن اسلت که صلرف درآمد موقوفله در مصارف مقرر 
بله عللت فراهلم نبودن وسلایل یا انتفلاء موضوع و یا علدم احتیاج به مصلرف مقدور 
نباشلد«  )تبصلره ملاده 8 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور 

خیریه مصلوب 1363/10/2(.
 2- تبصلره ملاده 8 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه 
مصلوب 1363/10/2، مدللول ملاده 91 قانلون مدنلی را بله شلرح ذیلل تغییلر داده 

است: 
»درآملد موقوفلات متعذرالمصلرف و موقوفاتی کله عواید آن ها به سلبب قلت گرچه 
بلا پلس انلداز چند سلال برای اجلرای نظلر واقف کافی نباشلد، با تشلخیص تحقیق 
اوقلاف در ملوارد اقلرب بله غلرض واقلف در محلل بله مصرف می رسلد. آن قسلمت 
از درآملد موقوفاتلی کله بله عللت کثلرت عوایلد زایلد بلر مصلرف متعلارف باشلد، 
حتی االملکان در ملوارد اقلرب بله نظلر واقف صلرف گلردد و در صورت نبلودن مورد 
اقلرب در مطللق املور خیریله بله مصلرف خواهد رسلید«. مقصلود از »مطللق امور 
خیریله« هملان »بریلات عمومیله« اسلت. ترتبلی کله در ایلن تبصلره در رابطله بلا 
صلرف عوایلد متعذرالمصلرف موجلود اسلت، در ملاده 91 قانلون مدنلی نیسلت. در 
واقلع ملاده 91 تنهلا جلزء اخیر ایلن ترتب را ذکر کلرده، حال آن که تبصلره مذکور، 
مدللول ملاده 91 قانلون مدنی را جلزء اخیر خود کرده اسلت. پس ملاده 91 به کلی 
منسلوخ نشلده اسلت املا بله کللی نیز بله قوت خلود باقلی نمانلده اسلت )جعفری 

لنگلرودی، محمدجعفلر، مجموعه محشلی قانلون مدنی، پیشلین، ص 78(.
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3- از سلوی دیگلر بلا توجله بله ملاده 8 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و 
اوقلاف و املور خیریله، بنلد اول ماده 91 قانون مدنی منسلوخ اسلت. بنابر ایلن با عنایت 
بله مراتلب مذکلور، بلرای ملاده 91 قانلون مدنلی دیگر رمقلی باقلی نمانلده و درج این 
ملاده در مجموعه هلای قانلون مدنلی بلدون ایلن تحشلیه، به کللی گمراه کننده اسلت 

)جعفلری لنگلرودی، محمدجعفر، هملان، ص 75(.

4- برابلر ملاده )61( قانلون مدنلی، عایلدات موقوفله بایلد بله هملان مصرفی رسلد که 
واقلف در عقلد مقلرر داشلته اسلت و هیچ گونله تغییلری نمی تلوان در آن لحلاظ گردد 
و در صورتلی کله وقفیلت ملکلی محلرز باشلد و بله جهتلی از جهلات معلوم نباشلد که 
عایلدات موقوفله بایلد بله چله مصرفی برسلد، چنان کله وقف نامه مفقود شلده باشلد و 
یا قسلمتی از وقف نامه که مصرف در آن نوشلته شلده به واسلطه کهنگی و فرسلودگی 

خوانلده نشلود، بله طرق ذیلل عملل می گردد:

اللف( مسلتنبط از ملالك ملاده )91( قانلون مدنلی، چنان چه معلوم نباشلد کله موقوفه 
وقلف خلاص اسلت یا علام، عایدات آن صلرف بریات عمومی می شلود. بنابر مسلتنبط از 

مالك ملاده )91( قانلون مدنی.

ب( در صورتلی کله موقوفله از موقوفات عامه اسلت املا مصرف آن معلوم نیسلت، یعنی 
مجهول المصلرف باشلد، هلرگاه قلدر متیقنلی در بین باشلد، )بلرای مثال محقق باشلد 
کله مللک برای مسلجد وقف شلده اما مشلخص نیسلت که منظلور واقف کدام مسلجد 
بلوده اسلت( در هملان قلدر متیقلن مصرف می شلود. یعنی صرفلاً موقوفه برای مسلجد 
اختصلاص می یابلد و بله مصلرف املور دیگلر )ماننلد سلاخت درمانلگاه، مدرسله و...( 
نمی تلوان رسلاند. املا هلرگاه قلدر متیقلن در بین نباشلد، )مثال مشلخص نباشلد برای 
کلدام یلک از املور تبیلغات مذهبلی، تعلیمات اسلالمی و... باید موقوفله اختصاص یابد( 
دسلتور شلق اول از ملاده )91( قانلون مدنلی صلرف بریات عموملی خواهد شلد. یعنی 
می تلوان تماملی عایلدات موقوفله را در هلر یلک از امور خیریله مصرف نملود. هم چنان 
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کله می تلوان بین آن ها تقسلیم کلرد. زیرا آن چه مسللم اسلت، عایدات موقوفله باید در 
یکلی از املور مذهبلی و خیریه مصلرف گردد و چون نمی توان دانسلت کلدام یک از آن 

املور اسلت در هلر یلک مصرف شلود به غلرض واقلف نزدیک خواهلد بود.
ج( در صورتلی کله صلرف منافلع موقوفله در ملورد خلاص که واقلف معین کرده اسلت 
متعلذر باشلد، چون دیگر عایلدات موقوفه برای منظلوری که واقف معیلن نموده متعذر 
اسلت، بله دسلتور شلق دوم ملاده )91( قانلون مدنلی صلرف بریلات عموملی می گردد 
)بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك:  امامی، سلید حسلن، پیشلین، صلص 100 99(. بله عنوان 
نمونله، چنان چله واقلف مغلازه ای را وقلف نملوده باشلد تا عایلدات حاصلل از آن صرف 
آملوزش خوانلدن و نوشلتن بله نمازگزاران مسلجد محل گلردد، پس از بهره مند شلدن 
تماملی اهاللی محلل از سلوادآموزی، چلون دیگلر عایلدات موقوفله برای منظلوری که 

واقلف مشلخص نملوده متعلذر اسلت، صرف بریلات عموملی می گردد.

5- در فقله، در خصلوص موقوفله مجهلول المصلرف، در دو صورت ذیلل، حکم جداگانه 
کرده اند: ذکلر 

اللف( هلرگاه وقلف بلر اشلخاص باشلد، در صلورت معللوم نبلودن مصلرف وقلف حکم 
مجهلول الماللک بلر آن جلاری اسلت کله بایلد منافلع وقف، بله نیازمنلدان داده شلود. 

ب( هلرگاه وقلف بلر مصاللح عامله باشلد، در ایلن صلورت منافلع وقلف، صلرف بریلات 
عمومیله )در اصطلالح فقهلا، وجلوه بلر( خواهلد شلد. اگرچه نویسلندگان قانلون مدنی 
تفاوتلی میلان این دو مورد نگذاشلته اند )برای دیدن نظر اخیلر ر.ك:  جعفری لنگرودی، 

محمدجعفلر، حقلوق اموال، پیشلین، ص 254(.

6- فقهاء در مورد موقوفه متعذر المصرف بین دو صورت ذیل فرق نهاده اند: 
اللف( وقلف بلر جماعلات: در ایلن صلورت هلرگاه مصلرف موقوفه متعلذر گلردد، یعنی 
جماعلت مذکلور منقلرض شلوند، نظلر اقلوی ایلن اسلت کله موقوفله بله ورثله واقلف 
می رسلد. نظلر دیگلر نیلز این اسلت کله صلرف بریلات عمومیه می شلود. قانلون مدنی 
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نظلر اخیلر را پذیرفته اسلت.

ب( چنان چله وقلف بلر جهات باشلد، مشلهور در فقه این اسلت که با تعذر مصلرف، وقف 
بله حلال خلود باقلی می ماند و منافلع آن صلرف در بریات عمومیه خواهد شلد. ملاده 91 
قانلون مدنلی بیلن دو صلورت تفاوتلی قایلل نگردیده اسلت. اما عقیلده دارد که بایسلتی 

صلرف در بریلات عمومیله گردد )جعفری لنگلرودی، محمدجعفر، هملان، ص 255(.

7- قانلون مدنلی در ماده 91 از موقوفات مجهول المصرف و متعذر المصرف سلخن گفته 
اسلت. اما قسلم سلومی نیلز در فقه مورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت و آن، موقوف های 
اسلت کله واقلف در حیلن عقلد وقلف، مصلرف آن را ذکلر نکرده اسلت. برخلی از فقهاء 
عقیلده بلر بطلالن و برخلی دیگلر عقیلده بر صحلت آن دارنلد و حکلم ملاده 28 قانون 

مدنلی را در آن جلاری می داننلد.
برخلی از حقوق دانلان نیلز از آنجایلی که عقلد وقف را مبتنلی بر تسلامح می دانند، عدم 
ذکلر مصلرف را موجلب بطلالن عقلد نمی دانند )بلرای دیدن نظلر اخیلر ر.ك:  جعفری 

لنگرودی، محمدجعفر، هملان،ص 255(.

مـاده 349- بیـع مـال وقـف صحیح نیسـت مگـر در موردی کـه بیـن موقوف علیهم  ●
تولیـد اختـالف شـود به نحـوی کـه بیم َسـْفِک ِدمـاء رود یـا منجـر به خرابـی مال 
موقوفـه گـردد و هم چنیـن در مـواردی کـه در مبحـث راجـع بـه وقف مقرر اسـت.

1- مقصلود از سلفک دملاء، قتل نفس اسلت، نه هلر خون ریزی، خواه قتلل نفس فوری 
باشلد و یلا جلرح منتهی بله آن )کاتوزیلان، ناصر، قانلون مدنی در نظلم حقوقی کنونی، 

پیشین، ص290(.

2- رهلن گلذاردن موقوفله نیز جایز نیسلت، زیلرا وقلف را در معرض زوال قلرار می دهد و 
ایلن اقلدام با مفهوم حبلس عین منافلات دارد. وانگهی، مالی قابل رهن گذاردن اسلت که 
قابلیت نقل و انتقال قانونی را داشلته باشلد )ر.ك:  امامی، سلید حسلن، پیشلین، ص 89(.
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3- پلس از فلروش موقوفله، وقلف به اقرب بله غرض واقلف تبدیل می شلود )ر.ك:  ماده 
90 قانلون مدنی(.

4- در این کله آیلا ثملن فلروش موقوفله یلا ماللی کله بلا آن خریلده می شلود، خلود به 
خلود وقلف اسلت یلا بایسلتی وقف شلود، اختلالف اسلت و اقوی بلر هم نخلوردن نظام 
وقلف در خصلوص بلدل آن اسلت )ر.ك:  کاتوزیلان، ناصر، عقود معین، پیشلین، شلماره 
141 و ملاده 791 قانلون مدنلی(. برخلی از حقوق دانلان نیلز بلر این عقیده هسلتند که 
ملال خریلداری شلده را بایلد وقلف نملود، زیرا موجبلی ندارد کله ملک به خلودی خود 
وقلف گلردد. هم چنلان که ثمن وقلف نبوده اسلت )برای دیلدن نظر اخیلر ر.ك:  امامی، 
سلید حسلن، پیشلین، ص 97(. بحث مزبور در موردی نیز جاری اسلت که کسلی مال 
وقلف را تللف کنلد و یلا سلبب تللف آن شلود و مالی به عنلوان بلدل بدهد، خلواه مثل 

باشلد یا قیمت. 

5- از جملله ملواردی کله اختلالف میلان موقوف علیهلم شلایع اسلت، تصمیم  گیری در 
خصلوص جلواز فروش موقوفه اسلت. البتله هرگاه اختلالف موجب علداوت، اتالف مال، 
زد و خلورد و جرح هلای کوچلک گلردد، فلروش آن جایلز نمی باشلد. زیلرا ایلن املور را 

عرفلاً جرح هلای سلفک دملاء نمی گویند )امامی، سلید حسلن، هملان، ص 95(.

6- برخلی از فقهلاء مانند شلیخ مفیلد، بیع موقوفه و خریلد موقوفه دیگلر را که عایدات 
بیشلتری بدهلد، اجلازه داده انلد. املا چلون ایلن امر برخلالف اصلل وقف اسلت و دلیل 

قلوی نلدارد، فقهای دیگلر مخالفلت نموده اند.
هم چنیلن بعضلی از فقهلاء فلروش موقوفله را در صورت نیلاز مبلرم موقوف علیهم جایز 
دانسلته اند، املا چلون موقوفه بلرای موقوف علیهلم ایجاد یلک حق انحصلاری نمی کند، 
فقهلای دیگلر با ایلن امر نیز مخالفلت کرده اند )ر.ك:  امامی، سلید حسلن، همان، صص 

 .)95- 96

7- اشلکال تحلیللی و حقوقلی در فلروش ملال موقوفله شلده اسلت. بدیلن ترتیلب که 
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مبیلع بایلد در حیلن عقلد، طللق و رهلا بلوده و قابلیت نقلل و انتقال را داشلته باشلد و 
چلون ملال موقوفله در حلال وقفیلت، طللق نیسلت نمی تواند مبیع قلرار گیرد! اشلکال 

مزبلور را بله دو نحلو پاسلخ داده اند: 
اللف( بلا پیدایش سلبب فروش، وقلف باطل و موقوفله از وقفیت خارج می گلردد و ملک 

طلق فروخته می شلد. 
ب( پیدایلش سلبب، موجلب جواز بیلع می گردد، اما مللک در وقفیت باقی اسلت تا بیع 
محقلق شلود و بلا تحقق بیلع، وقف زایل می گلردد و الزم نیسلت که قبلل از بیع، مبیع 

طلق باشلد. 
قلول دوم بله نظلر قلوی می رسلد و جلواز بیلع بلدون آن کله محقلق شلود، نمی توانلد 
موجلب زوال وقفیلت شلود )بلرای دیلدن نظری کله پیدایش سلبب فلروش را موجبی 

بلرای بطلالن وقلف نمیدانلد، ر.ك:  امامی، سلید حسلن، هملان، ص 96(.

مـاده 499- هـرگاه متولـی بـا مالحظه صرفه وقـف مال موقوفـه را اجاره دهـد، اجاره  ●
به فـوت او باطـل نمی گردد.

1- متوللی عهلده دار اداره موقوفله اسلت و آن گونله که صالح وقف و موقوف علیهم اسلت، 
در حلدود اختیلاری کله واقف به او داده اسلت، بایسلتی رفتلار کند. حلال چنان چه واقف 
تصریلح بله اجلاره دادن موقوفله ننموده باشلد )مانند اجلاره رقبات مسلاجد( متولی خود 
می توانلد عملل کنلد. هم چنین هرگاه واقف ملدت معینی برای اجلاره موقوفه قید ننموده 

باشلد، متوللی می توانلد موقوفله را برای ملدت بیش از معملول به اجاره واگلذار کند. 
اگرچله از عملر متوللی یا موقوف علیهلم تجاوز نماید و متوللی الحق نمی توانلد آن را بر هم 

زنلد. زیلرا فلرض بر این اسلت که متولی سلابق مصلحت موقوفله را در نظر گرفته اسلت. 
مگلر این کله ثابلت گلردد صلالح موقوفله یلا موقوف علیهلم در قلرارداد اجلاره لحلاظ 
نگردیلده اسلت کله در ایلن صلورت می تواند بطلالن آن را اعلالم دارد و بلرای اثبات آن 
در صلورت علدم تسللیم بله مراجلع صاللح قضایلی رجلوع نماید )امامی، سلید حسلن، 

پیشلین، صلص 92- 91(.
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2- در ملورد موقوفاتلی کله عرصله و اعیانلاً وقلف اسلت )عرصله و اعیلان مسلجد، رقبه 
موقوفله اسلت(، اعطلای حق تملک اعیان به مسلتأجر ممنوع می باشلد. در بعضی موارد 
اسلتثنایی تمللک اعیلان مسلتحدثه به وسلیله مسلتأجر با تصویب سرپرسلت سلازمان 
اوقلاف و املور خیریله مجلاز اسلت )ر.ك:  ملاده 12 آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت 
و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه مصلوب 1365/2/10 هیلأت وزیران(.

3- هرگونله واگلذاری سلرقفلی و یلا حلق تملک اعیانلی و تبدیل به احسلن و یلا اجاره 
بیلش از سله سلال و یلا تفکیک و یلا تغییر کاربلری و دیگلر مصادیق موضوع ملاده 9 و 
32 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقاف و املور خیریه، خارج 

از اختیلارات امیلن و بلدون کسلب مجوز سلازمان اوقاف ممنوع می باشلد.
بدیهلی اسلت هرگونله ایجلاد تعهلد در موارد فلوق بر فرض وقلوع، بالاثر و ملردود تلقی 

شلده و آثلار آن معطلوف به شلخص امیلن خواهد بود. 

مـاده 597- تقسـیم ملـک از وقـف جایـز اسـت، ولـی تقسـیم مـال موقوفـه بیـن  ●
نیسـت.  جایـز  موقوف علیهـم 

1- هلرگاه ماللی مشلترك بین وقف و ملک باشلد، تقسلیم ملک و جدا کلردن آن از وقف، 
فاقد اشلکال اسلت. لیکلن موقوف علیهم نمی توانلد موقوفه را بین خود قسلمت کنند.

2- دعلوی افلراز مللک بایلد بدواً طبق قانلون افراز و فروش ملک مشلاع مصلوب 1357 
در واحلد ثبتلی محلل مللک غیر منقلول مطلرح و چنان چه طبلق تصمیلم واحد ثبتی 
مذکلور و قطعیت آن، ملک غیر قابل تقسلیم باشلد متقاضی می توانلد از دادگاه تقاضای 
دسلتور فلروش بنمایلد. صلرف ادعلای این کله ملک غیلر قابل افراز اسلت بلرای دادگاه 
می تواند مسلتند دسلتور فروش باشلد )نظریه 7/8632- 1376/1/21 اداره کل حقوقی 

و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

3- فقهلای امامیله بر دو دسلته اند. قول مشلهور آن اسلت کله مطلقاً تفکیک و تقسلیم 
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وقلف از وقلف جایلز اسلت و صاحلب حدائق معتقد می باشلد کله هلرگاه موقوف های به 
وسلیله دو واقلف یلا بیشلتر بلرای موقوف علیهم مختلفی وقف شلده باشلد، تقسلیم آن 

مانعلی ندارد. 
محقلق قملی بر آن اسلت کله هلرگاه وقلف و موقوف علیهم متعدد باشلند نیلز می توان 
آن را تقسلیم نملود. چنلان کله ماللک ملکلی، دو دانلگ را وقف بلر اوالد و چهلار دانگ 
را وقلف بلر عمران مسلجد نموده باشلد، تفکیلک دو دانگ از چهلار دانگ مانعلی ندارد. 
بلا توجله بله مقلررات مربلوط بله وقلف، در هر ملورد که تقسلیم وقلف به نفلع موقوفه 
و برخلالف منظلور از وقلف نباشلد، تقسلیم مانعلی نخواهد داشلت. ملاده )597( قانون 
مدنلی، منصلرف از تعلدد وقلف می باشلد و ناظلر بله ملال موقوفه ای اسلت کله واقف و 
وقلف و موقوف علیهلم متحلد باشلند )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: امامی، سلید حسلن، 

پیشلین، ص 98(.

4- مشلاع بودن ملک و موقوفه از موارد شلایع نسلبت به مسلاجد و رقبات آن اسلت که 
دانسلتن قواعلد مربلوط بله تقسلیم و تفکیک مللک از وقف ضروری اسلت. بلرای مثال 
چنان چله دو دانلگ مشلاع خانله ای وقلف و چهار دانلگ دیگلر آن ملک باشلد و متولی 
صلالح موقوفله را در افلراز بدانلد، می تواند تقسلیم آن را بخواهد و هم چنیلن در صورتی 
ماللک چهلار دانلگ مشلاع، افلراز سلهم خلود را از وقلف بخواهلد، می تواند درخواسلت 
تقسلیم آن را بنمایلد. زیلرا وقف بودن قسلمتی از ملال به طور مشلاع، نمی تواند موجب 
علدم جلواز تقسلیم گلردد. بنابلر این وقلف از مللک مطابق مقلررات مربوط به تقسلیم 
املوال مشلترك، افلراز خواهد شلد و تقسلیم بایلد طوری به عملل آید که بلرای تعدیل 
سلهام، احتیلاج بله دادن پلول و یا مال دیگلری به موقوفه پیدا نشلود، زیلرا آن مقداری 
از موقوفله کله در مقابلل رد قلرار می گیلرد، انتقال موقوفه اسلت و انتقلال مزبور موجب 
قانونلی نلدارد. هم چنیلن در صورتلی کله نتوان مللک را از وقلف بدون دادن رد تقسلیم 
کلرد و بقلاء بلر اشلاعه نیلز موجلب ضرر باشلد، بله دسلتور ملاده )589( قانلون مدنی، 

نمی تلوان از تقسلیم جلوگیلری کرد. 
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5- »در صورتلی کله دو نفر در ملکی مشلاعاً شلریک باشلند و یکی از آن دو سلهم خود 
را بله شلخص ثالثلی بفروشلد و خریلدار آن را وقلف نمایلد، شلریک دیگلر می توانلد به 
دسلتور ملاده )808( قانلون مدنی اخذ به شلفعه نمایلد. یعنی با پرداخلت ثمن، موقوفه 
را تمللک کنلد و وقلف مانلع از ایلن املر نخواهلد بلود، زیلرا حق شلفیع به وسلیله عقد 
بیلع بله ملورد معاملله قبلل از وقلف تعللق گرفتله اسلت و عقلد وقلف موخلر می تواند 
موجلب زوال حلق ثابلت گلردد. بنابرایلن پلس از اخلذ به شلفعه وقلف باطل می شلود. 
مطابلق ملاده )816( قانلون مدنلی، اخذ به شلفعه هلر معاملله ای را که مشلتری قبل از 
آن و بعلد از عقلد بیلع نسلبت به مورد شلفعه نموده باشلد باطلل می نمایلد. در صورتی 
کله قسلمتی از ملال غیلر منقلول، وقلف باشلد و قسلمت دیگلر آن ملک و مالک سلهم 
خلود را بفروشلد، متوللی و یلا موقوف علیهلم نمی تواننلد نسلبت بله ملورد معاملله اخذ 
بله شلفعه نماینلد )ملاده 811 قانلون مدنلی(. زیلرا برقراری حق شلفعه برخلالف اصل 
مالکیلت اسلت و از نظلر حمایلت ماللک از ضلرر شلرکت می باشلد و بدیلن جهلت حق 
شلفعه فقلط در ملورد دو شلریک مقرر شلده اسلت و در ملورد وقف عموملاً موقوف علیه 
بیلش از یلک نفلر می باشلد و دیگلر آن کله وقف، از شلرکت بلا ملک متضرر نمی شلود، 
زیلرا اختیلارات ماللک مطلق اسلت و اختیلارات متوللی در اداره امور موقوفله محدود به 
مندرجلات وقف نامله می باشلد و هلر زملان ماللک می توانلد بلرای اصلالح املور موقوفه 
آن گونله کله منظلور متولی اسلت اقلدام نمایلد، به خلالف متولی کله می توانلد منظور 
ماللک شلریک را در اصلالح و نگهلداری تأمیلن کند، این اسلت که موقوفه از شلرکت با 

مللک متضرر نمی شلود.
در حقلوق امامیله بنلا بلر مشلهور، حلق شلفعه بلرای متوللی و موقوف علیه نمی باشلد، 
وللی بنابلر قلول غیلر مشلهور در صورتلی کله موقوف علیله یلک نفلر باشلد، می تواند با 
جملع بلودن شلرایط الزم اخذ به شلفعه بنماید« )امامی، سلید حسلن، پیشلین، صص 

.)98 -99
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از قانون ثبت اسناد و امالک 
مصوب 1310/12/26 کمیسیون مجلس با اصالحات و الحاقات بعدی «

مـاده 27- کسـانی که در مـورد امالک وقـف و حبس و ثلـث باقی بایـد تقاضای ثبت  ●
بدهنـد و هم چنیـن کسـانی کـه نسـبت به ثبـت ایـن قبیل امـالک باید عـرض حال 
اعتـراض داده و حقـوق وقـف و حبـس و ثلث باقی را حفـظ کنند، به موجـب نظام نامه 

وزارت عدلیـه معین خواهد شـد.

1- یکلی از دفاتلر هلر اداره یلا دایلره ثبلت اسلناد و املالك، لزوملاً دفتر ثبلت موقوفات 
خواهلد بلود )ر.ك: ملاده 1 اصالحلی سلال 1323 آیین نامله ثبلت اسلناد و امالك(.

2- متولیلان موقوفله می بایسلت در ظلرف ملدت 30 روز مقلرر در ملاده 25 آیین نامله 
ثبلت اسلناد و املالك، اقدام به درخواسلت ثبت کننلد. چنان چه متولیلان در انجام این 
املر کوتاهلی نمایند، نماینلده اوقاف محل درخواسلت ثبت خواهد کلرد )ر.ك: ماده 32 

آیین نامله ثبت اسلناد و املالك مصلوب 1310/12/26 با اصالحلات بعدی(.
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3- در خصلوص موقوفاتلی کله فاقد متولی خاص اسلت، نماینده اوقاف محل مسلتقیماً 
درخواسلت ثبت می کند.

4- اعتلراض نسلبت بله حفلظ منافلع موقوفله در خصلوص موقوفاتلی که متوللی خاص 
نلدارد، بلا اداره اوقلاف و در خصلوص موقوفات عام المنفعه که متولی خلاص دارد، به عهده 

متوللی یلا ناظلر یلا اداره اوقاف اسلت )ر.ك: ملاده 88 آیین نامله ثبت اسلناد و امالك(.

5- اگلر چله آرای دادگاه هلای بلدوی که بله علت علدم درخواسلت تجدیدنظر قطعیت 
یافته انلد، قابلل فرجام خواهی نمی باشلند، اما در پلاره ای از موارد قانون گذار اسلتثنائاتی 
را قایلل شلده اسلت که از جملله می توان به احکام صلادره از دادگاه های بلدوی راجع به 
وقلف، ثللث، حبلس و تولیت اشلاره کلرد که هم چنان امکان شلکایت نسلبت بله آن ها 
در دیلوان عاللی کشلور وجلود دارد )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: ملاده 367 قانلون آیین 

دادرسلی دادگاه هلای عمومی و انقلالب در امور مدنی مصلوب 1379(.

6- اگرچله آرای دادگاه های تجدیدنظر اسلتان قابل فرجام خواهی نیسلت، اما قانون گذار 
در برخلی دعلاوی از جملله وقلف، انعطلاف نشلان داده و للذا املکان فرجام خواهلی از 
احلکام صلادره از دادگاه تجدیدنظلر اسلتان در خصلوص وقلف بله دیلوان عالی کشلور 
وجلود دارد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: ملاده 368 قانلون آییلن دادرسلی دادگاه هلای 

عموملی و انقلالب در املور مدنی مصلوب 1379(. 

7- مقصود از وزارت عدلیه، وزارت دادگستری فعلی است.

مـاده 28- هرگاه نسـبت بـه این قبیل امـالک به عنـوان مالکیت تقاضای ثبت شـده  ●
و متولـی یـا نماینـده اوقافـی کـه بـه موجـب نظام نامـه مکلف بـه دادن عـرض حال 
اعتـراض و تعقیـب دعـوی و حفـظ حقوق وقـف یا حبـس یا ثلـث باقی اسـت در اثر 
تبانـی بـه تکلیـف خود عمـل ننماید، بـه مجـازات خیانـت در امانت محکـوم خواهد 
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شـد. در مـواردی نیـز کـه تقاضـای ثبت ملـک دیگری بـدون ذکـر حقـوق ارتفاقی 
امـالک وقـف و حبس و ثلث باقی شـده اسـت، هرگاه اشـخاص مذکور در فـوق در اثر 
تبانـی بـه تکلیـف خود عمـل ننمایند بـه مجـازات خائنیـن در امانت محکوم می شـوند. 
1- هلر کلس از سلفید مهلر یلا سلفید امضایلی کله به او سلپرده شلده اسلت یلا به هر 
طریلق به دسلت آورده سلوء اسلتفاده نماید به یک تا سله سلال حبس محکلوم خواهد 

شلد )ملاده 673 قانون مجازات اسلالمی مصلوب 1375/3/2(.

2- هلرگاه املوال منقلول یلا غیرمنقلول یلا نوشلته هایی از قبیل سلفته و چلک و قبض 
و نظایلر آن بله عنلوان اجلاره یلا امانلت یلا رهلن یا بلرای وکاللت یا هلر کار بلا اجرت یا 
بی اجلرت بله کسلی داده شلده و بنابراین بوده اسلت که اشلیاء مذکور مسلترد شلود یا 
بله مصلرف معینی برسلد و شلخصی که آن اشلیاء نلزد او بلوده آن ها را به ضلرر مالکین 
یلا متصرفیلن آن هلا اسلتعمال یلا تصاحلب یا تللف یا مفقلود نمایلد به حبس از شلش 
ملاه تلا سله سلال محکلوم خواهلد شلد )ملاده 674 قانلون مجلازات اسلالمی مصلوب 

.)1375/3/2

مـاده 29- مخـارج راجـع به ثبت امـالک مذکـور در فـوق در صورتی که ملـک مورد  ●
تقاضـا عایـدات نداشـته و برای امـور خیریـه تخصیص داده شـده باشـد و هم چنین 
مخـارج محاکمـه اعتـراض، از محل مبـرات مطلقه و موقوفـات مجهول المصـرف داده 

می شـود و در صـورت عـدم کفایـت این عایـدات مخـارج گرفته نخواهد شـد.
سلازمان اوقلاف و املور خیریله، موقوفلات عام، بقلاع متبرکله، اماکن مذهبی اسلالمی، 
ملدارس عللوم دینی و مؤسسلات و بنیادهلای خیریله، از پرداخت مخلارج و هزینه های 

دادرسلی و ثبتلی و اجرایلی معاف می باشلند.

مـاده 30- در مـواردی کـه اداره اوقـاف تقاضـای ثبت می دهـد مخارج راجـع به ثبت  ●
را خـود مسـتقیماً از عایـدات موقوفـه مـورد تقاضـا وصول خواهـد نمود. بـرای ثبت 
مسـاجد و اماکـن متبرکه و مـدارس قدیمـه و تکایـا و آب انبارهای عمومـی، تقاضای 
ثبـت از طرف متولی یـا اداره اوقاف بدون اخـذ حق الثبت و مخـارج مقدماتی پذیرفته 
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خواهد شـد.
1- هلر نلوع انتقلال بالعلوض و وقلف و حبلس و وصیلت که بله نفع مؤسسلات مذهبی 
و خیریله و سلازمان های فرهنگلی و بهداشلتی مصلرح در ملواد مربلوط بله معافیلت 
قانلون مالیات هلای مسلتقیم صلورت گیلرد از پرداخلت حلق ثبلت معلاف خواهلد بود 
)بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: ملاده 51 قانون دفاتر اسلناد رسلمی و کانون سلردفتران و 

دفتریلاران مصلوب 1354/4/25(. 

2- موقوفلات بنیلاد عللوی )خانلدان پهللوی سلابق( نیلز از پرداخلت کلیله هزینه های 
ثبتلی معاف اسلت.

3- بلدون صلدور حکلم نهایلی دادگاه بلر وقفیلت، اداره ثبلت مجوزی بلرای ابطال ثبت 
و سلند مالکیلت یلک مللک را نلدارد. دعلوی وقفیلت بایلد بله طلرف مالک اقامه شلود 
و اگلر ارث بلالوارث اسلت علیله مدیلر ترکله اقامله گلردد )نظریله مشلورتی 7/6034 

-1377/12/3 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(.

4- مسلاجد بلا گواهی سلازمان اوقاف و امور خیریه، از پرداخلت عوارض و حق مرغوبیت 
نیز معاف می باشلند.

ماده 31- ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست. ●
1- علالوه بلر ایلن کله در صلورت صحلت صلح مللک از پدر بله فرزنلدان، متعاقبلاً پدر 
می توانلد ملورد صللح را وقلف نمایلد در صلورت فلوت پلدر، هر یلک از وراث به نسلبت 
سلهم خلود حلق دارد بلا تقدیلم دادخواسلت بلر علیله کسلانی کله بلر خلالف ضوابط 
قانونلی موفلق به اخذ سلند مالکیت بر اسلاس مقررات ملاده 147 اصالحلی قانون ثبت 
شلده اند، تقاضلای ابطال سلند و خلع ید متصلرف را بخواهد )نظریه مشلورتی 7/6181 

-1383/8/12 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(.
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مـاده 147 )اصالحـی 1370/6/21( بـرای تعیین وضـع ثبتی اعیان امالکی که اشـخاص  ●
تـا تاریـخ 1370/1/1 بـر روی زمین هایی ایجـاد نموده اند که به واسـطه موانـع قانونی، 
تنظیم سـند رسـمی بـرای آن ها میسـور نبوده اسـت... به شـرح زیر تعییـن تکلیف 

. د می شو
... -1

5- چنان چـه بیـن اشـخاص در تصـرف اختـالف باشـد... و هم چنیـن در صورتـی که  ●
ملـک عرصـه، اوقاف یـا شـهرداری باشـد، موضوع بـه هیأت حـل اختـالف موضوع 

مـاده )2( ایـن قانـون ارجاع می شـود...

تبصره 4- در صورتی که ساختمان کاًل یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با  ■
موافقت متولی منصوص و اطالع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف  نامه و در صورتی که متولی 
نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف  نامه و مصلحت موقوف علیهم و 
با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره 
ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین 

خواهد کرد.
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از قانون اصالح قانون ثبت احوال 
مصوب 1319/2/22 مجلس شورای ملی «

و  ● بیمارسـتان  قبیـل  از  بنگاه هـای عمومـی  از  یکـی  در  مـاده 13- هـرگاه فـوت 
مسـکین خانه و پرورشـگاه و زندان و بازداشـت گاه واقع شـود اعالم نام بـرده به عهده 
رییـس بنـگاه اسـت و اگر فـوت در یکـی از اماکـن عمومـی از قبیـل گاراژ و گرمابه و 
مسـجد و مهمانخانـه و غیـره واقـع شـود به عهـده مدیـر یا متصـدی آن مکان اسـت.
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از قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان 
مصوب 1334/5/5 کمیسیون مشترک مجلسین «

ماده هفتم- امور عمرانی و اجتماعی هر قریه به قرار ذیل است: ●
تهیه آب مشـروب سـالم به وسـیله سـاختمان آب انبار یـا حوض تصفیه یا لوله کشـی 
از دهانـه قنـات یـا کنـدن پاکنـه یـا نصب تلمبـه حفر قنـات و غیـره و سـاختمان و 
مرمـت و نگاهـداری مسـاجد حمـام غسـال خانه رختشـوی خانه پـل کمک بـه دفع 
دسـته جمعی آفـات حیوانـی و نباتـی که زراعـت قریـه را مورد تهدیـد قرار دهنـد و ... 
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از قانون اصالحات ارضی 
مصوب 1340/10/19 هیأت وزیران )دوره فترت( «

مـاده بیسـت وپنجم- اعیان هـای زراعتـی احداثـی از طـرف زارع متعلـق به اوسـت  ●
و حـق دارد بـه نـام خـود بـه ثبـت رسـانیده و سـند مالکیـت بگیـرد، ولـی احداث 

اعیانی هـای جدیـد موکـول بـه جلـب رضایـت کتبی از طـرف مالـک خواهـد بود.

تبصره- در دهاتی که مشـــمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند، در صورتی که اکثریت  ■
زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند، مالک موظف است تا پانصد متر برای 
هر زارع به منظور ســـاختن خانه و انبار و محل نگاه داری دام و هم چنین اراضی کافی برای 
ساختمان مسجد حمام مدرسه و امثال آن ها در محوطه مناسب به تشخیص اداره کشاورزی 
محل منظور و مجاناً در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی 
واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان 
گذارده می شود، ساختمان های مناسب را حداکثر یک سال پس از تحویل زمین بسازند و اال 

اراضی واگذاری عیناً به مالک مسترد خواهد شد.
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از قانون تشکیل خانه اصناف 
مصوب 2/18 /1344 مجلس شورای ملی «

مـاده 21- جلسـات خانه انصـاف در یکی از امکنه عمومی ده مانند مسـجد یا مدرسـه  ●
یـا تکیـه یا محـل دیگری کـه رییـس خانه انصـاف مقتضی تشـخیص دهـد در موقع 

لزوم تشـکیل خواهـد یافت. 
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از قانون نوسازی و عمران شهری 
مصوب 1347/9/7 مجلس شورای ملی با اصالحات و الحاقات بعدی ماده «

ماده 26- مسـاجد و اماکن مقدسـه اسـالمی و معابـد اقلیت های مذهبی )مسـیحی-  ●
زرتشـتی- کلیمی( و مـدارس قدیمه طـالب علوم دینی بـه گواهی سـازمان اوقاف از 
پرداخـت عـوارض و حـق مرغوبیت و اراضـی و سـاختمان های متعلق بـه وزارتخانه ها 
و مؤسسـات دولتـی و تأسیسـات سـازمان تربیـت بدنـی و پیشـاهنگی ایـران و 
کتابخانه هـای عمومـی شـهر و هم چنیـن آن قسـمت از اراضـی و امـالک شـرکت ها 
و مؤسسـات آب و بـرق و گاز و تلفـن متعلـق بـه دولت که بـرای فعالیت هـای مربوط 
بـه آب و بـرق و گاز و تلفـن مورد اسـتفاده می باشـد از پرداخت عـوارض موضوع این 

قانون معـاف خواهنـد بود.

1- عوارض نوسلازی یکی از درآمدهای پایدار شلهرداری ها به شلمار می رود که می تواند 
سلهم مهملی در تأمیلن منابلع درآملدی آن ها داشلته باشلد. در واقع عوارض نوسلازی، 
نوعلی مالیلات بلر دارایی اسلت کله شلهروندان بلر اسلاس ارزش دارایی خلود )زمین و 
سلاختمان( پرداخلت می کننلد )سلعیدی رضوانلی، نویلد، تأمللی بر »فرهنگ سلازی« 
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برای پرداخت عوارض نوسلازی، دومین همایش مالیه شلهرداری، مشلکالت و راه کارها، 
1388(. در تعریفلی دیگلر، از علوارض نوسلازی بله عنلوان منبعی جهت تأمیلن درآمد، 
بله منظلور جبران هزینه های خدمات مسلتمر، نگهلداری و اداره تأسیسلات و تجهیزات 
شلهری و دریافلت علوارض سلاالنه از سلاختمان ها و زمینهای واقع در محلدوده و حریم 
شلهر بلر اسلاس درصلدی از قیملت آن ها یاد شلده اسلت که در ایلران به نلام »عوارض 
نوسلازی« معروف اسلت )جمشلیدزاده، ابراهیم، جایگاه عوارض نوسلازی در تأمین مالی 

شلهرداری ها، اولین همایش مالیه شلهرداری، مشلکالت و راه کارهلا، 1387(. 

2- علوارض نوسلازی بله اسلتناد قانلون نوسلازی و عملران شلهر مصلوب سلال 1347 
مجللس شلورای مللی وقلت محاسلبه و اخلذ می گلردد.

3- حلق مرغوبیلت ماننلد آن کله مسلجدی در انتهلای کوچله ای بن بسلت قرار داشلته 
باشلد و نلاگاه بله موجلب اجرای طرح هلای مربوط بله توسلعه و تعریض معابر، مشلرف 

بله خیابانلی عریلض شلده و ارزش آن چندین برابلر گردد. 
پرسلش ایلن اسلت کله آیلا سلهمی از ایلن افزایلش قیملت متعللق بله مجلری طلرح 
یعنلی شلهرداری اسلت یلا خیر؟ اگر چله به موجلب قانون لغلو حق مرغوبیت در سلال 
1360، بلر وجلوب حلق مرغوبیلت مهلر باطل زده شلد اما وزارت کشلور پس از کسلب 
تکلیلف از محضلر رهبلر انقالب، طلی نامه شلماره 1085/1/34 ملورخ 1369/1/29 و با 
اتخلاذ عنلوان دیگلری بله نلام »حلق عوارض تشلرف« تلالش نمود تلا خأل علدم وجود 
ایلن حلق را پلر نماید )تعرفه عوارض حق تشلرف در سلال 1369 توسلط وزارت کشلور 
تهیله و پلس از تأییلد رییس جمهلور وقلت، جهت اجلراء به شلهرداری ها ابلالغ گردید(. 
)بلرای مطالعه بیشلتر بنگرید بله: کامیار، غالم رضا، حق مرغوبیت، نشلریه کانون، سلال 

چهل وسلوم، دوره جدید، شلماره 12، اردیبهشلت و خلرداد 1378، صلص 78 -59(.

4- در خصلوص شلمول معافیلت مندرج در ماده )26( قانون نوسلازی و عمران شلهری 
بله مجتملع آموزشلی مهدیله حلوزه علمیله قلم، مجللس شلورای اسلالمی در تاریلخ 
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1379/1/16 نظلر داد کله مفلاد ملاده مذکلور، شلامل مجتمع هلای آموزشلی، علملی، 
تحقیقاتلی، مسلکونی و خدماتلی مهدیله حلوزه علمیله قلم نیز که بله طور رایلگان در 
اختیلار طلالب اسلت می گلردد )ر.ك: قانلون استفسلاریه ملاده 26 قانلون نوسلازی و 

عملران شلهری مصلوب 1379/1/16 مجللس شلورای اسلالمی(.

5- بلا توجله بله ملاده واحلده قانلون لغلو ملاده 90 قانلون محاسلبات عموملی مصوب 
بهملن ملاه 1363، سلازمان اوقلاف در حدود ملاده 26 قانون نوسلازی و عمران شلهری 
مصلوب 1347، فقلط از پرداخلت علوارض نوسلازی بله شلهرداری در ملورد مسلاجد و 
اماکلن مقدسله اسلالمی و معابلد اقلیت هلای مذهبلی و ملدارس قدیمیله طلالب علوم 
دینلی معلاف اسلت نله از پرداخلت عوارض بله طور کللی )نظریله مشلورتی 7/5604- 

1364/11/12 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(.

6- ملاده واحلده قانلون لغلو ملاده 90 قانلون محاسلبات عموملی اشلعار ملی دارد: »از 
تاریلخ اول فروردیلن ملاده سلال 1364، ملاده 90 قانلون محاسلبات عموملی لغلو و 
کلیله وزارتخانه هلا و مؤسسلات و شلرکت های دولتلی و نهادهلای انقلالب اسلالمی و 
بنیادهلا موظفنلد هلر نوع علوارض متعلقه را به شلهرداری ها پرداخلت نمایند« )مصوب 

1363/11/9 مجللس شلورای اسلالمی(.

7- بلا ایلن وجلود در خصلوص اعتبار موضوع ملاده26 قانون نوسلازی و عمران شلهری 
مصلوب 1347، بلا عنایلت به تبصلره )3( ماده )5( قانلون اصالح ملوادی از قانون برنامه 
سلوم توسلعه مصلوب 1381 اختلالف نظلر وجلود دارد. برخلی معتقدنلد بلا توجله بله 
تبصلره )3( ملاده )5( قانلون اصلالح ملوادی از قانلون برنامه سلوم توسلعه و... )مشلهور 
بله قانلون تجمیلع علوارض(، قوانین و مقلررات مربوط بله اعطای تخفیف یلا معافیت از 
پرداخلت علوارض یلا وجوه به شلهرداری ها و نیز مطابق ملاده )10( همیلن قانون، کلیه 
قوانیلن علام و خلاص مغایلر بلا ایلن قانلون لغو گردیلده اسلت. از ایلن رو بر ایلن عقیده 
هسلتند کله از تاریلخ الزم االجلرا شلدن قانلون اصلالح ملوادی از قانلون برنامله سلوم 
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توسلعه، ملاده )26( قانون نوسلازی و عمران شلهری بلرای معافیلت از پرداخت عوارض 
شلهرداری قابلل اسلتناد نمی باشلد. بلا این حلال، با توجه بله اختالف نظر دسلتگاه های 
اجرایلی در ملورد لغو یلا الزم االجرا بودن علوارض غیرمحلی و به منظلور تعیین تکلیف 
موضلوع، در ملرداد ملاه سلال 1385، الیحله استفسلاریه ملواد )1 و 5( قانلون اصلالح 
ملوادی از قانون برنامه سلوم توسلعه اقتصلادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلالمی 
ایلران و چگونگلی برقلراری و وصلول علوارض و... جهت صلدور نظریه تفسلیری، تقدیم 

مجلس شلورای اسلالمی گردید.

8- مسلاجد و اماکلن موقوفله مذهبلی اسلالمی از قبیلل: حسلینیه، مهدیله، فاطمیله، 
رضویله و موقوفلات و مسلتغالت داخل این اماکن تلا ده درصد )10%( مسلاحت زیر بنا 
و تلا حداکثلر دویسلت )200( متلر مربلع و امالك و مسلتغالت موقوفه وابسلته )خارج( 
آن هلا جمعلاً تلا مسلاحت دویسلت )200( متلر مربلع از پرداخلت عوارض سلاختمانی 
و نوسلازی مالکانله معلاف می باشلند. شلهرداری تهلران موظلف اسلت معلادل عوارض 
مترتبله را محاسلبه و در ردیلف کملک بله اشلخاص حقیقلی و حقوقلی )ملواد 16 و 
17( مصلوب بودجله سلال 1383 شلهرداری تهلران منظور نمایلد. احلراز موقوفه بودن 
ملوارد فلوق، منلوط بله گواهلی و تأییلد سلازمان اوقلاف و املور خیریله اسلت )بلرای 
مطالعه بیشلتر ر.ك: ماده واحده »مجوز چگونگی بخشلودگی مسلاجد و اماکن مقدسله 
اسلالمی و معابلد اقلیت هلای مذهبی و ملدارس طالب عللوم دینلی از پرداخت عوارض 
سلاختمانی مالکانله و نوسلازی«، مصلوب 1383/7/14 شلورای اسلالمی شلهر تهران(.

9- شلهرداری تهلران در صلورت تمایلل می تواند نسلبت بله اعمال حمایت هلای مالی، 
پشلتیبانی، خدماتی و تجهیزاتی به منظور بازسلازی، نوسلازی و بهینه سلازی مسلاجد و 
نمازخانه هلای عموملی در شلهر تهلران و تمهیلد زمینه هلای الزم با رعایلت اصل توزیع 
عادالنله در مقیاس هلای جغرافیایلی مختللف اقلدام ورزد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: 
مصوبله »چگونگلی مشلارکت شلهرداری تهلران در سلامان دهی وضعیلت مسلاجد در 

تهلران«، مورخ 1383/10/1 شلورای اسلالمی شلهر تهران(.
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10- شلهرداری تهلران مکللف اسلت نسلبت بله لغلو علوارض سلاختمان و نوسلازی 
مالکانله از بخلش عموملی و غیلر دولتی جهت احداث، توسلعه و یا نوسلازی مسلاجد و 
نمازخانه هلای عموملی بر اسلاس ضوابط و مقلررات موضوعه اقدام نماید )بلرای مطالعه 

بیشلتر ر.ك: همان(.

11- ملاده )18( قانلون نوسلازی و عملران شلهری مصلوب 1374 بله حلق مرغوبیلت 
اختصلاص دارد و ملاده )1( آیین نامله اجرایلی ایلن ملاده مصلوب 1348/7/22 اشلعار 

می دارد:
»بله کلیله اراضلی و امالکلی کله بر اثلر اجرای طرح هلای نوسلازی و احلداث و اصالح و 
توسلعه معابلر در برگلذر احداثلی یلا اصالحلی واقلع می شلوند به نسلبت بر تلا 25 متر 

عملق از برگلذر حق مرغوبیلت تعللق می گیرد«.

12- هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری طلی رأی وحلدت رویله شلماره 188 مورخ 
1374/11/7 حلق تشلرف را قانونلی اعلالم نمود.

13- در صورتلی کله تعهلدات پیلش فروشلنده در خصلوص خدملات عموملی موضوع 
قانلون پیلش فلروش سلاختمان مصوب 1389 ایفلاء نگردد، بله عنوان مثلال در قرارداد 
پیلش فلروش سلاختمانی تصریح به سلاخت مسلجدی گردد، لکلن از انجلام آن امتناع 
شلود، پیلش فروشلنده بله میزان یک در هلزار بهای روز تعهلدات انجام نشلده به میزان 
قدرالسلهم پیلش خریلدار، جریمله تأخیر به پیلش خریدار می پلردازد. مگر ایلن که هر 

دو بله مبالغ بیشلتری بلا یکدیگر توافلق نمایند.

14- در صورتلی کله درآملد یک سلاله موقوفله یا اماکن مذهبی اسلالمی بلرای تعمیر و 
یا نوسلازی آن کافی نباشلد، درآمد دو یا چند سلال در حسلاب مخصوصی ذخیره و به 

موقع بله مصرف خواهد رسلید.
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15- وزارت راه و شهرسلازی و نهادهلای واگلذار کننلده زمیلن موظفنلد تمهیداتلی را 
فراهلم آورنلد تلا آماده سلازی اراضلی واگلذاری از جمله احلداث مسلاجد در کوتاه ترین 
زملان ممکلن انجام گیلرد. اراضی مربوطله مطابق با ملاده )100( قانون تنظیم بخشلی 

از مقلررات ماللی دوللت مصلوب 1380 بله دسلتگاه های مربلوط واگذار خواهد شلد. 
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از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 
مصوب 1354/4/25 مجلس شورای ملی «

مـاده 51- ... هـر نـوع انتقال بالعـوض و وقف و حبـس و وصیت که به نفع مؤسسـات  ●
مذهبـی و خیریـه و سـازمان های فرهنگـی و بهداشـتی مصـرح در مـواد مربـوط به 
معافیـت قانـون مالیات هـای مسـتقیم صـورت گیـرد از پرداخـت حـق ثبـت معاف 

بـود... خواهد 
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الیحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره امالک و اموال موقوفه و تجدید 
انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد

مصوب 1358/2/4 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران «

مـاده 1- بـه منظور جلوگیـری از هر گونـه تضییع حـق، در موقوفات کشـور و تنظیم  ●
اسـناد و قـرارداد اجـاره و تعییـن اجاره بهـای عادالنه امـالک اسـتیجاری و متصرفی 
موقوفـه از ایـن تاریخ کلیـه اسـناد و قراردادها )اعم از عـادی و رسـمی( منعقده بین 
اوقـاف و مسـتأجرین در موقوفـات عامـه نظیـر امـالک مزروعـی و باغـات و اراضی و 
مسـتغالت و مسـتحدثات شهری و روستایی فسـخ و به این قبیل مسـتأجرین و سایر 
اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقوقـی که بـه هر نحـوی از انحـاء در حال حاضـر امالک 
موقوفـه را متصـرف می باشـند اخطار می شـود کـه در ظرف 3 مـاه از تاریـخ تصویب 
ایـن الیحه جهت روشـن نمـودن وضـع امـالک اسـتیجاری و متصرفی خـود و تأدیه 
اجاره بهـای گذشـته و تنظیم اسـناد جدیـد اجاره بـه نرخ عادلـه روز بـه اداره اوقاف 
محـل وقوع ملـک مراجعـه نماینـد. در صورت عـدم مراجعـه و انقضای مهلـت مقرر 
اداره اوقـاف از ادامـه اسـتفاده و تصرفـات غیـر قانونی آن هـا جلوگیری و بـا خلع ید 
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از مسـتأجر یـا متصرف بـا رعایت صـرف موقوفـه آن را به اشـخاص متقاضـی واگذار 
خواهـد نمـود و کلیـه مطالبـات موقوفـه را نیـز از مسـتأجر یا متصـرف قبلـی و یا از 

محـل فـروش و واگـذاری اعیانـی متعلق به آن هـا دریافت مـی دارد.

تبصره- ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز بر اساس آیین نامهای خواهد  ■
بود که ظرف 15 روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید. 

1- دعلوی وقفیلت می بایسلت بله طرفیت ماللک اقامه گلردد و چنان چله ارث بالوارث 
باشلد، دعلوی علیله مدیر ترکله اقامه شلود )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریه مشلورتی 

7/6034- 1377/12/3 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قوه قضاییه(. 

2- تلا زمانلی کله رأی نهایلی دادگاه مبنلی بلر وقفیلت ملکی صلادر نگلردد، اداره ثبت 
مجلوزی بلرای ابطلال سلند مالکیت قبلی و صدور سلند مالکیلت جدید به نام سلازمان 

اوقلاف و امور خیریله ندارد.

3- در ملورد مال االجلاره رقبلات موقوفله کله شلخص بلا وصلف عنلوان متصلدی مأذون 
از طلرف اوقلاف محلل منافلع آن هلا را در ملدت مقلرر در اجاره نامله با شلرایط خاصی به 
مسلتأجر واگلذار می نمایلد، تعهد مسلتأجر به پرداخلت مال االجاره به موجلر از این لحاظ 
کله مشلارالیه در هنلگام وقلوع عقد اجاره سلمت تصلدی و نمایندگلی موقوفه را داشلته، 
در صورتلی کله دیگلری ادلله کافلی ابلراز نماید کله او به سلمت تولیت تعییلن گردیده، 
متصلدی جدیلد از تاریخی که متولی شلناخته شلده و تولیلت او از طرف اوقلاف محل به 
مسلتأجر اعلالم گردیلده، محلق در مطالبله مال االجاره خواهلد بود )برای مطالعه بیشلتر 

رجلوع کنیلد: رأی اصلراری دیوان عالی کشلور بله شلماره 3575- 1342/12/26(.

4- بلا عنایلت بله نص ملاده یک الیحله قانونی تجدیلد قلرارداد و اجاره املالك و اموال 
موقوفله و تجدیلد انتخلاب متولیلان و امنلاء و نظلار اماکلن متبرکله مذهبی و مسلاجد 
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مصلوب 1382/2/25 کله بلر للزوم اخطار از سلوی سلازمان اوقاف بله متصرفین امالك 
موقوفله تصریلح شلده اسلت، سلازمان اوقلاف وقتلی مجلاز بله درخواسلت خللع یلد از 
مللک می باشلد کله نسلبت بله تکلیلف قانونی مذکلور مبنی بلر صلدور اخطاریله اقدام 
نموده باشلد )نظریه مشلورتی 7/6097- 1382/7/17 اداره کل حقوقی و اسلناد و امور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(.

5- در دعلوای سلازمان اوقلاف و املور خیریله علیله مسلتأجر بلا موضلوع تخلیله بنای 
احداثلی توسلط مسلتأجر، چنان چله ملورد از شلمول ضوابلط مربلوط به الیحله قانونی 
تجدیلد قلرارداد و اجلاره و املوال موقوفله مصلوب 1358/2/25 خلارج باشلد، روابلط 
طرفیلن تابلع قلرارداد تنظیملی می باشلد. للذا اگلر مسلتأجر مطابلق قلرارداد فیمابین 
احلداث بنلا نموده و تخلفلی نیز از مفاد قلرارداد اجاره نکرده باشلد، پذیرش دعوی خلع 

یلد یا تخلیله توجیله قانونی نلدارد.

6- بلا توجله بله ماده یلک الیحه قانونلی تجدید قرارداد و اجلاره امالك و املوال موقوفه 
و تجدیلد انتخلاب متولیلان و امنلاء و نظلار اماکلن متبرکله مذهبلی و مسلاجد مصوب 
58/2/25 کله بله موجلب آن کلیله اجاره نامه هلای رسلمی و علادی منعقده بیلن اوقاف 
و مسلتاجرین در موقوفلات عامله نظیلر املالك مزروعی و باغلات و اراضی و مسلتغالت 
و مسلتحدثات شلهری و روسلتایی فسلخ شلده و ترتیلب تنظیلم اجاره نامله و میلزان 
اجاره بهلای عادلله روز بله کیفیلت مقلرر در آیین نامله اجرایلی مربوط موکلول گردیده 
و بلا عنایلت بله اینکله هلدف مقنلن وضلع قواعلد و مقلررات خلاص دربلاره موقوفلات 
اسلتیجاری بلوده اسلت، مصوبات ملورد اعتراض مغایر قانون شلناخته نمی شلود و چون 
بخشلنامه شلماره 7777 ملورخ 67/11/30 حسلب نظریه ملورخ 1372/10/22 فقهای 
محتلرم شلورای نگهبلان مخاللف موازیلن احکام شلرع شلناخته نشلده تقاضلای ابطال 
آن هلا مردود اسلت )رأی هیلأت عمومی دیوان عدالت اداری، کالسله پرونلده 71/197، 

شلماره دادنامله 192/72، مورخ 9 بهملن 1372(.
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مـاده 2- به منظـور حسـن اداره اماکن متبرکه مذهبی اسـالمی کشـور و مسـاجد از  ●
طریـق انتخـاب هیـأت امنـای جدید از اشـخاص واجـد صالحیـت که مراتـب تقوی 
و امانـت آنـان مـورد تأییـد و قبـول باشـد و تجدید انتخـاب متولیـان و امنـاء و نظار 
کـه از طـرف سـازمان اوقاف منصـوب خواهند شـد از ایـن تاریـخ کلیه اعضـاء امناء 
مذکـور و متولیـان و امناء و نظار مربوطه از سـمت خـود معزول و از هـر گونه دخالت و 
تصـرف در امـوال اماکن مورد تصـدی ممنوع می گردنـد و مکلفند تا انتخـاب و تعیین 
متولیـان و امنـاء و نظار جدیـد کلیه اموال و وجوه دریافتی و اسـناد و مـدارک موقوفه 
و اماکـن مربوطـه را بـه طـور امانی حفـظ و نگهداری نمـوده و به محض صـدور ابالغ و 
معرفـی اعضـای جدید عینـاً طبق صورت جلسـه بـا نظر اوقـاف محل تحویـل نمایند. 

تبصره- تجدید انتخاب و انتصاب متولیان و امناء و نظار قبلی بالمانع است و اداره امور موقوفه  ■
تا انتخاب اعضای جدید به عهده اداره اوقاف محل خواهد بود. 

چنان چله از طلرف مقلام معظلم رهبلری بلرای اداره موقوف هلای متوللی معیلن و 
نصلب شلود، سلازمان اوقلاف و املور خیریله مجوزی بلرای دخاللت و یا نظلارت در 
ملورد این گونله موقوفلات نخواهنلد داشلت )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: مجلوز مقام 
معظلم رهبلری در ملورد اجلرای طرح توجیله ادارات اوقلاف و امور خیریله در رابطه 

بلا متولیان موقوفلات ملورخ 1369/8/7(.

مـاده 3- سـازمان اوقـاف می توانـد با کسـب نظر مشـورتی شـورای امنـاء و نظار هر  ●
حـوزه اوقافـی از بین اشـخاص عالقمند و ذیصالح مذکور در فوق نسـبت به تشـکیل 
و تعییـن هیـأت امنـاء و انتخـاب متولیان و نظـار جهت کلیـه اماکن متبرکـه مذهبی 
اسـالمی اقـدام الزم را بـه عمـل آورد. هیـأت امنـاء این قبیـل اماکن حداقل سـه نفر 
و حداکثـر پنـج نفـر خواهنـد بود کـه پـس از انتخـاب و صدور ابـالغ انجـام وظیفه 
خواهنـد نمـود. صدور ابـالغ و احـکام مزبور نیـازی به تصویب شـورای عالـی اوقاف 

نخواهد داشـت.
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تبصره 1- در هر حوزه اوقافی که شورای مشورتی امناء و نظار تشکیل نشده باشد جلب نظر و  ■
تصویب شورای عالی اوقاف ضروری است.

تبصره 2- در مورد تعیین هیأت امناء و انتخاب متولیان و نظار جهت مساجد، سازمان اوقاف  ■
الیحه دیگری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شورای انقالب اسالمی تقدیم می نماید.

مـاده 4- تصمیمـات متخـذه از طـرف سـازمان اوقـاف نسـبت به اجـرای مفـاد این  ●
الیحـه قانونـی قطعـی و الزم االجرا اسـت.

1- از آنجلا کله در قانون مصوب شلورای انقالب ملورخ 1358/2/4، منظور، جلوگیری از 
هرگونله تضییلع حلق در موقوفات کل کشلور می باشلد، بنابراین عمومیت قانون شلامل 
موقوفلات آسلتان قلدس رضلوی نیلز می گلردد و مقلام تولیلت وظایلف سلازمان اوقاف 
را در املالك و املوال آسلتان قلدس رضلوی نیلز انجلام می دهلد )ر.ك: تفسلیر قانونی 
مجلس شلورای اسلالمی راجع بله قانون تجدید قلرارداد و اجاره املالك و اموال موقوفه 
و تجدیلد انتخلاب متولیلان و امنلاء و نظلار اماکلن متبرکله مذهبلی و مسلاجد مصوب 

1358، مصلوب 1361/4/3(.

2- اوالً بنلد )د( و ملاده یلک و ملاده 5 الیحله قانونی تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقلاف مصلوب 63، ملاده 2 الیحله قانونی تجدیلد قرارداد اجلاره املالك و... مصوب 58 
را در بخلش تعییلن هیلأت امنلاء و تجدید قرارداد اجاره توسلط سلازمان حلج و اوقاف در 
ملورد مسلاجد و ملدارس دینلی و تکایا نسلخ نموده اسلت، ثانیاً بلا توجه بله مراتب فوق، 
سلازمان حلج و اوقلاف می توانلد در خصوص مسلاجد و ملدارس دینی و تکایلا مبادرت به 
تعییلن هیلأت امنلاء نمایلد و در قانلون نیز مرجعلی برای تعییلن و انتخاب هیلأت امنای 
مسلاجد پیش بینلی نگردیلده و در ملواردی کله بقاع متبرکله در محوطه مسلاجد وجود 
دارد، مسلتقاًل مشلمول الیحه قانونی تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقاف اسلت 
)نظریله 7/1766- 1391/8/29 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قوه قضاییه(. 
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تفسیر قانونی مجلس شورای اسالمی راجع به قانون تجدید قرارداد و 
اجاره امالک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار 

اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/4
مصوب 1361/4/3 مجلس شورای اسالمی «

چـون در قانون مصوب شـورای انقالب مـورخ 1358/2/4 منظـور، جلوگیری از هرگونه  ●
تضییـع حـق در موقوفـات کل کشـور می باشـد، عمومیـت قانـون شـامل موقوفات 
آسـتان قـدس رضـوی نیـز می گـردد و مقـام تولیـت وظایـف سـازمان اوقـاف را در 

امـالک و امـوال آسـتان قـدس رضـوی انجـام می دهد.
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قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 
مصوب 1363/1/28 مجلس شورای اسالمی با الحاقات بعدی «

مـاده واحـده- از تاریخ تصویب ایـن قانون کلیـه موقوفاتی که بدون مجوز شـرعی به  ●
فروش رسـیده یـا به صورتـی به ملکیـت درآمده باشـد بـه وقفیت خـود برمی گردد 

و اسـناد مالکیت صادر شـده باطل و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

تبصره 1- 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 قرارداد اجاره با متصرف تنظیم 

خواهد شد.

تبصره 2- کلیه امالک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات  ■
و مزارع موقوفات عام مصوب 1350/2/2 به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم 
شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان 
اجاره نامه تنظیم می شود. وجوهی که قباًل از طرف دولت بابت امالک مزبور مطابق ماده واحده 
پرداخته شـــده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف 
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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 3- کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطالع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا  ■
حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اســـناد مالکیت آن باطل می شود می توانند 
برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 
این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف 

تنظیم اجاره نماید.

تبصره 4- در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل  ■
شود.

تبصره 5 )الحاقی 1380/12/19(- اراضی و امالکی که در تصرف و مالکیت 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 در تصرف مالکین مذکور می باشد و سپس من 
غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچ گونه سند 
وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته 
باشد و هم چنین امالکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت 
نسبت به آن ها شده است در صورتی که دالیل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد 
از شـــمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر 
انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کأن  لم یکن می گردد و در صورت بروز اختالف، در هر دو 

مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

تبصره 6 )الحاقی 1380/12/19(- آن دســـته از اراضی و امالک و جنگل ها و مراتع و اراضی  ■
منابع ملی که مشـــمول ماده )1( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 
1346/5/25 و اصالحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 
مصوب 1371/7/5 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر 
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در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.

تبصره 7 )الحاقی 1380/12/19(- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن  ■
لغو و کأن لم یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این 
قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به 

اجراء درآورند. 

1- موضلوع استفسلاریه: ملاده واحلده- آیلا منظلور مقنلن از تبصلره )5( الحاقلی 
بله ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصوب 
1380/12/19 ایلن بلوده کله ابتدائلاً قانلون بایلد در ملورد اراضی و املالك موضوع 
تبصلره )5( اجلرا شلود و بعلد در صلورت اختلالف موضلوع بله دادگاه صاللح ارجاع 

گردد؟
نظلر مجللس: چلون در هلر دو مورد ید متصلرف اماره بلر وقف یا ملک می باشلد در 
صورتلی کله ذوالیلد بلا مدعی اختالف داشلته باشلد مدعی بایلد بله دادگاه مراجعه 
کنلد و بلدون حکلم دادگاه می تواند از ید آن خارج و یا سلند مالکیلت را باطل نماید 
)قانلون استفسلاریه تبصلره )5( الحاقلی بله ملاده واحده قانلون ابطال اسلناد فروش 

رقبلات، آب و اراضی موقوفه مجلس شلورای اسلالمی مصلوب 1382/9/19(.

2- قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات آب و اراضلی موقوفه مصوب سلال 1371، 
قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات آب و اراضلی موقوفله مصلوب سلال 1363 را 
در حلدی کله مغایلر قانون مصوب سلال 1371 باشلد نسلخ کلرده و قانلون اخیر به 
موقوفلات خلاص تسلری نلدارد )نظریله 7/6383- 1384/9/9 اداره کل حقوقلی و 

اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(. 
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از قانون نحوه اجرای اصل )49( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب 1363/5/17 مجلس شورای اسالمی «

بخش اول- تعاریف و مقررات خاصه «

مـاده 1- اصطالحـات مذکور در ایـن قانون که در قوانین دیگر تعریف نشـده به شـرح  ●
می شـود. بیان  زیر 

... -1
4- سـوء اسـتفاده از موقوفـات عبـارت اسـت از تحصیل ثـروت ناشـی از دخالت در 

وقـف برخـالف ترتیبی که شـرع معیـن نموده باشـد.
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قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 
مصوب 1363/10/2 مجلس شورای اسالمی با الحاقات بعدی 

مـاده 1- از تاریـخ تصویب ایـن قانون سـازمان اوقاف به سـازمان حج و اوقـاف و امور  ●
خیریـه تغییـر نـام می یابد و امـور ذیل به عهـده این سـازمان واگـذار می گردد.

1- اداره امـور موقوفـات عام کـه فاقد متولی بوده یـا مجهول التولیه اسـت و موقوفات 
خاصـه در صورتی کـه مصلحت وقـف و بطون الحقه و یـا رفع اختـالف موقوف علیهم 

متوقف بـر دخالت ولی فقیه باشـد.

2- اداره امـور اماکـن مذهبی اسـالمی که ترتیب خاصـی برای اداره آن ها داده نشـده 
اسـت. به اسـتثنای مسـاجد و مدارس دینی و تکایا.

3- اداره امـور مؤسسـات و انجمن هـای خیریـه ای که از طـرف دولت یا سـایر مراجع 
ذیصـالح به سـازمان محول شـده یا بشـود.

4- اداره مؤسسـات و انجمن هـای خیریـه ای کـه به تشـخیص دادسـتان محـل فاقد 
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مدیـر باشـد )تا تعیین تکلیـف از طرف دادگاه(، ضـم امین در مؤسسـات و انجمن های 
خیریـه ای که به تشـخیص دادسـتان محـل مدیر آن فاقـد صالحیت باشـد )تا تعیین 
تکلیـف از طـرف دادگاه( و هم چنیـن اسـت در صورت نبـودن یا عـدم صالحیت ناظر 

)در مـواردی کـه ناظر پیش  بینی شـده باشـد(.

5- انجـام امـور مربـوط به گورسـتان های متروکـه موقوفه ای کـه متولی معیـن ندارد 
و اتخـاذ تصمیم الزم در مـورد آن ها.

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

7- )الحاقـی 1375/12/12( اثـالث باقیه، محبوسـات، نذور، صدقـات و هر مال دیگری 
کـه به غیـر از عنوان وقـف برای امور عـام المنفعـه و خیریه اختصاص یافتـه در حکم 
موقوفـات عامـه اسـت و چنان چـه فاقـد متولـی و متصدی باشـد بـا اذن ولـی فقیه، 
تحـت اداره و نظـارت سـازمان اوقاف و امـور خیریه قـرار خواهد گرفـت. رعایت مفاد 
اسـناد تنظیمـی مربـوط بـه ایـن امـوال و رقبـات اعـم از وصیت نامـه و حبس نامه و 

سـیره جاریـه در اداره امـور و مصـرف عوایـد آن ها ضـروری خواهد بود.

تبصره 1- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن  ■
ولی فقیه است باشد.

تبصره 2- بقاع متبرکه حضرت رضا و حضرت احمد ابن موسی )شیراز( و حضرت معصومه  ■
و حضرت عبدالعظیم و موقوفات مربوط به آن ها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی 
که برای اداره هر کدام آن ها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این 

قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آن ها با سازمان خواهد بود.

تبصره 3- )الحاقی 1375/12/12(- ســـازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد  ■
رقبات و اموال موضوع بند )7( باال با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور 
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جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آن ها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.

1- بله موجلب مصوبه شلماره 462/د ش شلورای عاللی اداری ملورخ 1370/8/15 و در 
راسلتای اجلرای اوامر مقلام معظم رهبری در خصلوص کیفیت اداره امور حلج و زیارت، 
نلام سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله بله »سلازمان اوقلاف و املور خیریله« تغییر 
یافتله و کلیله املور مربلوط به حلج و زیارت از سلازمان مزبور منتزع و به سلازمان حج و 
زیارت که سلازمانی مسلتقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی می باشلد واگذار 

شلده است.

2- وقلف بهتریلن و مؤثرتریلن وسلیله تکافلل اجتماعلی و بله عنلوان نهادی اسلت که 
تلداوم صدقلات را امکان پذیلر می سلازد.

3- وقلف علام، وقفلی اسلت که در جهلت و مصلحلت عمومی و یلا عناوین عامه باشلد، 
ماننلد وقلف بلر مسلاجد. در ایلن نلوع وقف شلخص یا اشلخاص خاصلی مد نظلر واقف 

نمی باشلند بلکله واقلف به طلور کللی وقف کرده اسلت.

4- وقلف خلاص، وقفلی اسلت بلرای شلخص یا اشلخاص معیلن و محصلور، مانند وقف 
اوالد. بر 

5- در دو صلورت یلک موقوفله، مجهلول التولیه تلقی می شلود. یا موقوفه بله کلی فاقد 
وقف نامله اسلت و یلا دارای وقف نامله می باشلد، لیکلن نلام شلخص معینلی بله عنلوان 

متوللی در آن ذکر نشلده اسلت.

6- اشلخاصی کله پلس از موقوف علیهلم فعللی، برابلر بلا مفلاد وقف نامله، مصلداق 
می شلوند. نامیلده  الحقله  بطلون  می شلوند،  واقلع  موقوف علیهلم 



160

7- بله اماکنلی کله بله منظور عبلادت، زیارت و یلا انجام مراسلم مذهبی ایجاد شلده یا 
اختصلاص یافته انلد و جنبه اسلتفاده شلخصی ندارند، اماکلن مذهبی گویند.

8- دادگسلتری مرجلع رسلمی تظلملات و رسلیدگی بله شلکایات اسلت و صالحیلت 
مراجلع غیلر دادگسلتری، صالحیلت علام مراجلع دادگسلتری را منتفی نمی نمایلد. از 
ایلن رو صالحیلت اداره تحقیلق اوقاف در رسلیدگی به موضوع تعیین متوللی، مانع از آن 
نیسلت کله دادگاه عمومی بله دعوای مزبور رسلیدگی نماید )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: 
رأی وحلدت رویله هیأت عمومی دیوان عالی کشلور شلماره 655 ملورخ 1380/9/27(.

9- اداره موقوفلات علام و املور راجلع به تولیت آن با سلازمان اوقاف و امور خیریه اسلت و 
دادگاه می توانلد بلرای اداره آن هلا متصدی تعیین نماید )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریه 
شلماره 7/508 مورخ 1365/9/4 اداره کل حقوقی و اسلناد و امور مترجمین قوه قضاییه(.

10- اداره موقوفله از زملان فلوت متوللی تلا قطعیلت تعییلن متوللی جدیلد و تحویلل 
موقوفله بله وی، بلا سلازمان اوقلاف و املور خیریله اسلت.

از آن جلا کله حق التولیه در قبال زحماتی اسلت که متولی انجلام داده، اما متولی جدید، 
تلا قبلل از تحویلل موقوفله بله او، هیچ گونه عملی بلرای موقوفه انجلام نداده اسلت، لذا 
ایلن سلازمان اوقلاف اسلت کله مسلتحق حق التولیله زملان تصدی خلود می باشلد، نه 
متوللی جدید )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریله 7/8933 ملورخ 1381/10/8 اداره کل 

حقوقلی و اسلناد و امور مترجمین قلوه قضاییه(.

11- بلدون صلدور حکلم نهایلی دادگاه بر وقفیلت، اداره ثبت مجوزی بلرای ابطال ثبت 
و سلند مالکیت یک مللک ندارد.

12- در عقد وقف، قصد قربت شلرط نشلده اسلت. با این وجود غیر مسللمان هم می تواند 
قربلة اللی ااهلل عمللی انجام دهد و به هر حلال وقف از کافر نیز پذیرفته اسلت. از این رو اجاره 
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موقوفه توسلط غیر مسللمان بالاشلکال اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریله 7/2331 
ملورخ 1382/3/17 اداره کل حقوقلی و اسلناد و امور مترجمین قوه قضاییه(.

13- اعملال اختیلار نظارتلی و تصلدی از سلوی سلازمان اوقلاف و املور خیریله در امور 
مربلوط بله موقوفلات به نیابت از واقلف و یا به قائم مقامی متوللی، از مصادیق تصمیمات 
و اقداملات »واحدهلای دولتلی« موضوع بند الف ملاده )13( قانون دیلوان عدالت اداری 
مصلوب 1385 محسلوب نمی گلردد )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: رأی شلماره 211 مورخ 
1378/4/19 هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری در خصوص اعمال نظلارت و تصدی 

در املور مربوط بله موقوفات(.

14- اثلالث باقیله، نلذورات، محبوسلات، صدقلات و هر ملال دیگری که بله منظور امور 
عام المنفعله و خیریله تخصیلص یافتله باشلد، در حکم موقوفلات عام اسلت و در نتیجه 
سلازمان اوقلاف نسلبت بله آن ها خلواه دارای متولی باشلند و خواه نباشلند، حق نظارت 

دارد.

15- بله شلخصی کله به اسلتناد وقف نامه با تشلخیص شلعب تحقیق و یا حکلم دادگاه 
بله منظلور اداره املور موقوفه تعیین شلده یا بشلود، متولی گویند.

16- حق التولیله و حق النظلاره اصلوالً در قبلال خدملات و مسلئولیتی اسلت کله تحت 
عنلوان تولیلت و نظلارت صلورت می گیلرد و در ملواردی کله سلازمان اوقاف مسلتحق 
دریافلت آن اسلت درآملد آن سلازمان محسلوب می شلود و امواللی کله از ایلن محلل 
خریلداری می شلود جلزء اموال آن سلازمان اسلت، لذا اموال دولتی محسلوب می شلود 

)نظریله 65966- 1382/2/22 اداره حقوقلی ریاسلت جمهلوری(.

17- اثلالث باقیله املوال غیرمنقوللی اسلت کله موصی از محلل ثلث دارایی خلود برای 
مصلارف در املور خیریه معیلن می کند.
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18- مؤسسلات و انجمن هلای خیریله، مؤسسلاتی هسلتند غیلر تجلاری که بله منظور 
تعظیلم شلعایر اسلالمی، املور فرهنگلی، بهداشلتی، تربیتلی و یلا هلر نلوع عملل خیر 

دیگلری تأسلیس شلده و بله ثبلت رسلیده و یا تشلکیل شلده اند.

مـاده 2- از تاریـخ تصویب این قانون سـازمان اوقاف از نخسـت وزیری منتـزع و اداره  ●
امـور حـج و زیـارت اماکن متبرکه اسـالمی خارج از کشـور و امور اوقـاف تحت عنوان 
سـازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسـته به وزارت ارشـاد اسـالمی اداره می شـود.

بلا توجله بله ملاده واحده قانون نحلوه پرداخت محکوم بله دولت و عدم تأمیلن و توقیف 
املوال دولتلی مصلوب 1365 و بلا عنایلت بله ملاده 3 قانون محاسلبات عمومی کشلور 
مصلوب 1366 کله در مقام تعریف مؤسسله دولتی می باشلد، سلازمان اوقلاف به موجب 
قانون تشلکیل شلده و وابسلته به وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی اسلت و از مصادیق 
مؤسسلات دولتلی تلقلی می شلود )نظریله 9/937- 1384/2/19 اداره کل حقوقلی و 

اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

مـاده 3- هر موقوفه دارای شـخصیت حقوقی اسـت و متولی یا سـازمان حسـب مورد  ●
نماینده آن می باشـد.

1- چنان چله سلایر وراث متوفلی در خصلوص وقفیلت مللک ادعایلی نداشلته باشلند، 
الزم نیسلت کله کلیله وراث طرف دعلوی واقع شلوند. بنابراین دعوی احلدی از ورثه به 
طرفیلت اداره اوقلاف مبنلی بلر ابطلال وقفیلت و اثبات مالکیلت خود کفایلت می کند و 
دادگاه در صلورت احلراز حقانیلت وی، بله قلدر السلهم وارث مذکلور مبلادرت به صدور 
حکلم می نمایلد )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریه شلماره 7/6847 ملورخ 1383/9/12 

اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

2- شلخصیت حقوقلی عبلارت اسلت از مجموعله ای از افلراد یلا پلاره ای از املوال کله 
بلرای تحقلق هدفلی معیلن در کنار یکدیگلر گلرد آمده اند و قانلون آن هلا را طرف حق 
و تکلیلف شلناخته و بلرای آن ها شلخصیت مسلتقلی قایل گردیده اسلت. ماننلد دولت، 
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شلهرداری، دانشلگاه تهلران و موقوفلات. شلخص حقوقلی، حقلوق و تکالیلف متمایزی 
از حقلوق و تکالیلف افلراد تشلکیل دهنلده خلود دارد و می توانلد از آن چله قانون گلذار 
بلرای اشلخاص حقیقلی از حقلوق و تکالیف مقلرر کرده برخلوردار گردد. مگلر حقوق و 
تکالیفلی کله بلا طبیعلت انسلان مالزمله دارد. ماننلد وظیفه ابلوت و بنوت و امثلال آن.

3- هلر چنلد سلازمان اوقلاف در علداد واحدهلای دولتلی قلرار دارد و مطابلق مقلررات 
و رأی شلماره 37- 38- 39 ملورخ 68/7/10 هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری کله 
در مقلام ایجلاد وحلدت رویه صادر شلده رسلیدگی به شلکایات و اعتراضلات واحدهای 
دولتلی جلز نسلبت به مصوبلات و نظامات دولتلی از قلمرو صالحیت دیوان خارج اسلت 
لیکلن حکلم مذکلور ناظلر به مواردی اسلت کله واحد دولتلی باالصالله و در مقام حفظ 
حقلوق دوللت مبلادرت بله تقدیلم دادخواسلت کنلد در حاللی که بله موجب احلکام و 
مقلررات قانلون مدنلی در بلاب ماهیلت حقوقلی عقلد وقلف و نتایلج و آثلار مترتلب بر 
آن ملال موقوفله متعللق حلق دوللت نیسلت و درآملد و عوایلد آن جزء بودجله عمومی 
دولت محسلوب نمی شلود و سلازمان اوقلاف در اداره امور موقوفلات در واقع و نفس االمر 
مجلری نیلات و اهلداف واقلف و حافلظ منافلع و حقوق موقوف علیهم اسلت و بله نیابت 
و نمایندگلی قانونلی آنلان عهلده دار تولیلت و اداره املور موقوفلات می باشلد و تبعلاً در 
صلورت تضییلع حقلوق آن ها می توانلد به نمایندگلی قانونی موقوف علیهم حسلب مورد 
بله مراجلع قضایلی و از جملله دیلوان عدالت اداری شلکایت کنلد )برای مطالعه بیشلتر 
ر.ك: رأی هیلأت عموملی دیوان عدالت اداری، کالسله پرونده 71/100، شلماره دادنامه 

155/71، ملورخ 25 مهلر 1371(. 

4- »تصمیملات و اقداملات سلازمان اوقلاف و املور خیریله در زمینله حفلظ و اداره مال 
موقوفله بله لحلاظ تعلق آن به موقوف علیهم بر اسلاس نیلات واقف در واقلع و نفس االمر 
بله نمایندگلی از طرف شلخص حقیقلی یا حقوقی حقلوق خصوصی صلورت می گیرد و 

از انلواع وظایف و مسلئولیت های دولتی سلازمان مذکور محسلوب نمی شلود.
رسلیدگی به شلکایت و اعتراض آن سلازمان به قائم مقامی اشلخاص مذکور در صورت 
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انطبلاق بلا شلقوق ماده 11 قانلون دیلوان عداللت اداری در صالحیت دیوان قلرار دارد« 
)بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، کالسله پرونده 

73/197، شلماره دادنامله 147/73، مورخ 6 اسلفند 1373(.

مـاده 4- متولـی موقوفه کسـی اسـت که به موجـب مفـاد وقف نامه و مقـررات قانون  ●
مدنـی یـا ایـن قانـون واجد این سـمت باشـد. در مـورد اعتراض اشـخاص بـا رعایت 

مـواد 14 تـا 17 این قانـون اقدام خواهد شـد.

تبصره 1- موقوفاتی که متولی آن ها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی  ■
که متولی آن ها ممنوع المداخله می شـــود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات 

بدون متولی است.

تبصره 2- هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند وجود  ■
نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه 

در حکم موقوفه مجهول التولیه است.

تبصره 3- در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی  ■
از امور مربوط به موقوفه وکیلـــی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را 
داشته باشـــد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله 
نباشد مراتب کتباً به متولی ابالغ خواهد شد هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و 
چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به 
دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع 

می شود این حکم شامل وکالیی که قباًل نیز انتخاب شده اند خواهد بود.

1- تعییلن متوللی بلا دادگاه نیسلت، مگلر ایلن کله اداره اوقلاف حسلب ارجلاع دادگاه 
عموملی نسلبت بله موارد مذکلور در ملاده )6( آیین نامه ملاده )17( قانون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه اظهلار نظر و مراتلب را بله دادگاه اعالم 
کلرده باشلد )برای مطالعله بیشلتر ر.ك: نظریله 7/2257 ملورخ 1378/5/24 اداره کل 
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حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

2- در صلورت درج شلرط مباشلرت متولی در وقف نامه، مشلارالیه می توانلد امور مربوط 
بله تولیلت را به دیگلری تفویض کند.

3- متوللی می توانلد تلا قبلل از رفلع ممنلوع المداخلله شلدن و تعییلن تکلیلف دعوی 
مطروحله پیراملون عزل وی اقلدام به طرح دعوی به عنوان متولی موقوفه و پاسلخ گویی 
بله دعلاوی علیله موقوفله و یلا اداره امور موقوفله بنماید و ملاده 7 از همان قانلون نیز بر 
ایلن معنلی دالللت دارد )نظریله 7/747- 1386/2/16 اداره کل حقوقی و اسلناد و امور 

مترجمین قلوه قضاییه(.

مـاده 5- سـازمان حـج و اوقـاف و امـور خیریـه می توانـد در امـوری کـه اداره آن به  ●
عهده این سـازمان اسـت، شـخص یا هیأتی از اشـخاص متدیـن و معروف بـه امانت را 

به عنـوان امین یـا هیأت امنـاء تعییـن نماید.

تبصره 1- نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و  ■
میزان حق الزحمه آنان و هم چنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره 
آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد به موجب آیین نامه هایی که بر اساس 

مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران می رسد خواهد بود.

تبصره 2- نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از  ■
فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می شود با جلب نظر اداره 

اوقاف به وسیله هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود:

الف- عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب- تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.

ج- نشر معارف اسالمی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.
د- کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
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هـ - خیرات و مبرات مطلقه.

1- در ایلن خصلوص می تلوان بله آییلن نحلوه انتخلاب و برکنلاری، شلراط و حلدود 
اختیلارات و وظایلف امیلن یلا هیلأت امنلای اماکلن مذهبلی و موقوفلات مصلوب 

نملود.  اشلاره   1365/2/10

2- تصرفلات اداره اوقلاف در آن قسلمت از محدود زمین موقوفله که دارای بنای تاریخی 
اسلت و سلازمان میلراث فرهنگلی آن را حفاظلت می کنلد، به اسلتناد ملاده 564 قانون 
تعزیلرات موکلول بله اذن سلازمان میلراث فرهنگلی اسلت )نظریله شلماره 7/1340- 

133/8/13 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(.

مـاده 6- صـرف درآمـد موقوفات بـه منظور بقـاء عین آن ها بر سـایر مصـارف مقدم  ●
اسـت و متولی موظف اسـت موجبـات آبادانی رقبـات موقوفه را درجهـت بهره برداری 

صحیـح از آن ها بـه منظور اجـرای نیات واقـف فراهم آورد.

تبصره- در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه یا اماکن اسالمی برای تعمیر و یا نوسازی آن  ■
کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد 

رسید.

رقبله عبلارت اسلت از یلک واحلد ملکی غیلر منقلول. هر موقوفله یا ملکان مذهبی 
ممکلن اسلت دارای یلک یلا چند رقبه باشلد.

مـاده 7- هـرگاه متولـی یـا ناظر نسـبت بـه عین یـا منافع موقوفـه تعدی یـا تفریط  ●
نمایـد یـا در انجـام وظایـف مقـرر در وقف نامـه و قانـون و آیین نامه هـا و مقـررات 
مربـوط مسـامحه و اهمـال ورزد، با رسـیدگی شـعبه تحقیـق و حکم دادگاه حسـب 

مـورد معـزول یـا ممنوع المداخلـه یـا ضـم امین خواهد شـد.

تبصره 1- به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق  ■
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نخواهد گرفت مگر آن که برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می شود، اوقاف حق 
امین را خواهد پرداخت.

تبصره 2- در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود، دادگاه ها می توانند  ■
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند. 

تبصره 3- نســـبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای  ■
خیریه طبق اساس نامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در صورتی که اساس نامه 
آن ها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشـــمول مقررات پیش بینی شده در این ماده و 

تبصره های آن خواهند بود.

تبصره 4- کلیه مباشـــران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران  ■
و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشـــند. در صورت تعدی یا 
تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال 
خود خواهند بود هرگاه عمل آن ها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز 

تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

1- تعلدی عبلارت اسلت از تجلاوز متوللی، ناظلر و یلا امین موقوفله و اماکلن مذهبی از 
حلدود قانلون، اذن و یلا متعلارف نسلبت به موقوفله و اماکلن مذهبی و یا حقلوق آن ها.

2- تفریلط عبلارت اسلت از تلرك عملی از سلوی متولی، ناظلر و یا امین کله به موجب 
وظایلف معیلن، قانلون و یلا متعلارف بلرای حفلظ عیلن و یلا منافلع موقوفله و اماکلن 

مذهبی الزم اسلت.

3- در صورتلی کله متوللی یلا ناظلر بله موجلب قانلون و یلا رسلیدگی شلعبه تحقیق و 
حکلم دادگاه از دخاللت یلا نظلارت در املور موقوفه منع گلردد، تا زمان حصلول برائت، 

ممنوع المداخلله نامیلده می شلود.
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4- در ملواردی کله بله موجلب رأی دادگاه، اداره موقوفله می بایسلت با دخالت شلخص 
دیگلری علالوه بلر متوللی باشلد، ایلن عملل ضلم امین و شلخص تعییلن شلده، امین 

منضلم نامیده می شلود.

5- حق التولیله، سلهمی اسلت از منافلع موقوفله کله معملوالً واقلف بلرای حق الزحمله 
متوللی قلرار می دهلد، وللو ایلن کله واقلف و متوللی یک نفلر باشلند. جایز اسلت واقف 
از منافلع موقوفله سلهمی بلرای عملل متوللی قرار دهلد و اگلر حق التولیه معین نشلده 

باشلد، متوللی مسلتحق اجرت المثل اسلت.

6- چنان چله میلزان حق التولیله و حق النظلاره در وقف نامله معیلن نشلده باشلد یلا در 
صلورت فقلدان کللی وقف نامله، حق التولیله بله میلزان اجرت المثلل معلادل ده درصلد 
)10%( درآملد خاللص ماهیانله و حق النظلاره به میلزان اجرت المثل معلادل پنج درصد 

)5%( هملان درآملد خواهلد بود.

7- هیلأت وزیلران در جلسله ملورخ 1380/2/16 بنلا بله پیشلنهاد وزارت فرهنلگ و 
ارشلاد اسلالمی و بله اسلتناد ملاده )12( قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان اوقاف 
و املور خیریله مصلوب 1363 تصویلب نملود: سلازمان اوقلاف و املور خیریله در هلر 
سلال مجلاز اسلت وجوهلی را کله از محلل هدایلای مسلتقل، حق التولیله و اداره املور 
اماکلن مذهبلی دریافلت می کنلد، در جهلت تبلیغ و نشلر معلارف اسلالمی، حفظ عین 
و منافلع و احیلای موقوفلات و اماکلن اسلالمی، حق الزحمله هیلأت امنلاء و حق النظاره 
نظلار موقوفلات و ... هزینله نمایلد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: تصویب نامله راجلع بله 
حق التولیله و حق النظلاره و اداره املور اماکلن مذهبلی مصلوب 1380/2/16 هیلأت 
وزیلران و آیین نامه هلای چگونگلی هزینله وجلوه حاصلل از محلل هدایلای مسلتقل و 

حق التولیله و حق النظلاره و اداره املور اماکلن مذهبلی از سلال 81 بله بعلد(. 
8- »مطابلق ملاده 7 قانلون تشلکیالت سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه، بلا عزل یا 

ممنلوع المداخلله شلدن متوللی ضم امین منلوط به حکلم قطعی دادگاه اسلت.
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بنابرایلن مدللول ملاده 29 آیین نامله کیفیت تحقیق در شلعب تحقیق سلازمان اوقاف و 
املور خیریله کله مفهلم قابلیت اجلرای مطلق تصمیملات و نظرات شلعب تحقیق حتی 
در ملوارد مصلرح در ملاده 7 قانلون مزبلور قبلل از صلدور رأی قطعلی دادگاه می باشلد، 
مخاللف قانلون مزبور تشلخیص و مسلتنداً به قسلمت دوم ماده 25 قانلون دیوان عدالت 
اداری ابطلال می گلردد« )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، کالسله پرونلده 

74/139، شلماره دادنامله 47/76، مورخ 4 ملرداد 1376(.

مـاده 8- درآمـد موقوفـات مجهول المصـرف و موقوفاتی کـه به صیغه مبـرات مطلقه  ●
وقـف شـده قابل مصـرف در تحقیق و تبلیغ و نشـر کتـب در زمینه معارف اسـالمی و 

عمـران موقوفـات می باشـد زیـر نظر سـازمان به مصرف می رسـد.

تبصره- درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب قلت گرچه با  ■
پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص ]شعب[ تحقیق اوقاف در 
موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به 
علت کثرت عواید زائد بر مصرف متعارف باشـــد حتی االمکان در موارد اقرب به نظر واقف 
صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رســـید. 
مقصود از متعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن 

وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.

مـاده 9- سـازمان حـج و اوقاف و امور خیریه نسـبت به مـواردی کـه در بندهای ماده  ●
یـک این قانـون به عهـده آن گذاشـته شـده در صورت عـدم اقـدام متولی یـا امناء 
یـا موقوٌف علیهـم حق تقاضای ثبـت و سـایر اقدامـات الزم و اعتـراض و اقامه دعوی 

را دارد.
هم چنیـن می تـوان د در مـواردی کـه الزم بداند و مصلحـت موقوفه ایجـاب نماید در 

دعـاوی مربـوط وارد دعوی شـده و به احـکام صادره اعتـراض کند.

تبصره- در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام،  ■
بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسالمی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از 
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پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند. 

1- تعییلن متوللی در حلوزه اختیارات دادگاه نمی باشلد. سلازمان اوقاف طبلق ماده )9( 
قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه مصلوب 1363، حق 

اقامله دعوی یلا ورود در دعاوی اقامه شلده را داراسلت.

2- بلا عنایلت بله تبصره )3( ملاده )10( آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات 
سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/12/10 هیلأت وزیلران، معافیلت 
هزینله دادرسلی منلدرج در تبصلره ملاده )9( قانلون فوق الذکلر، تنهلا شلامل وقف عام 

می گلردد و قابلل تسلری بله وقف خاص نیسلت.

3- اگلر وقلف علام و خلاص بلا یکدیگلر توأملان و غیلر قابلل تفکیلک باشلند، معلاف 
از پرداخلت هزینله دادرسلی اند، لیکلن چنان چله قبلال تفکیلک باشلند، وقلف خلاص 
مشلمول پرداخلت و وقلف علام معلاف از پرداخت هزینه دادرسلی اسلت )بلرای مطالعه 
بیشلتر ر.ك: نظریله 7/2483 ملورخ 1378/4/2 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(.

4- نظلر بله اینکه اکثر پرونده هلای مربوط به دعاوی اوقلاف به لحاظ پیچیدگی و تخصصی 
بلودن در محاکلم دچلار اطاله دادرسلی می شلوند، به منظلور جلوگیری از تطویل دادرسلی 
در رسلیدگی بله ایلن گونله پرونده ها مقتضی اسلت با توجله به کمیت و کیفیلت پرونده ها 
در هلر حلوزه قضایی که ایجاب می نماید، شلعبه یا شلعبی از محاکلم )عمومی، تجدیدنظر، 
دیوان عالی کشلور( جهت رسلیدگی تخصصی و تسلریع در دادرسلی پرونده های مطروحه 

اختصلاص یابد )بخشلنامه 1/86/1347- 1386/2/12 رئیس قوه قضاییه(.

5- تعییلن متوللی بلا دادگاه نیسلت. سلازمان اوقلاف طبلق ملاده )9( قانون تشلکیالت 
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مصلوب 63 حلق اقامله دعلوی یلا ورود در دعاوی اقامه شلده را دارد )نظریله 7/2255- 
1378/5/24 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(.

6- بلا توجله بله ملاده 9 قانون آیین دادرسلی کیفری مصوب 1378 و ملواد 3 و 9 قانون 
تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1363، موقوفات 
اعلم از علام و خلاص دارای شلخصیت حقوقی اسلت و متولی منصلوص موقوفه نماینده 
آن بلوده و شلاکی خصوصلی تلقلی می شلود و در صورت فقلدان متولی یا علزل یا فوت 
وی یلا مجهلول التولیله بلودن موقوفله یا علدم اقلدام متولی، سلازمان اوقاف حلق اقامه 
دعلوی اعلم از کیفلری و حقوقلی را دارد. بدیهی اسلت هر ذی نفع یا ذی سلمت قانونی 
دیگلری نظیلر مسلتأجرین موقوفله یلا امیلن منصلوب یلا موقوف علیهلم در موقوفلات 
خلاص نیز حسلب ملورد می توانند شلاکی خصوصلی تلقی شلوند )از نظریله 7/2881- 

1389/5/6 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(.

7- بلا توجله بله نظریه فقهای شلورای نگهبان به شلرح بیلن الهاللین )دریافلت مالیات 
بلر رقبلات موقوفلات علام و خاص خالف شلرع انور اسلت اما مالیلات بر درآمد اشلکالی 
نلدارد(، بله اسلتناد قسلمت اول ملاده )25( قانلون دیوان عداللت اداری تصمیم شلماره 
7/3442- 1369/4/2 هیلأت عموملی شلورای عاللی ]مالیاتلی[ ابطلال می گلردد )رأی 

شلماره 56 1375/4/2 هیلأت عموملی دیوان عداللت اداری(.

8- معافیلت سلازمان اوقلاف و املور خیریه موضلوع تبصره ذیل ملاده )9( قانلون اوقاف 
و املور خیریله از پرداخلت هزینه دادرسلی بلا توجه به مقلررات ملاده 529 قانون آیین 
دادرسلی دادگاه هلای عموملی و انقلالب )در املور مدنلی( مصلوب 1379 منتفی شلده 

است. 
چنان چله بعلد از تاریلخ تصویلب قانلون مذکلور، قوانینلی در ملورد معافیت سلازمان یا 
ارگان یلا وزارتخانله ای از پرداخت هزینه دادرسلی به تصویب رسلیده باشلد الزم االجراء 

اسلت )نظریه شلماره 7/5517 مورخ 1382/7/3(.
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9- بلا تصویلب قانلون آییلن دادرسلی دادگاه هلای عموملی و انقلالب )در املور مدنلی( 
مصلوب 1379 کلیله قوانیلن مغایر با آن لغو شلده و چون به موجب مقلررات این قانون 
پرداخلت هزینله دادرسلی عام و کللی بوده و شلامل تمام مراجلع دولتلی، وزارتخانه ها، 
شلرکت های دولتلی، مؤسسلات عموملی و غیلره می باشلد، لذا تلا زمانی که بله موجب 
قوانیلن جدیلد، مرجلع یلا مراجعلی از پرداخت هزینه دادرسلی معلاف نشلود، دادگاه ها 
در قبلال رسلیدگی بله دعاوی مطروحله ناگزیر از دریافلت هزینه دادرسلی خواهند بود 

)نظریه شلماره 7/1440 ملورخ 1380/02/13(.

10- از مفهلوم مخاللف ملاده 9 قانلون چنیلن بلر میآیلد کله قانون گلذار حلق اقامله 
دعلوی بلرای هیأت امناء را تحت شلرایطی متصور اسلت کله مطابق بنلد »و« از ماده 7 
آیین نامله نحلوه انتخاب و برکناری، شلرایط و حلدود اختیارات و وظایلف امین یا هیأت 
امنلای اماکلن مذهبلی عندالللزوم اقامه دعوی صلورت می پذیرد. چگونگلی اقامه دعوی 
و اینکله آیلا رییس هیلأت مدیره و اعضلای آن منفرداً واجد صالحیت دعوی می باشلند، 
یلا مجتمعلاً و یا از طریلق اعطای نمایندگی، در اسلاس نامه چنین هیأت هایی مشلخص 

می شلود.

11- »هلر چنلد در بنلد 2 ملاده 1 قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف 
و املور خیریله مصلوب 1363/10/2، اداره املور مسلاجد توسلط سلازمان حلج و اوقاف 
و املور خیریله مسلتثنی شلده وللی از شلمول تبصلره ملاده 9 ایلن قانلون در خصوص 
معافیلت از پرداخلت هزینله دادرسلی خارج نیسلتند و این معافیت شلامل مسلاجد نیز 
می شلود« )نظریله شلماره 7/1981- 1391/10/4 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(.

12- معافیلت سلازمان اوقلاف و املور خیریله از پرداخلت هزینله دادرسلی بلا توجله به 
مقلررات ملاده 529 قانلون آییلن دادرسلی مدنلی 1379 منتفلی شلده اسلت )نظریله 

7/5517- 1382/7/3 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(.
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13- سلازمان اوقلاف بله موجلب ملاده 9 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و 
اوقلاف و املور خیریله مصلوب 63 از پرداخلت هزینله دادرسلی و ثبتلی و اجرایی معاف 
شلده اسلت ولی هزینه دادرسلی به موجب مقررات آیین دادرسلی مدنی منتفی شلده 
و موقوفلات در حلال حاضلر فقلط از نظلر هزینه هلای ثبتلی، اجرایی، مالیلات و عوارض 
دارای معافیلت اسلت، للذا از پرداخلت هزینله دادرسلی معلاف نمی باشلند )از نظریله 

7/8419- 1385/11/4 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(.

14- بلا توجله بله اینکله علام موخر ناسلخ خاص مقدم نیسلت و تبصلره ملاده 9 قانون 
تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه قانلون خاص می باشلد، با 
تصویلب قانلون آییلن دادرسلی مدنلی که قانون عام اسلت نسلخ نشلده و به قلوت خود 
باقلی اسلت. قانلون استفسلاریه راجلع بله بقعله متبرکله حضلرت رضلا و حضلرت 
معصومله نیلز مؤیلد همیلن معنلا اسلت. للذا سلازمان اوقلاف نیلز تنهلا در ملوارد 
مذکلور در قانلون فوق الذکلر از پرداخلت هزینله دادرسلی معلاف اسلت )از نظریله 
7/5135- 1389/8/25 و 7/4317- 1390/10/4 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(.

مـاده 10- ثبـت معامـالت راجع بـه عین یـا منافـع موقوفـات و بنیادها و مؤسسـات  ●
خیریـه مذکـور در مـاده 9 در دفاتـر اسـناد رسـمی موکـول بـه موافقـت سـازمان 
حـج و اوقـاف و امـور خیریه اسـت. دفاتـر اسـناد رسـمی مکلفند رونوشـت مصدق 
وقف نامه هـا و اسـناد راجـع بـه وقـف را ظـرف 10 روز پـس از ثبـت بـه اداره اوقـاف 

مربوطـه ارسـال دارند. 

تبصره- ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره  ■
اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون 
رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشـــت وقف نامه های موجود نزد خود را برای حفظ و 

نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
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مـاده 11- حق التولیـه متولی و یا سـازمان )در قبـال اعمال تولیت نسـبت به موقوفات  ●
متصرفـی( هم چنیـن حق النظـاره ناظـر بـه میـزان مقـرر در وقف نامـه اسـت و در 
صورتـی کـه وقف نامـه موجـود نباشـد و یـا میـزان حق التولیـه و حق النظـاره در آن 
تعییـن نشـده باشـد حق التولیه بـه مقـدار اجرت المثـل از عایـدات خالص خواهـد بود.

مـاده 12- سـازمان حج و اوقـاف و امور خیریـه وجوهی را که از محل هدایای مسـتقل  ●
و حق التولیـه و حق النظـاره دریافـت مـی دارد طبق بودجـه ای که هرسـال تنظیم و به 

تصویـب هیأت دولت خواهد رسـاند رأسـاً به مصرف می رسـاند.

مـاده 13- وجوهـی کـه از محل پذیـره و اهدایـی حاصل از اجـاره و اسـتیجار رقبات  ●
موقوفـه دریافـت می گـردد از عوایـد همان موقوفـات محسـوب و به مصـارف مقرره 

خواهد رسـید.

تبصره- نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت  ■
دولت خواهد رسید.

1- طبلق ملاده 13 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه 
مصلوب، »وجوهلی کله از محلل پذیلره و اهدایلی حاصلل از اجلاره و اسلتیجاره رقبات 
دریافلت می گلردد از عوایلد هملان موقوفلات محسلوب و بله مصلارف مقلرره خواهلد 

رسید«.
نظلر بله اینکه حکلم مقنن مصلرح در الزام اشلخاص به پرداخلت پذیلره و اهدایی بابت 
اجلاره اراضلی موقوفله بلا کاربری کشلاورزی نیسلت، بنابراین ملاده 8 آیین نامله نحوه و 
ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی مصلوب هیأت وزیلران که بله تجویز تبصلره ذیل ماده 
13 قانلون فوق الذکلر بله تصویلب رسلیده و مقلرر داشلته »اعطلای حق تمللک اعیانی 
در ملورد اراضلی موقوفله ای کله بنا بله تشلخیص مراجع ذیصلالح کاربری زراعلی دارد 
ممنلوع بلوده و در ایجلار آن هلا پذیره دریافلت نخواهد شلد«، مغایرتی با قانلون ندارد و 
خلارج از حلدود اختیلارات قلوه مجریه در وضع ملاده مزبور نمی باشلد )ر.ك: رأی هیأت 
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عموملی دیوان عدالت اداری، کالسله پرونده 84/867، شلماره دادنامه 1055/86، مورخ 
27 آذر 1386(. 

2- به موجب رأی شماره 3561 مورخ 42/12/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
»هلرگاه یکلی از نسلل موجلود بلا داشلتن فرزند فلوت شلود فرزنلد او با باقلی ماندگان 
نسلل در انتفلاع از ملورد وقلف و یلا در املر تولیلت و وصایلت می توانلد شلرکت نماید و 
ملادام کله چنلد نفلر حتلی یلک نفلر هلم از نسلل مقلدم باقلی اسلت، نوبت نسلل بعد 

رسلید«. نخواهد 
ملاده 13- قانلون، تبعیلت از مقلررات وقف نامله را خلواه تشلریک و خلواه ترتیب باشلد 
دسلتور داده اسلت املا تبصلره ذیلل ملاده 10 آیین نامه منحصلراً امر بر تشلریک نموده 
اسلت وللو اینکه واقلف ترتیب را مقرر کرده باشلد )الزم به ذکر اسلت تبصلره فوق الذکر 
بله موجلب رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 31 تیلر 1386، کالسله 

پرونلده 231، 85/86، شلماره دادنامله 286/86، 287 ابطلال گردید(.

3- آیین نامله نحلوه و ترتیلب وصول پذیره و اهدایلی در تاریلخ 1365/2/10 به تصویب 
هیأت وزیران رسلید.

مـاده 14- تحقیـق در جمـع و خرج عوایـد راجع به وقـف و نیز صدور مفاصا حسـاب  ●
و تطبیـق مصـارف بـا مفـاد وقف نامـه و تشـخیص متولـی و ناظـر و موقوف علیهم )با 
رعایـت مـاده 7 ایـن قانـون و تبصره های آن( با شـعب تحقیـق اوقاف اسـت مگر در 

موقوفـات منصـوص  التولیـه در صورتی کـه مظنه تعـدی و تفریط متولی نباشـد.

1- »متولیلان منصوصلی کله بلا تشلخیص ادارات تحقیلق سلازمان حج و اوقلاف و امور 
خیریه به اسلتناد قسلمت آخر ماده 14 فوق االشلعار در مظان تعدی و تفریط نباشلند 
از تسللیم صورت حسلاب درآملد و هزینله و اخلذ مفاصا حسلاب از شلعب تحقیق معاف 
بلوده و ادارات حلج و اوقلاف و املور خیریه بر اعملال این گونه متولیان نظلارت نخواهند 

نمود.
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تبصلللره: در صورتی که این گونه متولیلللان بخواهند از معافیت مقلللرر در ماده 2 قانون  ■
مالیات های مستقیم استفاده نمایند، ملزم به رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی آن 
قانون می باشلللند« )ر.ك: ماده 3 طرح توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با 

متولیان موقوفات که در تاریخ 1369/8/7 به تأیید مقام معظم رهبری رسید(.

2- »بله موجلب ملاده 14 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان و آیین نامه هلای آن 
تحقیلق در جملع و خرج عوایلد موقوفات و صدور مفاصا حسلاب و تطبیق مصارف آن با 
مفلاد وقف نامله از وظایلف شلعب ادارات تحقیق اسلت. لذا شلعب مذکلور موظفند همه 
سلاله ضملن اقلدام بله موقلع در این ملورد اسلامی متولیانی را که مشلمول ملواد 2 و 3 
ایلن طلرح نباشلند به ادارات حلج و اوقاف و امور خیریه شهرسلتان مربوطله اعالم تا آن 
ادارات بتواننلد بله موقلع در تنظیلم اسلناد معاملالت راجع بله عین یا منافلع این قبیل 
موقوفلات نظلارت کامل نموده و املور موبوط به موقوفه با نظارت اسلتصوابی ادارات حج 
و اوقلاف و املور خیریله محلل انجلام گلردد. بدیهلی اسلت به محلض خروج هلر یک از 
متولیلان مشلمول ایلن ملاده از مظان تعدی و تفریلط موضوع نظارت نیلز مرتفع خواهد 

شلد« )ملاده 4، همان(.

مـاده 15- هیـأت تحقیـق اوقـاف مرکب از دو قسـمت حقوقی و حسابرسـی اسـت و  ●
شـعب آن بـر حسـب ضـرورت در مراکـز اسـتان ها و شهرسـتان ها تأمیـن می گردد. 

تبصره- ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از  ■
ابالغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. 

حکـم این مـاده در مـورد بنیادهـا و مؤسسـات خیریه و اماکـن مذهبی اسـالمی نیز 
جاری اسـت.

رسلیدگی به دعاوی له یا علیه اداره اوقاف از شلمول صالحیت رسلیدگی شلوراهای 
حلل اختالف خارج اسلت )نظریله 7/1989- 1389/3/31 اداره کل حقوقی و اسلناد 

و امور مترجمین قلوه قضاییه(.
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مـاده 16- در مـورد اراضـی که برای احـداث مراکز آموزشـی یا درمانی وقف می شـود  ●
در صورتـی کـه متولـی بدون عذر موجه در مدت مناسـب با تشـخیص سـازمان اقدام 
مؤثـری بـرای احـداث آن مراکز نکنـد و الـزام متولی هم بـه انجام آن ممکن نباشـد 
سـازمان می توانـد حسـب مـورد آن اراضـی را در اختیـار وزارت آمـوزش و پرورش، 
وزارت بهـداری، سـازمان بهزیسـتی، هالل احمر محل یا سـازمان دیگـری که وظایف 

آن متناسـب بـا اهـداف واقف باشـد قرار دهـد تا اقـدام الزم به عمـل آورند. 

وزارت بهداری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر نام یافته است.

مـاده 17- آیین نامه هـای اجرایـی ایـن قانـون و کیفیت تحقیـق در شـعب تحقیق با  ●
پیشـنهاد سـازمان بـه تصویب هیـأت وزیران خواهد رسـید.

1- آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه 
در تاریلخ 1365/2/10 بله تصویب هیأت وزیران رسلید.

2- آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیق سلازمان اوقاف و امور خیریله در تاریخ 
1365/9/30 بله تصویلب هیأت وزیران رسلید. البتله عنوان آیین نامه مذکور به اسلتناد 
مصوبله 1382/8/4 هیلأت وزیلران بله »آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیلق 

سلازمان اوقلاف و املور خیریه« تغییلر یافت.

مـاده 18- کلیـه قوانین و مقرراتـی که با این قانـون مغایرت دارد از تاریـخ الزم االجرا  ●
شـدن این قانون لغـو می گردد.
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از قانون محاسبات عمومی کشور 
مصوب 1366/6/1 با اصالحات و الحاقات بعدی «

مـاده 71 مکـرر- )اصالحی 1390/2/9( پرداخـت هرگونه وجهی توسـط وزارت خانه ها،  ●
مؤسسـات دولتـی و شـرکتهای دولتـی موضوع مـاده )2 )ایـن قانون به دسـتگاه های 
اجرایـی بـه عنـوان کمک یـا هدیه به صـورت نقـدی و غیرنقدی بـه جـز در مواردی 
کـه در مقـررات قانونـی مربـوط تعییـن شـده یـا می شـود ممنـوع اسـت. هدایـای 
نقـدی کـه بـا رعایـت مـاده )4 )این قانـون بـرای مصـارف خـاص بـه وزارت خانه ها، 
مؤسسـات دولتـی و شـرکتهای دولتـی اهـداء می شـود باید تنهـا به حسـاب بانکی 
مجـاز کـه توسـط خزانه داری کل کشـور بـرای دسـتگاه های مذکـور افتتاح شـده یا 
می شـود واریـز گـردد. مصرف وجـوه مذکور بـا رعایت هدف هـای اهداء کننـده برابر 
آیین نامـه ای خواهـد بود که توسـط وزارت امور اقتصـادی و دارایی تهیـه و به تصویب 
هیـأت وزیران می رسـد، هدایایی کـه به طور غیرنقـدی به وزارت خانه ها و مؤسسـات 
دولتـی اهـداء می گـردد، مشـمول مقـررات امـوال دولتی خواهـد بود و شـرکت های 
دولتـی ایـن گونه مـوارد را بایـد طبق اصـول حسـابداری در دفاتر خود ثبـت نمایند. 
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 ،هدایـای اهداء شـده به سـازمان بهزیسـتی کشـور و کمیته امـداد امـام خمینی
مسـاجد، مصالهـا، هـالل احمـر، سـتاد دیـه، سـتاد اقامـه نمـاز، بنیـاد بیماری های 
خـاص، بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران )گلـزار شـهدا(، سـازمان انتقال خـون ایران، 
حسـینیه ها،  امامزاده هـا،  ورزشـی،  هیأت هـای  بسـیج،  فرهنگـی  کانون هـای 
دارالقرآن هـا، دانشـکده های علـوم قرآنـی، هیأت هـای مذهبـی و پارک هـای علمی 
و فنـاوری هدایـای خـاص تلقی می شـود و چنان چـه اهداءکننده هدف خـود را اعالم 
نکنـد بـا نظـر شـورای مشـارکت مردمی بـا سـازمان بهزیسـتی و کمیته امـداد امام 
خمینـی بـه مصـرف خواهد رسـید. اجـراء تعهـدات معمولـه قبـل از تصویب این 

قانـون بالمانع اسـت.

1- اخلذ رشلوه و سلوء اسلتفاده از مقام اداری ممنوع اسلت. اسلتفاده از هرگونله امتیاز، 
تسلهیالت، هدیله و ملوارد مشلابه در مقابلل انجلام وظایلف اداری و وظایلف مرتبلط با 
شلغل کارمنلدان دسلتگاه های اجرایلی در تملام سلطوح از افلراد حقیقلی و حقوقلی به 
جلز دسلتگاه ذی ربلط خود تخلف محسلوب می شلود )ر.ك: ملاده 91 قانلون مدیریت 

خدمات کشلوری(. 

2- وزارت خانله واحد سلازمانی مشلخصی اسلت که تحقلق یک یا چند هلدف از اهداف 
دوللت را برعهلده دارد و بله موجلب قانلون ایجاد شلده یا می شلود و توسلط وزیلر اداره 

می گلردد )ملاده 1 قانلون مدیریت خدمات کشلوری(. 

3- مؤسسله دولتلی واحد سلازمانی مشلخصی اسلت کله به موجلب قانون ایجاد شلده 
یلا می شلود و بلا داشلتن اسلتقالل حقوقلی، بخشلی از وظایف و املوری را کله بر عهده 
یکلی از قلوای سله گانه و سلایر مراجلع قانونلی می باشلد انجام می دهلد )ملاده 2 قانون 

مدیریلت خدمات کشلوری(.

4- شلرکت دولتلی بنلگاه اقتصلادی اسلت که به موجلب قانون بلرای انجام قسلمتی از 
تصدی هلای دوللت بله موجلب سیاسلت های کللی اصلل44 قانلون اساسلی، ابالغی از 
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سلوی مقلام معظلم رهبلری جلزء وظایف دوللت محسلوب می گلردد، ایجلاد و بیش از 
پنجلاه درصلد )50%( سلرمایه و سلهام آن متعللق بله دوللت می باشلد )ملاده 4 قانون 

مدیریلت خدمات کشلوری(.

5- سلازمان بهزیسلتی کشلور که در راسلتای تحقق اهلداف مندرج در اصلول 21 و 29 
قانون اساسلی ایران تشلکیل یافته اسلت، وابسلته به وزارت بهداشلت، درمان و آموزش 
پزشلکی بلوده و رییلس آن توسلط وزیلر بهداشلت، درملان و آموزش پزشلکی منصوب 
می گلردد )تبصلره 2 اصالحلی 1375/11/9 ملاده واحده الیحه قانونی راجع به تشلکیل 
سلازمان بهزیسلتی کشلور مصلوب 1359/3/24( به منظلور جلب کمک های اشلخاص 
حقیقلی و حقوقلی بله سلازمان بهزیسلتی کل کشلور، شلورایی بله نام شلورای مرکزی 
مشلارکت های مردملی بلا بهزیسلتی در سلتاد مرکلزی سلازمان تشلکیل یافتله کله از 
جملله اعضلای شلورای مذکلور، رییس سلازمان اوقلاف و املور خیریه می باشلد )تبصره 
2 الحاقلی 1375/11/9 ملاده واحده الیحه قانونی راجع به تشلکیل سلازمان بهزیسلتی 

کشلور مصوب 1369/3/24(.

6- هلالل احملر، کمیتله امداد املام خمینی، بنیاد املور بیماری های خلاص و بنیاد 
شلهید در زمره نهادها و مؤسسلات عمومی غیردولتی می باشلند )ر.ك: قانون فهرسلت 
نهادهلا و مؤسسلات عموملی غیلر دولتلی ملورخ 1373/4/19(. اجلرای قانلون در مورد 
مؤسسلات و نهادهلای عموملی کله تحت نظلر مقام والیت فقیه هسلتند، با اذن ایشلان 

خواهلد بود.

7- غالبلاً حسلینیه نوعلی ملکان عموملی بلرای علزاداری شلیعیان و برگلزاری مراسلم 
تعزیله در ملاه محرم اسلت. 
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از قانون زمین شهری 
مصوب 1366/6/22 مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی  «

مـاده 1- بـه منظـور تنظیم و تنسـیق امور مربـوط به زمیـن و ازدیاد عرضـه و تعدیل  ●
و تثبیـت قیمـت آن بـه عنـوان یکـی از عوامـل عمـده تولیـد و تأمین رفـاه عمومی 
و اجتماعـی و ایجـاد موجبـات حفـظ و بهره بـرداری هرچـه صحیح تـر و وسـیع تر از 
اراضـی و هم چنیـن فراهـم نمودن زمینـه الزم جهت اجـرای اصل 31 و نیـل به اهداف 
منـدرج در اصـول 43 و 45 و 47 قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران برای تأمین 
مسـکن و تأسیسـات عمومی مواد ایـن قانون به تصویـب می رسـد و از تاریخ تصویب 

در سراسـر کشـور الزم االجراء است.
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مـاده 10- )اصالحیـه 1390/3/31( از تاریخ تصویب قانون اراضی شـهری مصوب 1360  ●
کلیـه زمین هـای متعلـق بـه وزارت خانه هـا و نیروهـای مسـلح و مؤسسـات دولتی و 
بانک هـا و سـازمان های وابسـته بـه دولـت و مؤسسـاتی کـه شـمول حکم مسـتلزم 
ذکـر نام اسـت و کلیـه بنیادها و نهادهـای انقالبی در اختیـار وزارت راه و شهرسـازی 

می گیرد. قـرار 

... 

تبصره 3- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در  ■
مراجع ذی صالح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال 
و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس 

رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

1- آیین نامله اجرایلی قانلون زمین شلهری در تاریخ 1371/3/24 بله تصویب هیأت 
رسید. وزیران 

2- وزارت مسکن و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام یافته است. 
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از قانون مالیات های مستقیم
 مصوب 1366/12/3 مجلس شورای اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدی  «

ماده 2- )اصالحیه 1380/11/27( اشـخاص زیر مشـمول پرداخـت مالیات های موضوع  ●
این قانون نیسـتند:

1- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی.
2- دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

3- شهرداری ها.

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی یا مقام  ■
معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

1- بله موجب قانون اصالح موادی از قانون مالیات های مسلتقیم مصوب 1380/11/27، 
ملاده 2 و تعلداد دیگلری از ملواد ایلن قانلون اصلالح گردیده کله در متن قانلون اعمال 

گردیده اسلت.
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2- مالیات هلا بله عنلوان یکلی از عمده ترین منابلع درآمدی دوللت و در واقع اصلی ترین 
فهرسلت درآملدی بودجه دولت می باشلند که غالبلاً صرف خدمات عمومی می شلوند.

3- اصلل قانونلی بلودن مالیلات، یکی از مهم ترین اصلول حاکم بر حقوق مالیاتی اسلت. 
بدیلن معنلی کله هیچ نلوع مالیاتی را نمی تلوان از شلهروندان جامعه اخذ نملود مگر به 

حکلم قانلون. اصل 51 قانون اساسلی جمهوری اسلالمی ایران بیلان می دارد:
»هیلچ نلوع مالیاتی وضع نمی شلود مگلر به موجب قانلون. موارد معافیت و بخشلودگی 

و تخفیلف مالیاتلی به موجب قانون مشلخص می شلود«.

4- اصلل عموملی بلودن مالیات: بدیلن معنی که مالیلات یک پرداخت عمومی اسلت و 
می بایسلت بله طلور مسلاوات و بلا عنایت بله توانایی مالی اشلخاص میان آن ها تقسلیم 

گردد.

5- اصلل معافیلت مالیاتلی: هم چنلان که اخلذ مالیات از شلهروندان بایسلتی به موجب 
قانلون باشلد، ملوارد معافیلت و یلا تخفیف مالیاتلی نیز به موجلب مصوبلات نمایندگان 

مجللس منتخب ملردم صلورت می پذیرد.

6- کمک هلای اشلخاص حقیقلی و حقوقی برای احداث مسلاجد، به عنلوان هزینه های 
قابلل قبول مالیاتی محسلوب می گلردد )برای مطالعله بیشلتر، ر.ك: تصویب نامه هیأت 

وزیران ملورخ 1387/8/5(.

از  مالیلات عبارتنلد  بلرای تشلخیص درآملد مشلمول  قبلول  قابلل  7- هزینه هلای 
هزینه هایلی کله در حلدود متعلارف متکلی بله ملدارك بلوده و منحصلراً مربلوط بله 
تحصیلل درآملد مؤسسله در دوره ماللی مربلوط بلا رعایت حلد نصاب های مقرر باشلد. 
در ملواردی کله هزینله ای در قانلون مالیات هلای مسلتقیم پیش بینی نشلده باشلد و یا 
بیلش از نصاب هلای مقلرر در قانلون مذکور بوده وللی پرداخت آن به موجلب قانون و یا 
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مصوبله هیلأت وزیلران صلورت گرفتله باشلد، قابل قبلول خواهلد بود.

8- ادارات اوقلاف و املور خیریله تنها مرجع تأیید اسلناد هزینه کمک اشلخاص حقیقی 
و حقوقلی بلرای احلداث مسلاجد می باشلند )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: تصویب نامله 

هیلأت وزیران ملورخ 1387/9/5(.

9- فقلدان شلفافیت و صراحلت در قوانین مالیاتلی، عدم تجمیع ملوارد معافیت در یک 
قانلون واحلد، معافیلت مالیاتلی برخلی از مؤسسلات عموملی غیلر دولتلی از مهم ترین 

چالش هلای معافیت هلای مالیاتی در کشلور اسلت.

10- معافیلت مالیاتلی در مغایلرت با اصل تسلاوی عملوم در پرداخت مالیات قلرار دارد. 
از ایلن رو در وضلع قوانیلن مربلوط بله معافیلت مالیاتلی مسلجد و رقبات مربلوط به آن 

می بایسلت مطالعلات و بررسلی های الزم صلورت پذیلرد.

مـاده 24- )اصالحیـه 1380/11/27( امـوال زیـر از شـمول مالیـات ایـن فصـل خارج  ●
: ست ا

3- اموالـی کـه بـرای سـازمان ها و مؤسسـه های مذکور در مـاده )2( این قانـون مورد 
وقـف یـا نذر یا حبـس واقع گـردد به شـرط تأییـد سـازمان ها و مؤسسـه های مذکور. 

1- امواللی کله بلرای وزارتخانه هلا و مؤسسلات دولتی، شلهرداری ها و دسلتگاه هایی که 
بودجله آن هلا توسلط دوللت تأمیلن می گلردد مورد وقلف، نذر و یلا حبس واقلع گردند 
و اشلخاص فوق الذکلر آن را تأییلد نماینلد، از شلمول مالیات بلر ارث خارج می باشلند.

2- بله منظلور اسلتفاده از معافیلت مالیاتلی در خصلوص اموالی که وقف، حبلس، نذر و 
یلا وصیلت قلرار می گیرند، بایلد گواهی الزم از مراجلع صالحیت دار دولتی یا شلهرداری 
مربلوط یلا مرجلع ملورد قبلول دولت مبنی بلر اعمال نظلارت، اخلذ گردد و بله انضمام 
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نسلخه ای از تصویلر یا رونوشلت مصلدق وقف نامه، حبس نامله، نذرنامه و یلا وصیت نامه 
معتبلر بله اداره املور اقتصلادی و دارایی محل تسللیم شلود )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: 
آیین نامله اجرایلی بند 3 از ماده 24 قانون مالیات های مسلتقیم، مصلوب 1372/12/24 

هیلأت وزیران(.

3- علالوه بلر معافیلت مالیاتلی در نظلر گرفتله شلده در قانلون مالیات هلای مسلتقیم، 
سلازمان اوقلاف و املور خیریه، موقوفات عام، بقلاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلالمی )از 
جملله مسلاجد( از پرداخلت مخلارج و هزینه های دادرسلی و ثبتی و اجرایلی نیز معاف 

می باشلند.

4- »بلا توجله بله نظریه فقهای محترم شلورای نگهبان به شلرح بین الهاللیلن )دریافت 
مالیلات بلر رقبلات موقوفلات عام و خلاص خالف شلرع انور اسلت، اما مالیات بلر درآمد 
اشلکالی نلدارد(، بله اسلتناد قسلمت اول ملاده 25 قانون دیلوان عداللت اداری تصمیم 
شلماره 30/4/3442 ملورخ 69/2/4 هیأت عمومی شلورای عالی ابطلال می گردد« )رأی 
هیلأت عموملی دیوان عدالت اداری، مورخ 2 تیر 1375، کالسله پرونده 74/77، شلماره 

دادنامه 56/75(.

مـاده 38- اموالـی کـه به موجـب وقف یا حبـس یا نذر یـا وصیت منتقل می شـود در  ●
صورتـی کـه از مـوارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشـد و یا مشـمول 

مقـررات فصل مالیـات بر درآمد اتفاقی نگردد به شـرح زیر مشـمول مالیات اسـت: 
الـف- در مـورد وقـف و حبـس، منافع مال هر سـال مشـمول مالیات به نـرخ مقرر در 

مـاده )131( این قانـون خواهد بود.
ب- در نـذر و وصیـت چنان چـه منافع مورد نذر و وصیت باشـد، به شـرح بنـد )الف( 
فـوق و در صورتـی کـه عین مال مـورد نـذر و وصیت باشـد ارزش مال طبـق مقررات 
ایـن فصـل تعییـن و یک جا بـه نـرخ مقـرر بـرای وراث طبقـه دوم مشـمول مالیات 

خواهـد بود. 



187 فصل دوم: قوانین 

تبصره 1- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی  ■
شده باشد.

تبصره 2- )اصالحی 1380/11/27( اداره امور مالیاتی صالحیت دار در مورد وقف و حبس و  ■
نذر و وصیت اداره ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن 
واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران 

خواهد بود.

تبصره 3- )اصالحی 1380/11/27( دفاتر اسناد رســـمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم  ■
دادگستری و ســـازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و 
هم چنین بانک ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند 
مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا 

وراث به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم شده است، ارایه گردد. 

1- بلا توجله به ملاده 131 قانون مالیات های مسلتقیم، نلرخ مالیات بر درآمد اشلخاص 
حقیقلی بله اسلتثنای ملواردی کله طبلق مقلررات ایلن قانلون دارای نلرخ جداگانه ای 

می باشلد بله شلرح زیر اسلت: 
- تلا میلزان سلی میلیلون )30/000/000( ریال درآمد مشلمول مالیات سلاالنه به نرخ 

پانلزده درصد )15%(
- تلا میلزان یک صلد میلیلون )100/000/000( ریلال درآملد مشلمول مالیات سلاالنه 

نسلبت بله ملازاد سلی میلیلون )30/000/000( ریلال به نرخ بیسلت درصلد )%20(
- تلا میلزان دویسلت و پنجلاه میلیلون )250/000/000( ریلال درآمد مشلمول مالیات 
سلاالنه نسلبت بله ملازاد یک صلد میلیلون )100/000/000( ریال به نرخ بیسلت و پنج 

)25%( درصد 
- تلا میلزان یک میلیارد )1/000/000/000( ریال درآمد مشلمول مالیات سلاالنه نسلبت 

بله مازاد دویسلت و پنجلاه میلیلون )250/000/000( ریال به نرخ سلی درصد )30%(
- نسلبت بله ملازاد یلک میلیلارد )1/000/000/000( ریلال درآملد مشلمول مالیلات 
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سلاالنه بله نلرخ سلی و پنلج درصلد )%35(

2- بله موجلب مصوبه شلماره 462/د ش شلورای عاللی اداری ملورخ 1370/8/15 و در 
راسلتای اجلرای اوامر مقلام معظم رهبری در خصلوص کیفیت اداره امور حلج و زیارت، 
نلام سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله بله »سلازمان اوقلاف و املور خیریله« تغییر 
یافتله و کلیله املور مربلوط به حلج و زیارت از سلازمان مزبور منتزع و به سلازمان حج و 
زیارت که سلازمانی مسلتقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی می باشلد واگذار 

شلده است.

3- مطابلق قانلون اصلالح قانون مالیات بلر ارث و انتقاالت بالعوض، املوال منقول و غیر 
منقوللی کله بله صورت بالعلوض بله شلخصی داده می شلود، در صورتی که بله منظور 
املور خیریله و یا املور عام المنفعه مانند مسلاجد و تکایلا داده شلود، از پرداخت مالیات 

معاف خواهلد بود.

مـاده 39- )اصالحـی 1380/11/27( در مـورد وقـف، متولـی و در مـورد حبـس و نذر،  ●
حبـس و نذرکننـده و در مورد وصیـت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سـه مـاه از تاریخ 
وقـوع عقـد یا فـوت موصـی حسـب مـورد اظهارنامـه ای روی نمونـه ای کـه از طرف 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور تهیه می شـود، حـاوی مشـخصات و ارزش مـال مورد 
وقـف یـا حبس یـا نذر یـا وصیت بـه انضمـام اسـناد مربـوط بـه اداره امـور مالیاتی 
صالحیـت دار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد و هم چنیـن در صورتـی کـه مـورد 
از مصادیـق بنـد »الـف« مـاده )38( ایـن قانـون باشـد مالیات منافـع هر سـال را تا 

آخـر تیر مـاه سـال بعـد و چنان چه مـورد از مصادیق قسـمت اخیـر بنـد »ب« ماده 
مزبـور باشـد مالیـات متعلق را حداکثر ظرف سـه مـاه از تاریخ انقضای مهلت تسـلیم 
اظهارنامـه پرداخـت کننـد و یـا از تسـهیالت مذکـور در مـواد )40 و 41( ایـن قانون 

نمایند. اسـتفاده 

تبصره- )اصالحی 1380/11/27( در مواردی کـــه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از  ■
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مصادیق بند »3« ماده )24( این قانون و یا مشـــمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی 
باشد متولی، یا حبس یا نذرکننده، یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف 
یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی 
کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور 

مالیاتی صالحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

هلر نلوع انتقلال بالعلوض و وقلف و حبلس و وصیلت که بله نفع مؤسسلات مذهبی 
و خیریله و سلازمان های فرهنگلی و بهداشلتی مصلرح در ملواد مربلوط بله معافیت 
قانلون مالیات هلای مسلتقیم صلورت گیلرد از پرداخت حلق ثبت معلاف خواهد بود 
)بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: ماده 51 قانون دفاتر اسلناد رسلمی و کانون سلردفتران 

و دفتریاران مصلوب 1354/4/25(.

مـاده 75- از نظـر مالیاتی مسـتأجرین امالک اوقافـی اعم از این که اعیان مسـتحدثه  ●
در آن داشـته یا نداشـته باشـند نسـبت به عرصه مشـمول مقررات این فصل خواهند 

بود.

مـاده 139- )اصالحـی 1380/11/27( الـف موقوفـات، نـذورات، پذیـره، کمک هـا و  ●
هدایـای دریافتـی نقدی و غیرنقدی آسـتان قدس رضوی، آسـتان حضرت عبدالعظیم 
 آسـتان حضـرت احمد ابن موسـی ،آسـتانه حضـرت معصومه ،الحسـنی
»شـاه چراغ«، آسـتان مقـدس حضرت امـام خمینی، مسـاجد، حسـینیه ها، تکایا 
و سـایر بقـاع متبرکـه از پرداخت مالیات معاف اسـت. تشـخیص سـایر بقـاع متبرکه 

بـه عهـده سـازمان اوقاف و امـور خیریه می باشـد.

... 
د- کمک هـا و هدایـای دریافتـی نقدی و غیرنقدی مـدارس علوم اسـالمی از پرداخت 
مالیـات معـاف اسـت. تشـخیص مـدارس علوم اسـالمی بـا شـورای مدیریـت حوزه 

علمیـه قم می باشـد.
... 
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و- آن قسـمت از درآمـد صنـدوق عمـران موقوفـات کشـور کـه بـه مصـرف عمران 
موقوفـات برسـد از پرداخـت مالیـات معاف اسـت.

... 

ح- آن قسـمت از درآمـد موقوفـات عـام که طبـق موازین شـرعی به مصـرف اموری 
از قبیـل تبلیغـات اسـالمی، تحقیقـات فرهنگـی، علمـی، دینـی، فنـی، اختراعات، 
اکتشـافات، تعلیـم و تربیـت، بهداشـت و درمـان، بنا و تعمیـر و نگهداری مسـاجد و 
مصالهـا و حوزه هـای علمیـه و مـدارس علـوم اسـالمی و مـدارس و دانشـگاه های 
دولتـی، مراسـم تعزیه و اطعـام، تعمیر آثار باسـتانی، امـور عمرانی و آبادانـی، هزینه 
یـا وام تحصیلـی دانش آموزان و دانشـجویان، کمک به مسـتضعفان و آسـیب دیدگان 
حـوادث ناشـی از سـیل، زلزلـه، آتش سـوزی، جنـگ و حـوادث غیرمترقبـه دیگـر 
برسـد، مشـروط بـر این کـه درآمـد و هزینه هـای مزبور بـه تأییـد سـازمان اوقاف و 

امـور خیریـه رسـیده باشـد، از پرداخـت مالیات معاف اسـت.

ط- کمک هـا و هدایـای دریافتـی نقـدی و غیرنقدی مؤسسـات خیریـه و عام المنفعه 
کـه بـه ثبت رسـیده اند، مشـروط بر آن کـه به موجـب اسـاس نامه آن ها صـرف امور 
مذکـور در بنـد )ح( این ماده شـود و سـازمان امور مالیاتی کشـور بر درآمـد و هزینه 

آن هـا نظـارت کنـد، از پرداخت مالیات معاف اسـت.
... 

و  انجمن هـا  غیرنقـدی  و  نقـدی  دریافتـی  هدایـای  و  کمک هـا  و  موقوفـات  ک- 
هیأت هـای مذهبـی مربوط بـه اقلیت های دینـی مذکـور در قانون اساسـی جمهوری 
اسـالمی ایـران، مشـروط بر این که رسـمیت آن هـا به تصویب وزارت کشـور برسـد، 

از پرداخـت مالیـات معاف اسـت.
... 
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تبصره 1- وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص  ■
موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشـــی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های 
دوره ای و ... در چارچوب اساس نامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر 

درآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2- حکم تبصره )2( ماده )2( این قانون در مورد درآمد مشـــمول مالیات اشخاص  ■
موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره 3- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با  ■
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی یا مقام معظم رهبری  ■
دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

1- معافیلت مالیاتلی موضلوع بند »الف«، صرفلاً در خصوص بقاع موصوفی جاری اسلت 
که فهرسلت آن ها توسلط سلازمان اوقاف و امور خیریه به سلازمان امور مالیاتی کشلور 

اعلالم می گردد. تشلخیص سلایر بقلاع متبرکه، بر عهده سلازمان اوقاف می باشلد.

2- معافیلت موضلوع بنلد »و« در صورتلی اسلت کله هر سلال توسلط سلازمان اوقاف و 
املور خیریله، گواهلی الزم مبنی بلر این که درآمد صنلدوق عمران موقوفلات به مصرف 
عملران موقوفلات کشلور رسلیده صلادر شلود و حداکثلر تلا پایان تیلر ماه سلال بعد به 

سلازمان امور مالیاتی کشلور تسللیم گردد.

3- در صورتلی آن قسلمت از درآملد موقوفلات علام کله طبق موازین شلرعی به مصرف 
بنلا و تعمیلر و نگهلداری مسلاجد می رسلد از پرداخلت مالیات معاف می باشلند که: 

اللف- صورت حسلاب درآملد و هزینله هلر سلال ماللی موقوفه حداکثلر تا 4 ملاه پس از 
پایلان سلال ماللی بله اداره اوقلاف و امور خیریه مربوط تسللیم شلود.
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ب- ادارات اوقلاف و املور خیریله نسلخه ای از صلورت حسلاب مزبور را ظرف شلش ماه 
از تاریلخ وصلول بله اداره املور مالیاتی محلل موقوفه تسللیم نمایند.

4- بله طلور کللی در ملورد موقوفلات علام در صورتلی که فاقد متوللی، امیلن و یا مدیر 
باشلند، مسلئولیت انجلام تکالیلف مقلرر در قانلون مالیات های مسلتقیم به عهلده اداره 

اوقلاف و املور خیریله مربوط خواهلد بود.

5- بنلد »ط« ملاده 139 آیین نامله اصالحی قانون مالیات های مسلتقیم مصوب 1380، 
بله نحوه معافیت مالیاتی سلازمان های ملردم نهاد )غیردولتی( خیریه ای اشلاره دارد.

6- بهره منلد شلدن از معافیت هلای مذکلور در ملاده 139 قانلون مالیات های مسلتقیم، 
منلوط بله رعایت مقرراتی از جمله: تسللیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه، حسلاب سلود و 
زیان، کسلر و پرداخت مالیات اشلخاص ثالث و رعایت سلایر شلرایط و ترتیبات مقرر در 
قانلون مالیات هلای مسلتقیم وآیین نامه اجرایی موضلوع تبصره )3( ماده )139( اسلت. 

7- تعرفه هلای آب، بلرق و گاز مصرفلی مسلاجد، حوزه هلای علمیله و حسلینیه ها بلر 
مبنای تعرفه آموزشلی محاسلبه و پرداخت خواهد شلد )برای مطالعه بیشتر ر.ك: قانون 
الحلاق ملوادی به قانون تنظیم بخشلی از مقلررات مالی دولت، مصلوب 1380/11/27(.

8- در اجلرای ملاده )180( قانلون برنامله پنج سلاله پنجلم توسلعه جمهلوری اسلالمی 
ایلران مصلوب 1389، معلادل ده درصلد )10%( از دو درصلد )2%( اعتبلارات بودجله 
عموملی دوللت در قانلون بودجله سلال 1391 کل کشلور کله بله منظلور مطالبله و یا 
اجلرای طرح هلا و پروژه هلا بله بخش هلای دولتلی، غیلر دولتلی و خصوصلی اختصاص 
یافتله اسلت بلرای املور فرهنگلی از جمله کمک به مسلاجد، سلازماندهی حسلینیه ها، 

املور مذهبلی و سلازمان تبلیغلات اسلالمی در نظلر گرفته می شلود.
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9- آیین نامله اجرایلی موضلوع تبصلره )3( ملاده )139( اصالحلی قانلون مالیات هلای 
مسلتقیم در تاریلخ 1381/11/30 بله تصویلب هیلأت وزیران رسلید.

10- حکلم مقلرر در بنلد ح ملاده 139 قانلون اصلالح ملوادی از قانلون مالیات هلای 
مسلتقیم مصلوب 1380/11/27 که شلرط برخورداری موقوفات علام از معافیت مالیاتی 
را مصلرف شلدن درآملد موقوفات عام در املور مصرح در بند ح ملاده 139 قانون مذکور 
دانسلته اسلت و ایلن درآمدهلا و هزینه هلا بایلد به تأییلد سلازمان اوقاف و املور خیریه 
برسلد، مؤیلد ایلن معنی اسلت که همله درآمدها و همله هزینه های موقوفلات عام علی 
االطلالق از معافیلت برخلوردار نیسلت و الزمله آن این اسلت کله درآمدها بایلد در امور 
ملورد نظلر قانون گلذار هزینله شلود. نیل به ایلن مقصود حاصل نمی شلود جلز از طریق 
ارایله اظهارنامله مالیاتلی و ترازنامه و حسلاب سلود و زیان، تا مشلخص شلود موقوفه به 
چله میلزان درآمد حاصل کرده اسلت و چه میلزان از آن در امور منظلور نظر قانون گذار 
هزینله شلده اسلت. مضافاً این کله قانون گذار در تبصلره 2 ماده 119 قانلون برنامه پنج 
سلاله پنجلم توسلعه اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگی جمهوری اسلالمی ایلران مصوب 
1389/11/8 تسللیم اظهارنامله مالیاتلی در موعد مقرر را شلرط برخلورداری از هرگونه 
معافیلت مالیاتلی ذکلر کرده اسلت. با توجه بله مراتب ملاده 15 آیین نامله اجرایی مورد 
اعتلراض بلا قانلون مغایرت نلدارد و قابل ابطال نیسلت )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: رأی 
هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، کالسله پرونلده 89/460، شلماره دادنامله 240، 

مورخ 2 ملرداد 1391(. 

11- بلا عنایلت بله تبصلره 5 ماده 2 قانلون مالیات های مسلتقیم مصوب اسلفند 1366 
کله مقلرر داشلته اسلت »در هر سلال ماللی که شلرایط و ترتیبلات مقرر در ایلن ماده و 
آیین نامله اجرایلی آن رعایلت نشلود، معافیلت مالیات مقرر نسلبت به اشلخاص مذکور 
در بندهلای 3 و 4 و 5 ایلن ملاده بلرای آن سلال جلاری نبلوده و درآمدهای سلال مزبور 
آن هلا طبلق مقلررات مربوط مشلمول مالیلات خواهد بود« )ملاده 2 قانلون مالیات های 

مسلتقیم در تاریخ 1380/11/27 اصلالح گردید(. 
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للزوم انجلام مطللق تکالیف قانونی در ظلرف زمان معین، ملاده 9 آیین نامله اجرایی بند 
3 ملاده 2 قانلون مالیات هلای مسلتقیم در بلاب تعللق مالیلات بله درآمد موقوفلات عام 
در صلورت عدم تسللیم صورت حسلاب درآملد و هزینه هلای موقوفه تا پایان خلرداد ماه 
سلال بعلد مغایرتی بلا قانون ندارد )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: رأی هیلأت عمومی دیوان 

عداللت اداری، ملورخ 6 آذر 1379، کالسله پرونده 78/289، شلماره دادنامه 256/79(.
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از قانون کار 
مصوب 1368/7/2 مجلس شورای اسالمی و تصویب نهایی مجمع تشخیص  «

مصلحت نظام مورخ 1369/8/29

مـاده 191- کارگاه هـای کوچـک کمتـر از ده نفر را می توان بر حسـب مصلحـت موقتًا  ●
از شـمول بعضـی از مقـررات ایـن قانون مسـتثنی نمود. تشـخیص مصلحـت و موارد 
اسـتثناء بـه موجـب آیین نامـه ای خواهـد بود کـه با پیشـنهاد شـورای عالـی کار به 

تصویـب هیأت وزیـران خواهد رسـید. 

1- در قوانیلن کار سلال های 1325 و 1328، اصلل بلر شلمول قانلون کار نبلود و 
کارگاه هایی مشلمول قانون کار تلقی میشلدند که توسلط مقامات صالحیت دار مشخص 
می گردیدنلد و ملوردی برای بیلان اسلتثنائات کارگاه های کوچک وجود نداشلت. قانون 
کار سلال 1327 اصلوالً همله کارگاه ها را مشلمول قانلون کار قرار داد و بله موجب ماده 
)6( ایلن قانلون، وزارت کار می توانسلت کارگاه هایلی را کله کمتر از 10 نفلر کارگر دارند 
موقتلاً از شلمول قسلمتی از قانلون کار معلاف نمایلد. اگرچله اسلتثنای مزبلور در زمان 
تصویلب شلگفت آور نبلود، لیکلن بله لحلاظ حقوقلی می توانسلت ملورد ایلراد باشلد و 
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انتظلار می رفلت در قانلون کار سلال 1369 چنیلن اسلتثنایی در نظر گرفته نشلود و در 
متلن مصلوب مجللس هم بدین اسلتثنا اشلاره ای نشلده بود وللی در مجمع تشلخیص 
مصلحلت نظلام، اسلتثنای مقلرر در تبصلره یلک ماده شلش قانلون کار سلال 1337 با 
اندکلی تغییلر بله شلکل ملاده 191 در قانلون جدیلد کار نیز برقرار شلد )بلرای مطالعه 
بیشلتر ر.ك: پرسلتش، رضلا، بررسلی وضعیت کارگاه هلای کوچک از نظر شلمول قانون 

کار، راه وکاللت، شلماره دوم، پاییلز و زمسلتان 88، صلص 19- 15(.

2- در ملاده )191( قانلون کار بلرای علدم شلمول قانون کار شلرایطی ذکر شلده اسلت 
کله عبارتند از:

1- تعداد کارگران کم تر از 10 نفر باشد.
2- استثناء اختیاری است، نه اجباری. 

3- استثناء از قانون کار باید بر اساس مصلحت باشد.
4- استثناء موقتی است نه دایمی.

5- استثناء قسمتی از قانون کار است نه همه آن.
6- تشلخیص مصلحلت و تعییلن ملوارد اسلتثناء بله موجلب آیین نامله هیلأت وزیلران 
اسلتثنایی از شلمول قانلون کار بله وجلود نملی آورد. )پرسلتش، رضا، هملان، ص 16(.

3- هیلأت وزیلران بله اسلتناد ملاده یاد شلده، طلی آیین نامله مصلوب 1373/11/26، 
خلدام و کارکنلان بقلاع متبرکله، مسلاجد، حسلینیه ها، تکایلا، ملدارس عللوم دینلی 
موقوفله و موقوفلات علام غیرتولیلدی را در ملواردی کله اماکلن مزبور سله نفلر یا کمتر 
خلادم دارنلد، بله مدت پنلج سلال از شلمول ملواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 
قانلون کار مسلتثنی )یلا بله تعبیر خلود آیین نامله، معاف( نموده اسلت و مقرر داشلت: 
»روابلط کار بیلن طرفین در زمینه مواد مسلتثنی شلده بر اسلاس دسلتورالعملی اسلت 
کله سلازمان اوقلاف و املور خیریله تهیله می کنلد و بله تصویب نماینلده وللی فقیه در 
سلازمان می رسلد«. الزم بله ذکلر اسلت این دسلتورالعمل توسلط نماینده محتلرم ولی 
فقیله و سرپرسلت سلازمان اوقلاف و املور خیریله صلادر گردیلد. هم چنیلن بله موجب 
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اصالحیله سلال 1389، عبلارت سله نفلر به پنلج نفر تغییلر یافت.

4- آیین نامله مذکلور در سلال 79 و هم چنیلن در سلال 85 بلرای دو دوره پنج سلاله 
دیگلر تمدیلد گردیلد. نکتله حایلز اهمیلت این اسلت که ملواد مسلتثنی شلده از مواد 
اصللی حمایلت کارگران در قانون کار می باشلد که شلامل منع فسلخ یک جانبله قرارداد 
در قراردادهلای موقلت و کار معیلن )ملاده 25(، ممنوعیلت تغییر عمده در شلرایط کار 
)ملاده 26( اخلراج و مراحلل آن )ملاده 27(، پرداخلت حلق سلنوات سلالی یلک ملاه 
در بازنشسلتگی و از کارافتادگلی )ملاده 31( پرداخلت حلق سلنوات سلالی دو ملاه از 
کارافتادگلی ناشلی از کار )ملاده 32( تعییلن حداقلل دسلت مزد توسلط شلورای عاللی 
کار )ملاده 41(، تعییلن حداکثر سلاعت کار روزانله )ماده 51( و پرداخلت 035% اضافه 
بلر ملزد سلاعت بلرای کار در شلب تنهلا بله کارگلران غیلر نوبتی )ملاده 58( می باشلد 
کله چنیلن کارگرانی از تملام این حمایت هلای قانون کار محروم می باشلند )پرسلتش، 

رضلا، هملان، ص 17(.

5- نکتله قابلل تأمل آن اسلت که آیا نماینده ولی فقیه در سلازمان اوقلاف و امور خیریه 
می توانلد مرجعلی برای تصویب دسلتورالعملی باشلد کله این گونه کارگاه هلا و کارگران 
را از حلق حمایلت قانلون کار و سلایر قوانیلن و مقررات محلروم می نمایلد؟ هم چنین با 
توجله بله نظلر هیأت عموملی دیوان عداللت اداری مبنی بلر ممنوعیت تعییلن مقررات 
جدیلد در ملوارد اسلتثناء چنیلن دسلتورالعملی محلل اشلکال اسلت )پرسلتش، رضا، 

همان، ص 18(.

6- از بررسلی موارد اسلتثناء شلده از قانلون کار در کارگاه های کوچلک چنین بر می آید 
کله عملاًل بخلش وسلیعی از کارگلران از حمایت هلای قانون کار خلارج گردیدنلد که با 
فلرض قبلول خادمین مسلاجد در زمره کارگران کشلور، چنیلن قانونی با فلسلفه قانون 

کار مبنلی بلر حمایتی بودن آن نسلبت بله کارگران در تعارض اسلت. 
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از قانون حمایت قضایی از بسیج
 مصوب 1371/10/1 مجلس شورای اسالمی «

مـاده 5- نیروی مقاومت بسـیج موظف اسـت نسـبت به جـذب آحاد مـردم از تمامی  ●
اقشـار و صنـوف و ایجـاد رده های مقاومـت در مسـاجد، ادارات، کارخانجـات و مراکز 
آموزشـی اقـدام نماید و کلیـه مسـئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مسـاجد 
و مراکـز آموزشـی موظـف بـه همـکاری و فراهم نمـودن تسـهیالت و امکانـات الزم 

موضـوع ایـن قانون می باشـند.

1- مراد از امور مساجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد می باشد.

2- بله منظلور ایجلاد زمینه هلای هماهنگلی، تعاملل، هم افزایلی و ارتقای سلطح کیفی 
خدملات و اثربخشلی تلالش نهادهلای فعلال در جبهله فرهنگلی انقالب اسلالمی و نیز 
تقویلت ارتباطلات هدف منلد پایگاه هلای بسلیج و ائمه جماعلت مسلاجد، تفاهم نامه ای 
میلان ریاسلت مرکلز رسلیدگی به املور مسلاجد در اسلتان تهران با جانشلین قلرارگاه 
ثلاراهلل )بلا حفلظ سلمت، فرمانلده سلپاه حضرت محمد رسلول اهلل در اسلتان تهلران( و 
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مسلئول نمایندگلی وللی فقیه در قلرارگاه ثلاراهلل در تاریلخ 1391/7/30 منعقد گردید.

3- مسلاجد کانلون حیلات طیبله و محلور اصللی بلوده و املام جماعلت مسلجد، مدیر 
طبیعلی مسلجد تلقلی می گردد. لذا در فضای داخلی مسلجد هر فعالیتی تحت اشلراف، 
بلا مدیریلت و تأییلد املام جماعلت انجلام خواهلد پذیرفلت )بنلد 2 ملاده 1 تفاهم نامه 

ارتقلای سلطح همکاری هلا بیلن مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد و قلرارگاه ثلاراهلل(.

4- اسلتقالل پایگاه های بسلیج در اقتضائات داخلی و درون تشلکیالتی خود و هم چنین 
فعالیت هلای ایشلان در فضلای خارجلی مسلاجد بلر اسلاس دسلتورالعمل های ابالغلی 
فرمانلده مربوطله، از سلوی ائمله جماعلات مسلاجد، به رسلمیت شلناخته خواهد شلد 

)بنلد 3 ملاده 1، همان(.

5- از تاریخ انعقاد تفاهم نامه به بعد، در شلاخص های ارزشلیابی و سلطح بندی مسلاجد 
و ائمله جماعلات مسلاجد، میلزان حسلن تعامل با پایگاه های بسلیج مسلجد بله عنوان 
یلک شلاخص، مدنظلر مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد خواهد بلود. متقابلاًل در تعیین 
و ارزشلیابی فرماندهلان پایگاه هلا نیلز، نظلر ائمله جماعات مسلاجد، ملورد توجه جدی 

سلازمان بسلیج قلرار خواهد گرفت )بنلد 8 ملاده 1، همان(. 

6- املام مسلجد، در هلر سلطحی از توان و قلوت، یگانه مدیر در تمام شلؤونات مسلجد 
تلقلی می گلردد و در بلروز هرگونله مشلکلی، بلا حفلظ حرمت املام، مرکزرسلیدگی به 
املور مسلاجد بله عنلوان ناظر بر عملکلرد املام، مخاطب قلرار خواهد گرفلت و با لحاظ 
اولویت هلا بلرای اصلالح یلا تغییر تصمیلم خواهد گرفلت و صرف نظلر از ماهیت تصمیم 
اتخلاذ شلده، سلایر ارکان و اقملار از آن تبعیلت و همکاری الزم را مبلذول خواهند نمود 

)بنلد 10 ملاده 1، همان(.

7- مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد تالش می نمایلد، زمینه هلای الزم را بلرای افتتاح 
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پایگاه هلای مقاوملت جدید در مسلاجدی کله فاقد ایلن پایگاه ها می باشلند ایجاد نماید 
)بند 16 ملاده 1، همان(.

8- اسلتفاده از ظرفیلت حضلور بسلیجیان پایگاه هلای مقاوملت در مسلاجد، تنهلا در 
سلاعات متعلارف و یلا زمان هلای مورد نیاز مسلاجد و با هماهنگی و تحلت مدیریت امام 

جماعلت مسلجد مقلدور خواهلد بود )بنلد 18 ملاده 1، همان(.

9- در متلن احلکام صلادره بلرای ائمله جماعلات و فرماندهلان پایگاه های بسلیج، لزوم 
حمایلت و هماهنگلی بلا یکدیگلر درج خواهلد گردید )بنلد 19 ملاده 1، همان(.

10- در صلورت ایجلاد ضلرورت برای جابجایی محل اسلتقرار پایگاه بسلیج در مسلجد، 
بله دلیلل وجلود اسلناد و تجهیلزات و للزوم بله کارگیلری تدابیلر الزم در ایلن ارتبلاط، 
هرگونله اقدامی بر اسلاس صورت جلسله تنظیملی در کمیته هماهنگلی نواحی صورت 

خواهلد پذیرفت.

11- اجرایلی نملودن تفاهم نامله مذکلور از طریلق عضویلت و شلرکت فعلال فرماندهی 
سلازمان بسلیج در شلهر تهران و شهرسلتان های اسلتان در جلسلات سلتاد سامان دهی 
املور مسلاجد و نیلز تشلکیل شلورای هماهنگلی، کمیتله اجرایلی و کمیتله هماهنگی 
نواحلی بلا حضلور نماینلدگان دو مجموعه خواهلد بود )بندهلای اللف، ب، ج، د ماده 3، 

همان(.

12- دو نفلر بله عنلوان بلازرس امین طرفین جهت بررسلی میدانلی و وضعیت تعامالت 
و بازرسلی دوره ای و مشلترك انتخلاب و معرفلی می گردند )بند هل- ملاده 3، همان(.

13- حلل و فصلل احتماللی میلان طرفیلن، در گام اول در سلطح نواحلی و در غیلر ایلن 
صلورت در سلطح کمیته اجرایلی مرکزی انجام خواهلد پذیرفت )تبصره ملاده 3، همان(.
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14- اگرچله توافلق مذکلور میلان دو مجموعله در سلطح اسلتان تهلران می باشلد املا 
می تواند الگوی مناسلبی برای سلایر اسلتان های کشلور جهلت پرهیلز از منازعات میان 

مسلاجد و پایگاه هلای مقاوملت بسلیج تلقلی گردد. 
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قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب 1371/11/25 مجلس شورای اسالمی «

مـاده واحـده- از تاریـخ تصویـب ایـن قانـون کلیـه موقوفـات عـام که بـدون مجوز  ●
شـرعی به فـروش رسـیده یا بـه صورتی بـه ملکیـت درآمده باشـد بـه وقفیت خود 

برمی گـردد و اسـناد مالکیـت صادرشـده باطـل و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

تبصره 1- 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 قرارداد اجاره با متصرف تنظیم 

خواهد شد.

تبصره 2- کلیه امالک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و  ■
مزارع موقوفات عام مصوب 1350/1/29 و سایر مراحل اصالحات ارضی به زارعین صاحب نسق 
انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت 
حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود وجوهی که قبالً از طرف دولت بابت امالک مزبور 
مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین 
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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 3- کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطالع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا  ■
حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای 
دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق تبصره )1( 
این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف 

تنظیم اجاره نماید. 

تبصره 4- در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب  ■
نسق در مواعدی که به وســـیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابالغ می نماید ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم ســـند اجاره با موقوفه خودداری نمایند 
سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی 
و اوقاف باید چنان چه 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 قضایی احاله و محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از 

نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

تبصره 5- در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل  ■
شود.

تبصره6- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد.  ■
وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از 

تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند.

1- قانلون ابطلال اسلناد فلروش، رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 1363 ناظلر بر 
کلیله موقوفلات می باشلد. البتله در سلال 1371 قانون دیگلری با همین نلام به تصویب 

رسلیده کله صرفلاً ناظر بلر موقوفات عام اسلت.
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2- خروجلی اراضلی موقوفلات از یلد متوللی شلرعی بله عنوان مراتلع و منابلع طبیعی 
بلدون توجله بله دالیل شلرعی مبنی بلر وضعیت ملک از قبیلل ید، بینه، شلیاع محلی، 
اقلرار متصلرف، سلیره جلاری عمل به وقف و سلابقه ثبتی، خالف موازین شلرعی اسلت 
)بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، کالسله پرونده 

682/89، شلماره دادنامله 781، ملورخ 25 دی 1391(.

3- در ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفه مصوب 
1371، صرفلاً »موقوفلات علام« ملورد حکلم قلرار گرفته انلد. بنابرایلن قانلون مذکلور 

اختصلاص بله موقوفلات علام داشلته و قابلل تسلری بله موقوفلات خاص نمی باشلد. 
نظلر بله اینکله در تبصلره 6 ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و 
اراضلی موقوفله مصلوب 1371، صرفلاً قوانیلن و مقلررات مغایلر، لغلو و کان للم یکلن 
تلقلی شلده اسلت، للذا آن قسلمت از قانلون ابطلال اسلناد فلروش رقبلات آب و اراضی 
موقوفله مصلوب 1363 و آیین نامله اجرایلی آن کله ناظلر بله موقوفلات خلاص اسلت 
کملاکان معتبلر بلوده و اقدام بر اسلاس آن بال اشلکال اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: 
نظریه 7/3248- 1375/6/9 ا. ح. ق، نظریه 29108- 1375/7/22 اداره حقوقی ریاست 
جمهلوری، نظریه 7/8873- 1379/9/26 ا. ح. ق، نظریله 7/11966- 1379/12/8 ا. ح. 

ق و نظریله 9634- 1380/3/8 اداره حقوقلی ریاسلت جمهلوری(. 

4- آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله در 
تاریلخ 1374/2/3 بله تصویلب هیلأت وزیران رسلید. 

5- علالوه بلرآن کله قانون گلذار ماده واحلده مذکور را عطف به ماسلبق نملوده، قید »از 
تاریلخ تصویلب ایلن قانون« در صلدر ماده واحلده را بدین منظور آورده کله تأکید نماید 
اسلناد ملورد نظلر قانون گذار، بالفاصلله پس از تصویلب قانون باطل و وقفیلت موقوفات 

اعلاده و اسلناد مالکیتلی که قباًل صلادر گردیده بی اعتبار اسلت. 
تبصلره 2 ملاده واحده مذکور رعایت حقوق مکتسلبه اشلخاص را مورد عنایلت قرارداده 
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و ملواد 5، 6 و 7 آیین نامله اجرایلی قانون نیز مؤید همین اسلتنباط می باشلد. 

6- جنگل هلا و مراتلع از انفلال بلوده و قابلل تمللک نیسلت. للذا از مقررات ملاده واحده 
قانلون ابطلال اسلناد و فروش رقبلات، آب و اراضی موقوفه سلال 1363 که مقرر داشلته 
)کلیله موقوفاتلی کله بلدون مجوز شلرعی بله فروش رسلیده یا بله صورتی بله ملکیت 
درآملده اسلت بله وقفیلت برمی گلردد( خلروج موضوعلی دارد. چله آن کله بلا توجه به 
قاعلده ال وقلف اال فلی مللک، مقلررات ملاده واحلده یلاد شلده نمی توانلد شلامل انفال 
و املوال عموملی کله قابلل تمللک نیسلت گلردد تلا بحلث ابطلال اسلناد و یلا بله نحو 
مذکلور در ملاده 10 آیین نامله اجرایلی قانون مذکور، بحلث در اختیار سلازمان اوقاف و 
متولیلان ملورد پیدا کند )نظریله 7/249- 1378/2/15 اداره کل حقوقی و اسلناد و امور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(. 

7- سلئوال: در صورتلی کله شلخصی زمیلن شلالیزاری را وقلف علزاداری سیدالشلهدا 
)حضلرت ابا عبداهلل حسلین( کرده باشلد و کسلی را به عنوان متوللی تعیین نموده 
باشلد و متوللی مدتلی بعلد از عمل نمودن به ملورد وقلف، آن را تبدیل به بلاغ مرکبات 
نمایلد، آیلا در تبدیلل موقوفله اذن حاکم شلرع الزم اسلت یلا این که در صلورت تحقق 

شلرایط مقلرره بلرای تبدیلل، متولی می تواند رأسلاً اقلدام کند؟ 
نظریله اداره کل حقوقلی: بلا توجله به ملواد )75( بله بعد قانلون مدنلی، اداره موقوفه با 
متوللی اسلت و مقصلود از اداره موقوفله نیلز آن اسلت که متوللی باید بلا در نظر گرفتن 
قصلد واقلف در حفلظ و نگهلداری ملال موقوفله به نحلوی که با غلرض از وقلف نزدیک 
باشلد عملل نمایلد. بنابرایلن ضلرورت نلدارد موقوفله حتملاً بله صلورت شلالیزار مورد 
اسلتفاده واقلع شلود، چه هلدف واقف صرف عواید شلالیزار بلرای عزاداری سیدالشلهداء 
بلوده اسلت. حلال اگلر منافلع موقوفله اقتضاء کنلد با تبدیلل شلالیزار به بلاغ مرکبات، 
عوایلد آن صلرف موارد تعیین شلده توسلط واقف برسلد، مباینتی با غرض واقلف ندارد. 
مگرآن کله واقلف هدفش اسلتفاده از ملورد وقف صرفاً به صورت شلالیزار بوده باشلد. در 
ایلن ملورد نیازی به اذن حاکم شلرع نیسلت. مگر این کله طبق ملاده )78( قانون مدنی 
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نظارت اسلتصوابی ناظر را بر عمل او شلرط کرده باشلد )نظریه 7/9571- 1378/6/29 
ادره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(. 

8- قانلون ابطال اسلناد و فلروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصلوب 1371 و آیین نامه 
اجرایلی آن مغایرتلی بلا مفلاد رأی وحلدت رویه شلماره 508- 1367/3/4 دیلوان عالی 
کشلور ندارد تلا رأی وحدت رویه مذکور از اعتبار بیفتد )نظریله 7/1461- 1378/4/15 

اداره کل حقوقلی و اسلناد و امور مترجمیلن قوه قضاییه(. 

9- نظلر بله ایلن کله ملاده 3 »آیین نامله اجرایلی قانلون ابطال اسلناد و فلروش رقبات، 
آب و اراضلی موقوفله مصلوب 1374/2/3« در راسلتای تبصلره 6 و بلا رعایلت تبصلره 
4 »ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 
1371/11/25« تصویلب شلده اسلت و متضملن حکمی فراتلر از قانون مذکور نیسلت، 
بنابرایلن مخالفتلی بلا قانلون نلدارد و موجبلی بلرای ابطال آن بله نظر نمی رسلد )ر.ك: 
رأی هیلأت عمومی دیوان عدالت اداری، کالسله پرونده 557/88، شلماره دادنامه 243، 

ملورخ 1390/06/07(. 

10- هلر چنلد در تبصلره یک ماده واحده قانلون مزبور، تنظیم قلرارداد با متصرف مورد 
حکلم قلرار گرفته اسلت لکن با مالحظله صدر همین تبصلره و ماده واحده کله در مقام 
ابطلال سلند مالکیت اسلت متصرف ناظلر به افرادی اسلت که قبل از اجلرای آن مطابق 
اسلناد سلمت مالکانله داشلته اند، زیلرا متصلرف علی االصول شلامل متصلرف عدوانی و 

غاصلب نیلز می گلردد که مسللماً مورد نظلر قانون گذار نمی باشلد. 

11- افلرادی کله قبلل از تصویلب این قانون بر اسلاس اسلناد مالکیت اعیانلی در اراضی 
مزبلور ایجلاد نموده انلد بنلا بله اصلل صحلت و قاعلده تسللیط ماللک اعیانی محسلوب 
می شلوند و تغییلر سلند مالکیلت عرصله از ملکی بله وقفی موجبلی بلرای زوال حقوق 
ایشلان بلر اعیلان نمی باشلد. تأکیلد قانون گلذار در تبصلره 2 ملاده واحده ایلن قانون به 
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رعایلت حقوق مکتسلبه مؤید همین امر اسلت. به علالوه تبصره 4 قانون ابطال اسلناد و 
فلروش رقبلات آب و اراضلی موقوفه نیز که در تاریلخ 1377/10/15 تصویب و جایگزین 
مقلررات قبللی شلده، مجلدداً رعایلت حقوق اکتسلابی را ملورد حکم قلرار داده اسلت. 
بدیلن جهلت اسلت کله در بند 2 ملاده یلک آیین نامله »مالکیلت اعیان« تحلت عنوان 

یکلی از مصادیق حقوق مکتسلب ذکر شلده اسلت. 

12- منظور از وزارت کشاورزی، در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی است. 
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 از قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات های بازدارنده
 مصوب 1375/3/2 با اصالحات بعدی «

 مـاده 656- در صورتـی کـه سـرقت جامع شـرایط حـد نباشـد و مقرون بـه یکی از  ●
شـرایط زیر باشـد، مرتکب به حبس از شـش ماه تا سـه سـال و تا )74( ضربه شـالق 

می شـود:  محکوم 
1- سـرقت در جایـی کـه محل سـکنی یـا مهیا بـرای سـکنی یـا در توابـع آن یا در 

محل هـای عمومـی از قبیـل مسـجد و حمـام و غیـر این هـا واقع شـده باشـد.
... -2

مقصلود از محل هلای عموملی اماکنلی اسلت کله اختصاص به شلخص معینی نلدارد و 
ورود بله آن هلا بلرای عموم جایز اسلت )مانند مسلاجد(. مصادیق مذکلور جنبه تمثیلی 
دارد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: حکلم 10607/2479- 16/11/9 شلعبه دوم دیلوان 

عالی کشلور(. 
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فصل بیست و ششم- در هتک حرمت منازل و امالک غیر ●

مـاده 690- هرکـس بـه وسـیله صحنه سـازی از قبیـل پی َکنـی، دیوارکشـی، تغییر  ●
حـد فاصـل، امحای مـرز، کرت بنـدی، نهرکشـی، حفرچاه، َغـْرس اشـجار و زراعت و 
امثـال آن بـه تهیـه آثـار تصـرف در اراضی مزروعی اعم از کشـت شـده یـا در آیش 
زراعـی، جنگل هـا و مراتع ملی شـده، کوهسـتان ها، باغ هـا، قلمسـتان ها، منابع آب، 
چشمه سـارها، انهـار طبیعـی و پارک هـای ملی، تأسیسـات کشـاورزی و دامـداری و 
دامپـروری و کشـت و صنعـت و اراضـی موات و بایـر و سـایر اراضی و امـالک متعلق 
بـه دولـت یـا شـرکت های وابسـته به دولـت یـا شـهرداری ها یـا اوقـاف و هم چنین 
اراضـی و امـالک و موقوفات و محبوسـات و اثالث باقیـه که برای مصـارف عام المنفعه 
اختصـاص یافتـه یا اشـخاص حقیقـی یا حقوقـی به منظـور تصرف یا ذی حـق معرفی 
کـردن خـود یـا دیگـری، مبـادرت نمایـد یا بـدون اجـازه سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت یـا مراجـع ذی صالح دیگـر مبـادرت بـه عملیاتی نمایـد که موجـب تخریب 
محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی گردد یـا اقدام بـه هرگونه تجـاوز و تصـرف عدوانی 
یـا ایجـاد مزاحمت یـا ممانعت از حـق در مـوارد مذکور نماید بـه مجازات یـک ماه تا 
یـک سـال حبـس محکـوم می شـود. دادگاه موظف اسـت حسـب مورد رفـع تصرف 
عدوانـی یـا رفـع مزاحمـت یا ممانعـت از حق یـا اعـاده وضع به حـال سـابق نماید. 

تبصره 1- رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم  ■
صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. 

تبصره 2- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم  ■
موجود باشد قرار بازداشـــت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و 

اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. 

1- تصرف عدوانی جرم مسلتمر اسلت. )نظریه 7/5051- 1373/7/30 اداره کل حقوقی 
و اسلناد و املور مترجمین قوه قضاییه(. 
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2- دعلوی تصلرف عدوانلی در املوال غیلر منقلول می توانلد جنبله حقوقلی و کیفلری 
داشلته باشلد )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریه 7/1116- 1380/2/6 اداره کل حقوقی 

و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(. 

3- چنان چله مدعلی صرفلاً درخواسلت رفلع تصرف عدوانلی برابر بلا ملواد 158 به بعد 
قانلون آییلن دادرسلی دادگاه هلای عموملی و انقلالب در املور مدنلی مصلوب 1379 را 
نمایلد، چنیلن دعوایلی حقوقی تلقی شلده، مسلتلزم تقدیم دادخواسلت و ابطلال تمبر 
دادرسلی بلوده و صلدور حکلم به مجازات خلالف موازین قانونی اسلت. لیکلن چنان چه 
شلاکی مطابلق ملاده 690 قانلون مجلازات اسلالمی از مراجلع صاللح قضایلی تقاضلای 
رسلیدگی و تعقیلب داشلته باشلد، دعلوی کیفلری محسلوب شلده، نیلازی بله تقدیم 

دادخواسلت نداشلته و صلدور حکلم بله مجلازات قانونی اسلت )همان(.

4- دادگاه بلرای صلدور حکلم به مجلازات، نیاز به احلراز واقع یعنی عدوانلی بودن تصرف 
دارد. للذا صلرف تصلرف کفایلت نمی کند. یعنلی دادگاه فقط پلس از احلراز اینکه تصرف 

فعللی منغیرحلق و عدوانلی یا غاصبانه اسلت می توانلد حکم محکومیت صلادر نماید.

5- مدعلی حتلی پلس از اقامله دعلوی برابلر با ملواد 158 به بعلد قانون آیین دادرسلی 
دادگاه هلای عموملی و انقلالب در املور مدنلی مصلوب 1379، حلق تقاضلای تعقیلب 
کیفلری مرتکلب تصلرف عدوانی وفلق ملاده 690 ق. م. ا. 1375 را خواهد داشلت )برای 
مطالعله بیشلتر ر.ك: نظریله 7/5944- 1382/9/1 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(. 

6- تقاضلای قللع و قملع بنلا ضملن دادخواسلت ضلرر و زیلان بالشلکال اسلت )نظریه 
7/11824- 1371/11/12 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(. 

7- حکلم بله رفلع تصلرف مسلتلزم طلرح ایلن درخواسلت از جانب شلاکی یلا خواهان 
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اسلت. للذا با صدور حکلم برائت متهلم، چنان چه شلاکی صرفاً تقاضلای تعقیب کیفری 
متهلم را کلرده باشلد، صلدرو حکم در خصوص رفلع تصرف عدوانی منتفی اسلت )برای 
مطالعله بیشلتر ر.ك: نظریله 7/8372- 1382/10/11 اداره کل حقوقلی و اسلناد و امور 

مترجمین قلوه قضاییه(.

8- دادگاه حتلی بله فلرض صلدور حکلم برائلت نیلز مکللف اسلت در باب رفلع تصرف 
عدوانلی اتخلاذ تصمیلم نمایلد. زیلرا حکلم به محکومیلت متهلم و صدور حکلم به رفع 
تصلرف عدوانلی علیله وی بلا هلم مالزمله ندارنلد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: نظریله 

7/990- 1383/2/23 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(. 

9- اگرچله ملاده 727 قانلون مجلازات اسلالمی، جلرم منلدرج در ملاده 690 همیلن 
قانلون را در زملره جرایلم قابل گذشلت می دانسلت که جز با شلکایت شلاکی خصوصی 
تعقیلب نمی گردیلد، لیکن ملاده 727 به موجب قانلون جدید مجازات اسلالمی مصوب 

1392/2/1 کمیسلیون قضایلی و حقوقلی مجلس نسلخ گردید. 

10- تعقیلب جلرم مذکلور در ملاده 690 ق. م. ا. محلدود بله ملدت و مهللت مزبلور 
نمی باشلد )نظریله 7/1454- 1378/6/14 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین 

قضاییه(. قلوه 

11- شلمول ایلن ملاده در برگیرنلده ائمله جماعات، هیأت امنلاء، خلدام و کلیه فعالین 
مسلاجد کله بلا انقضلای اجاره نامله یلا قلرارداد کاری خود هم چنلان به تصلرف خود در 
مسلجد ادامله می دهنلد، یلا به ناحلق و به صلورت عدوانی عرصله یا اعیان مسلجد را به 
تصلرف خلود در می آورنلد و یلا ادعلای مالکیلت آن را دارند نیلز می گلردد. الزم به ذکر 
اسلت در ارتبلاط بلا اتهام مذکلور در خصلوص ائمه جماعات مسلاجد، دادسلرا و دادگاه 

ویلژه روحانیلت عهده دار تعقیب و رسلیدگی می باشلد. 
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قانون استفساریه ماده )26( قانون نوسازی و عمران شهری
 مصوب 1379/1/16 مجلس شورای اسالمی  «

موضـوع استفسـار:  ماده واحـده- آیا مفاد ماده )26( قانون نوسـازی و عمران شـهری  ●
مصـوب 1347 که مسـاجد، اماکن مقدسـه و معابد اقلیت های مذهبـی و مدارس طالب 
علـوم دینـی را از پرداخت عـوارض موضوع آن قانـون معاف می دارد شـامل »مجتمع 
آموزشـی، علمـی، تحقیقاتی، مسـکونی، خدماتـی مهدیه حـوزه علمیه قـم« نیز که 

بطـور رایـگان در اختیار طالب می باشـد هم می شـود یـا خیر؟ 

نظر مجلس: 
مفلاد ملاده )26( قانلون نوسلازی و عملران شلهری مصلوب 1347 که مسلاجد، اماکن 
مقدسله و معابلد اقلیت هلای مذهبی و ملدارس طالب علوم دینلی را از پرداخت عوارض 
موضلوع آن قانلون معلاف ملی دارد شلامل »مجتمع هلای آموزشلی، علملی، تحقیقاتی، 
مسلکونی، خدماتلی مهدیله حلوزه علمیله قلم« کله به طلور رایلگان در اختیلار طالب 

می باشلد هلم می شلود.
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از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران 

مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسالمی  «

مـاده163- بـا توجه به اهمیت گسـترش فضاهای مذهبی و مسـاجد ضمـن حفظ اصل  ●
سـامان دهی ساخت وسـاز، احیـاء، تعمیـر و تجهیـز مسـاجد از طریق مشـارکت های 
مردمـی و شـوراهای شـهری و روسـتایی دسـتگاه های اجرایـی موضـوع ایـن مـاده 

موظفنـد طی سـال های اجـرای برنامـه اقدامات زیـر را انجـام دهند: 
الـف- وزارت مسـکن و شهرسـازی، شـهرداری ها و سـایر سـازمان های مسـؤول در 
زمینـه طراحـی و اجـرای طرح هـای جامـع، تفصیلـی و هـادی شـهری و روسـتایی 

موظفنـد طرح هـای مذکـور را بـا محوریـت مسـاجد تهیـه و اجـرا کنند. 

ب- وزارت مسـکن و شهرسـازی و شـهرداری ها موظفنـد در کلیـه شـهرک های 
جدیداالحـداث اراضی مناسـبی را بـرای احداث مسـجد و پایگاه های مقاومت بسـیج 
پیش بینـی کـرده و پـس از آماده سـازی بـدون دریافت هزینـه در اختیـار متقاضیان 
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احـداث مسـاجد و پایگاه های مقاومت بسـیج قرار دهنـد و قیمت اراضـی را در هزینه 
مربـوط بـه آماده سـازی اراضی منظـور کنند. 

ج- وزارت خانه هـای راه و ترابـری و نفـت موظفنـد بـه منظـور تسـهیل دسترسـی 
مسـافران بـه اماکن مذهبی بـا انجـام هماهنگی هـای الزم از محل اعتبـارات عمرانی 
و جـاری خـود نسـبت بـه احـداث مسـجد و یـا نمازخانـه و هم چنیـن نگهـداری و 
مدیریـت مسـاجد و نمازخانه هـای موجود و جدیداالحـداث، در پایانه های مسـافری و 

پمپ بنزین هـای بیـن شـهری اقـدام کننـد. 

د- وزارت امـور اقتصادی و دارایی موظف اسـت کلیه وجوه پرداختی توسـط اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی در ارتبـاط بـا احـداث، تعمیـر و تجهیز مسـاجد و سـایر فضاهای 

مذهبـی را به عنـوان هزینه قابـل قبول منظـور کند. 

هــ- شـهرداری ها و سـازمان جنگل ها و مراتع کشـور موظفند نسـبت بـه اختصاص 
فضـای مناسـب در پارک هـای ملـی و عمومـی حسـب مـورد بـرای ایجاد مسـجد یا 

نمازخانـه اقـدام کنند. 

و- بـا هـدف اعتـالی جایگاه مسـجد و مدرسـه در فعالیت هـای اجتماعـی، فرهنگی 
محـالت، روسـتاها و شـهرها و هماهنگ سـازی فعالیت هـای سـازمان دهی شـده در 
ایـن مکان هـا در جهـت ارتقـای ایمـان و ارزش هـای معنـوی و اخالقی و شـکوفایی 
خالقیت هـای علمـی، فرهنگـی و هنری گروه هـای مختلف جامعـه به ویـژه نوجوانان 

و جوانـان اقدامـات ذیـل در سـالهای برنامه سـوم توسـعه انجـام می گیرد: 

1- حمایـت مالـی، قانونـی و حقوقـی از پژوهش هـای کاربـردی بـا هـدف شـناخت 
راهکارهـای اجرایی بـرای ارتقاء جایگاه مسـجد و مدرسـه در فعالیت هـای اجتماعی 

و فرهنگی کشـور. 
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2- تعریـف فعالیت هـای آموزشـی، فرهنگی و هنری مشـترک مسـجد و مدرسـه در 
آیین نامه هـا و مقـررات بخش هـای آمـوزش، فرهنـگ و هنـر و تبلیغـات اسـالمی، 

تربیت بدنـی و ورزش. 

ز- بـه منظـور سـامان دهی نحوه اختصـاص و مصرف منابـع اعتباری دولـت در زمینه 
احیاء و بازسـازی مسـاجد، کمک بـه مراکز تحقیقاتـی حوزه های علمیـه، فعالیت های 
مربـوط بـه تبلیغـات دینی و بـا هدف تقویت و متناسـب کـردن مشـارکت مردمی در 
تأمیـن منابع ایـن فعالیت ها، سـازمان تبلیغات اسـالمی موظف اسـت طی یک سـال 
در چارچـوب رهنمودهـای مقـام معظم رهبری و مشـورت بـا مراجع ذی ربـط و انجام 
مطالعـات الزم با همکاری سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور و سـازمان برنامه 
و بودجـه طرحـی را تهیـه و به دولـت ارایه دهـد تا پس از بررسـی و تصویـب، مبنای 

پیش بینـی و مصـرف منابـع دولتی در ایـن امور قـرار گیرد. 

تبصره- دولت موظف است در مناطق روستایی در صورت پنجاه درصد )50%( خودیاری  ■
مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد )50%( باقی مانده را تأمین نماید. 

1- ملاده )163( قانلون برنامه سلوم توسلعه بلرای دوره برنامه چهارم توسلعه اقتصادی، 
اجتماعلی و فرهنگلی جمهلوری اسلالمی ایلران )1388- 1384( تنفیلذ گردیلد )ماده 
107 قانلون برنامله چهلارم توسلعه اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگی جمهوری اسلالمی 

ایلران مصلوب 1383/6/11 مجلس شلورای اسلالمی(. 

2- وزارت مسلکن و شهرسلازی و وزارت راه و ترابلری از سلال 1390 بله وزارت راه و 
شهرسلازی تغییلر نلام یافتند.
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از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب کتاب اول- در 
امور مدنی 

مصوب 1379/1/21 مجلس شورای اسالمی  «

مـاده 84- در مـوارِد زیـر خوانده می تواند ضمن پاسـخ نسـبت به ماهیت دعـوا ایراد  ●
 : کند

 ...
7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 

1- در صـورت تقدیـم دادخواسـت قلـع بنـا و صـدور حکـم بـر آن یا مالزمـه اجرای 
حکـم رفع تصـرف با قلع و قمع بنای مسـتحدث بال اشـکال اسـت )نظریـه 7/4397 

-1372/7/17 اداره کل حقوقـی و اسـناد و امـور مترجمین قـوه قضاییه(. 
2- در حبس اعم از عمری و ... قبض شرط صحت است )ماده 47 قانون مدنی(. 

3- اگـر واقـف عیـن موقوفـه را به تصـرف وقف ندهـد، وقـف محقق نمی شـود و هر 
وقـف بـه قبـض داد وقف تحقـق پیدا می کنـد )مـاده 59 قانـون مدنی(. 
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مـاده 230- در دعـاوی مدنـی )حقوقـی( تعداد و جنسـیت گـواه، هم چنیـن ترکیب  ●
گواهـان با سـوگند بـه ترتیـب ذیل می باشـد: 

 ...

ب- دعـاوی مالـی یـا آن چه که مقصـود از آن مال می باشـد از قبیل دیـن، ثمن مبیع، 
معامـالت، وقـف، اجاره، وصیـت به نفع مدعـی، غصب، جنایـات خطایی و شـبه عمد 
کـه موجب دیه اسـت با گواهـی دو مرد یا یـک مـرد و دو زن. چنان چه بـرای خواهان 
امـکان اقامـه بینـه شـرعی نباشـد می توانـد بـا معرفی یک گـواه مـرد یـا دو زن به 
ضمیمـه یک سـوگند ادعـای خـود را اثبات کنـد. در موارد مذکـور در این بنـد، ابتدا 

گواه واجد شـرایط شـهادت می دهد، سـپس سـوگند توسـط خواهان ادا می شـود. 

مـاده 367- آرای دادگاه هـای بـدوی که به علـت عدم درخواسـت تجدیدنظر قطعیت  ●
یافتـه قابـل فرجام خواهی نیسـت مگر در مـوارد ذیر: 

الف- احکام:
 ... 

2- احـکام راجـع بـه اصل نـکاح و فسـخ آن، طالق، نسـب، حجر، وقـف، ثلث، حبس 
تولیت.  و 

مـاده 368- آرای دادگاه هـای تجدیـد نظر اسـتان قابل فرجام خواهی نیسـت مگر در  ●
مـوارد زیر: 

الف- احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف. 

بلا عنایلت بله ملاده 367 قانلون آییلن دادرسلی مدنلی 1379 آرای دادگاه هلای بدوی 
کله بله عللت عدم تجدیلد نظر خواهی قطعی شلده باشلد منحصلراً در ملوارد مذکور در 
بندهلای اللف و ب ماده 367 قابل فرجام خواهی اسلت. بنابرایلن آرای دادگاه های بدوی 
کله ملورد تجدیلد نظرخواهلی واقع شلود مادام کله قطعیت نیابلد، قابلل فرجام خواهی 
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نخواهلد بلود. بله بیلان دیگلر چنان چله خوانلده بلدوی از رأی دادگاه نخسلتین تجدید 
نظرخواهلی کنلد، ملادام کله مرحلله تجدیلد نظرخواهلی طلی نشلده و حکلم مزبلور 
قطعیلت نیافتله، فرجام خواهلی خواهلان بدوی قابل پذیرش نیسلت )نظریله 7/5548- 

1382/7/7 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(. 
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از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسالمی  «

مـاده 54- وزارت راه و ترابـری از پرداخـت هزینـه حـق انشـعاب بـرق و بهـای برق  ●
مصرفـی برای روشـنایی و تهویـه تونل هـا و چراغ های ویـژه نقاط مه گیـر، چراغ های 

چشـمک زن در طـول راه هـای کشـور و هم چنین مسـاجد بیـن راهی معاف اسـت.

وزارت راه و شهرسازی در سال 1390 از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی 
گردید.  ایجاد 
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از قانون نظام صنفی کشور 
مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی  «

مـاده 91- )اصالحـی 1392/6/12( اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی اعـم از دولتـی یـا  ●
غیردولتـی که طبـق قوانین جـاری موظف به اخـذ مجوز فعالیـت یا پروانه تأسـیس، 
بهره بـرداری یـا اشـتغال از وزارت خانه هـا، مؤسسـات، سـازمان ها یـا شـرکت های 
دولتـی و سـایر دسـتگاه های دولتـی کـه شـمول قانـون بـر آن هـا مسـتلزم ذکر یا 
تصریـح نـام اسـت می باشـند و هم چنیـن نهادهـای عمومـی غیردولتـی چنان چـه 
بـه عرضه کاالهـا یا خدمـات به خرده فروشـان یـا مصرف کننـدگان مبـادرت ورزند، 
مکلفنـد عالوه بـر دریافت مجـوز فعالیت یـا پروانه، به اخـذ پروانه کسـب از اتحادیه 

مربوط نیـز اقـدام کنند. 

 ...

تبصره 2- )اصالحی 1392/6/12( کلیه واحدهای صنفی مســـتقر در میادین میوه و تره بار  ■
شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راه آهن و مترو، 
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مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کاال و خدمات به عموم بپردازند، 
مشمول این قانون می باشـــند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه 

کسب اخذ نمایند. 
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از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران 

مصوب 1383/6/11 مجلس شورای اسالمی «

بخش چهارم- صیانت از هویت و فرهنگ اسالمی- ایرانی  «

فصل نهم- توسعه فرهنگی 
 ...

مـاده 106- دولت مکلف اسـت، به منظـور تعمیق ارزش هـا، باورهـا، فرهنگ معنویت  ●
و نیـز حفظ هویت اسـالمی- ایرانـی، اعتالی معرفـت دینی و توسـعه فرهنگ قرآنی، 

اقدام هـای ذیل را انجـام دهد: 
الـف- بسـط آگاهی ها و فضایـل اخالقی، در میان اقشـار مختلف مردم و زمینه سـازی 
اقدام هـای الزم، بـرای ایجـاد فضای فرهنگی سـالم و شـرایط مناسـب بـرای احیای 

فریضـه امـر به معـروف و نهـی از منکر و اهتمـام به آن. 
 ...
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ج- حمایـت از پژوهش هـای راهبـردی و بنیـادی در زمینـه اعتـالی معرفـت دینی و 
قرآنی.  فعالیت هـای  توسـعه 

د- تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز. 

هــ- تهیه طـرح جامع گسـترش فضاهـای مذهبی و مسـاجد، توسـط سـازمان های 
تبلیغـات اسـالمی و اوقـاف و امـور خیریـه با همـکاری سـازمان میـراث فرهنگی تا 

پایـان سـال اول برنامـه چهارم. 

و- تداوم نهضت قرآن آموزی. 

ز- تقویـت سـهم کتاب خوانـی در حـوزه دین در کشـور، خصوصـاً مناطـق محروم و 
طراحـی کتابخانـه حـوزه دین در مسـاجد و سـایر اماکـن مذهبی. 

ح- تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه. 

ط- به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی. 

ی- حمایـت از برنامه ریـزی، نیازسـنجی و ارائـه آموزش هـای ضـروری بـه مبلغیـن 
دینـی در جهـت بهبـود کیفیـت تبلیغـات دینی. 

 ...

س: توسـعه مشـارکت های مردمی در عرصه فرهنـگ دینی، برنامه ریـزی و اقدام های 
الزم بـرای حمایـت از هیأت هـای مذهبـی و تشـکل های دینـی بـا رویکـرد بهبـود 

کیفیـت فعالیت هـا و پرهیـز از خرافـات و انحرافات.
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قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
مصوب 1380/11/27 مصوب 1384/8/15 مجلس شورای اسالمی  «

مـاده 37- تعرفه هـای آب، بـرق و گاز مصرفـی مراکز فرهنگی، آموزشـی و پرورشـی  ●
دولتـی، غیردولتـی، تعاونـی و خصوصی )نظیـر کتابخانه هـا، موزه هـا، مهدکودک ها، 
کودکسـتان ها، مـدارس، اردوگاه هـای دانش آموزی، دانشـگاه ها، مراکـز آموزش فنی 
و حرفـه ای، حوزه هـای علمیـه، مسـاجد، حسـینیه ها، باشـگاه های ورزشـی و مراکز 
شـبانه روزی نگهـداری معلـوالن( بـر مبنـای تعرفـه آموزشـی محاسـبه و پرداخـت 

خواهد شـد. 
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از قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 مصوب 1387/2/25 مجلس شورای اسالمی  «

ماده 5- وزارت مسـکن و شهرسـازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی  ●
را فراهـم آورنـد تـا آماده سـازی اراضـی واگـذاری شـامل )اجـراء جـوی، جـدول، 
آسـفالت، شـبکه های تأسیسـات زیربنایـی و احـداث مسـاجد( در کوتاه تریـن زمان 
ممکـن انجـام گیرد. شـروع عملیـات سـاخت بناها متناسـب بـا انجام آماده سـازی 
مجـاز می باشـد و در طرح هـای شـهرهای مربـوط جانمایی خدمـات روبنایـی )مانند 
طرح هـا و پروژه هـای آموزشـی، بهداشـتی و غیـره( صـورت گرفتـه و زمیـن آن بـر 
اسـاس مـاده )100( قانـون تنظیم بخشـی از مقررات مالـی دولت- مصـوب 1380- به 

دسـتگاه های مربـوط واگـذار خواهد شـد. 

تبصره- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را  ■
در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق 
چهار تبصره به ماده )18( قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و 
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مناطق کشور مصوب 1379/2/21 مجلس شورای اسالمی لغو می گردد. 

1- مطابلق ملاده 53 قانلون برنامله پنج سلاله پنجلم توسلعه جمهلوری اسلالمی ایران، 
دوللت مکللف اسلت یک یلا چنلد وزارت خانله را بله گونله ای در وزارت خانه هلای دیگر 
ادغلام کنلد کله تلا پایلان سلال دوم برنامله، تعلداد وزارت خانه هلا از 21 وزارت خانله به 
هفلده کاهلش یابلد. از ایلن رو هیلأت وزیلران اردیبهشلت ملاه 1390، وزارت خانه هلای 
راه و ترابلری و مسلکن و شهرسلازی را ادغلام نملود تلا بدیلن ترتیلب، تماملی امکانات، 
تجهیلزات، املوال و نیلروی انسلانی آن هلا بله وزارت خانه جدیلد منتقل گلرد. در تاریخ 
31 خلرداد 1390 نیلز، با رأی مجلس شلورای اسلالمی و سلپس تأیید شلورای نگهبان 
وزارت راه و شهرسلازی، از ادغلام دو وزارت خانله راه و ترابلری و مسلکن و شهرسلازی به 

وجلود آمد. 

2- به وزارت راه و شهرسلازی )سلازمان ملی زمین و مسلکن( اجازه داده شلد نسلبت به 
واگلذاری اراضلی دولتلی بلا کاربری عمومی )آموزشلی، ورزشلی، بهداشلتی و فرهنگی( 
بله سلازمان دولتلی ذی ربلط بله قیملت تملام شلده و به بخلش غیلر دولتی بله قیمت 
کارشناسلی روز بله صلورت اجلاره بله شلرط تملیلک حداکثر برای مدت بیسلت سلال 
اقلدام نمایلد )ر.ك: ملاده 100 قانلون تنظیلم بخشلی از مقلررات مالی دوللت- مصوب 

.)1380/11/27
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از قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 1387/4/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی «

ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارند.  ●
 ...

ب- اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

 دعلاوی راجلع بله املور ماللی مربلوط بله وقلف ماننلد اجرت المثلل موقوفله یلا تخلیه 
مللک موقوفله از جملله دعاوی راجع بله اصل وقفیت نبوده و از شلمول منلع مذکور در 
بنلد ب ملاده )10( قانلون شلوراهای حلل اختالف 1387 خارج اسلت؛ یعنی شلوراهای 
حلل اختلالف در دعلاوی مطالبله اجرت المثل ملک موقوفله هم چنین دعلاوی راجع به 
تخلیله عیلن موقوفله بله جز دعاوی مربوط به سلرقفلی و حق کسلب و پیشله در حدود 
نصلاب خلود صالحیلت رسلیدگی دارنلد و در ایلن ملورد فرقی بیلن وقف علام یا خاص 
وجلود نلدارد و املوال موقوفله عام جزء املوال عمومی موضلوع بند دال ملاده 10 قانون 
مرقوم محسلوب نمی شلود )نظریه 7/839- 1391/5/1 اداره کل حقوقی و اسلناد و امور 

مترجمین قلوه قضاییه(. 
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از قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن 

مصوب 1388/12/2 مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی «

ماده 1- )اصالحی 1390/3/31(... ●

تبصره 1- بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به  ■
پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید. 
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از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
 )1390 -1394(

مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدی  «

مـاده 6- بـه منظـور توسـعه فضاهـای مذهبی فرهنگـی و بهره گیـری بهینـه از بقاع  ●
متبرکـه، گلزار شـهدا و اماکـن مذهبی و تثبیت جایگاه مسـجد به عنـوان اصلی ترین 
پایـگاه عبـادی و تربیتـی، سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی اقدامـات زیر انجام می شـود: 
الـف- )اصالحـی 1390/3/31( وزارت مسـکن و شهرسـازی، بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی و شـهرداری ها موظفنـد در طراحـی و اجـرای طرح هـای جامـع تفصیلـی 
شـهری و هادی روسـتایی و شـهرک ها و شـهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسبی را 

بـرای احـداث مسـجد و خانه عالـم پیش بینی و پـس از آماده سـازی، بـدون دریافت 
هزینـه و بـا حفـظ مالکیـت عمومـی و دولتـی در اختیـار متقاضیان احداث مسـاجد 

دهند.  قـرار 

ب- مالـکان اماکـن تجـاری، اداری و خدماتـی جدیداالحـداث موظفنـد نمازخانـه 
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مناسـبی را در اماکـن مذکـور احـداث نمایند. تأیید نقشـه مجتمع هـای مذکور منوط 
بـه پیش بینـی محل مناسـب بـرای نمازخانه بر اسـاس دسـتورالعمل ابالغی شـورای 

عالـی معماری و شهرسـازی اسـت. 

ج- سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور و شـهرداری ها موظفند نسـبت به 
احـداث یا اختصـاص فضای کافی و مناسـب برای مسـجد یـا نمازخانـه در پارک های 

ملی و بوسـتان های شـهری اقـدام نمایند. 

د- کلیـه دسـتگاه های اجرایـی، مراکـز آموزشـی، بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی، 
مجموعه هـای ورزشـی، مجتمع هـای رفاهـی، تفریحـی و مجتمع های تجـاری اعم از 
دولتـی یـا غیردولتـی، موظفند نسـبت بـه احداث یـا اختصـاص و نگهـداری فضای 

کافـی و مناسـب برای مسـجد یـا نمازخانـه اقـدام نمایند. 

هــ- )اصالحـی 1390/3/31( وزارت خانه هـای راه و ترابـری و نفت موظفند نسـبت به 
احـداث مسـجد و نمازخانـه در پایانه های مسـافری و جایگاه های عرضه سـوخت بین 
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شـهری و هم چنیـن نگهـداری و مدیریـت مسـاجد و نمازخانه هـای مذکـور از طریق 
بخـش غیردولتی اقـدام نمایند. 

و- بـه منظـور ارتقـاء کارکرد فرهنگـی و هنری مسـاجد، برقراری عدالـت فرهنگی و 
ترویـج فرهنـگ اسـالمی و جـذب جوانـان و نوجوانان بـه مسـاجد، وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی مکلف اسـت با رعایت موازین اسـالمی ترتیبـی اتخاذ نمایـد تا پایان 
برنامـه حداقـل یـک چهارم مسـاجد شـهری و روسـتاهای بـاالی هزار نفـر جمعیت 

برخـوردار از کانـون فرهنگی و هنری باشـند. 

1- در قانلون برنامله چهلارم توسلعه اقتصلادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلالمی 
ایلران، تهیله طلرح جاملع گسلترش فضاهلای مذهبی و مسلاجد توسلط سلازمان های 
تبلیغلات اسلالمی و اوقلاف و املور خیریله بلا همکاری سلازمان میلراث فرهنگلی و نیز 
طراحلی کتابخانله حلوزه دیلن در مسلاجد و سلایر اماکلن مذهبی پیش بینی شلده بود 

)بنلد هل- و ز ملاده 106(. 

2- در تاریخ 31 خرداد 1390، با رأی مجلس شلورای اسلالمی و سلپس تأیید شلورای 
نگهبلان، وزارت راه و شهرسلازی، از ادغلام دو وزارت خانله راه و ترابلری و مسلکن و 

شهرسلازی بله وجلود آمد. 

3- بنیلاد مسلکن انقلالب اسلالمی در تاریلخ 21 فروردیلن سلال 1358 به فرملان امام 
خمینلی بله منظلور تأمین مسلکن محروملان و متولی توسلعه و عمران روسلتاهای 
کشلور و سلاخت واحدهلای مسلکونی شلهرها تشلکیل گردیلد. بنیلاد مسلکن انقالب 
اسلالمی در زملره نهادهلا و مؤسسلات عموملی غیلر دولتلی اسلت کله زیلر نظلر مقام 
والیلت فقیله قلرار دارد )ر.ك: قانلون فهرسلت نهادهلا و مؤسسلات عمومی غیلر دولتی 

ملورخ 1373/4/19(.
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4- خانله عالِلم نوعلی فضلای اقامتلی و عموملی اسلت کله بله منظلور اسلتقرار ترویج 
دهنلدگان مذهبلی )روحانیلون( و مبلغلان دینلی سلاخته می شلود. ایلن فضاهلا عالوه 
بلر داشلتن امکانلات اقامتلی برای مبلغلان، دارای دفتلر کار و محل مالقلات عمومی نیز 

می باشلند. 

5- طرح جامع شلهری )Master Plan( را می توان سیسلتمی دانسلت که خط مشلی 
اصوللی و کللی سیاسلت های شلهری را تعییلن می کنلد. طلرح جاملع شلهری، عبارت 
اسلت از طلرح بلنلد مدتلی کله در آن نحلوه اسلتفاده از اراضلی و منطقه بنلدی مربوط 
بله حوزه هلای مسلکونی، صنعتلی، خدماتلی، اداری و...، تأسیسلات و تجهیزات شلهری 
و نیازمندی هلای عموملی شلهری، خطلوط کللی ارتباطلی و سلطح الزم بلرای ایجلاد 
تأسیسلات، تجهیلزات و تعییلن محدوده هلای نوسلازی، بهسلازی و... تعییلن می شلود. 
بله عبلارت دیگلر طلرح جاملع شلهری را می تلوان سیسلتمی دانسلت کله خط مشلی 
اصوللی و کللی سیاسلت های شلهری را تعیین کلرده و اغلب در مورد شلهرهای بزرگ و 

شلهرهایی کله بیلش از 25000 نفلر جمعیلت دارنلد تهیله می گردد. 

6- طلرح تفصیللی شلهری )Detailed Plan( طرحلی اسلت کله بلر اسلاس معیارهلا 
و ضوابلط کللی طلرح جاملع، نحلوه اسلتفاده از زمین هلای شلهری در سلطح محلالت 
مختللف شلهر، موقعیلت و مسلاحت دقیلق زمیلن برای هلر یلک از آن ها، وضلع دقیق 
و تفصیللی شلبکه عبلور و ملرور و میزان تراکلم جمعیت، تراکلم در واحدهای شلهری، 
اولویت هلای مربلوط بله مناطلق بهسلازی، توسلعه و حل مشلکالت شلهری و موقعیت 

کلیله عواملل مختللف شلهری را تعییلن می کند.

7- طلرح هلادی روسلتا طرحلی اسلت که ضملن سلامان دهی و اصلالح بافلت موجود، 
میلزان و ملکان گسلترش آتلی و نحلوه اسلتفاده از زمین بلرای عملکردهلای مختلف از 
قبیلل مسلکونی، تولیلدی، تجلاری، کشلاورزی، تأسیسلات، تجهیلزات و نیازمندی های 
عموملی روسلتا را برحسلب ملورد در قاللب مصوبلات طرح هلای سلامان دهی فضلا و 
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سلکونت گاه های روسلتایی یلا طرح هلای جاملع ناحیله ای تعییلن می نمایلد. 

8- بله موجلب ملاده )1( قانلون تأسلیس شلورای عاللی شهرسلازی و معملاری ایلران 
بلرای هماهنلگ کلردن  الحاقلات بعلدی(،  بلا اصالحلات و  )مصلوب 1351/12/22 
برنامه هلای شهرسلازی بله منظلور ایجلاد محیط زیسلت بهتر بلرای ملردم هم چنین به 
منظلور اعتلالی هنلر معماری ایران و رعایت سلبک های مختلف معماری سلنتی و ملی 
و ارایله ضوابلط و جنبه هلای اصیلل آن بلا در نظر گرفتلن روش های نویلن علمی و فنی 
و در نتیجه یافتن شلیوه های اصولی و مناسلب سلاختمانی در مناطق مختلف کشلور با 
توجله بله شلرایط اقلیمی و طلرز زندگی و مقتضیات محلی، شلورای عالی شهرسلازی و 

معملاری ایران تأسلیس می شلود. 

9- بله موجلب مصوبه شلورای عالی اداری در تاریخ سلوم تیرملاه 1381، وظایف مربوط 
بله آبخیلزداری از حلوزه سلتادی وزارت جهاد کشلاورزی منتزع و به سلازمان جنگل ها 
و مراتلع کشلور منتقلل گردیلد و عنلوان ایلن سلازمان بله سلازمان جنگل هلا، مراتع و 

آبخیزداری کشلور تغییلر یافت. 

مـاده9- بـه دولت اجـازه داده می شـود به منظـور افزایش سـرانه بهره مندی اقشـار  ●
مختلـف مـردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشـی و ایجاد زیرسـاختهای الزم برای 

توسـعه فعالیـت فرهنگی و هنـری اقدام هـای زیر را انجـام دهد:
الـف- حداکثـر پنجـاه درصـد )50%( هزینه تکمیـل مراکـز فرهنگی، هنـری، دینی 
و قرآنـی دارای پیشـرفت فیزیکـی حداقـل پنجـاه درصـد )50%( بخـش غیردولتی 

و هم چنیـن احـداث اماکـن ورزشـی هم جـوار و متعلـق بـه مسـاجد و کانون هـای 
فرهنگـی ورزشـی جوانان بسـیج را که تکمیـل و بهره بـرداری از آن ها برای اسـتفاده 
عمومـی ضروری اسـت بـر اسـاس آیین نامه مصـوب هیأت وزیـران به صـورت کمک 

بالعـوض تأمیـن نماید. 
 ...
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تبصره- در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز یا تغییر اســـتفاده از عمومی به خصوصی،  ■
معادل ارزش کمک های دولتی به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک ها أخذ می شود. 

در قانلون برنامله چهارم توسلعه ایران، معلادل مبلغ ده میلیون دالر بلرای افزایش اعتبار 
ردیف هلای مربلوط بله دیله افلراد معسلر، برگزاری نملاز جمعله در شلهرهای زیر 100 
هلزار نفلر جمعیلت و نیلز »مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد« تعیین شلده بلود )بند 
13 ملاده واحلده قانلون اصلالح جلداول شلماره 4 و 8 قانلون برنامله توسلعه اقتصادی، 
اجتماعلی و فرهنگلی جمهوری اسلالمی ایلران و قانون بودجه سلال 1385 کل کشلور 

مصلوب 1385/8/10(. 

مـاده 177- بـه منظور احیاء، توسـعه و اسـتفاده بهینـه از ظرفیت موقوفـات و اخوات  ●
و مقابلـه بـا سوءاسـتفاده از موقوفـات اقدامات زیر انجام می شـود: 

الف- سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور بـا همکاری سـازمان اوقاف و امـور خیریه 
مکلف اسـت نسـبت به ثبـت موقوفـات بالمعارضی که صحـت وقف آن محـرز ولیکن 

تاکنـون ثبت نشـده اند، اقـدام نماید. 

ب- بـه منظور ایجـاد بانک اطالعات جامـع موقوفات، کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقی 
متولـی وقـف موظفند اطالعـات کلیه موقوفـات، نذورات، اثـالث باقیه، محبوسـات و 
صدقـات و موقوفات عـام غیرمتصرفـی و دارای تولیت را بر روی سـامانه ای قرار دهند 

کـه تـا پایان سـال اول برنامه توسـط سـازمان اوقاف و امـور خیریه ایجاد می شـود. 

دوللت موظلف اسلت ثروت هلای ناشلی از سلوء اسلتفاده از موقوفلات را گرفتله و به 
صاحلب حلق رد کنلد و در صلورت معللوم نبلودن او بله بیت المال بدهلد. این حکم 
بایلد بلا رسلیدگی و تحقیق و ثبوت شلرعی به وسلیله دوللت اجرا شلود )ر.ك: اصل 

چهلل و نهم قانلون اساسلی ایران(. 

مـاده 196- دولـت موظـف اسـت به منظـور تقویت کمی و کیفی بسـیج مسـتضعفان  ●
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و حضـور بیشـتر نیروهای مردمـی در صحنه هـای امنیت و دفـاع از کشـور، آرمان ها 
و مبانـی اندیشـه انقـالب اسـالمی و توسـعه فرهنـگ امر به معـروف و نهـی از منکر 

اقدامـات و تسـهیالت الزم را در طـول برنامـه به شـرح زیر فراهـم نماید: 
 ...

تبصره2- به دســـتگاه های اجرایی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان  ■
بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی 
اوقات فراغت و پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه های 
بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگل کاری، آب رسانی به روستاها و هم چنین در مناطق 
محروم، روستایی و مرزی را به آن ســـازمان واگذار نماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب 

بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان یافته اجراء نمایند. 

نیلروی مقاوملت بسلیج موظف اسلت نسلبت بله جذب آحلاد ملردم از تمامی اقشلار و 
صنلوف و ایجلاد رده هلای مقاوملت در مسلاجد، ادارات، کارخانجلات و مراکلز آموزشلی 
اقلدام نمایلد و کلیله مسلئولین ادارات و نهادهلا و کارخانجلات، املور مسلاجد و مراکلز 
آموزشلی موظلف بله هملکاری و فراهم نملودن تسلهیالت و امکانلات الزم موضوع این 
قانلون می باشلند )قانون حمایت قضایی از بسلیج، مصوب 1371/10/1 مجلس شلورای 

اسالمی(. 
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از قانون بودجه سال 1391 کل کشور 
مصوب 1391/2/31 مجلس شورای اسالمی  «

43- در اجـرای مـاده )180( قانـون برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوری اسـالمی  ●
ایـران، دو درصـد )2%( از اعتبـارات بودجـه عمومـی دولـت در قانـون بودجه سـال 
1391 کل کشـور بـه منظـور مطالعه و یـا اجرای فصـول، برنامه ها، فعالیت هـا و طرح ها 
و پروژه هـای امور ذیل و نیز کمک، یارانه سـود تسـهیالت و تسـهیالت قرض الحسـنه 

بـه بخش هـای دولتی، غیردولتـی و خصوصی بـرای مـوارد زیر اختصـاص مییابد: 

 ...

4- 43- معـادل ده درصـد )10%( بـرای امـور فرهنگـی از جملـه کمـک به مسـاجد 
و امامزاده هـای روسـتایی، احـداث خانـه عالم، گسـترش پوشـش شـبکه های صدا و 
سـیما در مناطق فاقد پوشـش، کمک به کتابخانه های روسـتایی، اسـتخر سرپوشـیده 
در مراکز شهرسـتان ها، سـامان دهی گلزار شـهدا، امور مذهبی، مسـاجد، حسینیه ها، 
بسـیج، بسـیج اسـاتید، بسـیج دانش جویی و بسـیج دانش آمـوزی و امور ورزشـی و 
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قرآنـی و کانـون پرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان، اردوگاه های تربیتـی آموزش و 
پرورش، کمیته امداد امام خمینی، سـازمان بهزیسـتی کشـور و سـازمان تبلیغات 
اسـالمی و اجـرای قانـون جلوگیری از قلـع و قمع مـدارس و مراکز آموزشـی و تأمین 
جهیزیـه بـرای مددجویـان کمیته امداد امام خمینی و سـازمان بهزیسـتی کشـور. 

 ...

8- 43- معـادل چهـار درصـد )4%( بـرای مرکـز خدمـات حوزه هـای علمیـه و 
سـازمان تبلیغـات اسـالمی )اعزام مبلـغ- روحانیون مسـتقر- هیأت مذهبـی( حوزه 
هنـری سـازمان تبلیغـات- اجـرای طـرح هجـرت )معاونت تبلیـغ حـوزه( و صندوق 

قرض الحسـنه مرکـز خدمـات حوزه هـای علمیـه )بـرای طـالب سراسـر کشـور(. 

1- در راسلتای تحقلق اصلل چهل و هشلتم قانون اساسلی، سیاسلت های کلی و جهت 
حصلول بله اهلداف چشلم انداز و به منظلور اسلتفاده متلوازن از امکانات کشلور و توزیع 
عادالنله و رفلع تبعیلض و ارتقلاء سلطح مناطق کمتر توسلعه یافته و تحقق پیشلرفت و 
عداللت، دوللت مکللف اسلت در توزیلع منابع عمومی و یارانه سلود تسلهیالت به نحوی 
عملل نمایلد کله فاصله شلاخص برخورداری شهرسلتان های با کمتر از سلطح متوسلط 
کشلور در پایلان برنامله چهلارم در بخش های اقتصلادی، اجتماعی، فرهنگلی، زیربنایی 
و امنیتلی در هلر سلال برنامله حداقلل ده درصلد )10%( بله سلطح یلاد شلده نزدیک 
شلود. معلادل دو درصلد )2%( از اعتبلارات بودجله عموملی دولت در قاللب ردیف های 
مشلخص بلرای مصلارف معین در بودجله سلنواتی در اختیلار معاونت قلرار می گیرد تا 
در راسلتای تحقلق اهلداف فوق توزیع و هزینه شلود )ملاده 180 قانون برنامه پنج سلاله 

پنجلم توسلعه جمهوری اسلالمی ایران مصلوب 1389/10/30(. 

2- در بهره بلرداری از منابلع طبیعلی و اسلتفاده از درآمدهلای ملی در سلطح اسلتان ها 
و توزیلع فعالیت هلای اقصلادی میلان اسلتان ها و مناطلق مختلف کشلور، بایلد تبعیض 
در کار نباشلد، بله طلوری که هلر منطقه فراخور نیازها و اسلتعداد رشلد خود، سلرمایه 
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و امکانلات الزم در دسلترس داشلته باشلد )اصلل چهل و هشلتم قانون اساسلی ایران(. 

3- در قانون بودجه سلال 1386 کل کشلور مصوب 1385/12/24، وزارت رفاه و تأمین 
اجتماعلی مکللف بلود از محلل اعتبلارات، بیسلت بیسلت و هفتلم حق بیمله خادمین 
ثابلت مسلاجد را بلا هملکاری سلازمان اوقلاف و املور خیریله پرداخلت نمایلد )بند ض 

تبصلره 14 ملاده واحده(. 

88- هزینـه مصرفـی و حـق انشـعاب بـرق، آب و گاز بـرای مسـاجد، حسـینیه ها،  ●
دارالقرآن هـا و نیـز اماکـن دینـی اقلیت هـای دینی مصـرح در قانون اساسـی رایگان 

 . ست ا
1- در قانلون بودجله سلال 1390 کشلور، هزینله مصرفلی »بله میزان متوسلط مصرف 
سلال قبلل )1389(« در نظلر گرفتله شلده بلود. املا در قانلون فعلی این عبلارت حذف 

گردید. 

2- در قوانیلن پیشلین بودجله کل کشلور )از جمله بند ل تبصره 19 ملاده واحده قانون 
بودجله سلال 1386( مسلاجد از پرداخلت هزینه دفلع فاضالب نیز معلاف بودند که این 

موضلوع در قانلون بودجه سلال های بعد مورد اشلاره قرار نگرفته اسلت. 

3- ایرانیان زرتشلتی، کلیمی و مسلیحی تنها اقلیت های دینی شلناخته شلده در قانون 
اساسلی می باشلند کله در انجلام مراسلم دینلی خلود آزاد بلوده و در احوال شلخصیه و 
تعلیملات دینلی می تواننلد مطابلق آیین خود عملل می کنند. البتله در قلرآن کریم در 
کنلار ادیلان فوق الذکلر، از صائبیلن نیلز سلخن به میلان رفته که ظاهلراً چلون اینان یا 

مسلیحی هسلتند یلا یهلودی، للذا قانون گذار اساسلی به آن ها اشلاره نکرده اسلت. 

4- نظلر بله ایلن کله در قانلون بودجله سلال 91، تعرفله رایلگان آب، برق و گاز شلامل 
اماکن تجاری وابسلته به مسلاجد نمی شلود، مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد از تمامی 
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ائمله جماعلات مسلاجد واقلع در اسلتان تهلران درخواسلت نملود، للزوم اقلدام عاجلل 
جهلت تفکیلک کنتلور این اماکلن از مسلجد را به هیأت امنای مسلاجد گوشلزد کنند.

5- »هلر چنلد در بنلد 2 ملاده 1 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف 
و املور خیریله مصلوب 1363/10/2، اداره املور مسلاجد توسلط سلازمان حلج و اوقاف 
و املور خیریله مسلتثنی شلده وللی از شلمول تبصلره ملاده 9 ایلن قانلون در خصوص 
معافیلت از پرداخلت هزینله دادرسلی خارج نیسلتند و این معافیت شلامل مسلجد نیز 
می شلود« )نظریله 57/1981 ملورخ 1391/10/4 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(. 

105- اجـازه داده می شـود اعتبارات تملک دارایی های سـرمایه ای مربوط به مسـاجد  ●
جامـع و اماکـن مقـدس ثبت شـده به عنـوان میـراث فرهنگی بـه منظـور حفاظت، 
احیـاء و توسـعه وضعیـت میراث فرهنگـی دینی، از طریق سـازمان میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری به عنوان دسـتگاه اجرایـی هزینه گـردد. رعایت موازین 

شـرع درخصـوص اقدامات ایـن بند الزامی اسـت. 
1- در معملاری دوره اسلالمی ایلران در هر شلهر برای اجتماع مردم، مسلجدی توسلط 
حاکملان تأسلیس می گردیلد تلا نمازهلای گروهی مهلم مانند نملاز جمعه و نملاز عید 
در آنجلا اقامله گلردد. بله چنیلن مسلجدی که در مقیاسلی بزرگ تر از سلایر مسلجدها 
سلاخته می شلد، مسلجد جاملع، مسلجد جمعه یلا مسلجد آدینله می گفتنلد. در حال 

حاضلر، اکثلر شلهرهای ایلران، مسلجدی با نام مسلجد جاملع دارند. 

2- کلیله وزارت خانه هلا، مؤسسلات دولتلی، مؤسسلات یلا نهادهای عموملی غیردولتی، 
شلرکت های دولتلی و کلیله دسلتگاه هایی کله شلمول قانلون بر آن هلا مسلتلزم ذکر و 
یلا تصریلح نام اسلت، دسلتگاه اجرایلی نامیده می شلوند )ر.ك: ملاده 5 قانلون مدیریت 

خدمات کشلوری مصلوب 1386/7/8(. 
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3- ضلرورت پرهیلز از انجلام موازی کاری هلا و ادغلام دسلتگاه های اجرایلی بلا وظایلف 
مشلابه موجلب گردیلد تا در جلسله 1379/1/19 شلورای عاللی اداری، سلازمان میراث 
فرهنگلی کشلور از وزارت فرهنلگ و آملوزش عالی منفلک و به وزارت فرهنگ و ارشلاد 
اسلالمی ملحق گردد. در جلسله علنی 23 دی ماه سلال 1382 مجلس شورای اسالمی، 
سلازمان های میلراث فرهنگلی، ایران گلردی و جهان گلردی از وزارت فرهنلگ و ارشلاد 
اسلالمی منتلزع و پلس از ادغلام آن هلا، سلازمان میراث فرهنگلی و گردشلگری با کلیه 
اختیلارات زیلر نظلر ریاسلت جمهلوری تشلکیل گردیلد. هم چنین بلا تصویب شلورای 
عاللی اداری در یکصلد و سلی امیلن جلسله ملورخ 1385/1/16، بله منظلور تقویلت و 
توسلعه صنایلع دسلتی کشلور و ایجلاد هماهنگلی بلا سیاسلت های توسلعه صنعلت 
گردشلگری، سلازمان صنایع دسلتی ایلران با تملام وظایلف، اختیارات، مسلئولیت های 
قانونلی، دارایی هلا، تعهلدات، اعتبلارات، امکانلات و نیلروی انسلانی، از وزارت صنایلع و 

معلادن منتلزع و در سلازمان میلراث فرهنگلی و گردشلگری ادغلام گردید. 
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قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 
مصوب 1371 مصوب 1391/5/11 مجلس شورای اسالمی  «

موضوع استفساریه:  ●
آیـا بـا تصویـب مـاده واحـده قانـون ابطـال اسـناد و فـروش رقبـات، آب و اراضـی 
موقوفـه- مصوب 1371- مـاده واحده قانون ابطال اسـناد فروش رقبـات، آب و اراضی 
موقوفـه- مصـوب 1363- در خصـوص موقوفـات خـاص نیز لغو شـده اسـت یـا خیر؟ 

پاسخ مجلس: 
خیلر؛ قانون ابطال اسلناد و فروش رقبلات، آب و اراضی موقوفه مصلوب 1363/1/28 در 
خصلوص موقوفلات خاص مشلروط بله اعمال تبصلره )4( قانلون ابطال اسلناد و فروش 
رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 1371/11/25 در مورد این موقوفلات، کماکان به 

قلوت خود باقی اسلت. 
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از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
مصوب 1391/10/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام  «

مـاده 63- بـا هدف توسـعه، ترویـج و نهادینه نمـودن فرهنگ جهاد، ایثار و شـهادت  ●
و زنـده نگه داشـتن یـاد شـهیدان و حفـظ و تقویت شـأن و جایـگاه الگوهـای عینی 
عرصه جهاد، ایثار و شـهادت، شـورای عالی ترویج و توسـعه فرهنگ ایثار و شـهادت 

با شـرح وظایـف و ترکیب زیر تشـکیل می شـود. 

الف- شرح وظایف: 
1- سیاسـت گذاری در زمینـه احیـاء، حفـظ، ترویـج و نهادینه نمـودن فرهنگ جهاد، 

ایثار و شـهادت 
2- سـامان دهی و هماهنگـی در برنامه ریزی هـای کالن دسـتگاه ها و نهادهـای متولی 

دولتـی و غیردولتی 
3- بـه کارگیـری ظرفیت های جامعه و کشـور بـرای تحقق اهداف شـهیدان، جانبازان 

و آزادگان 
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4- سـامان دهی نحـوه تجلیـل و تقدیر از ایثارگران و اسـتفاده از تـوان و ظرفیت آنان 
در توسـعه و ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت 

ب- ترکیب: 
1- رییس جمهور به عنوان رییس شورا 

2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

4- وزیر آموزش و پرورش 
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

6- وزیر کشور 
7- رییس ستاد کل نیروهای مسلح 

8- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
9- نماینده ولی فقیه در بنیاد 

10- رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
11- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

12- رییس سازمان تبلیغات اسالمی 
13- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

14- یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم 
15- رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد 

16- رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
17- دو نفـر از نماینـدگان عضو کمیسـیون اجتماعی بـا معرفی کمیسـیون و انتخاب 

اسالمی  شـورای  مجلس 

1- دبیرخانله شلورای عاللی ترویلج و توسلعه فرهنلگ ایثار و شلهادت در بنیاد شلهید 
و املور ایثارگلران مسلتقر اسلت و مصوبلات شلورا تنهلا پلس از تأییلد رییس جمهلور 

می باشلد.  الزم االجلرا 
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2- حضلور رییلس مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد در ایلن شلورا می توانلد منجر به 
هملکاری بیشلتر دسلتگاه های مرتبلط بلا مسلاجد در راسلتای پیشلبرد چشلم انلداز و 

سیاسلت های کالن فرهنگلی کشلور در حلوزه مسلاجد گلردد. 
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از قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 مصوب 1392/3/19 مجلس شورای اسالمی  «

مـاده 66- هزینـه مصرف بـا رعایت الگوی مصرف و حق انشـعاب بـرق، آب و گاز برای  ●
حوزه هـای علمیـه، مسـاجد، دارالقرآن هـا، حسـینیه ها و اماکـن دینـی اقلیت هـای 

دینی مصـرح در قانون اساسـی رایگان اسـت. 

1- مصلارف جانبلی مشلترکین حوزه های علمیله، مسلاجد، دارالقرآن ها، حسلینیه ها و 
اماکلن دینلی، نظیر واحدهای تجلاری، درمانی، مسلکونی و ... مشلمول معافیت مذکور 
نمی گردنلد. معافیت هلای هزینله برقلراری انشلعاب برق منلدرج در بندهلای فوق الذکر 
در حلد قلدرت متعلارف )بلرای مناطلق غیرگرمسلیر 25 آمپلر تک فلاز و بلرای مناطق 
گرمسلیر 25 آمپلر سله فاز( شلامل سلتون های یلک و دو جلدول شلماره یلک الحاقیله 
شلماره »4« می باشلد. در ملوارد اسلتثنایی کله نیلاز بله انشلعاب بلرق بیلش از میزان 
متعلارف باشلد، واگلذاری آن با تصویب هیأت مدیره شلرکت توزیع نیلروی برق بالمانع 
می باشلد. الزم اسلت در تعییلن قدرت ملورد نیاز این قبیل انشلعاب ها، گزارش توجیهی 
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متقاضلی بررسلی گلردد و حداکثلر املکان مدیریت مصلرف در نظر گرفته شلود )ر.ك: 
ضوابلط فلروش انرژی و انشلعاب برق و بخشلودگی های مربوطه در سلال 1392، وزارت 

نیرو، شلماره 92/25337/40/100، ملورخ 1392/5/15(. 

2- وزارت راه و شهرسلازی از پرداخلت صورت حسلاب بهلای بلرق مصلارف تهویله و 
روشلنایی تونل هلا، چراغ هلای ویلژه نقلاط مه گیلر، چراغ هلای چشلمک زن در طلول 
راه هلای کشلور و هم چنیلن مسلاجد بیلن راهلی )موضلوع ملاده »54« قانلون تنظیلم 

بخشلی از مقلررات ماللی دوللت( معلاف می باشلد. 

مـاده 79- در سـال 1392 بـه منظـور تأمین مسـجد و واحدهای آموزشـی مـورد نیاز  ●
در شـهرک های مسـکونی جدیـد در شـهرهای با جمعیت بیش از دویسـت هـزار نفر، 
سـازندگان مکلفنـد در مجموعه هـای مسـکونی با بیـش از یک هزار واحد مسـکونی، 
نسـبت بـه احـداث و یا تأمیـن هزینه هـای مسـجد و واحدهای آموزشـی مـورد نیاز 
بر اسـاس اسـتانداردهای آموزشـی و برآورد اداره کل نوسـازی مدارس اسـتان مربوط 
و اداره اوقـاف و امـور خیریـه اقـدام نمایند. صـدور پروانـه و گواهی پایان کار توسـط 
شـهرداری ها در ایـن شـهرک ها منـوط بـه أخـذ تأییدیـه احـداث، تأمین و یـا اعالم 
عـدم نیـاز واحدهـای آموزشـی توسـط اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان ذی ربـط 

می باشـد. 

مـاده 143- پرداخـت هرگونـه وجهـی توسـط وزارت خانه هـا و مؤسسـات دولتـی و  ●
شـرکت های موضـوع مـاده )5( قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری به دسـتگاه های 

اجرایـی بـه عنـوان کمک یـا هدیه به صـورت نقـدی و غیرنقدی بـه جـز در مواردی 
کـه در مقـررات قانونی مربوط تعیین شـده یـا می شـود و مبالغی که به دانشـگاه های 
دولتـی و احـداث خوابگاه های دانش جویـی دولتی، مؤسسـات آموزش عالـی دولتی، 
مسـاجد، حوزه هـای علمیه، آموزش و پـرورش، ورزش و جوانان، سـازمان بهزیسـتی 
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کشـور، کمیتـه امداد امـام خمینـی، پروژه های ورزشـی و بهداشـتی و روسـتایی 
پرداخـت می گـردد، ممنوع اسـت. 



248

از قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر 
مترقبه

 مصوب 1392/3/19 مجلس شورای اسالمی  «

مـاده واحده- دولـت و دسـتگاه های اجرایی ذی ربـط موظفند با اسـتفاده از اعتبارات  ●
مـاده )12( قانـون تشـکیل سـازمان مدیریـت بحـران کشـور مصـوب 1387/2/31 و 
مـاده )10( قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت مصـوب 1380/10/26 )منابع 
پیش بینـی  شـده در بند »ج« مـاده 216 و بند »ش« مـاده 224 قانون برنامه پنج سـاله 
پنجم توسـعه جمهوری اسـالمی ایـران( و سـایر منابع مرتبـط اقدامات زیـر را انجام 

دهنـد و دسـتگاه های اجرایـی ذی ربـط ملزم بـه اجرای آن می باشـند: 
5- بـه منظـور بازسـازی سـاختمان های دولتـی و عمومـی آسـیب دیـده، مسـاجد، 
حسـینیه ها و امامزاده هـا و اماکـن تاریخـی پـس از اعالم اسـتانداری مربـوط و تأیید 
معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری، اعتبـار مورد نیـاز در 
اختیـار وزارت راه و شهرسـازی یـا دسـتگاه های ذی ربـط قـرار می گیـرد تـا پـس از 
تعییـن ردیـف، عنـوان طـرح و اعتبار مصـوب هرکدام نسـبت بـه عملیـات اجرایی 
آن هـا اقـدام نمایـد به گونـه ای که ظـرف دو سـال کلیـه عملیـات اجرایی خاتمـه یابد. 
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آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت با اصالحات و 
الحاقات بعدی

 مصوب 1369/5/14 مقام معظم رهبری  «

مـاده 1- بـه منظور پیشـگیری از نفوذ افـراد منحرف و تبهـکار در حوزه هـای علمیه،  ●
حفـظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسـاندن روحانیـون متخلف، دادسـرا و دادگاه ویژه 
روحانیـت تحـت نظارت عالیه مقـام معظم رهبری بـا وظایف و تشـکیالت و اختیارات 

زیـر ایجـاد می گردد. 

1- مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسلی، مرجع رسلمی تظلمات و شلکایات 
دادگسلتری اسلت و تشلکیل دادگاه هلا و تعییلن صالحیلت آن ها منوط به حکلم قانون 

است. 

2- دادگاه ویلژه روحانیلت بلا حکلم حضلرت امام خمینی در سلال 1366 تأسلیس 
گردیلد و آیین نامله آن در سلال 1369 بله تصویلب مقلام معظلم رهبری رسلید که در 

سلال 1384 اصالح شلد. 
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3- ملاده 528 قانلون آییلن دادرسلی دادگاه هلای عموملی و انقلالب در املور مدنلی: 
»دادسلرا و دادگاه ویلژه روحانیلت کله بلر اسلاس دسلتور والیلت، رهبلر کبیلر انقالب 
املام خمینلی تشلکیل گردیده طبلق اصول پنجلم )5( و پنجاه و هفتلم )57( قانون 
اساسلی تلا زمانلی کله رهبر معظلم انقالب اسلالمی ادامله کار آن را مصلحلت بدانند به 
جرایلم اشلخاص روحانلی رسلیدگی خواهلد کلرد و پرداخت حقلوق و مزایلای قضات و 

کارکنلان آن تابلع مقلررات مربلوط بله قلوه قضاییه می باشلد«. 
در خصوص ماده فوق نکات ذیل محل توجه است: 

اللف( متوقلف کلردن حیلات دادگاه ویلژه روحانیلت به املر مبهمی چلون مصلحت، به 
لحلاظ قانونی محل اشلکال اسلت.

ب( از آنجا که دادگاه ویژه روحانیت، نوعاً در شلمار دادگاه های کیفری اسلت، شایسلته 
بلود دسلت کلم ایلن کار، در هنلگام تصویب قانلون آیین دادرسلی کیفلری دادگاه های 

عموملی و انقلالب مصلوب 1378/6/28 مجلس شلورای اسلالمی انجلام می پذیرفت. 

4- از ابتدای شلکل گیری پیروزی انقالب اسلالمی ایران، در خصوص تأسلیس دادسراها 
و دادگاه هلای ویلژه روحانیلت اختالف نظر وجود داشلته و فقهاء و اندیشلمندان حقوقی 
در خصلوص فوایلد عمللی و معایلب آن بله عنلوان یکلی از مراجلع و محاکلم قضایلی 

اختصاصلی )اسلتثنایی(، دیدگاه هلای متفاوتی را ابراز داشلته اند. 

5- »محاکلم اسلتثنایی«1 کله در مقابل »محاکلم عمومی«2 به کار ملی رود، به نهادهای 
قضایلی اطلالق می شلود کله صالحیلت آن هلا بله اعتبلار ویژگلی جلرم، موضلوع دعوا، 
ویژگلی مجرمیلن و یلا طرفیلن دعلوا مشلخص می گلردد. ایلن اصطلالح، گاهلی اوقات 
در زملان بلروز تشلنجات و هیجانلات سیاسلی و در حلاالت بحرانلی نیلز تحلت عناوین 
دادگاه هلای فوق العلاده، ضلد جنایتلکاری و انقالبلی به کار گرفته می شلود کله می توان 

 Juridiction d' exception .  1
Juridiction de droit commun .  2
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آن را بله اعتبلار شلرایط و اوضلاع و احلوال توجیله نمود. 

6- تاریلخ حقلوق کشلورها حکایلت از انلواع محاکم اسلتثنایی دارد که یلا در برهه های 
خلاص بله وجلود آملده و دیر یلا زود از بیلن رفته اند و یلا آن که در نظام حقوقی کشلور 

با منطلق خاص خلود تثبیلت گردیده اند. 
انقلالب کبیلر فرانسله که پیام آور آزادی و تسلاوی انسلان اعلالم گردیده بود نیز شلاهد 
تأسلیس دادگاه هلای جنایلی فوق العلاده،1 دادگاه هلای اختصاصلی،2 دیلوان اختصاصی، 

فلوق العلاده3 و نظایر آن بوده اسلت. 
تاریلخ حقلوق ایلران نیلز حکایلت از انلواع گوناگلون محاکم اسلتثنایی و بعضلاً زودگذر 
نظیلر محاکلم فوق العلاده، محاکلم شلرع، محاکم تجلارت، محاکلم اختصاصی شلرعی، 
دادگاه رسلیدگی بله جرایلم ضد انقلالب و تعزیرات حکومتلی دارد. فراوانلی، پراکندگی 
و تنلوع محاکلم اختصاصلی بله گونله ای اسلت کله در تعریلف نمی گنجد و بلرای آن ها 
دسلته بندی ضلرورت پیلدا می کنلد. این گونله محاکلم را بله اختصاصلی،4 سیاسلی5 و 
فوق العلاده6 دسلته بندی نموده انلد )هاشلمی، سلید محملد، حقلوق اساسلی جمهوری 
اسلالمی ایلران، جلد دوم، نشلر میلزان، چاپ یازدهم، بهلار 1385، صلص 427- 426(. 
بلا توجله بله ایلن کله ویژگلی اصللی محاکلم اختصاصلی طبیعت جلرم، موضلوع دعوا 
و شلخصیت مجرمیلن و طرفیلن دعلوا عنلوان شلده اسلت، می تلوان گفلت از آنجایلی 
کله دادگاه ویلژه روحانیلت صرفلاً بله جرایلم و اعمال خالف شلأن روحانیون رسلیدگی 

می کنلد، یلک محکمله اختصاصی اسلت. 

7- تاریلخ ادیلان مختللف حکایلت از آن دارد که در بیلن پیروان ادیان الهلی و غیرالهی 
طبقله خاصلی وجلود داشلته که متصدی آموزش و ارشلاد ملردم و اجرای احلکام دینی 

Tribunaux criminels extraodinaires .  1
Tribunaux speciaux .  2

Cours specials extraordinaires .  3
Juridictions specials .  4

Juridictions Politiques .  5
 Juridictions extraordinaires.  6
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بوده انلد به عنلوان مثال: 
اللف( در نلزد یهودیان، روحانیت دسلتگاه بسلته ای بود و جز فرزنلدان الوی )Levi یکی 
از فرزنلدان یعقوب بوده اسلت( کسلی نمی توانسلت در ایلن طبقه وارد شلود. این طبقه 
از پرداخلت مالیلات و بلاج و انلواع دیگلر علوارض معلاف بودنلد، از نتلاج گله هلا زکات 
می گرفتنلد و سلهمی از قربانی هلای معابلد بله آنلان تعللق می گرفلت )دورانلت، ویلل 
تاریلخ تملدن، ترجمه احمد آرام، جلد اول، انتشلارات اقبال، 1337 صلص 467- 466(. 

ب( در میلان برهماییلان، دانلش در انحصلار برهمنلان بلود و اگر کسلی جز آنلان امکان 
شلنیدن تلالوت کتلاب مقلدس را داشلت در گلوش وی سلرب می ریختنلد. روحانیون 
برهملن، در صلورت ارتکاب جلرم، مجازاتی خفیف تلر از مجازات عموم درباره شلان اجرا 

می شلد )هملان، ص 659(. 

ج( روحانیلون مسلیحی، در طلول سللطه کلیسلا، به عنوان یلک طبقه برتر، سرنوشلت 
جسلم و روح ملردم را در اختیلار داشلتند. پلاپ، بلا قلدرت کاملله بلر مسلند قلدرت 
تکیله زده و بلا دو حربله روحانلی )تکفیلر و تحریلم( همله کلس را به اطاعلت و تعظیم 
وامی داشلت )مالله، آلبلر، ایلزاك، ژول، تاریخ قرون وسلطی، ترجمه عبدالحسلین هژیر، 

جللد دوم، نشلریات کمیسلیون معلارف، چلاپ سلوم، 1343، ص 229(. 
َّلا َخلَْقناُکْم  دیلن اسلالم، اصوالً بلر پایه نفی هرگونله اختالف طبقاتلی »یا أَیَُّهلا النَّاُس إِن
ِملْن َذَکلٍر َو أُنْثلی  َو َجَعلْناُکلْم ُشلُعوباً َو َقبائِلَل لَِتعاَرُفلوا إِنَّ أَْکَرَمُکلْم ِعْنلَد اهللِ أَتْقاُکْم...« 
َُّکْم َواِحٌد  )سلوره حجلرات، آیله 12( و نژادی )َو َقاَل َرُسلوُل اهلل : یَلا أَیَُّها النَّلاُس، إِنَّ َرب
َو إِنَّ أَبَاُکلْم َواِحلٌد، ُکلُُّکلْم آِلَدَم َو آَدُم ِملْن تُلَراٍب »إِنَّ أَْکَرَمُکلْم ِعْنلَد اهللِ أَتْقاُکلْم« َو لَْیَس 
لَِعَربِليٍّ َعلَلی َعَجِمليٍّ َو اَل أِلَْحَملَر َعلَی  أَبَْیلَض َو ال أِلَبَْیُض َعلَلی أَْحَمر َفْضلٌل إاِلَّ بِالتَّْقَوی ، 
حدیلث نبلوی(. بنلا نهاده شلده اسلت. زیرا هملگان اصل و منشلا واحلد دارند »یلا أَیَُّها 
َُّکلُم الَّلذي َخلََقُکلْم ِملْن نَْفٍس واِحلَدةٍ َو َخلَلَق ِمْنهلا َزْوَجها َو بَلثَّ ِمْنُهما  النَّلاُس اتَُّقلوا َرب

ِرجاالً َکثیراً َو نِسلاًء...؛ سلوره نسلاء، آیه1«.
بلر این اسلاس، حقلوق و تکالیف اسلالمی، بی هیچ تمایلزی، خطاب به عموم می باشلد. 
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بله ایلن ترتیب، می تلوان گفت که امتیلازات و انحصارات طبقاتی به اصلل دین ارتباطی 
نلدارد و اصلوالً بحلث خاصی به نلام »روحانیت« نظیر آن چه در میان پیروان بسلیاری از 
ادیان اسلت، در اسلالم مطرح نمی باشلد )بهشلتی، سلید محمد، »روحانیت در اسلالم و 
در میان مسللمین«، مجله بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شلرکت سلهامی انتشلار، 
1341، ص 142(. بلا وجلود ایلن، ضرورت هلای اجتماعی افراد را با توجله به موقعیت ها 
و مناسلبات مشلترکی که بلا یکدیگر دارنلد، در گروه ها و اصناف متمایلز از یکدیگر قرار 
می دهلد کله در ایلن صلورت، تمایلز صنفی و گروهلی را بایلد از امتیلازات طبقاتی جدا 
دانسلت. علملا و فقهلای اسلالم، بلا وظایلف ارشلادی و آموزشلی کله در مسلایل دینی 
دارنلد، در گلروه خلاص قلرار می گیرنلد. ایلن گلروه که علرف جامعله اسلالمی آن ها را 
بله نلام »روحانیلت« می شناسلد، بلا کسلب عللوم و معلارف قرآنلی و شلناخت فرهنگ 
اسلالم و ابعلاد آن، در نظام سراسلر کوشلش حلوزه ای، توأم با عمل و اخلالص و زهد، به 
عنلوان انسلان های نمونله، در مقلام راهبری و ارشلاد جامعله قرار می گیرنلد. این وظیفه 
حسلاس و سلازنده بله آنان، موقعیتی برجسلته بخشلیده و هملواره، به عنلوان طبقه ای 

شلاخص، ملورد توجله و احترام خلاص مردم قلرار دارند. 
در کشلور ایلران، روحانیلون چهلره کاملاًل متمایزی هسلتند کله در روابلط اجتماعی و 
مبلارزات سیاسلی نوعلاً و در اعملال عبادی خصوصاً، بله آنان اقتدا می شلود و رفتار آنان 
سرمشلق دیگلران قلرار می گیرد. رابطله افراد مردم بلا علمای روحانی مبتنلی بر اعتماد 

و ایمان می باشلد. 
ایلن اعتملاد و ایملان، صرفلاً با مشلاهده اعمال و رفتار نیلک و وقوف از زهلد واقعی آنان 

قابل تضمین خواهد بود )هاشلمی، سلیدمحمد، پیشلین، صص 442- 441(. 

8- در نظلام جمهلوری اسلالمی ایلران علالوه بلر محوریلت اصلول والیلت فقیله )اصل 
پنجلم قانلون اساسلی( و اجتهلاد مسلتمر فقهلای جامع الشلرایط )اصلل دوم قانلون 
اساسلی(، مناصلب قانونلی )اصلول نود و یکلم و یکصد و پنجلاه و هفتم قانون اساسلی( 
و قضایلی )اصلل یکصلد و شلصت و سلوم قانلون اساسلی و ماده واحلده قانلون انتخاب 

قضلات دادگسلتری مصلوب 1361/12/14( بلر عهلده فقهلای روحانلی قلرار دارد. 
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هم چنیلن، روحانیلون، بله عنوان افراد مورد اعتملاد رهبری و افراد ملردم، در اندام قوای 
سله گانه و دسلتگاه های حاکمه رسلماً و موظفاً مشلغول به کار می باشلند. از طرف دیگر، 
خلارج از مسلئولیت های حکومتلی و دولتلی، افلراد مذکلور، در مقلام اماملت جماعت و 
جمعله، وعلظ و خطابله و در شلوراها و انجمن های مختلف، اشلتغاالت گوناگلون دارند. 
بنابرایلن تفصیلل، می تلوان اذعلان نمود کله حیثیت و اعتبلار نظام حاکلم از یک طرف 
و توقعلات اخالقلی و عقیدتلی مردم از طلرف دیگر، در گرو این قشلر محترم قلرار دارد. 
فللذا، اعملال و رفتلار نیلک آنلان می توانلد آثلار سلازنده ای بلر تمامیلت جامعله )نظام 
سیاسلی، زمامداری و مردم( داشلته باشلد )هاشلمی، سلید محملد، هملان، ص 443(. 
بلر اسلاس ایلن واقعیت هلا اسلت کله افلراد روحانلی، در صنف مشلخص خلود، همواره 
نمایلان و مدنظلر عملوم می باشلند، بله ترتیبی کله اعمال و رفتار سلوء هر یلک از آنان، 
ملردم را وادار بله قضلاوت مضاعف )نسلبت به فرد روحانلی و صنف روحانلی( می نماید. 
در مقابلل ایلن قضلاوت عموملی و بلرای حفلظ منزللت جامعله روحانی، سلعی فلراوان 
مبلذول می گلردد، تلا حسلاب روحانیون خطلاکار از جمع صنفلی روحانیت جدا نشلان 
داده شلود. بدیلن خاطر اسلت کله معموالً به این گونله افراد عنلوان »روحانی نما« اطالق 
می شلود، تلا بلا این جداسلازی، ضملن حفلظ شلؤون روحانیت، داملان این قشلر مورد 

احتلرام هملواره از آلودگی هلا پاك بماند )هاشلمی، سلیدمحمد، هملان، ص 443(. 

9- اشلتغال عمللی و جلذب افلراد روحانلی در املور مختللف نظام، موجلب تجلی بیش 
از پیلش حلرکات آنلان در انظلار عام گردیلده و در ایلن راه، تخلفات و خطاهلای عده ای 
را نمایلان سلاخته و نتیجتلاً قضاوت هلای گوناگلون اجتماعلی را به دنبال آورده اسلت. 

بازتلاب ایلن جریلان، موضع گیلری قاطلع رهبلری کشلور در ضلرورت طلرد عناصلر 
نامطللوب روحانلی بلوده اسلت، از جملله این که از سلوی املام خمینی بلا تأکید بر 
اهمیلت و للزوم حفظ شلؤون روحانیلت و حوزه های علمیله، حکم حاکم شلرع »دادگاه 
ویلژه روحانیلت« صادر گردیلده، تا طبق موازین شلرع مقدس به جرایلم روحانی نمایان 

رسلیدگی شود. 
علالوه بلر آن، در حکم انتصلاب دادسلتان دادگاه ویژه روحانیت توسلط حضرت آیت اهلل 
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خامنه ای مقرر شلده اسلت که: »اهمیت شلأن و نقش علمای دینی و جامعه روحانی در 
هدایلت ملردم و قلوام امور کشلور، اقتضا می کند که نسلبت به تخلفلات و کج روی هایی 
کله ممکلن اسلت از برخلی عناصلر روحانی نملا صادر شلود حساسلیت و اهتمام نشلان 
داده شلود و بلا متخلفیلن برخلوردی قاطلع و منطبلق با احکام اسلالمی انجلام گیرد«. 
)حضلرت آیلت اهلل خامنله ای: حکلم انتصلاب دادسلتان دادگاه ویلژه روحانیلت،  ملورخ 

 .)1368/10/13

10- برخلی از طلرف داران اسلتقرار دادگاه ها و دادسلراهای ویژه روحانیلت، لزوم رعایت 
مصاللح کشلور و مللت و نیلز رویارویلی با خطرهایلی که جامعله روحانیلت و حوزه های 
دینلی را تهدیلد می نملود، عنوان کرده اند. »اگر قلرار بود روحانیان متخللف در دادگاه ها 
و دادسلراهای عموملی ملورد بازپرسلی و محاکمله قلرار گیرند، ممکن بلود خالف کاری 
چنلد تلن از عناصلر ناباب بله همه مقاملات روحانی تسلری یابلد. از سلوی دیگر برخی 
از روحانی نماهلای فاسلد بلا سلوء اسلتفاده از قلدرت و موقعیلت، بتواننلد در برخلی از 
دادگاه هلا و دادسلراهای عموملی نفلوذ کننلد و از کیفلر برهنلد. بله ویلژه در سلال های 
نخسلتین پیلروزی انقالب اسلالمی که هنوز برخلی از قضات دوران طاغوت در دسلتگاه 
قضایلی فعلال بودنلد و می توانسلتند در ملورد روحانی نماهلا بلا پرده پوشلی و گذشلت، 
دسلتور تبرئله بدهنلد و در مورد برخلی از روحانیلان و تخلف ناچیز آنان بلا غرض ورزی 
و کینه تلوزی رأی صلادر کننلد و بله کیلان روحانیلت آسلیب رسلانند. افلزون بلر ایلن، 
مسلایل مربلوط بله روحانیون از یلک پیچیدگی ویژه ای برخوردار اسلت کله یک قاضی 
علادی نمی توانلد بله درسلتی آن را ملورد ارزیابلی قلرار دهلد و بله رأی و نظر درسلتی 
برسلد و بلر پایله عدالت، قضلاوت و داوری کنلد. از ایلن رو امام خمینی در سلال 58 
دسلتور دادنلد کله دادگاه ویژه روحانیلت زیر نظر مقامات روحانی و اسلاتید وارسلته در 
قم تشلکیل شلود و بله پرونلده روحانی نماها و نیلز خالف کاری های برخلی از روحانیون 
بلر پایله عداللت و بی طرفی و بله دور از هرگونه غرض ورزی رسلیدگی کنلد«. )روحانی، 
سلید حمیلد، »دادگاه های ویلژه، زنگ خطر برای خیانت کاران«، نشلریه پانلزده خرداد، 

شلماره 20، تابسلتان 1388، صص 221- 219(.
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11- بنیان گلذار انقلالب اسلالمی در ابتلدای پیروزی انقالب اسلالمی، نسلبت به برخی 
روحانیلون اعلالم خطلر کلرده و بدین ترتیلب، با ابالغ پیام خود، نخسلتین سلنگ بنای 
تأسلیس دادگاه ویلژه روحانیت را گذاشلتند. از دیگر نکات حایلز اهمیت در پیام مذکور، 

اعتقلاد ایشلان به تسلاوی تماملی اشلخاص و گروه ها در برابر قانون اسلت. 
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متن پیام مذکور:  «
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بلا آن کله در اسلالم بلرای مجازات مجرمیلن فرقی بین گروه ها نیسلت و همه در مقابل 
قانلون برابلر هسلتند و بایلد مجرمینلی که با پوشلیدن لبلاس روحانیت خلود را در این 
صلف وارد کرده انلد بله مجلازات برسلند، لیکن، بله طوری کله اطالع می دهنلد، عده ای 
مخاللف اسلالم و روحانیت درصدد هسلتند که با اسلم تصفیه، روحانیلت را بکوبند و راه 

را بلرای سلتمگران بلاز کنند. لهذا الزم اسلت بله تذکرات زیر توجه شلود: 
اللف( نظلر بله این که روحانیلون از حال معممین بهتر آگاه هسلتند، در شهرسلتان ها به 
وسلیله علملای اعلالم درجله اول، هیأت هایی مرکب از سله نفلر از اهل علم ملورد وثوق 
و دو نفلر از معتمدیلن محلل تشلکیل و مأموریت رسلیدگی بله پرونده های اشلخاِص به 
صلورت روحانلی یلا اهلل منبلر را بله آنلان بدهند و پلس از ثبوت جلرم- شلرعاً- تحت 

نظلر دادگاه انقالب اسلالمی به مجازات برسلند. 
ب( هیچکلس و هیلچ گروهلی حق ندارد متعرض معممین بشلود و بله روحانیون اهانت 
کنلد. در صلورت تخللف، دادگاه انقالب محل موظف اسلت او را تعقیلب و مجازات کند. 
تذکلرات فلوق بلرای کوتاه کردن دسلت عمال اجانب اسلت از حریم محتلرم روحانیت، 
کله می خواهنلد بلا نیات فاسلد خود و با تز اسلالم منهلای روحانیت، روحانیت اسلالم را 
کله معلارض منافلع اربابان هسلتند بکوبند. ملت بایلد توجه به این طور فکر اسلتعماری 
و حیلله مغرضانله غربلی داشلته باشلد و مللت شلریف موظف اسلت این اقشلار خائن را 
در صفلوف خلود راه ندهلد و در صلورت تعلرض به علملا و روحانیلون آنان را بله دادگاه 

معرفلی کند. والسلالم علی من اتبلع الهدی. 
روح اهلل الموسوی الخمینی58/3/3 
)پیام امام خمینی، صحیفه نور، ج ششم، ص 253(. 
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12- بلا وجلود ایلن، مخالفت برخلی چهره های سیاسلی و مذهبی، بله تعطیلی چندین 
سلاله دادگاه ویلژه روحانیلت منتلج گشلت. حلوزه علمیه قم طلی اطالعیله ای پیرامون 

ضلرورت تشلکیل دادگاه ویلژه روحانیت چنیلن توضیح داد:
حلوزه علمیله قلم و بله طور کللی روحانیلت، همیشله در معلرض شلدیدترین حمالت 
از سلوی اسلتکبار جهانلی بلوده اسلت... کله اهم آن عبلارت بلود از: سلرکوب مبارزین، 
نفلوذ عواملل وابسلته و منحلرف، اشلاعه اکاذیلب در جهلت فاسلد جللوه دادن حلوزه و 
تشلکیالت و افلراد روحانلی و ... از آن جایلی که اسلالم، انقالب و روحانیت بلا آغاز روش 
نله شلرقی و نله غربلی و حفاظلت از اجلرای صحیلح ایلن سیاسلت... قلدرت خویش را 
در هدایلت مسللمین و نفلوذ در قللوب آنلان آشلکار سلاخته اسلت، امروز تماملی توان 
دشلمنان در نفلوذ عناصلر فرصت طللب و ملزدور بله حریلم مقلدس روحانیلت بله کار 
گرفتله می شلود... به یقیلن دادگاه ویژه روحانیت نقش به سلزایی در کنتلرل حوزه های 
علمیله و جلوگیلری از ایلن امر خطیر داشلته اسلت ]که[ ضرورت وجلود چنین مرکزی 

از سلوی مراجلع تقلیلد و خصوصلاً اماملت امت بارها تأکید شلده اسلت. 
یلک بلار پلس از تشلکیل و بله لحلاظ جلو مسلموم سیاسلی کله از طلرف گروهک ها و 
لیبرال هلا داملن زده می شلد، مصلحت در انحالل آن تشلخیص داده شلد، وللی با اصرار 
اکثریلت اسلاتید حلوزه و بلزرگان روحانی از اوایل سلال 59 بله عنوان بخشلی از دادگاه 
انقلالب قلم شلروع به کار نملود. این امر تا پایان تابسلتان 60 با تحلیل ها و پیشلنهادات 
بسلیاری روبله رو بلود و باالخلره پس از مشلورت های مکرر بلا بزرگان حوزه و مسلئولین 
قضایلی، از اوایلل مهرملاه 60 بله عنوان یک دادسلرای مسلتقل زیر نظر دادسلتانی کل 

انقلالب بله فعالیت خلود ادامه داد. 

13- سرپرسلتی دادسلرای انقلالب اسلالمی مسلتقر در حلوزه علمیه قم به عهلده آقای 
آذری قملی قلرار داده شلد و جهلت هماهنگلی بیشلتر و بنلا بله درخواسلت ایشلان در 
تاریلخ 1360/12/2 از سلوی دادسلتان کل انقلالب جمهوری اسلالمی، بخش نامه ای به 
دادسلراها و دادگاه هلای انقلالب سراسلر کشلور ارسلال گردید که رسلیدگی بله پرونده 
روحانیلون را بله ایلن دادسلرا محلول می نملود و بلا جملله »سلریعاً بله دادسلرای فوق 
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االشلعار ارسلال فرماییلد« پایلان یافت. ]منظور ارسلال فلوری پرونده هلای روحانیون به 
دادسلرا است[.

شلورای عاللی قضایلی نیلز در فروردیلن ماه 61 طلی بخش نامله ای مقرر داشلت که در 
صلورت درخواسلت دادسلرای ویلژه روحانیلت بایلد هلر پرونده که خواسلته شلد به آن 

مرکلز ارسلال گردد )نشلریه دادسلتانی انقالب، ملرداد، 1361(.

14- بلا گذشلت چنلد سلال از تعطیللی دادگاه ویلژه روحانیلت، امام بر آن شلدند تا 
بلار دیگلر دسلتور تشلکیل دادگاه ویلژه روحانیلت در حلوزه قلم را صادر کننلد. مرحوم 
آیلت اهلل منتظلری در نامله ای بله امام در سلال 1365، سلعی بر منصرف نمودن ایشلان 

از راه انلدازی مجلدد تشلکیالت دادگاه ویژه داشلته و چنین نگاشلتند: 
»... در ملورد دادگاه ویلژه در حلوزه علمیله قلم از قلرار مسلموع حضرت عاللی موافلق 
بلا تشلکیل مجلدد آن می باشلید. مناسلب دانسلتم بله اطلالع برسلانم شلورای عاللی 
مدیریلت اخیلراً پنلج نفلر از فضلال کله عبارت انلد از: آقایلان حاج شلیخ عللی میانجی، 
بدال، محفوظی، دیباجی و حاج شلیخ حسلین کریمی، مسلئول دادگسلتری شهرسلتان 
قلم را جهلت رسلیدگی بله مسلایل اخالقی و فکلری و نظارت بلر اعمال طلالب حوزه و 
حرکت هلای افلراد ضد انقالب تعییلن و به تأیید آیت اهلل العظملی گلپایگانی و این جانب 
نیز رسلانده اند و قرار شلده اسلت با حفظ شلؤون مورد نظر، مراتب الزم از قبیل تذکر و 
تهدیلد و قطلع شلهریه و محرومیت از دیگر مزایلای حوزه و اخراج از ملدارس و یا حوزه 
و یلا خللع لبلاس، با افلراد مربوطه برخورد شلود و اگر در ملوردی این مراتلب موثر واقع 
نشلد بله دادگاه هلای مربوطه شهرسلتان قم اعم از انقلالب و عموملی و حقوقی معرفی، 
تلا طبلق ضوابلط قانونلی و اسلالمی بلا آن فلرد عملل گلردد. با توجله به آن چله عرض 
شلد و ایلن کله اکثریلت قاطلع فضال و طلالب و بسلیاری از مدرسلین نظرشلان همین 
اسلت و بله علالوه در گذشلته دادگاه ویلژه تجربله خوبلی نداشلت و کارهلای بی رویه و 
خلارج از شلؤون روحانیلت و اهلل عللم در حلوزه زیلاد انجام شلد و این که در دسلتگاه 
قضایلی شهرسلتان قلم، قضلات شلرع روحانی زیلادی بله کار مشلغول اند، عللی هذا به 
نظلر این جانلب، نیلازی به تشلکیل دادگاه ویژه روحانیلت ویژه نیسلت. منتهی االمر باید 
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بله دادگاه انقلالب شهرسلتان قم سلفارش شلود در ملواردی که به حلرکات ضد انقالبی 
مربلوط می شلود قاطعانله و بلدون محافظله کاری برخلورد نمایلد. ملع الذلک، املر، امر 

مبارك اسلت...«. 
مرحلوم حلاج سلید احمد خمینلی، پاسلخ امام بله مرحوم آیلت اهلل منتظلری را چنین 

رسانید: 
»... پلس از علرض سلالم، حضلرت املام مدظلله فرمودنلد: من صلالح آقایلان میانجی، 
بلدال، محفوظلی، دیباجلی و کریملی را نمی دانلم کله هر روز یلک و یا چنلد روحانی نما 

را خللع لبلاس و یلا تبعیلد و یا زنلدان نمایند. 
آقایلان در حلد تذکر و حداکثر تهدید بسلنده کنند، ولی آن چه به نظرشلان می رسلد را 
بله فلردی کله برای ایلن موضوع انتخاب می شلود که بایلد قاطع و محکم باشلد و تحت 
تأثیلر تلفلن و فشلارها قرار نگیلرد، معرفلی نمایند تا او برخوردی حسلاب شلده در حد 
روحانی نملای معرفلی شلده از طلرف آقایلان بنماید و هم چنیلن فرد مذکلور می تواند با 
گزارشلاتی کله در ایلن زمینله دریافلت می نماید، بدون واسلطه آقایلان اقلدام نماید...«. 

1365/7/13- احملد خمینی )هملان، صص 230- 228(. 

15- در نهایلت حضلرت املام طلی حکملی در تاریلخ 1366/3/25 حجت االسلالم 
رازینلی را بله عنلوان حاکلم شلرع دادگاه ویلژه روحانیلت و حجت االسلالم فالحیلان را 
بله سلمت دادسلتان دادسلرای ویلژه روحانیت منصلوب کردنلد. متن حکم املام در 

انتصلاب آقلای رازینلی به عنلوان حاکلم شلرع دادگاه ویلژه روحانیت: 
جناب حجت االسالم آقای علی رازینی دامت افاضاته

نظلر بله اهمیلت و للزوم حفظ شلؤون روحانیلت و حوزه هلای علمیله، جناب عاللی را با 
حفلظ سلمت بله عنلوان حاکلم شلرع دادگاه ویلژه روحانیلت منصلوب می نمایلم تا بر 
طبلق موازیلن شلرع مقدس بله جرایلم روحانی نمایلان رسلیدگی نمایید. بدیهی اسلت 
کله شلورای عاللی قضایی در زمینله صدور ابلالغ قضلات دادگاه و دادسلرا و تأمین نیرو 
و امکانلات الزم کملال مسلاعدت را خواهلد نملود. ضمنلاً کلیله دادگاه هلا و دادسلراها 
موظفنلد تلا پرونده هلای درخواسلتی که در حلدود اختیارات ایلن دادگاه و دادسراسلت 
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را ارسلال دارند. 
جناب عاللی بلا کملال دقلت و ظرافلت و قاطعیت بله وظیفه شلرعی تان عملل نمایید و 
خداونلد متعلال را ناظر و حاضر دانسلته تحلت تأثیر هیچ کس و هیچ چیلز قرار نگیرید. 
از خداونلد متعلال موفقیت شلما و سلایر افلرادی که در ایلن مأموریت با شلما همکاری 

می نمایند را خواسلتارم و السلالم علیکلم و رحمه  اهلل. 
به تاریخ 18 شوال 1407- روح اهلل الموسوی الخمینی 

16- متن حکم امام در انتصاب دادستان دادسرای ویژه روحانیت: 
جنلاب حجه االسلالم آقلای علی فالحیلان دامت افاضاتله نظر به اهمیت و حفظ شلؤون 
روحانیلت و حوزه هلای علمیله، جناب عاللی را بلا حفلظ سلمت بله عنلوان دادسلتان 
دادسلرای ویلژه روحانیلت منصلوب می نمایلم تلا بلر طبلق موازیلن شلرع مقلدس بله 

جرایلم روحانی نمایلان و دیلن بله دنیافروشلان رسلیدگی نمایید. 
ضمنلاً کلیله دادگاه هلا و دادسلراها موظفنلد تلا بلا ارسلال پرونده هلای درخواسلتی که 
در حلدود اختیلارات ایلن دادگاه و دادسلرا اسلت بله شلما کملک نماینلد. از آن جلا که 
جناب عاللی بلا فعالیت های ضلد انقالب در هر صورت و لباس آشلنایی دارید، به جاسلت 
تلا بلدون در نظلر گرفتن فشلارهای جانبی از طرف هر شلخص و شلخصیت بله وظیفه 
خطیلر خلود بلا کملال دقلت و قاطعیت عمل نماییلد و نیز خلدا را حاضر و ناظلر بدانید 
و علدل و انعطلاف اسلالمی را در تملام زمینه هلا رعایت نماییلد. خداوند به شلما توفیق 

خدملت بله اسلالم و مسللمین و روحانیت را اعطلا فرماید. 
به تاریخ 18 شوال 1407- روح اهلل الموسوی الخمینی 
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وظایف «

ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می باشد:  ●
الـف- اقدامـات الزم جهت پیشـگیری از وقوع تخلفـات و جرایم در محدوده مسـایل 

یی.  قضا
ب- ارشاد در امور خالف شأن. 

ج- رسـیدگی بـه جرایـم روحانیـون و پرونده هایـی که به نحـو مؤثری با اهـداف این 
دادسـرا مرتبط است. 

تبصره- )الحاقی 1384/9/5( در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای  ■
ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسالمی، مرکز امور مساجد 
و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد 

مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند. 

1- در تاریلخ 31 تیرملاه سلال 1366، حاکلم شلرع وقلت دادگاه ویلژه روحانیلت طلی 
نامله ای بله امام خمینی، درخواسلت نمود تا کلیه جرایم روحانی نمایان و منتسلبین 
بله روحانیلت اعلم از جرایم عمومی و ضلد انقالبی و تخلفات مربوط به شلؤون روحانیت 
در ایلن مرجلع و مطابلق ضوابط شلرعی رسلیدگی شلده و صالحیلت دادسلرا و دادگاه 
ویلژه روحانیلت از نظلر محلل وقوع جرم محلدود به جرایلم واقع در تهران یا قم نباشلد. 
هم چنیلن در ملواردی کله مجرم اصلی روحانی اسلت، بله جرایم شلرکاء و معاونین غیر 
روحانلی مجلرم نیلز در این دادسلرا و دادگاه رسلیدگی می شلود. امام نیلز موافقت خود 
را در صورتلی کله دادسلتان ها و قضات دادسلراها و دادگاه های ویلژه روحانیت از عدالت 
و جهلات شلرعیه تخللف نکنند، اعالم داشلتند )»سلوابق دادسلراها و دادگاه هلای ویژه 
روحانیلت«، بخلش آشلنایی با پلاره ای از قوانین جدید، نشلریه کانون وکال، شلماره های 

152 و 153، پاییز و زمسلتان 1369، ص 354(. 
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2- بله موجلب پرسشلی کله از سلوی حاکم شلرع وقلت دادگاه ویلژه روحانیلت از مقام 
معظلم رهبلری در هفتلم مهرملاه 1370 مطلرح گردید، ایشلان کلیه جرایلم و تخلفات 
سیاسلی روحانیلون، از جملله تخلفلات و جرایم آن هلا در رابطه با مسلایل مطبوعاتی را 

در صالحیلت دادگاه ویلژه روحانیت دانسلتند. 
سلئوال حاکلم شلرع دادگاه ویلژه روحانیلت )حجت االسلالم رازینلی( از مقلام معظلم 

رهبلری و پاسلخ ایشلان: 
اخیلراً گزارشلاتی در ملورد تخلفلات برخی از روحانیون شلاغل یا مسلئول در مطبوعات 
واصلل شلده اسلت کله بلا نوشلتن یلا انتشلار مطالبلی حلاوی توهیلن یلا خلالف واقع 

موجلب بلروز تشلنج در جامعله می گردند. 
لذا استدعا می شود نظر مبارك را در موارد ذیل اعالم فرمایند: 

سلوال نخسلت: آیلا رسلیدگی بله تخلفلات و جرایلم روحانیلون در رابطله بلا مسلایل 
مطبوعاتلی، در صالحیلت دادسلرا و دادگاه ویلژه روحانیلت می باشلد یلا خیلر؟ 

بسمه تعالی 
کلیله جرایلم و تخلفات سیاسلی روحانیون و آن چه موجب خدشله در حیثیت روحانیت 

اسلت باید در آن دادگاه ویژه رسلیدگی شود )همان، ص 373(. 

3- آیین نامله مذکلور، علالوه بلر ارتلکاب جلرم، بله وقلوع تخلفلات و امور خالف شلأن 
روحانیلون نیلز اشلاره کرده اسلت. 

4- تعریلف قانون گلذار از جلرم در ماده 2 قانون مجازات اسلالمی )مصلوب 1392/2/1( 
بله عنلوان »هلر رفتاری اعم از فعلل یا ترك فعل کله در قانون بلرای آن مجازات تعیین 
شلده اسلت«، بیانگلر اختالف اساسلی جرم بلا تخلف اسلت. اگرچه بعضاً وجوه تشلابهی 
میلان ایلن دو وجلود دارد. بله عنلوان مثال، عملل واحد می تواند منشلاء تخللف و جرم 
باشلد. ماننلد اختلالس کله هم جلرم و هم تخلف اسلت. یا ایلن که برای ارتلکاب جرم و 
تخللف، مجازات هایلی مقرر شلده اسلت و یا در برخی روش های رسلیدگی بیلن این دو، 

بله ویلژه در قوانین متأخر، شلباهت هایی دیده می شلود. 
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با این وجود، تفاوت های زیادی بین حقوق جزا و تخلفات اداری وجود دارد: 

اللف- رابطله منطقلی بیلن جرایلم و تخلفلات اداری، عملوم و خصوص من وجه اسلت. 
بله عنلوان مثلال، اختالس هم جرم اسلت و هم تخللف اداری، غیبلت غیرموجه، تخلف 

اداری اسلت، لیکن جرم نیسلت. 
ب- آن چله در حقلوق جلزا ضلرورت مقابلله بلا جلرم را توجیله می کنلد، دفلاع از نظلم 
عموملی اسلت، حال آن که سلبب رسلیدگی بله تخلفلات اداری، تخلف از نظم سلازمان 

متبوعله کارمند اسلت. 

ج- بله موجلب اصلل 36 قانون اساسلی، حکم به مجازات و اجلرای آن باید تنها از طریق 
دادگاه صاللح یعنلی دادگسلتری صلورت گیلرد، در صورتلی کله رسلیدگی بله تخلفات 
اداری کارمنلدان، در صالحیلت هیأت هلای رسلیدگی به تخلفات اداری کارمندان اسلت 
البتله آیین نامله مذکلور خلرق عادت کرده و رسلیدگی بله تخلفات اشلخاص روحانی را 
نیلز در صالحیلت دادسلرا و دادگاه ویلژه روحانیلت قرار داده اسلت. شلاید اتخاذ چنین 
رویکلردی بله عللت علدم تفلاوت ماهلوی بیلن جلرم و خطلای اداری در نلزد برخی از 
حقوق دانلان اسلالمی باشلد. عبدالقلادر عوده در تشلریع الجنایی االسلالمی می نویسلد: 
»آن چنلان کله حقوق دانلان املروز بیلن جلرم جنایی و جلرم تأدیبلی یا خطلای اداری 
فلرق گذاشلته اند، فقیهلان، تفاوتلی بیلن آن ها قایل نشلده اند. علت این املر از جهتی به 
طبیعلت مجازات هلای شلرعی و از جهلت دیگلر به تحقق بخشلیدن به عدالت اسلالمی 
برمی گلردد، زیلرا جرایلم در شلریعت، یلا جرایلم حدودند یا جرایلم قصاص و یلا جرایم 
تعزیلر. پلس اگلر خطلای اداری به صورت جرملی از جرایم قصلاص یا حلدود درآمد، به 
هملان مجلازات عقوبت می گلردد. محاکمه جنایلی مجرم و عقوبت وی بله مجازات های 
معیلن جرایلم حلدود و قصاص، مانلع از محاکمه تأدیبلی و اجلرای مجازات های تأدیبی 
بلر او اسلت. از سلوی دیگلر، هنگاملی که جلرم کارمند مشلمول حد یا قصاص نباشلد، 
در نتیجه از تعزیرات اسلت. وقتی جرم از تعزیرات باشلد، محاکمه تأدیبی جایز نیسلت، 
چلون تماملی مجازات هلای تأدیبلی از قبیلل توبیلخ، علزل و ماننلد آن، مجازات هلای 
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تعزیلری هسلتند. پلس اگلر کارمنلد قبلاًل محاکمله تأدیبلی شلود و سلپس محاکمله 
جنایلی گلردد، در هلر مرتبله بله مجلازات تعزیلری محاکمه شلده اسلت و ایلن چیزی 
اسلت کله نصوص شلریعت قبلول نمی کند، زیلرا قاعده کلی در نصوص شلریعت اسلت 
کله »انسلان بلرای فعلل واحلد، دوبلار مجلازات نشلود«. لیکلن قانون گلذار، ایلن نظر را 
نپذیرفتله و در تبصلره 3 ملاده 9 قانلون رسلیدگی به تخلفلات اداری حکم کرده اسلت: 
»... رأی بله تخللف اداری کارمنلد تنها در حلدود و مجازات های اداری معتبر اسلت و به 
معنلی اثبلات جرم هایی کله موضوع قانون مجازات اسلالمی اسلت، نیسلت«. هم چنین 
در ملاده 19 همیلن قانلون تأکیلد می کنلد: »... هرگونله تصمیلم مراجلع قضایلی، مانع 

اجلرای مجازات هلای اداری نخواهد بلود...«. 

د- مجلازات پیش بینی شلده در قوانین کیفری شلدید اسلت، در حالی کله مجازات های 
انضباطلی خفیلف بلوده و تنهلا شلامل حلاالت اسلتخدامی می شلود. بله همین سلبب، 

آییلن دادرسلی جرایم، از تشلریفات زیادی برخوردار اسلت. 
هلل- اعتبلار قضیله مختومه در تخلفلات اداری جاری نیسلت. بنابراین کسلی که از نظر 
اتهلام اخلذ رشلوه در دادگاه تبرئله شلده، ممکن اسلت به عللت ارتکاب هملان عمل در 
دادگاه اداری محکوم شلود، چون ارتکاب جرم مسلتلزم احراز عناصر و شلرایطی اسلت. 
بله عنوان مثال، شلخصی کله برای انجام عملی، قرار گرفتن رشلوه را گذاشلته، از لحاظ 

انضباطلی قابلل مجازات اسلت، در صورتی که مرتکب جرم ارتشلاء نشلده اسلت. 

5- عبلارت »املور خلالف شلأن« مبهم بلوده و عالوه بر ایلن که قابل احصاء نمی باشلد، 
دسلت مقلام قضلاوت کننلده را نیز در تفسلیر آن بازمی گلذارد و ممکن اسلت امری که 
یلک قاضلی خالف شلأن روحانیلت می پندارد، از سلوی قضلات دیگر ملورد تردید واقع 

گردد. 

6- مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد در زملره نهادها و مراکز وابسلته و مرتبلط با دفتر 
مقلام معظلم رهبلری می باشلد )نامله شلماره 43983،  ملورخ 1387/11/26 معاونلت 
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نظلارت و حسابرسلی دفتلر مقام معظلم رهبری(. 

7- بلا عنایلت بله ملواد )1( و )2( آیین نامه دادسلراها و دادگاه های ویلژه روحانیت، یکی 
از وظایلف ایلن مرجع، پیشلگیری از نفلوذ افراد منحلرف و تبهلکار در حوزه های علمیه 
و حفلظ شلأن روحانیلت اسلت. بلا توجله بله این کله مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد 
متوللی حکومتلی املور مسلاجد می باشلد، للذا اعضلای فعلال مسلاجد از جملله ائمله 
جماعلات تحلت نظلارت اداری آن مرکلز می باشلند. ائمله جماعات مسلاجد روحانیونی 
می باشلند کله در تدابیلر مقلام معظلم رهبلری از آن هلا بله عنلوان مدیلر مسلاجد، یاد 

شلده است.

8- بله موجلب تبصلره ملاده )2( آیین نامله مذکلور، مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد 
مکللف اسلت در جهلت اجرای وظایلف و اهداف منلدرج در مواد یلک و دو آن آیین نامه 

در رابطله بلا املور مرتبلط بلا روحانیون با مرجلع قضایلی مذکور هملکاری نماید. 
بدیلن منظلور چنان چله از سلوی اشلخاص حقیقلی و حقوقلی شلکایتی علیله ائمله 
جماعلات مسلاجد تسللیم دادسلرا گلردد، بنلا بلر تشلخیص دادسلتان ویلژه روحانیت 
تهلران رونوشلتی از شلکایت بله مرکلز ارجلاع خواهد شلد تلا حداکثلر ظرف دو ملاه از 
تاریلخ وصلول رونوشلت شلکواییه در مدیریلت حقوقلی مرکلز، جهلت حصلول صلح و 
سلازش ملورد بررسلی قلرار گیلرد و نتیجله تقدیم دادسلرا شلود و چنان چه بله صلح و 
سلازش یا نتیجه مطلوب نرسلید، پرونده متشلکله به همراه اوراق مربوطه به دادسلرای 
ویلژه روحانیلت جهت هرگونه اقدام اعاده خواهد شلد. ضمناً ارسلال رونوشلت شلکایت 
بله مرکلز مانلع اقدامات دادسلتان نخواهد بلود )بند 1 ملاده 2 تفاهم نامه ارتقای سلطح 
همکاری هلا بیلن مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد و دادسلتانی ویلژه روحانیلت تهران، 

شلماره 92/3981 ملورخ 1392/11/23(.

9- در صلورت وجلود دالیلل کافلی در جرایم سلنگین به طلوری که احتمال بازداشلت 
متهلم زیلاد اسلت، بله منظور حفظ شلأن و جایلگاه رفیع اماملت جماعت در مسلجد و 
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محلل و اجتنلاب از هرگونله برخورد قهلری یا جلب در حضور نمازگلزاران و اهالی محل، 
ابتلدا موضلوع از طرف دادسلتان به شلکل مقتضلی به مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد 
ابلالغ می شلود تا حسلب مورد نسلبت به تعلیلق امام جماعلت اقدام گلردد و در صورت 
صلدور حکلم قطعلی و الزم االجرا مبنلی بر محکومیت کیفلری، مراتب جهلت برکناری 

املام جماعلت بله مرکز اعلالم می گردد )بنلد ب ملاده 2، همان(. 

10- در صورتلی کله احلدی از ائمه جماعات در انجام وظایف و تکالیف شلرعی و قانونی 
خلود، برابلر ارزیابی هلای تخصصلی مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد کوتاهلی نموده و 
پلس از مرحلله ارایله تذکلرات اصالحی، در برابلر حکم برکنلاری مرکز مقاوملت نماید، 
مراتب طی شلکواییه از سلوی مدیریت حقوقی مرکز و در راسلتای بند )ب( ماده )13( 
آیین نامله دادسلراها و دادگاه هلای ویلژه روحانیلت، جهلت برخلورد قضایلی و قانونی به 

دادسلرا اعلالم خواهد شلد )بند ج ملاده 2، همان(. 

11- مرکلز پیلش از صدور احکام ائمه جماعات و به منظور کسلب اطمینان از صالحیت 
گزینله ملورد نظر، نسلبت بله اخذ اسلتعالم مکتلوب از دادسلتانی اقلدام می نماید )بند 

د ملاده 2، همان(. 
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تشکیالت «

الف- دادسرا 

ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.  ●

1- املام خمینلی طلی حکملی در تاریلخ 1366/3/25 حجت االسلالم علی فالحیان 
را بله عنلوان اولیلن دادسلتان دادسلرای ویلژه روحانیلت منصلوب کردنلد تلا بلر طبق 
موازیلن شلرع مقدس بله جرایم روحانی نمایان و دین به دنیافروشلان رسلیدگی نمایند. 
ایشلان هم چنیلن کلیله دادگاه ها و دادسلراها را موظف نمودنلد تا با ارسلال پرونده های 
درخواسلتی کله در حلدود اختیلارات ایلن دادگاه و دادسلرا اسلت بله دادسلتان ویلژه 

روحانیلت کملک نمایند. 

2- از آن تاریخ به بعد، به ترتیب حجج اسلالم، آقایان علی فالحیان، محمد ری شلهری، 
غالم حسلین محسلنی اژه ای، محملد سللیمی و سلیدابراهیم رییسلی، از سلوی مقلام 

معظلم رهبلری به عنوان دادسلتان کل دادسلرای ویلژه روحانیت انتخلاب گردیدند.

3- در ایلن بیلن، بله اسلتثنای حجت االسلالم محملد سللیمی کله مدتی قبلل از پایان 
مأموریتلش جلای خلود را بله حجت االسلالم رییسلی )معاون اول قلوه قضاییه( سلپرد، 
مابقلی دادسلتان ها بله دلیلل کثلرت اشلتغاالت و یا حضلور در مناصب جدید از سلمت 

خلود اسلتعفا نمودند. 

4- اگرچله حجت االسلالم رییسلی، »پنجمین« دادسلتان کل ویژه روحانیت محسلوب 
می گلردد، لیکلن بله جهلت ایلن کله حجت االسلالم عللی رازینلی، از سلال 1366 تلا 
1391، بلا حکلم املام خمینلی، حاکم شلرع ایلن دادگاه بوده اسلت، حجت االسلالم 
منتظلری )بلا حفلظ سلمت به عنلوان رییلس دیلوان عداللت اداری(، »دومیلن« حاکم 

شلرع ایلن دادگاه محسلوب می گلردد. 
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5- دادسلرای ویلژه روحانیلت در هلر شلهر یا حلوزه قضایی مرکب اسلت از: دادسلتان، 
معلاون ارشلاد، معلاون تحقیقلات و املور اجرایلی، مدیلر اداری و ماللی و دادیلار و کادر 

اداری. 

6- دادسلتان منصلوب، از معلاون قضایلی، معلاون بررسلی و پیشلگیری، معلاون املور 
اسلتان ها، معلاون اداری ماللی، دفتلر دادسلتانی و دفتلر حفاظلت و گزینلش برخلوردار 
خواهلد بلود. شلرح وظایلف هرکلدام از ایلن معاونین، توسلط دادسلتان منصلوب ابالغ 
می گلردد )ملاده 5 آیین نامله دادسلراها و دادگاه هلای ویلژه روحانیلت مصلوب 1369(. 
مقلررات اداری و اسلتخدامی کارکنلان غیرقضایی دادسلراها و دادگاه های ویژه روحانیت 
به تصویب دادسلتان منصوب رسلیده )تبصره ماده 6، همان( و عزل و نصب دادسلتان ها 
و دادیاران دادسلراهای ویژه شهرسلتان توسلط ایشلان انجام می پذیرد )ماده 7، همان(. 

مـاده 4- مسـئولیت، ریاسـت و نظـارت همه دادسـراها به عهـده دادسـتان منصوب  ●
بود.  خواهـد 

1- دادسلتان ویلژه روحانیلت در رأس دادسلرا قلرار دارد و اقامه دعلوی و تعقیب جرایم 
از حیلث حقلوق عموملی بر عهلده وی قلرار دارد. بر این اسلاس، وی می توانلد به عنوان 
مدعی العملوم در گسلتره کشلور، در خصلوص فعلل یا ترك فعلل اشلخاص روحانی که 
بله کیلان جامعله روحانیت آسلیب می رسلاند، تقاضای تعقیلب عامالن مزبلور را مطرح 

نماید. 

2- از جملله وظایلف دادسلتان ویلژه روحانیلت، وظیفله قضایلی و نظارتلی اسلت. وی 
ریاسلت و نظلارت بلر املور تمامی دادسلراهای ویلژه روحانیت در شلهرها یلا حوزه های 

قضایی کشلور را برعهلده دارد. 
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مـاده 5- )اصالحـی 1384/9/5( دادسـتانی مرکـز )دادسـتان منصـوب( دارای یـک  ●
معـاون قضایـی، معـاون بررسـی و پیشـگیری، معاون امـور اسـتان ها، معـاون اداری 
مالـی، دفتـر دادسـتانی و دفتر حفاظـت و گزینش خواهد بود. شـرح وظایـف هرکدام 

توسـط دادسـتان منصـوب ابـالغ می گردد. 
معاونیلن دادسلراها در شلهرها یلا حوزه هلای قضایلی، به پیشلنهاد دادسلتان همان 
دادسلرا و ابلالغ دادسلتان منصلوب )دادسلتانی مرکز( تعیین خواهد شلد )ملاده 8، 

همان(. 

مـاده 6- )اصالحـی 1384/9/5( تشـکیالت هـر دادسـرا عبارت اسـت از: دادسـتان،  ●
معـاون ارشـاد، معـاون تحقیقات و امـور اجرایی، مدیـر اداری و مالی و بـه تعداد کافی 

دادیـار و کادر اداری. 

تبصره- )الحاقی 1390/8/11( مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیرقضایی دادسراها و  ■
دادگاه های ویژه روحانیت به تصویب دادستان منصوب می رسد. 

مـاده 7- )اصالحـی 1384/9/5( عـزل و نصـب دادسـتان ها و دادیـاران دادسـراهای  ●
ویـژه شهرسـتان بـا اخـذ تمایـل از آنان بـه عهده دادسـتان منصـوب خواهـد بود. 

تبصره- )الحاقی 1384/9/5( در صورت ضرورت جابه جایی قضات فوق الذکر بدون تمایل،  ■
موضوع قباًل در جلسه ای متشکل از دادستان منصوب و معاون قضایی او و رییس شعبه اول 

دادگاه های ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد. 

1- عبلارت »بلا اخذ تمایل« از دادسلتان ها و دادرسلان دادسلراهای ویژه شهرسلتان، در 
اصالحلات آیین نامله ملورخ 1384/9/5 اضافه گردید. 

2- تلا هنگاملی کله دادسلرا در شلهرها یلا حوزه هلای قضایلی مشلروحه در ملاده )9( 
آیین نامله، تشلکیل نشلده باشلد، مرجلع رسلیدگی بله پرونده هلای آن حلوزه توسلط 

دادسلتانی مرکلز، تعییلن می گلردد. 
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3- نقلل و انتقلال و تغییلر سلمت قضلات به تصمیلم مقاملات قضایی، از مواردی اسلت 
کله امنیلت شلغلی قاضی را خدشله دار می سلازد؛ زیرا مطابلق تبصره ملاده 7 آیین نامه، 
ممکلن اسلت ایلن تغییلر ملورد رضلای قاضلی نبلوده و آراملش خاطلر او را برهلم زند. 
وانگهلی، چله بسلا ممکن اسلت قاضلی در مقلام رسلیدگی پرونده ای باشلد کله صدور 
حکلم موجلب محکومیلت روحانلی متنفذی باشلد و اشلخاص مذکلور با اعملال نفوذ و 
یلا قلدرت، موجبلات انتقلال و در نتیجه موجبلات عدم امکان رسلیدگی و صلدور حکم 
نسلبت بله پرونلده ملورد نظلر را از ناحیله او فراهلم کنند. چنیلن حالتی قطعاً سلالمت 
دسلتگاه قضایلی را مخلدوش می نمایلد )ر.ك : هاشلمی، سلیدمحمد، پیشلین، صلص 
397- 396(. بله همیلن سلبب اسلت کله اصل یکصد و شلصت و چهارم قانون اساسلی 
مقلرر ملی دارد: »بلدون رضلای او )قاضلی(، نمی توان محلل خدمت یا سلمتش را تغییر 
داد، مگلر بله اقتضلای مصلحت جامعله با تصمیم رییس قلوه قضاییه پس از مشلورت با 

رییلس دیوان عالی کشلور و دادسلتان کل«. 

4- تبصلره ملاده 7 آیین نامله، علالوه بلر تعلارض بلا اصلل مصونیلت شلغلی قضلات، با 
اصلل 167 قانلون اساسلی نیلز در تعلارض بله نظلر می رسلد. زیلرا قانون گذار اساسلی، 
جابه جایلی بلدون کسلب رضایلت قاضلی را منوط بله حصول سله شلرط: 1- مصلحت 
جامعله 2- تصمیلم رییلس قلوه قضاییه 3- مشلورت با رییس دیلوان عالی و دادسلتان 
کل کشلور نملوده اسلت. املا به دلیلل خلارج بلودن دادسلرا و دادگاه ویلژه روحانیت از 
تشلکیالت قلوه قضاییله، در ایلن آیین نامله، اشلارهای به تحقق سله شلرط فوق نشلده 

ست.  ا

5- اصلل مصونیلت شلغلی قضلات بله عنلوان مصلحلت اهلم، هلر مصلحت دیگلری را 
تحت الشلعاع خلود قلرار می دهلد. جابه جایلی و نقلل و انتقلال بلدون رضایلت قضلات، 
هملواره آن هلا را بلا تزللزل شلغلی مواجله می سلازد کله در این صلورت محافظله کاری 
و پرهیلز از قاطعیلت در صلدور احلکام در خصلوص اشلخاص روحانلی، یکلی از عوارض 

نامطلوبلی اسلت کله قاضلی را از انجلام وظیفله صحیلح خلود دور خواهد سلاخت. 
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مـاده 8- معاونین دادسـراها به پیشـنهاد دادسـتان همان دادسـرا و ابالغ دادسـتان  ●
منصـوب تعیین خواهد شـد. 

مـاده 9- )اصالحـی 1384/9/5( دادسـرای ویـژه روحانیت در شـهرها و یـا حوزه های  ●
قضایی مشـروحه ذیـل تشـکیل می گردد: 

تهران: استان های تهران و سمنان. 
قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان. 

مشـهد: اسـتان های خراسـان رضوی، خراسـان شـمالی، خراسـان جنوبی و سیستان 
بلوچستان.  و 

اصفهان: استان های اصفهان )به استثنای کاشان(، یزد و چهارمحال و بختیاری. 
شیراز: استان های فارس، بوشهر، کهگلویه و بویراحمد. 

تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان. 
ساری: استان های گلستان و مازندران. 
اهواز: استان های خوزستان و لرستان. 
کرمان: استان های کرمان و هرمزگان. 

همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایالم. 
رشت: استان های گیالن و قزوین. 

تبصره- تا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی به  ■
پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعیین می گردد. 

دادسلراهای ویلژه روحانیلت در 11 شلهر معین شلده در آیین نامه تشلکیل شلده ا ند اما 
در تشلکیالت آن هلا بازپرس پیش بینی نشلده اسلت. 
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ب- دادگاه 

مـاده 10- حاکـم شـرع شـعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سـوی مقـام معظم رهبری  ●
می گردد.  منصـوب 

1- املام خمینلی طی حکملی مورخ 1366/3/25، حجت االسلالم عللی رازینی را به 
عنوان حاکم شلرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کردند. ایشلان تا سلال 91 این سلمت 
را برعهلده داشلته و از ایلن تاریلخ بله بعد، بلا حکم مقلام معظم رهبری، حجت االسلالم 
و المسللمین محمدجعفلر منتظلری، رییلس دیلوان عداللت اداری، بلا حفظ سلمت، به 

عنلوان حاکلم شلرع دادگاه ویژه روحانیت منصلوب گردیدند. 

2- انتصلاب حاکلم شلرع دادگاه ویلژه روحانیلت توسلط رهبلری، از باب نظلارت عالیه 
ایلن مقلام بلر دادسلرا و دادگاه ویلژه روحانیلت اسلت )ملاده 1 آیین نامله دادسلراها و 

دادگاه هلای ویلژه روحانیت(. 

3- حاکلم شلرع دادگاه کله بلا حکم رهبلر انقالب منصلوب می گردد، رییس شلعبه اول 
دادگاه ویلژه روحانیلت خواهد بود. 

4- تلا پیش از اصالح آیین نامه دادسلراها و دادگاه هلای ویژه روحانیت مورخ 1384/9/5، 
سلایر قضلات دادگاه نیلز حسلب مورد مطابلق نظر رهبلری منصوب می گردیدنلد )ماده 

11، همان(. 

5- ارجلاع پرونلده بله شلعب دادگاه و ایجلاد هماهنگلی بیلن آن هلا و نظارت بر حسلن 
جریلان املور بله عهده حاکلم شلرع شلعبه اول خواهد بلود )ملاده 40، همان(. 

6- از دیگلر اختیلارات حاکلم شلرع شلعبه اول دادگاه ویژه روحانیت، حلل اختالف بین 
دادگاه و دادسلرای ویلژه از حیلث صالحیلت رسلیدگی بله پرونلده می باشلد. در ایلن 
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صلورت خصوص نظلر ایشلان، الزم االتباع اسلت. 

7- دادگاه ویژه روحانیت تابع اصل وحدت قاضی است. 

مـاده 11- )منسـوخه- 1384/9/5( سـایر قضات دادگاه حسـب مورد طبـق نظر مقام  ●
معظم رهبـری منصـوب می گردند. 

مـاده 12- کارمنـدان دفتـری دادگاه بـا هماهنگـی حاکـم شـرع شـعبه اول تعییـن  ●
می گردنـد. 
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صالحیت ها 

مـاده 13- )اصالحـی 1384/9/5( دادسـراها و دادگاه هـای ویـژه روحانیـت در موارد  ●
ذیـل صالـح به رسـیدگی می باشـند: 

الف- کلیه جرایم روحانیون 
ب- کلیه اعمال خالف شأن روحانیون 

ج- کلیـه اختالفـات محلـی مخـل بـه امنیت عمومـی در صورتـی که طـرف اختالف 
باشـد.  روحانی 

د- کلیـه امـوری کـه از سـوی مقـام معظم رهبـری بـرای رسـیدگی مأموریـت داده 
می شـود. 

تبصره 1- در مواردی که دادسرای ویژه، رســـیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی  ■
ذی  ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند. 

تبصره 2- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه های ذی  ربط صورت می گیرد.  ■

تبصره 3- )الحاقی 1384/9/5( کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای  ■
نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اســـالمی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران 
رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران 
و فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و مدیران کل 
اطالعات استان ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق، پرونده آنان در دادسرا و دادگاه 
ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه 

جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد. 

1- در اصلالح آیین نامله ملورخ 1384/9/5، عبلارت »کلیله جرایم عموملی روحانیون« 
بله »کلیله جرایلم روحانیون« تغییلر یافت. 
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2- ایجلاد دادگاه هلای اختصاصلی و ویلژه، بله اعتبلار ویژگلی جلرم یلا موضلوع دعلوا 
می باشلد. اگلر روحانیلون را به عنلوان صنف خاص و متمایلز بپذیریم، تأسلیس و ایجاد 
دادگاه، بله اعتبلار شلخصیت و موقعیلت خلاص اجتماعلی آنلان خواهلد بلود. در ایلن 
صلورت، عللی االصلول، اتهاملات صرف صنفی مناسلب این دادگاه می باشلد )هاشلمی، 

سلیدمحمد، پیشلین، ص 445(. 
در حاللی کله آیین نامله اختیارات وسلیعی در نظلر گرفته و کلیه جرایلم و اعمال خالف 
شلأن روحانیلون و نیلز کلیله اختالفلات محللی کله مخلل بله امنیلت عمومی باشلد را 
)در صلورت روحانلی بلودن طرف اختلالف(، در صالحیلت دادسلراها و دادگاه های ویژه 

روحانیلت قرار داده اسلت. 

3- حتلی در دعلاوی حقوقلی و مدنلی علیله روحانیلون کله رسلیدگی بله آن مطابلق 
قوانیلن در صالحیلت مراجلع عموملی اسلت، در ملوارد خاص و بر حسلب ضلرورت، به 
تشلخیص دادسلتان روحانیلت، رسلیدگی بله آن در صالحیلت دادگاه ویلژه روحانیلت 
خواهلد بلود. در ایلن صلورت دادسلراها و دادگاه هلا موظفنلد کله بلا درخواسلت دادگاه 
ویلژه روحانیلت پرونلده را ارسلال نماینلد )ملاده 14 آیین نامله، آیین نامله دادسلراها و 

دادگاه هلای ویلژه روحانیت(. 

4- دادسلراهای ویلژه روحانیلت در خصلوص جرایلم خلارج از محلل اسلتقرار خلود نیز 
می تواننلد بله دادسلراهای عموملی و انقلالب اسلالمی هملان حلوزه نیابلت دهنلد و 
دادسلراهای مزبلور حسلب مورد موظف بله انجام درخواسلت های فوق می باشلند )ماده 

29، هملان(. 

5- مابقی دادسلراها در مواردی که نسلبت به روحانیون از آن ها سللب صالحیت شلده 
حلق ورود ندارنلد. مگلر این که دادسلتان ویژه حلوزه قضایی مربوطه این اجلازه را صادر 

کند )ملاده 15، همان(. 



279 فصل سوم: مقررات 

6- حتلی اعماللی کله مطابلق قانون جرم نیسلت اما به لحاظ شلرعی مسلتوجب عقاب 
اسلت یلا عرفاً موجلب هتک حیثیت روحانیت می شلود نیز قابل مجازات دانسلته شلده 
اسلت و در این گونله ملوارد قاضلی »بر اسلاس نظر خود اقلدام به صدور حکلم می کند«. 

7- بله نظر می رسلد پوشلیدن لباس هلای غیر متعارف و اسلتفاده از کراوات و دسلتمال 
گلردن، اسلتعمال سلیگار، اشلتغال بله اموری چلون دست فروشلی، دالللی و مصادیقی 
از ایلن قبیلل در زملره اعملال خلالف شلأن ائمه جماعلات مسلاجد به عنوان اشلخاص 
روحانلی حاضلر در مسلجد باشلد. بلا ایلن وجلود، به عنلوان نمونه مشلخص نیسلت آیا 
انجلام مشلاغلی چلون تاکسلی رانی یلا اسلتفاده از موتورسلیکلت، یلا ملبلس نبلودن به 
لبلاس روحانیلت در انظلار عموملی، از مصادیلق املور خلالف شلأن روحانلی محسلوب 
می گلردد یلا خیلر. علی القاعلده در چنین مواردی بایسلتی بله عرف محل رجلوع نمود.

8- رسلیدگی بله اختالفلات محللی مخلل بله امنیلت عموملی که طلرف اختلالف آن، 
شلخص روحانلی اسلت بلا هماهنگلی دسلتگاه هایی چلون وزارت اطالعات خواهلد بود. 

9- مقلام معظلم رهبلری می تواند رسلیدگی بله موضوعاتی که مشلمول بندهای یک تا 
سله ملاده )13( نمی گردنلد را نیز به تشلخیص خلود، از دادسلرا و دادگاه ویژه روحانیت 

بخواهد. 

10- دادسلتان شهرسلتان می توانلد در جرایلم خفیف و امور خالف شلأن روحانیت قرار 
تعلیلق تعقیب صلادر کند )بند و ملاده 26، همان(. 

11- در پرونده هلای ارجاعی از سلوی دادسلرای ویژه روحانیت، مراجلع قضایی ذی  ربط 
مکللف به رسلیدگی بلوده و حق صدور قلرار عدم صالحیت را نخواهند داشلت. 

12- در میلان اعضلای حقوقلی مجملع تشلخیص مصلحت نظلام، رییس قلوه قضاییه و 
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فقهلای شلورای نگهبلان و از میان شلخصیت های حقیقلی مجمع، فقهایی که از سلوی 
رهبلری انتخلاب می شلوند، لزوملاً روحانلی می باشلند. از میلان ورزا نیز، وزیلر اطالعات 
و اعضلای مجللس خبلرگان رهبلری بله جهلت شلرط اجتهلاد در اسلتنباط برخلی از 

موضوعلات فقهلی، لزوملاً روحانی می باشلند. 

13- رسلیدگی بله کلیله اتهامات نماینلدگان مجلس خبرگان رهبلری و ائمه جمعه، در 
دادسلرا و دادگاه ویژه روحانیت مسلتقر در تهران می باشلد. 

مـاده 14- دعـاوی حقوقـی و مدنـی علیـه روحانیـون مطابـق قوانیـن در دادگاه های  ●
مدنـی و حقوقـی رسـیدگی خواهد شـد مگـر مـوارد خاصی کـه بر حسـب ضرورت 
رسـیدگی آن »بـه نظـر دادسـتان منصـوب « در دادگاه ویـژه اصلـح باشـد. در ایـن 
صورت دادسـراها و دادگاه هـا موظفند که با درخواسـت دادسـرا و دادگاه ویژه پرونده 

را ارسـال نمایند. 
1- اصلل بلر ایلن اسلت که دعلاوی حقوقلی و مدنی علیله روحانیلون )از جملله احوال 
شلخصیه، مالکیلت و...(.، در دادگاه هلای حقوقلی رسلیدگی گلردد. تشلخیص ملوارد 
ضلرورت، با دادسلتان مرکلزی خواهد بود. در این صورت، سلایر مراجلع قضایی مکلفند 
کله بله محض درخواسلت دادسلرا و دادگاه ویژه روحانیلت، پرونده را برای آن ها ارسلال 

یند.  نما

2- قیلد »ضلرورت« در ملاده فلوق مبهم بلوده و حدود و ثغور آن به درسلتی مشلخص 
نمی باشلد. ایلن موضلوع احتمال تفسلیر شلخصی را افزایلش می دهد. 

ماده 15- سـایر دادسـراها در اموری که نسـبت به روحانیون از آن ها سـلب صالحیت  ●
گردیـده، حـق ورود، تحقیـق و تعقیب را ندارنـد، مگر با اجـازه دادسـتان ویژه حوزه 

مربوطه.  قضایی 



281 فصل سوم: مقررات 

مـاده 16- روحانـی به کسـی اطـالق می گردد کـه ملبس به لبـاس روحانیت باشـد یا  ●
در حـوزه مشـغول تحصیل باشـد یـا اگر به کار دیگری مشـغول اسـت عرفـاً روحانی 

محسـوب گردد. 
1- در صورت حصول یکی از شرایط ذیل شخص، روحانی تلقی می گردد: 

الف( ملبس به لباس روحانیت باشد 
ب( تحصیالت حوزوی داشته باشد 

ج( عرفاً روحانی باشد 

2- روحانلی عاللم دینلی اسلت کله به دسلتورات و تعالیم دینی مسللط بلوده و به آن ها 
عاملل اسلت. در برخلی از ادیلان، روحانلی به فلردی گفته می شلود که عالوه بر تسللط 

بلر دسلتورات و تعالیلم آن دیلن و عمل بله آن ها، دیگلران را نیز راهنمایلی می کند. 

3- مشلخص نگردیلده ملراد از شلخص »عرفاً روحانی« دقیقاً کیسلت و چله معیارهایی 
بلرای تشلخیص او وجلود دارد. بله عنلوان مثال آیا گذرانلدن تعداد معینلی از واحدهای 
تحصیللی همچلون اصلول، متلون و قواعد فقله توسلط دانش آموختگان حقلوق و فقه و 
مبانلی حقلوق، سلبب می گردد که شلخصی عرفلاً روحانی محسلوب گلردد؟! هم چنین 
می تلوان در خصلوص ایلن ابهلام به اشلتغال متملادی افرادی غیلر روحانلی در نهادها و 

دسلتگاه هایی چلون مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد اشلاره نمود. 

مـاده 17- تخلفـات قضات و کارمنـدان دادسـرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سـبب  ●
خدمـت مرتکـب شـده اند، زیرنظر مسـتقیم دادسـتان منصـوب و رییس شـعبه اول 

دادگاه مـورد رسـیدگی قـرار خواهد گرفت. 
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آیین دادرسی  «

جرم 

مـاده 18- هـر فعلـی یـا ترک فعلـی که مطابـق قوانیـن موضوعـه یا احکام شـرعیه  ●
قابـل مجـازات یـا مسـتلزم اقدامات تأمینـی و تربیتی باشـد، جـرم محسـوب می گردد. 

تبصره- اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقالب اســـالمی باشد، برای  ■
روحانیون جرم تلقی می شود. 

1- حکلم بله مجلازات و اجلرای آن باید تنهلا از طریلق دادگاه صالح و بله موجب قانون 
باشلد )اصل سلی و ششلم قانون اساسلی ایران(. 

2- اصلل، برائلت اسلت و هیچ کلس از نظر قانلون مجرم شلناخته نمی شلود، مگر آن که 
جلرم او در دادگاه صاللح ثابلت گردد )اصل سلی و هفتلم، همان(.

3- احلکام دادگاه هلا باید مسلتدل و مسلتند به مواد قانون و اصولی باشلد که بر اسلاس 
آن حکم صادر شلده اسلت )اصل یکصد و شلصت و ششلم، همان(. 

4- قاعده قبح عقاب بالبیان و آیه )286( سلوره بقره »ال یَُکلُِّف اهللُ نَْفسلًا إاِلَّ ُوْسلَعها...«، 
دالللت بلر پذیلرش اصلل قانونلی بلودن جرایلم و مجازات ها در حقلوق اسلالمی دارد و 
سلابقه اصلل مذکلور در حقلوق اروپلا بله اعالمیه حقلوق بشلر مصلوب 1789 میالدی 
بلاز می گلردد )باهلری، محملد، تقریلرات حقوق جلزای عمومی، دانشلگاه تهران، سلال 

1348- 1347، ص 111(. 

5- بله منظلور رفلع اشلکاالت وارده بلر اصلل قانونلی بلودن جرایلم و مجازات هلا، اصل 
شلخصی کلردن کیفلر پیشلنهاد شلده اسلت که بله موجلب آن، به قاضلی اجلازه داده 
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می شلود کله بلا توجه به خصوصیات و شلرایط حال مجلرم بین کیفر حداقلل و حداکثر 
پیش بینلی شلده در قانلون، مجلازات مناسلبی را بلرای مرتکلب تعیین نماید )شلکری، 
رضلا، سلیروس، قلادر، قانون مجازات اسلالمی در نظم حقوق کنونی، نشلر مهاجر، چاپ 

چهارم، ویرایلش دوم، 1384، ص21(. 

6- از آثلار و نتایلج اصلل قانونلی بلودن جرایلم و مجازات هلا ایلن اسلت کله قاضلی در 
تعییلن وصلف مجرمانله مللزم بله رعایت متن قانلون می باشلد و نمی تواند عمللی را که 
بله موجلب قانون فاقلد وصف مجرمانه اسلت، جرم بدانلد. بنابراین برعهده قاضی اسلت 
کله بلا تتبلع در قوانیلن جزایلی، وصلف مجرمانه بلرای عمل اتهاملی بیابد و اگلر نیافت 

مکللف بله صدور حکلم برائت اسلت.

7- بله نظر می رسلد مواد )18( و )42( آیین نامه دادسلراها و دادگاه هلای ویژه روحانیت 
در تعلارض بلا ملاده 2 قانلون مجلازات اسلالمی و اصلول 36، 37 و 169 قانون اساسلی 
بلوده و نیلاز به اصالح داشلته باشلند )اردبیللی، محمدعلی، حقوق جلزای عمومی، جلد 

اول، میزان، چلاپ اول، 1379، ص 136(. 

8- ماهیلت رفتلار ملادی جلرم حسلب ملاده مذکور، فعلل یا تلرك فعل اسلت. مقصود 
از فعلل، عملل مثبتلی اسلت که انجام می شلود. مانند کشلتن، بلردن، زدن، سلوزاندن، 
خلراب کلردن و ممکلن اسلت معنلوی باشلد. نظیلر اهانلت نملودن و... مقصلود از جرم 
تلرك فعلل نیلز امتناع از ایفلای تکلیف مقرر قانونی اسلت. مانند ترك انفلاق، عدم ثبت 

واقعله ازدواج و... 

9- مطابلق ملاده یلک قانلون اقداملات تأمینلی و تربیتلی مصلوب 1339/2/12، مراد از 
اقداملات تأمینلی و تربیتلی، تدابیری اسلت کله دادگاه برای جلوگیری از تکلرار جرم در 
ملورد مجرمیلن خطرناك اتخاذ می کنلد. از نظر حقوقی عبارت اسلت از مجموعه تدابیر 
پیشلگیرانه ناشلی از واکنلش جامعله بلرای جلوگیلری از تکلرار جرم از سلوی مجرمین 
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خطرنلاك کله بنلا بله حکم قانلون از جانلب دادگاه اتخلاذ و دربلاره آن اعملال می گردد 
)قاسلمی، ناصلر، اقدامات تأمینی و تربیتلی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشلر میزان، 

چلاپ اول، 1374، ص 13(. 

10- قاعلده عطف به ماسلبق نشلدن قوانین کیفری مشلمول اقداملات تأمینی و تربیتی 
نمی شلود. زیلرا فلرض بر این اسلت که اقداملات تأمینی و تربیتی مجازات نیسلت. 

11- در خصلوص ماهیلت فقهلی و حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی و اقسلام آن رجوع 
کنیلد به: رهامی، محسلن، اقدامات تأمینلی و تربیتی، تهران، میزان، چلاپ اول، 1381، 

صص 95- 160.

12- عبارت »هتک حیثیت روحانیت و انقالب اسالمی«، ابهام برانگیز است. 

ماده 19- جرایم می تواند دارای سه حیثیت باشد:  ●
1- حیثیت حق الهی: از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است. 

2- حیثیـت عمومـی: از جهتی که مخل نظـم و امنیت عمومی و هتـک حیثیت جامعه 
گردد.  روحانیت  و 

3- حیثیـت خصوصـی: از جهتـی کـه موجـب ضـرر مـادی یا معنـوی به شـخص یا 
اشـخاص معیـن حقیقی یـا حقوقی شـود. 

1- کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می گردد: 

اول- جرایملی کله مجلازات آن در شلرع معیلن شلده ماننلد ملوارد حلدود و تعزیلرات 
 . عی شر

دوم- جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی باشد. 
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سلوم- جرایملی کله تعلدی بله حقوق شلخص یلا اشلخاص معیلن حقیقی یلا حقوقی 
اسلت )ملاده 2 قانلون آییلن دادرسلی دادگاه هلای عموملی و انقلالب در املور کیفری( 

2- جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود: 
الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی 

ب- ادعلای خصوصلی بلرای مطالبله حلق از قبیلل قصلاص و قلذف یلا ضلرر و زیلان 
اشلخاص حقیقلی و حقوقلی. 

3- ایلن آیین نامله، بلا تفکیلک حیثیلت حق اللهلی از حیثیت عموملی، در نظر داشلته 
اسلت تلا جرایملی را کله واجلد حیثیلت حق اللهی هسلتند از سلایر جرایم جلدا کند و 
حیثیلت جداگانله بلرای آن قایلل شلود کله چنیلن اقداملی مشلخصاً بیانگر ایلن نکته 
اسلت کله از خللط جرایمی کله واجد حیثیلت حق اللهی هسلتند با جرایمی کله دارای 
حیثیلت عموملی هسلتند جلوگیری کند و بلرای هر یک ماهیت جداگانله در نظر گیرد 
)بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: پورقهرمانلی، بابلک، قلی پلور، قربان عللی، بررسلی ملاده 2 
آیین نامله دادگاه هلای عموملی و انقالب در امور کیفری، نشلریه دادرسلی، شلماره 28، 

مهر و آبلان1380، ص 53(. 

4- جرایملی کله مخلل نظلم عمومی انلد، از ارتلکاب آن توسلط شلخص روحانلی، کل 
جامعله متضلرر می شلود، ماننلد اختالس، ارتشلاء، کاله بلرداری، حمل سلالح غیر مجاز 
و... ایلن جرایلم واجلد حیثیلت عمومی انلد. جرایملی کله از ارتلکاب آن هلا شلخص یلا 
اشلخاص معینلی متضلرر می گلردد، ماننلد عدم پرداخلت نفقله زوجه توسلط روحانی. 
ایلن جرایلم واجلد حیثیلت خصوصی انلد و جرایملی کله مربوط بله حقلوق  الهی اند که 
شلرع مقلدس اسلالم بلرای آن ها مجازات خاصلی تعیین کرده اسلت. این جرایلم دارای 
حق الهی انلد. ماننلد حلدود و تعزیرات شلرعی )پورقهرمانلی، بابک، قلی پلور، قربان علی، 

هملان، ص 53(. 
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5- در ایلن کله آیلا همله جرایلم واجلد جنبله و حیثیلت عموملی می باشلند یلا خیلر، 
اختلالف نظر اسلت. 

6- صدمله بله منافلع عاطفلی و غیلر ماللی هماننلد احسلاس درد جسلمی و رنج هلای 
روحلی، از بیلن رفتلن آبلرو و حیثیلت و آزادی )کاتوزیلان، ناصلر، حقوق مدنلی، ضمان 
قهری، مسلئولیت مدنی، انتشلارات دانشلگاه تهران، چاپ اول، 1369، ص 142( و ضرر 
و زیلان وارد شلده به شلهرت، حیثیت و آبلرو، آزادی معتقدات مذهبلی، حیات، زیبایی، 
احساسلات و عواطف و عالیق خانوادگی )آشلوری، محمد، آیین دادرسلی کیفری، جلد 
اول، انتشلارات سلمت، چلاپ اول، 1375، ص 210( را ضلرر معنلوی دانسلته و آن را به 

دو گلروه اجتماعلی و عاطفی تقسلیم می کنند. 

7- ضلرر معنلوی ممکلن اسلت به صور مختلف ظاهر شلود. بله عنوان نمونله به صورت 
لطمله بله حقلوق مربلوط به شلخصیت )مانند حق شلرف و حیثیلت در ملورد تهمت و 
افتلرا( یلا بله صلورت درد جسلمی کله زیان دیلده از حادثله ای دچلار آن می شلود، یا به 
صلورت اختلالل روانلی که به زیان دیلده از حادثه ای بله علت اینکه چهلره اش در نتیجه 
حادثله ای کریله گردیلده، دسلت می دهلد، یلا آنچله ضرر للذت بلردن نامیده می شلود 
)ماننلد محرومیلت یلک مفللوج از للذات علادی زندگانلی( و النهایله بلر اثلر جریحه دار 
شلدن عواطلف و احساسلات )ماننلد تألم وارد بر خویشلان نزدیلک زیان دیلده ای که در 
اثر نتیجه تصادف درگذشلته اسلت( )لوراسلا، میشلل، مسلئولیت مدنی، ترجمه محمد 

اشلتری، نشلر حقوق دان، چلاپ اول، 1375 ص 106(. 

8- خسلارت معنلوی در قانلون اساسلی ایلران )اصل بیسلت و دوم: حیثیلت... از تعرض 
مصلون اسلت مگلر در ملواردی کله قانلون تجویلز کنلد. اصلل یکصلد و هفتلاد و یکم: 
هلرگاه در اثلر تقصیلر یلا اشلتباه قاضلی در موضلوع یلا در حکم یلا در تطبیلق حکم بر 
ملورد خلاص،... ضلرر معنلوی متوجله کسلی گلردد، در صلورت تقصیلر، مقصلر طبلق 
موازیلن اسلالمی ضاملن اسلت و در غیر این صورت، خسلارت به وسلیله دوللت جبران 
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می شلود و در هلر حلال از متهم اعلاده حیثیت می گلردد( و در ماده 1 قانون مسلئولیت 
مدنلی )هلر کلس بلدون مجلوز قانونی عملداً یلا در نتیجه بلی احتیاطلی بله... آزادی یا 
حیثیلت یلا شلهرت تجارتلی یلا به هلر حلق دیگری کله به موجلب قانلون بلرای افراد 
ایجلاد گردیلده لطمله ای وارد نمایلد کله موجلب ضلرر ملادی یلا معنوی دیگری شلود 

مسلئول جبلران خسلارت ناشلی از عملل خلود می باشلد( پیش بینی شلده اسلت. 

9- بلا ایلن وجلود ملاده 9 قانلون آییلن دادرسلی دادگاه های عموملی و انقلالب در امور 
کیفلری برخلالف اصلول قانلون اساسلی، در برشلماری ضلرر و زیلان قابل مطالبله تنها 
بله ضلرر و زیلان ملادی و منافلع ممکن الحصلول اشلاره کلرده و بلا تأثیرپذیلری از نظر 
مخالفلان کله بعضلاً متأثلر از نظلرات فقهلی هسلتند، دایلر بلر غیرقابلل مطالبله بودن 
خسلارت معنلوی، از ذکلر خسلارت معنلوی در اعلداد ضلرر و زیان هلای قابلل مطالبله 
خلودداری ورزیده اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: موسلوی مقدم، محملد، ضرر و زیان 
ناشلی از جرم، نشلریه حقوقی دادگسلتری، شلماره 40، پاییز 1381، ص 216- 214(.

10- مقلررات مربلوط بله مطالبله ضرر و زیان ملادی و معنوی، من جمله ملاده 9 قانون 
آیین دادرسلی کیفری نسلخ نشلده و اصل 171 قانون اساسلی جمهوری اسلالمی ایران 
هلم بله ایلن قبیل خسلارات تصریلح کرده اسلت. بنابراین مطالبله ضرر و زیان ناشلی از 
جلرم جنبه قانونلی دارد«. )نظریله شلماره 7/5947- 1365/10/30 اداره کل حقوقی و 

اسلناد و امور مترجمین قلوه قضاییه(. 

11- پلس از ارجلاع قانلون مطبوعلات بله شلورای نگهبلان کله در آذر ملاه 1364 بله 
تصویلب مجللس رسلیده بلود، این شلورا تبصره یلک ملاده 30 را در تعارض بلا موازین 
شلرع تشلخیص داد و اعلالم داشلت کله تقویلم خسلارات معنلوی بله مال مغایر شلرع 
اسلت. املا رفع هتک و توهین که به شلخص شلده، به طریق متناسلب بلا آن در صورت 
مطالبله ذی حلق الزم اسلت )نظریله شلورای نگهبلان ملورخ 1364/9/5. بلرای مطالعه 
بیشلتر ر.ك: حاتملی، علی اصغلر، خسلارات معنلوی و شلیوه های جبلران آن در حقوق 
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ایلران، مجلله عللوم اجتماعلی و انسلانی دانشلگاه شلیراز، شلماره های 25 و 26، پاییلز 
1376 و بهلار 1377، صلص 1 تلا 20 و نقیبلی، سیدابوالقاسلم، جبلران ماللی خسلارت 
در نظریه هلای حقوقلی، نشلریه رهنملون، شلماره های 9 و10، زمسلتان 1383 و بهلار 

1384، صلص 84- 39(.

مـاده 20- تعقیـب متهـم از حیـث حق الهـی مطابـق موازیـن شـرعی و از حیـث  ●
حق النـاس منوط به شـکایت شـاکی خصوصـی و از حیث حقوق عمومی به تشـخیص 

است.  دادسـتان 

تبصره- گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.  ■

1- تعقیلب متهلم و مجلرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلالمی 
برابلر ضوابلط قانونی بله عهده رییس حوزه قضایی می باشلد و از جهلت جنبه خصوصی 
بلا تقاضای شلاکی خصوصی شلروع می گلردد )ماده 3 قانلون آیین دادرسلی دادگاه های 

عمومی و انقلالب در امور کیفری(. 

2- جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند: 
اللف- جرایملی کله تعقیلب آن هلا بله عهلده رییلس حلوزه قضایلی )در حلال حاضلر 
دادسلتان( اسلت، چله شلاکی خصوصلی شلکایت کلرده یلا نکلرده باشلد )ماننلد جرم 
زنلا(. رییلس حلوزه قضایی )دادسلتان( می توانلد این وظیفله را به یکلی از معاونان خود 

کند.  تفویلض 

ب- جرایملی کله با شلکایت شلاکی تعقیب می شلوند و با گذشلت وی تعقیلب موقوف 
نخواهد شلد )مانند سلرقت مسلتوجب حد(. 

ج- جرایملی کله بلا شلکایت شلاکی تعقیب می شلوند و با گذشلت وی تعقیلب موقوف 
خواهلد شلد )ماننلد جلرم صدور چلک بالمحل(. تفکیلک و تعییلن این که املر جزایی 
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تابلع کلدام یلک از انواع یاد شلده اسلت به موجلب قانون می باشلد )ملاده 4 قانون آیین 
دادرسلی دادگاه هلای عموملی و انقالب در املور کیفری(. 

3- گذشلت شلاکی یلا مدعلی خصوصلی در جرایلم قابل گذشلت تعقیب املر جزایی و 
اجلرای مجلازات را متوقلف می کنلد )بنلد دوم ماده 6 قانلون آیین دادرسلی دادگاه های 

عموملی و انقلالب در املور کیفری(. 

4- مقصلود از شلاکی یا مدعی خصوصی قانوناً کسلی اسلت که از وقلوع جرمی متحمل 
ضلرر و زیلان شلده و یلا حقلی از قبیلل قصلاص و قلذف پیلدا کلرده و آن را مطالبله 
می کند. گذشلت شلاکی در جرایم غیرقابل گذشلت تحت شلرایطی از موجبات تخفیف 
اسلت. هم چنلان کله گذشلت وی در جرایلم قابلل گذشلت موجلب موقوفلی تعقیب یا 
موقوفلی اجلرای حکلم اسلت )ملاده 38 و ملواد 100 اللی 104 قانون مجازات اسلالمی 

.)1392/2/1 مصوب 

5- »هلرگاه شلاکی یلا مدعلی خصوصلی در جرایلم غیلر قابل گذشلت بعلد از قطعیت 
حکلم از شلکایت خلود صرف نظلر نمایلد، محکوم علیله می توانلد با اسلتناد به اسلترداد 
شلکایت از دادگاه صادرکننلده حکلم قطعلی درخواسلت کنلد در میلزان مجلازات او 
تجدیدنظلر نمایلد. در ایلن ملوارد دادگاه به درخواسلت محکوم علیه در وقلت فوق العاده 
بلا حضلور دادسلتان تشلکیل می شلود و مجلازات را در صلورت اقتضاء در حلدود قانون 
تخفیلف خواهلد داد. ایلن رأی دادگاه قطعلی اسلت« )ملاده 25 قانون اصالح پلاره ای از 

دادگسلتری(.  قوانین 

6- اصلل بلر للزوم تعقیلب متهلم بله ارتکاب جلرم اسلت )اصل الزاملی بلودن تعقیب(. 
بنابرایلن دادسلتان نبایلد در انتظار تسللیم شلکایت شلاکی از اشلخاص روحانی باشلد. 
بلا ایلن حلال در برخلی جرایم، جنبله خصوصی جلرم در مقایسله با جنبله عمومی آن 

بیشلتر اسلت. از ایلن رو منلوط به شلکایت شلاکی از شلخص روحانی شلده اسلت. 



290

7- گذشلت بله معنلای عفلو و بخشلایش اسلت و گذشلت متضلرر از جلرم یعنلی 
چشم پوشلی و صرف نظلر کلردن مجنی علیله و زیان دیلده از جلرم از تعقیلب متهلم و یا 
مجلازات محکوم علیله. اثلر گذشلت در تمامی جرایم یکسلان نیسلت و به ایلن اعتبار به 
جرایملی کله گذشلت متضلرر از جلرم تعقیلب یا رسلیدگی یا اجلرای حکلم را موقوف 
می کنلد جرایلم قابلل گذشلت گوینلد و بله جرایمی کله گذشلت مجنی علیله از جهت 
تعقیلب بی تأثیلر اسلت جرایم غیرقابل گذشلت گوینلد )شلکری، رضا، سلیروس، قادر، 

پیشلین، ص 82(. 

8- تأثیر گذشلت مشلروط به سله شلرط است. نخسلت: اهلیت، گذشلت حق است. لذا 
گذشلت کننده می بایسلت اهلیت داشلته باشلد و گذشلت محجورین )صغار و مجنون( 
پذیرفتله نیسلت. ثانیلاً: گذشلت باید منجز باشلد. گذشلت مشلروط و مقیلد پذیرفتنی 
نیسلت. ثالثلاً: گذشلت بایلد بقلاء داشلته باشلد. لذا علدول از گذشلت و طرح شلکایات 

مجدد مسلموع نمی باشلد. 

9- گذشلت شلاکی نسلبت به جرم بله منزله گذشلت از دعوی خصوصی و ضلرر و زیان 
ناشلی از جرم نمی باشلد.

10- گذشلت شلاکی در خصوص اقداملات تأمینی من جمله درمانلی و اقدامات تأمینی 
عینلی ماننلد ضبط اشلیاء و وسلایل جلرم بی اثر اسلت )اردبیللی، محمد، حقلوق جزای 

عموملی، جللد دوم، تهران، میزان، چلاپ اول، 1377، ص260(. 

11- در صورتلی کله پلس از گذشلت شلاکی آثلاری ظاهر شلود که نلوع بلزه ارتکابی را 
تغییلر دهلد، مثلاًل پلس از گذشلت مدتلی ایلراد ضلرب و جرح بلا چاقو منجلر به نقص 
عضلو شلود، شلکایت شلاکی بله عللت بلروز علوارض بعلدی قابلل طلرح اسلت )نظریه 
7/5563- 66/10/10 و نظریه شلماره 7/2208- 1377/3/20 اداره کل حقوقی و اسلناد 

و املور مترجمین قلوه قضاییه(. 
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12- »در ملواردی کله صدمله جدیلد در اثلر صدملات وارده قبللی می باشلد گذشلت 
وی شلامل علوارض اخیلر نمی شلود و اتهلام جداگانله ای اسلت« )نظریله 7/2208- 

1377/3/20 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییله(. 

13- »فرقلی بیلن گذشلت در دادگاه یلا خلارج دادگاه و در مراجلع انتظاملی وجلود 
نلدارد« )نظریله 7/3330- 1373/5/15 اداره کل حقوقلی و اسلناد و امور مترجمین قوه 

قضاییه(. 

14- »اسلتفاده از تخفیلف موضلوع ماده 25 قانلون اصالح پاره ای از قوانین دادگسلتری 
]و یلا ملاده 277 قانلون آییلن دادرسلی در املور کیفلری[ بلا گذشلت بعضی از شلکات 
نیلز ممکلن اسلت و گذشلت کلیله آنان ضلرورت نلدارد و در هر حلال ترتیب اثلر دادن 
یلا نلدادن به گذشلت در اختیلار دادگاه اسلت )نظریله 7/3140- 1361/6/30 اداره کل 

حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(. 

15- هلرگاه متضرریلن از جلرم متعدد باشلند، تعقیب جزایی با شلکایت هریلک از آنان 
شلروع می شلود وللی موقوفی تعقیلب، رسلیدگی و اجرای مجلازات موکول به گذشلت 
تملام کسلانی اسلت که شلکایت کرده انلد )ملاده 102 قانون مجلازات اسلالمی مصوب 

 .)1392/2/1

16- حلق گذشلت بله وراث قانونلی متضرر از جلرم منتقل و در صورت گذشلت همگی 
وراث، حسلب ملورد تعقیلب، رسلیدگی یلا اجلرای مجلازات موقلوف می گلردد )تبصره 

ملاده 102 قانلون مجازات اسلالمی مصلوب 1392/2/1(. 
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ضابطین  «

مـاده 21- ضابطیـن دادگسـتری بـر حسـب وظیفـه موظـف بـه اجـرای دسـتورات  ●
می باشـند.  ویـژه  دادسـرای 

1- ضابطیلن دادگسلتری مأمورانلی هسلتند که تحت نظلارت و تعلیمات مقلام قضایی 
در کشلف جلرم و بازجویلی مقدماتلی و حفلظ آثلار و دالیلل جلرم و جلوگیلری از فرار 
و مخفلی شلدن متهلم و ابلالغ اوراق و اجلرای تصمیملات قضایلی بله موجلب قانلون 
اقلدام می نماینلد )ملاده 15 قانون آییلن دادرسلی دادگاه های عمومی و انقلالب در امور 

کیفری مصلوب 1378/6/28(. 

2- ضابطین دادگستری عبارتند از: 
الف- نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

ب- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان 
ج- مأموریلن نیلروی مقاوملت بسلیج سلپاه پاسلداران انقلالب اسلالمی که بله موجب 

قوانیلن خلاص و در محلدوده وظایلف محولله ضابلط دادگسلتری می شلوند. 
د- سلایر نیروهلای مسللح در ملواردی کله شلورای عاللی امنیت مللی تمام یلا برخی از 

وظایلف ضابلط بلودن نیلروی انتظاملی را بله آنان محلول می کند. 
هلل- مقاملات و مأمورینلی که به موجلب قوانین خلاص در حدود وظایلف محوله ضابط 

دادگسلتری محسلوب می شلوند )ماده 15،همان(. 

3- ضابطیلن دادگسلتری مکلفنلد دسلتورات مقلام قضایلی را اجلرا کننلد. در صلورت 
تخللف، بله سله ملاه تلا یلک سلال انفصلال از خدملت دوللت و یلا از یلک تا شلش ماه 

حبلس محکلوم خواهنلد شلد )ملاده 16، هملان(. 

4- ریاسلت و نظلارت بلر ضابطیلن دادگسلتری از حیلث وظایفلی کله به عنلوان ضابط 
برعهلده دارنلد بلا رییلس حلوزه قضایلی اسلت کله بله موجلب بنلد ب ملاده 3 قانلون 
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تشلکیل دادگاه هلای عموملی و انقلالب، در حلال حاضلر با دادسلتان اسلت. 

5- گلزارش ضابطیلن دادگسلتری در صورتلی معتبلر اسلت کله موثلق و ملورد اعتماد 
قاضلی باشلد )تبصلره ملاده 15، همان(. 

6- در ملاده 28 الیحله آییلن دادرسلی کیفلری مصلوب 1390/3/2 کمیسلیون قضایی 
و حقوقلی مجللس شلورای اسلالمی، در تعریلف ضابطیلن دادگسلتری آملده اسلت: 
»مأمورانلی هسلتند کله تحلت نظلارت و تعلیملات مقام قضایی در کشلف جلرم، حفظ 
آثلار و عالیلم و جملع آوری ادلله وقلوع جلرم، شناسلایی، یافتلن و جلوگیلری از فرار و 
مخفلی شلدن متهلم، تحقیقلات مقدماتی، ابلالغ اوراق و اجلرای تصمیملات قضایی، به 

موجلب قانلون اقلدام می کنند«. 

مـاده 22- نیروهـای ضابـط موظفنـد بـه محض اطـالع از اتهام یـا وقوع بـزه موضوع  ●
صالحیـت دادسـرای ویـژه، مراتـب را به دادسـتان دادسـرای ویـژه گـزارش و بدون 

کسـب مجـوز از هر گونـه اقدامـی خـودداری نمایند. 
1- ضابطیلن دادگسلتری بله محض اطالع از وقلوع جرم، در جرایم غیر مشلهود، مراتب 
را جهلت کسلب تکلیلف و اخذ دسلتور الزم بله مقام ذی صلالح قضایی اعلالم می کنند 
و در خصلوص جرایلم مشلهود، تماملی اقداملات الزم را به منظور حفلظ آالت و ادوات و 
آثلار و عالیلم و دالیلل جلرم و جلوگیلری از فلرار متهم و یلا تبانی، معملول و تحقیقات 

مقدماتلی را انجلام و بالفاصلله به اطلالع مقام قضایی می رسلانند )ملاده 18، همان(. 

2- ضابطیلن دادگسلتری می بایسلت نتیجله اقداملات خود را بله اطالع مرجلع قضایی 
صاللح برسلانند. در صورتلی کله مرجلع مذکلور اقداملات انجام شلده را کافی ندانسلت 
و تقاضلای تکمیلل آن را کلرد، ضابطیلن مکللف بله تبعیلت از دسلتور مقلام قضایلی 
می باشلند. ضابطیلن پلس از ورود مقلام قضایلی، دیگلر حلق مداخلله ندارنلد، مگلر به 
دسلتور مقلام قضایلی و یلا ارجلاع مأموریلت جدیلد بله آن هلا )ملواد 24 و 25، همان(. 
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مـاده 23- )اصالحـی 1384/9/5( در مـورد جرایـم مشـهود ضابطین موظف انـد فوراً  ●
اقدامـات الزم را بـرای حفـظ آالت و ادوات و آثـار و عالیم و دالیل جـرم و جلوگیری از 
فـرار متهـم و یا تبانـی به عمل آورنـد و تحقیقات مقدماتـی را انجام و در اسـرع وقت 

موضـوع را به دادسـتان ویژه اطـالع دهند. 
1- مطابلق قانلون آییلن دادرسلی کیفلری، جلرم در شلش ملورد، مشلهود محسلوب 

می گلردد: 
اللف- جرملی کله در مرئلی و منظلر ضابطیلن دادگسلتری واقلع شلده و یلا بالفاصلله 
مأموریلن یلاد شلده در محلل وقلوع جرم حضلور یافته یلا آثار جلرم را بالفاصلله پس از 

وقلوع مشلاهده کنند. 

ب- در صورتلی کله دو نفلر یلا بیشلتر کله ناظلر وقلوع جلرم بوده انلد و یلا مجنی علیله 
بالفاصلله پلس از وقلوع جلرم شلخص معینلی را مرتکلب جلرم معرفلی نماید. 

ج- بالفاصلله پلس از وقلوع جرم عالیم و آثار واضحه یا اسلباب و دالیلل جرم در تصرف 
متهلم یافلت شلود یا تعلق اسلباب و دالیل یاد شلده به متهم محرز شلود. 

د- در صورتلی کله متهلم بالفاصلله پلس از وقوع جرم قصد فرار داشلته یلا در حال فرار 
یا فوری پس از آن دسلتگیر شلود. 

هلل- در ملواردی کله صاحب خانله بالفاصله پس از وقلوع جرم ورود مأموریلن را به خانه 
خود تقاضلا نماید. 

و- وقتی که متهم ولگرد باشد )ماده 21، همان(. 

2- تحقیقلات مقدماتلی مجموعله اقداماتلی اسلت کله برای کشلف جرم و حفلظ آثار و 
ادلله وقلوع آن و تعقیلب متهلم از بدو پیگیرد قانونی تا تسللیم به مرجلع قضایی صورت 
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می گیلرد. ضابطیلن دادگسلتری حق اخلذ تأمین از متهلم را ندارند )ملاده19، همان(. 

مـاده 24- )منسـوخه 1384/9/5( در حوزه هایی که دادسـرای ویژه مسـتقر نیسـت،  ●
دسـتورات اولیـه از طریـق دادسـرای انقالب اسـالمی محل بـا هماهنگی دادسـرای 

ویـژه صالـح بـا توجه به مـاده 15 صـادر خواهد شـد. 

مـاده 25- )اصالحـی 1384/9/5( دادسـرا می توانـد بـرای انجام تحقیقـات و اجرای  ●
احـکام دادسـرا و دادگاه افـرادی را رأسـا اسـتخدام نماید. ایـن افراد در زمـان انجام 

مأموریـت در حکـم ضابطیـن قضایی می باشـند. 
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وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها  «

مـاده 26- دادسـتان شهرسـتان بـه عنـوان جانشـین دادسـتان منصـوب، کلیـه  ●
مسـئوولیت های قضایـی و اداری دادسـرا از جملـه مـوارد ذیـل را بـه عهـده دارد: 

الف- تعقیب متهمین 
ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش 

ج- ارجـاع پرونده به شـعب دادسـرا و نظارت بـر جریان پیگیـری و اظهارنظر در مورد 
قرارها  کلیه 

د- صدور کیفرخواست 
هـ- اجرای احکام دادگاه 

و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خالف شأن 

تبصره 1- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از جانب  ■
دادستان منصوب می باشد. 

تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار  ■
یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطالع دادستان منصوب برساند. 

تبصره 3- اجرای وظایف بند»ب« و »و« فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او  ■
می باشد. 

1- کیفرخواسلت، ادعانامله دادسلتان اسلت کله پلس از پایلان تحقیقلات مقدماتلی از 
محکمله جلزا بلرای تعییلن مجلازات یلا اقدامات تأمینلی و تربیتلی در خصلوص متهم 

صلادر می گلردد. 

2- اگلر پلس از صدور کیفرخواسلت، دادگاه به دلیل نقص تحقیقات، انجلام اموری را به 
دادسلرا محلول نملود، املا بعلد از رفع نقص جهتلی برای تعقیلب متهم وجود نداشلت، 
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دادسلرا صرفلاً نقلص تحقیق را باید رفلع کند و حق اسلترداد کیفرخواسلت را ندارد. 

3- دادسلتان تحلت هیچ شلرایطی نمی تواند کیفرخواسلت خود را مسلترد کنلد. بعد از 
صلدور کیفرخواسلت، اگلر نظلر دادسلرا مبنی بلر برائت متهم باشلد، فقلط می تواند آن 

را بله دادگاه اعلالم کنلد. اتخلاذ تصمیلم در هر حال با دادگاه اسلت. 

4- صلدور احلکام دسلتگیری و تفتیلش و قلرار تعلیق تعقیلب در جرایم خفیلف و امور 
خلالف شلأن، صرفلاً در حلوزه اختیلارت دادسلتان و در غیاب وی، جانشلین دادسلتان 

می باشلد. 

مـاده 27- در غیـاب دادسـتان دادسـرا، یکـی از دادیـاران بـا انتخاب وی بـه عنوان  ●
جانشـین وظایـف دادسـتان را انجام خواهـد داد. 

مـاده 28- )اصالحـی 1384/9/5( دادسـتان ویـژه و دادیـاران می توانند برای کشـف  ●
جـرم تحقیقـات الزم را انجـام دهند و کلیـه ارگان هـا و نهادها و سـازمان های دولتی 
و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی موظفند کلیه اسـناد و مدارک مـورد نیـاز را در اختیار 
دادسـرا قـرار دهنـد. کسـانی کـه همـکاری الزم را بـه عمل نیاورنـد به عنـوان عدم 

اجـرای دسـتور مقام قضایـی تحت تعقیـب قانونی قـرار خواهنـد گرفت. 

مـاده 29- نظـر به گسـتردگی حوزه های قضایی دادسـراهای ویژه، دادسـراهای مزبور  ●
عـالوه بر موارد اعطـای نیابت به دادسـراهای ویژه دیگـر، درخصوص جرایـم خارج از 
محل اسـتقرار خـود، می توانند به دادسـراهای عمومـی و انقالب اسـالمی همان حوزه 

نیـز نیابت دهنـد و دادسـراهای مزبور حسـب مورد موظـف به انجام درخواسـت های 
می باشـند.  فوق 

مـاده 30- احالـه پرونـده از حـوزه ای بـه حـوزه قضایـی دیگـر در اختیار دادسـتان  ●
منصـوب خواهـد بود. 
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1- در املور کیفلری، احالله پرونلده از حوزه ای به حوزه دیگر یک اسلتان به درخواسلت 
رییلس حلوزه مبدأ )در حال حاضر با دادسلتان( و موافقت شلعبه اول دادگاه تجدیدنظر 
هملان اسلتان و از حلوزه یلک اسلتان بله اسلتان دیگلر بله درخواسلت رییلس حلوزه 
قضایلی و موافقلت دیوان عالی کشلور صلورت می گیرد )ملاده 62 قانون آیین دادرسلی 

دادگاه هلای عموملی و انقالب در املور کیفری(. 

2- موارد احاله عبارتند از: 
الف- بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. 

ب- محلل وقلوع جلرم از دادگاه صاللح دور باشلد بله نحلوی کله دادگاه دیگلر بله علت 
نزدیلک بلودن بله محلل واقعله بهتر بتوانلد رسلیدگی نمایلد )ملاده63، همان(. 

مـاده 31- اتهامـات شـرکاء، معاونیـن و مرتبطین متهم روحانـی در دادسـرا و دادگاه  ●
ویـژه مورد رسـیدگی قـرار خواهـد گرفت. 

1- چنان چله شلخص یا اشلخاصی غیر روحانلی، عالماً و عامداً با امام جماعت مسلجدی 
در تحقلق جرملی مشلارکت نماینلد و جلرم مسلتند بله عملل همله آن ها باشلد، خواه 
عملل هلر یلک بله تنهایی بلرای وقوع جلرم کافی باشلد، خواه نباشلد، شلریک در جرم 

محسلوب و مجلازات وی، مجلازات فاعل مسلتقل آن جلرم خواهد بود. 

2- هم چنیلن چنان چله شلخص یلا اشلخاص غیلر روحانی، املام جماعت مسلجدی را 
تحریلک، ترغیلب، تطمیلع و تهدیدبله ارتلکاب جرملی نمایند، یا به وسلیله دسیسله و 
فریلب و نیرنلگ وی، موجلب وقلوع جرم گردند، یا عالملاً و عامداً وسلایل ارتکاب جرم را 
تهیله کننلد، یلا طریقه ارتلکاب جرم را ارایله دهند و یا وقلوع جرم را برای وی تسلهیل 
کننلد، معلاون جلرم محسلوب گردیلده و بله جرایلم ایشلان در دادسلرا و دادگاه ویلژه 

روحانیت رسلیدگی خواهد شلد. 
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مـاده 32- )اصالحـی 1384/9/5( در خصـوص تعقیـب کیفری دارنـدگان پایه قضایی  ●
بـه جز قضـات که الزم اسـت قباًل توسـط دادسـرای ویژه درخواسـت تعلیق شـود و 
دادسـرا و دادگاه انتظامـی قضـات ظـرف مـدت 20 روز موظـف به اظهارنظر می باشـد 
در غیـر ایـن صـورت یا در مـوارد اضطراری »به تشـخیص دادسـتان منصـوب« اقدام 

قضایـی خواهـد شـد و موضوع بـه اطالع ریاسـت قـوه قضاییه خواهد رسـید. 
تبصـره- )الحاقـی 1384/9/5( از آن جـا که هـدف قانون گذار از تعلیـق قاضی قبل از 
رسـیدگی بـه اتهام، حفظ شـؤون قضـا و قاضـی می باشـد در صورتی کـه متهم مایل 
باشـد و کتبـاً تقاضای رسـیدگی به پرونـده را بنماید دادسـرا و دادگاه ویـژه روحانیت 

می تواننـد بدون انجـام تعلیق اقـدام به رسـیدگی نماید. 

مـاده 33- در جرایـم جزیـی کـه تحقیقـات مقدماتـی آن کامـل شـده یـا نیـاز بـه  ●
تحقیقات نباشـد، دادسـتان بالفاصله ادعانامـه کیفری خـود را در دادگاه مطرح نموده 

و دادگاه حکـم صـادر می نمایـد.

 معیارهلای الزم جهلت تشلخیص جرایم جزیلی و جرایم خفیف در آیین نامه مشلخص 
نگردیده اسلت. 

مـاده 34- )اصالحـی 1384/9/5( قرارهـای صـادره به جـز موارد زیر پـس از موافقت  ●
دادسـتان قطعی است: 

الـف- قـرار بازداشـت موقـت که در صـورت اعتـراض متهـم در فرجه قانونی توسـط 
دادسـتان کل ویـژه روحانیت یـا معاون قضایـی وی خـارج از نوبت بررسـی می گردد 
و چنان چـه اعتـراض متهـم را وارد تشـخیص دهنـد قـرار بازداشـت موقـت را نقض 
و پرونـده بـه منظـور اخـذ تأمین مناسـب دیگـر به شـعبه صادر کننـده قـرار اعاده 

می گـردد. 
ب- قـرار منـع تعقیـب یـا موقوفی تعقیـب که در صـورت اعتراض شـاکی یـا مدعی 

خصوصـی در فرجـه قانونـی در دادگاه ویـژه روحانیت قابل رسـیدگی اسـت. 

1- قرارهلای نهایلی عبارتنلد از: قلرار منلع تعقیلب، قلرار موقوفلی تعقیلب، قلرار ترك 
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تعقیلب و قلرار مجرمیت. 

2- قلرار بازداشلت موقلت بله لحلاظ میلزان اهمیلت، آخریلن نلوع از قرارهلای تأمیلن 
کیفلری محسلوب می گلردد. التلزام بله حضور با قول شلرف، التلزام به حضلور با تعیین 
وجله التلزام، اخلذ کفیلل بلا وجه الکفالله و اخذ وثیقله، قبلل از مرحله بازداشلت موقت 

می باشلند. 

3- قلرار منلع تعقیلب عبارتسلت از اظهار نظر ماهلوی و صریح مرجع تحقیلق مبنی بر 
کافلی نبلودن دالیلل اثبلات اتهام نسلبت بله متهم )ائمله جماعات مسلاجد(. ایلن قرار 
هنگاملی صلادر می گلردد کله یلا اساسلاً جرمی واقلع نگردیلده و یلا متهلم مرتکب آن 

نگردیده اسلت. 

4- قلرار موقوفلی تعقیلب یلک قلرار شلکلی قطلع نظلر از دالیلل اثبلات اتهلام اسلت. 
بنابرایلن فلوت املام جماعت مسلجدی که متهم یلا محکوم علیه گردیده اسلت، مجنون 
بلودن املام جماعلت در حیلن ارتلکاب جرم و گذشلت شلاکی خصوصی نسلبت به امام 
جماعلت مسلجدی کله مرتکلب جرایلم قابلل گذشلت گردیلده از ملوارد قلرار موقوفی 
تعقیلب محسلوب می گلردد. هم چنیلن ملرور زملان، نسلخ، اعتبلار املر مختومله، عفو 
و مصونیلت سیاسلی نماینلدگان سیاسلی در ایلران از دیگلر ملوارد صدور قلرار موقوفی 

تعقیلب می باشلد. 

5- مهم تریلن تفاوت هلای قلرار بازداشلت موقلت با سلایر قرارهلای تأمین: اللف( صدور 
قلرار بازداشلت موقلت نیلاز بله توجیله و اسلتدالل دارد. ب( برخلالف سلایر قرارهلای 
تأمیلن، قلرار بازداشلت موقلت باید بله تأیید دادسلتان برسلد. ج( قرار بازداشلت موقت 
قابلل اعتلراض اسلت. د( در حقلوق النلاس، صلدور قلرار بازداشلت موقلت منلوط بله 
شلکایت شلاکی از امام جماعت مسلجد اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: خالقی، علی، 
آییلن دادرسلی کیفلری، مؤسسله مطالعلات و پژوهش های حقوقی شلهر دانلش، چاپ 
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نوزدهلم، 1391، صلص 252- 218(.

ماده 35- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:  ●
1- خوف فرار متهم 

2- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم 
3- مـوارد مهمـه از قبیل: جرایم ضـد انقالبی، مواد مخـدر، کاله برداری، ارتشـاء، قتل 

عمد و موارد مشـابه 
4- مـواردی کـه آزادی متهـم موجب مفسـده اسـت. از قبیـل هتک حیثیـت نظام و 

نیت  روحا

1- به قرار بازداشت موقت، توقیف احتیاطی نیز گفته می شود. 
2- بله طلور کللی در ملواردی کله آزاد بلودن شلخص روحانی )ائمله جماعلات(، منجر 
بله از بیلن رفتلن آثلار و دالیلل جرم شلده و یلا موجب تبانی بلا متهمان دیگر یا شلهود 
و مطلعیلن واقعله گردیلده و یلا باعلث شلود که شلهود از ادای شلهادت امتنلاع نمایند، 
هم چنیلن در صورتلی کله بیلم فلرار یا مخفلی شلدن روحانی وجود داشلته باشلد و به 

نحلو دیگلری نتلوان از آن جلوگیلری نملود، قلرار بازداشلت موقت صلادر می گردد. 

3- بله نظلر می رسلد منظلور از ملوارد مشلابه، جرایملی چلون آدم ربایلی، اسیدپاشلی، 
محاربله و افسلاد فلی االرض و یلا جرایملی اسلت که مجلازات قانونلی آن هلا در صورت 

اثبلات، اعلدام، حبلس ابلد، رجلم، صللب و قطلع عضو می باشلد. 

4- بله نظلر می رسلد صرف اسلتعمال ملواد مخلدر، موجبی برای صلدور قرار بازداشلت 
شلخص روحانلی نیسلت. بلکه ملراد از »ملواد مخلدر« در بنلد )3( ملاده 35 آیین نامه، 

نگهلداری، حملل، خریلد، تولیلد، توزیع و فلروش انلواع مواد مخدر می باشلد. 

5- ارتشلاء در لغلت بله معنی رشلوه گرفتلن و در اصطلالح حقوقی با عنایت بله ماده 3 
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قانلون تشلدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشلاء و کاله بلرداری و مادتین 588 و 595 
قانلون مجلازات اسلالمی که مکمل ماده 3 می باشلد عبارتسلت از: اخذ نملودن هرگونه 
وجله یلا ملال یلا سلند یلا پرداخلت وجله بله طلور مسلتقیم یلا غیرمسلتقیم از جانب 
مسلتخدم و مأموریلن دولتلی اعلم از قضایی، اداری، شلوراها، شلهرداری ها یلا نهادهای 
انقالبلی و بله طلور کللی قلوای سله گانه و هم چنیلن نیروهلای مسللح یلا شلرکت های 
دولتلی و وابسلته بله دوللت و مأمورین بله خدمات عمومی، خواه رسلمی یا غیررسلمی 
بلرای انجلام دادن یلا علدم انجام املور مرتبط به سلازمان های متبلوع آن ها، اعلم از این 

کله مربلوط بله وظایف آن ها باشلد یا نباشلد. 

6- بنابرایلن اخلذ هرگونله وجله یلا ملال یا سلند یلا پرداخت وجه بله طور مسلتقیم یا 
غیرمسلتقیم از سلوی ائمه جماعات مسلاجد، جهت انجام دادن امور مربوط به مسلاجد 
یلا نهادهلا و سلازمان های مربوط بله آن، اعم از ایلن که مربوط به وظایلف ائمه جماعات 

مسلاجد باشلد یا خیر، ارتشلاء محسلوب می گردد.

7- کاله بلرداری عبلارت اسلت از بلردن مال دیگری از طریق توسلل توأم با سلوء نیت به 
وسلایل یلا عملیلات متقلبانه )میرمحمد صادقی، حسلین، جرایم علیه املوال و مالکیت، 

میزان، چاپ سلیزدهم، ویرایش چهارم، زمسلتان 1384، ص 51(. 

8- اگلر شلخص روحانی )ائمه جماعات مسلاجد(، از راه حیله و تقلب، ملردم را به وجود 
شلرکت ها، کارخانه هلا یا مؤسسلات موهوم یا به داشلتن املوال و اختیلارات واهی فریب 
دهلد، یلا به امور غیرواقلع امیدوار نماید، یلا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترسلاند 
و یلا اسلم و عنلوان مجعلول اختیلار کند و بله یکی از وسلایل مذکور و یا وسلایل تقلبی 
دیگلر، وجلوه و یلا املوال یلا اسلناد یلا حواله جلات یا قبلوض یا مفاصلاً حسلاب و امثال 
آن هلا را تحصیلل کلرده و از ایلن راه مال دیگلری را ببرد، کاله بردار محسلوب می گردد. 

مـاده 36- قرارهـای تأمیـن بایـد متناسـب بـا نـوع اتهـام و دالیـل توجـه اتهـام و  ●



303 فصل سوم: مقررات 

شـخصیت متهـم باشـد. 
در ایلن خصلوص می بایسلت حفظ شلأن و جایلگاه امامت جماعت در مسلجد و محل و 
اجتنلاب از هرگونله برخلورد قهلری یلا جلب در برابلر نمازگلزاران یا اهالی محلل، مورد 

توجه قلرار گیرد. 

مـاده 37- متهمـی کـه بـا وثیقه یا کفالـت یا وجـه التزام آزاد شـده باشـد، چنان چه  ●
در وقـت مقـرر بـدون عـذر موجـه حاضـر نشـود، وجه التـزام به دسـتور دادسـتان 
ضبـط می شـود و به وثیقه گـزار یـا کفیل نیـز اخطار می شـود که ظرف مدت بیسـت 
روز متهـم را تسـلیم نمایـد. در صـورت عدم تسـلیم، وجه الکفالـه یا مـورد وثیقه به 

دسـتور دادسـتان ضبط خواهد شـد. 

تبصره- مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم- کفیل- و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی  ■
برسد. 

1- قرارهلای تأمیلن کیفلری عبارتنلد از: الف- التزام بله حضور با قول شلرف ب- التزام 
بله حضلور بلا تعییلن وجله التلزام ج- اخلذ کفیلل بلا وجه الکفالله د- اخلذ وثیقله هل- 

موقت.  بازداشلت 

2- در قلرار التلزام بله حضلور بلا تعییلن وجله التلزام، توافقلی فیمابین متهلم و مرجع 
تحقیلق شلکل می گیلرد که بله موقع در مرجلع قضایی حاضلر گردد و در صلورت عدم 
حضلور مبللغ تعیین شلده در قرار را بپلردازد. بنابرایلن در هنگام انعقاد ایلن توافق هیچ 

تضمینلی بلرای اجلرای آن از متهم اخذ نمی شلود. 

3- در قلرار کفاللت، مرجلع تحقیلق از متهلم می خواهلد کله متعهلد گلردد در هنلگام 
احضلار وی، در مرجلع قضایلی حاضلر گلردد و نیز شلخصی را بله عنوان کفیلل معرفی 
کنلد تلا در صلورت علدم انجام تعهلد توسلط او، کفیلل وی را حاضر نمایلد و اگر کفیل 
ظلرف 20 روز از تاریلخ ابلالغ موفلق بله ایلن کار نگردیلد، مبلغلی را به صنلدوق دولت 

بپلردازد کله ایلن مبللغ وجه الکفاله نلام دارد. 
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4- بلا فلوت کفیلل یلا وثیقه گذار باید تعهلد آن ها به حاضلر نمودن متهلم را نیز منتفی 
تلقلی کلرد. لیکلن چنان چله اخطلار 20 روزه بلرای حاضلر نملودن متهم به آنلان ابالغ 
شلده باشلد )ابلالغ واقعلی( و آن ها بلدون عذر موجله از حاضر کلردن متهم خلودداری 
کننلد و در ایلن حلال فوت کنند، فلوت آن ها تأثیلری در اجرای تعهد فرعلی که ماهیتاً 
یلک ماهیلت فرعلی اسلت نداشلته و تعهد مذکور بله وراث منتقلل می شلود. البته حق 
اعتلراض ورثله محفلوظ خواهد بلود )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: خالقی، علی، پیشلین، 

صص 217- 186(. 

5- کفاللت شلخصی پذیرفتله می شلود کله اعتبار وی به تشلخیص قاضی صلادر کننده 
قلرار بلرای پرداخلت وجه الکفاله محلل تردید نباشلد )ملاده 135 قانون آیین دادرسلی 

دادگاه هلای عموملی و انقالب در املور کیفری(. 

6- مبللغ وثیقله یلا وجه الکفاله یلا وجه االلتزام نبایلد در هر حال کمتر از خسلارت هایی 
باشلد کله مدعی خصوصی درخواسلت می کند )ملاده 136، همان(. 

مـاده 38- دادسـرا می توانـد شـهود و مطلعین را احضـار نماید، در صورت اسـتنکاف  ●
به دسـتور دادسـتان جلب خواهد شـد. 

1- قاضلی، اشلخاصی را کله بله تشلخیص خلود یلا بله معرفی شلاکی یا اعلالم مقامات 
ذی ربلط یلا بله تقاضلای متهلم برای روشلن شلدن اتهلام الزم بدانلد، برابر اصلول مقرر 

احضلار می نمایلد )ملاده 148، همان(. 

2- شلهود و تحقیلق و مطلعین به دسلتور قاضی توسلط ضابطین یا مأموریلن ابالغ و یا 
بله هلر طریقی که قاضلی مقتضی بداند احضار می شلوند )ملاده 149، همان(. 

3- اگر رسلیدگی بر اسلاس شلکایت شلاکی باشلد و شلاهدی را معرفی نماید که دادگاه 
عللم بله شلاهد گرفتلن او در هنلگام وقلوع جرم داشلته باشلد و یلا احقاق حلق متوقف 
بله شلهادت شلاهدی باشلد کله دادگاه عللم بله شلاهد بلودن وی دارد و یلا تحقیلق به 
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جهلت ارتبلاط جلرم بلا امنیلت و نظلم عمومی باشلد، احضلار شلاهد جایز اسلت )ماده 
همان(.   ،86

4- قاضلی از هلر یلک از شلهود و مطلعیلن جداگانله و بلدون حضلور متهلم، تحقیلق 
می نمایلد و اظهارات شلان را نوشلته بله امضلاء یلا اثلر انگشلت آنلان می رسلاند. تحقیق 

مجلدد و مواجهله آنلان در صلورت ضلرورت بالمانلع اسلت. 
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اختیارات و وظایف دادگاه  «

مـاده 39- دادگاه ویـژه بـه جرایمـی رسـیدگی می کنـد کـه مطابـق ایـن قانـون در  ●
صالحیـت دادسـرا و دادگاه ویـژه بـوده و پرونـده امـر از طریـق دادسـرا بـه همـراه 

کیفرخواسـت بـه دادگاه ارایه شـده باشـد. 

تبصره- چنان چه دادگاه در خالل رسیدگی از جرایم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و  ■
صدور حکم خواهد بود. 

1- صلدور کیفرخواسلت با داسلتان منصوب و در شهرسلتان ها با دادسلتان شهرسلتان 
بله عنوان جانشلین دادسلتان منصوب می باشلد. 

2- مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد مطابلق ملاده 20 ایلن آیین نامه، املکان پیگیری 
و اعلالن جرایلم مربلوط بله ائمله جماعات مسلاجد را از طریق دادسلتان ویژه داراسلت. 

مـاده 40- ارجـاع پرونـده بـه شـعب دادگاه و ایجاد هماهنگـی بین آن هـا و نظارت بر  ●
حسـن جریـان امور بـه عهده حاکم شـرع شـعبه اول خواهـد بود. 

1- حاکلم شلرع شلعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سلوی مقام معظلم رهبری منصوب 
می گردد. 

2- کارمندان دفتری دادگاه نیز با حکم حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند. 

مـاده 41- در صـورت اختـالف بیـن دادسـرا و دادگاه از جهـت صالحیت رسـیدگی،  ●
پرونـده همـراه دالیـل طرفیـن جهـت حل اختـالف نـزد ریاسـت شـعبه اول دادگاه 

ارجـاع خواهـد شـد، نظـر آن مرجـع الزم االتباع اسـت. 

مـاده 42- )اصالحـی 1384/9/5( احـکام دادگاه ها باید مسـتدل و مسـتند به قوانین  ●
موضوعه و موازین شـرع باشـد. 
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تبصره- در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده  ■
حاکم می تواند مستدالً براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید. 

بلا توجله بله قاعلده قبح عقلاب بالبیلان و اصلل قانونلی بلودن جرایلم و مجازات ها، 
اصلالح تبصلره ملاده 42 آیین نامله و علدم مخیر بلودن حاکم جهت صلدور حکم بر 

مبنلای نظلر شلخصی، مناسلب به نظر می رسلد. 

مـاده 43- )اصالحـی 1384/9/5( دادگاه مجرمینـی را کـه بـا ارتـکاب جـرم، موجب  ●
هتـک حیثیـت و شـؤون روحانیـت گردیده انـد و یـا افـرادی کـه فاقـد صالحیـت 
پوشـیدن لبـاس روحانیـت هسـتند را به خلـع لبـاس روحانیت )بـه صـورت دایم یا 

موقـت( محکـوم می نمایـد. 

تبصره- )الحاقی 1384/9/5( کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند  ■
به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد. 

1- تعزیلر، مجازاتلی اسلت که مشلمول عنلوان حد، قصاص یلا دیه نیسلت و به موجب 
قانلون در ملوارد ارتلکاب محرملات شلرعی یا نقلض مقلررات حکومتی تعییلن و اعمال 
می گلردد. نلوع، مقلدار، کیفیلت اجلرا و مقلررات مربلوط به تخفیلف، تعلیق، سلقوط و 
سلایر احلکام تعزیر بله موجب قانون تعیین می شلود )ملاده 18 قانون مجازات اسلالمی 
مصلوب 1392/2/1. )جهلت مطالعله در خصلوص ماهیلت حقوقلی تعزیلر ر.ك: محقق 
داملاد، سلیدمصطفی، قواعلد فقه، بخلش جزایی، تهران، مرکز نشلر علوم انسلانی، چاپ 

بیسلت و چهارم، 1391، صلص 249- 196. 

2- تعزیلر از ملاده »علزر« و بله معنلای، تأدیلب، مالملت و سلرزنش می باشلد. بله طور 
کللی تعزیلر در ملورد کلیله تخلفلات و گناهان کبیلره ای که از فرد سلرزده می باشلد به 
شلرط آن کله بلرای ارتکاب آن در شلرع حدی معین نشلده باشلد. در عیلن حال برخی 
فقهلاء نیلز آن را مختلص بله گناهان کبیر ندانسلته و گناهلان صغیره را نیز مسلتوجب 

می دانند.  تعزیلر 
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3- برخلی حقوق دانلان تعزیلر را هماننلد مجلازات در سیسلتم مجازات هلای نامعین در 
کشلورهای اروپایلی دانسلته اند )بلرای دیلدن نظر اخیلر ر.ك: فیض، علی رضلا، مقارنه و 
تطبیلق در حقلوق جزای عمومی اسلالم، تهران، سلازمان چاپ و انتشلار وزارت فرهنگ 
و ارشلاد اسلالمی، چلاپ دوم، 1370، ص 475. )در صورتلی کله تعزیلر بلا کیفر نامعین 
متفلاوت اسلت. زیلرا محدود بله اصل قانونلی بودن اسلت و اختیار حاکم مطلق نیسلت 
)شلامبیاتی، هوشلنگ، حقلوق جلزای عمومی، جلد دوم، ویسلتار، چاپ ششلم، 1375، 

ص 335(. 

4- مبنلا و ملالك تعزیلر از نظلر فقهلی ارتلکاب معصیلت و رفتلار مفسلده انگیز اسلت 
و معصیلت اعلم از گنلاه کبیلره و صغیلره اسلت، بلا ایلن وجلود نظلر بله اصلل قانونلی 
بلودن کیفرهلا در حقلوق موضوعله چون قضلاوت مأذون بلوده و مجتهد جامع الشلرایط 
نمی باشلند، در اعملال تعزیلر مقیلد بله قانلون بلوده و بلدون قانلون حلق اعملال تعزیر 
ندارنلد )حبیلب زاده، محمدجعفلر، مبنلا و ملالك تعزیر، ماه نامه دادرسلی، شلماره های 

34- 32، سلال ششلم، 1381(. 

مـاده 44- اعضـاء هیـأت منصفـه دادگاه ویـژه روحانیت 14 نفـر خواهند بود و توسـط  ●
هیأتـی مرکب از دادسـتان کل ویژه روحانیت، رییس شـعبه اول دادگاه، رییس سـازمان 
تبلیغات اسـالمی، نماینده شـورای سیاسـت گذاری ائمه جمعه سراسر کشـور، نماینده 
شـواری عالی حـوزه علمیه، از میان افراد روحانی شـاغل در مشـاغل فرهنگی، حوزوی، 
دانشـگاهی، قضایی، اداری و سـایر مشـاغل مرتبط به مدت دو سـال انتخاب می گردند. 

احکام ایشـان توسـط رییس شـعبه اول دادگاه صادر خواهد شـد. 

1- علی رغلم ایلن که مطابق ماده 2 قانلون هیأت منصفه مصلوب 1382/12/24، اعضاء 
هیلأت منصفله از بیلن اصنلاف و گروه هلای مختللف اجتماعی بله منظور رسلیدگی به 
جرایلم سیاسلی و مطبوعاتلی انتخلاب می گردند اما به جهلت خصوصیلات دادگاه ویژه 
و شلخصیت خلاص متهمیلن، لزوماً اعضای هیأت منصفه از روحانیون شلاغل در کشلور 

می گردند.  انتخلاب 
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2- هیلأت منصفله مجموعله ای سیاسلی، اجتماعلی و حقوقی اسلت و ریشله در حقوق 
ملردم دارد و منشلأ آن افلکار آزادی خواهانله و واجلد ابعلاد مختللف اسلت کله در زبان 
فارسلی بله همیلن عنلوان و در انگلیسلی بلا لفلظJury )جلوری( و در فرانسله )ژوری( 
نامیده می شلود. این هیأت از افرادی تشلکیل می شلود که درباره صحت و سلقم اعمال 
منتسلب بله متهلم که در حضلور آن هلا در محکمه مطرح می شلود اظهارنظلر می کنند 
)محمدنلژاد، پرویلز، »هیأت منصفله و حضور و نقش آن در محاکمات کیفری«، نشلریه 

اصلالح و تربیت، شلماره 15، شلهریور 82، ص 34(.

3- بلا توجله بله این کله هیلأت منصفله بله عنلوان نهلادی »قضایلی مردملی« عموملاً 
متشلکل اسلت از اشلخاص »علادی« که با داشلتن صالحیلت الزم اخالقی و اسلتقالل 
رأی، نماینلده افلکار عمومی در دادگاه محسلوب می گردند، پیشلنهاد اصلالح آیین نامه 
دادگاه ویلژه روحانیلت و انتخلاب دسلت کلم نیملی از اعضلای هیلأت منصفه از سلوی 

ملردم و یلا اسلتفاده از فراینلد »قرعله«، خالی از لطف نیسلت. 

4- هیلأت منصفله به عنلوان یکی از نهادهای حقوقی، پس از پیروزی شلکوه مند انقالب 
اسلالمی در قانلون اساسلی جمهلوری اسلالمی ایلران، در جرایلم سیاسلی و مطبوعاتی 
به رسلمیت شلناخته شلده اسلت. در ابتدای سلال 58 و در زمان بررسلی قانون اساسی 
در مجللس خبلرگان بررسلی نهایی قانون اساسلی، علده ای از روحانیون قایلل به نظریه 
علدم مشلروعیت هیلأت منصفه در محاکملات قضایی بودنلد. عمده دالیل آنلان عبارت 
بلود از: اللف( قاضلی از دیدگاه حقوق اسلالم مجتهد اسلت و می بایسلت در حکم کردن 
و رأی دادن اسلتقالل داشلته باشلد. ب( در متلون فقهلی و نصلوص روایلی، نمونله ای از 

وجلود هیلأت منصفه در دادرسلی ها وجلود ندارد. 
اما در نهایت دیدگاه موافق با هیأت منصفه با اکثریت آراء پذیرفته شد. 

عملده دالیلل ایلن گروه نیز عبارت بلود از: الف( اگرچه اصطالح هیأت منصفه در اسلالم 
نیاملده اسلت لیکن می تواند نهاد مشلابه آن را یافلت )... و یحضر العلما لیشلاورهم فیما 

یحتلاج الیه و ینبهوه عللی وجه الصواب(. 
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ب( بلرای اثبلات مشلروعیت هیلأت منصفله، صرفلاً »عدم مغایلرت« با موازین اسلالمی 
کافلی اسلت و هیلأت منصفله القلل مغایرتلی بلا موازین شلرعی نلدارد )بلرای مطالعه 
بیشلتر ر.ك: پیونلدی، غالم رضلا، »هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلالم«، نشلریه 

رواق اندیشله، شلماره 2، مرداد و شلهریور 1380، صلص 91- 74(. 

مـاده 45- کلیـه هزینه هـای دادسـتانی ویـژه روحانیـت بـه عنـوان یـک سـازمان  ●
مسـتقل دارای ردیـف بودجـه خـاص پیش بینـی و اختصـاص داده می شـود. 

تبصره- )الحاقی 1384/9/5( بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت  ■
خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود. 

هیلأت وزیلران در جلسله ملورخ 1374/5/18 بنلا به پیشلنهاد شلماره 15/1562 مورخ 
1374/4/4، وزارت دادگسلتری و تأییلد سلازمان املور اداری و اسلتخدامی کشلور و بله 
اسلتناد بنلد »ب« ماده )11( قانون اسلتخدام کشلوری تصویلب نمود: دادسلرا و دادگاه 
ویژه روحانیت در زمره مؤسسلات موضوع بند »ب« ماده )11( قانون اسلتخدام کشلوری 
محسلوب می شلوند و مأموریت مسلتخدمان رسلمی مشلمول قانون اسلتخدام کشوری 
به مؤسسلات یاد شلده با رعایت آیین نامه مأموریت مجاز اسلت. سلقف اسلتفاده از این 

تصویب نامله بلرای دادگاه و دادسلرای ویلژه روحانیلت، حداکثر ده نفر می باشلد. 

ماده 46- قوه قضاییه کادر قضایی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.  ●

تبصره- )الحاقی 1384/9/5( پســـت قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه  ■
روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. 
ابالغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رییس شعبه اول دادگاه 
توســـط رییس قوه قضاییه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط 
دادستان منصوب یا رییس شعبه اول دادگاه خواهد بود و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل 

در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضاییه پرداخت خواهد شد. 
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مـاده 47- نقـل و انتقال قضـات دادسـرا و دادگاه ویژه که در دادگسـتری نیز شـاغل  ●
می باشـند و بـا هماهنگـی دادسـتان منصـوب و رییـس شـعبه اول دادگاه بر حسـب 

سـمت صـورت می گیرد. 

اصلل یکصلد و شلصت و چهارم قانون اساسلی مقرر ملی دارد: »بدون رضلای او )قاضی(، 
نمی تلوان محلل خدملت یلا سلمتش را تغییلر داد، مگر به اقتضلای مصلحلت جامعه با 
تصمیلم رییلس قلوه قضاییله پس از مشلورت با رییلس دیوان عالی کشلور و دادسلتان 

کل«. 

سـوی  ● از  روحانیـت  ویـژه  دادگاه هـای  احـکام   )1384/9/5 )الحاقـی   -48 مـاده 
محکوم علیـه یا شـاکی یـا قائم مقـام قانونـی آنان قابـل اعتـراض اسـت و در صورت 

عـدم اعتـراض در فرجـه قانونـی قطعـی خواهـد شـد. 

تبصره 1- )الحاقی 1384/9/5( چنان چه دادســـتان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا  ■
غیرقطعی دادگاه ویژه روحانیت را خالف شرع یا قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض 
نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال می نماید. 

تبصره 2- )الحاقی 1384/9/5( چنان چه دادستان مجری حکم، رأی صادره را خالف موازین  ■
تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول 
قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان 

منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد. 

تبصره 3- )الحاقی 1384/9/5( چنان چه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر  ■
دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه 
اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 اصالحی 
باشـــد رأی اصالحی صادر می نماید و در غیر این صورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت 
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رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می نماید. 

1- نکتله قابلل توجله در ملاده 48 آیین نامله، علدم پیش بینلی مهللت درخواسلت 
تجدیدنظلر از سلوی شلاکی، محکوم علیله یلا قائم مقلام قانونلی آن هاسلت. بله نظلر 
می رسلد بلا توجله به ملاده 52 آیین نامله دادسلراها و دادگاه های ویلژه روحانیت، به جز 
در ملواردی کله در این آیین نامه تصریح شلده اسلت، در موارد سلکوت، نقلص یا اجمال 
آیین نامله، می بایسلت بله مقلررات عموملی آییلن دادرسلی کیفلری مراجعه نملود که 
بلا عنایلت بله ملاده 236 این قانلون، باید قایلل به مهللت 20 روزه برای اشلخاص مقیم 

ایلران و 2 ملاه بلرای اشلخاص مقیلم خلارج از کشلور از تاریخ ابلالغ بود. 

2- مطابلق آیین نامله اجرایی قانلون اصالح ماده 18 اصالحی قانون تشلکیل دادگاه های 
عموملی و انقلالب )85/10/24( کله در تاریلخ 1388/7/29 بله تأییلد و تصویب رییس 
محتلرم قلوه قضاییله رسلید، »نظلر به ضلرروت ثبلات آراء و اکتفلا به روش هلای اصلی 
بازنگلری در آرای قطعلی و جلوگیلری از تزللزل آن هلا و ممانعلت از توقیلف بی ضابطله 
اجلرای احلکام قطعلی و رفلع اطالله دادرسلی از تاریلخ تصویب ایلن آیین نامله... تجویز 
اعلاده دادرسلی موضلوع ملاده 18 اصالحلی یلاد شلده در صورتی اسلت کله رییس قوه 
قضاییله رأی قطعیلت یافته دادگاه را خالف بین شلرع تشلخیص دهلد و مقامات مذکور 
در تبصلره 2 ملاده 18 اصالحلی نیز چنان چه آرای قطعی را خالف بین شلرع تشلخیص 
دهنلد، مکلفنلد با در نظلر گرفتن موعد مقلرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مسلتدل 
و مسلتند خلود را بلرای مالحظله رییلس قلوه قضاییه ارسلال نماینلد«. البته بلا عنایت 
بله ایلن کله تشلکیالت دادسلرا و دادگاه ویلژه، تلا حلدود زیلادی خلارج از تشلکیالت 
قلوه قضاییله اسلت، به نظر می رسلد مقلررات ایلن آیین نامله بله دادسلرا و دادگاه ویژه 

روحانیلت قابل تسلری نمی باشلد.

3- مرجلع رسلیدگی به اعتلراض، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت بلوده و آراء صادره از 
محاکم تجدیدنظر قطعی اسلت. هر شلعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت متشلکل 
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از یلک رییس و دو مستشلار اسلت و مالك بلرای اتخاذ تصمیم، اکثریت آراء می باشلد. 

4- رییلس شلعبه اول دادگاه تجدیدنظلر، رییس محاکم دادگاه ویژه روحانیت اسلت که 
از سلوی مقلام معظم رهبری منصلوب می گردد. 

5- اگلر در پلی اعتلراض محکوم علیله یلا شلاکی یلا تذکر دادسلتان کل ویلژه روحانیت 
یلا دادسلتان مجلری حکم، قاضلی دادگاه ویلژه روحانیت متوجه اشلتباه خلود در حکم 
صلادره شلود، در صورتلی که اسلاس رأی صحیح بلوده لیکن متضمن اشلتباه جزیی در 
محاسلبه محکوم بله یا ملاده اسلتنادی و امثال آن باشلد، رأی اصالحی صلادر می نماید. 
در غیلر ایلن صلورت، قاضلی دادگاه، حکلم را نقلض کلرده و پرونده را جهت رسلیدگی 

توسلط شلعبه دیگلر به دفتلر دادگاه هلای ویلژه روحانیت اعلاده می نماید. 

مـاده 49- )الحاقـی 1384/9/5( دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسـیدگی به  ●
اعتراض اسـت کـه پس از وصـول پرونده و رسـیدگی به شـرح زیر اقـدام می نماید: 

الـف- در صورتـی کـه رأی را صحیـح و منطبق بـا موازین شـرع و قانون بدانـد آن را 
می کند.  ابـرام 

ب- در صورتـی که اسـاس رأی صحیـح بوده ولی متضمن اشـتباه جزیی در محاسـبه 
محکوم بـه یـا ماده اسـتنادی و امثـال آن باشـد رأی اصالحی صـادر می نماید. 

ج- در صورتـی کـه رأی صـادره دارای ایـراد ناشـی از نقـص تحقیقات باشـد، دادگاه 
تجدیدنظـر مـوارد نقـص را مشـخص نمـوده و رأی صـادره را نقض و پرونـده را جهت 
رفـع نقـص بـه دادگاه بدوی رسـیدگی کننـده اعـاده می نماید. شـعبه مزبـور مکلف 

اسـت پس از رفـع نقـص، حکم مقتضـی صـادر نماید. 
د- در صورتـی که رأی دارای ایراد اساسـی باشـد آن را نقض نموده و رأسـاً رسـیدگی 

و انشـاء رأی می نمایـد. آراء صـادره از محاکم تجدیدنظر قطعی اسـت. 

مـاده 50- )الحاقـی 1384/9/5( هـر شـعبه از دادگاه تجدیدنظـر ویـژه روحانیـت از  ●
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یـک رییس و دو مستشـار تشـکیل و بـا اکثریت آراء اتخـاذ تصمیـم می نماید. رییس 
محاکـم ویـژه روحانیـت که منصـوب از طرف مقام معظم رهبری اسـت، رییس شـعبه 
اول دادگاه تجدیدنظـر نیز می باشـد، تعیین تعداد شـعب و قضـات آن و ارجاع پرونده 

بـه آنـان بر طبـق ایـن آیین نامه خواهـد بود. 

مـاده 51- )الحاقـی 1384/9/5( محکوم علیه یـا قائم مقام قانونی وی یا دادسـتان کل  ●
ویـژه روحانیـت، مطابق قوانین مربوطـه مجاز به تقاضـای اعاده دادرسـی در خصوص 
احـکام قطعـی دادگاه هـای ویـژه روحانیت می باشـند. مرجع رسـیدگی بـه تقاضای 
اعـاده دادرسـی و اتخـاذ تصمیـم در مـورد آن، دادگاه تجدیدنظـر ویـژه روحانیـت 
می باشـد. دادسـتان منصـوب یـا نماینـده وی می توانـد در جلسـه رسـیدگی حضور 

یابـد و نسـبت به موضـوع اظهارنظـر کند. 

1- در ملاده 51، مهللت و ملوارد اعلاده دادرسلی مشلخص نگردیده اسلت. بلا عنایت به 
ملاده 52 آیین نامله دادسلراها و دادگاه هلای ویلژه روحانیت، در موارد سلکوت، اجمال و 

یلا نقلص آیین نامله، مقلررات عمومی آیین دادرسلی کیفلری حاکم خواهلد بود. 
مطابلق ملاده 272 قانلون آیین دادرسلی دادگاه هلای عمومی و انقلالب در امور کیفری، 
از جملله ملوارد اعلاده دادرسلی از احلکام قطعلی اعم از این کله حکم صلادره به مرحله 
اجلراء گذاشلته شلده یلا نشلده باشلد، عبارتنلد از: جعللی بلودن اسلناد یا خلالف واقع 
بلودن شلهادت گواهلان که مبنای حکم صادر شلده بوده اسلت ثابت گلردد. در صورتی 
کله پلس از صلدور حکم قطعلی، واقعه جدیلدی حادث گلردد و یا ظاهر شلود یا دالیل 
جدیلدی ارایله شلود که موجلب اثبات بی گناهلی محکوم علیله باشلد. در صورتی که به 
عللت اشلتباه قاضلی، کیفر ملورد حکم متناسلب با جلرم نباشلد. در صورتی کله قانون 
الحلق مبتنلی بر تخفیف مجازات نسلبت به قانون سلابق باشلد که در ایلن صورت پس 

از اعلاده دادرسلی مجلازات جدید نباید از مجازات قبلی شلدیدتر باشلد. 

2- گذشلت شلاکی یلا مدعلی خصوصلی در جرایلم غیرقابلل گذشلت بعلد از صلدور 
حکلم قطعلی موجلب اعلاده دادرسلی نخواهلد بلود )تبصلره ملاده 272 قانلون آیین 
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دادرسلی کیفلری(. 

3- مطابلق آیین نامله دادسلراها و دادگاه هلای ویلژه روحانیلت، صرفلاً محکوم علیله، 
قائم مقلام قانونلی وی و دادسلتان کل ویژه روحانیت، حق درخواسلت اعاده دادرسلی در 

خصلوص احلکام قطعلی دادگاه هلای ویلژه روحانیلت را دارند. 

4- برخلالف محاکلم عموملی دادگسلتری کله مرجع تسللیم تقاضلای اعاده دادرسلی، 
دیوان عالی کشلور اسلت، مرجع رسلیدگی بله تقاضای اعلاده دادرسلی و اتخاذ تصمیم 

در ملورد آن، دادگاه تجدیدنظلر ویلژه روحانیت می باشلد. 

مـاده 52- )الحاقـی 1384/9/5( بـه جـز در مـواردی کـه در این قانون تصریح شـده  ●
اسـت، وظایـف و اختیـارات قضـات دادسـرا و دادگاه حسـب مـورد بر طبـق مقررات 

عمومـی آییـن دادرسـی کیفری می باشـد. 
1- بنابرایلن در ملوارد سلکوت، نقلص یلا اجملال در آیین نامله مربوطله، قانلون آییلن 

دادرسلی دادگاه هلای عموملی و انقلالب در املور کیفلری مجلری خواهلد بلود. 
2- نکتله قابلل تأملل در ایلن ملاده، به کار بلردن لفظ »قانلون«، بلرای آیین نامه مذکور 

علی رغلم وجلود تفاوت هلای بلارز و آشلکار مابین »قانلون« و »آیین نامه« اسلت. 
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از آیین نامه اجرایی طرح اشتغال فارغ التحصیالن بی کار
 مصوب 1358/10/8 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران  «

ماده 15- گروه طرح و بررسی:  ●
ایـن گروه به منظـور جمع آوری اطالعـات در زمینـه نیازهای منطقه بـا توجه به هدف 
مرکـز و شـناخت نیـروی انسـانی و منابع طبیعـی و امکانـات منطقه بـا بهره گیری از 

عوامـل زیر در مرکز تشـکیل می گـردد: ... 

ماده 16- وظایف و اختیارات گروه طرح و بررسی:  ●

 ...
11- پیشـنهاد واگـذاری اقدامـات ایجـاد مراکز خدمات دهسـتان ها از قبیل سـاختن 
راه هـای روسـتایی به مراکز دهسـتان، تأسیسـاتی که در این مکان ها سـاخته شـود، 
ماننـد مدرسـه، مسـجد، انبـار، تعمیـرگاه، خانـه بهداشـت و اماکن خدمـات عمومی 
)پسـت و تلگـراف( و غیـره بـه شـرکت هایی کـه تشـکیل می شـود ونحـوه عقـد 

قراردادهـای الزم بـا آن هـا جهـت تصویب شـورای عالی. 
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از الیحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن 
مصوب 11/17 1358 شورای عالی انقالب فرهنگی  «

مـاده 1- )اصالحـی 1360/9/8( حداکثـر مبلـغ وام مسـکن قابل پرداخـت، به منظور  ●
سـاخت یا خریـد مسـکن توسـط بانک هـا، وزارت خانه ها، مؤسسـات و شـرکت های 
دولتـی یا وابسـته بـه دولـت، شـهرداری ها، دانشـگاه ها و سـازمان هایی که شـمول 
حکـم مسـتلزم ذکر نام آن ها باشـد از تاریـخ تصویب ایـن قانون به شـرح زیر تعیین 

می گـردد: ... 

تبصره 7- تشخیص درآمد خانواده در مورد کارکنان دولتی با اداره کارگزینی مربوطه و در  ■
مورد بخش خصوصی با مدیران مربوط می باشد و در مورد افراد آزاد تشخیص با بانک از طریق 
مراجعه به هیأت امناء مساجد محل و یا امام جماعت مسجد و یا مراجع معتمد محلی دیگری 

که بانک تعیین خواهد نمود. 
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هدایت و ارشاد و احیای نقش واقعی و تبلیغی مساجد برای مقابله با 
تهاجم فرهنگی 

مصوب 1371/12/18 شورای عالی انقالب فرهنگی  «
متعاقـب مأموریتـی کـه شـورای عالـی انقالب فرهنگـی بـه وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی در زمینه ارایـه طرح هایی بـرای مقابله با تهاجـم فرهنگی محول کـرده بود، 
طـرح احیـای نقـش واقعی فرهنگـی و تبلیغی مسـاجد و اسـتفاده بهینـه از امکانات 
و تأسیسـات دسـتگاه های دولتـی که امکان بهـره وری فرهنگـی دارند، توسـط وزیر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مطرح شـد و بـا توجه بـه نقش و مسـئولیتی کـه مراکز و 
نهادهـای فرهنگـی مردمی نظیـر مسـاجد در این مقطع حسـاس می تواننـد برعهده 
داشـته باشـند، شـورا تصویب کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی هیأتی تشکیل 
دهـد مرکـب از: وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه عنوان رییـس هیأت، مسـئول 
شـورای هماهنگـی امور مسـاجد، رییس سـازمان تبلیغات اسـالمی، فرمانـده نیروی 
مقاومـت بسـیج و رییس سـازمان اوقـاف و امور خیریه )بنـا به ضـرورت وزیر آموزش 
و پـرورش و رییـس سـازمان تربیت بدنی و شـهردار تهـران نیز دعوت خواهند شـد(. 
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ایـن هیأت موظف اسـت که فعالیت هـای ذیل را در مسـاجدی که آمادگی و اسـتعداد 
کافی داشـته باشـند هدایـت و سـازمان دهی کند.

1- تجهیز کتابخانه این گونه مساجد چنان چه امکان دایر بودن داشته باشد. 
2- مسـاجدی کـه سـالنی برای نمایش داشـته باشـند، به نحـوی تجهیز گـردد که از 

ایـن اماکـن برای نمایـش فیلم های مفید اسـتفاده شـود. 
3- در مسـاجدی که از نظر سـاختمانی امکان دایر کـردن کالس دارند، وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی با کمک انجمن نمایش، انجمن خوشنویسـی، انجمن سینمای جوان، 
کانـون سـرودهای انقالبـی، خانه هـای نور )آمـوزش قـرآن( این گونه آموزش هـا را در 

این مسـاجد دایـر خواهد کرد. 
4- همـکاری این گونـه مسـاجد کـه بتواننـد کالسـهای آمـوزش زبـان، آموزش های 
اعتقـادی، آمـوزش کامپیوتر، آمـوزش امور بهداشـتی و بهداشـت خانـواده، آموزش 

خیاطـی و... را بـا همـکاری دسـتگاه های دیگـر دایـر نمایند. 

تبصره 1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است که برای هدایت و سازمان دهی این  ■
فعالیتها در استان ها و شهرستان ها نیز هیأت هایی با ترکیب مشابه تشکیل دهد. 

تبصره 2- دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی و تبلیغی و فرهنگی برای تحقق امور فوق  ■
موظف به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشند. 

تبصره 3- برای تحقق مفاد این مصوبه وزارت فرهنگ ارشـــاد اسالمی برای مساجدی که  ■
آمادگی تأسیس مراکز فرهنگی و هنری دارند، اقدام خواهد کرد و برحسب توان فعالیت این 
مراکز داشتن صالحیت های مهم در زمینه فعالیت هایی نظیر: تأسیس کتاب فروشی، نشر 
کتاب، تأسیس کتابخانه، عرضه فعالیت های هنری نظیر گالری نقاشی و خط و ویدئوکلوپ 

برای این مراکز مهیا خواهد کرد. 

تبصره 4- این هیأت ها برای استفاده بهینه از امکانات و تأسیساتی که دستگاه های اجرایی  ■
کشور می توانند در جهت فعالیت های فرهنگی و هنری به کار گیرند، برنامه ریزی خواهد کرد. 
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بلا عنایلت بله ادغلام سلازمان های مللی جوانلان و تربیلت بدنلی بلا یکدیگر، منظلور از 
رییلس سلازمان تربیت بدنی در این مصوبله، وزیر وزارت خانه ورزش و جوانان می باشلد. 
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عضویت استانداران در هیأت های احیای نقش مساجد 
مصوب 1372/10/7 شورای عالی انقالب فرهنگی  «

پیشـنهاد وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی درباره عضویـت اسـتانداران در هیأت های  ●
احیـای نقش مسـاجد )موضـوع مصوبـه 196 /د ش مـورخ 1372/1/21 شـورای عالی( 

تصویب شـد. 
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عضویت دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد در شورای فرهنگ عمومی 

مصوب 1377/11/13 شورای عالی انقالب فرهنگی  «

پیشـنهاد عضویـت دبیر سـتاد عالـی هماهنگـی و نظارت بـر کانون هـای فرهنگی و  ●
هنـری مسـاجد در شـورای فرهنـگ عمومـی مطرح شـد و به تصویب رسـید. 
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از سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی
 مصوب 1378/12/24 شورای عالی انقالب فرهنگی «

سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی  ●
الف- سیاست های کلی 

ب- راهبردهای اجرایی: 
1- جوانان 

2- آموزش و پرورش 
3- دانشگاه ها و نظام آموزش عالی 

4- حوزه های علمیه 

5- مساجد 
5- 1- توجـه بـه مسـاجد و سـامان دهی امـور آن بـه عنوان مراکز نشـر و گسـترش 

اسـالمی.  فرهنگ 
5- 2- توجه به بهسازی فیزیکی مساجد و زیباسازی آن. 
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5- 3- تربیت امام جماعت عالم و آشنا به مسایل روز و جوان گرا. 
5- 4- اسـتفاده از فضـای مسـاجد برای مطالعه کتـب دینی و علمی و فکـری و تبادل 

فکـری و تبادل آراء. 
5- 5- دعوت از متفکران دانشگاهی برای سخنرانی در مساجد. 

5- 6- همکاری در فعالیت های کمک آموزشی و تربیتی و تفریحی. 
5- 7- ایجاد فضای سبز مثاًل پارک در کنار مسجد. 

5- 8- ایجـاد مراکـز مطالعـه روزنامـه و مجـالت در کنـار مسـاجد و فعـال نمـودن 
مسـاجد.  کتابخانه هـای 

5- 9- ایجاد زمینه همکاری بین نهادهای مردمی و مساجد. 
5- 10- تقویت کانون های فرهنگی و هنری مساجد. 

5- 11- ترسیم جایگاه مسجد در نظام کشور و تعیین ساختار مناسب برای آن. 
5- 12- ایجاد ارتباط بین مسجد و مدرسه در هر محل. 

5- 13- ترمیم، اصالح و آموزش خادمین مسجد، هیأت امناء و عوامل دیگر. 
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آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور 
مصوب 1383/10/22 شورای عالی انقالب فرهنگی «

مقدمه  «
جایـگاه مقـدس و پایگاه مذهبی مسـلمانان، مسـجد، از لحـاظ فرهنگـی و اجتماعی 
مکانی بسـیار غنی و گسـترده اسـت که می توانـد در جامعه اسـالمی در ابعاد مختلف 
کارکردهـای متنوعـی داشـته باشـد و از ایـن نظـر بنیادی تریـن و تعیین کننده ترین 
نهـادی اسـت کـه از صـدر اسـالم تاکنـون، در جامعـه اسـالمی نقش هـای متعددی 
برعهده داشـته اسـت. پراکندگی گسـترده مسـاجد و در نتیجه تحت تأثیر قرار دادن 
تمـام اقشـار جامعه، حضـور نیروهای فاضـل و مؤمن در مسـاجد و سـرمایه اقتصادی 
عظیـم بناهـا و تجهیزات مسـاجد گویای عظمت سـرمایه ای به نام مسـجد اسـت که 
می توانـد بسـتر مناسـب نشـر معـارف اسـالمی و آموزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
باشـد. چنـان کـه تاریخ نیـز تأثیرات مهـم مسـاجد را در تحـوالت خود نشـان داده 
اسـت. بـرای دسـت یابی بـه جایـگاه ارزش مند و اعتالی مسـاجد کشـور، تحـول در 
شـیوه های حمایتـی دولت از مسـاجد امـری انکارناپذیر اسـت؛ این انتظار نـه فقط در 
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تعییـن اعتبـار و بودجـه و تأمین هزینه می باشـد، بلکـه ضروری تـر از آن، هماهنگی 
دسـتگاه های دولتـی و نهادهـا در پشـتیبانی از مسـاجد اسـت. بدین منظـور و برای 
تحقـق ایـن مهـم سـتاد »پشـتیبانی و هماهنگی امور مسـاجد کشـور« با اهـداف و 

وظایـف ذیـل تشـکیل می گردد. 

ماده 1- اهداف  ●
1- برقـراری ارتباط مناسـب میان دسـتگاه ها، سـازمان ها و نهادها برای پشـتیبانی از 
مسـاجد بـه منظور افزایش سـطح بهـره وری و کارآیی مسـاجد در ایفـای نقش واقعی 

آن در راسـتای گسـترش و تعمیق فرهنـگ دینی و اعتـالی فرهنگ عمومی. 
2- برنامه ریـزی بـه منظـور جـذب حمایـت وزارت خانه هـا، سـازمان ها و نهادهـای 

دولتـی و غیردولتـی بـرای افزایـش مشـارکت در رفع مشـکالت مسـاجد کشـور. 
3- هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاه های ذی ربط. 

1- جایلگاه محوری مسلجد بله عنوان کانون حیلات طیبه در نظام اجتماعی اسلالم 
و للزوم ثبلت اقلدام اسلراییل در به آتش کشلیدن مسلجد االقصی در حافظه تاریخی 
مللل آزاده جهلان، سلبب گردید پیشلنهاد جمهلوری اسلالمی ایران مبنلی بر ثبت 
تقویملی روز جهانلی مسلجد، در سلازمان کنفرانلس اسلالمی بله تصویلب رسلد. از 
ایلن رو 21 اوت برابلر بلا 31 مردادماه به عنلوان روز جهانی مسلجد نام گذاری گردید 
و متعاقلب آن از ایلن تاریلخ بله مدت یک هفته، هفتله تکریم، تجلیل، اعلزاز و اکرام 

می باشد.  مسلاجد 

2- در راسلتای ارتبلاط و تعاملل سلازنده بلا دسلتگاه ها و نهادهای کشلور به منظور 
افزایلش سلطح کارایلی مسلاجد، میلان مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد و کانون 
وکالی دادگسلتری مرکلز و هم چنیلن مرکلز مشلاوران حقوقی، وکال و کارشناسلان 
قلوه قضاییه،توافقلی صلورت پذیرفت که بر این اسلاس کانون وکالی دادگسلتری و 
مرکز مشلاوران حقوقی در راسلتای تحقق سیاسلت های توسلعه و بهداشلت قضایی، 
گسلترش و تعمیلق فرهنلگ قانون پذیلری، ارتقلاء خدملات حقوقلی و قضایلی بله 
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شلهروندان، کاهلش مراجعلات مردملی بله دسلتگاه های قضایلی و تقویلت جایلگاه 
روحانیلت میلان ملردم، به ارایله خدمات مشلاوره حقوقی رایلگان میلان نمازگزاران 

مسلاجد اهتمام خواهنلد ورزید.
ارایله خدملات مشلاورهای بله منظلور پیشلگیری از گسلترش دعلاوی بین ملردم و 
پرهیلز از مخاصمله و اهتملام بله صللح و سلازش بله ویلژه در دعلاوی حقوقلی و 
خانوادگلی از مهم تریلن خدملات حقوقلی ایلن دو مجموعله در مسلاجد می باشلد. 

ماده 2- وظایف  ●
1- تبییـن نحـوه همـکاری و مشـارکت وزارت خانه هـا، سـازمان ها و نهادهای کشـور 

متناسـب با مسـئولیت قانونـی آن ها. 
و  کشـور  نهادهـای  و  سـازمان ها  وزارت خانه هـا،  فعالیـت  هماهنگ سـازی   -2
برنامه ریـزی بـه منظـور اسـتفاده مناسـب از امکانـات و توانمنـدی آن هـا در تقویت 

کشـور.  مسـاجد  بنیه 
3- ارایـه پیشـنهادهای راه بـردی و برنامه ریـزی مناسـب بـه منظـور رفع مشـکالت 
اساسـی مسـاجد در مکان یابی، ساخت وسـاز، توسـعه و تعمیر، نوسـازی، بهداشـت و 
تجهیـز امکانـات و فناوری هـای روز از طریـق تدوین طرح هـا، لوایـح و آیین نامه ها و 

شـیوه نامه های اجرایـی و ارایـه آن بـه مراجـع ذی ربط. 
4- تـالش بـرای تثبیـت موقعیـت حقوقـی مسـاجد، متولیـان، هیـأت امنـاء، ائمـه 

جماعـات، خادمیـن و دسـت اندرکاران امـور مسـاجد. 
5- تدوین راهکارهای مناسب برای بهسازی و نگهداری مساجد. 

6- تدویـن روش هـای جـذب امکانـات و تسـهیالت از وزارت خانه هـا، سـازمان ها و 

نهادهـا بـه منظـور پشـتیبانی از مسـاجد و پاسـخ گویی بـه نیازهـای موجود. 

1- مدیر مسجد، امام جماعت مسجد است. 

2- اعضلای هیلأت امنلای مسلجد، معاونین مدیر مسلجد )امام جماعت( می باشلند 
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کله بله منظور تقسلیم کار و سلازمان دهی امور مسلجد بله طور معمول توسلط امام 
جماعلت انتخلاب شلده و جهلت تأییلد صالحیلت و صلدور حکم رسلمی بله مرکز 

رسلیدگی بله امور مسلاجد معرفی می شلوند. 

3- اعضای هیأت امنای مسلاجد، در برابر امام جماعت، نمازگزاران، مرکز رسلیدگی 
به امور مسلاجد و اداره اوقاف و امور خیریه مسلئولیت داشلته و پاسلخ گوی وظایف 

مربلوط به خود می باشلند. 

4- مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد می تواند در صلورت بروز تخللف، اهمال کاری، 
قصلور، تعلدی و تفریلط یلا علدم هماهنگلی اعضای هیلأت امنای مسلاجد بلا مدیر 

مسلجد، از تمدیلد احکام ایشلان خلودداری کند. 

5- از جملله شلرایط انتخلاب اعضلای هیلأت امنلای مسلجد توسلط املام جماعت، 
سلکونت یلا اشلتغال در نزدیکلی محل اسلتقرار مسلجد اسلت. 

6- علدم حضلور املام جماعلت در جلسلات هیلأت امنلای مسلجد، مانع از تشلکیل 
جلسله نیسلت. لیکلن مصوبلات جلسله می بایسلت به تأیید ایشلان رسلد. 

7- هرگونله اقلدام در مسلجد اعلم از سلخت افلزاری و نلرم افلزاری، می بایسلت بله 
تصویلب هیلأت امنلاء و تأییلد املام جماعت مسلجد رسلد. 

8- کلیله درآمدهلا و هزینه هلا، انعقلاد قراردادهلا و بله طلور کللی تصمیلم گیلری 
در بلاب املوری کله منجلر بله افزایلش یلا کاهلش تلوان ماللی مسلجد می گلردد، 
می بایسلت بله تصویلب هیلأت امنلاء و تأیید امام جماعت مسلجد رسلد. در غیر این 
صلورت چنیلن عمللی باطلل و کأن للم یکلن بلوده و تخللف محسلوب می گردد. 
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9- نظلارت هیلأت امنلاء و مدیلر مسلجد بر املور مالی مسلجد، نظارتی اسلتصوابی 
است. 

10- در راسلتای تحقلق وظایلف منلدرج در ملاده )2( آیین نامله سلتاد پشلتیبانی 
22/10/83 ملورخ 553 جلسله مصلوب شلورای عالی انقلالب فرهنگی و شلیوه نامه 
اجرایلی ملورخ 85/2/11 سلتاد پشلتیبانی و هماهنگی امور مسلاجد، دسلتورالعمل 
پیشلنهادی کارگروه تخصصی سلتاد پشلتیبانی و هماهنگی امور مسلاجد در تاریخ 

1385/2/18 توسلط سلتاد پشلتیبانی و هماهنگلی امور مسلاجد صلادر گردید. 
بلر ایلن اسلاس، کارگروه هلای تخصصی بر سله محلور اصلی تحلت عنلوان کارگروه 
تخصصی هماهنگی و امور فرهنگی، کارگروه تخصصی پشلتیبانی و عمران مسلاجد 

و کارگلروه تخصصلی املور حقوقی و نیروی انسلانی تشلکیل می گردد. 

ماده 3- اعضا  ●
اعضـای ایـن سـتاد نماینـده تام االختیـار وزارت خانه ها و سـازمان های ذیـل خواهند 
بـود که به پیشـنهاد رییس دسـتگاه و بـا حکم رییس شـورای عالی انقـالب فرهنگی 

بـرای مـدت چهار سـال منصوب خواهند شـد: 
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

- وزارت کشور 
- وزارت مسکن و شهرسازی 

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

- سازمان تبلیغات اسالمی 
- سازمان اوقاف و امور خیریه 

- سازمان صدا و سیما 
- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

- مرکز رسیدگی به امور مساجد 
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- شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
- ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر 

- نیروی مقاومت بسیج 
- شهرداری تهران 

- سـه نفـر از ائمـه جماعـات صاحب نظـر در مسـایل فرهنگی به پیشـنهاد سـازمان 
اسـالمی  تبلیغات 

تبصره 1- رییس ستاد به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی از میان اعضا و برای مدت 2 سال و  ■
با حکم رییس شورای عالی انقالب فرهنگی منصوب می گردد. 

تبصره 2- دبیر ستاد، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد و دبیرخانه در آن سازمان  ■
مستقر خواهد بود. 

1- رییلس جمهلور بلا حفلظ سلمت، رییلس شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی نیلز 
می باشلد. 

2- مطابلق ملاده 53 قانلون برنامه پنج سلاله پنجم توسلعه جمهوری اسلالمی ایران، 
دوللت مکلف اسلت یلک یا چنلد وزارت خانه را بله گونله ای در وزارت خانه های دیگر 
ادغلام کنلد کله تا پایان سلال دوم برنامله، تعلداد وزارت خانه هلا از 21 وزارت خانه به 
هفلده کاهش یابلد. از این رو هیلأت وزیران اردیبهشلت ملاه 1390، وزارت خانه های 
راه و ترابلری و مسلکن و شهرسلازی را ادغلام نمود تا بدین ترتیلب، تمامی امکانات، 
تجهیلزات، املوال و نیروی انسلانی آن ها بله وزارت خانه جدید منتقل گلرد. در تاریخ 
31 خلرداد 1390 نیلز، بلا رأی مجللس شلورای اسلالمی و سلپس تأییلد شلورای 
نگهبلان وزارت راه و شهرسلازی، از ادغلام دو وزارت خانله راه و ترابلری و مسلکن و 

شهرسلازی به وجلود آمد. 

3- سلازمان تبلیغلات اسلالمی نهلادی اسلت دینلی و فرهنگلی اسلت کله دارای 
شلخصیت حقوقلی مسلتقل بلوده و در اجلرای فرمان حضلرت املام خمینی در 
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سلال 1358 تأسلیس گردیلد. 

4- بله منظلور سیاسلت گذاری، نظلارت و حمایلت در املور مختلف مسلاجد، مرکز 
رسلیدگی بله املور مسلاجد بلر اسلاس نظلر مقلام معظلم رهبلری در سلال 1368 

گردید.  تأسلیس 
حضلرت آیلت اهلل مهلدوی کنلی بله عنوان دریافلت کننلده حکم تأسلیس و مرحوم 
آیلت اهلل انلواری بله عنلوان اولیلن قائم مقلام رییلس مرکلز، برای شلکل گیلری این 

مرکلز همت گماشلتند. 

5- متلن حکلم مقلام معظلم رهبلری بله حضرت آیلت اهلل مهلدوی کنی بله منظور 
تأسلیس مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد، ملورخ 1368/7/30:

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم 
آیت اهلل جناب آقای مهدوی کنی دامت برکاته

 مراجعلات متعلدد از سلوی مرتبطیلن بلا مسلاجد تهلران من جملله ائمله جماعت، 
گروه هلای بسلیج، متولیلان و متصدیلان و غیرهلم حاکلی از فقلدان مرکلز و مرجع 
مقبلول و آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد یعنلی اصلی تریلن پایلگاه دیلن و 
معنویت و اخالق اسلت. شلک نیسلت که حفظ قداسلت مسلاجد و تقویت هماهنگ 
جنبه هلای معنلوی و انقالبلی و تعلیملی و تبلیغلی آن نیازمنلد سلالمت و امنیلت 

محیلط آن و دور مانلدن از منازعلات و مناقشلات داخللی در آن اسلت. 
للذا شایسلته اسلت جناب عالی که بحملداهلل برخلوردار از وجاهت و قبلول و حرمت 
در نلزد حضلرات آقایلان ائمله جماعلت مسلاجد شلهر تهلران می باشلید بلا تعیین 
مرکلزی و نمایندگانلی بله مهمله مسلاجد پرداختله و در ملوارد الزم بلا کملک و 
حمایلت از برنامه هلای اسلالمی در مسلاجد و یلا لدی االقتضاء با نصلب امام جماعت 
و دیگلر مسلؤولین مربلوط به مسلاجد، به رونق و کارآیی و شلکوفایی هر چه بیشلتر 

ایلن پایگاه هلای انقلالب و اسلالم کملک نمایید.
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 توفیق متزاید جناب عالی را از خداوند متعال مسألت می کنم. 
والسالم علیکم و رحمه اهلل«. 

6- در جلسله علنی 23 دی ماه سلال 1382 مجلس شلورای اسلالمی، سلازمان های 
میلراث فرهنگلی ایران گلردی و جهان گلردی از وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی 
منتلزع و بعلد از ادغام آن ها سلازمان میراث فرهنگی و گردشلگری با کلیه اختیارات 

زیلر نظر ریاسلت جمهوری تشلکیل گردید. 
هم چنیلن بلا تصویلب شلورای عاللی اداری در یکصلد و سلی امیلن جلسله ملورخ 
1385/1/16، بله منظلور تقویت و توسلعه صنایع دسلتی کشلور و ایجلاد هماهنگی 
بلا سیاسلت های توسلعه صنعلت گردشلگری سلازمان صنایع دسلتی ایران بلا تمام 
وظایلف، اختیلارات، مسلئولیت های قانونلی، دارایی ها، تعهلدات، اعتبلارات، امکانات 
و نیلروی انسلانی از وزارت صنایلع و معلادن منتلزع و در سلازمان میلراث فرهنگلی 
و گردشلگری ادغلام شلد و نلام آن بله سلازمان میلراث فرهنگلی، صنایلع دسلتی و 

گردشلگری تغییلر یافت. 

مـاده 4- رییـس دبیرخانه سـتاد توسـط دبیـر سـتاد انتخاب می شـود و بـا توجه به  ●
شـرح وظایـف مربوط نسـبت به پیشـبرد امـور دبیرخانـه ای سـتاد اقدام خواهـد کرد. 

مـاده 5- گـروه منتخب سـتاد شـیوه نامه اجرایـی را تهیـه خواهد کرد و سـپس این  ●
شـیوه نامه بـه تصویب سـتاد خواهد رسـید. 

مـاده 6- سـتاد موظف اسـت گـزارش فعالیت ها را هر سـاله به شـورای عالـی انقالب  ●
فرهنگـی ارایه کند. 

ایـن آیین نامـه در 6 مـاده و دو تبصره در جلسـه 553 مورخ 83/10/22 شـورای عالی 
انقـالب فرهنگی به تصویب رسـید. 
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از آیین نامه شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی و بازآموزی 
مدیران فرهنگی 

مصوب 1383/11/06 شورای عالی انقالب فرهنگی «

مقدمه:  «
آمـوزش مدیـران فرهنگـی و روزآمـد کـردن دانـش مدیـران فرهنگـی یکـی از 
ضرورت هـای حـوزه فرهنگـی کشـور اسـت. بـرای تثبیـت این ضـرورت کـه نوعی 
امتیاز محسـوب می شـود، الزم اسـت کلیـه دسـتگاه ها و نهادهای فرهنگی براسـاس 
ضوابـط خاصـی تشـخیص دهند کـه مدیران فرهنگـی آن ها نیـاز به »آمـوزش همراه 
بـا پژوهـش« دارند. بـروز پدیده های متعـدد و نوظهـور فرهنگی لزوم آمـوزش مداوم 
مدیـران فرهنگـی را در شـرایط فعلـی دوچنـدان می نمایـد. از سـوی دیگـر یکی از 
روش هـای اساسـی بهره بـرداری از نتایـج پژوهش هـا و مطالعـات فرهنگـی آمـوزش 
کاربـردی آن بـه مدیـران فرهنگی به همراه تشـویق به امـر پژوهش و تحقیق اسـت 
و صـرف داشـتن عالقه بـه فعالیت های فرهنگـی بدون داشـتن مهارت هـای علمی و 
تخصصـی مدیریـت فرهنگی کافی نمی باشـد. لـذا بدین منظـور »شـورای هماهنگی 
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و برنامه ریـزی آموزشـی و بازآمـوزی مدیـران فرهنگـی« کـه از ایـن پـس در ایـن 
آیین نامـه بـه اختصـار »شـورا« نامیـده می شـود، تشـکیل می گردد. 

مـاده 1- شـورا متشـکل از معاونیـن یا مدیران ارشـد دسـتگاه ها و نهادهـای موضوع  ●
مـاده 4 ایـن آیین نامه می باشـد. 

مـاده 2- هدف کلی شـورا عبارت اسـت از: بـه روز نمـودن دانش و اطالعـات مدیران  ●
فرهنگـی بـرای مواجهه صحیـح با جریانـات و مسـایل فرهنگی داخل و خارج کشـور. 

ماده 3- وظایف شورا عبارت است از:  ●
1- مطالعـات و بررسـی های الزم نسـبت بـه تهیـه و تصویـب برنامه جامـع آموزش و 

بازآمـوزی مدیران فرهنگی کشـور 
2- تنظیم چارچوب و محورهای آموزش ضمن خدمت مدیران فرهنگی 

ماده 4- اعضای شورا عبارتند از:  ●
الف- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی
ب- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ج- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 
د- نماینده سازمان تبلیغات اسالمی 

هـ- نماینده جهاد دانشگاهی 
و- نماینده حوزه علمیه 

ز- نماینده وزارت آموزش و پرورش 
ح- نماینده سازمان صدا و سیما 

ط- نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 
ی- دانشگاه آزاد اسالمی 

ک- نماینده مرکز رسیدگی به امور مساجد 
ل- نماینده دفتر امور مشارکت زنان 
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ع- سـه نفـر از اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه ها بـا گرایـش مدیریـت و مطالعـات 
فرهنگـی به پیشـنهاد سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی و تصویب شـورای هماهنگی 

برنامه ریـزی  و 

تبصره- آیین نامه داخلی شورا، توسط شورا به تصویب خواهد رسید.  ■

1- مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد در زملره نهادها و مراکز وابسلته و مرتبلط با دفتر 
مقام معظلم رهبری می باشلد. 

2- حضور نماینده مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد در شلورای هماهنگی و برنامه ریزی 
آموزشلی و بازآملوزی مدیلران فرهنگلی، می تواند به جذب بیشلتر دسلتگاه های مرتبط 

با مسلجد در راسلتای تحقق سیاسلت های کالن فرهنگی بینجامد. 

ماده 10- محل تشکیل شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.  ●
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از مصوبه اصالحی » اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب« 
مصوب جلسه 660 مورخ 1389/1/24 شورای عالی انقالب فرهنگی  «

ماده 14- وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مکلف اسـت با همکاری سـایر دسـتگاه ها  ●
و در جهـت تحقـق اهداف مـاده 1، بند 4 ماده3 و سیاسـت های ایجابی منـدرج در این 

مصوبـه، اقدامات زیر را بـه عمل آورد: 

 ...
11- خریـد کتب متناسـب و برگزیـده کتاب و اهدا بـه کتابخانه های عمومـی، مدارس، 
دانشـگاه ها، مسـاجد و نظایـر آن در داخـل و خارج از کشـور با هدف هدایت ناشـران 

به سـمت تولید آثـار فاخر. 
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از سند نقشه جامع علمی کشور 
مصوب 1389/10/4 شورای عالی انقالب فرهنگی «

 فصل چهارم- راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور  ●
4- 1- راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور 

 ...
راهبرد کالن 6 : 

تحول و نوسـازی نظـام تعلیم و تربیت اعـم از آموزش و پرورش و آمـوزش عالی به منظور 
انطبـاق با مبانی تعلیم و تربیت اسـالمی و تحقق اهداف کالن نقشـه اقدامات ملی: 

 ...
43- تقویـت تعامل مسـجد و مدرسـه بـه منظور ارتقـای نقش آن هـا در تربیت دینی 

 . محله
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از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
مصوب 1390/6/15 شورای عالی انقالب فرهنگی  «

فصل هفتم- هدفهای عملیاتی و راهکارها  ●
 ...

7- افزایـش نقش مدرسـه به عنوان یکـی از کانون های پیشـرفت محلی، بـه ویژه در 
ابعاد فرهنگی- اجتماعـی )2 و 1 و 5 و 7( 

راهـکار 1/7- فراهـم آوردن زمینه هـای الزم بـرای نقش آفرینـی مدرسـه بـه عنوان 
کانـون کسـب تجربیات تربیتـی محله و جلـوه ای از جامعه اسـالمی و حیـات طیبه با 
تفویـض اختیار و مسـئولیت بـه آن و استانداردسـازی تمـام مؤلفه هـا و عوامل درون 

مدرسه ای. 
راهـکار2/7- نهادینه سـازی و تقویـت همـکاری مدرسـه بـا مراکز فرهنگـی و علمی 
محلـه بـه ویـژه مسـجد و کانون هـای مذهبـی و حوزه های علمیـه و مشـارکت فعال 
مدیـران، معلمـان و دانش آمـوزان در برنامه هـای مرتبـط محله و نیز حضـور نظام مند 

و اثربخـش روحانیـون توان منـد و مبلغـان مذهبی باتجربه در مدرسـه. 
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از سند راه بردی کشور در امور نخبگان 
مصوب 1391/7/11 شورای عالی انقالب فرهنگی «

فصل 3- راهبردهای کالن و اقدامهای ملی  ●
بـرای تحقـق اهـداف کالن، نظـام نخبگانی وظیفـه »شناسـایی و هدایت«، »توسـعه 

زیرسـاخت های الزم« را برعهـده دارد. 
راهبـرد ملـی 2- هدایـت صاحبـان اسـتعدادهای برتر بـا اسـتفاده از توان مندی های 

بخش هـای دولتـی و غیردولتی. 
اقدام های ملی: 

 ...
8- گسـترش برنامه هـای پـرورش دینـی و فرهنگـی اجتمـاع نخبگانـی براسـاس 
اسـتمرار در کار فرهنگـی، آموزش هـای مربـی محـور، سـیرهای مطالعاتـی اعتقادی 
و توجـه بـه وجـوه جامـع دیـن بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای دانشـگاه ها، حوزه هـای 

علمیـه، مسـاجد و مراکـز فرهنگی کشـور. 



340

از مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور 
مصوب 1391/12/15 شورای عالی انقالب فرهنگی  «

فصل پنجم- اولویت های فرهنگی ●
 اولویت هـای فرهنگـی شـامل موضوعـات، مسـایل و چالش هـای اساسـی اسـت که 
ناظـر به ارزش هـا، الگوهای رفتاری، محصوالت و نمادهای فرهنگی کشـور در سـطوح 
فرهنـگ ملـی )اسـالمی- ایرانـی(، عمومی و حرفـه ای می باشـند. اولویت هـا معیار و 
مبنـای تخصیـص منابع و امکانات کشـور بـرای تحقق اهـداف و چشـم انداز فرهنگی 

کشـور محسـوب می شوند. 
1- هویـت اسـالمی، ایرانـی و انقالبـی؛ انتظـار منجی، قـرآن و عترت، نماز و مسـجد، 
والیـت فقیـه، فرهنگ بسـیجی، ایثـار و جهاد و شـهادت، زبـان، ادبیات و خط فارسـی.

 ...

فصل ششم- راهبردها و اقدامات راهبردهای کالن فرهنگی  ●
اقدامات ملی 

 ...
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4- برنامه ریـزی بـرای زمینه سـازی و نهادینـه کـردن اُنس بـا نماز جماعت و مسـجد 
و احیـای کارکردهـای فرهنگـی- اجتماعی آن متناسـب با نیازهای زمـان و مخاطبان 
تدویـن و اجـرای برنامـه ملی توسـعه اقامه نمـاز جماعـت در مسـاجد و نمازخانه ها و 
بهره گیـری هم افـزا از ظرفیت هـای آموزشـی، پژوهشـی، تبلیغی، رسـانه ای و هنری 
در جهـت تبییـن و ترویـج احـکام، اسـرار و آثـار فـردی و اجتماعی نماز بـر طهارت 

ظاهـری و باطنـی و آرامـش روحـی و روانی بـرای همه اقشـار جامعه 

راهبرد کالن 3 
تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده 

 ...
بهره گیری از تعامل سازنده خانواده، مدرسه و مسجد در تحکیم خانواده 

راهبرد کالن 6 
انسجام بخشـی و تقویـت مشـارکت فراگیـر و نظام منـد نهاد خانـواده، نظـام تعلیم و 
تربیـت، سـازمان های اجتماعـی و اداری و سـایر نهادهـای مرتبط در گسـترش نظم و 
انضبـاط، قانون گرایـی و احسـاس امنیـت عمومـی و ظرفیت سـازی و فرهنگ سـازی 

بـرای رفـع موانع فرهنگـی، سـاختاری و رفتاری 
راهبردهای ملی 

 ...
5- نهادینه سـازی ارتبـاط و تعامـل مؤثر خانواده، مسـجد، مدرسـه، محلـه با پلیس و 

بسـیج در مقوله نظم و امنیـت اجتماعی؛ 
اقدامات ملی 

 ...
15- طراحـی و اسـتقرار نظـام تعامل و همکاری خانواده، مسـجد، مدرسـه، بسـیج و 

پلیـس بـرای ایجاد نظـم و امنیـت اجتماعی و محله سـالم 
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راهبرد کالن 12 
بازنگـری و اصـالح اهـداف و کارکردهـای فرهنگـی نظام هـای فرهنگـی، اجتماعـی، 

سیاسـی و اقتصـادی مبتنـی بـر نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور اقدامـات ملی 
 ...

9- تدوین و اجرای سـند ملی توسـعه، گسـترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی 
و راه بری آن در سـطح ملـی و بین المللی با محوریت: 

1- 9- بهبـود شـرایط مسـاجد موجـود و گسـترش مسـاجد متناسـب بـا آمایـش 
سـرزمینی و محیطـی در سـطح شـهرها، روسـتاها، راه هـا، شـهرک ها، مجتمع هـا و 

سـازمان ها و نهادهـای دولتـی، عمومـی و خصوصـی و فضاهـای عمومـی
2- 9- ارتقـاء مشـارکت مـردم در آبادانـی و اداره مسـاجد و افزایـش حضـور و انس 
آحـاد مـردم و اقشـار اجتماعی بـه ویـژه نوجوانـان و جوانـان در آن بـرای عبادت و 

دینی  سـلوک 
3- 9- حفـظ و تقویـت محوریـت مسـاجد در فعالیت هـای نظـام فرهنگـی، تربیتی، 
آموزشـی و تبلیـغ دینـی و ارتقـاء جایگاه و نقـش راه بری نهـاد مسـجد در نظام های 

فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی و در حل مسـایل عمومی 
4- 9- نهادینه سـازی حضـور مسـتمر و نقش آفریـن روحانیـت در تعامـل بـا اقشـار 

مختلـف و اداره و فعالیـت نهادهـای اصیـل دینی 
مسـاجد،  از  عمومـی  نهادهـای  و  دولـت  نظام منـد  پشـتیبانی  و  حمایـت   -9 -5
حسـینیه ها، هیئـات و پیگیـری حـل مشـکالت آن هـا بـا حفـظ اسـتقالل و اتـکاء 

محـوری آن هـا بـه مـردم 
 ...

11- تدویـن و اجرای سـند ملـی وقف و امور خیریه و اسـتقرار نظـام مدیریت راه بردی 
آن بـا حفـظ ماهیـت مردمـی و مصالح وقـف و نیـات واقفین، گسـترش نهـاد وقف و 
تنوع بخشـی آن و افزایـش سـهم وقف و خیریه در توسـعه و پشـتیبانی امـور فرهنگی. 
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از مصوبه سند دانشگاه اسالمی 
مصوب 1392/4/25 شورای عالی انقالب فرهنگی  «

راهبرد 18:  ●
تعظیـم شـعائر اسـالمی و توجـه خـاص بـه نمـاز و مسـجد محـوری در فعالیت های 

دینـی، فرهنگـی و علمی دانشـگاه 

اقدامات: 
1- 18- سـامان دهی و ارتقـاء عوامـل مؤثر در توسـعه و ترویج نماز و شـعائر اسـالمی 

در میان دانشـگاهیان 
2- 18- سـامان دهی و حمایـت مـادی و معنـوی از فعالیت هـا و محصـوالت فرهنگی، 

آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاهیان در حوزه نماز و شـعائر اسالمی 
3- 18- توسعه و تجهیز مساجد و نمازخانه های دانشگاه ها و واحدهای مربوطه 

4- 18- سـاخت پردیـس دانشـگاه ها بـا محوریـت مسـجد و طراحی الگوی مسـجد 
دانشـگاهی با رویکـرد معماری اسـالمی 
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5- 18- تجمیـع فضاهـای فرهنگـی دانشـگاه ها بـا رویکـرد مسـجد محـوری در 
فرهنگـی  و  علمـی  فعالیت هـای 

6- 18- حمایـت و تقویـت هیأت هـای دانشـجویی در جهـت تعظیـم شـعائر و عمق 
بخشـیدن بـه فعالیت هـای فرهنگـی آن ها 

7- 18- متناسب سـازی برنامه هـای علمی و آموزشـی با فرهنگ نمـاز و روزه و تعظیم 
اسالمی  شعائر 

8- 18- تعمیـق ابعـاد معرفتـی، معنـوی و ارتقای روحیـه تقواطلبی به عنـوان مبنای 
تعظیم شـعائر اسالمی 

9- 18- ترویـج و تشـویق فرهنـگ سـبقت در خیرات و وقـف با حمایـت از خیرین و 
واقفین دانشـگاهی و غیردانشـگاهی و اسـتفاده از انگیزه های آنان در سـاخت و ارتقا 

جد  مسا
10- 18- جـذب، تقویـت و ارتقـای دانش و مهارت ائمـه جماعـات در عرصه ها علمی، 

فرهنگی و سیاسـی 
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از آیین نامه اجرایی قانون فروش خالص جات
مصوب 1336/8/21 )کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین( «

مـاده 5- اراضـی مشـمول تبصـره 2 مـاده 2 قانـون بـا در نظـر گرفتـن خیابان بندی  ●
مطابـق اصـول شهرسـازی نقشـه برداری و مقـدار مسـاحت زمیـن قابـل تقسـیم و 
فـروش دقیقـاً تعیین خواهد شـد. نقشـه اراضـی با راهنمایـی مأمورین کشـاورزی به 
وسـیله مهندسـین شـهرداری و یا مهندسـین دوایر دولتی محل به دسـتور شـورای 

شهرسـتان تهیه خواهد شـد. 

 ...
شـورای شهرسـتان بـا نظـارت انجمن شـهر مقـدار زمین الزم بـرای سـاختمان های 
عمومـی از قبیـل بـاغ ملـی درمانگاه و آموزشـگاه و مسـجد و سـایر اماکـن عمومی 

مـورد نیـاز را بـا در نظـر گرفتن موقعیـت محـل و اراضـی تعیین خواهـد نمود. 
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از آیین نامه اجرایی تجدید قرارداد و اجاره امالک و اموال موقوفه و 
تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد 

مصوب 1358/2/17 هیأت وزیران  «

مـاده 1- سـازمان اوقـاف مکلف اسـت ضوابـط و شـرایط الزم و ضروری بـرای تنظیم  ●
اجاره نامـه مسـتأجران و متصرفـان امـالک و امـوال اوقافـی را طی دسـتورالعملی به 
کلیـه ادارات و مراکـز اوقافی اسـتان ها ابالغ و سـریعاً نسـبت به تجدید اجـاره انعقاد 

قـرارداد جدید اقـدام نماید. 

»بلا توجله بله ملاده یک الیحله قانونی تجدیلد قلرارداد و اجاره املالك و املوال موقوفه 
و تجدیلد انتخلاب متولیلان و امنلاء و نظلار اماکلن متبرکله مذهبلی و مسلاجد مصوب 
58/2/25 کله بله موجلب آن کلیله اجاره نامه هلای رسلمی و علادی منعقده بیلن اوقاف 
و مسلتاجرین در موقوفلات عامله نظیلر املالك مزروعی و باغلات و اراضی و مسلتغالت 
و مسلتحدثات شلهری و روسلتایی فسلخ شلده و ترتیلب تنظیلم اجاره نامله و میلزان 
اجاره بهلای عادلله روز بله کیفیلت مقلرر در آیین نامله اجرایلی مربوط موکلول گردیده 
و بلا عنایلت بله ایلن کله هلدف مقنن وضلع قواعلد و مقلررات خلاص دربلاره موقوفات 
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اسلتیجاری بلوده اسلت، مصوبلات ملورد اعتلراض مغایلر قانلون شلناخته نمی شلود و 
چلون بخشلنامه شلماره 7777 مورخ 67/11/30 حسلب نظریله ملورخ 1372/10/22 
فقهلای محتلرم شلورای نگهبلان مخاللف موازین احکام شلرع شلناخته نشلده تقاضای 
ابطلال آن هلا ملردود اسلت«. )رأی هیلأت عمومی دیوان عداللت اداری، کالسله، پرونده 

71/197، شلماره دادنامله 72/192، ملورخ 9 بهملن 1372(. 

مـاده 2- اجاره بهـای عادلـه امـالک مـورد اجـاره و متصرفـی موقوفـه به شـرح زیر  ●
تعییـن می شـود: 

1- امـالک و مسـتغالت مشـمول قانـون مؤجـر و مسـتأجر مصـوب 1356 بر اسـاس 
اجاره بهـای قبلـی و احتسـاب درصـد شـاخص کل بهـای کاالهـا و خدمـات مصرفی 

اسـت که همـه سـاله از طـرف بانـک مرکـزی ایـران منتشـر می گردد. 
2- در محل هایـی کـه قانـون موجـر و مسـتأجر اجـرا نشـده و یـا درصد شـاخص از 
طـرف 234 بانـک مرکـزی تعیین و اعـالم نگردیـده اجاره عادلـه عبارت اسـت از 8 
درصـد ارزش معامالتـی عرصه و ده درصـد ارزش معامالتی اعیانی کـه از طرف وزارت 

امـور اقتصـادی و دارایـی تعییـن و تصویب شـده یا می شـود. 

تبصره 1- تخفیف هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معامالتی در  ■
نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا عیان مستغل منظور نخواهد شد. 

تبصره 2- در مورد آپارتمان ها اجاره بهای قسمتهای اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون  ■
تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد. 

تجدیلد قلرارداد و اجلاره املالك موقوفله نسلبت به امالك و مسلتغالت مشلمول قانون 
موجلر و مسلتاجر مصلوب 1356 براسلاس اجاره بهای قبلی و احتسلاب درصد شلاخص 
کل بهلای کاالهلا و خدملات مصرفی اسلت که همه سلاله از طلرف بانک مرکلزی ایران 
منتشلر می گلردد و این قسلت نص خاصی اسلت که بلر قانون موجر و مسلتاجر مصوب 
1356 مخصلص و دادگاه را از ارجلاع بله کارشناسلی و تبعیلت از نظلر کارشلناس برای 

تعییلن اجاره بهلا در موقوفات معلاف می دارد. 
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بنابرایلن بندهلای 1 و 2 و تبصره هلای سله گانه ملاده دو از آیین نامله مذکلور کله بله 
موجلب تبصلره ذیلل ملاده یک الیحله قانونلی در اختیلار هیأت وزیلران بلوده از احکام 
کلیله اجلارات غیلر موقوفله اسلتثناء و منحصلراً دربلاره موقوفلات الزم الرعایله بلوده و 
فرم هلای تنظیملی کله از طلرف سلازمان کل اوقلاف کله بله موجب بخشلنامه شلماره 
7777- 67/11/30 به امضای نماینده حضرت امام و سرپرسلت سلازمان حج و اوقاف و 
امور خیریه درسلطح کشلور برای اقدام فرسلتاده شلده از اعتبار قانونی برخوردار اسلت. 

مـاده 4- کلیـه ضوابط و شـرایط منـدرج در اسـناد و قراردادهـای اجاره که به شـرح  ●
مـاده یک ایـن آیین نامـه از طـرف سـازمان اوقـاف تعیین و اعـالم می شـود ازطرف 
مسـتأجران الزم االجـرا و غیر قابـل اعتراض خواهد بود و مسـتأجران ملتـزم و مکلف 

بـه اجـرای کامل آن می باشـند. 

مـاده 5- ایـن آیین نامـه از تاریخ تصویـب الزم االجرا و کلیـه مقررات مغایـر با آن لغو  ●
می گـردد و هرگونـه تغییر یـا تجدید نظر در آن به پیشـنهاد وزیراطالعـات و تبلیغات 

و سرپرسـت سـازمان اوقاف و تصویب هیـأت وزیران امکان پذیر می باشـد. 

1- بله موجلب مصوبه شلماره 462/د ش شلورای عاللی اداری ملورخ 1370/8/15 و در 
راسلتای اجلرای اوامر مقلام معظم رهبری در خصلوص کیفیت اداره امور حلج و زیارت، 
نلام سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله بله »سلازمان اوقلاف و املور خیریله« تغییر 
یافتله و کلیله املور مربلوط به حلج و زیارت از سلازمان مزبور منتزع و به سلازمان حج و 
زیارت که سلازمانی مسلتقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی می باشلد واگذار 

شلده است. 

2- در صورتلی کله مسلتأجر طبلق مفلاد قلرارداد در ملورد اجلاره احلداث بنا نملوده و 
تخلفلی نیلز از شلرایط مندرج در قلرارداد نکرده باشلد پذیرش دعوی خللع ید یا تخلیه 
توجیله قانونلی نلدارد )نظریله 7/6209- 1377/9/9 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور 

مترجمیلن قلوه قضاییه(. 
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3- بلا حلدوث تخلفلات مسلتأجر و انقضلای ملدت اجلاره تخلیه مللک از طلرف اوقاف 
قابلل پذیلرش اسلت. وللی اداره اوقاف حقی نسلبت به مطالبه سلرقفلی ناشلی از تخلف 
مسلتأجر کل نلدارد زیلرا حق کسلب و پیشله مقرر در قانلون روابط موجر و مسلتأجر از 
آن مسلتأجر اسلت نه موجلر )نظریله 7/2239- 1378/4/16 اداره حقوقی قوه قضاییه( 

4- پلس از تصلرف اعیانلی بله وسلیله ماللک یلا مالکیلن، نام بلردگان موظلف هسلتند 
حقلوق شلرعی و قانونلی اوقلاف را رعایت نمایند و بلا اوقاف قرارداد اجلاره منعقد نمایند 
)اجلاره عرصله( و اگلر در اجلرای قانلون حقوقلی از اوقاف به وسلیله مالک و یلا مالکین 
اعیانلی تضییلع شلده باشلد و اوقلاف و متصرفلی اعیانی قادر بله حل آن نباشلند اوقاف 
موضلوع را در دادگاه مطلرح و احقلاق حلق می نمایلد. یعنلی ماللک اعیانلی موظلف به 
حفلظ حقلوق اوقلاف می باشلد و در صلورت تخللف، یلا بایلد اعیانلی را بله اوقلاف کله 
ماللک عرصله اسلت بفروشلد )بله قیملت روز( و در صلورت اسلتنکاف ماللک اعیانلی 
اوقلاف براسلاس ضوابط قلع و قمع بنلا را بنماید )نظریله 7/432- 1379/6/16 اداره کل 

حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قلوه قضاییه(. 

5- مراد از وزیر تبلیغات در حال حاضر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 
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از آیین نامه شوراهای کشاورزی کشور 
مصوب 1358/2/23 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران  «

مـاده 4- اهـم وظایـف شـوراهای کشـاورزی بـرای نیـل به هدف هـای فوق به شـرح  ●
می باشـد:  زیر 

 ... -1
 ... -2
 ... -3
... -4

5- تشـویق و ارشـاد روسـتاییان بـه ایجـاد و نگهـداری تأسیسـات عمومـی مـورد 
لزوم روسـتاها از قبیل مدرسـهـ- حمـام- مسـجد- درمانگاهـ- راه های روسـتایی و 

تأسیسـات آب و بـرق و نظایـر آن هـا. 
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آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و 
امور خیریه 

مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران با اصالحات بعدی  «

مـاده 1- منظـور از کلمـه سـازمان در ایـن آیین نامـه سـازمان حـج و اوقـاف و امور  ●
اسـت.  خیریه 

1- سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله بله سلازمان اوقلاف و املور خیریله تغییلر نام 
اسلت.  یافته 

2- سلازمان اوقلاف به موجب قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و امور 
خیریه مصوب سلال 63 تشلکیل گردیده و وابسلته به وزارت فرهنگ و ارشلاد اسالمی و 
از مصادیلق مؤسسلات دولتی تلقی می شلود. از ایلن رو مقررات ماده واحلده قانون نحوه 
پرداخلت محکلوم بله دولت و علدم تأمین و توقیلف اموال دولتلی، در ملورد اداره اوقاف 
نیلز الزم الرعایه اسلت )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریله 7/7435- 1384/10/19. اداره 

کل حقوقلی و اسلناد و امور مترجمیلن قوه قضاییه(. 
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3- از آن جلا کله سلازمان اوقلاف و املور خیریله یک سلازمان دولتی اسلت، سرپرسلتی 
آن بلا سلمت نمایندگلی مجللس شلورای اسلالمی مانع الجملع بلوده و با اصلل )141( 
قانلون اساسلی جمهوری اسلالمی ایران مغایلرت دارد )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریه 

1401- 1359/12/21 شلورای نگهبلان(.

مـاده 2- اداره حـج و اوقـاف و امـور خیریـه هـر حـوزه امور مربـوط به همـان حوزه  ●
را انجـام خواهـد داد و در صورتـی کـه رقبـات یـک موقوفـه در حوزه هـای مختلـف 
واقـع شـده باشـد اداره حـج و اوقاف و امـور خیریه محل مصرف، مسـئول رسـیدگی 
بـه بودجـه و حسـاب موقوفه خواهـد بـود و ادارات حج و اوقـاف و امـور خیریه محل 
وقـوع رقبـات دیگـر این گونـه موقوفات به سـایر امـور رقبـات واقع در همـان حوزه 
رسـیدگی می نماینـد. در صورتـی کـه موقوفـه دارای رقبـات متعـدد و در حوزه های 
مختلـف واقـع و مصرف هر رقبـه در همان حوزه باشـد، رسـیدگی به بودجه حسـاب 
و اداره موقوفـه بـه عهـده اداره حـج و اوقـاف و امـور خیریـه همان حوزه می باشـد. 

تبصره- چنان چه در مورد این صالحیت ابهام و اختالفی بین ادارات حج و اوقاف و امور خیریه  ■
پیش بیاید نظر سرپرست سازمان معتبر است. 

مـاده 3- اداره امـور اماکـن مذهبـی اسـالمی از قبیـل بقـاع متبرکـه و غیـره به جز  ●
آن چـه کـه در تبصـره 2 مـاده 1 قانـون اسـتثنا شـده و اماکنی کـه بـرای اداره آن ها 
ترتیـب خاصی داده نشـده اسـت به عهـده ادارات حج و اوقـاف و امور خیریـه بوده و 
می تواننـد برابـر ماده 5 قانـون و تبصره هـای ذیـل آن و آیین نامه مربوطه، اشـخاصی 

را بـه عنـوان هیأت امنـاء انتخـاب نمایند. 

تبصره- عرصه و اعیان مساجد، مدارس علوم دینی و تکایا رقبه موقوفه است ولی ادارات  ■
حج و اوقاف و امور خیریه در شئون داخلی آن ها از قبیل تعیین امام جماعت و انجام مراسم 

مذهبی دخالت نخواهند داشت. 

1- بله اماکنلی کله بله منظور عبلادت، زیارت و یلا انجام مراسلم مذهبی ایجاد شلده یا 



353 فصل سوم: مقررات 

اختصلاص یافته انلد و جنبه اسلتفاده شلخصی ندارند، اماکلن مذهبی گویند. 

2- رقبله عبلارت اسلت از یلک واحلد ملکلی غیر منقلول. هلر موقوفه یا ملکان مذهبی 
ممکلن اسلت دارای یلک یلا چنلد رقبه باشلد. در فرهنلگ دهخدا نیلز رقبه بله معنای 

ملکلی اسلت کله به کسلی سلپرده می شلود کله تا پایلان عملر از آن بهلره برد. 

3- در لغت نامله دهخلدا از تکیله به معنلای مکانی کله در آن روضه خوانی و تعزیه خوانی 
می شلود یلاد شلده اسلت. در فرهنلگ معین نیز بله معنای جای وسلیعی جهلت انجام 

مراسلم عزاداری است. 

4- بقلاع متبرکله حضلرت رضلا و حضلرت احملد ابن موسلی )شلیراز( و حضلرت 
معصومله و حضلرت عبدالعظیلم و موقوفلات مربلوط بله آن هلا کله متوللی خلاص 
نداشلته باشلد و موقوفاتلی که بلرای اداره هر کلدام آن ها از طرف ولی فقیله نایب التولیه 
تعییلن شلده یا بشلود از شلمول ایلن قانون مسلتثنی اسلت و در غیر این صلورت اداره 
آن هلا بلا سلازمان خواهلد بود )تبصلره 2 ملاده 1 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 

حلج و اوقلاف و امور خیریله مصلوب 1363/10/2(.

5- برابلر ملاده 5 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله، 
سلازمان اوقلاف و املور خیریله می توانلد در املوری کله اداره آن بله عهده این سلازمان 
اسلت، شلخص یلا هیأتلی از اشلخاص متدیلن و معروف بله امانلت را به عنلوان امین یا 

هیأت امنلاء تعییلن نماید. 

6- اعیلان در اصطلالح ثبلت به آن چه بر روی زمین سلاخته می شلود اطلالق می گردد. 
اگلر چله از نظلر حقوقلی واژه زمیلن خود داللت بلر عرصه و اعیلان را می نمایلد ولی در 

حقلوق ثبلت، مراد از اعیان مسلتحدثاتی اسلت کله روی ملک )زمین( بنلا می گردد. 



354

7- بله منظلور سیاسلت گذاری، نظلارت و حمایلت در املور مختللف مسلاجد، مرکلز 
رسلیدگی بله امور مسلاجد بر اسلاس نظر مقام معظلم رهبری تأسلیس گردید. حضرت 
آیلت اهلل مهلدوی کنلی به عنلوان دریافت کننده حکم تأسلیس و مرحوم آیلت اهلل انواری 
بله عنلوان اولیلن قائم مقلام رییس مرکز، بلرای شلکل گیری این مرکز همت گماشلتند. 

8- بلا عنایلت بله حکلم مقلام معظم رهبلری در خصلوص تأسلیس مرکز رسلیدگی به 
املور مسلاجد )کله نصلب املام جماعلت را لدی االقتضلاء در زملره صالحیت هلای ایلن 
مرکلز قلرار داده انلد( و نیلز سلایر بیانلات ایشلان در خصلوص مسلاجد کشلور از جمله: 
»]مسلجد[ یلک رییلس طبیعلی دارد و آن امام جماعت اسلت« )ملورخ 1375/2/31(، 
املام جماعلت کله روحانی مسلجد اسلت، طبیعتلاً مدیر و رییس مسلجد نیز محسلوب 
می گلردد. از ایلن رو در پلاره ای ملوارد انتصلاب، جابه جایلی، قبلول اسلتعفا و علزل امام 

جماعلت مطابلق ضوابلط بله عهده مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد می باشلد. 

9- مطابلق تبصلره ملاده فوق الذکر، ادارات حلج و اوقاف و امور خیریه در شلئون داخلی 
مسلاجد از قبیلل تعییلن امام جماعت و انجام مراسلم مذهبی دخالتی نخواهند داشلت. 

10- در تفاهم نامله هملکاری فیمابیلن سلازمان اوقلاف و امور خیریه با مرکز رسلیدگی 
بله امور مسلاجد در تاریلخ 1387/11/9، مقلرر گردید از هیأت امنای مسلاجد به عنوان 
اعضلای هیلأت امنلای موقوفلات مسلاجد اسلتفاده گلردد )بنلد 2 قسلمت الف ملاده 1 
تفاهم نامله هملکاری فیمابیلن سلازمان اوقلاف و امور خیریه بلا مرکز رسلیدگی به امور 

مسلاجد به تاریلخ 1387/11/9(. 

11- احداث، بازسلازی، توسلعه و عمران فضاهای مساجد با اسلتفاده از موقوفات مربوط 
به مسلاجد و سلایر منابع مالی اوقاف با نظارت مسلتقیم ائمه جماعات مسلاجد خواهد 

بلود )بند 1 قسلمت اللف ماده 1، هملان تفاهم نامه(. 
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12- اللف( عرصله و اعیلان مسلاجد موقوفله اسلت و برخی از مسلاجد عالوه بلر موقوفه 
بلودن عرصله و اعیلان آن دارای رقبلات و مسلتغالت و یلا عوایلد دیگری نیز می باشلند 

کله اداره ایلن املورات از وظایلف سلازمان اوقلاف و امور خیریه اسلت. 

ب( مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد اسلتان تهلران نیلز در اداره مسلاجد وظایفلی را 
برعهلده دارد. 

ج( به هلم پیوسلتگی وظایف اشلاره شلده در بندهای 1 و 2 از سلویی و نیلز فعالیت های 
مسلتقل هلر یلک از ایلن دو مجموعه از سلوی دیگلر، بروز مشلکالت عدیلده ای را برای 
نهاد مسلجد و بهره گیران آن در پی خواهد داشلته اسلت. از این رو، در پنجاه و سلومین 

جلسله سلتاد پشلتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشلور مصوب گردید: 
انتخلاب و صلدور احلکام اعضلای هیأت امنلای محترم مسلاجد در حوزه اسلتان تهران، 
بلا محوریلت مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد و وظایلف مربوط بله بند یک از سلوی 
نماینلده وللی فقیله و سرپرسلت سلازمان اوقلاف و املور خیریه بلا انجام کارشناسلی به 
مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد اسلتان تهلران تفویض گلردد )مصوبه انتخلاب و نحوه 
صلدور احلکام اعضلای هیلأت امنلای مسلاجد اسلتان تهلران، پنجاه و سلومین جلسله 

سلتاد پشلتیبانی و هماهنگی امور مسلاجد کشلور ملورخ 1390/6/28(. 

13- نظلر بله تأکیلدات رهبر انقالب در خصوص لزوم اسلتقالل، حفلظ موقعیت مردمی 
و تقویلت جایلگاه مدیریتلی ائمله جماعات در مسلاجد و مأموریت هلای ابالغی در حکم 
تاسلیس مرکلز رسلیدگی به امور مسلاجد اسلتان تهلران، صادره از سلوی ایشلان، لزوم 
بازنگلری در نحلوه اداره رقبلات تحت پالك مسلاجد ضروری به نظر می رسلید. از این رو 
بلر اسلاس انعقلاد تفاهم نامله فیمابیلن رییس مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد و مدیر 
کل اوقلاف و املور خیریله اسلتان تهلران در سلال 92، مقلرر گردید، انتخلاب و انتصاب 
ائمله محتلرم جماعلات به عنلوان »امیلن« جهت حفظ و نگهداری سلاختمان مسلاجد 
و مسلتحدثات و اعیانی هلای متعلقله و نیلز اداره رقبلات و مسلتغالت واقلع در پلالك 
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مسلاجد و وصلول عوایلد و منافلع و صلرف آن هلا در دایلره مفلاد وقف نامه هلا، عللی ملا 
قلرره الواقلف و سلیره جاریله و بر اسلاس مقلررات و ضوابلط موضوعه اوقافی بله ترتیب 

زیلر انجلام گردد: 

اللف( مدیلر کل اوقلاف و املور خیریه اسلتان تهران، پلس از معرفی املام جماعت راتب 
یا نایب واجد شلرایط توسلط رییس مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد و پس از برگزاری 
یک جلسله توجیهی توسلط کارشلناس مجرب و آشلنا با مقتضیات شخصیتی حضرات، 
بله منظلور آشلنایی فرد معرفی شلده بلا قوانین و مقلررات موضوعله اوقافی، نسلبت به 
صلدور حکلم بله عنلوان »امیلن موقوفه« بلرای املام یا نایب ایشلان اقلدام نمایلد )بند 
یلک از فصلل دوم تفاهم نامله ارتقلای همکاری هلای مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد و 

اداره کل اوقلاف و امور خیریه اسلتان تهلران، 1392(. 

ب( در ملواردی کله بنلا بلر تأیید مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد، املکان ایفای نقش 
بله عنلوان امین بلرای امام راتب وجود نداشلته باشلد، هماننلد کهولت سلن، بیماری یا 
فقلدان توانایلی الزم بلرای مدیریلت رقبات و ملواردی از ایلن قبیل، نایب املام جماعت 
بله عنلوان امیلن، از سلوی مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد، جهلت صلدور حکلم به 
اوقلاف معرفلی می گلردد و شلخصاً پاسلخگوی مسلئولیت خلود می باشلد )تبصلره بند 

یلک از فصلل دوم، همان(. 

3- افتتلاح حسلاب جاری مشلترك بلا تصریح بر نلام موقوفه و مسلجد ذی ربط در یکی 
از بانک هلای واقلع در محلدوده هملان مسلجد بلا امضلای ثابت املام جماعلت و رییس 

اوقلاف منطقله خواهلد بود )بنلد دو از فصلل دوم، همان(. 
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مـاده 4- )اصالحـی 1382/8/4( ادارات اوقـاف و امـور خیریه در مـورد موقوفات خاصه  ●
کـه فاقـد متولـی منصـوص بـوده و یا بـه تشـخیص سـازمان، معتمـد یا محـل وثوق 
نباشـند، به منظـور رعایت مصلحـت وقف و بطون الحقه، با تشـخیص و اجـازه نماینده 

ولـی فقیـه و تا زمـان رفع مانع نسـبت بـه اداره امـور موقوفـه اقدام خواهنـد کرد. 
1- »بله شلرح نظریه شلماره 6691 ملورخ 1373/7/22 فقهای محترم شلورای نگهبان 
مقلررات ملواد 4 و 5 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و 
اوقلاف و املور خیریه مصلوب 65/2/10 هیأت وزیران در خصوص جواز مداخله سلازمان 
حلج و اوقلاف در املور موقوفله دارای متوللی خلاص و محلل وثلوق و اعتملاد و قلادر بر 

انجلام وظیفه شلرعی مربوط خالف موازین شلرع شلناخته شلده اسلت. 
للذا به اسلتناد ملاده 25 قانون دیوان عداللت اداری مصلوب 1360/11/4 مواد فوق الذکر 
ابطلال می شلود« )رأی هیأت عموملی دیوان عدالت اداری، مورخ 7 آبان 1373، کالسله 
پرونلده 72/199، شلماره دادنامله 89/73(. الزم به ذکر اسلت پس از رأی هیأت عمومی 
دیلوان عداللت اداری، ملواد )4( و )5( آیین نامله مذکلور در تاریلخ 1382/8/4 توسلط 

هیلأت وزیران اصلالح گردید. 

2- الف- حسلب نظریه شلماره 83/30/8037 مورخ 1383/4/29 فقهای محترم شورای 
نگهبلان، ملاده 4 و بنلد )ب( ملاده 20 آیین نامله اجرایلی ملاده 17 قانلون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان اوقلاف و امور خیریله مصلوب 82/8/4 هیأت وزیران خلالف موازین 
شلرع شلناخته نگردیلد. ب- بلا عنایت بله وظایلف و مسلئولیت های اداره اوقلاف و امور 
خیریله در خصلوص نظلارت و کنتلرل بلر املور موقوفلات و رعایلت و حفلظ غبطله و 
مصلحلت موقوف علیهلم در ملواردی کله موقوفه فاقلد متولی منصوص بلوده و یا متولی 
موقوفله ملورد اعتملاد و محلل وثلوق و یا قادر بله انجام وظایف شلرعی و قانونی نباشلد 
و یلا در مظلان تعلدی و تفریلط باشلد، مواد 4 و 20 و بنلد )ب( ملاده 20 آیین نامه مورد 
اعتلراض مغایرتلی بلا قانون نلدارد« )رأی هیلأت عمومی دیلوان عداللت اداری، مورخ 5 
شلهریور 1385، کالسله پرونلده 83/43، 153 و 55/85، 65، شلماره دادنامله 370/85 

 .)373 الی 



358

مـاده 5- )اصالحـی 1382/8/4( در موقوفـات )اعـم از عام و خاص(، موضوع قسـمت  ●
اخیـر بنـد )1( مـاده )1( قانـون تشـکیالت و اختیارات سـازمان حـج و اوقـاف و امور 
خیریـه در صورت اختـالف موقوف علیهم و هم چنیـن در موارد تعـدی و تفریط متولی 
و ناظـر یا بـه خطر افتـادن مصالـح بطون الحقـه، طبق مـاده )7( قانون تشـکیالت و 
اختیـارات سـازمان حج و اوقاف و امـور خیریه بنا به درخواسـت ادارات اوقـاف و امور 
خیریـه و تشـخیص شـعبه تحقیق و حکـم دادگاه تعییـن تکلیف و اقدام خواهد شـد.

 
1- بله موجلب مصوبه هیأت وزیران به شلماره 17792 ت 28653 هل مورخ 1382/8/4 
و به اسلتناد ماده )17( قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقاف و امور خیریه، 
مصلوب 1363، ملواد )4(، )5(، )20(، )21(، )22(، )47( و )51( آیین نامله اجرایی قانون 
تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شلماره 

95270 ملورخ 1365/2/22 اصالح گردید. 

2- وقلف علام، وقفلی اسلت که در جهلت و مصلحلت عمومی و یلا عناوین عامه باشلد، 
ماننلد وقلف بلر مسلاجد. در ایلن نلوع وقف شلخص یا اشلخاص خاصلی مد نظلر واقف 

نمی باشلند بلکله واقلف به طلور کللی وقف کرده اسلت. 

3- بله شلخصی کله بله اسلتناد وقف نامه با تشلخیص شلعب تحقیلق و یا حکلم دادگاه 
بله منظلور اداره املور موقوفه تعیین شلده یا بشلود، متوللی گویند. 

4- اشلخاصی کله پلس از موقوف علیهلم فعللی، برابلر بلا مفلاد وقف نامله، مصلداق 
می شلوند.  نامیلده  الحقله  بطلون  می شلوند،  واقلع  موقوف علیهلم 

5- تعلدی عبلارت اسلت از تجلاوز متوللی، ناظلر و یلا امین موقوفله و اماکلن مذهبی از 
حلدود قانلون، اذن و یلا متعلارف نسلبت به موقوفله و اماکلن مذهبی و یا حقلوق آن ها. 
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6- تفریلط عبلارت اسلت از تلرك عملی از سلوی متولی، ناظلر و یا امین کله به موجب 
وظایلف معیلن، قانلون و یلا متعلارف بلرای حفلظ عیلن و یلا منافلع موقوفله و اماکلن 

مذهبی الزم اسلت. 

7- هلرگاه متوللی یلا ناظر نسلبت بله عین یلا منافلع موقوفه تعلدی یا تفریلط نمایند، 
یلا در انجلام وظایلف خود مسلامحه و اهمال ورزند، با رسلیدگی شلعبه تحقیلق، دادگاه 
نسلبت بله ایشلان یکلی از احلکام ذیلل را صلادر خواهلد نملود: 1- معلزول می شلوند. 

2- ممنوع المداخلله می گردنلد. 3- ضلم امیلن خواهنلد شلد. 

8- صلدور حکلم از سلوی دادگاه مبنلی بلر مصادره املوال واقف، شلامل املوال موقوفه 
یلا موجلب خللع متولیان موقوفله نمی شلود. زیرا بلا توجه به الیحله قانونی اسلاس نامه 
بنیلاد مسلتضعفان مصوب 1359/4/21 شلورای انقلالب جمهوری اسلالمی ایران حکم 
اسلترداد نسلبت به اموالی صادر می شلود که متعلق اشلخاص حقیقی یا حقوقی اسلت 

و املوال موقوفه را شلامل نمی شلود. 

9- شلعب تحقیق شلامل دو قسلمت حقوقی و حسابرسلی اسلت. از وظایف اصلی شعب 
حقوقلی می تلوان بله: اللف- تحقیلق و اعالم نظلر در خصوص تشلخیص متوللی و ناظر 
در موقوفلات. ب- تشلخیص موقوفلات عام از خلاص و موقوفلات مجهول التولیه یا بدون 
متوللی. ج- رسلیدگی و اظهارنظلر پیراملون تطبیلق مصلارف درآملد موقوفات بلا مفاد 
وقف نامله. د- تحقیلق و رسلیدگی در خصلوص تعلدی و تفریلط، مسلامحه و اهملال 

متولیلان، امنلاء و نظار اشلاره کرد. 

مـاده 6- اداره امـور مؤسسـات و انجمن هـای خیریـه ای کـه از طرف دولت و یا سـایر  ●
مراجـع ذی صـالح به عهـده سـازمان یـا واحدهای تابعه گذاشـته شـده یا می شـود 
طبـق اسـاس نامه های مصوبـه هر یک خواهـد بود و در مورد سـایر مؤسسـات خیریه 
بـا توجـه به قانـون مالیات هـای مسـتقیم چنان چـه مؤسسـات مذکور جهـت مفاصًا 
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حسـاب مالیاتـی یـا بـه هـر جهت دیگـری کـه احتیـاج بـه گواهی داشـته باشـند 
مراجعـه نماینـد ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریـه می تواننـد نحوه عملکـرد این 

گونـه مؤسسـات را بررسـی نمـوده و در صـورت تأییـد گواهی صـادر نمایند. 

تبصره- گواهی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساس نامه آن ها پیش بینی  ■
شده باشد در صورت انحالل مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور 

خیریه گردد. 

مـاده 7- ادارت حـج و اوقـاف و امـور خیریه موظفند گورسـتان های متروکـه موقوفه  ●
واقـع در حـوزه عمـل خـود را مشـخص و در صورتی کـه فاقد متولی باشـد بـا توجه 
بـه موقعیـت آن هـا برنامه های متناسـب وفـق موازین شـرعی در امـور خیریه جهت 
بهره بـرداری از آن هـا تنظیم و به سـازمان پیشـنهاد نماینـد تا با تصویب سرپرسـت 

سـازمان به مرحله اجراء گذاشـته شـود. 

مـاده 8- اداره کل تحقیق سـازمان وظایفی را کـه طبق قانون برعهده دارد به وسـیله  ●
شـعب حقوقی و حسابرسـی انجام خواهد داد طرز تشـکیل و رسـیدگی وظایف شعب 

تحقیق بـر طبق آیین نامـه مربوطـه خواهد بود. 
آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیلق سلازمان اوقلاف و املور خیریله در تاریخ 

1365/9/30 توسلط هیلأت وزیلران تصویلب گردید. 

مـاده 9- متولـی، امیـن موقوفـه بـوده و موظـف اسـت مطابـق قانـون تشـکیالت و  ●
اختیـارات سـازمان حـج و اوقـاف و امور خیریه و سـایر قوانیـن و مقـررات مربوطه و 
در صـورت ابهـام و یـا فقدان مقـررات خاص طبـق احکام شـرع و با عنایـت کامل به 
مندرجـات وقف نامـه، موقوفه تحـت تولیت خـود را اداره کند و در حفـظ عین، منافع، 

حقـوق و حـدود موقوفـه اقـدام و در اجـرای نیات خیـر واقف کوشـش نماید. 
1- دعلوا خلواه توسلط اداره اوقلاف مطلرح شلود، خلواه توسلط متولی، به موجلب ماده 
)9( قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1363 و تبصره 
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ذیلل آن، سلازمان اوقلاف، موقوفات علام، اماکن مذهبلی اسلالمی و... از پرداخت هزینه 
دادرسلی معلاف می باشلند. فللذا معافیلت از پرداخلت هزینه دادرسلی تنها شلال وقف 

علام اسلت و بله وقف خاص قابل تسلری نیسلت. 
چنان چله در یلک ملورد وقلف عام و خاص توأم باشلد، اگلر قابل تفکیک نباشلد، هزینه 
دادرسلی شلامل آن می شلود و چنان چله قابلل تفکیلک باشلد، فقط به آن قسلمتی که 
وقلف علام اسلت هزینه دادرسلی تعللق نمی گیلرد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: نظریه 
7/2483- 1378/4/2 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قوه قضاییه(. الزم به 
ذکلر اسلت، اداره کل حقوقلی و اسلناد و امور مترجمیلن قوه قضاییه بله موجب نظرات 
متعلدد کله پلس از ایلن نظریه درج شلده اسلت، معافیت سلازمان اوقاف و املور خیریه 
از پرداخلت هزینله دادرسلی را بلا توجله بله ملاده 529 قانلون آییلن دادرسلی مدنلی 
مصلوب 1379 منتفلی دانسلته اسلت. از جملله می تلوان بله نظریله شلماره 7/1440- 
1380/2/13 اشلاره نملود کله مطابلق آن، »بلا تصویلب قانلون آییلن دادرسلی مدنلی 
مصلوب 1379 کلیله قوانیلن مغایر با آن لغو شلده و چون به موجب مقلررات این قانون 
پرداخلت هزینله دارسلی عام و کللی بوده و شلامل تمام مراجلع دولتلی، وزارت خانه ها، 
شلرکت های دولتلی، مؤسسلات عموملی و غیلره می باشلد، لذا تلا زمانی که بله موجب 
قوانیلن جدیلد، مرجع یلا مراجعی از پرداخت هزینه دادرسلی معاف نشلود، دادگاه ها در 
قبلال رسلیدگی به دعلاوی مطروحله ناگزیلر از دریافت هزینه دادرسلی خواهنلد بود«. 

2- صلرف تصلدی موقوفله یلا متصلرف بلودن آن، بلرای صلدور حکلم تولیلت مدعلی 
نمی کنلد.  کفایلت 

تشلخیص ایلن امر با مراجع صالح دادگسلتری اسلت )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریه 
7/5080- 1365/9/4 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمین قوه قضاییه(. 

3- در صورتلی کله خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شلود، اگلر در وقف نامه عزلش 
شلرط نشلده باشلد، دادگاه نمی توانلد متوللی را علزل کنلد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك:  
نظریله: 7/4645- 1377/9/7 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قوه قضاییه(. 
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4- بلا فلرض احلراز خیانت متولی و عدم امکان علزل وی، دادگاه برابر مقلررات ماده 79 
قانلون مدنلی، ضم امین می کنلد )همان(.

5- در صلورت وجلود متوللی منصلوص، تعییلن تولیلت غیلر منصلوص، مجلوز قانونی 
)همان(. نلدارد 

6- »در خصلوص شلکایت مبنلی بلر مغایلرت ملاده 9 و تبصره یلک ملاده 10 و تبصره 
یلک ملاده 19 آیین نامله اجرایلی اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف بلا موازیلن شلرعی 
بلا توجله بله نظریله فقهلای محتلرم شلورای نگهبلان در نامله شلماره 255- 69/3/26 
دایلر بله ایلن کله: »... ملاده 9 و تبصلره یک ملاده 10 و تبصره یلک ملاده 19 آیین نامه 
اجرایلی اختیلارات سلازمان حلج و اوقاف مصلوب 65/2/10 مندرج در نامله مزبور مغایر 
بلا موازین شلرع، شلناخته نشلد، لذا شلکایت رد می گلردد و املا در مورد مغایلرت ماده 
30 آیین نامله فوق الذکلر بلا موازیلن شلرعی، با توجله بله رأی شلماره 108- 67/11/3 
هیلأت عموملی مبنلی بلر علدم مغایلرت ملاده 30 آیین نامه بلا موازیلن شلرع و قانون، 
موضلوع منتفلی اسلت« )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 22 خلرداد 

1369، کالسله پرونلده 65/76،  شلماره دادنامله 73/69(.

مـاده 10- متولیـان موظفند در اسـرع وقت نسـبت به ثبـت رقبات تحـت تولیت خود  ●
مبـادرت نماینـد و هم چنیـن در مواردی کـه از طرف اشـخاص تقاضای ثبـت موقوفه 
به عنوان ملک بشـود اعتـراض و در مراجع صالحـه اقامه دعوی بنماینـد و در مواردی 
کـه موقوفـه به نحـوی از انحـاء بدون مجوز شـرعی بـه ملکیت اشـخاص درآمـده، با 

رعایـت مـاده واحـده قانون ابطال اسـناد فروش رقبـات، آب و اراضـی موقوفه مصوب 
1363/1/28 و آیین نامـه اجرایـی آن نسـبت بـه احیـای موقوفه اقـدام و ادارات حج و 
اوقـاف و امـور خیریـه محـل را در جریان اقدامـات خود قـرار دهند تا همـکاری الزم 

معمـول گردد.



363 فصل سوم: مقررات 

تبصره 1- متولیان موظفند در اجرای ماده 9 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف  ■
و امور خیریه و تبصره ذیل آن به هنگام طرح هرگونه دعوی یا اعتراض بر ثبت، نسخه ای از 
دادخوست یا اعتراض نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تسلیم و رسید 
دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را 
مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام 

نمایند.

تبصره 2- ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مکلفند در صورتی که متولیان نسبت به تقاضای  ■
ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و پیگیـــری آن در مواعد قانونی به وظایف خود عمل 

ننمایند برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأساً نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند.

تبصره 3- سازمان و موقوفات عام و اماکن مذهبی اسالمی، مدارس علوم دینی و مؤسسات  ■
و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و 
اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و هم چنین از پرداخت حق الثبت 

و بقایای ثبتی و هزینه های اجرایی معاف می باشند.

1- متقاضلی ثبلت شلخص حقیقلی یلا حقوقلی اسلت کله از دو طریق مدعلی مالکیت 
بلوده و درخواسلت خلود مبنلی بر تقاضای ثبلت را بله اداره ثبت محل وقلوع ملک ارایه 

می نمایلد:

اللف- تصلرف بله عنلوان مالکیت )ایلن تصرف نشلانه هایی دارد کله از دید علرف مبین 
وجود مالک اسلت(.

ب- مدارك مسلتند مالکیت )اگرچه عموماً شلخصی که دارای مدارك مسلتند مالکیت 
اسلت، خلود متصلرف می باشلد املا در برخلی از مواقلع ممکلن اسلت تصرفلات قانونی 
صلورت نگرفتله باشلد. از جملله ملکلی کله از طریلق حکلم دادگاه بله دیگلری منتقل 

گردیده اسلت(.
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2- بنلا بلر نظریله شلماره 29108- 1375/7/22 اداره حقوقلی ریاسلت جمهلوری، آن 
قسلمت از قانلون ابطلال اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 1363 
کله ناظلر بله موقوفلات خاص اسلت کملاکان معتبلر و مجری اسلت. زیلرا ملاده واحده 
قانلون ابطلال اسلناد و فروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفه مصلوب 1371 اختصاص به 

موقوفات علام دارد.

3- در خصلوص معافیت سلازمان اوقلاف از پرداخت هزینه دادرسلی، به توضیحات ذیل 
ملاده 9 همین آیین نامله رجوع کنید. 

مـاده 11- بـه منظور رعایت مصلحـت وقف و بهره بـرداری صحیح باید رقبـات موقوفه  ●
را بـا توجـه بـه مفـاد وقف نامـه و قوانین مربوطـه و با جلب نظر کارشـناس رسـمی یا 

خبـره محلی و رعایت شـرایط زیـر از طریق مزایـده به اجاره واگـذار نمود:
الف- خسارات احتمالی حتی االمکان به عهده مستأجر باشد.

ب- از مسـتأجر بایـد ضامـن معتبـر و یا وثیقه مناسـب بـرای تأدیه حقـوق موقوفه و 
تخلیـه و تحویـل آن در پایـان مدت اخذ شـود.

ج- حـق انتقـال مـورد اجـاره از طـرف مسـتأجر بـه غیـر حسـب مـورد موکـول به 
موافقـت کتبـی متولـی و ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریـه باشـد، بدیهی اسـت 

رعایـت آیین نامـه نحـوه وصـول پذیـره و اهدایـی الزامـی اسـت.
د- مدت اجاره نباید بیش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان. 

هــ- )اصالحـی 1384/4/15( از پیشـنهاد دهنـدگان برابر ده درصد پایـه ای که با نظر 
کارشـناس یـا خبره بـرای انجام مزایـده تعیین می شـود به عنوان سـپرده اخذ شـود. 

و- حداقـل مال االجـاره براسـاس نظـر کارشـناس رسـمی یا خبـره محلی و بـه نرخ 
عادلـه روز و سـایر شـرایط الزم در آگهـی مزایده قیـد گردد.

ز- اجاره نامـه بایـد رسـمی باشـد و در مـواردی کـه تنظیم اجاره نامه رسـمی میسـر 
نیسـت قرارداد تنظیـم گردد.

تبصره 1- در مورد رقباتی که درآمد ســـالیانه آن ها تا دویست هزار ریال می باشد مزایده  ■
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الزامی نیست، مشروط بر این که میزان اجاره از طرف کارشناس رسمی یا خبره محلی با توجه 
به نرخ عادالنه روز تعیین شده باشد.

تبصره 2- آگهی مزایده باید متضمن شرایط مذکور در ماده قبل و هرگونه اطالعات باشد و در  ■
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی نیز منتشر شود، فاصله انتشار آگهی تا تاریخ قرائت 

پیشنهادها کمتر از پانزده روز و بیشتر از سی روز نخواهد بود.

1- مصلحلت وقلف عبلارت اسلت از تأمیلن نظلر واقلف، تأمیلن منافلع موقوفله و 
موقوف علیهلم و کاًل رعایلت غبطله وقف )ملاده 1 آیین نامله اجرایی قانون ابطال اسلناد 

فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 1374/2/3 هیلأت وزیلران(.

2- کلیله کارشناسلان رسلمی، عضلو کانون کارشناسلان رسلمی محسلوب می شلوند و 
تابلع مقلررات الیحله قانونلی مربلوط به اسلتقالل کانلون کارشناسلان رسلمی مصوب 

1358/8/1 شلورای انقلالب و نظاملات کانلون می باشلند.
شلرایط کارشلناس رسلمی از قلرار زیلر اسلت: اللف- داشلتن تخصلص کاملل در عللم 
یلا فنلی کله داوطللب کارشناسلی در آن هسلتند. ب- داشلتن بیلش از 25 سلال. ج- 
علدم شلهرت بله فسلاد اخلالق و تجاهر به اسلتعمال مسلکر و افیلون. د- نبلودن تحت 
والیلت و قیموملت. هلل- عدم محکومیت بله جنایت و محکومیت به جنحه که مسلتلزم 
محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مسلتلزم محرومیت از شلغلی اسلت که تخصص 
در آن دارنلد و هم چنیلن علدم محکومیلت به کاله برداری و خیانت در امانت و سلرقت و 
ورشکسلتگی بله تقللب و جنحه های مذکور در ایلن قانون و عدم محکومیلت به انفصال 

ابلد از خدملات دولتی.

3- مزایلده بله طلور کللی ترتیبی اسلت کله در آن اداره، فلروش کاال و خدملات و یا هر 
دوی آن ها را از طریق درِج آگهی در روزنامه های کثیراالنتشلار و یا روزنامه های رسلمی 
کشلور بله رقابلت عمومی می گذارد و قرارداد با شلخصی که بیشلترین بهاء را پیشلنهاد 
کلرده یلا می کنلد، منعقلد می شلود. در قوانیلن ایلران تعریلف مشلخصی از مزایلده بله 
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عملل نیاملده اسلت و صرفلاً ملاده 79 قانلون محاسلبات عموملی مصلوب 1366 مقرر 
داشلته اسلت کله معاملالت وزارت خانه هلا و مؤسسلات عمومی بایلد از طریلق مزایده و 
مناقصله صلورت پذیلرد. مزایلده در معاملالت دولتی به سله طریلق صلورت می پذیرد: 
اللف- در معاملالت جزیلی به بیشلترین بهای ممکن و مسلئولیت مأمور فلروش. ب- در 
ملورد معاملالت متوسلط با حلراج. ج- در ملورد معامالت عمده با انتشلار آگهلی مزایده 

عموملی )ملاده 82 قانون محاسلبات عمومی(.

4- اجاره عقدی اسلت که به موجب آن مسلتأجر مالک منافع عین مسلتأجره می شلود. 
اجلاره دهنلده را موجر و اجاره کننده را مسلتأجر و مورد اجاره را عین مسلتأجره گویند 

)ملاده 466 قانون مدنی(.

5- آیین نامله نحلوه و ترتیلب وصول پذیره و اهدایلی در تاریلخ 1365/2/10 به تصویب 
هیلأت وزیلران رسلید و در سلال های 82 و 84 اصالحاتلی در آن صورت پذیرفت. 

6- پذیلره، وجهلی اسلت که بله هنگام ایجار اراضلی موقوفه با اعطای حلق تملک اعیان 
بله مسلتأجر، بله عنلوان پذیلره ابتدایلی و یا بله هنگام انتقلال رقبلات به عنلوان پذیره 

انتقاللی، حسلب ملورد به نفع موقوفله دریافت خواهد شلود.

7- اهدایی، وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می گردد.

مـاده12- )اصالحـی 1391/3/7 هیأت وزیـران( در موقوفاتی که عرصـه و اعیان آن ها  ●

وقـف اسـت، اعطـای حـق تملـک اعیان بـه مسـتأجر ممنـوع می باشـد. در مـوارد 
اسـتثنایی، تملک اعیان مسـتحدثه به وسـیله مسـتأجر در قبـال پرداخـت پذیره با 
رعایـت قوانیـن و مقـررات مربوط و با پیشـنهاد متولـی و ادارات اوقـاف و امور خیریه 
و تأییـد نماینـده ولی فقیه و سرپرسـت سـازمان مجاز اسـت و این موضـوع در مورد 

باغ هـای موقوفـه و هم چنیـن در مـورد موقوفـات خـاص نیز جاری اسـت. 



367 فصل سوم: مقررات 

1- تلا پیلش از ابطلال ملاده )12( توسلط هیلأت عمومی دیلوان عداللت اداری و اصالح 
ایلن ملاده در جلسله ملورخ 1391/3/7 بنلا بله پیشلنهاد شلماره 90/907130 ملورخ 
1390/10/19 سلازمان اوقلاف و امورخیریله، متلن ملاده )12( بله شلرح ذیل بلود: »در 
ملورد موقوفاتلی که عرصله و »اعیاناً« وقف اسلت، اعطای حق تملک اعیان به مسلتأجر 
ممنوع می باشلد. در بعضی موارد اسلتثنایی تملک اعیان مسلتحدثه به وسلیله مستأجر 
بلا تصویلب سرپرسلت مجاز اسلت و این موضلوع در ملورد باغ های موقوفله و هم چنین 

در ملورد موقوفلات خلاص نیز جاری اسلت«.

2- رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری در خصلوص ابطلال اطلالق ملاده 12 
آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه 
مصلوب 1365/2/10« :نظلر بله این که بله موجب نامه هلای شلماره 88/30/37501 و 
88/30/37500 ملورخ 1388/12/4 شلورای نگهبلان، اطلالق ملاده 12 و بندهلای یک 
اللی شلش ملاده 32 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و 
اوقلاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10 توسلط فقهای شلورای نگهبلان خالف موازین 
شلرع اعلالم شلده اسلت، در اجرای ملاده 41 قانلون دیوان عداللت اداری مصوب سلال 
1385، اطلالق ملاده 12 و بندهلای یلک اللی شلش ملاده 32 آیین نامله مذکلور ابطال 
می شلوند« )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: رأی هیلأت عمومی دیوان عدالت اداری، کالسله 

پرونلده 512/87 و 511، شلماره دادنامله 250- 249، ملورخ 1390/6/21(.

3- انفال، قابلیت وقف کردن ندارند.

مـاده 13- اجـاره اراضـی و رقبـات بالمعـارض موقوفـه مـورد نیـاز وزارت خانه هـا و  ●
مؤسسـات وابسـته و نهادهـای انقـالب اسـالمی بـا رعایـت صـالح و غبطـه وقف بر 
اسـاس نظر کارشـناس رسـمی یـا خبـره محلی و بـر مبنـای نـرخ عادلـه روز بدون 
انجـام مزایـده و بـا رعایت آیین نامـه نحوه وصـول پذیـره و اهدایی مجاز اسـت و در 
مـوارد دیگـر بـا رعایـت مصالح وقـف و یـا تصویب سرپرسـت سـازمان و بـر مبنای 
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نظریه کارشـناس رسـمی یـا خبره محلـی و به نـرخ عادلـه روز انجام مزایـده الزامی 
بود.  نخواهـد 

»بلا توجله بله اعلالم نظلر فقهلای محترم شلورای نگهبلان که طلی شلماره های 107- 
1374/3/8 و 879- 1374/7/18 واصلل گردیلده مبنلی بلر ایلن کله: اطلالق ملاده 1 
آیین نامله نحلوه ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی کله مقلدار پذیلره را در 30 % قیمت 
عادلله روز زمیلن معیلن نملوده اسلت، در ملواردی که پذیلره متعارف بیش از آن باشلد 
خلالف موازیلن شلرعی اسلت و باید تعیین آن بله نظر دو نفلر خبره مورد وثلوق واگذار 
گلردد و اطلالق ملاده 7 آیین نامله که ملوارد مذکلوره را از پرداخت پذیره معلاف نموده 
اسلت، در جاهایلی کله آن موارد جزء مصرف عواید موقوفه نباشلد، خالف موازین شلرع 
شلناخته شلد. اشلکال ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 
اوقلاف ناشلی از ملاده 7 آیین نامله نحوه ترتیب وصلول پذیره و اهدایی اسلت و با اصالح 
آن ملاده رفلع اشلکال از ملاده 13 نیلز خواهلد شلد« )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: رأی 
هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 29 مهر 1374، کالسله پرونلده 73/195، 
شلماره دادنامله 126/74(. البتله الزم بله ذکلر اسلت ملواد )1( و )7( آیین نامله نحلوه 
ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی در سلال 1382 توسلط هیلأت وزیلران اصلالح گردید 
و بله نظلر می رسلد بله همیلن جهلت ملاده )13( آیین نامه اجرایلی قانون تشلکیالت و 

اختیلارات سلازمان اوقاف دسلت خوش تغییلر نگردید.

مـاده 14- کمیسـیون مزایـده از مسـئول اداره حـج و اوقـاف و امور خیریـه، نماینده  ●
اداره امـور اقتصـادی و دارایـی محـل و متولی موقوفه تشـکیل می شـود، در صورتی 
کـه موقوفـه بـدون متولـی باشـد نماینـده دادسـتان عمومی شهرسـتان در جلسـه 

شـرکت خواهـد نمود.

تبصره 1(- به موجب رأی شماره 361 مورخ 1381/10/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ■
ابطال گردید( در مواردی که پیشنهادی نرسیده و یا پیشنهادات واصله به نظر کمیسیون 
مزایده مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود مزایده یک بار دیگر تجدید می شود و در 
صورت تکرار وضعیت اولیه، تکلیف به وســـیله اکثریت اعضای کمیسیون مذکور تعیین 
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خواهد شد.

تبصره 2- در مورد آن قسمت از باغات موقوفه که فروش سر درختی آن ها از طریق دید به  ■
حال موقوفه مفید باشـــد می توان فروش را منحصر به یک فصل و مزایده را بر طبق عرف و 

عادات محل و با نظر کارشناس یا خبره محلی به طور حضوری انجام داد.

تبصره 3- )به موجب رأی شماره 361 مورخ 1381/10/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ■
ابطال گردید( در صورت تساوی پیشـــنهادات واصله برنده مزایده با نظر اکثریت اعضای 

کمیسیون تعیین خواهد شد.

تبصره 4- رقبات موقوفات مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه  ■
برابر آیین نامه اجرایی آن به اجاره واگذار می شود. 

آیین نامله اجرایلی قانلون ابطال اسلناد فروش رقبلات، آب و اراضی موقوفله در تاریخ 
1374/2/3 بله تصویب هیأت وزیران رسلید.

مـاده 15- اراضـی موقوفـه مشـمول قانون ابطال اسـناد فـروش رقبـات، آب و اراضی  ●
موقوفـه کـه در محدوده خدمات شـهری واقع شـده و در حـال حاضر کاربـری زراعی 
نـدارد با تأییـد مقامات ذی صـالح و تأمین پرداختـن حقوق مکتسـبه زارعین صاحب 
نسـق طبق مفاد ایـن آیین نامه بـرای امور سـاختمانی مجاز بـه اجاره واگـذار خواهد 

 . شد

مـاده 16- متولی موظف اسـت نسـبت به وصـول مطالبـات موقوفه و نیز برای روشـن  ●

نمـودن وضـع موقوفـه در اجـرای قانون ابطـال اسـناد فـروش رقبـات، آب و اراضی 
موقوفـه بـه موقع اقـدام کند.

1- مسلجدی چنلد سلال قبل وقف شلده و یکلی از اوالد واقف متولی آن بلوده که فوت 
شلده اسلت و اوالدی نلدارد. املا یکلی از نوه های واقلف می خواهد متولی همان مسلجد 
شلود، آیلا شلعب تحقیلق واحدهای حلج و اوقاف و املور خیریه بلا توجه به ملاده )14( 
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قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریه صالحیت رسلیدگی 
بله درخواسلت متقاضلی را دارند یلا دادگاه مدنی خاص؟

در صورتلی کله واقلف ترتیبلی بلرای اداره مسلجد داده باشلد، بله هملان ترتیلب عمل 
می شلود، حلال اگلر متوللی فوت نمایلد و در وقف نامه بعلد از فوت متولی، اوالد او نسلاًل 
بعلد نسلل بله عنلوان متوللی معرفلی شلده باشلند، نلوه متولی قبللی که پلدرش فوت 
شلده حلق دارد بله عنلوان متوللی معرفی شلود، هر چند بلا توجه بله مفاد ملاده )14( 
قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه و بند »اللف« از ماده 
)7( آیین نامله طلرز تحقیق و رسلیدگی در شلعب تحقیق اوقاف باید تقاضلای خود را از 
طریلق شلعب تحقیلق واحدهای حلج و اوقاف و املور خیریه مطرح سلاخته و چنان چه 
تصمیلم شلعبه رسلیدگی کننلده ملورد اعتلراض متقاضی باشلد، حلق دارد نسلبت به 
تصمیلم شلعبه تحقیلق بله دادگاه مدنلی خلاص اعتلراض نمایلد اما ایلن امر مانلع این 
نیسلت کله دادگاه مدنلی خلاص ابتدائلاً بله درخواسلت مذکلور نبایلد رسلیدگی کند، 
زیلرا دادگاه هلا مکلفنلد بله دعلاوی کله در صالحیت آن ها اسلت طبق قانون رسلیدگی 
نماینلد و اختیارات شلعب تحقیق سلالب صالحیلت دادگاه مدنی خاص نیسلت. )نظریه 

7/5671- 1372/9/21 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(.

2- »آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیق سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه« 
نیلز در تاریلخ 1365/9/30 بله تصویب هیأت وزیران رسلید.

مـاده 17- متولیان و ادارات حـج و اوقاف و امورخیریه مکلفند اقدامات خود را نسـبت  ●

بـه اجـرای مـواد یک و چهـار الیحه قانونـی تجدید قـرارداد و اجـاره امـالک و اموال 
موقوفـه و تجدیـد انتخـاب متولیـان و امنـاء و نظار اماکـن متبرکه مذهبی و مسـاجد 
مصـوب 1358/2/4 شـورای انقالب اسـالمی ایران هم چنـان به منظـور احقاق حقوق 

موقوفات پیگیـری نمایند.
1- برابلر ملاده )1( الیحله قانونلی تجدیلد قلرارداد و اجلاره املالك و املوال موقوفله و 
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تجدیلد انتخلاب متولیلان و امنلاء و نظلار اماکلن متبرکه مذهبی و مسلاجد، بله منظور 
جلوگیلری از هرگونله تضییع حلق در موقوفات کشلور، کلیه اسلناد و قراردادها منعقده 
فیمابیلن اوقلاف و مسلتأجرین در موقوفلات عامله از تاریلخ تصویلب این قانون فسلخ و 
بله ایلن قبیلل مسلتأجرین و کسلانی که املالك موقوفله را متصلرف می باشلند اخطار 
می شلود کله در ظلرف 3 ملاه از تاریلخ تصویب این الیحه جهت روشلن شلدن وضعیت 

و تنظیلم اسلناد جدیلد اجلاره بله اداره اوقلاف محل وقلوع ملک مراجعله کنند. 
در صلورت علدم مراجعله، اداره اوقلاف از ادامله تصلرف آن هلا جلوگیری کلرده و با خلع 

یلد، آن را بله متقاضیلان جدید واگلذار می کند.

2- سلازمان اوقلاف وقتلی مجلاز بله درخواسلت خلع ید از ملک می باشلد که نسلبت به 
تکلیلف قانونی مذکلور بر صلدور اخطاریه اقدام نموده باشلد.

3- تصمیملات متخلذه از طلرف سلازمان اوقلاف نسلبت بله اجلرای مفلاد ایلن الیحله 
قانونلی، قطعلی و الزم االجلرا اسلت. 

مـاده 18- وجـوه حاصـل از ضبط سـپرده های مزایـده موقوفـات و اماکـن مذهبی به  ●
حسـاب همـان موقوفه یا مـکان مذهبـی واریز خواهد شـد.

ماده 19- مخارج هر موقوفه به شرح زیر است. ●
الـف- هزینه هـای مربـوط بـه حفـظ عین و بقـاع موقوفـه و فراهـم نمـودن موجبات 

آبادانی رقبـات آن.
ب- تعمیرات جاری و هزینه های مربوط به بهره برداری از آن.

ج- مالیـات و عـوارض و حق التولیـه و حق النظـاره و مخـارج ثبتـی و محاکماتـی 
درصـورت شـمول.

د- مصارف مقرر در وقف نامه و یا سیره جاریه.

تبصره 1- اعتبارات بند )ج( به وسیله متولی به مصرف می رسد ولی در مورد مصرف اعتبارات  ■
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بندهای الف، ب و د اطالع اداره حج و اوقاف و امور خیریه الزم اســـت، مگر در موقوفات 
منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی وتفریط متولی نباشد. 

تبصره 2- آن قسمت از مخارج بند )د( که تحصیل اسناد هزینه مقدور نباشد گواهی الزم با  ■
ذکر علت، نوع و مشخصات هزینه با امضای مسؤول اداره محل و متولی و متصدیان امور مالی 

حسب مورد تنظیم خواهد شد.

1- حق التولیله، سلهمی اسلت از منافلع موقوفله کله معملوالً واقلف بلرای حق الزحمله 
متوللی قلرار می دهلد، وللو ایلن کله واقلف و متوللی یک نفلر باشلند. جایز اسلت واقف 
از منافلع موقوفله سلهمی بلرای عملل متوللی قرار دهلد و اگلر حق التولیه معین نشلده 

باشلد، متوللی مسلتحق اجرت المثل اسلت.

2- چنان چله میلزان حق التولیله و حق النظلاره در وقف نامله معین نشلده باشلد و یا در 
صلورت فقلدان کللی وقف نامله، حق التولیله بله میلزان اجرت المثلل معلادل ده درصلد 
)10%( درآملد خاللص ماهیانله و حق النظلاره به میلزان اجرت المثل معلادل پنج درصد 

)5%( هملان درآملد خواهد بود.

3- سلیره جاریه، رویه ای اسلت مسلتنبط از نظلر واقف که عواید موقوفله فاقد وقف نامه بر 
آن اسلاس مصرف شلده اسلت. احراز این رویه با شلعب حقوقی ادارات تحقیق می باشلد. 

4- »بلا توجله بله ایلن کله شلورای محتلرم نگهبلان طلی شلماره 109- 1374/3/17 
تبصره هلای 1 و 2 ملاده 19 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان 
اوقلاف و املور خیریه مصوب 65/2/10 را خالف شلرع تشلخیص نداده اند، للذا با عنایت 
بله اظهارنظلر فلوق اقداملی در پرونلده مقدور نیسلت و مختومله اعالم می شلود« )رأی 
هیلأت عموملی دیوان عداللت اداری، مورخ 28 مرداد 1374، کالسله پرونلده 73/197، 

شلماره دادنامه 88/74(.
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مـاده 20- )اصالحـی 1382/8/4( در موقوفاتـی کـه دارای متولـی منصـوص و قـادر  ●
بـه انجـام وظایـف شـرعی و قانونـی نمی باشـند، متولی موظف اسـت بودجـه فردی 
موقوفـات و اماکـن مذهبـی که حاوی مشـخصات رقبات و ریـز ارقام درآمـد و هزینه، 
موجـودی، بدهـی و مطالبـات می باشـد را حداکثـر در سـه ماهـه آخر هر سـال برای 
سـال آتـی، طبق مدلـول وقف نامه و مطابـق نمونه ای که سـازمان معیـن می نماید، در 

پنـج نسـخه به اختـالف مورد، به شـرح زیـر تنظیـم نماید:
الـف- ادارات اوقـاف و امـور خیریه، بودجه موقوفـات متصرفی را ظـرف مدت یک ماه 
از تاریـخ تنظیـم بـه اداره کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان مربوط ارسـال می نمایند تا 
در صورتـی کـه طبق مقـررات و مدلول وقف نامه یا سـیره جاریه تنظیم شـده باشـد، 

تأییـد و درغیـر این صورت جهـت رفع نقص اعـاده نماید.
ب- موقوفاتـی کـه متولیـان آن هـا در مظـان تعـدی و تفریط قـرار دارند و بـا رعایت 
طـرح توجیهی شـماره 120/5931 مـورخ 1369/7/23 و مجوز مـورخ 1369/8/7 مقام 
معظـم رهبـری با نظارت سـازمان اوقـاف و امور خیریـه اداره می شـوند متولی مربوط 
بودجـه تنظیمـی را ظـرف یک ماه برای بررسـی و تأیید بـه اداره اوقـاف و امور خیریه 

محـل تسـلیم می نماید.

تبصره 1- )اصالحی 1382/8/4( یک نســـخه از بودجه های تأیید شـــده در موقوفات  ■
غیرمتصرفی- موضوع بند )ب(- به متولی و در موقوفات متصرفی به حسابداری و یک نسخه 
به اداره اوقاف و امور خیریه محل و یک نسخه به اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مربوط 
و یک نسخه به اداره تحقیق مربوط و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نیز 
به نوبه خود بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و یا عدم انطباق آن را با 

وقف نامه و مقررات و دستورالعمل های صادره به اداره اوقاف و امور خیریه محل اعالم می دارد. 

تبصره 2- )اصالحی 1382/8/4( موقوفاتی که دارای متولی منصوص و قادر به انجام وظایف  ■
شرعی و قانونی هستند از تسلیم بودجه به ترتیب یادشده مستثنی می باشند، مگر آن که 
طبق نظر شعب تحقیق و حکم دادگاه فاقد شرایط مذکور یا مشمول بند )ب( این ماده شوند. 
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این متولیان در هر حال به منظور تنظیم امور مالیاتی طبق قانون مالیات های مســـتقیم و 
آیین نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهی و مفاصا حساب عملکرد سالیانه موقوفه اقدام 

خواهند کرد.

تبصره 3- )اصالحی 1382/8/4( موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان دارای امنای منصوب  ■
هستند در حکم متصرفی بوده و امنای مذکور در تنظیم بودجه با ادارات حج و اوقاف و امور 

خیریه همکاری خواهند نمود. 

1- بلا توجله بله نظریله فقهلاء محتلرم شلورای نگهبلان کله طلی شلماره های 878- 
1374/7/18 و 339- 1374/3/8 و 108- 1374/3/8 واصلل گردیلده مبنلی بر این که: 

اللف( عملوم ملاده 20 و تبصلره 1 آن، که حتلی متولیان منصوص التولیله صحیح العمل 
را نیلز بله تنظیلم و ارسلال اوراق بودجله اللزام نملوده اسلت، به لحلاظ آن کله در ماده 
7 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریله تخلف از عمل بله آن را 
موجلب علزل و یلا ممنوع المداخلله شلدن و یا ضم امین دانسلته اسلت خلالف موازین 

شلرع است.

ب( اطلالق تبصلره 3 ملاده 20 آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 
و اوقلاف و املور خیریله نیلز بله هملان شلرحی کله در نامله ملورخ 108- 1374/3/8 
ایلن شلورا ذکلر شلده اسلت خلالف شلرع اسلت، بنابرایلن ملاده 20 و تبصره هلای 1 و 
3 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان اوقاف و املور خیریه ابطال 
می گلردد )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 29 مهلر 1374، کالسله 
پرونلده 73/196، شلماره دادنامله 127/74(. البتله الزم بله ذکلر اسلت، ملاده )20( و 
تبصره هلای )1(، )2( و )3( آیین نامله مذکلور، در تاریلخ 1382/8/4 توسلط هیلأت 

وزیلران اصلالح گردید.
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2- »اللف- حسلب نظریله شلماره 83/30/8037 ملورخ 1383/4/29 فقهلای محتلرم 
شلورای نگهبان، ماده 4 و بند )ب( ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تشلکیالت 
و اختیلارات سلازمان اوقلاف و امور خیریه مصلوب 82/8/4 هیأت وزیلران خالف موازین 
شلرع شلناخته نشلده اسلت. بنابراین موردی بلرای ابطال آن هلا در اجرای قسلمت اول 

ملاده 25 قانلون دیلوان عدالت اداری وجلود ندارد.

ب- بلا عنایلت بله وظایلف و مسلئولیت های اداره اوقلاف و املور خیریله در خصلوص 
نظلارت و کنتلرل بلر املور موقوفلات و رعایلت و حفظ غبطله و مصلحلت موقوف علیهم 
در ملواردی کله موقوفله فاقلد متولی منصوص بلوده و یا متوللی موقوفه ملورد اعتماد و 
محلل وثلوق و یلا قلادر به انجلام وظایف شلرعی و قانونی نباشلد و یا در مظلان تعدی و 
تفریلط باشلد، ملواد 4 و 20 و بنلد )ب( ملاده 20 آیین نامله ملورد اعتلراض مغایرتلی با 
قانون ندارد« )رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 5 شلهریور 1385، کالسله 

پرونلده 83/43، 153 و 55/85، 65، شلماره دادنامله 370/85 اللی 373(.

مـاده 21- )اصالحـی 1382/8/4( در مـورد تعمیـر و عمران موقوفـات و تأمین و انجام  ●
هزینه هـای مـورد نیاز بـه ترتیب زیـر اقدام خواهد شـد:

الـف- در موقوفاتـی کـه واقـف درصـدی از درآمـد را بـرای تعمیـر و امـور عمرانـی 
پیش بینـی کـرده باشـد طبـق نیـات واقـف عمـل خواهد شـد.

ب- در سـایر مـوارد بـرای انجـام تعمیـرات و عمـران موقوفـات بـا رعایت مـاده )6( 
قانـون تشـکیالت و اختیارات سـازمان حـج و اوقاف و امـور خیریه از درآمـد موقوفه 

هزینه هـای الزم تأمیـن و پرداخـت خواهد شـد.

ج- ادارات اوقـاف و متولیـان می تواننـد در صورتی کـه مغایر وقف نامه نباشـد از طرق 
دیگـر نظیر اخـذ وام نیز بـرای این منظور اسـتفاده نمایند.

1- بله موجلب مصوبه هیأت وزیران به شلماره 17792 ت 28653 هل مورخ 1382/8/4 
و بله اسلتناد ملاده )17 )قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور 
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خیریله مصلوب 1363،  مواد )4(، )5(، )20(، )21(، )22(، )47( و )51( آیین نامه اجرایی 
قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه، موضلوع تصویب نامه 

شلماره 95270 ملورخ 1365/2/22 اصالح گردید. 

2- موضلوع ملاده 21 و صلدر ملاده 22 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات 
سلازمان اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/2/10 در جلسله فقهای محترم شلورای 
نگهبلان مطلرح شلد کله نظلر فقهلاء بله شلرح زیلر اعلالم گردیلد: »اطلالق ملاده 21 
آیین نامله اجرایلی کله تجویلز بلکله الزام به اخلذ 20% از درآملد موقوفلات و ذخیره آن 
می کنلد نسلبت بله ملوردی که فعاًل موقوفله نیاز به تعمیر نلدارد و تعمیر آن به واسلطه 
درآملد سلال بعلد و یلا از هر راه دیگلر مانند وام گرفتن امکان دارد خالف شلرع اسلت«.

3- »بلا عنایلت بله ایلن کله ملاده 21 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیارات 
سلازمان اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/2/10 هیلأت وزیلران بله شلرح نظریله 
شلماره 2067/30/81 ملورخ 1381/9/25 فقهلای محترم شلورای نگهبان خالف شلرع 
شلناخته شلده اسلت و نظر بله این که مفاد ملاده 22 آیین نامله مزبور ناظر بله ماده 21
فوق الذکلر و تابلع مدللول آن می باشلد، بنابراین به اسلتناد قسلمت اول ملاده 25 قانون 
دیلوان عداللت اداری حکلم بله ابطلال دو ملاده فوق الذکر صلادر می شلود« )رأی هیأت 
عموملی دیلوان عدالت اداری، کالسله پرونده 124/79، شلماره دادنامله 362/81، مورخ 

.)1381/10/8
ابطلال ملواد 21 و 22 توسلط هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری درسلال 81 سلبب 

گردیلد تلا یلک سلال بعلد، ملواد مذکور توسلط هیلأت وزیلران اصلالح گردد.

4- برابلر ملاده 6 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف، صلرف درآملد 
موقوفلات بله منظلور بقا عین آن ها بر سلایر مصارف مقدم اسلت و متولی موظف اسلت 
موجبلات آبادانلی رقبلات موقوفله را در جهلت بهره بلرداری صحیلح از آن ها بله منظور 

اجلرای نیلات واقف فراهلم آورد.
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مـاده 22- )اصالحـی 1382/8/4( در صورتـی که منابـع مذکور در مـاده )21( و عواید  ●
یک سـاله موقوفه بـرای تعمیر یا بازسـازی آن تکافـو ننماید متولیـان و ادارات اوقاف 
و امـور خیریـه و امنـاء می تواننـد درآمد دو یا چند سـال موقوفـه را به اضافـه عواید 

موجـود به مصرف برسـانند.

تبصره )اصالحی 1382/8/4(- حکم این ماده، هم چنین حکم ماده )21( این آیین نامه در  ■
مورد اماکن مذهبی اسالمی با رعایت مقررات مربوط به این اماکن نیز جاری است.

به توضیحات مندرج ذیل ماده )21( رجوع شود.

مـاده 23- مطالبـات و صرفه جویی هـای سـال های قبـل هـر موقوفـه بـه عنـوان  ●
درآمـد خالـص در بودجـه هر سـال منظـور خواهد شـد و چنان چـه قبـاًل حق التولیه 

وحق النظـاره از ایـن مبلـغ دریافت شـده باشـد، مجـدداً احتسـاب نخواهد شـد.

مـاده 24- بـا توجه به این کـه حفظ موقوفـات از وظایف متولیان اسـت وامـوال وقف  ●
بایـد از اموال شـخص متولی جـدا و متمایز باشـد، متولیـان موقوفات و امنـای اماکن 
متبرکـه مکلفند دفتـر مخصوصی برای ثبـت درآمد و هزینـه موقوفه یـا اماکن مزبور 
تنظیـم نماینـد و هـرگاه درآمد سـاالنه آن هـا بیش از صـد هزار ریـال باشـد، باید با 
معرفـی اداره حـج و اوقـاف و امور خیریه حسـاب جداگانـه ای به نام موقوفـه یا مکان 
متبرکـه در یکـی از بانک هـا افتتـاح و عواید حاصله را به آن حسـاب واریـز و هرگونه 

پرداخـت را از طریـق آن انجام دهند.

تبصره- در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آن ها امنایی منصوب شده است  ■
حساب مذکور با امضای مشترک )امنا و اداره حج و اوقاف و امورخیریه( افتتاح خواهد شد.

مـاده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان اوقـاف و امور خیریه  ●
کـه مقرر داشـته اسـت: با توجه بـه این که حفـظ موقوفـات از وظایف متولیان اسـت 
و امـوال وقـف باید از اموال شـخص متولی جـدا و متمایز باشـد، متولیـان موقوفات و 
امنـای اماکـن متبرکـه مکلفند دفتـر مخصوصی بـرای ثبـت درآمد و هزینـه موقوفه 
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یـا اماکـن مزبـور تنظیـم نماینـد و هـرگاه درآمـد سـاالنه آن ها بیـش از صـد هزار 
ریـال باشـد، باید بـا معرفـی اداره حج و اوقـاف و امور خیریـه حسـاب جداگانه ای به 
نـام موقوفـه یا مـکان متبرکـه در یکـی از بانک ها افتتـاح و عوایـد حاصلـه را به آن 
حسـاب واریـز و هرگونـه پرداخـت را از طریق آن انجام دهند، حسـب نظریه شـماره 
83/30/7851 مورخ 1383/4/11 فقهای شـورای نگهبان خالف شـرع شـناخته نشده 
اسـت و چـون مفـاد مـاده مزبـور در جهـت تنظیم و تنسـیق امـور موقوفـه و امکان 
نظـارت و کنتـرل اوقـاف بـر آن انشـاء شـده بنابرایـن مغایرتی هم بـا قانـون ندارد« 
)رأی هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری، مـورخ 8 مـرداد 1385، کالسـه پرونـده 

82/688، شـماره دادنامه 269/85(.

مـاده 25- ادارات تحقیـق به موجب ماده 14 قانون تشـکیل و اختیارات سـازمان حج  ●
و اوقـاف و امـور خیریه مکلفند همه سـاله از متولیـان و امنای وقـف و اماکن مذهبی و 
مدیـران مؤسسـات خیریه مشـمول و نیـز از ادارات حج و اوقاف و امـور خیریه صورت 
حسـاب درآمـد و هزینـه موقوفـات و اماکـن مذهبـی و مؤسسـات خیریـه را مطالبه 

یند.  نما
صـورت حسـاب مزبـور بایـد طبـق فصـول بودجـه فـردی سـاالنه موقوفه یـا مکان 
مذهبـی و یا مؤسسـه خیریـه حداکثر ظرف سـه ماه بعـد از ابالغ در قبال اخذ رسـید 
بـه اداره تحقیـق و یـا اداره حـج و اوقاف و امـور خیریه تسـلیم شـود. در صورتی که 
صـورت حسـاب بـه اداره حج و اوقـاف و امور خیریه تسـلیم شـده باشـد اداره مزبور 
موظـف اسـت حداکثر ظرف مـدت 10 روز صورت حسـاب مذکـور را بـه اداره تحقیق 
مربوطـه جهـت رسـیدگی و صـدور و مفاصـا حسـاب ارسـال دارند. صورت حسـاب 

تسـلیمی باید متضمـن موارد زیر باشـد:
1- هـر رقـم از درآمـد و هزینه باید حسـب مـورد دارای مدارک و اسـناد هزینه معتبر 

باشد.
2- مانـده حسـاب درآمـد و هزینه سـال قبل بایـد در صورت حسـاب سـاالنه مزبور 

ملحوظ شـود.
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تبصره- ادارات تحقیق از متولیان منصوصی که در مظان تعدی و تفریط نباشـــند صورت  ■
حساب مطالبه نمی نماید.

وصلول عوایلد حاصله از رقبات و مسلتغالت مسلاجد و صرف آن هلا در جهات مقررهای 
کله در وقف نامله تصریح شلده اسلت و نگهلداری حسلاب های مربوطه و تنظیلم بودجه 
فلردی و اخلذ مفاصا حسلاب سلالیانه، طبلق ضوابط و مقلررات معینله و حداکثر ظرف 
ملدت سله ملاه انجام خواهد شلد و اسلناد مربوطه با امضلای امین )امام یلا نایب( و مهر 
مسلجد اعتباربخشلی خواهلد شلد . بدیهی اسلت که مسلئولیت نهایی و قانونلی در این 
ارتبلاط متوجله امیلن وقلف خواهلد بلود. شلعبه حسابرسلی اداره تحقیق اوقلاف و امور 
خیریله موظلف اسلت طی مدت یادشلده، هملکاری الزم را جهت صدور مفاصا حسلاب 
داشلته باشلد )بند چهلارم از فصلل دوم تفاهم نامه ارتقلاء همکاری های مرکز رسلیدگی 

بله املور مسلاجد و اداره کل اوقلاف و امور خیریه اسلتان تهران، ملورخ 1392(. 

مـاده 26- متولیـان موظفند در اجـرای ماده 6 قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان  ●
حـج و اوقـاف و امـور خیریه و تبصـره ذیل آن و با رعایـت مـواد 21 و 22 این آیین نامه 
و اسـتعداد محـل در نگهـداری و جلوگیـری از خرابـی و انهـدام و در آبـادی موقوفه 
اهتمـام نماینـد، بـه طوری کـه حداقل هر پنج سـال افزایـش محسوسـی در عایدات 

شـود. حاصل  موقوفه 

مـاده 27- ادارات تحقیـق موظفنـد همـه سـاله مفاصـا حسـاب عملکرد سـال قبل  ●
موقوفـه را بـا رعایـت مـاده 25 ایـن آیین نامـه صـادر و حسـب مـورد بـه متولـی یا 
امیـن و یـا اداره حـج و اوقاف و امـور خیریـه مربوطه تسـلیم نماینـد. در صورتی که 
عـدم صـدور مفاصا حسـاب ناشـی از عمـل متولی یا امین باشـد شـعب حسابرسـی 
مـوارد تخلـف را برای رسـیدگی در جهت عـزل یا ممنوعیـت و یا ضم امین به شـعب 
حقوقـی تحقیـق و بـرای برکنـاری امین بـه اداره حج و اوقـاف و امور خیریـه مربوطه 

اعـالم خواهند داشـت.

تبصره- شعب حسابرسی تحقیق اوقاف موظفند درآمد و هزینه کلیه موقوفاتی که استناد  ■
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آن ها طبق ماده 25 این آیین نامه به آن ها ارجاع می شود پس از تکمیل پرونده ها حداکثر 
ظرف مدت یک ماه رسیدگی و تکلیف آن ها را مطابق آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در 

شعب تحقیق اوقاف روشن نمایند و با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد. 

1- شلعبه حسابرسلی اداره تحقیلق اوقلاف و املور خیریله، صرفلاً اسلناد مثبتله و 
هزینه کلرد را بلا گزارش هلای ماللی مسلجد تطبیلق خواهلد داد و در تصمیملات 
مدیریتلی املام جماعلت یلا زمینه هلای صلرف اعتبلارات مسلجد دخاللت نخواهلد 

داشلت )تبصلره 3 بنلد چهلارم از فصلل دوم، هملان(.

2- در ملواردی کله املکان ارایله فاکتلور وجلود نلدارد، اسلناد هزینله انجلام شلده 
از محلل عوایلد رقبلات، بلا اسلتفاده از فرم هلای متحدالشلکل )به عنلوان جایگزین 
فاکتلور( و بلا مهلر مسلجد و امضلای امیلن موقوفله بله عنوان سلند هزینله مثبته، 
مبنلای رسلیدگی شلعب حسابرسلی ادارت تحقیلق اوقلاف قلرار گرفته و بر اسلاس 

آن هلا صلدور مفاصلا حسلاب صلورت خواهلد گرفت. 
بدیهلی اسلت امیلن موقوفله بنا به اقتضلای امانلت در انجام هزینه هلا صرفه و صالح 
وقلف را مدنظلر قلرار داده و تماملی مسلاعی ممکلن را در جهلت پیشلرفت موقوفه 
و ارتقلای آن مبلذول خواهلد داشلت. رعایلت جهلات شلرعی و اجلرای تلام و کامل 
قوانیلن و مقلررات موضوعه در اجاره دادن رقبات و مسلتغالت مسلجد از اهم وظایف 
امیلن به شلمار ملی رود. در ملواردی که ابهام در گلردش مالی رقبات مسلاجد ایجاد 
شلود، بلا هماهنگلی اوقلاف، از ظرفیت ایجاد شلده برای حسابرسلی در سلتاد مرکز 
رسلیدگی بله امور مسلاجد بله منظور شفاف سلازی و رفلع ابهامات اسلتفاده خواهد 

شلد )بندهلای 5 و 6 از فصلل دوم، همان(. 

3- تمدیلد احلکام امانلت امین موقوفه )امام جماعت مسلجد(، بر اسلاس اخذ مفاصا 
حسلاب سلنواتی از شلعب حسابرسلی ادارات تحقیلق اوقلاف، بلا هماهنگلی مرکلز 
رسلیدگی بله املور مسلاجد صلورت خواهلد پذیرفلت و در صورتلی کله بلر اسلاس 
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تدابیلر مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد، جابه جایلی املام جماعتلی کله هم زمان 
امیلن رقبلات مسلجد تلقی می گردد در دسلتور کار قلرار گیرد، ضمن اطالع رسلانی 
بله اوقلاف، تمهیلدات الزم بلرای تحویلل و تحلول اسلناد و ملدارك، از جملله اخلذ 
مفاصلا حسلاب رقبلات و انتقال حسلاب بله امین جدید صلورت خواهلد گرفت )بند 

7 از فصلل دوم، هملان(.

4- رقبلات مسلاجدی کله در وقف نامله ترتیبلات خاصلی برای تمشلیت املور آن ها 
پیش بینلی شلده اسلت از شلمول تفاهم نامله مذکلور خلارج می باشلند )بنلد 9 از 

فصلل دوم، همان(.

مـاده 28- ادارات تحقیـق موظفنـد همـه سـاله بـا مالحظـه بودجه هـا و صـورت  ●
حسـاب های ارسـالی از طـرف متولیـان و هیأت هـای امنـاء و ادارات حـج و اوقـاف و 
امورخیریـه و مؤسسـات مشـمول چنان چه بـه موارد تخلـف برخورد نمودنـد مدارک 
الزم را جمـع آوری و برابـر مـاده 7 قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان حج و اوقاف 
و امـور خیریـه و تبصره هـای مربوطـه اقـدام نمایند. در خصـوص تخلف امنـاء مراتب 
توسـط اداره حـج و اوقاف و امور خیریه محل به سرپرسـت سـازمان گزارش و کسـب 

شـد.  خواهد  تکلیف 
هلرگاه متوللی یا ناظر نسلبت به عیلن یا منافع موقوفله تعدی یا تفریلط نماید یا در 
انجلام وظایلف مقلرر در وقف نامله و قانون و آیین نامه هلا و مقررات مربوط مسلامحه 
و اهملال ورزد، بلا رسلیدگی شلعبه تحقیلق و حکلم دادگاه حسلب مورد معلزول یا 
ممنوع المداخلله یلا ضلم امیلن خواهلد شلد )ملاده 7 قانلون تشلکیالت و اختیارات 

سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه(.

مـاده 29- متولیـان مکلفنـد همه سـاله مالیـات قانونـی موقوفه را درصورت شـمول  ●
پرداخـت نماینـد و در صورتـی که بـر اثر تعلـل در پرداخـت، جریمه ای بـه آن تعلق 

گیـرد باید شـخصاً آن را جبـران کنند. 
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مـاده 30- در مـواردی کـه اداره امـور موقوفه بـه حکم ولی فقیـه یا قانون با سـازمان  ●
اسـت کلیه وظایـف و مسـؤولیت های متولی به عهـده سـازمان خواهد بود.

تبصره- هرنوع تخلفی که در مورد موقوفات غیر متصرفی موجب ممنوعیت و یا عزل متولی  ■
می شود در خصوص موقوفه متصرفی نیز تخلف محسوب و برابر مقررات اقدام خواهد شد.

فلروش رقبلات موقوفله و نحلوه تبدیلل آن هلا، اجلاره بیلش از ده سلال، تلرك مزایلده 
درملورد اجاره رقبات مشلمول مزایلده، صلح و اسلترداد دعاوی موقوفله، ارجاع اختالف 
بله داوری و انتخلاب داور یلا داوران و نصلب و علزل امنلای موقوفلات و بقلاع متبرکه، از 
جملله املوری اسلت کله تحقلق آن مسلتلزم اجلازه سرپرسلت سلازمان اوقلاف و املور 

خیریله کله ملأذون از قبلل وللی فقیه اسلت، خواهلد بود.

مـاده 31- وجـوه اهدایی به اماکن مذهبی اسـالمی که جهت مشـخصی بـرای مصرف  ●
آن تعییـن نشـده اسـت و وجوه حاصـل از فروش امـوال منقـول زاید بـر احتیاج این 
قبیـل اماکـن بـا جلب نظـر اداره حـج و اوقـاف وامـور خیریه به وسـیله هیـأت امناء 
و در مـواردی کـه هیـأت امناء وجود نداشـته باشـد به وسـیله ادارات حـج و اوقاف و 
امورخیریـه بـه ترتیبی کـه در مـاده 5 قانون تشـکیالت و اختیـارات سـازمان حج و 

اوقـاف و امـور خیریـه و آیین نامه آن مشـخص اسـت بـه مصرف خواهد رسـید.

1- پرداخلت هرگونله وجهلی توسلط وزارت خانه هلا، مؤسسلات دولتلی و شلرکت های 
دولتلی موضلوع ملاده )2( قانلون تنظیلم بخشلی از مقلررات ماللی دوللت مصلوب 
1380/11/27 بله دسلتگاه های اجرایلی بله عنلوان کملک یا هدیله اعم از نقلدی و غیر 
نقلدی بله جلزء ملواردی کله در مقلررات قانونلی مربوطله تعییلن شلده اسلت، ممنوع 
اسلت. بلا ایلن وجود هدایلای اهداء شلده به مسلاجد، مصالهلا، حسلینیه ها، هیأت های 
مذهبلی و دارالقرآن هلا، هدایلای خلاص تلقی شلده و چنان چه اهداءکننلده هدف خود 
را اعلالم نکنلد، بلا نظر شلورای مشلارکت مردمی با سلازمان بهزیسلتی و کمیتله امداد 

املام خمینلی به مصلرف خواهد رسلید. 
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2- نلذور نقلدی، وجلوه اهدایلی و وجوه حاصلل از فروش املوال منقول زایلد بر احتیاج 
در املور ذیلل مصلرف می گلردد: اللف- عملران و آبلادی اماکلن مذکلور. ب- تلدارك 
وسلایل رفلاه و بهداشلت زوار و سلاکنان ناحیله. ج- کملک به ملدارس عللوم دینی. د- 

خیلرات و مبلرات مطلقه. 

3- هدایلای مسلتقل، عبلارت اسلت از کمک هلای بالعوضلی کله از طلرف اشلخاص به 
ادارات حلج و اوقلاف و املور خیریله تقدیلم می شلود.

مـاده 32- )اصالحی 1391/3/23( ادارات اوقاف و امـور خیریه )در موقوفات متصرفی(  ●
و هم چنیـن متولیـان موقوفـات عـام و خـاص )در موقوفـات تحـت تولیت خـود( به 
منظـور رعایـت غبطـه و مصلحت وقـف و رفع مظنـه تعدی و تفریـط، موارد زیـر را با 
رعایـت قوانیـن و مقـررات مربـوط و با اطـالع و تأیید نماینـده ولی فقیه در سـازمان، 

انجـام خواهند داد: 
1- فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن ها با رعایت موازین شرعی و قانونی

2- اجاره بیش از ده سال
3- ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده

4- صلح و استرداد دعاوی موقوفه
5- ارجاع اختالف به داوری و انتخاب داور یا داوران

6- نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه

تبصره- )اصالحی 1391/3/7( سرپرست ســـازمان می تواند جهت بررسی و اظهارنظر  ■
مشورتی در خصوص مشکالت و مسایل فقهی، حقوقی و اوقافی هیأتی مرکب از افراد صاحب 

نظر را انتخاب و تعیین نماید.

1- تلا پیلش از ابطلال بندهای یک الی شلش ملاده )32( توسلط هیأت عموملی دیوان 
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عداللت اداری و اصلالح ایلن ملاده در جلسله ملورخ 1391/3/7 بنا به پیشلنهاد شلماره 
90/907130 ملورخ 1390/10/19 سلازمان اوقلاف و امورخیریله، متلن ملاده )32( و 
تبصلره آن بله شلرح ذیل بود: »ملوارد زیر از جمله اموری اسلت که انجلام آن ها موکول 

بله اجلازه سرپرسلت سلازمان که ملأذون از طلرف ولی فقیه اسلت خواهلد بود:
1- فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن.

2- اعطلای حلق تمللک اعیلان بله مسلتأجر در موقوفاتی که عرصله و اعیاناً وقف اسلت 
و ایلن املر در ملورد باغلات موقوفه نیز جاری اسلت.

3- اجاره بیش از ده سال.
4- ترك مزایده در مورد اجاره موقوفه مشمول مزایده.

5- استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی.
6- ارجاع اختالفات به داوری و انتخاب داور یا داوران.

7- نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه.

تبصره- جهت بررسی و اظهارنظر مشلللورتی درخصوص مشکالت و معضالت و مسایل  ■
حقوقی و اوقافی، سرپرست سازمان می تواند هیأتی به نام هیأت فنی و حقوقی مرکب از 

افراد صاحب نظر که در سازمان اشتغال داشته باشند را انتخاب و تعیین نماید«.

2- رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری در خصلوص ابطلال بندهلای یلک اللی 
شلش ملاده )32( آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف 
و املور خیریله مصلوب 1365/2/10:  »نظلر بله ایلن کله بله موجلب نامه هلای شلماره 
88/30/37501 و 88/30/37500 ملورخ 1388/12/4 شلورای نگهبلان، اطلالق ملاده 
12 و بندهلای یلک الی شلش ملاده 32 آیین نامه اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات 
سلازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10 توسلط فقهای شلورای نگهبان 
خلالف موازین شلرع اعالم شلده اسلت، در اجلرای ملاده 41 قانون دیوان عداللت اداری 
مصلوب سلال 1385، اطلالق ملاده 12 و بندهلای یلک اللی شلش ملاده 32 آیین نامله 
مذکلور ابطال می شلوند« )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: رأی هیأت عموملی دیوان عدالت 
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اداری، کالسه پرونده 87 /512 و 511، شماره دادنامه 250- 249، مورخ 1390/6/21(.
3- بله حکلم قانلون، اداره امور موقوفه و کلیله وظایف و مسلئولیت های متولی در موارد 

فوق الذکلر، با سلازمان اوقلاف و امور خیریه می باشلد.
4- نظرات هیأت فنی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه، جنبه مشورتی دارد. 

5- اقداملات امام جماعت مسلجد به عنوان امین موقوفه، منحصلراً در خصوص واگذاری 
بله اجلاره رقبلات و مسلتغالت مسلاجد و تنظیلم و تجدیلد اسلناد اجاره و تغییر شلغل 
و انتقلال ملورد اجلاره برابلر ضوابلط و مقلررات اوقافلی و طی نظریه کارشلناس رسلمی 
دادگسلتری خواهد بود و اسلناد تنظیمی با مهر متحدالشلکل صادره از مرکز رسلیدگی 
بله املور مسلاجد، با امضای امیلن )امام جماعلت یا نایلب( و امضای رییلس اداره اوقاف 
مربوطله بله عنلوان ناظر، واجلد اعتبار خواهلد بود. هرگونله واگذاری سلرقفلی و یا حق 
تمللک اعیانلی و تبدیلل بله احسلن و یا اجاره بیش از سله سلال و یا تفکیلک و یا تغییر 
کاربلری و دیگلر مصادیلق موضلوع ملاده 9 و 32 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریه خلارج از اختیلارات امین و بدون کسلب مجوز 
اوقلاف ممنلوع می باشلد. بدیهلی اسلت هرگونله ایجلاد تعهلد در ملوارد فلوق در فرض 
وقلوع، بالاثلر و ملردود تلقلی شلده و آثلار آن معطوف به شلخص امین خواهلد بود )بند 
3 از فصلل دوم تفاهم نامله ارتقلاء همکاری هلای مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد و اداره 

کل اوقلاف و املور خیریه اسلتان تهران، ملورخ 1392(.

مـاده 33- حق التولیـه متولی و یا سـازمان در قبـال اعمال تولیت نسـبت به موقوفات  ●
و هم چنیـن حق النظـاره ناظر اعم از شـخص یا سـازمان به میـزان مقـرر در وقف نامه 
خواهـد بـود و در صورتـی کـه وقف نامـه موجـود نباشـد و یـا میـزان حق التولیـه و 

حق النظـاره در آن معیـن نشـده باشـد حق التولیـه به مقـدار اجرت المثل معـادل ده 
درصـد درآمـد خالص سـالیانه وحق النظـاره به مقـدار اجرت المثل معـادل پنج درصد 

همـان درآمد خواهـد بود.

تبصره 1- در موارد استثنایی که درصدهای مندرج در این ماده با توجه به وضعیت موقوفه  ■
متناسب و متعارف نباشد با تأیید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.
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تبصره 2- در مواردی که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حج و اوقاف و  ■
امور خیریه را در موقوفات غیرمتصرفی ضروری تشخیص دهند اجرت المثل حق النظاره را 

نیز متناسباً تعیین خواهند نمود. 

تبصره 3- درآمد خالص موقوفه برابر هشتاد درصد درآمد کل خواهد بود. ■

بلا توجله بله این کله در ملاده 11 »قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقلاف و امور 
خیریله مصلوب 1363« دریافلت حق التولیه متولی و یا سلازمان در قبلال اعمال تولیت 
نسلبت بله موقوفلات متصرفلی و هم چنیلن حق النظلاره و جهلات و ملوارد آن تعیین و 
تجویز شلده اسلت، تبصره 2 ملاده 33 آیین نامه مورد شلکایت در حد اختیلارات قانونی 

یلاد شلده تنظیم و خالف قانون تشلخیص نشلد.

مـاده 34- ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریـه در اماکـن مذهبـی اجرت المثل عمل  ●
خـود بابـت اداره امـور ایـن اماکن را بـر مبنـای ده درصد از مجمـوع درآمد سـالیانه 
اماکـن مزبـور دریافـت می نماینـد و حق الزحمـه هیـأت امنـاء بـه موجـب آیین نامه 
مـاده 5 قانـون تشـکیالت و اختیـارات سـازمان حـج و اوقـاف و امور خیریـه تعیین 

شـد. خواهد 

تبصره- )اصالحی 1391/5/15 هیأت وزیران( ســـازمان عوایـــد حاصل از حق التولیه و  ■
حق النظاره و هم چنین هدایای مستقل را مطابق بودجه ای که همه ساله تنظیم و به تصویب 

هیأت دولت می رساند رأساً مصرف خواهد نمود.

هیلأت وزیران در جلسله ملورخ 1391/5/15 بنا به پیشلنهاد شلماره 1/194034 مورخ 
1390/12/24 وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی و به اسلتناد ماده )17( قانون تشکیالت 

و اختیلارات سلازمان حلج و اوقاف و املور خیریه- مصلوب 1363- تصویب نمود:
در تبصلره ملاده )34( آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و 
اوقلاف و املور خیریله، موضلوع تصویب نامه شلماره 95270 ملورخ 1365/2/22 عبارت 

»و وجوهلی کله بابلت اداره املور اماکلن مذهبلی دریافت ملی دارد« حذف می شلود. 
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مـاده 35- ادارات حـج و اوقـاف و امور خیریه موظفنـد همه ماهه تـراز عملیات دفتر  ●
روزنامـه و کل را بـه انضمام مـدارک و گزارش الزم بـه اداره امور مالـی موقوفات جهت 

بررسی ارسـال دارند.

مـاده 36- ثبـت معامـالت راجـع به عیـن یا منافـع موقوفـات و بنیادها و مؤسسـات  ●
خیریـه و هم چنیـن ثبـت معامالت رقبـات مربوط بـه اماکـن متبرکه در دفاتر اسـناد 
رسـمی بدون موافقت سـازمان ممنوع اسـت و دفاتر اسـناد رسـمی مکلفند رونوشت 
اسـناد راجـع به وقف را ظـرف ده روز پس از ثبـت به ادارات حج و اوقـاف و امورخیریه 

مربوطه ارسـال دارند.

1- اسلنادی کله در اداره ثبلت اسلناد و املالك یلا دفاتر اسلناد رسلمی یا در نزد سلایر 
مأموریلن رسلمی در حلدود صالحیلت آن هلا و بلر طبلق مقلررات قانونی تنظیم شلده 

باشلند رسلمی اسلت )ملاده 1287 قانلون مدنی(.

2- دفتلر اسلناد رسلمی واحلدی وابسلته به وزارت دادگسلتری اسلت که بلرای تنظیم 
و ثبلت اسلناد رسلمی طبق قوانیلن و مقررات مربوط تشلکیل می شلود )ملاده 1 قانون 

دفاتر اسلناد رسلمی و کانلون سلردفتران و دفتریاران مصلوب 1354/4/25(.

3- امالکلی کله فاقد سلابقه ثبت بلوده مجهول المالک نامیده می شلوند. طبلق ماده 11 
قانلون ثبلت، تقاضلای ثبلت ایلن گونه املالك پلس از احراز تصلرف مالکانله، طبق فرم 

چاپلی مخصوصلی کله اظهارنامه نامیده می شلود انجلام می پذیرد.

4- ملاده 36 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقاف و 
املور خیریله مصلوب 1365/2/10 هیلأت وزیلران حاوی حکلم قانونی منلدرج در ماده 
10 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریله مصوب مجلس 

شلورای اسلالمی می باشد.
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5- حکلم علام و کللی منلدرج در ملاده 36 آیین نامله به منظلور ایجاد نظام مشلخص و 
معینلی بلرای ثبلت عین و منافلع موقوفلات و بنیادها و مؤسسلات خیریه وضع شلده و 
متضملن تکالیفلی اسلت کله از این جهات به عهده دفاتر اسلناد رسلمی و سلازمان حج 
و اوقلاف و املور خیریله محول شلده و از نظلر مقررات پیش بینی شلده در ملاده مذکور 
و ایجلاد نظلم بلرای تنظیلم و نگهداری اسلناد هیچ گونه تفلاوت منطقی بیلن موقوفاتی 

کله دارای متوللی یا فاقد متولی می باشلند، نیسلت.

6- بله موجلب ایلن ملاده دفاتلر اسلناد رسلمی موظفند قبلل از ثبلت اسلناد مربوط به 
معاملالت راجلع بله عیلن یلا منافع موقوفلات، مراتلب را از سلازمان حج و اوقلاف و امور 
خیریله اسلتعالم نماینلد. ایلن ترتیلب به ایلن منظلور در قانلون و آیین نامه آمده اسلت 
کله در ثبلت اسلناد مربلوط به موقوفلات احلکام و محدودیت هلای شلرعی و قانونی که 
مالزمله بلا املر وقلف دارد ملحلوظ گلردد و نتیجتلاً از تبدیلل عیلن یلا تضییلع منافلع 

موقوفلات جلوگیلری به عملل آید.

7- نماینلده محتلرم وللی فقیله و سرپرسلت سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه طی 
نامله شلماره 410/2854- 69/8/30 اعلالم داشلته اند: در خصوص نظارت این سلازمان 
بلر اعملال متولیلان موقوفات با توجله به ابهامی که در ملورد ملاده 36 آیین نامه اجرایی 
قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقاف و امور خیریله برای بعضی از متولیان 
بله وجلود آملده اسلت طرحلی به منظلور توجیله ادارات حلج و اوقلاف و املور خیریه و 
رفلع ابهلام در رابطله بلا نظلارت بر اعملال متولیان در چهار ملاده تهیه و بله مقام معظم 
رهبلری تقدیلم گردیلد، ایشلان آیین نامله مزبور را خلوب و مفیلد اعالم و با اجلرای آن 

فرموده اند. موافقلت 

8- »نظلر بله مفلاد نامله شلماره 5931/ 120 ملورخ 69/7/23 نماینلده وللی فقیله و 
سرپرسلت سلازمان حلج و اوقلاف املور خیریله در ملورد نحلوه نظلارت سلازمان مزبور 
بلر اعملال متولیلان موقوفاتلی کله در مظنه تعلدی و تفریلط می باشلند و موافقت مقام 
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معظلم رهبلری بلا طلرح چهلار ملاده ای پیشلنهادی از جملله اذن معظم لله در نظارت 
اسلتصوابی سلازمان حلج و اوقلاف و موقوفلات موضوع نامله و طرح فوق الذکلر، ماده 36 
آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه 
مصلوب 65/2/10 در محلدوده اذن مقلام رهبلری مخاللف قانلون شلناخته نمی شلود« 
)رأی هیلأت عموملی دیوان عداللت اداری، مورخ 6 آذر 1369، کالسله پرونلده 68/58، 

شلماره دادنامه 69/202(.

مـاده 37- ادارات ثبـت مکلفند رونوشـت مصدق اسـناد مالکیت موقوفات، مسـاجد،  ●
تکایـا، مـدارس دینـی و کلیـه اماکـن مذهبـی ثبـت شـده و هم چنیـن اسـاس نامه 
مؤسسـات و بنیادهـای خیریـه واقع در حـوزه عمل خود را بـه ادارات حـج و اوقاف و 

امـور خیریه محـل تحویـل نمایند.
1- مسلتند مالکیلت نحلوه تملک ملک و مشلخصات آخرین مالک و نحلوه انتقال ملک 
بله مالک با ذکر شلماره سلند اسلت کله در اسلناد مالکیت درج می شلود. نلوع مالکیت 

نیلز یکلی از حالت هلای »مفروز، مشلاع، عرصه، اعیلان و عرصه و اعیان« می باشلد. 
2- مؤسسلات و انجمن هلای خیریله، مؤسسلاتی هسلتند غیرتجلاری کله بله منظلور 
تعظیلم شلعایر اسلالمی، املور فرهنگلی، بهداشلتی، تربیتلی و یلا هلر نلوع عملل خیر 

دیگلری تأسلیس شلده و بله ثبلت رسلیده و یلا تشلکیل شلده اند.

مـاده 38- ادارات حـج و اوقـاف و امور خیریـه و متولیان مکلفند اسـناد و آگهی های  ●
ثبتـی مربـوط به حـوزه عمل خـود را بررسـی و بـرای حفظ عیـن و منافـع موقوفات 

هرگونه اقـدام الزم را معمـول دارند. 
حلوزه، محلدوده عملل یلک واحلد تشلکیالتی اداره اوقلاف و املور خیریه یا شلعب 

تحقیلق اسلت کله بله وسلیله سلازمان تعییلن و ابالغ می شلود.

مـاده 39- سـازمان مکلـف اسـت دفاتـر مخصوصـی بـرای ثبـت خالصـه اسـناد  ●
نمایـد. تنظیـم  و  تهیـه  هـر شهرسـتان  وقف نامه هـای 
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مـاده 40- متولیـان و ادارات حـج و اوقاف و امور خیریه موظفند نسـبت بـه موقوفات  ●
مسـلمی کـه به عنـوان ملکیت تقاضای ثبت شـده و در مـدت قانونی اقـدام نگردیده 
اسـت برابـر قانـون ابطـال اسـناد فـروش رقبـات، آب و اراضـی موقوفـه و آیین نامه 

نمایند. اقـدام  مربوطه 

مـاده 41- متولیـان و ادارات حـج و اوقـاف و امورخیریـه می توانند با عنایـت به ماده  ●
6 قانـون بـرای احیـای حقـوق وقـف و دفـاع از دعـاوی مطروحـه و مشـاوره در امور 
حقوقـی و ثبتـی موقوفات، در صـورت لـزوم وکیل یـا وکالی دعاوی واجد شـرایط را 

انتخـاب نمایند.

تبصره- حق الوکاله و حق المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عواید وقف  ■
قابل پرداخت خواهد بود.

1- نظلر بله این کله ملاده )41( آیین نامه اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 
حلج و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/2/10 بله شلرح نظریه ملورخ 1375/3/26 
فقهلای محتلرم شلورای نگهبلان خلالف شلرع شلناخته نشلده اسلت و متضملن وضع 
قاعلده آملره ای نیلز نمی باشلد لذا خلالف قانون نیز شلناخته نمی شلود و ملوردی برای 
ابطلال آن وجلود نلدارد )رأی هیأت عموملی دیوان عداللت اداری، ملورخ 9 تیر 1375، 

کالسله پرونده 74/131، شلماره دادنامله 58/75(.

2- اصلل آزادی دفلاع اقتضلاء می کنلد که در همه دادگاه ها طرفین حق داشلته باشلند 
بلرای خلود وکیلل انتخلاب نماینلد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: طباطبایلی مؤتمنلی، 
منوچهلر، آزادی های عمومی و حقوق بشلر، تهران، دانشلگاه تهران، مؤسسله انتشلارات 
و چلاپ، 1382، ص 76( .ایلن اصلل در ملاده 11 اعالمیه جهانی حقوق بشلر و ماده 14 
میثلاق بین الملللی حقلوق مدنی و سیاسلی صراحتاً ملورد حمایت قرار گرفته اسلت. در 
قوانیلن داخللی نیلز، اصل سلی و پنجلم قانون اساسلی جمهوری اسلالمی ایلران، ماده 
31 قانلون آییلن دادرسلی دادگاه های عموملی و انقالب در امور مدنی مصلوب 1379 و 
ملاده 185 قانلون آییلن دادرسلی دادگاه های عموملی و انقالب در املور کیفری مصوب 
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1378 حلق انتخلاب وکیل را به رسلمیت شلناخته اند.

3- وکاللت تعهلدی معلوض اسلت کله بلر پایله آن وکیلل، متعهلد بله انجلام دادن مورد 
وکاللت و در علوض ملوکل، متعهد بله پرداخلت حق الوکاله می شلود. این التلزام، تعهدی 
قلراردادی اسلت، هم چنلان کله در ملاده 675 قانلون مدنلی نیلز تصریلح گردیلده اسلت 
ملوکل بایلد تملام مخارجلی را کله وکیلل بلرای انجلام وکاللت خلود نملوده و هم چنین 
اجلرت وکاللت را پرداخلت نمایلد. مگر این که در عقد وکالت امور دیگر مقرر شلده باشلد.

4- همان گونله کله در مرقومله سلازمان اوقلاف ذکلر شلده و ملاده )41( آیین نامله 
تصریلح دارد متوللی و سلازمان اوقلاف مکللف بله انتخاب وکیل نشلده اند، بلکله عبارت 
»می تواننلد و در صلورت للزوم« کله در ایلن ملاده آملده، صراحتلاً »اختیلار« متوللی و 

سلازمان را بیان داشلته اسلت.

5- کاربلرد وصلف »واجلد شلرایط« بلرای »وکیل« نله تنها مغایرتلی با موازیلن قانونی 
و شلرعی نلدارد بلکله عینلاً تذکر و تأکید بر شلرایطی اسلت کله هر وکیلل )بالخصوص 
وکیلل موقوفله کله رعایت احتیلاط و غبطه وقلف در آن ضروری اسلت( باید دارا باشلد. 
زیلرا یکلی از شلرایطی کله در شلرع و قانلون بلرای وکیلل مقرر اسلت »عقلل و کمال« 
اسلت، که از شلرایط عام و در تمامی عقود مفروض اسلت و دیگری وصف امانت اسلت. 

6- اصلوالً ملاده )41( آیین نامله حکملی بلرای انتخلاب وکیلل توسلط سلازمان بلرای 
موقوفلات دارای متوللی پیش بینلی ننملوده اسلت، بلکله به لحلاظ آن که هلم متولی و 
هلم سلازمان در موقوفلات حسلب ملورد مسلئولیت هایی دارنلد، للذا آن هلا را در عرض 
یکدیگلر ذکلر و اجلازه داده اسلت کله وکیلل انتخلاب نمایلد. طبعلاً هلر یلک در حدود 
صالحیلت خلود انتخلاب وکیلل خواهنلد کلرد، چنلان  که ذکلر کلمله »متولیلان« نیز 

موجلب نمی شلود متوللی یلک موقوفله در موقوفله دیگلری دخاللت نمایند.
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مـاده 42- در اجـرای تبصـره مـاده 10 قانون تشـکیالت و اختیـارات سـازمان حج و  ●
اوقـاف و امـور خیریـه متولیـان موظفنـد ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریخ اجـرای قانون 
رونوشـت مصـدق اسـناد مالکیت و وقف نامه هـای موجود را بـه ادارات حـج و اوقاف و 
امـور خیریه مربوط تسـلیم و رسـید دریافـت دارند و در صـورت عدم اقـدام، ادارات 
حـج و اوقـاف و امور خیریـه مکلفند به طریـق اطمینان بخشـی تکلیـف قانونی آنان 
را ابـالغ و ضرب االجلـی کـه بیش از دو ماه نباشـد بـرای انجام آن تعییـن و در صورت 
اسـتنکاف بـه دلیـل وجود مظنـه تعـدی و تفریـط مراتـب را بـه اداره تحقیق جهت 

رسـیدگی و صدور حکـم الزم اعـالم دارند.

مـاده 43- ثمـن بیع وقـف در صورت جـواز بیع باید در حسـاب مخصوصـی در بانک  ●
تودیـع و بـا جلب موافقـت سرپرسـت سـازمان و برطبق مـاده 90 قانـون مدنی رقبه 
دیگـری بـه نـام همـان موقوفه خریـداری کـه عوایـد آن بر نهـج وقف نامه سـابق به 

رسـید. خواهد  مصرف 

تبصره- بیـــع و تبدیل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی با کســـب موافقت کتبی  ■
سرپرست ســـازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق مواد 88 و 89 
قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند، کسب موافقت سرپرست سازمان 

ضروری می باشد.

در ملواردی کله بیلن موقوف علیهلم تولیلد اختلالف می شلود بله نحوی که بیم سلفک 
دملاء ملی رود یلا منجلر بله خرابلی ملال موقوفله می گلردد و هم چنیلن در صورتی که 
موقوفله خلراب شلود یلا خوف آن باشلد که منجلر به خرابی گلردد به طوری کله انتفاع 
از آن ممکن نباشلد و عمران آن متعذر باشلد و یا کسلی برای عمران آن حاضر نشلود، 

بیلع ملال موقوفه صحیح اسلت )ملواد 88، 89 و 349 قانلون مدنی(.

مـاده 44- سـهام اوراق بهاداری کـه از محل ثمـن موقوفات خریداری شـده، در حکم  ●
عیـن موقوفه اسـت و قابل انتقال نیسـت مگر در مـوارد تبدیل.

تبصره- ادارات حج و اوقاف و امور خیریه صورت مشخصات اوراق و سهام موضوع این ماده و  ■
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هم چنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری خواهند کرد.

مـاده 45- در مـواردی کـه ثمـن بیع وقـف تکافـوی خرید رقبـه مسـتقلی را ننماید  ●
سـازمان می توانـد بـا مشـارکت چنـد موقوفـه و نظـر متولیان آن هـا رقبـه واحدی 

خریـداری و سـهم هـر موقوفـه را به تناسـب سـرمایه آن تعییـن نماید. 

مـاده 46- از تاریـخ اجـرای ایـن آیین نامه احـکام امنـای موقوفات و اماکـن مذهبی  ●
که بر مبنای مقررات سـابق صادر شـده اسـت مورد بررسـی و تجدیدنظـر قرارگرفته 
و در صـورت رضایـت از نحـوه خدمات آنـان پیشـنهاد و انتصاب مجدد بالمانع اسـت.

مـاده 47- )اصالحـی 1382/8/4( اداره اثـالث باقیـه، محبوسـات، نـذور، صدقـات و  ●
سـایر امـوال موضـوع بنـد )7( مـاده )1( قانـون تشـکیالت و اختیارات سـازمان حج 
و اوقـاف و امـور خیریـه کـه فاقـد متولی یـا متصدی بـوده یـا مجهول التولیه باشـد، 
طبـق مفاد بنـد )7( و تبصره )3( مـاده )1( قانون مذکـور با اذن ولی فقیـه و یا نماینده 
ایشـان اداره امـور آن هـا بـه ادارات اوقاف و امـور خیریه محـل وقوع رقبـات مذکور 

می شـود.  محول 

تبصره- مقررات این آیین نامه )در خصوص موقوفات عامه( در مورد محبوسات و اثالث باقیه  ■
نیز تسری دارد.

1- بله موجلب مصوبه هیأت وزیران به شلماره 17792 ت 28653 هل مورخ 1382/8/4 
و به اسلتناد ماده )17( قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقاف و امور خیریه 
مصلوب 1363، ملواد )4(، )5(، )20(، )21(، )22(، )47( و )51( آیین نامله اجرایی قانون 
تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شلماره 

95270 ملورخ 1365/2/22 اصالح گردید.

2- اثلالث باقیله املوال غیرمنقوللی اسلت کله موصلی از محل ثللث دارایی خلود برای 
مصلارف در املور خیریله معیلن می کند.
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3- بلا ابطلال ملاده )47( آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقلاف و تبصلره ذیلل آن مصلوب 1365/2/10، بله موجلب رأی شلماره 10 ملورخ 
1372/2/4 هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری موضلوع پرونلده 171/71 مسلتند به 
نظریله شلورای نگهبلان، با صلدور رأی مزبور سلازمان اوقلاف سلمتی در اداره و دخالت 

در املور محبوسلات ندارد.

4- اثلالث باقیله، نلذورات، محبوسلات، صدقلات و هلر ملال دیگلری که به منظلور امور 
عام المنفعله و خیریله تخصیلص یافتله باشلد، در حکم موقوفلات عام اسلت و در نتیجه 
سلازمان اوقلاف نسلبت بله آن ها خلواه دارای متولی باشلند و خواه نباشلند، بلا اذن ولی 
فقیله حلق نظلارت دارد )ر.ك: بنلد 7 الحاقلی 1375/12/12 ماده 1 قانون تشلکیالت و 

اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1363(.

5- نلذر آن اسلت کله انسلان برخلود واجب کند کله کار خیلری را برای خداونلد به جا 
آورد، یلا کاری را کله تلرك آن بهتلر اسلت برای خلدا ترك کند.

6- شلورای نگهبلان در خصلوص مغایلرت ملاده 47 آیین نامله و تبصلره آن بلا موازیلن 
شلرعی طلی نامله شلماره 4179 ملورخ 71/12/16 اعلالم داشلت: »اطلالق ملاده 47 
آیین نامله مذکلور از ایلن جهلت کله بله سلازمان اوقلاف و حلج و املور خیریله اجلازه 
دخاللت در اثلالث و محبوسلات و نلذر و صدقلات را کله دارای متوللی منصوصلی که به 

وظیفله خلود عملل می کنلد داده اسلت، خلالف موازین شلرع شلناخته شلد«.
پلس از اعلالم نظلر اعضلای شلورای نگهبلان موضلوع در هیلأت عمومی دیلوان عدالت 
اداری مطلرح و ملاده 47 و تبصلره آن، بله لحلاظ ایلن کله اطلالق آن ها توسلط فقهای 
شلورای نگهبلان قانون اساسلی خالف شلرع تشلخیص گردیده به اسلتناد قانلون دیوان 
عداللت اداری ابطلال گردیلد )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: رأی هیلأت عموملی دیلوان 
عداللت اداری، ملورخ 4 اردیبهشلت تاریلخ 1372، کالسله پرونلده 71/171، شلماره 
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دادنامله 10/72(. 
الزم بله ذکلر اسلت ملاده )47( پلس از صلدور رأی هیلأت عموملی دیلوان، در تاریلخ 

1382/8/4 توسلط هیلأت وزیلران اصلالح گردیلد.

مـاده 48- مؤسسـات و بنیادهـا خیریـه در صورتـی کـه بخواهنـد از معافیت هـای  ●
مالیاتـی منـدرج در قانـون مالیات هـای مسـتقیم اسـتفاده نماینـد باید قبـاًل نظارت 

سـازمان را جلسـه نمایند.

مـاده 49- ادارات حـج و اوقـاف و امورخیریه می تواننـد در امور خیریـه و موقوفات از  ●
اشـخاص حقیقـی و حقوقی قبـول وصایـت، نیابت، وکالـت و تولیت نمـوده و صدقات 

جاریـه و نذرهای آنـان را برابر نیـات مربوطه عمـل نمایند.

1- وصایلت عبلارت اسلت از ایلن کله موصلی کسلی را پلس از حیلات خلود، نسلبت 
بله املوری کله حلق تصلرف در آن هلا را در زملان حیاتلش دارد، نایلب در تصلرف کند. 
هم چنلان کله در قسلمت دوم ملاده )826( قانون مدنلی آمده اسلت، در وصیت عهدی، 
موصلی، شلخصی را کله وصلی خوانلده می شلود، مأملور انجلام کار )از جملله پرداخت 

حقلوق واجلب یلا وصول حقلوق( یلا سرپرسلتی اطفلال خلود می گرداند.
مقنلن در ملاده )834( قانون مدنی اعالم دارد: »در وصیت عهدی، قبول شلرط نیسلت؛ 

لیکلن وصلی می تواند ملادام که موصی زنده اسلت وصایلت را رد کند«.

2- در فرهنلگ فارسلی معیلن، تولیلت بله معنلی رسلیدگی املری را بله عهده کسلی 
گذاشلتن و نیلز بله عهلده گرفتلن املالك موقوفله آمده اسلت.

3- هلر کار خیلری کله در راه خلدا انجام شلود و نفع آن به طور مسلتمر به مردم برسلد 
صدقله جاریله اسلت. یکلی از مهم ترین مصادیق صدقات جاریه سلاختن مسلجد اسلت 
کله حتلی اگلر بانلی اش بمیلرد، چلون ملردم از آن اسلتفاده می کنند هم چنلان ثوابش 

بله صدقه دهنده می رسلد.
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4- چنان چله راجلع بله تولیلت موقوفه دعوایی طرح و اقامه شلود، رسلیدگی بله آن در 
صالحیلت دادگاه حقوقی می باشلد.

مـاده 50- متولیـان و ادارات حـج و اوقـاف و امور خیریـه به منظور بقـای عین رقبات  ●
و فراهـم آوردن موجبـات آبادانـی آن هـا می تواننـد با اسـتفاده از وجـوه بالمانعی که 

بدیـن امر اختصـاص داده می شـود صندوق و یا شـرکتی تأسـیس نمایند.

تبصره- صاحبان سهام این صندوق و یا شرکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خواهند بود که  ■
سرمایه آن را تأمین کرده اند.

مـاده 51- )اصالحـی 1382/8/4( درآمـد موقوفات مجهول المصـرف و موقوفاتی که به  ●
صـورت مبرات مطلقه وقف شـده باشـند در صورت نداشـتن متولی یـا مجهول التولیه 
بـودن بـا رعایت مـاده )8( قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان حج و اوقـاف و امور 
خیریـه طبـق بودجه ای که به تصویب سرپرسـت سـازمان برسـد توسـط سـازمان به 

مصرف خواهد رسـید.

تبصره 1- )اصالحی 1382/8/4( رسیدگی به صورت حساب بودجه مذکور و صدور مفاصا  ■
حساب ساالنه به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره 2- )الحاقی 1382/8/4( درآمد موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه که دارای  ■
متولی منصوص باشد توسط متولی در مطلق خیرات و مبرات به مصرف خواهد رسید.
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 آیین نامـه اجرایـی قانـون تشـکیالت و اختیـارات سـازمان حـج و اوقـاف و امـور  ●
خیریـه  مصـوب 1383/6/1 هیأت وزیـران جایگزین مـواد 52 الی آخر ایـن آیین نامه 

می باشـد.
1- بله موجلب مصوبه هیأت وزیران به شلماره 17792 ت 28653 هل مورخ 1382/8/4 
و به اسلتناد ماده )17( قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقاف و امور خیریه، 
مصلوب 1363، ملواد )4(، )5(، )20(، )21( )22(، )47( و )51( آیین نامله اجرایی قانون 
تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شلماره 

95270 ملورخ 1365/2/22 اصالح گردید.

2- موقوفله ای کله بله علت فقلدان و یلا از بین رفتن قسلمتی از وقف نامه و یلا اجمال و 
ابهلام عبلارت وقف نامه، نلوع مصرف عواید آن مشلخص نباشلد، مجهول المصرف نامیده 

می شود.

3- در صورتلی کله واقلف مصلرف درآمد موقوفه را برای احسلان، خیلرات و بریات بدون 
قیلد و وصلف اختصاص داده باشلد، به آن مبلرات مطلقه می گویند. 

4- موقوفله ای کله بله عللت نداشلتن وقف نامله یلا بله عللت علدم ذکلر نلام یلا صفلت 
بلرای اداره کننلده آن، نتلوان شلخص معینلی را بله عنوان متوللی موقوفله تعیین کرد، 

مجهول التولیله نامیلده می شلود.

5- درآملد موقوفلات مجهول المصلرف و موقوفاتلی کله بله صیغله مبلرات مطلقه وقف 
شلده قابلل مصلرف در تحقیق و تبلیغ و نشلر کتلب در زمینه معارف اسلالمی و عمران 

موقوفلات می باشلد کله زیلر نظلر سلازمان اوقاف و املور خیریله به مصرف می رسلد.

6- در موقوفلات خلاص چنان چله موقوفه متولی نداشلته باشلد یا مجهول التولیه باشلد 
تولیلت آن مطابلق مقلررات قانلون مدنلی بلا موقوف علیهم اسلت، املا در موقوفلات عام 
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چنان چله موقوفله متوللی نداشلته باشلد یلا مجهول التولیله باشلد بله موجب نلص بند 
)1( ملاده یلک قانلون اوقلاف و تبصلره آن و مقررات دیگلر آن قانون تولیلت و اداره آن با 

سلازمان اوقاف خواهلد بود. 

7- شلورای نگهبلان در خصلوص ادعای شلاکی در هیلأت عمومی دیوان عداللت اداری 
مبنلی بلر خلالف شلرع بلودن ملاده 51 فوق الذکلر آیین نامه اجرایلی قانون تشلکیالت 
و اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/2/10، اعالم داشلت: »از این 
جهلت کله مصلرف موقوفات مجهول المصلرف و موقوفاتلی که به صورت مبلرات مطلقه 
وقلف شلده اسلت را در موقوفاتلی کله متوللی دارند منحصلر در خصوص املوری که در 
ایلن ملاده ذکلر شلده اسلت می کنلد و متوللی را مللزم بله رعایلت خصلوص آن ملوارد 
می نمایلد، خالف موازین شلرع شلناخته شلد«. هیأت عموملی دیوان عداللت اداری نیز 
بله موجلب نظریله ملورخ 1377/3/3 فقهلای شلورای نگهبان و به اسلتناد قسلمت اول 
ملاده 25 قانلون دیلوان عداللت اداری، ملاده 51 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریه مصلوب1365/2/10 هیأت وزیلران را به لحاظ 
مغایلرت آن بلا احلکام شلرع بله شلرح فوق الذکلر ابطلال گردانیلد )رأی هیلأت عمومی 
دیلوان عداللت اداری ملورخ 27 تیلر 1377، کالسله پرونلده 77/20، شلماره دادنامله 
75/77(. الزم بله ذکلر اسلت ملاده مذکور در سلال 1382 توسلط هیأت وزیلران اصالح 

گردید. 
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آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی 
مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدی  «

مـاده 1- )اصالحـی 1382/8/4( در مـواردی کـه زمیـن بالمعـارض وقفـی، ابتدائـاً با  ●
اعطـای حـق تملک اعیان جهت احـداث واحد مسـکونی و اداری، خدماتـی و صنعتی 
دارای موافقـت اصولـی بـه اجـاره واگـذار می شـود، مبلغی متناسـب با قیمـت عادله 
روز زمیـن کـه در هر حـال نبایـد از 30% قیمت آن کمتر باشـد طبق نظر کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری و یا دو نفـر خبره محلـی به هنگام تنظیم سـند اجـاره به عنوان 
پذیـره اهدایـی عالوه بـر مال االجـاره عادلـه روز از متقاضی اعم از شـخص حقیقی یا 

حقوقـی دریافت خواهد شـد.

تبصره- میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت  ■
متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم ســـند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام 

تصرف مشمول این ماده است مشروط بر این که تصرف متصرف قبل از سال 1361 باشد.

1- اسلاس دریافلت پذیلره در واگذاری هلای اولیله و زمینهلای بالمعلارض موقوفلات و 
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انتقلاالت بعلدی اسلت. در حاللی کله موقوفلات مزروعی کله در اختیلار زارعیلن صاحب 
نسلق بلوده و می باشلد، نمی توانلد زمین بالمعلارض تلقی شلود و ایجاد آن نیلز به صورت 
ابتدایلی نیسلت و نسلاًل بعد نسلل زارعیلن در این اراضی کشلت و زرع می کننلد و وصول 
پذیره از آن ها مغایر حق ریشله و نسلق زراعی و حقوق مکتسلبه آن ها اسلت و عدم اعطاء 
حلق تمللک اعیانلی نیلز در موقوفلات مزروعی بله صورت مشلروط و مقید به تشلخیص 
مراجلع ذی صلالح برای کاربری زراعی پیش بینی شلده اسلت. اداره موقوفلات فاقد متولی 
یکلی از وظایلف سلازمان اسلت و سلایر وظایلف آن در ملوارد دیگلر قانلون و هم چنیلن 
نظلارت بلر اعملال متولیان که در مظان تعلدی و تفریط قرار دارند در طلرح توجیه ادارات 
اوقلاف در خصلوص نظلارت بلر اعمال متولیلان موقوفات که طلی شلماره 1/3503 مورخ 

1369/8/14 بله تصویلب مقلام معظم رهبری رسلیده، پیش بینی شلده اسلت.

2- بلا توجله بله اعالم نظلر فقهای شلورای نگهبان طلی شلماره های 107- 1374/3/8 
و 849- 1374/7/18، اطلالق ملاده 1 آیین نامله نحلوه ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایی 
کله مقلدار پذیلره را در 30% قیملت عادلله روز زمیلن معیلن نملوده اسلت در مواردی 
کله پذیلره متعلارف بیلش از آن باشلد خالف موازین شلرعی اسلت و باید تعییلن آن به 
نظلر دو نفلر خبلره مورد وثلوق واگذار گلردد...« )بلرای مطالعه بیشلتر ر.ك: رأی هیأت 
عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 29 مهر 1374،  کالسله پرونده 73/195، شلماره 
دادنامله 126/74(. از ایلن  رو ملاده )1( آیین نامله نحوه ترتیب وصول پذیلره و اهدایی در 

سلال 1382 توسلط هیلأت وزیران اصلالح گردید.

مـاده 2- مسـتأجر عرصـه ای کـه حق تملـک اعیان داشـته و احـداث اعیـان نموده  ●

اسـت چنان چـه بخواهد مورد اجـاره را به غیـر انتقال دهـد 15% مابه التفـاوت ارزش 
فعلـی عرصـه موقوفـه نسـبت بـه ارزش زمـان ایجـار را می بایـد بـه عنـوان پذیره 
انتقالـی به هنـگام تنظیم سـند اجاره به نفـع موقوفه پرداخـت نماید ایـن ترتیب در 
نقـل و انتقـاالت بعـدی نیـز رعایت خواهد شـد بدیهـی اسـت قیمت عرصـه به نحو 

منـدرج در ماده 1 محاسـبه خواهد شـد.
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تبصره- چنان چه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید در  ■
موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانـــون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی 

براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

1- موضلوع خلالف شلرع بودن ملاده 2 آیین نامه نحلوه و ترتیب وصول پذیلره و اهدایی 
مصلوب 65/2/10 هیلأت وزیلران، )موضلوع ملاده 13 قانلون تشلکیالت و اختیلارات 
سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله( در جلسله ملورخ 1380/8/3 فقهلای شلورای 
نگهبلان مطلرح شلد که نظلر فقهاء به شلرح زیر اعلالم گردیلد: »در صورتلی که ضمن 
عقلد اجاره از ناحیه سلازمان اوقاف شلرط شلده باشلد کله 15% تفاوت را هنلگام اجاره 
دادن بله غیلر بپلردازد همان طور کله در توضیح سلازمان اوقاف آمده اسلت گرفتن این 

مقدار خالف شلرع نیسلت«.

2- »بلا عنایلت بله ایلن که ملاده 2 آیین نامه نحلوه و ترتیب وصلول پذیلره و اهدایی به 
شلرح نظریه مورخ 80/8/3 فقهای محترم شلورای نگهبان خالف شلرع شلناخته شلده 
اسلت، ملوردی بلرای ابطال ملاده مذکور بر اسلاس اصلل 170 قانون اساسلی جمهوری 
اسلالمی ایلران و قسلمت اول ملاده 25 قانون دیلوان عداللت اداری وجود نلدارد« )رأی 
هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 16 تیلر 1381، کالسله پرونلده 80/146،  

شلماره دادنامه 130/81(.

مـاده 3- در ایجـار رقبـات بالمعارض موقوفـه جهت اسـتفاده به عنوان محل کسـب  ●
صـد در صد سـرقفلی در صـورت تعلق برابـر نظر کارشـناس یا خبره محلـی از طریق 

مزایـده به هنـگام تنظیم سـند اجاره بـه نفع موقوفـه وصول خواهد شـد.

مـاده 4- هـرگاه مسـتأجر بخواهد واحد تجـاری را که عرصـه و اعیان آن وقف اسـت  ●
بـه غیـر انتقال دهد باید با کسـب موافقـت متولی و اداره حـج و اوقـاف و امور خیریه 
10% کل سـرقفلی محـل را کـه کارشـناس یا خبـره محلـی تعیین می کند بـه هنگام 
تنظیـم سـند اجاره بـه موقوفـه بپـردازد و در صورتـی که قباًل سـرقفلی بـه موقوفه 
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پرداخـت کـرده باشـد 10% مزبور نسـبت بـه مابه التفاوت سـرقفلی فعلی محاسـبه و 
می شـود. دریافت 

مـاده 5- در صورتـی که مسـتأجر در زمینی که برای سـکونت اجاره نمـوده و برخالف  ●
شـرط سـند اقدام بـه احداث محل کسـب نمـوده باشـد، در موقـع انتقال ملـک و یا 
ایجـار محل کسـب بایـد 50% سـرقفلی را برابـر نظر کارشـناس به موقوفـه پرداخت 

. ید نما
»نظلر بله حکلم مقلرر در ماده 13 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و 
املور خیریله مصلوب 1363 مبنی بر اختصلاص عواید حاصل از محل پذیلره و اهدایی و 
اجلاره و اسلتیجار موقوفلات بله موقوفه مورد اجاره و این که سلرقفلی حاصلل از احداث 
بنلای تجلاری در زمیلن مسلکونی موقوفله بلر خالف شلرط منلدرج در سلند اجلاره از 
جملله عوایلد حاصلل از اجلاره زمیلن موقوفله می باشلد و علی القاعلده مقتضای شلرط 
ضمن العقلد و للزوم رعایلت غبطله و صرفله موقوفله آن اسلت کله بخشلی از سلرقفلی 
حاصلل در سلهم مللک موقوفه مورد اجلاره قرار گیرد، ملاده 5 آیین نامه نحلوه و ترتیب 
وصلول پذیلره اهدایلی که بله تجویز ملاده 13 قانون فوق االشلعار تصویب شلده اسلت، 
مغایرتلی بلا قانلون نلدارد«. )رأی هیلأت عمومی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 3 خرداد 

1383، کالسله پرونلده 81/408، شلماره دادنامه 68/83(.

مـاده 6- )اصالحی 1384/4/29( در انتقاالت ناشـی از ارث، طبقـه اول ارثی از پرداخت  ●
پذیـره انتقال معاف می باشـند.

مـاده 7- )اصالحـی 1382/8/4( در صورتی که مورد اسـتفاده از زمیـن منطبق با نیات  ●
واقـف نباشـد کلیـه وزارت خانه ها، سـازمان ها و مؤسسـات دولتی و وابسـته به دولت 
و مؤسسـات عمومـی غیردولتـی نظیر شـهرداری ها و نیـز نهادهای انقالبی مشـمول 

پرداخـت پذیـره طبق ایـن آیین نامـه خواهند بود. 

»بلا توجله بله اعالم نظر فقهای شلورای نگهبان که طلی شلماره های 107- 1374/3/8 
و 879- 1374/7/18 واصلل گردیلده مبنلی بلر این کله: اطالق ملاده 1 آیین نامه نحوه 
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ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی کله مقلدار پذیلره را در 30 % قیمت عادلله روز زمین 
معیلن نملوده اسلت، در ملواردی کله پذیلره متعارف بیلش از آن باشلد خلالف موازین 
شلرعی اسلت و بایلد تعییلن آن به نظر دو نفلر خبره مورد وثلوق واگذار گلردد و اطالق 
ملاده 7 آیین نامله کله ملوارد مذکلوره را از پرداخلت پذیلره معلاف نملوده اسلت، در 
جاهایلی کله آن ملوارد جزء مصرف عواید موقوفه نباشلد، خالف موازین شلرع شلناخته 
شلد. اشلکال ملاده 13 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان اوقاف 
ناشلی از ملاده 7 آیین نامله نحلوه ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایی اسلت و بلا اصالح آن 
ملاده رفلع اشلکال از ملاده 13 نیلز خواهد شلد. بنابراین مسلتنداً بله شلماره 25 قانون 
دیلوان عداللت اداری ملاده 7 آیین نامله نحلوه و ترتیلب وصول پذیلره و اهدایلی و ماده 
13 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقاف و املور خیریه ابطال 
می گلردد« )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 29 مهلر 1374، کالسله 
پرونلده 73/195، شلماره دادنامه 126/74 .)البته الزم به ذکر اسلت ملاده )7( آیین نامه 

مذکلور در سلال 1382 توسلط هیلأت وزیران اصلالح گردید.

مـاده 8- اعطـای حـق تملـک اعیانی در مـورد اراضی موقوفـه ای که بنا به تشـخیص  ●
مراجـع ذی صـالح کاربـری زارعی دارد ممنـوع بـوده و در ایجار آن ها پذیـره دریافت 

نخواهد شـد.
طبلق ملاده 13 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه مصوب 
1363«، وجوهلی کله از محلل پذیلره و اهدایلی حاصلل از اجلاره و اسلتیجاره رقبلات 
دریافلت می گلردد از عوایلد هملان موقوفلات محسلوب و بله مصلارف مقلرره خواهلد 
رسلید«. نظلر بله ایلن کله حکلم مقنلن مصلرح در اللزام اشلخاص بله پرداخلت پذیره 
و اهدایلی بابلت اجلاره اراضلی موقوفله بلا کاربلری کشلاورزی نیسلت، بنابراین ملاده 8 
آیین نامله نحلوه و ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی مصوب هیلأت وزیران که بله تجویز 
تبصلره ذیلل ملاده 13 قانون فوق الذکلر به تصویب رسلیده و مقرر داشلته »اعطای حق 
تمللک اعیانلی در ملورد اراضی موقوفه ای که بنا به تشلخیص مراجلع ذی صالح کاربری 
زراعلی دارد ممنلوع بلوده و در ایجلار آن هلا پذیلره دریافلت نخواهلد شلد«، مغایرتی با 
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قانلون نلدارد و خلارج از حلدود اختیلارات قلوه مجریله در وضع ملاده مزبور نمی باشلد 
)ر.ك: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کالسله پرونده 84/867، شلماره دادنامه 

86/1055، ملورخ 27 آذر 1386(.

مـاده 9- در مـواردی که در میـزان نحوه و ترتیب وصـول پذیره و سـرقفلی و یا تغییر  ●
نحـوه اسـتفاده از مـوارد اجـاره ابهامـی و یا اختالفـی به وجـود آید نظر سرپرسـت 

سـازمان مـالک عمل خواهـد بود.

مـاده 10- وجوهـی کـه از محـل پذیره و سـرقفلی حاصل از اجـاره و اسـتیجار رقبات  ●
موقوفـه و یا بـه عنوان اهدایـی دریافت می گردد جـزو عواید همان موقوفه محسـوب 
و علـی مـا قرره الواقـف به مصـرف می رسـد و در صورتی کـه از عواید مذکـور پس از 
وضـع مخارج ضـروری و اجـرای نظر واقف مبلـغ متنابهی باقـی بماند که بتـوان رقبه 
جدیـدی خریـداری و یا اقدام بـه احداث بنا در قسـمتی از اراضی آن نمـود، به منظور 
اسـتمرار و بقـای موقوفـه و تأمیـن نظـر واقـف و تضمین بیشـتر آن برای سـال های 
آینـده بـا رعایت صـالح و صرفه وقف و بـا تحصیل مجوز از سرپرسـت سـازمان عمل 

خواهد شـد.

تبصره- )به موجب رأی شماره 286 مورخ 1386/4/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،  ■
ابطال گردید( پذیره های مأخوذه در موقع ایجار موقوفات خاص متعلق به کلیه بطون است و 

می باید جهت استفاده آنان سرمایه گذاری شود.

1- در رأی شلماره 3561 ملورخ 42/12/26 هیلأت عموملی دیلوان عاللی کشلور آمده 
اسلت »هلرگاه یکلی از نسلل موجلود بلا داشلتن فرزنلد فلوت شلود فرزنلد او بلا باقلی 
مانلدگان نسلل در انتفلاع از ملورد وقلف و یلا در امر تولیلت و وصایت نمی تواند شلرکت 
نمایلد و ملادام کله چنلد نفلر حتی یک نفلر هم از نسلل مقدم باقی اسلت، نوبت نسلل 

بعلد نخواهد رسلید«.
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2- تبصلره ذیلل ملاده )10(، اصلل 22 قانلون اساسلی را نقلض کلرده بود. زیرا حسلب 
اجملاع مسللمین در موقوفلات خاصله عوایلد، مللک طللق موقوف علیهم اسلت. اما این 

تبصلره مالکیلت انحصلاری نسلل مقدم بلر پذیلره را مورد تعلرض قلرار داده بود.

3- تبصلره فوق الذکلر بلا ملاده 956 قانلون مدنلی نیلز مغایرت داشلت. زیرا ملاده 956 
مزبلور شلروع اهلیلت بلرای دارا شلدن حقلوق را بله توللد هلر انسلانی به صلورت زنده 
مشلروط و اهلیلت بلرای دارا شلدن را با مرگ هر انسلانی تمام شلده و منتفلی می داند. 
وللی قیلد موکلد »کلیله بطلون« در تبصره ملورد بحث شلامل بطن های درگذشلته نیز 

می گردیلد.
از سلوی دیگلر ایلن تبصلره با ملاده 30 قانون مدنلی نیز در مغایلرت بود. زیلرا ماده 30 
قانلون مدنلی بر اسلاس قاعده تسللیط تصویب شلده و می گویلد »هر مالکی نسلبت به 
مایمللک خلود حلق همه گونله تصلرف و انتفلاع دارد« وللی تبصلره ملاده 10 آیین نامه 
نحلوه و ترتیلب وصلول پذیره و اهدایی حلق تصرف مالکین را محدود به سلرمایه گذاری 

کلرده بود.

4- »بله شلرح نظریله شلماره 86/30/20977 ملورخ 86/1/30 فقهای شلورای نگهبان، 
اطلالق تبصلره ملاده 10   آیین نامله نحوه و ترتیب پذیلره و اهدایی در ملواردی که واقف 
نظلری نسلبت بله اخلذ پذیلره نداشلته و یا نظلر به علدم اخذ پذیلره داشلته و هم چنین 
اطلالق تبصلره ماده مزبور نسلبت بله لزوم سلرمایه گذاری خالف موازین شلرع شلناخته 
شلده اسلت. بنابراین مسلتنداً به اصل 170 قانون اساسلی جمهوری اسلالمی ایران و ماده 
یلک و سلایر مقلررات قانون دیلوان عداللت اداری مصلوب 1385 در باب مقلررات دولتی 
که توسلط شلورای نگهبان خالف احکام شلرع شلناخته می شلود، حکم به ابطال تبصره 
ملاده 10 آیین نامله نحلوه و ترتیب پذیلره و اهدایی موضلوع تصویب نامه شلماره 13078 
ملورخ 1365/2/22 هیلأت وزیلران صلادر می شلود« )رأی هیلأت عموملی دیلوان عدالت 
اداری، مورخ 31 تیر 1386، کالسله پرونده 231، 85/86،  شلماره دادنامه 286/86، 287(.
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مـاده 11- ادارات اوقـاف و متولیـان بایـد حتی االمـکان قبـل از ایجار اراضـی موقوفه  ●
بررسـی الزم را معمـول تـا در صورتی کـه زمین وقفی جهـت ایجاد مسـکن، کارگاه و 
یـا واحدهای صنعتی مناسـب و مفید باشـد با هماهنگـی ادارات ذی ربط و با اسـتفاده 
از منابـع مالـی ممکن و یا مشـارکت بانک ها رأسـاً اقدام بـه احداث سـاختمان نموده 
و بـا توجـه به نحـوه سـرمایه گذاری مـورد بهره بـرداری قرار گیـرد. بدیهی اسـت در 
صـورت عدم امکانـات الزم برای اجـرای این ماده برابر مفـاد آیین نامـه اجرایی قانون 
تشـکیالت و اختیـارات سـازمان حـج و اوقاف و امـور خیریه و سـایر مـواد آیین نامه 

اقدام شـود.

تبصره- اراضی موقوفه ای که برای ساختمان واحدهای تجاری اعم از پاساژ و غیره متناسب  ■
باشد می باید توسط متصدیان امر وقف نسبت به احداث آن ها رأساً اقدام و سپس از طریق 

نشر آگهی مزایده به اجاره واگذار شود. 
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آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف 
امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

 مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران با اصالحات بعدی  «

مـاده 1- سـازمان حـج و اوقـاف و امور خیریـه می تواند بـه منظور حسـن اداره اماکن  ●
مذهبـی اسـالمی از قبیل بقاع متبرکـه و امثال آن و مؤسسـات و انجمن های خیریه ای 
کـه اداره آن هـا بـه سـازمان محول شـده یـا بشـود و هم چنیـن بـرای موقوفاتی که 
متولـی نـدارد بـا رعایت مفـاد ایـن آیین نامه در هر مـورد هیـأت امنایی انتخـاب نماید.

مـاده 2- امیـن یـا امناء بـا توجه بـه خصوصیـات و اقتضای مـورد در موقوفـات فاقد  ●
متولـی از دو تـا پنـج نفـر و در اماکـن متبرکـه کـه از سـه تا پنـج نفر می باشـند که 
از بیـن افـراد معـروف بـه امانـت و متدیـن و متعهـد محلی کـه حداقل دارای سـواد 
خواندن و نوشـتن بوده و توانایی انجام کار را داشـته و حداقل 25 سـال سـن باشـند 
برای مدت سـه سـال انتخـاب و با حکم سـازمان حج و اوقـاف و امـور خیریه منصوب 
و تجدیـد انتخـاب آن هـا بالمانـع می باشـد. نحوه تأییـد صالحیـت افراد مزبـور ]به[ 
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وسـیله سرپرسـت سـازمان حـج و اوقـاف و امور خیریـه تعیین خواهد شـد.

مـاده 3- تصمیمـات امنـای موقوفـات و اماکن مذهبی که بـا اکثریت آراء اتخاذ شـده  ●
باشـد پـس از تأییـد اداره مربوط قابل اجرا اسـت.

مـاده 4- امنـاء در امور محوله دارای مسـئولیت مشـترک بـوده و اعضـای هیأت های  ●
امنـای اماکـن مذهبـی در اولیـن جلسـه از بین خـود یک نفر بـه عنـوان رییس، یک 
نفـر مسـئول امـور مالی و یـک نفر منشـی انتخاب نمـوده و بـه اداره حـج و اوقاف و 

امـور خیریه محـل معرفی خواهنـد نمود.

مـاده 5- غیبـت بـدون عـذر موجـه هـر عضو بیـش از سـه جلسـه متوالی یـا پنج  ●
جلسـه متنـاوب در یک سـال به عنـوان کناره گیـری از عضویـت تلقـی و در صورت 
ابـراز عـدم عالقـه و یـا اقداماتی کـه موافق بـا مصالح مـورد امانـت نباشـد به حکم 

سـازمان حـج و اوقـاف و امـور خیریه از این سـمت عـزل خواهـد گردید.

تبصره- سازمان به موجب پیشـــنهاد اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل می تواند پس از  ■
فوت یا عزل و یا کناره گیری هر یک از امنا، امین دیگری را طبق مقررات این آیین نامه انتخاب 

نماید.

مـاده 6- هـرگاه امینـی در وظایـف خـود نسـبت بـه اماکـن مذهبی مرتکـب تخلف  ●
شـود بنا بـه تقاضای رییـس اداره حج و اوقـاف و امور خیریـه یا قائم مقـام او موضوع 
جهـت رسـیدگی در جلسـه هیأت امنـاء مطرح و گـزارش آن بـرای اتخـاذ تصمیم به 

سـازمان حج و اوقـاف و امورخیریه فرسـتاده خواهد شـد.

تبصره- در صورت تشخیص خیانت اکثریت اعضای هیأت امنا، اداره حج و اوقاف و امور خیریه  ■
موظف است علیه آنان در دادسری محل اعالم جرم نموده و مراتب را به سازمان حج و اوقاف 
و امور خیریه گزارش دهد. اعضای مذکور بالفاصله با ابالغ کتبی سازمان حج و اوقاف و امور 
خیریه تا تعیین تکلیف آن ها از دخالت در مورد امانت ممنوع بوده و مکلفند فوراً حساب ها و 
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دفاتر مربوطه را به اداره حج و اوقاف و امور خیریه تسلیم دارند.

ماده 7- وظایف امین و هیأت امناء به قرار زیر است: ●
الف- مراقبت کامل در حفظ مورد امانت.

ب- نگهداری اموال منقول و ثبت آن ها با مشخصات کامل در دفاتر مربوطه.
ج- انجام تعمیرات الزم اماکن مذهبی و رسیدگی مرتب به وضع آن ها.

د- نوسـازی و احـداث تأسیسـات عمومی برای تأمیـن رفـاه زوار و مراجعه کنندگان و 
سـاکنان ناحیه.

هــ- تهیه طـرح و برنامه هـای عمرانـی و اتخاذ طرقی کـه مؤثر در پیشـرفت کارهای 
باشـد. اماکن مذهبی 

و- طـرح دعـوی و دفاع از حقـوق اماکن مذهبـی و تعقیب دعـاوی مطروحه له و علیه 
آن هـا و در صورت لـزوم انتخاب وکیل بـرای انجام امـور مذکوره.

ز- بـه ثبت رسـانیدن اعیـان و امـوال غیرمنقول اماکـن مذهبی و اخذ سـند مالکیت 
به نـام اماکـن مذکوره.

ح- جمـع آوری درآمـد و نـذور نقـدی و جنسـی و نگهداری وجـوه اماکـن مذکور در 
حسـاب مخصـوص در یکـی از بانک ها.

ط- پرداخـت مقرری هـای مصـوب به خـدام و کسـانی که به نحـوی از انحـاء خدمت 
آنـان در اماکن مزبور الزم باشـد. 

ی- پرداخـت هزینـه مربوط به بهـای بـرق و آب و مکالمات تلفنی و سـایر هزینه های 
ضـروری و متعارف.

ک- اقـدام مؤثـر بـرای جلب کمک هـای عالقمنـدان جهت عمـران، آبادی و توسـعه 
اماکـن مذهبی.

تبصره 1- صورت حساب و اســـناد خرج باید مرتباً تنظیم و به وسیله رییس هیأت امناء  ■
نگهداری شود.
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تبصره 2- در اماکن مذهبی که جزو آثار باستانی است هر نوع تعمیر و مرمت با اطالع قبلی و  ■
نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره 3- امین یا هیأت امناء موظفند پس از انجام هزینه های عمرانی و ضروری مندرج در  ■
شرح وظایف خود مازاد درآمد اماکن مذهبی را که جهت مشخصی برای مصرف آن تعیین 
نشده است با رعایت ماده 5 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه و 

برابر بودجه مصوبه به مصرف برسانند.

1- چنان چله موقوفلات فاقلد متوللی منصلوص باشلند و اداره آن بله عهلده سلازمان 
اوقلاف باشلد، هیلأت امنلای منتخلب سلازمان مذکلور می تواننلد دعلوی تخلیله عیلن 
مسلتأجره را علیله مسلتأجر به ویلژه در جایی که قلرارداد اجاره فیمابین هیلأت امناء با 
مسلتأجر منعقد شلده باشلد، طرح نمایند )برای مطالعه بیشلتر ر.ك: نظریه 7/1902- 

1384/3/22 اداره کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(.

2- مصلارف ماللی مسلاجد عبلارت اسلت از کلیله مخلارج مسلجد اعلم از هزینه هلای 
جلاری مسلجد، تعمیلرات و بازسلازی، توسلعه فضاهای مسلجد، خرید زمیلن و امالك 
بلرای الحلاق بله مسلجد، حق الزحمله خلادم، حق القلدم املام جماعلت مسلجد و دیگر 

هزینه هایلی کله بلا برنامه هلای مسلجد ارتبلاط مسلتقیم دارد.

3- بودجه مسلجد شلامل منابع مالی اسلت کله از طریق کمک های نقلدی و غیر نقدی 
مردملی، هدایلا، کمک هلای دولت و دسلتگاه اجرایی، کمک نهادها و مؤسسلات عمومی 
غیردولتلی، سلازمان ها و مؤسسلات بخش خصوصلی، درآمد رقبات و موقوفات مسلجد، 
درآملد برگلزاری مراسلم در مسلجد و سلایر منابلع کسلب می شلود. هم چنیلن شلامل 
مخلارج و هزینه هلای مسلجد کله متشلکل از هزینه های جلاری، برنامله ای )فرهنگی(، 

سلرمایه ای و عمرانلی و... اسلت کله بلرای یک سلال مالی پیش بینلی می گردد.

4- بودجله سلاالنه مسلجد از ابتلدای دی ملاه اللی 15 اسلفندماه سلال قبلل بلرآورد و 
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توسلط هیلأت امنلاء مسلجد تصویب و به تأییلد امام جماعت می رسلد. در صلورت نیاز، 
هیلأت امنلاء می تواند در طی سلال بر حسلب شلرایط نسلبت بله منابع و مصلارف مالی 

مسلجد تجدیدنظلر نملوده و بودجله را اصلالح نملوده، به تأییلد امام جماعت برسلاند.

5- بله منظلور تمرکلز منابع و مصارف مالی مسلجد الزم اسلت حسلاب بانکلی در یکی 
از بانک هلای معتبلر )ترجیحلاً نزدیک تریلن بانلک به مسلجد( به نام مسلجد بلا امضای 
املام جماعلت و یکلی از اعضای هیلأت امناء و مسلئول امور مالی مسلجد افتتاح و کلیه 
منابلع ماللی مسلجد به حسلاب مذکور واریز شلود. هم چنیلن کلیه مصلارف و هزینه ها 

ترجیحلاً از طریق حسلاب بانکی پرداخت شلود.

6- برداشلت از حسلاب بانکلی با امضای ثابلت امام جماعت، مهر مسلجد و یکی دیگر از 
صاحبلان امضلاء مجاز اسلت. هم چنیلن قراردادها و اوراق بهادار مسلجد، بلا امضای امام 
جماعلت و مهلر مسلجد و یکی از اعضای هیأت امناء یا مسلئول امور مالی معتبر اسلت.

7- تعییلن صاحبلان امضلای حسلاب های بانکلی از اختیلارات املام جماعت می باشلد. 
افتتلاح حسلاب بلا یلک امضلاء و یلا تفویلض یلا اعطای حلق دو امضلا به یک نفلر مجاز 

نمی باشلد.

تبلیغلی،  )فرهنگلی،  برنامله ای  جلاری،  هزینه هلای  شلامل  مسلجد  هزینه هلای   -8
آموزشلی(، سلرمایه ای و عمرانلی خواهلد بلود.

9- انجلام کلیله هزینه هلا، عقلد قراردادهلا، معاملالت و تصمیملات ماللی بلا اهمیلت، 
متناسلب بلا حجلم فعالیت هلا و تلوان ماللی مسلجد پلس از تصویلب هیلأت امنلاء و 

موافقلت املام جماعلت صلورت خواهلد پذیرفلت.

10- کلیله پرداخت هلای مسلجد بله وسلیله چلک انجلام می شلود، مگلر بخشلی از 
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هزینه هلای جزیلی کله میلزان آن توسلط املام جماعت مشلخص و به صلورت نقدی از 
محلل تنخلواه گلردان پرداخلت می شلود.

11- تنخلواه گلردان عبلارت اسلت از وجهلی کله در صلورت نیلاز بلرای انجلام پلاره ای 
از هزینه هلای جزیلی در اختیلار یکلی از اعضلای هیلأت امنلاء، مسلئول امور ماللی و یا 
فلردی بله تشلخیص املام جماعت قلرار می گیلرد تا بله تدریلج هزینه های انجام شلده 

را در قبلال اخلذ رسلید پرداخلت نماید.

12- سلال مالی مسلجد عبارت اسلت از یک سلال شمسلی که از اول فروردین ماه آغاز 
و در پایلان اسلفندماه خاتمه می یابد.

13- مسلئول املور ماللی، مسلئولیت حسلن جریلان، نظلارت برگلردش کار، صحلت 
پرداخت هلا و مطابقلت آن بلا مقررات مربوطه را بلر عهده دارد و در مقابلل امام جماعت 
مسلئول اسلت. مسلئول املور ماللی از بیلن اعضلای هیلأت امنلاء و یلا فرد دیگلری که 
آشلنایی بلا املور ماللی داشلته باشلد از سلوی املام جماعت منصلوب می شلود و انجام 

وظایلف زیلر را بله عهلده خواهد داشلت:

الف- اداره امور مالی، تنظیم و ثبت حساب ها و اسناد مالی مسجد
ب- حفظ اسناد و دفاتر مالی 

ج- نگهداری و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
د- وصول درآمدها و انجام هزینه ها با رعایت مقررات مربوطه

هل- کنترل و ثبت حساب موجودی اموال و انبار
و- مسلئولیت حفلظ و نگهلداری اسلناد مالکیلت غیلر منقول و سلایر اموالی کله دارای 

سلند مالکیلت می باشلند و تضمیلن نامه هلا و اوراق بهلادار متعللق به مسلجد
ز- سلایر وظایفلی کله بله موجب ایلن آیین نامه و سلایر مقلررات مربوطه به عهلده امور 

مالی مسلجد واگذار می شلود.
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14- کلیه فعالیت های مالی مسجد در دفاتر یا نرم افزار مالی ثبت می شود.

15- مسلئول املور ماللی مسلجد موظلف اسلت بیلالن و گلزارش ماللی را در دوره های 
ماهیانله، سله ماهه، شلش ماهه و سلالیانه تهیه و به املام جماعت و هیأت امنای مسلجد 
ارایله نمایلد. گلزارش مالی سلالیانه مسلجد حداکثلر تا پایان اردیبهشلت ماه سلال بعد 

بله هیلأت امنلاء و املام جماعت مسلجد ارایله و ملورد تصویب قلرار می گیرد.

16- شایسلته اسلت املام جماعلت بیلالن و گلزارش مالی سلالیانه مسلجد را بله مرکز 
رسلیدگی بله امور مسلاجد منعکلس نماید.

17- جهلت جللب اعتملاد ملردم و افزایلش میلزان کمک هلای آنلان، بیلالن و گزارش 
ماللی دوره ای و سلالیانه بنلا بله تشلخیص املام جماعت بله اطلالع نمازگزاران رسلانده 

می شلود.

18- مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد در حلد امکانات خود نسلبت بله ارایه مشلاوره 
بله املام جماعلت و هیلأت امناء جهت اسلتقرار نظام ماللی و ثبت حسلاب های مالی در 
دفاتلر، تهیله گزارش هلای ماللی و هم چنیلن ارایله آموزش هلای الزم بله مسلئول املور 
ماللی یلا یکلی از اعضای هیأت امنلاء جهت انجام املور مالی، مسلاعدت و کمک خواهد 

نمود.

19- بنلا بله درخواسلت املام جماعلت، اعضای هیلأت امنای مسلجد و یلا عنداللزوم به 
تشلخیص مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد، نسلبت به انجام حسابرسلی از عملکرد مالی 

مسلجد توسلط مرکز اقدام خواهد شلد.

20- املام جماعلت یلا هیأت امنای مسلجد حداقل هر سلال یلک بار گزارشلی از منابع 
ماللی و مخلارج مسلجد را که توسلط فلرد یا افلراد ذی ربط مورد رسلیدگی قلرار گرفته 
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اسلت در یکلی از جلسلات مسلجد کله حداکثلر نمازگلزاران در آن حضور دارنلد )مانند 
مراسلم عیلد فطلر( بله سلمع و نظلر ملردم می رسلانند و برنامه هلای آتی مسلجد را به 
اطلالع ملردم رسلانده تلا در صلورت للزوم مردم نسلبت بله تقبلل بخشلی از هزینه ها و 
مخلارج اقلدام کننلد. )آیین نامله ماللی مسلاجد مشلتمل بلر 14 ملاده و 11 تبصلره در 

سلال 1392 بله تصویلب رییلس مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد رسلید(.

مـاده 8- )اصالحـی 1391/8/21( در صورتـی کـه برای اماکـن مذهبی امیـن یا هیأت  ●
امنـاء انتخـاب شـده باشـد می تـوان از محـل وجـوه موضـوع مـاده )34( آیین نامـه 
اجرایـی قانـون تشـکیالت و اختیـارات سـازمان اوقـاف و امـور خیریه، متناسـب با 
نحـوه عملکـرد امیـن یا هیـأت امنـای اماکـن مذهبـی و درآمد سـاالنه ایـن اماکن، 
حق الزحمـه ای بـه عنـوان پاداش حسـن امانـت داری پرداخت نمـود. میـزان، نحوه و 
شـرایط ایـن پاداش سـاالنه، مشـروط بر این کـه مجمـوع پرداختی از نصـف مجموع 
دریافتـی اداره حـج و اوقـاف و امـور خیریـه از همـان مـکان تجـاوز ننمایـد، مطابق 
دسـتورالعملی خواهـد بـود که با پیشـنهاد نماینـده ولی فقیه و سرپرسـت سـازمان 

اوقـاف و امـور خیریـه بـه تصویب وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی خواهد رسـید.

1- هیلأت وزیلران در جلسله ملورخ 1391/8/21 بنلا بله پیشلنهاد شلماره 1/56049 
ملورخ 1391/4/29 وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی و بله اسلتناد تبصلره )1( ملاده 
)5( قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1363، ماده 
)8( آیین نامله نحلوه انتخلاب و برکنلاری، شلرایط و حدود اختیلارات و وظایلف امین یا 
هیلأت امنلای اماکلن مذهبلی و موقوفات، موضلوع تصویب نامله شلماره 95270 مورخ 

1365/2/22 را اصلالح نملود.

2- ایلن ملاده تلا پیلش از اصلالح توسلط هیلأت وزیلران بدین شلرح بلود: »در صورتی 
کله بلرای اماکلن مذهبلی امیلن یلا هیلأت امنلاء انتخاب شلده باشلد می تلوان از محل 
وجلوه موضلوع ملاده 34 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
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و اوقلاف و املور خیریله بله امیلن و هلر یلک از اعضای هیلأت امنلاء سلالیانه حداکثر تا 
مبللغ سلیصد هلزار ریال به عنلوان پلاداش پرداخت نمود، مشلروط بر ایلن که مجموع 
پرداختلی از نصلف مجملوع دریافتلی اداره حلج و اوقلاف و املور خیریه از هملان مکان 

تجلاوز ننماید«.

مـاده 9- امیـن یـا هیـأت امناء موظفند در سـه ماهـه آخر هر سـال، بودجـه و برنامه  ●
اقدامـات مربـوط به مـکان مذهبی را برای سـال بعـد تنظیم و پـس از تأیید بـه اداره 
حـج و اوقـاف و امور خیریه محل تسـلیم تـا برای تصویب بـه اداره کل اسـتان مربوط 
ارسـال شـود. هرگونه تغییـرات بعدی در فصول و ارقـام و بودجه یا برنامـه و طرح های 
مصـوب یـا اصالح آن ها نیـز باید به تأییـد اداره حج و اوقـاف و امور خیریـه و تصویب 

اداره کل اسـتان مربوطه برسد.

مـاده 10- امیـن یـا هیـأت امنـاء موظفنـد در فروردین ماه هر سـال صـورت هزینه و  ●
درآمدهـای سـال قبـل را همـراه اسـناد مثبته و یـک نسـخه از بودجه مصـوب برای 
رسـیدگی و صـدور مفاصا حسـاب بـه اداره حـج و اوقـاف و امور خیریه محل تسـلیم 

دارند.

تبصره- چنان چه صورت هزینه و درآمدها ناقص باشد اداره حج و اوقاف و امور خیریه آن را برای  ■
تکمیل عودت داده تا پس از رفع نقص جهت اخذ مفاصا حساب از اداره تحقیق اقدام کند.

مـاده 11- امیـن یـا هیـأت امنـاء موظفنـد عوایـد و هزینه هـای مربوطـه را در دفاتر  ●
ممهـور و شـماره گذاری شـده ای کـه از طـرف اداره حج و اوقـاف و امـور خیریه محل 

در اختیـار آن هـا گذاشـته می شـود بـه طـور مرتب و روشـن ثبـت نمایند.

مـاده 12- ایجاد مسـتحدثات الزم برای سـکونت و ایجاد تأسیسـات عمومـی از قبیل  ●
وضوخانـه، لوله کشـی آب، بـرق، راه و مراقبت در امر بهداشـت از اهـم وظایف امین یا 
هیـأت امنـاء می باشـد، پس از آن کـه تأسیسـات مذکور به قـدر کفاف بـه وجود آمد 
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عایـدات اماکن مذهبـی صرف تعمیـر و نگهداری آن هـا و ایجاد این قبیل تأسیسـات 
بـرای سـاکنان آبادی های مجـاور مذکور خواهد شـد.

مـاده 13- امیـن و هیـأت امنـاء و خدمـه و کارکنان مجاز نیسـتند شـخصاً وجـه و یا  ●
جنسـی به عنـوان نـذور و یا اهدایـی و غیره دریافـت دارند، لـذا امین و هیـأت امناء 
موظفنـد صنـدوق و یـا محفظه های فلـزی قابل اطمینانـی که ممهور به مهر مشـخص 
باشـد در محـل نصب و در اوقـات معینی با حضـور نماینـده اداره حج و اوقـاف و امور 
خیریـه آن هـا را بـاز و موجـودی را با تنظیم صورت جلسـه به حسـاب بانکـی منتقل 
نماینـد. بـرای نذور جنسـی امین یـا هیأت امنـاء قبوضـی در دو رنگ سـفید و آبی با 
شـماره متوالـی چاپ و مشـخصات کامل ایـن قبیل هدایا را در آن ها نوشـته، نسـخه 

سـفید را بـه اهدا کننده تسـلیم و نسـخه آبـی را نگهـداری خواهند نمود.

تبصره- مسئولیت نگهداری کلیه صندوق نذور و ضریح و مهر امین و هیأت امناء و قبوض و  ■
اسناد و دفاتر به عهده هیأت امناء و امین خواهد بود.

مـاده 14- بـرای آن کـه حسـاب دریافـت و پرداخت هـای اماکـن مذهبی اسـالمی بر  ●
مبنای روشـنی اسـتوار شـود بـرای کلیه ایـن قبیل اماکـن متبرکـه با معرفـی اداره 
حـج و اوقـاف و امـور خیریه محل حسـابی از طـرف امناء نـزد یکی از بانک هـا افتتاح 
تـا درآمدهـا کاًل در آن حسـاب متمرکـز و پرداخت هـا نیـز بـه وسـیله چـک صورت 
گیـرد، چک هـای صـادره عموماً بـا دو امضـای امین یـا رییس هیـأت امناء و حسـب 
مـورد نماینـده اداره حـج و اوقـاف و امـور خیریه خواهد بـود و در صورتـی که رییس 
هیـأت امنـاء بـه عللی در محل نباشـد عضو دیگـری از هیـأت امناء به جـای او تعیین 

و معرفـی خواهد شـد.

تبصره- امین و هیأت امناء موظفند صورت درآمد و مخارج هر ساله را همراه با اقدامات انجام  ■
شده در آخر سال با امضای امین و کلیه اعضای هیأت امناء حسب مورد و رییس اداره حج و 

اوقاف و امور خیریه برای اطالع عامه منتشر سازند.
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مـاده 15- در مـواردی کـه فـروش هدایای جنسـی و اموال منقـول زاید بـر احتیاج یا  ●
غیـر قابـل اسـتفاده اماکن مذهبـی الزم باشـد باید علت فـروش با مشـخصات کامل 
اشـیا از طـرف امیـن یـا هیأت امناء صورت جلسـه شـود و پـس از تأیید کتبـی آن از 
طـرف اداره حـج و اوقـاف و امـور خیریه محل بـه طریـق مزایده حضـوری در معرض 

گیرد. قـرار  فروش 
اشـیایی کـه احتیاج بـه اظهارنظـر کارشـناس دارد باید قبـاًل نظر کارشـناس یا خبره 
محلی نسـبت به فـروش و بهـای آن ها جلب شـود. ولی فروش اشـیای باسـتانی باید 

به تصویب سـازمان میراث فرهنگی کشـور برسـد.

تبصره 1- کمیسیون مزایده از امین یا رییس هیأت امناء و صندوقدار یا یکی از اعضای هیأت  ■
امناء به انتخاب خود هیأت و نماینده اداره حج و اوقاف و امورخیریه تشـــکیل می شود و 
اختیارات آن مانند اختیارات کمیسیون مزایده موضوع آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و 

اختیارت سازمان حج و اوقاف و امورخیریه خواهد بود.

تبصره 2- بهای فروش اشیای مذکور و سپرده های ضبطی مربوط به آن ها باید جزو عواید به  ■
حساب مکان مذهبی در بانک منظور گردد.

سلازمان میلراث فرهنگلی به سلازمان میراث فرهنگی، صنایع دسلتی و گردشلگری 
تغییر نلام یافت.

مـاده 16- نوسـازی اماکـن مذهبی و تعمیـرات و خرید امـوال و اثاثیه آن هـا از طریق  ●
مناقصـه و یـا اسـتعالم بهـاء صـورت خواهد گرفـت، مگر آن کـه مقتضیاتـی موجب 

تـرک مناقصـه شـود و اداره حـج و اوقاف و امـور خیریه محـل آن را تأییـد نماید.

تبصره- در صورتی که مبلغ هزینه های این ماده بیش از ده میلیون ریال باشد کسب نظر اداره  ■
کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مربوطه ضروری است.

مـاده 17- در مـواردی که اماکـن مذهبی دارای موقوفاتی باشـند که تمام یا قسـمتی  ●
از درآمـد آن هـا باید در محـل به مصرف برسـد، می تـوان متولی موقوفـه را به عنوان 
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یکـی از اعضـای هیـأت امناء انتخـاب و مصرف قسـمت مذکـور از درآمـد موقوفه که 
اختصـاص بـه اماکن مذهبی مزبـور دارد با نظـارت هیأت امنـاء صـورت خواهد گرفت.

مـاده 18- امیـن یـا هیأت امنایـی که بـرای موقوفاتی فاقـد متولی انتخاب می شـوند  ●
موظفنـد بـر طبـق مقرراتـی کـه قانونـاً بر عهـده متولـی و حسـب مفـاد وقف نامه و 
درصـورت فقـدان وقف نامه طبق سـیره جاریه انجـام وظیفه نمایند. حـدود اختیارات 
و مسـئولیت های آن هـا عـالوه بر مقررات ایـن آیین نامه به نحوی اسـت کـه در قانون 
تشـکیالت و اختیـارات سـازمان حج و اوقـاف و امور خیریـه و آیین نامه هـای مربوطه 

بـرای متولی در نظر گرفته شـده اسـت.

مـاده 19- حق الزحمـه امین یـا هیأت امنـاء موقوفه با در نظـر گرفتن عوایـد و میزان  ●
کار بـه وسـیله سـازمان تعیین می شـود و در هیـچ مورد مجمـوع پرداختـی نباید از 

نصـف حق التولیـه مقـرر در وقف نامه تجـاوز نماید.

مـاده 20- سـازمان در کلیـه اعمال امین یـا هیأت های امنـاء نظارت داشـته و موظف  ●
اسـت که در حسـن انجـام وظایف آنـان مراقبت کامـل نماید.

1- احالله اداره بخشلی از املور رقبات مسلاجد به ائمله جماعات به عنلوان امین موقوفه 
جهت حفظ و نگهداری سلاختمان و مسلتحدثات مسلجد و مدیریت رقبات و مستغالت 
واقلع در پلالك مسلاجد و وصلول عوایلد و منافلع و صلرف آن هلا مطابلق وقف نامله و 
ضوابلط مربوطله، کاهلش میزان تصدی گلری واحدهلای اجرایی اوقلاف در رقبات تحت 
پالك مسلاجد و تسلریع در امر تنسلیق روابط اسلتیجاری مربوط به مسلتغالت احداثی 
در پلالك مسلاجد از مهم تریلن اهداف تفاهم نامله ارتقای همکاری های مرکز رسلیدگی 

بله املور مسلاجد و اداره کل اوقلاف و امور خیریه اسلتان تهران در سلال 92 می باشلد.

2- افتتلاح حسلاب جاری مشلترك بلا تصریح بر نلام موقوفه و مسلجد ذی ربط در یکی 
از بانک هلای واقلع در محلدوده هملان مسلجد بلا امضلای ثابت املام جماعلت و رییس 
اوقلاف منطقله خواهلد بلود )بنلد 2 از فصلل دوم تفاهم نامله مرکلز رسلیدگی بله املور 
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مسلاجد و اداره کل اوقلاف و املور خیریله اسلتان تهران، ملورخ 1392(.

3- هرگونله واگلذاری سلرقفلی، یلا حلق تمللک اعیانلی و تبدیلل به احسلن، یلا اجاره 
بیلش از سله سلال، یلا تفکیلک و تغییلر کاربلری و دیگلر مصادیلق موضلوع ملاده )9( 
و )32( آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریه 
خلارج از اختیلارات امیلن )املام جماعت مسلجد در موقوفلات بدون متوللی منصوص( 
بلوده و بلدون کسلب مجلوز اوقلاف ممنوع اسلت )تبصلره بنلد 3 از فصلل دوم، همان(.

4- تمدیلد احلکام امانلت )تجدیلد دوره تصلدی امیلن( بلر اسلاس اخذ مفاصا حسلاب 
سلنواتی از شلعب حسابرسلی ادارات تحقیلق اوقلاف، بلا هماهنگلی مرکز رسلیدگی به 
املور مسلاجد انجلام می پذیلرد. در صورتلی کله بلر اسلاس تدابیلر مرکلز رسلیدگی به 
املور مسلاجد، جابه جایلی املام جماعتی کله هم  زمان امین رقبات مسلجد می باشلد در 
دسلتور کار قلرار گیلرد، ضملن اطالع رسلانی به اوقلاف، تمهیلدات الزم بلرای تحویل و 
تحلول اسلناد و ملدارك، از جملله اخذ مفاصا حسلاب رقبلات و انتقال حسلاب به امین 

جدیلد انجلام می پذیلرد )بنلد 7 و تبصلره آن از فصلل دوم، همان(.

5- تماملی وظایلف امیلن )املام یا نایلب وی( قائم به شلخص بوده و تحلت هیچ عنوان 
قابلل تفویلض بله شلخص حقیقلی یلا حقوقی دیگلر حتلی در قاللب وکالت نمی باشلد 

)بنلد 8 از فصلل دوم، همان(.

6- رقبلات مسلاجدی کله در وقف نامه ترتیبات خاصی برای تمشلیت امور آن ها پیش بینی 
شلده اسلت از شلمول تفاهم نامه مذکور خارج می باشلند )بند 9 از فصل دوم، همان(.

7- ملدت اجلرای تفاهم نامله مذکلور از زملان انعقلاد نامحلدود بلوده و تنهلا بلا اجملاع 
نمایندگان ولی فقیه در مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد و سرپرسلت سلازمان اوقاف و 
املور خیریله املکان اصلالح یا لغو کلی را خواهد داشلت )بنلد 16 از فصلل دوم، همان(.
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  آیین نامـه کیفیـت تحقیـق در شـعب تحقیـق سـازمان اوقاف و 
خیریه  امـور 

مصوب 1365/9/30 هیأت وزیران با اصالحات بعدی  «

مـاده 1- شـعب تحقیـق شـامل دو قسـمت حقوقی و حسابرسـی اسـت و هر شـعبه  ●
مرکـب از یـک رییـس و دو محقـق می باشـد. در هـر حـوزه تحقیـق رییـس شـعبه 
حقوقـی ریاسـت هیـأت تحقیق آن حـوزه را به عهـده خواهد داشـت جـز در تهران 
کـه ترکیـب و اداره هیأت هـای تحقیق بـه ترتیب مقرر در تشـکیالت سـازمان حج و 

اوقـاف و امـور خیریه خواهـد بود.

تبصره- شرکت هر یک از محققین هر شعبه در رسیدگی با تصمیم رییس شعبه است. ■

عنلوان آیین نامله کیفیت تحقیق در شلعب تحقیق سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه، 
موضلوع تصویب نامله شلماره 93366 ملورخ 1365/10/18 بله »آیین نامله کیفیلت 
تحقیلق در شلعب تحقیلق سلازمان اوقلاف و املور خیریله« اصالح شلد )مصوبله هیأت 

وزیران ملورخ 1382/8/4(.
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مـاده 2- شـعبه صالحـه برای رسـیدگی بـه درآمـد و هزینـه موقوفات و مؤسسـات  ●
خیریـه مشـمول قانون تشـکیالت و اختیارت سـازمان حـج و اوقاف و امـور خیریه و 
آیین نامـه اجرایی آن شـعبه محل مصـرف عواید موقوفه و محل ثبت مؤسسـه اسـت 
و چنان چـه محـل مصـرف عواید یا منطقـه فعالیت و عملیـات مؤسسـه در حوزه های 
مختلـف باشـد تعییـن شـعبه رسـیدگی کننده بـا سرپرسـت سـازمان خواهـد بود. 
بدیهـی اسـت در صـورت لـزوم شـعبه مربوطه می تواند به سـایر شـعب حسابرسـی 
نیابـت دهـد و شـعب حقوقـی به امـور مربـوط به حـوزه هر یـک از آن ها رسـیدگی 

خواهـد نمود.

مـاده 3- رؤسـای شـعب حقوقی از بین مسـتخدمین لیسانسـیه حقوق یـا الهیات که  ●
سـابقه خدمـات اوقافـی یا قضایـی آن ها کمتر از پنج سـال نباشـد انتخاب می شـوند 
مشـروط بـر این که سـابقه محکومیـت اداری یـا انتظامـی از درجه انفصـال موقت به 

باشند. نداشـته  باال 
محققیـن شـعب حقوقـی نیـز بایـد واجـد شـرایط مذکـور باشـند مگر شـرط مدت 
خدمـات اوقافـی یـا قضایـی که حداقل سـه سـال سـابقه خدمـات کافـی خواهـد بود.

مـاده 4- رؤسـای شـعب حسابرسـی از بیـن مسـتخدمین لیسانسـیه مطلـع در امر  ●
حسـاب داری با داشـتن حداقل 5 سـال سـابقه خدمت اوقافـی انتخاب خواهند شـد 
مشـروط بـر این کـه محکومیـت اداری از درجه انفصال موقت به باال نداشـته باشـند. 
محققیـن شـعب حسابرسـی بایـد دارای شـرایط مذکور باشـند ولی داشـتن حداقل 

سـه سـال سـابقه خدمت اوقافـی کافی خواهـد بود.

تبصره- سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در صورت ضرورت می تواند از بین افراد  ■
مطلع که در امور حقوقی و حسابداری تجربیاتی دارند فردی را به عنوان محقق حقوقی یا 

حسابرس انتخاب و شاغلین فعلی ادارات و شعب تحقیق را نیز ابقا نماید.

مـاده 5- رییـس دبیرخانـه اداره کل تحقیـق و مسـئول دبیرخانـه ادارات تحقیـق  ●
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اسـتان ها از بیـن کارمندان دیپلمه و یا سـایر مسـتخدمین واجد شـرایطی که حداقل 
سـه سـال سـابقه خدمت در امـور اوقافی داشـته باشـند انتخـاب می گردند.

تبصره 1- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می تواند به تعداد الزم شعب تحقیق در مراکز  ■
استان ها و شهرستان ها تشکیل دهد و محدوده فعالیت آن ها را به عنوان )حوزه تحقیق( 

معین نموده و عنداللزوم تغییر دهد.

تبصره 2- شعب تحقیق در صورت ضرورت می توانند با کسب موافقت اداره کل تحقیق موقتًا  ■
از وجود محققین یک شعبه در شعبه دیگر استفاده نمایند.

ماده 6- وظایف ادارات و شعب تحقیق به شرح ذیل است: ●
الف- وظایف شعب حقوقی:

1- تحقیـق و رسـیدگی و اعـالم نظر در مورد تشـخیص متولی و ناظـر و موقوف علیهم 
موقوفات.

2- تحقیـق و رسـیدگی و اعـالم نظـر در مـورد وقفیت امـالک و تشـخیص موقوفات 
عـام از خاص.

3- تشخیص موقوفات مجهول التولیه یا بدون متولی.
4- رسـیدگی و اظهارنظـر در مـورد تطبیق مصـارف درآمد موقوفات با مفـاد وقف نامه 

یا سـایر اسـناد مربوطه در صـورت ابهام و یا بـروز اختالف.
5- تحقیـق و رسـیدگی در مـورد تعدی و تفریط یا مسـامحه و اهمال متولیـان و امناء 
و نظـار و مدیران مؤسسـات خیریـه از انجـام وظایف یا اسـتنکاف از اجـرای مقررات 
اوقافـی در امـور موقوفه و مؤسسـات خیریه و تنظیم گزارش و ارسـال بـه دادگاه و در 

صـورت احـراز تعدی و تفریـط و تخلف، اعـالم جرم و انعـکاس موضوع به دادسـرا.
6- رسـیدگی و اظهارنظـر در مورد مصرف درآمد موقوفـات متعذرالمصرف و موقوفاتی 
کـه عوایـد آن هـا به علـت قلت ولو بـا پس انـداز چند سـال بـرای اجرای نظـر واقف 
کافـی نیسـت یـا بـه علـت کثـرت عوایـد زاید بـر مصـارف متعارف باشـد بـر طبق 

تبصـره مـاده 8 قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان حـج و اوقاف و امـور خیریه.
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7- رسـیدگی و صـدور گواهـی مصـرف نسـبت بـه موقوفاتـی کـه فاقـد وقف نامه یا 
مـدارک وقفیـت معتبر بوده و در سـنوات گذشـته بر مبنای سـیره جاریه عمل شـده 

 . ست ا

ب- وظایف شعب حسابرسی:
1- رسـیدگی به درآمد و هزینه موقوفات و بقاع و اماکن متبرکه اسـالمی و مؤسسـات 
و انجمن هـای خیریـه ای کـه بـه موجـب قانـون و آیین نامه هـای مربوطـه اداره امـور 

آن هـا بـه عهده سـازمان حـج و اوقـاف و امـور خیریه محول شـده یا می شـود.
2- تطبیق اسناد هزینه و درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه یا سایر اسناد مربوطه.

3- صـدور مفاصـا حسـاب بـرای اسـناد درآمـد و هزینه هایـی کـه به موجـب بند 1 
وظایـف شـعب حسابرسـی از طریـق ادارات اوقـاف بـه ادارات تحقیق ارسـال می شـود.

4- تطبیق رقبات مندرج در بودجه با وقف نامه و یا سایر مدارک معتبر.
5- تطبیق درآمد رقبات مندرج در بودجه با مدارک تعیین کننده درآمد.

مـاده 7- شـعب تحقیـق بنا بـه درخواسـت اشـخاص یـا ادارات حـج و اوقـاف امور  ●
خیریـه نسـبت بـه مـوارد مذکـور در مـاده ششـم رسـیدگی و اظهارنظـر می نماید. 
هرگاه در موارد مذکور اشـخاص مسـتقیماً به دادگاه مدنی خاص دادخواسـت تسـلیم 
کـرده باشـند دادگاه می توانـد مراتـب را بـه اداره حـج و اوقـاف و امـور خیریـه و به 
نزدیک تریـن شـعبه تحقیـق ارجاع نمـوده تا شـعبه مذکور براسـاس ایـن آیین نامه 

بـه موضـوع رسـیدگی و نتیجـه را بـه دادگاه ارجاع کننـده اعـالم می نمایند.

تبصره- ادارات حج و اوقاف و امور خیریه باید ظرف مدت سه روز از تاریخ وصول درخواست  ■
و ضمایم، مدارک را به اداره تحقیق مربوطه بفرستند.

ماده 8- وظایف دبیرخانه ادارات تحقیق: ●
1- ثبت درخواست واصله و تسلیم رسید به متقاضی با ذکر شماره ثبت آن. 
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2- اگـر درخواسـت از لحاظ طـرز تنظیم و یا ضمایـم آن ناقص باشـد دبیرخانه مراتب 
را ظـرف سـه روز پـس از وصـول جهت رفـع نقص بـه درخواسـت کننده یـا وکیل او 
اخطـار خواهـد کـرد تا ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ ابـالغ اخطاریه با رعایت مسـافت 

رفـع نقـص کنـد و اال تا رفـع نقص رسـیدگی به درخواسـت متوقف خواهد شـد.
3- پـس از آن کـه درخواسـت کامل تشـخیص داده شـد دبیرخانه نسـخه ای از آن را 
بـا ضمایـم در پرونـده مخصـوص که ترتیـب می دهـد بایگانـی و نسـخه های دیگر را 
بـا پیوسـت ها بـه طرف ابـالغ می نمایـد کـه ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ دریافت با 
رعایـت مسـافت طبـق قانـون آیین دادرسـی مدنی پاسـخ کتبی خـود را بـا مدارک 
مربـوط بـه تعـداد تقاضاکننـدگان و بـا یک نسـخه اضافـی بـه اداره تحقیق ارسـال 

دارند.

مـاده 9- شـعب تحقیـق در صورتی که رسـیدگی بـه درخواسـت را خـارج از وظایف  ●
خـود بداننـد ضمـن تعیین مرجـع صالح عـدم صالحیت خـود را اعـالم خواهنـد نمود.

تبصره 1- در صورتی که ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشـــخاص ذی نفع در مهلت مقرر از  ■
پرونده های حقوقی رفع نقص ننمایند شعب حقوقی می توانند پرونده مربوطه را از نوبت رسیدگی 

خارج نمایند. رسیدگی مجدد منوط به تسلیم درخواست جدید و رفع نقص خواهد بود.

تبصره 2- چنان چه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذی نفع نسبت به پرونده های  ■
حسابرســـی در مهلت مقرر رفع نقص ننمایند شعب حسابرسی پرونده مربوطه را از نوبت 
رســـیدگی خارج نموده در خصوص موقوفات متصرفی مراتب را جهت کسب تکلیف به 
سازمان مرکزی گزارش می نمایند و در مورد موقوفات غیر متصرفی برابر ماده 25 آیین نامه 

اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه عمل خواهند نمود.

مـاده 10- اگـر محـل اقامت کسـی که شـعب تحقیـق بـرای او اخطاریـه و دعوت نامه  ●
می فرسـتند معلـوم نباشـد و یا بـه هر صـورت ابـالغ مقدور نشـود در صـورت لزوم 
شـعب تحقیـق می توانند به تقاضـا و به هزینه متقاضـی موضوع و اوقات رسـیدگی را 
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یک بار به وسـیله نشـر آگهی در روزنامه رسـمی و یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار 
محلـی به طـرف ابالغ نماینـد. هـرگاه اخطار شـونده در مهلـت مقرر پاسـخ ندهد یا 
در جلسـه رسـیدگی حاضر نشـود شـعب تحقیق بـه موضوع رسـیدگی واعـالم نظر 

می نماینـد.

تبصره- در صورت تجدید جلسه نیازی به تجدید آگهی نخواهد بود. ■

مـاده 11- در مـواردی کـه نـام اداره حـج و اوقـاف و امور خیریـه در درخواسـت قید  ●
نشـده باشـد شـعب تحقیق موظفند که درخواسـت و ضمایـم آن و وقت رسـیدگی و 
پاسـخ را از طریـق دبیرخانـه تحقیق به اداره حـج و اوقاف و امور خیریـه مربوطه ابالغ 
کننـد تـا نماینـده خود را بـه شـعبه تحقیق اعـزام دارد و یا نظر مشـروح و مسـتدل 

خـود را به صـورت الیحه ارسـال نماید.

مـاده 12- شـعب تحقیـق می توانند به تقاضای طرفین قرار اسـتماع شـهادت شـهود  ●
و تحقیقـات محلـی و ارجاع امر به کارشـناس و هر نـوع تحقیقات دیگـری را که برای 
روشـن شـدن موضوع الزم بدانند صـادر و اجراء نماینـد مخارج اجرای قـرار به عهده 
متقاضـی اسـت و در صورتی که شـعبه تحقیق اسـتماع شـهادت شـهود و تحقیقات 
محلـی و ارجـاع به کارشـناس و هر نـوع تحقیقـات دیگـری را الزم بداند مخـارج به 

عهده طرفین اسـت.

تبصره 1- عدم تودیع دست مزد کارشناس و یا عدم تهیه وسایل اجرای قرار موجب خروج  ■
این موارد از عداد دالیل متقاضی خواهد شد. 

تبصره 2- تعیین مدت تودیع دست مزد کارشناس حسب مورد به عهده شعبه خواهد بود. ■

مـاده 13- شـعب تحقیـق می توانند تحقیـق در هر امـری را که الزم بدانند به شـعب  ●
تحقیـق حـوزه دیگـر نیابـت داده و در صـورت نبودن شـعبه تحقیـق بـه اداره حج و 
اوقـاف و امور خیریـه محل محول کنند. در ایـن صورت شـعب و ادارات مزبور مکلفند 
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مـورد نیابت را انجـام و نتیجه را با مدارک و مسـتندات مربوطه به شـعبه ارجاع کننده 
ارسـال دارند.

مـاده 14- شـعب تحقیق پـس از آماده شـدن پرونـده برای اظهـار نظر ظـرف ده روز  ●
مبـادرت بـه صـدور نظریـه می نماینـد تصمیمـات و نظـرات شـعب تحقیـق در کلیه 

مـوارد بایـد موجـه و مدلـل باشـد و ظرف پنـج روز بـه طرفین ابالغ شـود.

مـاده 15- رسـیدگی در شـعب تحقیق به وسـیله رییس و یکی از محققـان خواهد بود  ●
و نظریـه آن دو در صـورت توافـق منـاط اعتبار می باشـد در هر مورد کـه اختالف نظر 
حاصـل شـود محقق دیگـر همان شـعبه بـرای مشـاوره در موضوع اختـالف ضمیمه 
خواهد شـد و تصمیمـات و نظریـه اکثریت مالک عمـل خواهد بود. در صـورت غیبت 
رییس شـعبه رسـیدگی بـه موضوع بـه عهده محققیـن خواهد بـود و عضو ارشـد به 

جای رییس شـعبه انجـام وظیفـه خواهد کرد.

مـاده 16- ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریـه و اشـخاص ذی نفـع در صورتـی کـه  ●
اعتـراض داشـته باشـند می توانند پـس از ابـالغ نظر شـعبه تحقیق اعتـراض خود را 

در دادگاه هـای دادگسـتری طـرح نمایند. 
سـازمان اوقـاف و امور خیریه و نیز اشـخاص ذی نفع کـه آرای تحقیق را بـه ضرر خود 
تشـخیص می دهنـد، می تواننـد در دادگاه های دادگسـتری اقامه دعـوی کنند. چنین 
دعوایـی کـه بـه طرفیت متولـی موقوفـه، ادارات اوقاف و یا اشـخاص طـرح می گردد، 
تابـع قواعـد عمومی راجع بـه دعوای حقوقی اسـت و مالزمه با محل اسـتقرار شـعب 
تحقیـق صادرکننـده رأی نـدارد )بـرای مطالعه بیشـتر ر.ک: رأی وحـدت رویه هیأت 

عمومـی دیوان عالی کشـور، به شـماره 612- 1375/10/18(.

ماده 17- قرار تحقیق محلی و اسـتماع شـهادت شـهود و تعیین خبـره و اعطاء نیابت  ●
بـه شـعب تحقیق یـا ادارات حوزه دیگر قابـل اعتراض نیسـت. ادارات حـج و اوقاف و 
امـور خیریـه و اشـخاص ذی نفع باید تسـهیالت الزم برای اجـراء قـرار را فراهم کنند.
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مـاده 18- رسـیدگی بـه درآمـد موقوفه قبل از ارسـال صورت حسـاب طبـق بودجه  ●
بود. خواهد  ارسـالی 

تبصره- بودجه ای که در سه ماهه آخر سال تنظیم شده و یا بودجه اصالحی که احتماالً در طی  ■
سال تنظیم می گردد همراه با مدارک وقفیت مصرف و با سایر مدارک تأییدکننده درآمد اعم 
از )اسناد اجاره، قراردادها، صورت جلسه، استشهادیه و نظریه کارشناس یا خبره محلی در 
مورد پذیره و مال االجاره ( جهت رسیدگی و محاسبه در اختیار محققین حسابرسی شعبه ای 

که پرونده در آن مفتوح است قرار می گیرد.

مـاده 19- پرونـده حسابرسـی موقوفـه در اول سـال مفتـوح و پس از وصـول صورت  ●
حسـاب و رسـیدگی و صـدور مفاصـا حسـاب مختومـه می گردد.

تبصره- رسیدگی به عواید و اسناد هزینه موقوفه بایستی در یک شعبه انجام پذیرد. ■

مـاده 20- شـعب حسابرسـی تحقیق مکلفند به صورت حسـاب های واصله رسـیدگی  ●
و در صـورت داشـتن نقـص ظرف مـدت ده روز به ادارات حـج و اوقـاف و امورخیریه و 

اشـخاص ذی نفـع اخطار کنند کـه در مهلت مقـرر رفع نقـص نمایند.

مـاده 21- صورت حسـاب هر سـال در سـه ماهه اول سـال بعد، ارسـال و پـس از رفع  ●
نقـص حداکثـر در مدت یـک ماه رسـیدگی و مفاصا حسـاب صادر خواهد شـد.

مـاده 22- عوایـد موقوفه از محـل )اجاره، پذیـره، سـرقفلی، اهدایی، نـذور و فروش  ●
امـوال...و غیـره( در مفاصـا حسـاب بایسـتی بـه تفکیـک و براسـاس بودجه هـای 

تنظیمـی به اضافـه موجودی آخر سـال اعم از وصولـی )موجودی نقـدی( و ال وصولی 
گـردد. قید 

تبصره- موجودی اول سال 1363 موقوفات براساس مفاصا حساب های صادره برای سال  ■
1362 مالک عمل بوده و چنان چه مفاصا حســـاب صادر نشده و یا موجودی مفاصا حساب 
صادره متضمن ال وصولی ها نبوده و یا مورد اعتراض اداره حج و اوقاف و امور خیریه مربوطه 
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قرار گرفته باشد شعبه رسیدگی کننده مکلف است به وضع مالی گذشته موقوفه رسیدگی 
و برای تسریع در امر حسابرسی با مفتوح نگه داشتن حساب های قبلی موجودی اول سال 
1363 اعم از موجودی نقدی و ال وصولی ها را طی صورت جلســـه ای با امضای متولی و ناظر 
)در صورت داشتن متولی و ناظر( و حسابدار و رییس اداره با استفاده از دفتر معین و تعیین ال 

وصولی ها برابر اسناد و قراردادهای اجاره مشخص نمایند.

مـاده 23- صـدور مفاصـا حسـابی که بـه موجـب آن موقوفه بدهـکار شـود ممنوع  ●
اسـت مگـر در مـواردی کـه بـا توجـه بـه تبصـره ذیـل مـاده 6 قانـون تشـکیالت 
و اختیـارات سـازمان حـج و اوقـاف و امـور خیریـه و طبـق نظـر کارشـناس در امور 
عمرانـی، ثبتـی و یـا محاکماتی باشـد بدیهی اسـت در این صورت ضمن رسـیدگی به 
کلیـه هزینه هـای انجام شـده مبلغ بدهـی در توضیحـات زیر مفاصا حسـاب منعکس 

و سـنوات بعـد مبلغ بدهـی یـا قسـمتی از آن تصفیـه می گردد.

مـاده 24- ادارات تحقیـق موظفنـد برنامه منظمی برای رسـیدگی به امور حسابرسـی  ●
شهرسـتان های تابـع حوزه مـورد عمل خـود تنظیم و بـه ادارات اوقاف شهرسـتان ها 
ابـالغ نمایند. بر طبق این برنامه شـعب حسابرسـی در مدت معینی از سـال متناسـب 
بـا حجـم کار در هر یک از شهرسـتان ها در همان شهرسـتان تشـکیل خواهد شـد و 
شـعبه مربوطه به حسـاب موقوفات آن شهرسـتان مطابـق مقررات رسـیدگی خواهد 

نمود.

مـاده 25- هـرگاه ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریـه و اشـخاص ذی نفـع در مهلت  ●
مقـرر اقـدام به رفـع نقص از اسـناد هزینه ارسـالی نکنند شـعب حسابرسـی تحقیق 
بـه آن قسـمت از اسـناد هزینـه که متکـی به مـدارک قابل قبول باشـد رسـیدگی و 
بـه هزینـه قطعـی منظور نمـوده و مفاصا حسـاب صـادر خواهنـد نمود و بقیـه وجوه 
اسـناد رفـع نقـص نشـده و مـردودی را با ذکـر دلیلی جزو موجـودی موقوفـه منظور 

می نماینـد.
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تبصره- ادارات تحقیق موظفند کتباً استرداد وجوهی را که در مفاصا حساب صادره مردود  ■
اعالم شده اســـت به اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل و اشخاص ذی نفع ابالغ نمایند در 
صورتی که وجوه مذکور تا یک ماه پس از قطعیت مفاصا حساب تحقیق مسترد نشود مراتب از 

طریق اداره کل تحقیق جهت تعقیب قانونی به سازمان اعالم خواهد شد.

مـاده 26- پـس از رسـیدگی به صورت حسـاب و صدور مفاصا حسـاب کلیه اسـنادی  ●
کـه به حسـاب پذیرفته شـده با مهـر )رسـیدگی و به حسـاب پذیرفته شـد( ممهور 
و توسـط شـعبه مربوطـه در پرونـده ضبط می شـود و آن قسـمت از اسـناد هزینه که 
مـردود می شـود بایسـتی به مهـر )رسـیدگی و مـردود گردیـد( ممهـور و در پرونده 

شـود. نگهداری  مربوطه 

تبصره- در صورتی که صاحبان اسناد استرداد اصول اسناد را تقاضا کنند پس از مهر کردن  ■
آن ها به شرح ماده فوق فتوکپی اسناد با هزینه متقاضی تهیه و بایگانی گردیده و اصول اسناد 

در قبال اخذ رسید مسترد می شود.

مـاده 27- صورت حسـاب موقوفـات متصرفی کـه درآمد آن هـا تا پانصد هـزار ریال  ●
اسـت به وسـیله شـعب حسابرسـی تحقیق محل رسـیدگی خواهد شـد و بیشـتر از 

مبلـغ مذکور در شـعب حسابرسـی مرکـز مورد رسـیدگی قـرار می گیرد.

مـاده 28- ادارات تحقیـق مکلفنـد دفاتر مخصوصـی برای ثبت موقوفـات حوزه مورد  ●
عمـل خـود تنظیـم نماینـد و بر مبنـای آن صـورت حسـاب هایی را که ظـرف مهلت 
مقـرر در ایـن آیین نامه و قانون مربوط نرسـیده باشـد با صـدور اخطـار ده روز مطالبه 

کننـد و در صـورت عدم ارسـال صورت حسـاب موقوفـات متصرفی بـه اداره تحقیق 
در ظـرف مدت سـه ماهه اول سـال بعـد، اداره تحقیق موظف اسـت موضـوع را جهت 

اتخـاذ تصمیم به سرپرسـت سـازمان حـج و اوقاف و امـور خیریه اعـالم نماید.

مـاده 29- )اصالحـی 1382/8/4( اجـرای نظریه هـای شـعب تحقیق در مـوارد تعدی  ●
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یـا تفریـط و مسـامحه و اهمـال متولی یا ناظـر، موضوع مـاده )7( قانون تشـکیالت و 
اختیـارات سـازمان حـج و اوقـاف و امورخیریـه منوط بـه تأیید و صـدور حکم قطعی 

است. دادگاه 

تبصره 1- )اصالحی 1382/8/4( سایر نظرات و مفاصا حساب های صادره و تصمیمات شعب  ■
تحقیق در محدوده وظایف قانونی آن ها، برای شـــعب دیگر و ادارات اوقاف و امور خیریه و 
اشخاص ذی نفع قابل اجرا است، مگر این که از مراجع ذی صالح قضایی دستور توقف موقت 

اجرای حکم قطعی مبنی بر الغا یا تصحیح یا تغییر آن ها صادر شود. 

تبصره 2- )الحاقی 1382/8/4( تصمیمات و نظریه های شـــعب تحقیق در سایر امور و  ■
موضوعات ماده )7( قانون یاد شـــده، مذکور دراین ماده، در مواردی که به نظر نماینده ولی 
فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد، 
به درخواست وی به شعبه تحقیق دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شود تا نسبت به 

اصالح آن اقدام نمایند.

1- »اللف( بلا توجه بله مفاد نامله شلماره 90/30/42107- 1390/2/7 قائلم مقام دبیر 
شلورای نگهبلان مبنلی بلر این کله فقهای شلورای نگهبلان تبصره هلای 2 و 1 ماده 29 
آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیلق موضلوع تصویب نامه شلماره 44065/ ت 
29364 هلل- 1382/8/7 هیلأت وزیلران را خلالف موازین شلرع تشلخیص نداده اند، در 
اجلرای ملاده 41 قانلون دیلوان عداللت اداری موجبی بلرای ابطال مصوبله از این حیث 
وجلود نلدارد. ب( بلا عنایلت بله ایلن کله در تبصلره یلک ملاده 29 اصالحلی آیین نامه 
کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیق سلازمان اوقلاف و امور خیریه، سلایر نظرهلا و مفاصا 
حسلاب های صلادر شلده و تصمیمات شلعب تحقیق در محلدوده وظایلف قانونی آن ها 
بلرای شلعب دیگلر تحقیلق و ادارات اوقلاف و امور خیریه و اشلخاص ذی نفلع قابل اجرا 
اعلالم شلده اسلت و در صلورت صلدور دسلتور توقلف موقلت اجلرای حکلم قطعلی از 
مراجلع قضایلی مبنلی بلر الغلاء یلا تصحیح یا تغییلر آن هلا غیر قابلل اجرا خواهلد بود، 
بنابرایلن تبصلره یلک ملاده 29 آیین نامله مذکور خالف قوانیلن و مقررات مورد اسلتناد 
شلاکی نیسلت و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیز تشلخیص نمی شلود. ج( نظر 
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بله ایلن کله تبصلره ذیل ملاده 15 قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف 
و املور خیریله مصلوب سلال 1363/10/2، بله ادارات اوقلاف و اشلخاص ذی نفلع اجازه 
داده اسلت در صورتلی کله بله نظر شلعبه تحقیق اعتراض داشلته باشلند، مراتلب را در 
دادگاه هلای دادگسلتری طلرح کنند و تبصره 2 ملاده 29 آیین نامله معترٌض به نیز ناظر 
بله ایجلاد ممنوعیلت بلرای اشلخاص و ادارات اوقاف در اعالم شلکایت بله مرجع قضایی 
از تصمیلم شلعبه تحقیق مرجوع الیه نیسلت، للذا از این جهت مغایرتی بلا قانون ندارد و 
قابلل ابطلال بله نظر نمی رسلد )رأی هیأت عمومی دیلوان عدالت اداری، کالسله پرونده 

87/652، شلماره دادنامه 537، ملورخ 1391/8/1(.

2- »مطابلق ملاده 7 قانلون تشلکیالت سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه، بلا عزل یا 
ممنوع المداخلله شلدن متوللی ضلم امین منلوط به حکلم قطعی دادگاه اسلت.

بنابرایلن مدللول ملاده 29 آیین نامله کیفیت تحقیق در شلعب تحقیق سلازمان اوقاف و 
املور خیریله کله مفهلم قابلیت اجلرای مطلق تصمیملات و نظرات شلعب تحقیق حتی 
در ملوارد مصلرح در ملاده 7 قانلون مزبلور قبلل از صلدور رأی قطعلی دادگاه می باشلد، 
مخاللف قانلون مزبور تشلخیص و مسلتنداً به قسلمت دوم ماده 25 قانلون دیوان عدالت 
اداری ابطلال می گلردد« )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 4 ملرداد 

1376، کالسله پرونلده 74/139،  شلماره دادنامه 47/76(. 
الزم بله ذکلر اسلت ملاده )29( آیین نامه فوق الذکلر در تاریخ 1382/8/4، توسلط هیأت 

وزیران اصلالح گردید.

مـاده 30- هـرگاه در تنظیـم نظریه یا مفاصا حسـاب سـهو قلم یا اشـتباهات دیگری  ●

رخ دهـد شـعب صادرکننـده نظریـه یـا مفاصا حسـاب رأسـاً و یـا بنا به درخواسـت 
طرفیـن می تواننـد نظریـه و یـا مفاصا حسـاب رأسـاً و یـا بنا بـه درخواسـت طرفین 
می تواننـد نظریـه و یا مفاصا حسـاب را تصحیـح و اصالحیه صادر کننـد. اصالحیه در 
زیـر و یـا پشـت نسـخه اصلـی نظریه و یـا در بـرگ دیگری کـه ضمیمه آن می شـود 
نوشـته و امضـاء خواهـد شـد به هر صـورت صـدور اصالحیه در حواشـی کلیه نسـخ 
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موجـود در پرونـده و دفتـر نظریـات و قرارها باید توسـط مسـئول دبیرخانـه تحقیق 
قیـد و امضاء و رونوشـت نظریـه اصالحی بـه طرفین ابالغ شـود و تابع مقـررات اصل 
نظریـه می باشـد ]باشـد[. دادن رونوشـت نظریه بدون قیـد وجود اصالحیـه و ضمیمه 

بـودن آن ممنوع اسـت.
ملاده )30( آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیلق سلازمان اوقلاف بله بیان های 

مختلفلی در کتلب قوانین نگارش شلده اسلت.
به نظر می رسد متن فوق، مراد اصلی تصویب کنندگان باشد.

مـاده 31- اوراق و اخطاریه هایـی کـه در مـورد تصمیمـات شـعب ادارات تحقیـق و از  ●
طـرف آنـان صادر می شـود بـه وسـیله مأموریـن اوقاف یـا مأموریـن انتظامـی ابالغ 

شـد. خواهد 

مـاده 32- اداره کل تحقیـق بـه امـوری کـه از طـرف سـازمان حـج و اوقـاف و امور  ●
خیریـه و ادارات تحقیـق اسـتان ها ارجاع شـود در هیأتـی مرکب از مدیـرکل تحقیق 
یـا معـاون وی و رییـس شـعبه حقوقـی و یکی از رؤسـای شـعب حسابرسـی مرکزی 

رسـیدگی کرده نظریه مشـورتی خواهـد داد.

مـاده 33- مـواردی کـه در ایـن آیین نامـه پیش بینـی نشـده در حـدود صالحیـت  ●
قانونـی شـعب تحقیق بـر طبق مقـررات قانـون آیین دادرسـی مدنی و متـون فقهی 

فقهـاء عمل خواهد شـد. 
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آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، 
حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام 

غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار 
مصوب 1371/11/26 هیأت وزیران «

ماده 1- موارد استثناء،  مواد 25 ، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود.  ●

مـاده 2- مـدت فعالیـت از شـمول مـواد یاد شـده در ماده یـک برای مدت )5( سـال  ●
می شـود. تعیین 

مـاده 3 -) اصالحـی 8/11 /1389( معافیـت یاد شـده فقـط اماکن مذهبـی را که پنج  ●
نفر یـا کمتر خـادم دارند شـامل می شـود.

ماده 4- روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مسـتثنی شـده بر اسـاس دسـتورالعملی  ●
اسـت کـه سـازمان اوقـاف و امـور خیریه تهیـه می کنـد و به تصویـب نماینـده ولی 

فقیه در سـازمان می رسـد.
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ماده 5- تصویب نامه شماره 57808/ ت 313 هـ- مورخ 1372/11/18 لغو می شود. ●
1- قراردادهلای کار در بقلاع متبرکه، مسلاجد، حسلینیه ها، تکایا و ملدارس علوم دینی 
و موقوفلات علام غیرتولیلدی بله صلورت ملوردی بیلن هیلأت امنلاء، متوللی و یلا اداره 
اوقلاف و املور خیریله بله عنلوان کارفرملا و کارکنلان و خلدام آن هلا بله عنلوان کارگر 
منعقلد می شلود. در موقوفلات علام غیرتولیلدی، متوللی و در صلورت متصرفلی بودن، 
هیلأت امنلاء و اداره اوقلاف و املور خیریله مربوطله کارفرملای قلرارداد خواهنلد بلود 
)بنلد 1 دسلتورالعمل موضلوع ملاده واحلده مسلتثنی شلدن خلدام و کارکنلان اماکلن 
مذهبلی و... از بعضلی از ملواد قانلون کار، صادره از سلازمان اوقاف و املور خیریه مصوب 

.)1374/11/25

2- آیین نامله مسلتثنی شلدن خلدام و کارکنلان بقلاع متبرکله، مسلجد، حسلینیه ها، 
تکایلا، ملدارس عللوم دینلی موقوفله و موقوفلات علام غیرتولیدی از شلمول ملوادی از 

قانلون کار، بارهلا تمدید شلده اسلت. 
آخریلن مرتبله آیین نامله مذکلور موضلوع تصویب نامله شلماره 158794/ ت 35794 
ك ملورخ 1385/12/1 بله موجب تصویب نامله شلماره 160230/ ت 45502 ك مورخ 

1389/8/16 از تاریلخ انقضلاء اعتبلار بله مدت پنج سلال تمدید شلده اسلت.

3- موارد مستثنی شده از قانون کار عبارتند از: 
اگلر قلرارداد بلرای ملدت موقلت یلا کار معیلن منعقد باشلد، هیلچ یک بله تنهایی حق 
فسلخ ندارنلد )ملاده 25 قانلون کار(. هلر نوع تغییر عملده در شلرایط کار برخالف عرف 
معملول کارگاه یلا محل کار، پلس از موافقت اداره کار و املور اجتماعی محل قابل اجراء 

خواهد بود )ملاده 26(. 
هلرگاه کارگلر قصلور ورزد و یا آیین نامه های انضباطلی کارگاه را نقض کند، کارفرما حق 
دارد پلس از موافقلت شلورای اسلالمی کار، علالوه بر مطالبلات حقوق معوقه نسلبت به 
هلر سلال سلابقه کار معادل یلک ماه آخریلن حقوق کارگلر را به عنوان »حق سلنوات« 
بله وی پرداختله و قرارداد کار را فسلخ نماید )ملاده 27(. در صورت از کارافتادگی کلی و 
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یا بازنشسلتگی کارگر، کارفرما بر اسلاس آخرین مزد کارگر به نسلبت هر سلال سلابقه 
خدملت حقوقلی به میلزان 30 روز مزد پرداخلت می کند )ماده 31(. اگلر خاتمه قرارداد 
کار، در نتیجله کاهلش توانایی هلای جسلمی و فکری ناشلی از کار کارگر باشلد، کارفرما 
مکلف اسلت به نسلبت هر سلال سلابقه، معلادل دو ماه آخریلن حقوق بله وی پرداخت 
نمایلد )ملاده 32(. شلورای عاللی کار همه سلاله میزان حداقلل مزد کارگلران را تعیین 
می کنلد )ملاده 41(. سلاعت کار کارگلران در شلبانه روز نبایلد از 8 سلاعت تجلاوز کند 
)ملاده 51(. بلرای هلر سلاعت کار در شلب تنها به کارگلران غیرنوبتلی 0/035 اضافه بر 

ملزد سلاعت کار علادی تعلق می گیرد )ملاده 58(. 

آیین نامله  در  مذکلور  تکایلا«  و  متبرکله، مسلاجد، حسلینیه ها  »بقلاع  عبلارات   -4
فوق االشلاره، ناظلر بلر اماکن مذهبی اسلالمی می باشلد و در خصلوص اقلیت ها مصداق 

نلدارد )نظریله 14675 - 1380/6/14 اداره حقوقلی ریاسلت جمهلوری(.

5- بلا عنایلت بله اطلالق عبلارات »ملدارس عللوم دینلی موقوفله و موقوفلات علام 
غیرتولیلدی« مذکور در آیین نامه و شلمول آن بله مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات 
علام غیرتولیلدی اقلیت هلای مذهبلی، خدام اماکلن مذکور نیلز مشلمول آیین نامه قرار 

می گیرنلد )نظریله 14675 - 1380/6/14 اداره حقوقلی ریاسلت جمهلوری(.
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آیین نامه اجرایی بند )3( از ماده )24( قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1366 مصوب 1372/12/24 هیأت وزیران «

مـاده 1- اسـتفاده از معافیـت مالیاتی نسـبت به اموالی کـه برای سـازمان های مذکور  ●
در بندهـای )1(، )2( و )4( مـاده )2( قانـون مالیات هـای مسـتقیم مصـوب 1366 که از 
ایـن پس بـه اختصار قانـون نامیده می شـود، یا امـور منـدرج در بند )3( مـاده مزبور 
مـورد وقـف یـا حبس یا نـذر واقع گـردد یا بـه موجـب وصیت نامه قطعی شـده مورد 

وصیـت واقع شـده اسـت موکول بـه رعایت مقـررات زیر خواهـد بود:
الـف- در صورتـی کـه وقـف یا حبس یـا نذر یـا وصیت برای سـازمان ها و مؤسسـات 
منـدرج در بندهـای )1(، )2( و )4( مـاده )2( قانـون باشـد گواهی الزم مبنـی بر اینکه 
مـال در اختیـار آن ها قرار گرفته اسـت، حسـب مـورد باید بـه امضـای باالترین مقام 
اجرایـی از سـازمان ها مؤسسـات مذکـور اخـذ و بـه ضمیمه یـک نسـخه از تصویر یا 
رونوشـت مصـدق وقف نامـه یـا حبس نامـه یـا نذرنامه یـا وصیت نامـه بـه اداره امور 

اقتصـادی و دارایی محل تسـلیم شـود.
ب- در صورتـی کـه وقـف یـا حبـس یا نـذر یـا وصیت بـرای انجـام امور منـدرج در 
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بنـد )3( مـاده )2( قانـون باشـد بایـد گواهـی الزم از مراجـع صالحیـت دار دولتی یا 
شـهرداری مربـوط یـا مرجـع مورد قبـول دولـت مبنی بـر اعمال نظـارت، اخـذ و به 
انضمـام نسـخه ای از تصویر یا رونوشـت مصـدق وقف نامه یـا حبس نامه یـا نذرنامه یا 

وصیت نامـه معتبـر بـه اداره امـور اقتصـادی و دارایی محل تسـلیم شـود.
»بلا توجله بله نظریه فقهای شلورای نگهبان به شلرح بین الهاللیلن )دریافلت مالیات بر 
رقبلات موقوفلات علام و خلاص خلالف شلرع انور اسلت، املا مالیات بلر درآمد اشلکالی 
نلدارد(، بله اسلتناد قسلمت اول ملاده 25 قانلون دیلوان عداللت اداری تصمیم شلماره 
30/4/3442 ملورخ 69/2/4 هیلأت عموملی شلورای عاللی ]مالیاتلی[ ابطلال می گردد 
)رأی هیلأت عموملی دیلوان عدالت اداری، ملورخ 2 تیر 1375، کالسله پرونده 74/77، 

شلماره دادنامه 56/75(.

مـاده 2- حـق نظـارت دولـت یا شـهرداری یـا مراجعی کـه مـورد قبول دولـت واقع  ●
می شـوند بـه یکـی از جهـات زیـر حاصل خواهد شـد:

الف- به موجب قانون ایجاد شده یا بشود.
ب- مستند به وقف نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت نامه معتبر باشد.

ج- از طرف متصدی امور وقف، حبس، نذر و یا وصی داده شود.
د- انجـام امـور منـدرج در بند )3( مـاده )2( قانون به یکی از سـازمان ها و مؤسسـات 

مذکـور در بندهـای )1( و )2( ماده مزبور محول شـده باشـد.

مـاده 3- اداره امـور اقتصـادی و دارایـی محـل مکلف اسـت ظـرف سـی روز پس از  ●
دریافـت گواهی نامـه موضـوع بندهـای الـف و ب مـاده )1( ایـن آیین نامـه گواهـی 
معافیـت مالیاتـی مقـرر در مـاده )24( قانـون مالیات هـای مسـتقیم را صـادر و بـه 

متقاضـی تسـلیم کند.

تبصره- معافیت مزبور مانع از اجرای تبصره )3( ماده )32( قانون مالیات های مستقیم و  ■
مطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود.
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آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی 
موقوفه

 مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدی «

ماده 1- تعاریف و اصطالحات: ●
1- مصلحت وقف: تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه.

2- متصـرف: حسـب مـورد زارعان صاحب نسـق یـا قایم مقـام قانونی آنـان، مالکان 
اعیـان و اشـخاصی کـه بـه گونـه ای عرصـه و یـا عرصـه و اعیـان موقوفـه تبدیل یا 

فروختـه شـده را در یـد و اختیـار دارند.
3- حقـوق مکتسـب متصرف: هـر نوع حقی کـه برای متصـرف تحت شـرایط قانونی 
معینـی حاصل شـده باشـد، از قبیل مالکیـت اعیان، تحجیر، حقوق کسـب و پیشـه، 

حق نسـق زارعانـه، حفر چاه، غـرس اشـجار و مانند آن.
4- مجـوز شـرعی: مجوزی که براسـاس ضوابط شـرع مقدس اسـالم در مـورد تبدیل 

یـا فـروش اموال موقوفه توسـط مجتهد جامع الشـرایط صادر شـده باشـد.
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5- زارع صاحـب نسـق: کسـی اسـت که مالـک زمین نیسـت و بـا دارا بـودن یک یا 
چنـد عامـل زراعتی شـخصاً یـا با کمـک خانـواده خـود در اراضـی موقوفـه زراعت 
می نمایـد و مقـداری از محصـول را بـه صـورت نقدی یا جنسـی بـه عنـوان اجاره بها 
بـه موقوفه می دهد و نسـق مـورد زراعـت وی مشـمول قوانین اصالحـات ارضی بوده 

. ست ا
6- زراعت: تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغ داری.

7- مرتـع: زمینـی اسـت اعـم از کـوه و دامنـه یا زمینـی مسـطح کـه در آن نباتات 
علوفـه ای بـه طـور طبیعـی روییـده و در هـر هکتـار آن حداقـل تعلیـف سـه رأس 
گوسـفند یـا معـادل آن از انـواع دام هـای دیگـر، در یـک فصل چـرا امکان پذیر باشـد.
8- بیشـه یا قلمسـتان: زمینی اسـت که در آن درختان غیر مثمر به وسـیله اشـخاص 

غرس شـده و تعـداد درخت در هر هکتـار آن از هزار اصلـه تجاوز نماید.
9- بـاغ: زمینی اسـت کـه در آن درختان مثمر یا مو به وسـیله اشـخاص غرس شـده 

و عرفاً باغ شـناخته شـود. 

1- بلا حلدوث تخلفلات مسلتأجر و انقضلای ملدت اجلاره، تخلیله مللک از طلرف اداره 
اوقلاف قابلل پذیلرش اسلت. وللی اداره اوقلاف حقی نسلبت به مطالبه سلرقفلی ناشلی 
از تخللف مسلتأجر کل نلدارد. زیلرا حق کسلب و پیشله مقلرر در قانون روابلط موجر و 
مسلتأجر از آِن مسلتأجر اسلت نه موجلر )نظریله شلماره 7/2239 - 1378/4/16 اداره 

کل حقوقلی و اسلناد و املور مترجمیلن قلوه قضاییه(.

2- در صورتلی کله مسلتأجر طبلق مفلاد قلرارداد در ملورد اجلاره احلداث بنا نملوده و 
تخلفلی نیز از شلرایط منلدرج در قرارداد نکرده باشلد، پذیرش دعوی خللع ید یا تخلیه 
توجیله قانونلی ندارد )نظریله شلماره 7/6209- 1377/9/9 اداره کل حقوقی و اسلناد و 

املور مترجمین قلوه قضاییه(.

3- »اللف- بله موجلب نظریله شلماره 82/30/3501 ملورخ 82/4/14 فقهلای شلورای 
نگهبلان بنلد )4( ملاده )1( آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد فروش رقبلات، آب 
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و اراضلی موقوفله مصلوب 74/2/3 هیلأت وزیران مغایر با موازین شلرع شلناخته نشلد. 
ب- نظلر بله ایلن که حسلب قواعد فقهلی و قانون مدنلی تحقق وقف موکلول به حبس 
عیلن و تسلبیل منفعلت و تأییلد عیلن موقوفه اسلت که تنهلا در صورت سللب منفعت 
یلا بیلم سلفک دملاء بیلن موقوف علیهلم بیلع وقلف جایلز خواهلد بلود، احراز شلرایط 
بیلع وقلف منلوط بله جواز شلرعی اسلت و به موجلب ملاده واحده قانلون ابطال اسلناد 
فلروش رقبلات آب و اراضلی موقوفله از تاریلخ تصویلب قانلون مذکلور کلیله موقوفاتی 
کله بلدون مجلوز شلرعی بله فروش رسلیده یا بله صورتی بله ملکیلت درآمده باشلد به 
وقفیلت خلود برمی گلردد و اسلناد مالکیلت صادر شلده باطلل و از درجه اعتبار سلاقط 
می شلود. للذا از آن جایلی کله تشلخیص تحقلق شلرایط فلروش وقلف منلوط بله نظر 
فلردی آگاه بله مسلایل شلرعی و آشلنا بله ضوابلط مربوطله می باشلد که حسلب مورد 
وجلود مجلوز را احلراز نمایلد، بنابرایلن بنلد 4 ملاده 1 آیین نامله اجرایلی قانلون ابطال 
اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله که بر اسلاس صدور مجوز شلرعی توسلط 
مجتهلد جامع الشلرایط تنظیم شلده خالف قانلون و خارج از حدود اختیارات تشلخیص 
نگردیلد«. )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 4 بهملن 1383، کالسله 

پرونلده 81/344،  شلماره دادنامله 556/83(.

مـاده 2 - )اصالحـی 1381/12/28( ادارات اوقـاف و امـور خیریه و متولیـان موقوفات  ●
مکلفنـد بـا توجـه به سـوابق ثبتی، موقوفـات عامـه ای را که بـه فروش رسـیده یا به 
صورتـی بـه ملکیت اشـخاص درآمـده اسـت، صورت بـرداری و همراه با مسـتندات و 
دالیـل به سـازمان اوقـاف و امورخیریـه ارسـال نمایند. سـازمان اوقـاف ضمن مطلع 
نمـودن متصـرف یـا متصرفین ایـن موقوفات و یـا اشـخاص ذی نفع دیگـر، موضوع را 

بـه کمیسـیونی مرکب از سـه نفـر فقیه صاحب نظـر که با انتخـاب و زیر نظـر نماینده 
ولی فقیه در سـازمان یاد شـده تشـکیل می شـود ارجـاع می کند، کمیسـیون مذکور 
نظـر خـود را در مـورد جـواز شـرعی فـروش یا تبدیـل رقبـات، بـا توجه به اسـناد 
و مـدارک ارایـه شـده اداره اوقـاف و متولـی ذی ربـط و همچنیـن اشـخاص ذی نفـع 
در موقوفـه اعـالم می نمایـد. در صورتـی کـه تبدیـل و فروش رقبـه موقوفـه به نظر 
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کمیسـیون با مجوز شـرعی انجام شـده باشـد معاملـه تأییـد می شـود و در غیر این 
صـورت نظـر نماینـده ولی فقیـه و سرپرسـت سـازمان اوقاف و امـور خیریـه دایر بر 
بطـالن سـند فروش یـا تبدیـل موقوفـه همزمـان به سـازمان ثبـت اسـناد و امالک 

کشـور و متصـرف یـا متصرفین و یـا اشـخاص ذی نفـع در موقوفه ابالغ می شـود.
ادارات ثبـت بـر اسـاس این تصمیم نسـبت به بطالن سـند در سـوابق ثبتـی و دفاتر 

مربـوط ثبت و صـدور سـند جدید به نـام موقوفه اقـدام خواهنـد نمود.

1- در خصلوص ملاده 2 آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد فروش رقبلات موقوفه، 
توجله بله چنلد نکته ضروری اسلت:

اللف( ادارات اوقلاف بلا توجله بله سلوابق ثبتلی از موقوفات عامله ای که به فلروش رفته 
صورت بلرداری می کننلد.

ب( مستندات به دست آمده را با دالیل به سازمان متبوع ارسال می دارند.

ج( سلازمان اوقلاف موضلوع را بله کمیسلیونی مرکلب از فقهلای صاحب نظلر که تحت 
نظرنماینلده وللی فقیله تشلکیل می شلود ارجلاع می دهد.

د( کمیسلیون اگر تشلخیص داد که تبدیل و فروش با مجوز شلرعی انجام شلده معامله 
را تأیید می کند تا از شلمول اسلناد ابطال شلده شلرعی و قانونی خارج گردد. 

هل( در غیر این صورت برای بطالن سند اقدام می گردد.

و( بله جهلت رعایلت حال و علدم تضلرر متصرفین و صاحبلان غیرشلرعی موقوفات که 
بله حکلم قانون اسلناد آن ها باطل گردیلده تبصره 3 ملاده واحده، آنان را بلرای دریافت 

خسلارت وارده راهنمایلی کرده کله به فروشلنده مراجعه کنند. 
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2- موضلوع ملاده 2 آیین نامله اجرایلی قانون ابطال اسلناد فروش رقبلات و آب و اراضی 
موقوفله مصلوب 1374/4/3 هیأت وزیران در جلسله فقهای شلورای نگهبان مطرح شلد 

کله مغایر با موازین شلرع شلناخته نگردید.

3- »نظلر بله ایلن کله مفاد ماده مذکلور با عنایت بله ماده واحلده قانون ابطال اسلناد و 
فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله و تبصره هلای آن در مقام تبیین حکلم قانون گذار 
بله تصویلب رسلیده و متضملن وضلع قاعلده آملره مسلتقلی نیسلت، بنابراین ملاده 2 
آیین نامله فوق الذکلر مغایر قانلون و خارج از حلدود اختیار قوه مجریله در وضع نظامات 
دولتلی نمی باشلد« )رأی هیلأت عمومی دیوان عداللت اداری، مورخ 21 اسلفند 1379، 

کالسله پرونده 79/107، شلماره دادنامه 79/396(.

4- چنان چله در خصلوص رقبله ای کله به عنوان ملک ثبت شلده و سلابقه فروش وقفی 
نداشلته ادعلای وقفیلت گردد، موضوع از شلمول قانون ابطال اسلناد فلروش رقبات، آب 
و اراضلی موقوفله و نیلز صالحیلت کمیسلیون ملاده )2( فصلل دوم آیین نامله موصوف 

خلارج و رسلیدگی به دعلوی وقفیت در صالحیلت دادگاه حقوقلی خواهد بود.

5- از تاریلخ تصویلب قانلون ابطلال اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله، کلیه 
موقوفلات علام کله بلدون مجوز شلرعی به فلروش رسلیده یا بله صورتی بله ملکیت در 

آملده باشلد بله وقفیت خلود بلر می گردد.

6- »نظلر بله این که کمیسلیون بند )ب( ملاده )2( آیین نامه قانون ابطال اسلناد فروش 
رقبلات آب و اراضلی موقوفله صرفلاً بله منظور تشلخیص مصادیق مورد نظلر قانون گذار 
تشلکیل و جنبله کارشناسلی دارد و حسلب قسلمت اخیلر بنلد مزبلور، تعییلن تکلیف 
قطعلی نسلبت بله موضوع بلا دادگاه مدنی خاص می باشلد و ملاده 10 آیین نامله نیز در 
مقلام تبییلن حکلم کلی ملاده واحده اسلت، علی هلذا به اتفلاق آراء موارد فلوق، مخالف 
و مغایلر بلا قانون، تشلخیص نگردیلد« )رأی هیأت عموملی دیوان عداللت اداری، مورخ 
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23 فروردیلن 1369، کالسله پرونده 1366/88، شلماره دادنامه 6/69(.

مـاده 3 - )اصالحـی 1380/8/2( پـس از ابطـال انتقـاالت بعـد از وقـف، اداره اوقاف و  ●
امـور خیریـه یا متولی بـا رعایت تبصـره )4( ماده واحـده قانون ابطال اسـناد و فروش 
رقبـات، آب و اراضـی موقوفه، متصـرف را برای تنظیم سـند اجاره دعـوت می نماید و 
در صورتـی کـه متصرف ظـرف سـی )30( روز از تاریخ رؤیـت نامه اوقاف بـرای تنظیم 

سـند اجـاره مراجعه ننماید به شـرح زیـر اقدام خواهنـد نمود:
1- از متصـرف قبلـی با رعایـت حقوق مکتسـب او خلع ید شـده و موقوفه بـا در نظر 

گرفتـن صرفه و صـالح وقف بـه داوطلبان دیگـر اجاره داده خواهد شـد.
2- در صورتـی کـه در مورد میزان حقوق مکتسـب قبلی بیـن او و اداره اوقـاف و امور 
خیریـه یـا متولـی اختالفـی به وجـود آیـد از طریـق مراجـع قضایی تعییـن تکلیف 
خواهـد شـد. دادگاه هـا این گونه مـوارد را خـارج از نوبت رسـیدگی و به صـدور حکم 

می نمایند.  مبـادرت 

تبصره- )الحاقی 1380/8/2( در مواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع  ■
ید می گردد ]گردد[ در صورت تقاضای زارعان، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از اراضی 
مستعد کشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه، از 
اراضی ســـایر مناطق، با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با 

رعایت اولویت اقدام نمایند.

1- نظلر بله ایلن کله ملاده 3 »آیین نامله اجرایلی قانلون ابطال اسلناد و فلروش رقبات، 
آب و اراضلی موقوفله مصلوب 1374/2/3« در راسلتای تبصلره 6 و بلا رعایلت تبصلره 
4 »ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 
1371/11/25« تصویلب شلده اسلت و متضملن حکمی فراتلر از قانون مذکور نیسلت، 
بنابرایلن مخالفتلی بلا قانلون نلدارد و موجبلی بلرای ابطال آن بله نظر نمی رسلد )ر.ك: 
رأی هیلأت عمومی دیوان عدالت اداری، کالسله پرونده 557/88، شلماره دادنامه 243،  

ملورخ 1390/06/07(. 
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2- »بلا توجله به ملاده واحده قانون ابطال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضی موقوفه 
مبتنلی بلر ابطال اسلناد مالکیلت کلیه موقوفلات عام که بلدون مجوز شلرعی به فروش 
رسلیده اسلت و تثبیلت وقفیلت آن هلا و بلا عنایلت بله حکلم منلدرج در تبصره هلای 
یلک و سله ملاده واحلده مزبلور مشلعر بلر تجویلز واگلذاری موقوفه بله عنوان اجلاره و 
للزوم مراعات حقوق مکتسلب قانونی اشلخاص و تأیید اسلتحقاق اشلخاص بله دریافت 
خسلارت از فروشلندگان زمیلن یلا خانله موقوفله کله سلند مالکیلت آن ها ابطال شلده 
اسلت، تبصلره ملاده 3 آیین نامله ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات آب و اراضلی موقوفله 
در خصلوص تنظیلم سلند اجلاره بلا مالکیلن اعیانی مغایلر قانون شلناخته نمی شلود« 
)رأی هیلأت عموملی دیوان عدالت اداری، مورخ 25 اردیبهشلت 1372، کالسله پرونده 

71/202، شلماره دادنامله 32/72(.
الزم بله ذکلر اسلت تبصلره آیین نامله مذکلور در تاریلخ 1380/8/2 به ملاده )3( ملحق 

گردید.

3- »بنلد یلک ملاده 3 آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد فلروش رقبلات، آب و 
اراضلی موقوفله در خصلوص خلع یلد متصرف رقبله موقوفه در صورت امتنلاع از تنظیم 
اجاره نامله بلا رعایلت مقلررات قانلون مربلوط مغایرتلی بلا قانلون نلدارد« )رأی هیلأت 
عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 20 شلهریور 1378، کالسله پرونلده 77/141، 

شلماره دادنامله 256/78(. 

مـاده 4- موقوفـات مشـمول ایـن آیین نامـه که به نحـوی از انحـاء در رهن یـا وثیقه  ●
یـا تأمین و بازداشـت اشـخاص ثالث قـرار گرفته بـه تبع ابطال اسـناد مالکیـت، آزاد 

خواهـد شـد. ادارات اوقـاف هنگام تنظیم سـند اجاره بـا اسـتعالم از اداره ثبت محل، 
مراتـب را بـه اطالع اشـخاص ذی نفـع خواهند رسـاند تا نسـبت به اسـتیفای حقوق 

خود از سـایر امـوال متعهد اقـدام نمایند.

مـاده 5- در مـورد موقوفـات مزروعـی مشـمول قانـون اجـازه تبدیـل به احسـن و  ●
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واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفه عـام مصوب 1350 و سـایر مراحـل اصالحات ارضی 
بـه ترتیـب زیر عمـل خواهد شـد:

الـف- در صورتـی کـه موقوفات یاد شـده به دولـت )وزارت کشـاورزی( واگذار شـده 
ولـی تاکنـون اسـناد فـروش آن به زارعـان، تنظیـم نشـده نماینـدگان اداره اوقاف و 
امـور خیریـه و اداره کشـاورزی محـل و متولیـان مربوط در دفترخانه اسـناد رسـمی 
حاضـر و بطـالن سـند را در دفاتر و هامش سـند قید و به وسـیله دفترخانه یاد شـده 

موضـوع بـه اداره ثبت محـل برای اصـالح اسـناد اعالم خواهد شـد.
ب- )اصالحـی 1381/12/28( هـرگاه موقوفـه مزروعـی پـس از انتقـال بـه دولـت با 
تنظیم سـند رسـمی بـه زارعـان مربـوط واگذار شـده باشـد، بـرای ابطال اسـناد یا 
تأییـد فـروش آن بـه همـان ترتیبی کـه در ایـن آیین نامه آمده اسـت عمـل خواهد 

. شد

مـاده 6 - )اصالحـی 1380/8/2( پـس از انجـام مـوارد منـدرج در بندهـای »الـف« و  ●
»ب« مـاده )5(، ادارات اوقـاف نسـبت بـه موقوفات تصرف شـده و متولیان نسـبت به 
موقوفـات تحـت تولیت خـود مطابق مفاد ایـن آیین نامه بـا متصرفان و زارعان سـند 
اجـاره تنظیـم می نماینـد. مبلغ اجاره بها متناسـب بـا مورد اجـاره و بـا رعایت ارزش 
حقـوق اکتسـابی متصرفـان و زارعـان طبـق نظر کارشـناس رسـمی یا خبـره محلی 

می شـود. تعیین 

تبصره 1- چنان چه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در  ■
حال حاضر در اراضی یاد شده زارعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرارداد 
اجاره تنظیم خواهد شد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند )3( از ماده )1( 

این آیین نامه مجری خواهد بود.

تبصره 2 - )اصالحی 1375/6/4( اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده  ■
باشند، موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید و در این صورت اجاره بهای 
زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد در غیر این صورت کارشناس رسمی یا خبره 



446

محلی در موقع تعیین اجاره بها، موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت.

تبصره 3- در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی  ■
آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به 

تعاریف ذکر شده در ماده )1( این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.

تبصره 4 - )اصالحی 1380/8/2( در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در  ■
محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل 
از هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب 
نسق با نظر کارشـــناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان 
)حسب مورد( و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی 
و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم 
حقوق مکتسبه، به درخواست هر یک از طرفین، موضوع توسط مراجع قضایی ذی صالح 
مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود. ادارات 
اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شـــده، در صورت تقاضای 
زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان 

اراضی اولویت قایل شوند.

»حکلم مقلرر در تبصره هلای ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات آب و 
اراضلی موقوفله عللی  ذی صلالح االطلالق مفیلد تثبیت حلق اولویلت متصرفیلن اموال 
غیلر منقلول موقوفله در انعقاد عقد اجلاره با رعایت صرفله و صالح وقف اسلت. بنابراین 
تبصلره 4 ملاده 6 آیین نامله اجرایلی قانلون مذکلور بله لحلاظ علدم ذکلر حلق اولویت 
مذکلور، مفهلوم نفی حق مکتسلب قانونلی مزبور در صلورت تغییر کاربری ملک اسلت، 
خلالف قانلون تشلخیص و به اسلتناد قسلمت دوم ماده 25 قانلون دیوان عداللت اداری 
ابطلال می شلود« )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، مورخ سلوم آبلان 1376، 
کالسله پرونده 75/254، شلماره دادنامه 100/76(. الزم به ذکر اسلت ماده 6 آیین نامه 
اجرایلی قانلون ابطال اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفه و تبصره هلای آن، در 
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تاریلخ 1380/8/2، توسلط هیلأت وزیران اصلالح گردید.

مـاده 7- کلیـه اعیانی و مسـتحدثاتی که زارعان صاحب نسـق احداث نموده باشـند  ●
متعلـق بـه زارعـان آن ها خواهـد بود و سـند اجـاره فقط نسـبت به عرصه به شـرط 

رعایـت کاربـری زمین با آنـان تنظیم خواهد شـد.

تبصره 1- چنان چه در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعان در اختیار اشـــخاص حقیقی یا  ■
حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده 

متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازه تبدیل  ■
به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط 
به مراحل مختلف اصالحات ارضی به زارعان صاحب نســـق واگذار شده باشد )نظیر منازل 
مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن( و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد، حفظ 
و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره بهای این گونه رقبات )عرصه و 

اعیان( با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.

تبصره 3- کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش نشین ها و یا اشخاص  ■
غیر احداث شده و با تأیید معتمدان محل، اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره 
بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان 

اعیان تنظیم خواهد شد.

تبصره 4 - )الحاقی 1380/8/2( به منظـــور ترویج فرهنگ احیاء و بهره وری از موقوفات و  ■
تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی آنان، 
بانک ها و سایر مؤسســـات مالی- اعتباری، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند 
تا تسهیالت مالی الزم به زارعان صاحب نســـق موقوفات اعطاء گردد. به نحوی که اعطای 
تسهیالت بانکی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفاً با استفاده از سند اعیانی، 
اخذ سفته، تضمین های زنجیرهای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منافع واگذار شده از طریق 
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اجاره و حقوق مکتسبه مترتب بر آن امکان پذیر باشد. در مواردی که بانک ها بابت تسهیالت 
اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات الوصول خود 
از محل منفعت اعیانی و حقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و 
متولیان، بانک ها و مؤسسات اعتباری یا اشخاصی که توسط آنان معرفی می شوند را در اسناد 

اجاره جایگزین زارع بدهکار می نمایند. 

تبصره 5 - )الحاقی 1380/8/2 و اصالحی 1382/12/20( به منظور رفاه زارعان صاحب نسق  ■
و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان 
حســـب مورد، در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد، 
می توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در 
پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی وی بر اساس اجاره بهایی که با 
نظر کارشناس رسمی و یا خبره محلی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین می گردد، 
تجدید خواهد شد. در موارد خاص آن گاه که مصلحت وقف یا شرایط خاص دیگر اقتضا نکند 
افزایش مدت اجاره موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور 

خیریه امکان پذیر می باشد.

مـاده 8 - )بـه موجـب رأی هیأت عمومـی دیوان عدالـت اداری به شـماره 843 مورخ  ●
1384/12/21 ابطـال گردیـد( احـداث هرگونـه اعیانی و بـاغ در اراضی نسـق زارعان 
موقوفـه توسـط ایـن زارعان با اخـذ مجـوز از سـایر مراجع قانونـی ذی ربـط و بدون 
پرداخـت پذیـره مجـاز می باشـد. مسـتأجرین می توانند نسـبت به ثبـت اعیان هایی 
مسـتحدث از طریق ادارات ثبت اسـناد و امالک اقدام نمایند و سـند مالکیت دریافت 
دارنـد. ایجـاد، توثیق و ترهیـن این گونـه اعیان ها مجاز بـوده و نیاز به اعـالم موافقت 

جداگانـه ادارات اوقـاف و امـور خیریه و یا متولیـان ندارد.

1- اگرچله ملاده )8( آیین نامله اجرایلی قانون ابطال اسلناد فروش رقبلات، آب و اراضی 
موقوفله در تاریلخ 1380/8/2 اصلالح گردیلد و احلداث هرگونله اعیانی و بلاغ در اراضی 
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موقوفله توسلط زارعلان را بلدون پرداخلت پذیره مجاز دانسلت، لیکلن این ملاده نیز بر 
خلالف حقلوق شلرعی و قانونلی موقوفات تلقلی و با رأی هیلأت عمومی دیلوان عدالت 
اداری در اسلفند 84 ابطلال گردیلد. زیلرا، مطابق ملاده 13 قانون تشلکیالت و اختیارات 
سلازمان اوقلاف و املور خیریله، وجلوه حاصله از محل پذیلره و اهدایی نظیلر اجاره بهای 
رقبلات، موقوفلات از عوایلد هر موقوفه محسلوب می گردد که بایسلتی بله مصارف مقرر 
در وقف نامله برسلد. بنابرایلن ملاده 8 آیین نامله هیلأت وزیران کله معافیلت از پرداخت 
پذیلره را بلرای زارعلان مجلاز میدانسلت و حتلی بله آن هلا حلق داده بود که نسلبت به 
اعیانی هلای مسلتحدثه بلدون اجلازه متولی سلند مالکیت دریافلت و آن هلا را در توثیق 

و ترهیلن قلرار دهنلد مغایر ملاده 13 قانون مذکلور بود.

2- شلورای نگهبلان در خصلوص ادعلای مغایرت ملاده 8 آیین نامه اجرایلی قانون ابطال 
اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفلات طلی نامله شلماره 14566/30 ملورخ 
1384/11/25 اعلالم داشلت، ملاده مذکلور خلالف موازین شلرع دانسلته شلد. زیلرا با 
توجله بله ایلن که احلداث و ایجاد اعیان مذکلوره در این گونله اراضی خلارج از محدوده 
اجلاره اسلت، فللذا انجلام آن بدون کسلب اجلازه از اداره اوقلاف یا متولیلان آن ها خالف 
موازیلن شلرع می باشلد، بالتبلع نپرداختلن پذیلره اراضلی )اصالحیله ملاده 8 آیین نامه 

اجرایلی( نیلز خالف موازین شلرع اسلت.

3- »... ب- بله شلرح نظریله شلماره 30/14566 ملورخ 1384/11/25 فقهلای محتلرم 
شلورای نگهبان ملاده 8 تصویب نامه شلماره 37127/ ت 22905 ه ملورخ 1380/8/13 
هیأت وزیران خالف احکام شلرع شلناخته شلده اسلت. بنابراین به اسلتناد قسلمت اول 
ملاده 25 قانلون دیلوان عداللت اداری ملاده مزبلور ابطال می شلود )رأی هیلأت عمومی 
دیلوان عداللت اداری، ملورخ، 21 اسلفند 1384، کالسله پرونلده 80/470، 83/635 و 

751، 84/51، شلماره دادنامله 84/43 الی846(.

مـاده 9- هـرگاه در تشـخیص زارع صاحـب نسـق اختالفـی به وجـود آیـد، فرم ها و  ●
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اسـناد و صورت جلسـات تنظیمـی در اجـرای قوانیـن اصالحـات اراضی مـالک عمل 
بود. خواهـد 

مـاده 10 - )الحاقـی 1378/2/15( چنان چـه تمـام یا بخشـی از اراضی قابـل واگذاری  ●
واقـع در حریـم روسـتاهای موقوفـات عامـه در اجـرای مـاده )56( قانـون حفاظت و 
بهره بـرداری از جنگل هـا و مراتـع- مصوب 1346- به عنـوان انفال، منابـع ملی اعالم 
شـده باشـد، می باید حـق بهره بـرداری آن توسـط سـازمان جنگل ها و مراتع کشـور 

بـه سـازمان اوقاف و امـور خیریـه و متولیان واگذار شـود.

تبصره 1- اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و  ■
بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.

تبصره 2- هرگونه تغییر کاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگل ها و مراتع  ■
کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی ربط خواهد بود.

تبصره 3- سازمان های یاد شـــده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمین های  ■
موضوع این ماده را محقق نمایند.

تبصره 4- چنان چه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت  ■
اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطالع دستگاه اجرایی مربوط اصالح و 
با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد. کلیه مستحدثاتی که در این اراضی 

توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.

1- »بلا توجله بله رأی شلماره 6 ملورخ 69/1/23 هیلأت عموملی، کله بلر اسلاس مفاد 
آن، ملاده 10 آیین نامله در مقلام تبییلن حکلم کلی ملاده واحده بوده و مخاللف و مغایر 
بلا قانلون تشلخیص نگردیلده، للذا موجبلی برای طلرح مجلدد نمی باشلد« )رأی هیأت 
عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 29 خلرداد 1369، کالسله پرونده 68/1، شلماره 

.)83/69 دادنامه 
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2- سلازمان جنگل هلا و مراتع کشلور به سلازمان جنگل هلا، مراتع و آبخیزداری کشلور 
تغییلر نام یافته اسلت.

مـاده 11- در مـورد زارعان و متصرفـان و صاحبان اعیانی و انتقـال گیرندگان موقوفات  ●
عـام- موضـوع مـواد )5 و 9( ایـن آیین نامـه- در صـورت خـودداری از تنظیم سـند 

اجـاره طبق مـاده )3( عمل خواهد شـد.

بلا مصوبله 1378/2/15 هیلأت وزیلران متنلی بله عنلوان ملاده )10( بله آیین نامله 
اجرایلی قانلون ابطال اسلناد فروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله 1374/2/3 اضافه 
گردیلد و شلماره ملاده )10( آن بله )11( و شلماره های بعلدی اللی آخلر بله همین 

ترتیلب تغییلر یافت.

مـاده 12- وجـوه حاصـل از فـروش موقوفات مزروعی که در حسـاب شـماره )5557(  ●
بانـک تعاون کشـاورزی تودیع شـده و اهدایی دولت به موقوفه تلقی شـده به نسـبت 
دسـتور پرداخت هـای وصولـی مربوط بـه هر موقوفه به حسـاب همـان موقوفه منظور 

و واریـز خواهد شـد تا در صـورت لزوم صرف عمـران و آبادی موقوفه شـود.

مـاده 13- بـه منظور رسـیدگی به حسـاب بدهی معـوق زارعـان، از تاریخ فـروش تا  ●
تاریـخ تنظیم سـند اجاره جدیـد با توجه بـه مفاد تبصـره )1( ماده )6( ایـن آیین نامه 
اجاره بهـا تعییـن و تـا میـزان پرداخت های زارعـان به حسـاب دولت با ارائـه مدارک 
پرداخـت اقسـاطی آنـان تهاتـر و در صورتی کـه زارعان بدهـکار شـوند مابه التفاوت 
محاسـبه و بـه صـورت نقـد یـا اقسـاط از آنان وصـول و بـه حسـاب موقوفـه واریز 

خواهد شـد.

مـاده 14- کلیـه مقررات ایـن آیین نامه در مـورد آب هـای موقوفه که عوایـد آن ها به  ●
مصـارف عام می رسـد نیز مجری اسـت.

مـاده 15- در مـواردی کـه جهت مورد نظـر واقف تغییر یافته باشـد به صـورت اصلی  ●
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بازگردانـده می شـود مگر این کـه بازگرداندن آن بـه وضع اول موجب عسـر و حرج و 
قلـت درآمـد و امثـال آن باشـد که در این صـورت ابقـای آن به صورت فعلـی با اجازه 
ولـی فقیـه یا نماینده ایشـان در سـازمان اوقاف و امـور خیریه بالاشـکال خواهد بود.

و  ● اخطارهـا  و   )2( مـاده  موضـوع  کمیسـیون  نظـرات  ابـالغ  مـورد  در  مـاده 16- 
دعوت نامه هایـی کـه ادارات اوقـاف و امـور خیریـه در اجرای ایـن آیین نامـه صادر و 
ارسـال می نماینـد مقـررات مربوط بـه ابالغ تصمیمـات شـعب تحقیق اوقـاف »مواد 
)10( و )29( و )31( »آیین نامـه کیفیـت تحقیق در شـعب تحقیق سـازمان حج و اوقاف 
و امـور خیریـه- موضـوع تصویب نامـه شـماره 93366 مـورخ 1365/10/18- رعایت 

شـد. خواهد 

مـاده 17- مقـررات ایـن آیین نامـه شـامل موقوفات آسـتان قدس رضـوی و حضرت  ●
معصومـه و حضرت احمد بن موسـی و سـایر موقوفاتی که متولیـان آن ها منصوب 
از طـرف ولـی فقیه باشـند نیـز می شـود. متولیان و امنـای ایـن موقوفات راسـاً امور 
اجرایـی را طبق مـاده واحده قانون ابطال اسـناد فـروش رقبـات، آب و اراضی موقوفه 

و ایـن آیین نامـه بـه عهده خواهند داشـت.

تبصره- متولیان موقوفات یاد شده می توانند در تشکیل کمیسیون موضوع ماده )2( این  ■
آیین نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.

مـاده 18- از تاریـخ تصویـب ایـن آیین نامه کلیـه مصوبات هیـأت دولت کـه مغایر با  ●
ایـن آیین نامه اسـت ملغی می باشـد. 
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همکاری دستگاه های اجرایی در طرح جامع ملی و مذهبی شناسنامه 
مساجد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مصوب 1375/3/27 رییس جمهور «

 نظـر به ایـن که قرار اسـت طرح جامع ملـی و مذهبی شناسـنامه مسـاجد در تیرماه  ●
سـال جـاری توسـط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بـا همـکاری مرکز آمـار ایران 
اجـراء گـردد، علی هـذا بـا توجه بـه اهمیت طـرح، مقتضی اسـت کلیه دسـتگاه های 
اجرایـی در جهـت کمـک بـه تجهیز امکانـات و سـایر اموری کـه موجب تسـریع در 
انجـام ایـن امـر می شـود نهایـت مسـاعدت و همـکاری الزم را بـا وزارت فرهنـگ و 

ارشـاد اسـالمی )سـتادهای اجرایی طرح( معمـول دارند. 
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آیین نامه سامان دهی، بهسازی و عمران مساجد کشور
 مصوب 1376/4/8 هیأت وزیران «

در  ● مکلفنـد،  آن  تابعـه  شـرکت های  و  سـازمان ها  ترابـری،  و  راه  وزارت   -1 مـاده 
قالـب طرح هـای مصوب در دسـت اجـرای خود، مشـتمل بـر کلیـه راه هـا، پایانه ها، 
پایانه هـای مـرزی، فرودگاه هـا، بنـادر و ایسـتگاه های راه آهـن، احـداث مسـجد یـا 
نمازخانـه مناسـب را پیش بینـی و در راه هـای موجـود با اسـتفاده از اعتبـارات فصل 
راه و ترابـری و سـایر اعتباراتـی که تأمین خواهد شـد، ترجیحاً در قالـب مجتمع های 

خدمـات رفاهـی، نسـبت به احـداث مسـجد یـا نمازخانه مناسـب اقـدام نمایند.

در تاریلخ 31 خلرداد 1390، بلا رأی مجللس شلورای اسلالمی و سلپس تأیید شلورای 
نگهبلان، وزارت راه و شهرسلازی، از ادغلام دو وزارت خانله راه و ترابلری و مسلکن و 

شهرسلازی بله وجلود آمد.

مـاده 2- سـازمان حمـل و نقـل پایانه های کشـور موظف اسـت، طرح جامـع احداث  ●
مسـاجد یـا نمازخانه هـای بیـن راهـی اعـم از مـکان یابـی، طراحـی و سـاخت را با 
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هماهنگـی سـازمان تبلیغـات اسـالمی )صنـدوق عمران مسـاجد( تهیـه نماید. 

تبصره 1- کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت تمایل  ■
به ساخت مساجد یا نمازخانه بین راهی، موظف به رعایت طرح مذکور می باشند.

تبصره 2- اداره، تعمیر و نگهداری مساجد موضوع این ماده به عهده وزارت راه و ترابری و  ■
سازمان ها و شرکت های تابعه آن می باشد.

برابلر مصوبله شلماره 74022/1901 ملورخ 1382/8/22 شلورای عاللی اداری، کلیله 
وظایلف، نیلروی انسلانی، تجهیزات، تعهلدات و اعتبلارات »معاونت راهلداری وزارت راه 
و ترابلری« بله سلازمان حملل و نقلل و پایانه هلای کشلور منتقلل و معاونلت مذکلور از 
تشلکیالت »وزارت راه و ترابلری« حلذف گردیلد و نام سلازمان به »سلازمان راهداری و 

حملل و نقلل جلاده ای« تغییریافت.

مـاده 3- وزارت خانه هـای مسـکن و شهرسـازی و کشـور مکلفنـد، بـه ترتیـب در  ●
طرح هـای جامـع و هـادی شـهرها، فضاهـای مناسـب را جهـت احـداث مسـاجد یا 
نمازخانـه و امکانـات جنبـی آن پیش بینـی کننـد. زمین هـای واگـذاری از طریـق 
وزارت خانه هـای مسـکن و شهرسـازی و جهـاد سـازندگی و شـهرداری ها بـا اجـازه 

دولـت رایـگان خواهـد بود. 

تبصره 1- واگذاری زمین رایگان برای احداث مسجد توسط شهرداری ها با اجازه شوراهای  ■
شهر یا وزارت کشور به قائم مقامی از شورای شهر خواهد بود. 

تبصره 2- وزارت جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظفند در طرح های هادی  ■
روستاها، زمین مناسب را برای احداث مسجد یا نمازخانه پیش بینی نمایند.

1- طرح جامع شلهری )Plan Master( را می توان سیسلتمی دانسلت که خط مشلی 
اصوللی و کللی سیاسلت های شلهری را تعییلن می کنلد. طلرح جاملع شلهر، عبلارت 
اسلت از طلرح بلنلد مدتلی کله در آن نحلوه اسلتفاده از اراضلی و منطقه بنلدی مربوط 
بله حوزه هلای مسلکونی، صنعتلی، خدماتلی، اداری و...، تأسیسلات و تجهیزات شلهری 
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و نیازمندی هلای عموملی شلهری، خطلوط کللی اتباطلی و سلطح الزم بلرای ایجلاد 
تأسیسلات، تجهیلزات و تعییلن محدوده هلای نوسلازی، بهسلازی و... تعییلن می شلود. 
بله عبلارت دیگلر طلرح جاملع شلهری را می تلوان سیسلتمی دانسلت کله خط مشلی 
اصوللی و کللی سیاسلت های شلهری را تعیین کلرده و اغلب در مورد شلهرهای بزرگ و 

شلهرهایی کله بیلش از 25000 نفلر جمعیلت دارنلد تهیله می گردد.

2- طلرح هلادی روسلتا طرحلی اسلت که ضملن سلامان دهی و اصلالح بافلت موجود، 
میلزان و ملکان گسلترش آتلی و نحلوه اسلتفاده از زمین بلرای عملکردهلای مختلف از 
قبیل مسلکونی، تولیدی، تجاری و کشلاورزی و تأسیسلات و تجهیزات و نیازمندی های 
عموملی روسلتا را برحسلب ملورد در قاللب مصوبلات طرح هلای سلامان دهی فضلا و 

سلکونت گاه های روسلتایی یلا طرح هلای جاملع ناحیله ای تعییلن می نماید.

3- بنیلاد مسلکن انقلالب اسلالمی در تاریلخ 21 فروردیلن سلال 1358 به فرملان امام 
خمینلی بله منظلور تأمین مسلکن محروملان و متولی توسلعه و عمران روسلتاهای 

کشلور و سلاخت واحدهای مسلکونی شلهرها تشلکیل گردید.
بنیلاد مسلکن انقالب اسلالمی در زمره نهادها و مؤسسلات عمومی غیردولتی اسلت که 
زیلر نظلر مقلام والیت فقیه قلرار دارد )ر.ك: قانون فهرسلت نهادها و مؤسسلات عمومی 

غیردولتی مصوب 1373/4/19(. 

4- »در راسلتای اصالح و بهسلازی تشلکیالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات 
توسلعه پایدار کشلاورزی و منابع طبیعی... وزارت خانه های کشلاورزی و جهاد سازندگی 
ادغلام و وزارت جهلاد کشلاورزی با کلیه اختیلارات و وظایف کله وزارت خانه های مذکور 
بله موجلب قوانیلن و مقلررات دارا بوده انلد تشلکیل می گلردد« )قانلون تشلکیل وزارت 

جهلاد کشلاورزی مصلوب 1379/10/6 با اصالحلات و الحاقات بعدی(.
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مـاده 4 - کلیـه دسـتگاه های ارایـه دهنده خدمـات شـهری موظفند، مجـوز احداث  ●
و راه انـدازی آن قسـمت از واحدهـای خدماتـی متعلـق بـه مسـاجد از قبیـل )مرکز 
فرهنگـی هنـری، کتابخانـه، خانـه روحانـی( را کـه درآمدهـای آن به طور مسـتقیم 
صـرف هزینه هـای جـاری و عمرانی مسـجد می شـود، بدون اخـذ وجه صـادر نمایند. 
در مـورد شـهرداری ها عـدم دریافـت هزینه هـای صدور مجوز به تشـخیص شـورای 

شـهر خواهـد بود.

1- در صلورت تمایلل شلهرداری تهلران می تواند نسلبت بله اعمال حمایت هلای مالی، 
پشلتیبانی، خدماتلی و تجهیزاتلی در ایجاد و مرمت، بازسلازی، نوسلازی و بهینه سلازی 
مسلاجد و نمازخانه هلای عموملی در شلهر تهلران و تمهیلد زمینه هلای الزم بلا رعایت 
اصلل توزیلع عادالنله در مقیاس هلای جغرافیایلی مختللف از طریلق دسلتورالعمل های 
مشلخص اقلدام ورزد )بنلد ج ملاده 1 مصوبه »چگونگی مشلارکت شلهرداری تهران در 
سلامان دهی وضعیلت مسلاجد در شلهر تهلران« ملورخ 1383/10/1 شلورای اسلالمی 

شلهر تهران(.

2- شلهرداری تهلران می توانلد در صلورت للزوم نسلبت به سلاخت مسلاجد در مناطق 
شلهری کله با کمبلود فضاهای مذکور مواجه هسلتند و یا مشلارکت دیگر دسلتگاه های 
اجرایلی ذی ربلط و بخش هلای غیلر دولتلی اقلدام نمایلد )تبصلره یلک ملاده 3 مصوبه 
»چگونگلی مشلارکت شلهرداری تهلران در سلامان دهی وضعیلت مسلاجد در شلهر 

تهلران« ملورخ 1383/10/1 شلورای اسلالمی شلهر تهران(.

مـاده 5- کلیـه دسـتگاه های اجرایـی ذی ربط موظفند، نسـبت به احـداث و نگهداری  ●
مسـاجد یـا نمازخانـه در دانشـگاه ها، پادگان هـا، شـهرک ها و مجتمع هـای بـزرگ 
صنعتی، کشـاورزی و تولیـدی، خدماتـی، مجموعه های رفاهی، مجموعه های ورزشـی 

و پارک ها- حسـب مـورد- اقـدام نمایند.
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کلیله وزارت خانه هلا، مؤسسلات دولتلی، مؤسسلات یلا نهادهلای عموملی غیردولتلی، 
شلرکت های دولتلی و کلیله دسلتگاه هایی که شلمول قانون بلر آن ها مسلتلزم ذکر و یا 
تصریح نام اسلت از قبیل شلرکت ملی نفت ایران، سلازمان گسلترش و نوسلازی صنایع 
ایلران، بانلک مرکلزی، بانک هلا و بیمه هلای دولتلی، دسلتگاه اجرایلی نامیده می شلوند 

)ملاده 5 قانلون مدیریت خدمات کشلوری(.

ماده 6- وزارت مسـکن و شهرسـازی مجاز است، در شـهرهای جدید از طریق شرکت  ●
عمـران شـهرهای جدیـد و در پروژه هـای آماده سـازی بـزرگ از طریق سـازمان ملی 
زمیـن و مسـکن و بـا بهره گیری از شـیوه مشـارکت و تأمین بخشـی از منابـع ریالی 
مـورد نیـاز )که در بودجه سـنواتی آن پیش بینی می شـود( نسـبت به احداث مسـجد 

اقـدام نماید.

تبصره 1- هزینه های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید  ■
و سازمان ملی زمین و مسکن کسر می شود.

تبصره 2- تجهیز و نگهداری این مساجد بر عهده هیأت های امنا، سازمان تبلیغات اسالمی  ■
)صندوق عمران مساجد، مراکز رسیدگی به امور مساجد( و سازمان اوقاف و امور خیریه- 

حسب مورد- می باشد.

1- مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد در زملره نهادها و مراکز وابسلته و مرتبلط با دفتر 
مقام معظلم رهبری می باشلد. 

2- اعضلای هیلأت امنلاء مسلجد، ماهیتاً معاونیلن و بلازوان اجرایی مدیر مسلجد )امام 
جماعت( محسلوب گردیده و به منظور تقسلیم کار و سلازمان دهی اداره صحیح مسجد، 

هلر یک مسلئول انجام بخشلی از املور مسلجد خواهند بود.

3- اعضای هیأت امنای مسلجد، از میان نمازگزاران، غالباً توسلط مدیر مسلجد انتخاب 
و جهلت تأییلد صالحیلت و صلدور حکم رسلمی به »مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد« 
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معرفی می شلوند.
اعضلای هیلأت امنلاء در مقابلل امام جماعلت، نمازگزاران و متولی، پاسلخ گوی مسلایل 

حلوزه مأموریلت خود می باشلند.

مـاده 7- وزارت خانه هـای نفـت، نیرو و پسـت و تلگـراف و تلفن و شـرکت های تابعه  ●
آن هـا موظفند حق انشـعاب آب، برق، گاز و هزینه مراسـالت مسـاجد را به اسـتثنای 
مراکـز تجـاری مربـوط به صـورت رایـگان و هزینه مصـرف مسـاجد را بـا نازل ترین 

کنند. محاسـبه  تعرفه 
در سلال 1382 همزملان بلا تصویلب الیحله تغییر وظایلف و نام وزارت پسلت و تلگراف 
و تلفلن بله »وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات« توسلط مجلس شلورای اسلالمی و با 
توجله به تغییر سلاختار شلرکت مخابرات ایلران، مجموعه قوانین و وظایلف و اختیارات 

جدیلد ایلن وزارت خانه تدوین و تصویب شلد.

ماده 8- وزارت جهاد سـازندگی، بنیاد مسـکن انقالب اسالمی و سـازمان اوقاف و امور  ●
خیریـه موظفنـد، با اسـتفاده از اعتبـارات پیش بینی شـده در بودجه های سـنواتی و 
امکانـات فنـی و تجهیزات خـود و کمک هـای مردمی بـا هماهنگی سـازمان تبلیغات 
اسـالمی )صندوق عمران مسـاجد( نسـبت به سـاخت، بازسازی و زیباسـازی مساجد 

در مناطـق مرزی و روسـتایی حسـب مورد اقـدام کنند.

تبصره- تعیین نقاط مورد نیاز ســـاخت مسجد به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان  ■
وزارت جهاد سازندگی و سازمان تبلیغات اسالمی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و امام جمعه 

و فرماندار خواهد بود.

مـاده 9- وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی موظـف اسـت، بـا اسـتفاده از اعتبارات  ●
پیش بینـی شـده در بودجـه سـاالنه خود، بـرای تکمیـل و تعمیـر و تجهیز مسـاجد 

نماید. کمـک 
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مـاده 10- سـازمان تبلیغـات اسـالمی )صندوق عمـران مسـاجد( و وزارت مسـکن و  ●
شهرسـازی )سـازمان زمین و مسـکن( موظفنـد، ضوابـط الزم الرعایـه در مکان یابی، 
طراحـی و بـه طـور کلـی الگوی سـاخت، تعمیـر و زیباسـازی مسـاجد را تهیـه و به 
تصویـب شـورای عالی شهرسـازی و معماری برسـانند. کلیـه دسـتگاه های مذکور در 
ایـن تصویب نامه و سـایر دسـتگاه های صـادر کننده مجوز سـاخت مسـاجد، ملزم به 

رعایت مفـاد آن می باشـند.

تبصره- خدمات تحقیق و مطالعه فنی مورد نیاز جهت اجرای بند فوق براســـاس توافق  ■
فیمابین صندوق عمران مساجد و سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد.

بله موجلب ماده )1( قانون تأسلیس شلورای عالی شهرسلازی و معماری ایلران )مصوب 
1351/12/22 بلا اصالحلات و الحاقلات بعلدی(، بلرای هماهنلگ کلردن برنامه هلای 
شهرسلازی بله منظلور ایجلاد محیلط زیسلت بهتلر بلرای ملردم همچنیلن بله منظور 
اعتلالی هنلر معملاری ایلران و رعایلت سلبک های مختللف معملاری سلنتی و مللی و 
ارایله ضوابلط و جنبه هلای اصیلل آن بلا در نظر گرفتلن روش های نوین علملی و فنی و 
در نتیجله یافتلن شلیوه های اصولی و مناسلب سلاختمانی در مناطق مختلف کشلور با 
توجله بله شلرایط اقلیمی و طلرز زندگی و مقتضیات محلی، شلورای عالی شهرسلازی و 

معملاری ایران تأسلیس می شلود. 

مـاده 11- سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور موظف اسـت، نسـبت بـه حفـظ، احیا و  ●
مرمـت مسـاجد قدیمی ثبت شـده که جـزء میراث فرهنگی کشـور هسـتند، از محل 
اعتبـارات پیش بینـی شـده در ردیـف خاصـی به این منظـور، بـا اولویت ویـژه اقدام 
نماید. در جلسـه علنی 23 دی ماه سـال 1382 مجلس شـورای اسـالمی، سازمان های 
میـراث فرهنگـی ایران گردی و جهان گردی از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی منتزع 
و بعـد از ادغـام آن ها سـازمان میـراث فرهنگی و گردشـگری بـا کلیه اختیـارات زیر 
نظـر ریاسـت جمهـوری تشـکیل گردیـد. هم چنین بـا تصویب شـورای عالـی اداری 
در یکصـد و سـی امین جلسـه مـورخ 1385/1/16، به منظـور تقویت و توسـعه صنایع 
دسـتی کشـور و ایجاد هماهنگی با سیاسـت های توسـعه صنعت گردشـگری سازمان 
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صنایـع دسـتی ایران بـا تمام وظایـف، اختیـارات، مسـئولیت های قانونـی، دارایی ها، 
تعهـدات، اعتبـارات، امکانـات و نیـروی انسـانی از وزارت صنایـع و معـادن منتزع و 
در سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری ادغـام شـد و نـام آن به سـازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری تغییـر یافت.

مـاده 12- سـازمان تبلیغـات اسـالمی )صنـدوق عمـران مسـاجد( موظف اسـت، با  ●
همـکاری سـازمان تأمیـن اجتماعی نسـبت بـه تهیه طـرح تأمین اجتماعـی خادمان 

مسـاجد اقـدام و بـرای بررسـی های بعـدی بـه دولت ارایـه کند.

1- سلازمان تبلیغات اسلالمی نهادی اسلت دینی و فرهنگی اسلت که دارای شلخصیت 
حقوقلی مسلتقل بلوده و در اجلرای فرملان حضلرت املام خمینلی در سلال 1358 

تأسلیس گردید.

2- خلادم مسلجد مسلئول انجلام املور خدماتی مسلجد می باشلد. در مسلاجد اسلتان 
تهلران خلدام عمدتلاً پلس از معرفی توسلط املام جماعلت به مرکز رسلیدگی بله امور 

مسلاجد )و تأییلد مرکلز( به رسلمیت شلناخته خواهند شلد.

مـاده 13- سـازمان برنامـه و بودجه موظف اسـت، نسـبت بـه پیش بینی اعتبـار الزم  ●
در بودجه هـای سـنواتی کشـور بـه منظـور کمـک بـه مسـاجد اقـدام کنـد و موارد 
یـاد شـده در ایـن تصویب نامـه را در موافقت نامه هـای مبادلـه شـده با دسـتگاه های 

اجرایـی منظـور کند. 
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از اساس نامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
 مصوب 1378/11/13 هیأت وزیران «

فصل اول- کلیات

مـاده 1- بـه منظور هماهنـگ کردن، متمرکز سـاختن و اجـرای برنامه هـای مطالعاتی  ●
و تحقیقاتـی در زمینـه شهرسـازی و معمـاری در کشـور و تهیـه ضوابـط، معیارهـا و 
آیین نامه هـای مربـوط، بـه ویـژه در زمینـه شهرسـازی و معمـاری اسـالمی- ایرانی، 
هم چنیـن انجـام راهنمایی های الزم در تهیـه و اجرای طرح های شهرسـازی و معماری 
متناسـب با نیازهـای کشـور، مرکز مطالعاتـی و تحقیقاتـی شهرسـازی و معماری که 
در ایـن اسـاس نامه به اختصـار »مرکز« نامیده می شـود، وابسـته به وزارت مسـکن و 

شهرسـازی تأسـیس می شود.
...

ماده 3- وظایف مرکز به شرح زیر است: ●
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...
ت- تحقیق و بررسـی در زمینه معماری مسـجد و جایگاه آن در شهرسـازی اسـالمی 
و انجـام اقدامـات الزم درخصـوص طراحی مناسـب برای مسـاجد وتحول اساسـی در 

این امـر.

1- هیأت وزیران در جلسله مورخ 1378/11/13 بنا به پیشلنهاد شلماره 7210/100/1 
ملورخ 1377/6/31 وزارت مسلکن و شهرسلازی و تأییلد سلازمان املور اسلتخدامی 
کشلور و بله اسلتناد ملاده واحلده قانلون اجلازه تصویلب اسلاس نامه مرکلز مطالعاتی و 
تحقیقاتی شهرسلازی و معماری اسلالمی- مصوب 1376- اسلاس نامه مرکز یادشلده را 
تصویلب نملود. همچنیلن این اسلاس نامه به موجلب نامله شلماره 78/21/6323 مورخ 

1378/12/10 شلورای محتلرم نگهبلان، به تأیید شلورای یاد شلده رسلیده اسلت.

2- اصلالح ایلن اسلاس نامه بلا پیشلنهاد وزارت راه و شهرسلازی و تأییلد سلازمان املور 
اداری و اسلتخدامی کشلور و تصویلب هیلأت دوللت امکان پذیلر می باشلد. 
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از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )3( ماده )139( اصالحی قانون 
مالیات های مستقیم، مصوب 1380

مصوب 1381/11/30 هیأت وزیران «

فصل اول- معافیت موضوع بند )الف( ماده )139( 

مـاده 1- معافیت مالیاتـی موضوع بند )الف( مـاده )139( صرفاً در مـورد بقاع موصوف  ●
کـه فهرسـت آن ها توسـط سـازمان اوقاف و امـور خیریـه به سـازمان امـور مالیاتی 
کشـور اعـالم می شـود، جـاری خواهد بود. تشـخیص سـایر بقـاع متبرکه، بـر عهده 

سـازمان یادشـده می باشد.
»بلا توجله بله نظریه فقهلای محتلرم شلورای نگهبان بله شلرح بین الهاللیلن )دریافت 
مالیلات بلر رقبلات موقوفلات عام و خلاص خالف شلرع انور اسلت، اما مالیات بلر درآمد 
اشلکالی نلدارد(، بله اسلتناد قسلمت اول ملاده 25 قانون دیلوان عداللت اداری تصمیم 
شلماره 30/4/3442 ملورخ 69/2/4 هیلأت عموملی شلورای عاللی ]مالیاتلی[ ابطلال 
می گلردد« )رأی هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری، ملورخ 2 تیلر 1375، کالسله 
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پرونلده 74/77، شلماره دادنامله 56/75(.

فصل دوم- معافیت موضوع بند )د( ماده )139( 

مـاده 2- مدارسـی که قباًل طبق تشـخیص شـورای مدیریت حوزه علمیـه قم از جمله  ●
مدارس علوم اسـالمی شـناخته شـده یا بعداً شـناخته شـوند، نسـبت بـه کمک ها و 

هدایـای دریافتـی نقدی و غیـر نقـدی از پرداخت مالیات معاف می باشـند.

تبصره 1- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تأیید شورای مدیریت  ■
حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسالمی است که باید حداکثر تا 

پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.

تبصره 2- موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات  ■
عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور 
خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأییدیه به سازمان اوقاف 
و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند )ح( ماده )139( اصالحی وفق 

ماده )8( این آیین نامه خواهد بود.

فصل سوم- معافیت موضوع بند )هـ( ماده )139(

مـاده 3- نهادهایـی کـه طبـق نظـر هیـأت وزیـران جـزء نهادهـای انقالب اسـالمی  ●
شـناخته شـده یا بشـوند، نسـبت به کمک هـا و هدایـای دریافتی نقـدی و غیر نقدی 

از پرداخـت مالیـات معاف می باشـند. 
بله نظلر می رسلد بلا توجله به پاسلخ اسلتعالم سلامانه شناسله مللی اشلخاص حقوقی 
کشلور )سلازمان ثبلت اسلناد و املالك کشلور( ملورخ 1391/8/28، کله در آن تاریلخ 
مجلوز ثبلت مرکز رسلیدگی بله املور مسلاجد را 1357/11/22 )تاریخ پیلروزی انقالب 
اسلالمی( و مرجلع تأسلیس را فرمان رهبری قلملداد کرده اند، بتوان ایلن مرکز را تحت 

شلرایط و ضوابطلی در زملره نهادهلای انقالب اسلالمی تلقلی نمود.
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فصل چهارم- معافیت موضوع بند )و( ماده )139(

مـاده 4- آن قسـمت از درآمد صنـدوق عمران موقوفات کشـور که بـه مصرف عمران  ●
موقوفات کشـور برسـد، از پرداخت مالیات معاف اسـت، مشـروط بر این که هر سـال 
گواهـی الزم مبنـی بر صـرف درآمد صندوق در امور یاد شـده توسـط سـازمان اوقاف 
و امـور خیریـه صـادر و حداکثـر تا پایـان تیرماه سـال بعد به سـازمان امـور مالیاتی 

کشور تسـلیم گردد.

فصل پنجم- معافیت موضوع بند )ح( ماده )139(

مـاده 5- آن قسـمت از درآمـد موقوفـات عام کـه طبق موازیـن شـرعی و برابر مفاد  ●
وقف نامه هـای مربـوط بـه مصرف امـور مذکـور در بنـد )ح( مـاده )139( می رسـد از 

پرداخـت مالیـات معاف اسـت مشـروط بر ایـن که:
الـف- صورت حسـاب درآمـد و هزینـه هـر سـال مالـی موقوفـه متکـی به اسـناد و 
مـدارک قابـل قبـول، حداکثر تـا 4 ماه پس از پایان سـال مالی بـه اداره اوقـاف و امور 

خیریه مربوط تسـلیم شـود.
ب- ادارات اوقـاف و امـور خیریـه مربوطـه نسـخه ای از صورت حسـاب مزبـور را بـه 
انضمـام تأییدیـه الزم مبنی بـر صرف کل یـا بعض درآمـد موقوفه در امـور مندرج در 
بنـد )ح( مـاده )139( اصالحـی- مصـوب 1380/11/27- قانـون مالیات های مسـتقیم 
)بـا ذکـر دقیـق مبالـغ کل درآمـد و رقم صرف شـده در امـور مزبور( ظرف شـش ماه 
از تاریـخ وصـول صورت حسـاب بـه اداره امـور مالیاتی محـل موقوفه تسـلیم نماید.

تبصره- موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی  ■
ملزم به رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند 

بود.
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فصل ششم- معافیت موضوع بند )ط( ماده )139(

مـاده 6- مؤسسـات خیریـه و عام المنفعـه در صورتی می تواننـد از معافیـت مالیاتی  ●
موضـوع ایـن بند اسـتفاده نماینـد که واجد شـرایط زیر باشـند:

الـف- مؤسسـه رسـماً تحـت یکـی از عناویـن فوق بـه ثبت رسـیده و غیـر انتفاعی 
بـودن آن نیـز در اسـاس نامه تصریح شـده باشـد.

ب- کمک هـا و هدایـای دریافتـی نقـدی و غیرنقـدی آن ها بـه موجب اسـاس نامه به 
مصـارف امور یاد شـده در بند )ح( مـاده )139( اصالحی قانون مالیات های مسـتقیم- 
مصـوب 1380/11/27- برسـد و ایـن امر توسـط سـازمان امـور مالیاتی کشـور طبق 

مـواد )7( الـی )9( ایـن آیین نامه تأیید شـود.
ج- اسـاس نامه آن هـا صریحـاً متضمن این موضوع باشـد که مؤسسـان و وابسـتگان 
طبقـات اول و دوم آنـان، موضـوع مـاده )18( این قانـون و هیأت امنـاء و مدیران آن ها 

مبادرت بـه انجام معاملـه با مؤسسـه ننماید.
د- اسـاس نامه مؤسسـه صریحاً حاکی از این باشـد که مؤسسـان یا صاحبان سـرمایه 
حـق هیچ گونه برداشـت و یـا تخصیص از محـل کمک هـا و هدایای دریافتـی نقدی و 
غیرنقـدی را ندارند و بعد از انحالل، دارایی مؤسسـه به سـازمان بهزیسـتی کشـور یا 

یکـی از مؤسسـات دولتی و یا مؤسسـات خیریـه و عام المنفعه دیگر واگـذار گردد.
هـ- بر درآمد و هزینه آن ها به شرح مواد )7( الی )9( این آیین نامه نظارت شود. 

مـاده 7- نظـارت بر درآمد و هزینه مؤسسـات خیریـه و عام المنفعه موضـوع بند )ط(  ●
مـاده )139( اصالحـی قانـون مالیات های مسـتقیم، ولـو این کـه دارای مـال موقوفه 

باشـند بـه ترتیب زیـر اعمال خواهد شـد:
الـف- مرجع نظـارت بر درآمد و هزینه مؤسسـات خیریـه و عام المنفعه سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور اسـت کـه می تواند ایـن اختیار را بـه ادارات امـور مالیاتـی ذی ربط و 
در مـوارد یادشـده در بنـد )3( مـاده )1( قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان حج و 

اوقـاف و امـور خیریه- مصـوب 1363- به سـازمان مزبور تفویـض نماید. 
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ب- نظـارت بـر درآمـد و هزینـه مؤسسـات عام المنفعـه ای کـه دارای مـال موقوفـه 
می باشـند و یـا اداره آن هـا بـه موجب قانون یـا آیین نامه مربـوط به سـازمان اوقاف و 

امـور خیریه محول شـده اسـت، با سـازمان یادشـده خواهـد بود.
پ- مراجـع ناظـری کـه قباًل موافـق آیین نامـه اجرایی موضـوع تبصره )4( مـاده )2( 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم- مصـوب 1366- و اصالحیـه مـورخ 1371/2/7 آن، امر 
نظـارت بـر درآمـد و هزینـه مؤسسـات عام المنفعه بـه آنـان تفویض گردیده اسـت، 
نظـارت آن ها بر مؤسسـات یادشـده با رعایت مقـررات مـاده )139( اصالحی- مصوب 
1380/11/27 - و مفـاد ایـن آیین نامـه کمـاکان معتبـر بـوده و اسـاس نامه ایـن قبیل 

مؤسسـات نیـازی به اصـالح مجـدد و تطبیق بـا ایـن آیین نامه نخواهد داشـت.

مـاده 8- مؤسسـات نام بـرده موظفند ظرف یک مـاه از تاریخ ثبت اسـاس نامه، تصویر  ●
یا رونوشـت مصـدق آن را بـه اداره امور مالیاتی محل تسـلیم و ظـرف همین مدت در 
یکـی از بانک هـای محل، حسـاب جـاری به نام مؤسسـه افتتـاح و کلیه وجـوه نقدی 
و درآمـد خـود را به حسـاب های بانکـی منتقل نماینـد و کلیه هزینه های مؤسسـه را 

از طریق آن حسـاب ها انجـام دهند.

مـاده 9- مؤسسـات خیریـه و عام المنفعـه مکلفنـد صورت حسـاب درآمـد و هزینه  ●
سـاالنه خـود را کـه متکی به اسـناد و مـدارک قابل قبول باشـد، حداکثر تـا چهارماه 
بعـد از پایان سـال مالی مؤسسـه بـه مرجع ناظـر مربوط تسـلیم نماینـد. مرجع ناظر 
مؤسسـه نیز باید ظـرف چهارمـاه از تاریخ وصول صورت حسـاب، نتیجه رسـیدگی را 
در مـورد صورت حسـاب درآمد و هزینـه و رعایت مقـررات قانـون و آیین نامه اجرایی 
مـاده )139( قانـون اعـالم و در صـورت تأییـد، گواهـی الزم را جهت اقـدام قانونی به 

اداره امـور مالیاتـی مربوط تسـلیم نماید.
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فصل هشتم- معافیت موضوع بند )ک( ماده )139(

مـاده 11 - انجمن هـا و هیأت هـای مذهبـی مربـوط بـه اقلیت هـای دینـی مذکـور در  ●
قانـون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران، جهـت اسـتفاده از معافیت مقـرر مکلفند 
گواهـی الزم مبنـی بر رسـمیت خـود را از وزارت کشـور اخذ و بـه اداره امـور مالیاتی 

ذی ربـط تسـلیم نمایند.

فصل یازدهم - مقررات عمومی

مـاده 15- اشـخاص موضـوع مـاده )139( اصالحـی مکلـف به انجـام سـایر تکالیف  ●
مربـوط از جمله تسـلیم بـه موقع اظهارنامه و ترازنامه و حسـاب سـود و زیان و کسـر 
و پرداخـت مالیـات اشـخاص ثالث طبـق قانـون مالیات های مسـتقیم خواهنـد بود.

مـاده 16- عـدم رعایت شـرایط و ترتیبات مقرر درقانـون مالیات های مسـتقیم و این  ●
آیین نامه از سـوی اشـخاص موضـوع بندهای مـاده )139( اصالحی قانون یادشـده، در 

هر سـال مالـی موجب محرومیـت از معافیت مقرر در آن سـال خواهد شـد.

مـاده 17 - )الحاقـی 1389/8/2( آن قسـمت از درآمـد موقوفات عام کـه مطابق فصل  ●
پنجـم ایـن آیین نامـه در دوره مالـی مربـوط بـه تحصیل درآمـد به مصرف نرسـیده 
باشـد، حداکثـر ظـرف یـک سـال پـس از انقضـای سـال مالی تحصیـل درآمـد نیز 
می توانـد مصـرف گـردد، در غیـر ایـن صـورت مانـده مصرف نشـده طبـق مقررات 
مربـوط مشـمول مالیـات خواهد بود. مگـر اینکه قبـل از انقضای مدت یادشـده، لزوم 
نگهـداری برای یک سـال دیگر حسـب مورد بـه تأیید سـازمان اوقاف و امـور خیریه 
رسـیده و مراتـب بـه اداره امـور مالیاتـی ذی ربـط و یا سـازمان امـور مالیاتی کشـور 

اعالم شـده باشـد.

تبصره 1- )الحاقی 1389/8/2( تاریخ انقضای یک ســـال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد،  ■
تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.
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تبصره 2- )الحاقی 1389/8/2( مانده مصرف نشده درآمد یادشده به درآمد مشمول مالیات  ■
عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. 

مـاده 18 -)اصالحـی 1389/8/2( در مـورد موقوفـات عـام بـه طور کلی و مؤسسـات  ●
عام المنفعـه ای کـه اداره امـور آن هـا به سـازمان اوقـاف و امـور خیریه محول شـده 
یـا بشـود در صورتـی کـه فاقد متولـی و یا امیـن یا مدیـر باشـند، مسـئولیت انجام 
تکالیـف مقـرر در این آیین نامـه و قانـون مالیات های مسـتقیم در ارتباط با اشـخاص 

مذکـور بـه عهـده اداره اوقـاف و امور خیریـه مربوط خواهـد بود.

مـاده 19- )اصالحـی 1389/8/2( مفـاد ایـن آیین نامه نسـبت به اشـخاص مذکور در  ●
مـاده )139( اصالحـی قانـون مالیات های مسـتقیم- مصـوب 1380/11/27- که سـال 

مالـی آن هـا از 1381/1/1 بـه بعد شـروع می شـود جاری خواهـد بود.

1- رییلس مجللس شلورای اسلالمی ملاده )17( الحاقلی بله آیین نامله مذکلور را در 
تاریلخ 1390/8/15 خلالف قانلون تشلخیص دادنلد: بله موجلب بنلد »ح« ملاده )64( 
قانلون اصلالح ملوادی از قانلون مالیات هلای مسلتقیم مصلوب 1380، بلدون هرگونله 
محدودیت هلای زمانلی »آن قسلمت از درآمد موقوفلات عام که طبق موازین شلرعی به 
مصلرف املوری از قبیل تبلیغات اسلالمی، تحقیقلات فرهنگی... و حلوداث غیرمترقبه... 
برسلد، مشلروط بلر ایلن کله درآملد و هزینه هلای مزبلور بله تأییلد سلازمان اوقلاف و 
املور خیریله برسلد، از پرداخلت مالیلات معاف اسلت«. علی هلذا، ملاده )17( الحاقی به 
آیین نامله کله بلا تعییلن ضرب االجلل یک سلاله، برخلوردار شلدن آن قسلمت از وجوه 
مصلرف نشلده مربوط بله درآمدهای حاصل از موقوفلات علام را از معافیت های مالیاتی، 
مقیلد بله زملان نموده اسلت، مغایر بلا قانون می باشلد )نظریله شلماره 51010 هل / ب 

ملورخ 1390/8/15 رییلس مجلس شلورای اسلالمی(.

2 - تبصره هلای )1( و )2( ملاده )17( الحاقلی بله آیین نامله مذکلور نیلز بله جهت ایراد 
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فلوق )مقیلد بله زمان نملودن برخورداری آن قسلمت از وجلوه مصرف نشلده مربوط به 
درآمدهلای حاصلل از موقوفلات علام از معافیت های مالیاتلی( مغایر با قانون تشلخیص 
داده شلد )ر.ك: نظریه شلماره 51010 هل/ ب مورخ 1390/8/15 رییس مجلس شورای 

اسالمی(.
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تلقی شدن کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث 
مساجد، مصالها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 مصوب 1387/7/23 هیأت وزیران  «

کمک هـای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بـرای احـداث مسـاجد، مصالهـا و مدارس  ●
علمیـه بـه عنـوان هزینه قابـل قبـول مالیاتـی تلقی می شـود.

)الحاقـی 1387/9/5( ادارات اوقـات و امـور خیریـه تنهـا مرجـع تأیید اسـناد هزینه 
کمـک اشـخاص حقیقـی و حقوقی بـرای احداث مسـاجد می باشـند.
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از اساس نامه سازمان تبلیغات اسالمی
 مصوب 1387/8/15 شورای عالی اداری «

ماده 1 - نام  ●
سـازمان تبلیغـات اسـالمی نهـادی اسـت برخاسـته از متـن انقـالب اسـالمی که در 
اجـرای فرمـان حضـرت امام خمینی در سـال 1358 تأسـیس گردیـد و از این پس 

در اسـاس نامه بـه اختصار»سـازمان« نامیده می شـود.

...

ماده 6- وظایف سازمان ●
...

15- کمـک به تأسـیس، توسـعه و تجهیز کتابخانه های مسـاجد، حسـینیه ها، مدارس 
و مراکزآمـوزش عالـی، تحقیقاتی و نیز مراکز اسـالمی و فرهنگی در راسـتای توسـعه 

تبلیغات اسـالمی در آن ها. 
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از آیین نامه اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن

مصوب1387/8/20 هیأت وزیران با اصالحات بعدی «

فصل اول- تعاریف

ماده 1- اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:  ●
1- فاقدیـن مسـکن: افـراد سرپرسـت خانواری کـه خود و افـراد تحت تکفـل آنان از 
تاریـخ 1384/1/1 )تاریـخ اجـرای قانـون برنامه چهارم توسـعه( فاقد زمین مسـکونی 
یـا واحـد مسـکونی بـوده و از تاریـخ 1357/11/22 از هیچ یـک از امکانـات دولتی یا 
امکانـات نهادهـای عمومـی غیردولتی مربوط به تأمین مسـکن شـامل زمیـن، واحد 
مسـکونی و یا تسـهیالت یارانه ای خرید و یا سـاخت واحد مسـکونی اسـتفاده نکرده 

. شند با

2- متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
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الف- فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند )1( این ماده.
ب- متأهل و یا سرپرست خانوار.

ج- دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
...

تبصره 2 - )اصالحی 1390/11/24 )سابقه سکونت برای مهاجرین از کالن شهرها به سایر  ■
شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه 
ذی ربط منتقل می شوند )به استثناء استان تهران( این سابقه مالک عمل نخواهد بود. شرط 
سابقه سکونت برای روحانیون با تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه، نیروهای نظامی و 

انتظامی با تأیید فرماندهی استان مربوط یا حکم انتقال، الزامی نمی باشد.

...
6- آماده سـازی زمیـن: فعالیت هایـی که به منظـور بهره بـرداری از اراضی خـام برای 
آماده سـازی جهـت احـداث و بهره بـرداری ضـروری می باشـد کـه شـامل تسـطیح 
زمیـن، اجـرای جـوی، جـدول، زیرسـازی و آسـفالت معابر، شـبکه های تأسیسـات 

زیربنایـی و احداث مسـاجد اسـت. 
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از اساس نامه سازمان ملی زمین و مسکن
 مصوب 1387/9/24هیأت وزیران  «

فصل پنجم- سایر مقررات:

ماده 21- سـازمان از نظر سیاسـت ها، برنامه های بخشـی و سـایر فعالیت هـای اجرایی  ●
تابع ضوابط و مقررات وزارت مسـکن و شهرسـازی است.

مـاده 22- سـازمان از پرداخت هرگونه حق تمبـر و هزینه های ثبتـی و معامالتی بابت  ●
آماده سـازی، افـراز و تفکیـک و فروش راجع بـه اراضی و امالک معاف می باشـد.

تبصره- سرمایه گذاری از منابع داخلی سازمان برای ایجاد تأسیسات روبنایی در آماده سازی  ■
اراضی و احداث مساجد و فضاهای آموزشی، خدماتی و فرهنگی به عنوان پیش پرداخت 

مالیاتی سازمان منظور می گردد.
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از آیین نامه شوراهای حل اختالف
مصوب 1388/1/16 رییس قوه قضاییه «

فصل دوم- تشکیالت شورا:
...

مـاده 4- ابقـاء شـوراهای موجود و در صورت نیاز تشـکیل شـورای جدیـد، یا انحالل  ●
آن هـا بـا پیشـنهاد رییس حـوزه قضایـی و موافقت رییس کل دادگسـتری اسـتان تا 
سـقف اعتبـارات موجود ممکـن خواهد بـود. رییس کل دادگسـتری اسـتان می تواند 
حسـب ضرورت شـوراهای تخصصـی را با لحـاظ نوع جرایـم و دعاوی تشـکیل دهد.

تبصره- به منظور اســـتفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در  ■
مساجد، مدارس، حوزه های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رییس شوراهای 
استان و موافقت رییس کل دادگســـتری استان و هماهنگی با مقامات ذی ربط مزبور انجام 

خواهد شد.
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1- شلوراهای حل اختالف که در اجرای ماده 189 قانون برنامه سلوم توسلعه تأسلیس 
شلده بلود، بله موجلب ملاده )134( قانلون برنامله چهلارم نیز تنفیلذ شلد و باالخره در 
میلان نظلرات موافلق و مخاللف، قلوه قضاییه الیحله قانونی اسلتمرار کار این شلوراها را 
تحلت عنلوان »الیحله شلوراهای حلل اختلالف و قاضلی تحکیلم« بله مجلس شلورای 
اسلالمی تسللیم کرد و مجلس شلورای اسلالمی سلرانجام در تاریخ 1387/4/18 قانون 

مربوطله را تحلت عنلوان »قانلون شلوراهای حل اختلالف« به تصویب رسلانید.

2- هلدف از تأسلیس شلورای حلل اختلالف آن گونله کله در ملاده 189 قانلون برنامه 
سلوم آملده بلود: »کاهلش مراجعات مردم بله محاکم قضایلی... رفع اختالفلات محلی و 
نیلز حلل و فصلل املوری که ماهیلت قضایی ندارد و یلا ماهیت قضایلی آن از پیچیدگی 
کمتلری برخلوردار اسلت...«. بلوده اسلت. در واقلع، هرچند شلوراهای حلل اختالف به 
عنلوان یلک کار سلنتی و غیربرنامه ریلزی شلده و حرکلت خودجلوش در میلان طوایف 
و ایلالت و عشلایر مسلبوق بله سلابقه بلوده اسلت، املا قانون مند و بلا سلازوکار مصوب 

نبوده اسلت.
بدیلن دلیلل مسلئولین ذی ربلط احسلاس کلرده بودنلد کله بایلد سلازوکارهایی بلرای 
جلوگیلری از ورود انبلوه پرونده هلا بله محاکلم پیش بینلی شلود و امور قضایی سلاده تر 
کله قابلل حلل و فصلل توسلط ریش سلفیدان و کدخدایان اسلت به آنان سلپرده شلود. 
املا بله هلر حال روشلن بلود که شلوراهای حلل اختلالف بلدون قانون مصلوب مجلس 
نمی توانسلت بله کار و حیلات خلود ادامله دهنلد و ایلن بلود کله قلوه قضاییله الیحله 

شلوراهای حلل اختلالف را بله مجللس تقدیلم کرد.

3- در نهایلت و پلس از سلپری شلدن 7 سلال از اجلرای آیین نامله اجرایلی شلوراهای 
حلل اختلالف؛ اجلرای آزمایشلی »قانون شلوراهای حل اختلالف « ملورخ 1387/2/29 
بله ملدت 5 سلال مورد موافقت مجلس محترم شلورای اسلالمی قرار گرفلت و در تاریخ 
87/5/16 نیلز مورد تأیید شلورای محتلرم نگهبان و نهایتاً ملورخ 1387/6/7 در روزنامه 

رسلمی شلماره 18495 منتشر شد.
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4- مطابلق تبصلره ملاده )4( آیین نامله فلوق، املکان تشلکیل شلورای حلل اختالف به 
صلورت سلیار و یلا دایلم در مسلاجد کشلور وجلود دارد. در مرکلز رسلیدگی بله املور 
مسلاجد اسلتان تهلران نیلز با دسلتور رییس مرکلز امور شلوراهای حل اختالف کشلور 
ملورخ 1392/9/4، یلک شلعبه تخصصلی جهلت رسلیدگی بله پرونده هلای حقوقی در 

حلوزه مسلاجد دایلر گردید.
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تعیین سازمان اوقاف و امورخیریه به عنوان متولی و مسئول پیگیری 
امور مربوط به سامان دهی ساخت وساز، احیاء، تعمیر و تجهیز مساجد 

مصوب 1388/2/20 هیأت وزیران «

در راسـتای تحقـق روند اجرایـی مـاده )107( قانون برنامـه چهارم توسـعه اقتصادی،  ●
اجتماعـی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران- مصوب 1383- سـازمان اوقاف و امور 
خیریـه به عنـوان مسـؤول پیگیری امور مربـوط به سـامان دهی ساخت وسـاز، احیاء، 
تعمیر و تجهیز مسـاجد از طریق مشـارکت های مردمی و شـوراهای اسـالمی شـهری 

و روسـتایی تعیین می شـود.
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اختصاص یک درصد از بودجه ساالنه سازمان ملی زمین و مسکن 
برای احداث مقاوم  سازی و مرمت مساجد

 مصوب 1389/1/15 هیأت وزیران «

هیـأت مدیـره سـازمان ملی زمین و مسـکن می تواند هر سـاله تا سـقف یـک درصد  ●
)1%( از بودجـه سـاالنه سـازمان را بـرای احـداث، مقاوم  سـازی و مرمت مسـاجد در 
خـارج از پروژه هـای آماده سـازی، در شـهرها و بـر اسـاس تشـخیص وزیر مسـکن و 

شهرسـازی در چارچـوب مقررات مالـی مربوطه هزینـه نماید.
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از آیین نامه اجرایی قانونی الحاق موادی به قانون سامان دهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388

مصوب 1390/4/27 وزیران عضو کارگروه مسکن «

مـاده 8- در صورتـی کـه متصـرف طبق سـوابق ثبتی قـادر بـه ارایه مـدارک دال بر  ●
مالکیت نباشـد یـا در مالکیت و تصرف اشـخاص و یا در حدود اختالف باشـد، موضوع 
بـه دو کارشـناس امـور ثبتـی )نماینـده و نقشـه بردار( و حسـب مورد دو کارشـناس 
سـازمان راه و شهرسـازی )برای شـهرها( و دو کارشناس بنیاد مسـکن انقالب اسالمی 
)بـرای روسـتاها( ارجـاع می گـردد تـا بـا تحقیقـات محلـی و مالحظـه مـدارک بـه 
موضـوع رسـیدگی و نظریـه مسـتدل خـود را به هیـأت اعـالم نمایند. هیـأت پس از 
وصـول نظریـه کارشناسـی بـا توجه بـه جمیع جهـات رأی مقتضـی صـادر می نماید. 
رأی صـادره بـه ذی نفـع یا طرفین حسـب مـورد ابـالغ می گردد تـا در صـورت عدم 
وصـول اعتـراض ظـرف بیسـت روز از تاریـخ ابالغ، نسـبت به اجـرای آن اقدام شـود.

...

تبصره- در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا  ■
اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر این صورت قباًل مراتب به متولی 
یا اداره اوقاف حسب مورد اعالم تا پس از تنظیم اجاره نامه نسبت به عملیات نقشه برداری و 

صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد. 
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از آیین نامه مالی، معامالتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی 
مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران «

مـاده 32- کمیسـیون معامـالت می توانـد اجنـاس و اثاثیـه ای را کـه زاید تشـخیص  ●
می دهـد و فـروش آن را مقتضـی نمی دانـد پـس از اخذ مجـوز از رییس هیـأت عامل 
بـا رعایـت ضوابط و مقـررات، به دسـتگاه های دولتی، مؤسسـات وابسـته بـه دولت، 
بنگاه هـای خیریـه، مسـاجد، مـدارس و واحدهـای بهزیسـتی بـه صـورت بالعـوض 

نماید.  واگـذار 
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تعیین بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 )1394 -1390( 

موضوع ماده )217( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی  «
ایران  مصوب 1391/11/29 هیأت وزیران

مقدمه «
فرهنـگ، کلی تریـن بینش و نگرشـی اسـت که انسـان نسـبت بـه جهـان دارد. این 
بینـش و نگـرش همـان معنایی اسـت کـه جامعه برای هسـتی و انسـان قایـل بوده و 
بـه انـدازه ای کلی و جهان شـمول اسـت که همـه ارزش هـا و روش های فـرد و اجتماع 
را دربـر می گیـرد و گاه حتـی می تـوان آن را متـرادف بـا جهان بینـی بـه کار بـرد. 
جهان بینـی هر قوم در شـکل و محتـوای بسـیاری از جنبه های محسـوس زندگی آن 
قـوم اثر قابـل توجهـی دارد، جهانـی که مـردم می سـازند و در آن زندگـی می کنند، 
تـا حد زیـادی تحـت تأثیـر جهان بینی آنان اسـت. بـه عبـارت دیگـر، فرهنگ یک 
قـوم، در وجـوه مختلـف زندگی آنـان از قبیل صنعـت، اقتصاد، مدیریت، شهرسـازی، 
معمـاری و هنـر، تجلـی می کنـد و بـه منزلـه روحـی اسـت کـه در کالبد تمـدن آن 
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قـوم جریـان دارد. فرهنـگ به عنوان بسـتر و زیرسـاخت توسـعه بر سـایر عرصه ها 
)سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی و...( تأثیـر می گـذارد و از آن هـا تأثیـر می پذیرد.

بـا ایـن نگـرش، وظایـف بخـش فرهنـگ را از دو جنبـه می توان مـورد بررسـی قرار 
داد. جنبـه اول وظیفـه و رسـالتی اسـت کـه ایـن بخش در توسـعه عمومی کشـور یا 
بـه عبارت دیگـر در فرهنگ توسـعه برعهـده دارد. در این رویکرد مهمترین رسـالت 
بخـش فرهنـگ به ایجاد زیرسـاخت ها و فراهم کردن بسـترهای مناسـب با اسـتفاده 
از ظرفیـت نهادی بخـش فرهنگ برای تحقق رشـد اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی و... 
معطوف اسـت. جنبـه دوم وظایف بخـش فرهنگ به توسـعه فرهنگی معطوف اسـت. 
ایـن جنبه بـه تأمین حقوق فرهنگی مـردم به معنای حق دسترسـی عادالنـه افراد به 
کاالهـا و خدمات فرهنگی اشـاره دارد. تأمیـن نیازهای فرهنگی امـری اجتناب ناپذیر 
بـرای دسـتگاه های فرهنگـی تلقـی می شـود. عـالوه بـر آن، برنامه ریـزی در مـورد 
ماهیـت و محتـوای فعالیت هـا و خدمـات فرهنگـی کـه عمومـاً از طریـق ابزارهـای 
فرهنگـی حاصـل می شـود زمینـه دیگری اسـت کـه در تدویـن برنامه های توسـعه 

فرهنگـی نباید از آن غافل شـد. 

فرهنگ در سند چشم انداز «
فرهنـگ ایـران اسـالمی از کهن تریـن و اصیل تریـن فرهنگ هـای جهانـی به شـمار 
مـی رود که زیر لوای پرچم اسـالم غنای بیشـتری نیز یافته اسـت، لذا سیاسـت گزاران 
و مسـئوالن کشـور، همواره در تدویـن و تعیین اهداف و سیاسـت های کالن و بلندمدت 
جایـگاه ویژه ای بـرای فرهنگ قایل بوده و فرهنگ را از ارکان اساسـی جامعه محسـوب 

. می کنند
ایـن رویکـرد تـا جایـی پیـش رفته کـه روح حاکـم بر اهـداف چشـم انداز 20 سـاله 
جمهـوری اسـالمی ایـران مبتنـی بـر فرهنـگ و مؤلفه هـای هویت بخش آن اسـت. 
خصوصـاً هویت اسـالمی مـورد تأکید قـرار گرفته تا حدی کـه در اولین بند از هشـت 
بنـد سـند چشـم انداز بـر فرهنـگ و عناصـر آن و بـه ویـژه فرهنگ عمومـی جامعه 
تأکیـد شـده و در بندهـای دیگر نیز به مناسـبت موضوع، به فرهنگ نیز اشـاره شـده 
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اسـت. در بنـد اول در افـق چشـم انداز بیسـت سـاله ویژگی هـای جامعـه ایرانـی به 
شـرح زیر بیان شـده اسـت:

- توسـعه یافته، متناسـب بـا مقتضیات فرهنگـی، جغرافیایی و تاریخـی خود و متکی 
بـر اصـول اخالقـی و ارزش هـای اسـالمی، ملـی و انقالبـی، تأکیـد بر مردم سـاالری 
دینـی، عدالـت اجتماعـی، آزادی هـای مشـروع، حفـظ کرامـت و حقوق انسـان ها و 

بهره منـد از امنیـت اجتماعـی و قضایی.
در بند دیگری نیز آمده است:

- فعـال، مسـئولیت پذیر، ایثارگـر، مؤمـن، رضایت منـد، برخـوردار از وجـدان کاری، 
انضبـاط، روحیـه تعـاون و سـازگاری اجتماعـی، متعهد به انقـالب و نظام اسـالمی و 

شـکوفایی ایـران و مفتخر بـه ایرانـی بودن.

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در امور فرهنگی  «
سیاسـت های کلـی برنامه پنجم توسـعه در امور فرهنگـی نیز بر موضوعـات زیر تأکید 

دارد:
- تکمیـل و اجـرای طـرح مهندسـی فرهنگی کشـور و تهیه پیوسـت فرهنگـی برای 

طرح هـای مهـم
- زنـده و نمایـان نگه داشـتن اندیشـه دینـی و سیاسـی حضـرت امـام خمینـی و 
برجسـته کـردن نقـش آن بـه عنوان یـک معیار اساسـی در تمـام سیاسـت گذاری ها 

برنامه ریزی هـا و 
- تقویـت قانون گرایی، انضباط اجتماعـی، وجدان کاری، خودبـاوری، روحیه کار جمعی، 

ابتـکار، درسـت کاری، قناعت، پرهیز از اسـراف و اهتمام به ارتقـاء کیفیت در تولید
- مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات

- استفاده بهینه از فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام
- ایجـاد درک مشـترک از چشـم انداز بیسـت سـاله و تقویت بـاور و عزم ملـی برای 

آن تحقق 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و سـازمان های وابسـته بـه آن، بزرگترین دسـتگاه 
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فرهنگـی دولتی کشـور به حسـاب می آینـد. این وزارت خانـه به عنـوان متولی اصلی 
بخـش فرهنـگ کشـور، بـه دلیـل تغییـر و تحـول در فرهنگ جـاری و نیـز نیازهای 
فرهنگی کشـور، خـود نیز از ابتدای تأسـیس تاکنـون دچار تغییر و تحوالت وسـیعی 

شـده است

اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عبارتند از: «
1- رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا

2- استقالل فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب
3- اعتـالی آگاهی هـای عمومـی در زمینه هـای مختلـف و شـکوفایی اسـتعدادها و 

روحیـه تحقـق و تتبـع و ابتکار
4- رواج فرهنگ و هنر اسالمی

5- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف انقالب اسالمی
6- گسـترش مناسـبات فرهنگـی بـا ملـل و اقـوام مختلف بـه خصوص مسـلمانان و 

جهان مسـتضعفان 
7- فراهـم آمـدن زمینه هـای وحـدت میـان مسـلمین در ادامـه بـا توجه بـه اهداف 
و شـرح وظایـف در نظـر گرفته شـده در قوانین جـاری کشـور و قانـون برنامه پنجم 
توسـعه بـرای وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و دسـتگاه های تابعه آن، به تشـریح 
مسـایل اساسـی دسـتگاه اجرایی در طول سـال های برنامه پنجم و راهبردهای اصلی 

آن دسـتگاه، بـه تفکیـک حوزه هـای گوناگـون فرهنگی خواهیـم پرداخت.
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حوزه اوقاف و امور خیریه «
1- تثبیت مالکیت موقوفات از طریق ثبت و سنددار کردن موقوفات کشور

2- نبـود برنامه ریـزی بـرای احیاء توسـعه، عمـران و بهره بـرداری بهینه از سـرمایه و 
دارایـی موقوفات

3- نبـود اشـراف اطالعاتـی بر موقوفـات و رقبـات و بقاع متبرکه کشـور، بـه منظور 
تبدیـل بقـاع به قطب فرهنگـی، حفظ و تثبیت مالکیت، حسابرسـی، کنتـرل درآمد و 

هزینـه و بهره بـرداری از سـرمایه و دارایی موقوفـات و رقبات
...

حوزه مساجد «
1- فقدان آمار جدید و دقیق از تعداد مساجد و اماکن مذهبی
2- عدم وجود یک سازمان مرکزی متولی امور مساجد کشور

3- عدم وجود ردیف بودجه مستقل برای کانون های فرهنگی و هنری مساجد
4- عدم توجه به پیوست مسجد در پروژه های مهم

5- عدم دسترسی آسان به مسجد )پراکندگی موجود نامناسب می باشد(
6- کمبود مسجد در برخی از روستاها، شهرک ها و...

7- عدم وجود پرتال یا شبکه مجازی مساجد
8- عدم توجه به مسأله بیمه فعاالن مساجد )کتاب داران، مسئوالن کانون ها و...(

9- عدم ارتباط مساجد داخل کشور با مساجد خارج کشور

راهبردهای اصلی بخش فرهنگ «
...

حوزه اوقاف و امور خیریه
1- شناسایی، تثبیت مالکیت و حفظ و نگهداری اسناد وقفی

2 - سنددار کردن موقوفات کشور
3- استیفای حقوق موقوفات با بسیج همگانی، حقوقی، ثبتی و هیأت فقهی
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4- استقرار سامانه جامع اطالعات اوقافی 
5- ایجـاد زمینـه الزم بـرای تبدیـل بقاع متبرکـه به قطـب فرهنگی و زمینه سـازی 

بـرای تقویـت حضور مـردم در بقـاع متبرکه
...

حوزه مساجد
1- توجـه بـه مسـاجد بـه عنـوان یـک مرکـز مهـم در تصمیم گیر ی هـای فرهنگی و 

اجتماعـی و تربیتی
2- تخصیـص بودجه مناسـب جهت انجـام فعالیت هـای کانون های فرهنگـی و هنری 

جد مسا
3- تجمیـع فعالیت هـای مـوازی سـازمان ها و نهادها و دسـتگاه ها در یک سـازمان یا 

شـورای مرکزی تحت اشـراف مقام معظـم رهبری 
4- در نظـر گرفتـن مسـاجد بـه عنوان پیوسـت فرهنگـی طرح های مهـم فرهنگی و 

عی جتما ا
5- ضـرورت مشـارکت دسـتگاه های مرتبط با مسـجد در انجام فعالیت هـای فرهنگی 

سیاسـت های اجرایـی بخش فرهنگ
...

حوزه اوقاف و امور خیریه
1- سامان دهی و حفظ و نگهداری مناسب اسناد

2- در اولویـت قـرار دادن برنامـه سـنددار کـردن کلیـه موقوفات و رقبات کشـور در 
سـازمان برنامه های 

3- بسـیج همگانـی حقوقی و ثبتی بـرای شناسـایی و خلع ید متصرفیـن غیرقانونی 
موقوفـات و رقبات کشـور بـا اولویت پرونده هـای ملی و مهم اسـتانی

4- بسـیج امکانـات و منابع به منظور اسـتقرار و پیاده سـازی سـامانه جامع اطالعات 
اوقافـی و فعال نمودن زیرسیسـتم های آن حسـب اولویت

5- تقویت و توسعه برنامه عمران و آبادانی بقاع متبرکه
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حوزه مساجد
1- ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی در مساجد

2- حمایـت از تأسـیس کانون هـای جدیـد در مسـاجد و پشـتیبانی از کانون هـای 
د  جو مو

3- حمایـت از تأسـیس کتابخانه هـای جدید در مسـاجد و پشـتیبانی از کتابخانه های 
د  جو مو

4- آموزش ائمه جماعات )مهارت های تبلیغ(
5- آموزش اعضای کانون ها

6- آموزش کتاب داران
7- انجام پژوهش های مسجد محور

8- ایجاد شبکه اجتماعی اعضای کانون ها یا پورتال
9- بیمه فعاالن کانون ها

10- بیمه کتاب داران
11- برگزاری جشنواره های مختلف با رویکرد هنری- دینی

12- آمارگیری مساجد و سایر مراکز مذهبی 
13- تأمیـن بودجـه مـورد نیـاز سـاخت کانون هـا و کتابخانه هـا در جوار مسـاجد به 

ویـژه مناطـق محـروم و مرزی
...

بـه منظـور اجرایـی کردن اهـداف منـدرج در سـند چشـم انداز، سیاسـت ها و قانون 
برنامـه پنج سـاله پنجـم در حـوزه فرهنگ و ارشـاد، بسـته اجرایـی وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی با رویکرد مسـأله محـوری، شـامل چهارده بسـته اجرایـی فرعی به 

شـرح زیر می باشـد:
...

بسته اجرایی فرعی 11: حفظ، شناسایی و سامان دهی موقوفات و رقبات کشور
...

بسته اجرایی فرعی 14: ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد 
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ف کمی برنامه پنجم
اهدا

ف کمی برنامه عملیاتی تا پایان سال های برنامه
اهدا

برنامه های عملیاتی

ردیف

 16694
5272

4056
3120

2400
1846

1420

بقعه

ت و مقاوم  سازی 
ک به تعمیر، مرم

ش 30 درصدی کم
افزای

بقاع متبرکه
ت و مقاوم  سازی 

تعمیر، مرم
بقاع متبرکه

6

 175289
45471

39540
34382

29898
25998

22307

نفر

س 
ت از روحانیون و طالب مدار

ش 15 درصدی حمای
افزای

ت
علوم دینی اهل سن

ت از برنامه امور اهل 
حمای
ت

سن

 1182992
306724

366734
231933

201689
175382

152506

نفر

ت حافظان و قاریان قرآن کریم
ش 15 درصدی تربی

افزای
ت حافظان و قاریان 

تربی
قرآن کریم

5
1

1
1

1
1

1

مسابقه

ش سطح کمی و کیفی مسابقات نفر بین المللی قرآن 
افزای

کریم
برگزاری مسابقات بین المللی 

قرآن کریم

 1785984
497664

414720
345600

288000
240000

200000

نفر

ش 20 درصدی متسابقین قرآنی کشور
افزای

برگزاری مسابقات قرآنی و 
دینی )شهرستانی، استانی و 

کشوری(

 23517
6100

5305
4613

4011
4488

4033
نفر

ش 15 درصدی سطح کمی ارائه خدمات به اساتید، 
افزای

اعضا هیأت علمی و دانشجویان دانشکده های علوم قرآنی برنامه دانشگاه علوم و معارف 
قرآن
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ف کمی برنامه پنجم
اهدا

ف کمی برنامه عملیاتی تا پایان 
اهدا

سال های برنامه
برنامه های عملیاتی

ردیف

1400
150

150
178

200
200

522

باب

س 878 باب خانه نور
سامان دهی و توسعه تأسی

ش های قرآنی
آموز

3
 354500

50000
50000

50000
61100

88900
54500

جلد

خرید و چاپ300000 جلد قرآن

35000
2000

2000
2000

2000
2000

25000

باب

ش 10000 باب مسجد به طرح 
افزای

تالوت نور

 8000
250

250
250

250
2000

5000

باب

ش 3000 باب مسجد به طرح 
افزای

تفسیر قرآن

20367
1000

1500
200

2500
2973

10394

پایگاه

ت به 
ش 9973 پایگاه اوقات فراغ

افزای
پایگاه های موجود

ت و ارتقای 
تقوی

ت های فرهنگی 
فعالی

و هنری
4

 1215
220

170
130

85
60

550

عنوان

ت از 665 عنوان 
شناسایی و حمای

نشریه تجربی

18
3

3
3

2
4

3
جشنواره

گ جوانان 
عناوین جشنواره بزر

مساجد
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مصوبه مجوز بخشودگی مساجد و اماکن مقدسه اسالمی و معابد 
اقلیت های مذهبی و مدارس طالب علوم دینی از پرداخت عوارض 

ساختمانی مالکانه و نوسازی
 مصوب نود و نهمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران، مورخ 1383/7/14  «

ماده واحده: ●
مسـاجد، بقـاع متبرکـه، مـدارس علوم دینـی و اماکـن موقوفـه مذهبی اسـالمی از 
قبیـل حسـینیه، مهدیـه، فاطمیـه، رضویـه و موقوفات و مسـتغالت داخـل این گونه 
اماکـن تـا ده درصـد )10%( مسـاحت زیربنا و تـا حداکثر دویسـت )200( متـر مربع و 
امـالک و مسـتغالت موقوفه وابسـته )خـارج( آن ها جمعاً تـا دویسـت )200( مترمربع 
و هم چنیـن معابـد و اماکـن مقدسـه اقلیت هـای دینـی رسـمی کشـور )مسـیحی- 
زرتشـتی، کلیمی( از پرداخت عوارض سـاختمانی و نوسـازی مالکانه معاف می باشـند 

و شـهرداری تهران موظف اسـت معادل عـوارض مترتبه را محاسـبه و در ردیف کمک 
بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی )مـواد 16 و 17( مصوبه بودجه سـال 1383 شـهرداری 

نماید. منظـور  تهران 

تبصره- احراز موقوفه بودن موارد فوق الذکر منوط به گواهی و تأیید کتبی سازمان اوقاف و  ■
امور خیریه می باشد.
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 مصوبه چگونگی مشارکت شهرداری تهران در سامان دهی وضعیت 
مساجد در شهر تهران 

مصوب یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران مورخ  «
 1383/10/1

مـاده اول- بـا توجـه بـه اهمیـت فوق العـاده مسـجد بـه عنـوان پایـگاه حرکت های  ●
مذهبـی، عقیدتـی، سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی در فرهنگ اسـالمی و بـه منظور 
حفـظ قداسـت ایـن اماکن مقـدس و ایجـاد، بازسـازی، نوسـازی و بهسـازی آن ها با 
مشـارکت بخش های مختلـف عمومی و غیردولتی، شـهرداری تهران موظف اسـت در 
اجرای مفاد ماده یکصد و شـصت و سـوم )163( قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصادی، 
فرهنگـی و اجتماعی جمهوری اسـالمی ایـران و هم چنین بندهای بیسـت و یکم )21( 
و بیسـت و دوم )22( مـاده پنجاه و پنجم )55( قانون شـهرداری، اقداماتی را به شـرح 
ذیـل بـه منظور کمک و مشـارکت در سـامان دهی وضعیت مسـاجد در شـهر تهران و 

حریم آن اعمـال نماید.
الـف- مطالعـه و مکان سـنجی جهـت ایجـاد مسـاجد یـا نمازخانه هـای عمومـی در 
محـالت مختلف شـهر تهـران و حریـم آن و خصوصـاً در بوسـتان های موجـود یا در 
حـال احـداث و نیـز در کلیـه پایانه های شـهری و معابر اصلـی ورود و خروج شـهر بر 

اسـاس ضوابـط و مقـررات موضوعه.



498

ب- پیش بینـی و تأمین اراضی و فضاهای مناسـب جهت احداث مسـاجد و پایگاه های 
بسـیج مرتبط بـا آن و نیز نمازخانه هـای عمومی در طرح های جامـع و تفصیلی مناطق 

شـهری تهران بر اساس نیازسـنجی های جمعیتی و امکان سـنجی های الزم.
ج- در صـورت تمایل شـهرداری تهـران می تواند نسـبت به اعمـال حمایت های مالی، 
پشـتیبانی، خدماتی و تجهیزاتی در ایجاد و مرمت، بازسـازی، نوسـازی و بهینه سـازی 
مسـاجد و نمازخانه هـای عمومی در شـهر تهـران و تمهیـد زمینه هـای الزم با رعایت 
اصـل توزیع عادالنـه در مقیاس هـای جغرافیایی مختلـف از طریق دسـتورالعمل های 

مشـخص اقدام ورزد.

ماده دوم- مراحل اجراء:  ●
بـه منظور حسـن اجـرای ایـن مصوبـه و ایجـاد هماهنگـی بیـن حوزه هـای اجرایی 
شـهرداری و دیگـر دسـتگاه های اجرایـی ذی ربـط و هم چنیـن ایجاد وحـدت رویه و 
تسـهیل و تسـریع اقدامات الزم، شـهرداری تهران موظف اسـت نسـبت به تشـکیل 
کمیتـه اجرایی سـامان دهی مسـاجد و نمازخانه های عمومی شـهر تهران با مشـارکت 

حوزه هـای اجرایـی مرتبـط در شـهرداری تهران اقـدام نماید.

تبصره اول- کمیته مزبور موظف است عالوه بر وظایف مطروحه نسبت به تشکیل کارگروهی  ■
تخصصی متشکل از کارشناســـان امور فرهنگی، شهرسازی و معماری و هم چنین دیگر 
کارشناسان مراجع ذی ربط به منظور بررسی و تصویب کلیه طرح های مرتبط با مشارکت 
شهرداری تهران در ساخت وساز و توسعه مساجد و نمازخانه های عمومی موضوع این مصوبه 
با لحاظ شاخص های معماری و شهرسازی الزم به منظور هویت اسالمی و ایرانی فضاهای فوق 

اقدام نماید.

تبصره دوم- کمیته مزبور موظف است نسبت به تهیه کلیه دستورالعمل های اجرایی الزم در  ■
مورد حفظ و ارتقاء سطح بهداشت، نظافت، پاکیزگی و زیبایی مسجد و نمازخانه های عمومی 

شهر تهران با هماهنگی دیگر دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید.

تبصره سوم- کلیه مناطق و واحدها و مؤسسات و شرکت های تابعه شهرداری تهران از زمان  ■
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ابالغ این مصوبه موظف به انجام هماهنگی و همکاری با کمیته مزبور خواهند بود. 

تبصره چهارم- شهرداری تهران موظف است در اجرای این مصوبه هماهنگی الزم را با دیگر  ■
دستگاه های اجرایی ذی ربط اعمال نماید.

مـاده سـوم- نظـارت و هماهنگـی به منظـور ارزش یابـی و نظـارت بر حسـن اجرای  ●
ایـن مصوبـه و هماهنگـی با سـایر نهادهـا و دسـتگاه های اجرایـی ذی ربط در شـهر 
تهران، شـورای اسـالمی شـهر تهران موظف اسـت نسـبت به تشکیل »سـتاد نظارت 
و هماهنگـی سـامان دهی مسـاجد و نمازخانه هـای عمومـی در تهـران« بـا حضـور 

نماینـدگان تام االختیـار
1- سازمان اوقاف و امور خیریه

2- مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران
3- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

4- شهرداری تهران
5- نماینده شورای اسالمی شهر تهران 

و عنداللزوم سایر نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید.

تبصره- شهرداری تهران موظف است از تاریخ ابالغ این مصوبه و حداکثر ظرف مدت دو ماه با  ■
استفاده از دستورالعمل پیشنهادی نسبت به تهیه و تدوین کلیه آیین نامه های اجرایی الزم 
به منظور حسن اجرای این مصوبه اقدام و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارایه 

نماید.

تبصره یکم- شهرداری تهران می تواند در صورت لزوم نسبت به ساخت مساجد در مناطق  ■
شهری که با کمبود فضاهای مذکور مواجه هستند و یا مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی 

ذی ربط و بخش های غیردولتی اقدام نماید.

تبصره دوم- شهرداری تهران موظف است با اولویت بندی الزم اعتبارات مورد نیاز را برآورد  ■
نموده و در بودجه سال 1384 و بودجه های سالیانه خود پیش بینی و به شورای اسالمی شهر 
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تهران جهت تصویب پیشنهاد نماید.

د- جـذب و جلب مشـارکت ها اعم از عمومی و غیردولتی در ایجاد، توسـعه، بازسـازی 
و نوسـازی مسـاجد و نمازخانه هـای عمومـی در صـورت هماهنگی بـا طرح های جامع 

شـهری و با ارایه تسـهیالت تشـویقی از طریق ذیل:
1- لغـو عـوارض سـاختمان و نوسـازی مالکانـه از بخش عمومـی و غیـر دولتی جهت 
احـداث، توسـعه و یـا نوسـازی مسـاجد و نمازخانه هـای عمومـی بر اسـاس ضوابط و 

موضوعه. مقـررات 
2- مشـارکت از طریـق واگـذاری اراضـی متعلق بـه شـهرداری تهران بـه متقاضیان 
مذکـور جهـت احـداث مسـاجد و نمازخانه هـای عمومی بر اسـاس مقـررات و ضوابط 

موضوعـه )در صـورت تمایل شـهرداری تهران(

تبصره- مستغالت داخل حریم مســـاجد تا ده درصد )10%( مساحت زیربنا و حداکثر تا  ■
دویست )200( مترمربع و امالک و مستغالت موقوفه وابسته به مساجد واقع در خارج از حریم 

آن ها جمعاً تا دویست )200( متر مربع مشمول تسهیالت مذکور خواهند بود

1- طلرح »چگونگلی مشلارکت شلهرداری تهلران در سلامان دهی وضعیت مسلاجد« با 
امضلای هفلت نفر از اعضای شلورای اسلالمی شلهر تهران شلامل آقایان: رسلول خادم، 
حبیلب کاشلانی، عبلاس شلیبانی، حملزه شلکیب، مسلعود زریبافان، حسلن بیلادی و 
محملود خسلروی وفا بلا قیلد یک فوریت ارایله گردیده بلود. یک فوریت طلرح در ردیف 
اول دسلتور یکصلد و سلیزدهمین جلسله علنلی- فوق العلاده شلورا به تاریلخ 83/9/15 

قلرار گرفلت و به اتفلاق آراء )سلیزده رأی( تصویلب گردید.

2- تصویلب طلرح در یکصلد و شلانزدهمین جلسله علنلی- فوق العلاده شلورا بله تاریخ 
83/10/1 ملورد بررسلی قلرار گرفلت کله پلس از قرائت و اسلتماع گزارش کمیسلیون 
اصللی و توضیحلات ارایله شلده، کفایلت مذاکلرات اعلالم و بلا لحلاظ ملوارد اصالحی و 
پیشلنهادی، مفلاد آن مشلتمل بر سله ماده و هشلت تبصره بله اتفاق آراء )پانلزده رأی( 

بله تصویب رسلید.
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 مصوبات جلسات ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور 
سال های 1386 الی 1388 «

سـتاد پشـتیبانی و هماهنگـی امـور مسـاجد کشـور برابـر آیین نامه مصـوب مورخ  ●
83/10/22 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی دارای 16 عضـو می باشـد کـه بر اسـاس 
احـکام صـادره از سـوی رییـس محترم شـورای عالـی انقـالب فرهنگی بـه عضویت 

می شـوند. منصوب  سـتاد 
بـه منظـور حسـن اداره جلسـات و تنظیـم برنامه هـا و انجـام وظایـف محوله، سـتاد 

شـیوه نامه اجرایـی مربـوط بـه جلسـات را بـه شـرح ذیـل تعییـن می نماید:

ماده 1- اداره جلسات ستاد بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد. ●

تبصره- در صورت عدم حضور رییس، دبیر ستاد مسئولیت اداره جلسات را بر عهده خواهد  ■
داشت.
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مـاده 2- جلسـات سـتاد با حضـور حداقـل دو سـوم اعضاء رسـمیت یافتـه و اعتبار  ●
مصوبات سـتاد بـا اکثریـت حاضر در جلسـه خواهـد بود.

مـاده 3- دبیر سـتاد می توانـد در موارد ضـروری، فرد یا افـرادی را برحسـب مورد با  ●
هماهنگـی رییس و بدون داشـتن حق رأی به جلسـات دعـوت نماید.

ماده 4- جلسات ستاد هر یک ماه یک بار تشکیل خواهد شد. ●

تبصره 1- جلسات فوق العاده بنا به دعوت رییس و دبیر ستاد و یا به تقاضای پنج نفر از اعضاء  ■
تشکیل خواهد شد.

ماده 5- نحوه تعیین دستور جلسات به شرح ذیل است: ●
1- 5- موضوعـات قابـل طـرح به وسـیله هـر یـک از اعضاء کتبـاً به دبیرخانه سـتاد 

می گردد.  پیشـنهاد 
2- 5- دبیرخانـه موظـف اسـت فهرسـت موضوعات پیشـنهادی را به رؤیت ریاسـت 
سـتاد و بعـد از کسـب نظر کارشناسـی موضوع در سـتاد مطـرح و سـتاد می تواند در 

راسـتای عمل بـه وظایـف مربوطه تشـکیل به کارگـروه تخصصـی نماید.
3- 5- کارگـروه بایـد موضوعـات منتخـب را بعـد از مطالعـه بـه ترتیـب طبقه بندی 

نمـوده و آن را بـرای ارایـه در جلسـات سـتاد آماده سـازد.
4- 5- مـواردی کـه قـرار اسـت در دسـتور جلسـات مـورد بحث قـرار بگیرنـد باید 
حداقـل یـک هفته قبل از تشـکیل جلسـه همراه بـا تعیین تاریخ جلسـه به وسـیله 

دبیرخانـه بـرای کلیه اعضـاء ارسـال گردد.

تبصره2: اکثریت اعضای ســـتاد در صورت نیاز می توانند موضوعی را برای قرار گرفتن در  ■
دستور کار مشخص و به دبیرخانه اعالم نمایند و در این صورت دبیرخانه موظف است خارج از 

اولویت های تعیین شده در دستور جلسه قرار دهد.
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مـاده6- طـرح مجـدد هـر موضوع یـا مصوبـه در صـورت پیشـنهاد اکثریـت اعضاء  ●
سـتاد و موافقـت رییـس یـا دبیر سـتاد ممکـن خواهـد بود.

مـاده7- اعضاء موظفند در کلیه جلسـات سـتاد شـخصاً شـرکت نماینـد و درصورت  ●
عـدم امـکان حضـور الزم اسـت مراتـب را حداقل سـه روز قبـل از تاریخ جلسـه به 

اطـالع دبیرخانه برسـانند.

مـاده 8- دبیرخانـه موظف اسـت صورت جلسـات مربوطـه را برای کلیه اعضاء سـتاد  ●
و روسـای دسـتگاه های مربوطه ارسـال نماید. 

تبصره 3: دبیرخانه می تواند برای انجام وظایف خود از وجود یک یا دو منشـــی در جلسات  ■
ستاد استفاده نمایند.

مـاده 9- دبیرخانـه موظـف اسـت مصوبـات را از طریق دسـتگاه های عضـو پیگیری  ●
نمـوده و در صـورت عـدم اجـرا، موضـوع را به سـتاد منعکس نمـوده و بعـد از اتخاذ 

تصمیمـات در جلسـات سـتاد، نتیجـه بـه دسـتگاه های مربوطه اعـالم گردد.

مـاده 10- دبیـر موظف اسـت مصوباتـی را که انتشـار آن ها به نظر سـتاد بـرای عموم  ●
الزم اسـت، از طریـق رسـانه های عمومی بـه اطالع مردم برسـاند.

شرح مصوبات ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور )سال های  «
1386 تا 1388(.

اللف- مقرر شلد تقویم سلالیانه برنامه هلای فرهنگی، مذهبی و مناسلبت ها در مسلاجد 
بلر اسلاس ایلام کل سلال )365 روز( تنظیلم و تدویلن گلردد )جلسله هفدهلم، ملورخ 

.)86/5/1

ب- در تنظیلم تقویلم برنامه های سلالیانه مسلاجد باید نوع، مناسلبت ها و نحلوه اجرای 
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برنامله بله صورت محلی، شهرسلتانی، اسلتانی، کشلوری، مراکز آموزشلی و تفریحی مد 
نظلر قلرار گیلرد و بله صورت پیوسلت های کامل و واضح بله دبیرخانه سلتاد ارایه گردد. 

)جلسله هفدهم، مورخ 86/5/1(. 

ج- مقلرر شلد سلازمان های اوقلاف و املور خیریه، تبلیغلات اسلالمی و وزارت فرهنگ و 
ارشلاد اسلالمی هلر کلدام دو نفر کارشلناس جهت کملک به کارگلروه فرهنگلی و امور 

فرهنگلی معرفی نمایند. )جلسله ملورخ 86/5/15(.

 د- کلیات طرح اوقات فراغت به شرح ذیل به تصویب رسید:
»به منظور هماهنگی ]در[ اجرای طرح های اوقات فراغت در مسلاجد، سلتاد هماهنگی 

طرح اوقات فراغت در مسلاجد تشکیل می شلود« )جلسه هفدهم 86/5/15(.
هلل- اعضلاء سلتاد هماهنگلی طرح اوقلات توسلط اعضاء سلتاد پشلتیبانی و هماهنگی 

املور مسلاجد به شلرح ذیلل انتخاب شلدند:
1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

2- سازمان تبلیغات اسالمی
3- سازمان صدا و سیما

4- مرکز رسیدگی به امور مساجد )فقط در استان تهران(
5- سازمان اوقاف و امور خیریه 

6- شهرداری تهران )فقط در تهران( )جلسه هفدهم، مورخ 86/5/15(. 

و- مقلرر شلد بلرای سلتاد طرح اوقلات فراغلت در مسلاجد، دبیرخانه مرکلزی و کمیته 
نظارت بر عملکرد دسلتگاه های عضو تشلکیل گردد )جلسله هجدهم، مورخ 86/5/15(.

ز- مقرر شلد توسلط دبیرخانه سلتاد نسبت به اخذ مصوبه اسلتانداری تهران درخصوص 
دسلتگاه های ذی صالح در صدور مجوز ساخت وسلاز مسلاجد شلهر تهران پیگیری الزم 

به عمل آید )جلسله بیسلتم، مورخ 86/7/16(.
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ح- مقلرر شلد فضلای مسلاجد کشلور بله گونله ای مهیلا شلود کله برنامه هلای مذهبی 
و قرآنلی آن هلا در تملام ایلام سلال انجلام شلود و تنهلا بله ملاه مبلارك رمضلان و یلا 
مناسلبت های خلاص و اعیلاد اسلالمی اکتفلا نگلردد )جلسله بیسلت و یکلم، ملورخ 

.)86/7/30

ط- مقلرر شلد طرح هلای خادملان قرآن در مسلاجد و جشلنواره مسلاجد قرآنی در یک 
طلرح واحلد تحلت عنوان »مسلجد محوری بلا رویکرد زندگلی قرآنی« تجمیلع و ادغام 

گردند )جلسله بیسلت و دوم، ملورخ 86/8/22(.

ی- مقلرر شلد بله منظلور عملیاتی نملودن طرح فوق سلتادی با مسلئولیت و محوریت 
کانون هلای فرهنگی هنری مسلاجد و مشلارکت دسلتگاه های ذی ربط شلامل: سلازمان 
تبلیغات اسلالمی، سلازمان اوقاف و امور خیریه، نیروی مقاومت بسلیج، مرکز رسلیدگی 
بله املور مسلاجد، سلازمان صدا و سلیما و سلازمان میلراث فرهنگلی، صنایع دسلتی و 

گردشلگری تشلکیل گردد )جلسله بیسلت و دوم، مورخ 86/8/28(. 

ك- مقلرر شلد در رابطله با پیشلنهاد دبیر شلورای امنیت کشلور مبنی بر اتخلاذ تدابیر 
الزم بلرای پیونلد و تعاملالت الزم میلان بلرادران اهلل سلنت و شلیعیان، سرپرسلت 
کارگلروه فرهنگلی سلتاد بلا هماهنگلی مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد، سلازوکارهای 
الزم بله منظلور فراهلم نملودن پنج وقت اقامه نملاز جماعت در مسلاجد مناطق خاصی 
از تهلران پیش بینلی و در جلسله آتی سلتاد مطرح تا مورد بررسلی و تصویلب قرار گیرد 

)جلسله بیسلت و سلوم، مورخ 86/11/29(.

ل- مقلرر شلد بله منظلور تقاطع گیلری اعتبلارات تخصیصلی هر یلک از دسلتگاه های 
عضلو سلتاد در مقولله کملک بله مسلاجد کارگروهلی متشلکل از نماینلدگان وزارت 
کشلور، سلازمان تبلیغات اسالمی، وزارت مسکن و شهرسلازی ]وزارت راه و شهرسازی[، 
کانون هلای فرهنگلی و هنلری مسلاجد و سلازمان اوقاف و املور خیریه وضعیلت میزان 
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اعتبلارات اختصاصلی هلر یلک از دسلتگاه ها را بله طور شلفاف احصلاء و به سلتاد ارایه 
نماید )جلسله بیسلت و نهلم، ملورخ 87/7/29(.

م- مقرر شلد با توجه به اعالم آمادگی شلهرداری محترم تهران با احداث 500 نمازخانه 
در سلطح بزرگ راه هلا و خیابان هلای اصلی شلهر تهلران اوالً: عنلوان نمازخانه های مورد 
نظلر بله مسلجد تغییر نلام و ثانیاً: هنلگام طراحی و احداث، نماد مسلجد اعلم از: مناره، 
گنبلد و سلبک معملاری مربلوط بله آن رعایلت گلردد )جلسله سلی و چهلارم، ملورخ 

.)88/1/17

ن- مقلرر شلد هنلگام طراحلی و احلداث بیمارسلتان های دولتلی و خصوصلی مکانلی 
بلا کاربلری مسلجد پیش بینلی و موضلوع از طریلق نماینده محتلرم بهداشلت، درمان و 

آملوزش پزشلکی پیگیلری گردد )جلسله سلی و چهلارم، ملورخ 88/1/17(. 
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آیین نامه ستاد سامان دهی مساجد استان تهران
مصوب 1390/8/7 «

 شـورای سیاسـت گذاری مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد شـورای سیاسـت گذاری  ●
مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد در یکصـد و چهـل و پنجمین جلسـه خـود )مورخ 
90/8/7( بنـا به پیشـنهاد مرکز و به اسـتناد بنـد )ب( از راهبردهای ذیـل اهداف مربوط 
بـه امـور اجتماعـی و بندهـای )الـف( و )ب( از راهبردهای ذیـل اهداف مربـوط به امور 

مدیریـت کالن چشـم انداز مسـاجد در افـق 1404 هجری شمسـی مصـوب نمود:
نظـر بـه اهمیـت و جایـگاه بی بدیل مسـاجد در تحقق چشـم انداز کالن نظـام مقدس 
جمهـوری اسـالمی ایـران و انتقـال از وضعیـت موجود مسـاجد به وضعیـت مطلوب 
بـا مؤلفه هـای: نهـادی دینـی، فعـال، اثرگـذار و مسـئولیت پذیر در صحنـه تعامالت 
فرهنگـی و برخـوردار از روحیـه تعـاون و سـازگاری اجتماعـی، توانا، پویـا، کارآمد و 
توان منـد در ترویـج، آمـوزش و تبلیـغ فرهنـگ اسـالمی بـا بهره منـدی از حضور و 
مشـارکت مـردم و دسـتگاه های مرتبـط و مسـئول و ارتقـاء بخـش هویت اسـالمی، 
انقالبـی و وحدت ملی، سـتاد سـامان دهی مسـاجد اسـتان تهران در مرکز رسـیدگی 
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بـه امور مسـاجد تشـکیل خواهد شـد.

الف( اهداف: «
1( تحقـق منویـات رهبـر فرزانـه انقـالب در خصـوص ایجـاد زمینه هـای هماهنگی، 
تعامـل، هم افزایـی و ارتقـای سـطح کیفـی فعالیـت دسـتگاه های جبهـه فرهنگـی 

اسـالمی انقالب 
2( نظام مند نمودن تعامل مساجد با سایر نهادهای فرهنگی - اجتماعی

3( تحقـق راهبـرد تمرکـز در هدف گـذاری و سیاسـت گذاری و اجرای غیـر متمرکز، 
توام بـا نظـارت و ارزیابی

ب( وظایف : «
1( ایجـاد بسـتر مناسـب و الگویـی در جهت تحقق اهـداف عالیه رهبـر فرزانه انقالب 
در خصـوص تاسـیس مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد و انتقال ایـن الگو به سـایر 

اسـتان ها
2( بررسی و تصویب اقدامات اجرایی هماهنگ در ارتباط با مساجد استان تهران
3( نظارت و ارزیابی در خصوص وظایف مترتب بر هر یک از اعضای حقوقی ستاد

4( ارایـه پیشـنهادهای اصالحـی در ارتبـاط بـا سیاسـت ها، راهبردهـا و برنامه هـای 
دسـتگاه های عضـو

5( سـامان دهی مسـایل و مشـکالت ناشـی از فقدان متولی خـاص یا ناشـی از تواکل 
و تزاحم متولیـان متکثر

6( انسجام بخشـی بـه اعتبـارات، تالش هـا و خدمات دسـتگاه های مرتبط با مسـاجد 
اسـتان در جهت هم افزایـی و جلوگیـری از موازی کاری ها

7( بررسـی ماموریـت و برنامه هـای دسـتگاه های مرتبط با مسـاجد در اسـتان تهران به 
منظـور بهینه سـازی وظایـف و حـذف موازی کاری ها در قبال مسـاجد و افزایش مشـارکت

8( شناسـایی و تشـویق دسـتگاه های برتر اسـتان در زمینه ارائه خدمات به مسـاجد 
بـه صـورت سـالیانه و معرفـی دسـتگاه های ضعیف بـه شـورای فرهنگی دفتـر مقام 

معظـم رهبری



509 فصل سوم: مقررات 

ج( اعضای ستاد : «
1( رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان )به عنوان رییس ستاد(

2( مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران
3( مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران
4( مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

5( رییس دبیرخانه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان
6( مدیر کل اطالعات استان تهران یا معاون مربوطه

7( فرمانده نیروی مقاومت بسیج در استان تهران
8( نماینده تام االختیار استاندار تهران
9( نماینده تام االختیار شهردار تهران

تبصره 1- جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای  ■
اعضای حاضر معتبر است. 

تبصره 2- رییس ستاد در موارد مقتضی می تواند از نمایندگان سایر دستگاه های ذی ربط  ■
جهت حضور در جلسات ستاد و تصمیم گیر ی ها دعوت نماید. 

تبصره 3- با هدف حفظ میزان اثربخشی و قدرت تصمیم گیر  ی ستاد، اعضاء شخصاً در جلسه  ■
حضور خواهند داشت. 

د( دبیرخانه ستاد : «
دبیرخانـه سـتاد زیرنظر رییس سـتاد فعالیـت خواهد نمـود و وظایف زیـر را بر عهده 

خواهد داشـت:
1( تمهید مقدمات تشکیل جلسات ستاد

2( ابالغ و پیگیری اجرای مصوبات
3( ثبت، ضبط و بایگانی اسناد و نتایج جلسات
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هـ( زمان بندی جلسات ستاد: «

جلسـات سـتاد حداقل ماهـی یک بـار و طبق برنامـه زمان بندی شـده سـاالنه که از  ●
قبل تصویـب می گـردد برگزار می شـود.

تبصره 4- جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رییس ستاد یا پیشنهاد یک سوم اعضا برگزار  ■
می گردد.

ایـن آیین نامـه مشـتمل بر 5 بنـد و 4 تبصـره در تاریـخ 90/8/7 بـا اکثریـت آراء به 
رسـید.  تصویب 
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بخشنامه اهمیت نماز و ضرورت تنظیم برنامه های مالقات عمومی 
توسط مدیران و مسئوالن در مساجد جهت رسیدگی به مشکالت 

مردم بخشنامه 
مورخ 1383/9/5رییس قوه قضاییه  «

اهلل اهلل فی الصلوه فانها عمود دینکم؛ 
امیرالمؤمنین علی

نمـاز؛ نیـاز روح و شـکوه نیایـش، عالی تریـن و شـکوه مندترین ارتبـاط بی نهایـت 
کوچـک آفریـده بـا بی نهایت بـزرگ آفریـدگار، مجموعه حقایـق و معارفی اسـت که 
بشـر در گـذرگاه حیـات می آمـوزد تا با نیـروی ایمـان به اوج انسـانیت عـروج کند. 
کوشـش در راه احیـای روح نمـاز و فرهنگ مترقـی آن در همه شـؤون زندگی فردی و 
اجتماعـی از جملـه ویژگی های ممتاز و سـازنده نماز اسـت. در پرتو اقامـه این فریضه 
الهـی، حریـم، حـدود و روح نمـاز را پـاس بداریـم و بـا حضـور در فضـای عطرآگین، 
روحانـی و معنـوی مسـاجد و جمـع نمازگـزاران پاک نهـاد بـه یـاری بنـدگان خـدا 
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بشـتابیم. رفـع گرفتاری هـا و حل مشـکالت مـردم و تالش بـرای بهره منـدی آنان از 
عدالـت در سایه سـار رحمـت و غفران پـروردگار، از جملـه فرامین نماز اسـت که باید 
مـورد توجه همـکاران محترم قـرار گیرد و در اجرای آن کوشـش نمایند. مسـئوالن و 
مدیران دادگسـتری ها و رؤسـای سـازمان های تابعـه در جهت افزایـش اعتماد جامعه 
بـه قـوه قضاییه به عنـوان یکـی از هدف هـای کالن برنامه توسـعه قضایی، بـا تنظیم 
برنامـه مالقات هـای عمومی در مسـاجد، اظهـارات مردم را اسـتماع و ضمن ارشـاد و 
راهنمایـی، نسـبت به رفـع مشـکالت و گرفتاری های آنـان اقـدام و پیگیری های الزم 
را معمـول دارند. توفیق همـکاران در اقامه فریضـه نماز، تعاون اجتماعی و مسـاعدت 

بـه بندگان خـدا را از حضرتش مسـألت دارم.
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دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطالحات مندرج در آیین نامه 
اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

 مصوب 1365/3/27 سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه «

1- منظـور از کلمـه سـازمان در آیین نامـه مصوب و این دسـتورالعمل، سـازمان حج و 
اوقـاف و امور خیریه اسـت.

2- وقـف عـام: وقفی اسـت که در جهـت و مصلحت عمومـی و یا عناوین عامه باشـد. 
ماننـد وقـف بر مسـاجد، مـدارس، تعزیـه داری، اطعـام، دارو و درمان، کمک بـه فقرا، 

ایتـام و غیره.
موقوفاتـی که ]به[ وسـیله اقلیت هـای دینی برای معابـد و امـور عام المنفعه اختصاص 

یافته وقـف عام تلقی می شـود.
3- وقـف خـاص: وقفی اسـت برای شـخص یا اشـخاص معیـن و محصـور، مانند وقف 

بـر اوالد و احفاد
4- موقوفـات متصرفـی: موقوفاتـی اسـت که بـه موجب قانـون و با رعایـت آیین نامه 
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اداره آن هـا بـه عهده سـازمان حـج و اوقـاف و امور خیریه می باشـد.
5- نظـارت اسـتصوابی و اطالعـی: نظـارت اسـتصوابی آن اسـت که اقدامـات متولی 
بـا تصویـب قبلـی ناظر صـورت گیرد. نظـارت اطالعی آن اسـت کـه اقدامـات متولی 
فقـط به اطـالع ناظر برسـد و در مواردی کـه طبق قانـون و آیین نامه نظارت سـازمان 

پیش بینـی شـده این نظارت اسـتصوابی اسـت.
6- اماکـن مذهبـی اسـالمی: بـه اماکنـی اطالق می شـود که بـرای عبادت یـا زیارت 
یـا انجـام مراسـم مذهبی ایجاد شـده یـا اختصـاص یافته و جنبه اسـتفاده شـخصی 

نداشـته باشد.
7- مؤسسـات و انجمن هـای خیریـه: مؤسسـاتی اسـت غیر تجـاری که بـرای تعظیم 
شـعایر اسـالمی، امور فرهنگی، بهداشـتی، تربیتـی، معاونت های عمومـی و یا هر نوع 

عمـل خیر دیگری تأسـیس شـده و به ثبت رسـیده و یا تشـکیل شـود.
8- صالحیـت: عبـارت از شـرایطی اسـت که متولیـان، امناء و یـا نظار باید براسـاس 

مفـاد وقف نامه و قانون، داشـته باشـند.
9- گورسـتان متروکه موقوفه: گورسـتانی اسـت کـه در حال حاضر میـت در آن دفن 
نمی شـود و بـه موجـب اسـناد و مـدارک ثبتـی و یـا وقف نامـه یا احـکام صـادره از 

محاکـم و یا شـیاع محلـی، موقوفه باشـد. 
10- متولـی: شـخصی اسـت که به اسـتناد مفـاد وقف نامه با تشـخیص شـعب تحقیق 

و یـا حکـم دادگاه جهـت اداره امور موقوفه تعیین شـده یا بشـود.
11 - نایب التولیـه: شـخصی اسـت کـه از طـرف متولـی به اسـتناد متن وقف نامـه و یا 
براسـاس موازیـن شـرعی و قانونـی بـرای اداره امور موقوفـه تعیین می شـود. مدت و 

حـدود اختیـارات نایب التولیه بـه وسـیله متولی معیـن می گردد.
12- ممنوع المداخلـه: در صورتـی کـه متولـی یا ناظر بـه موجب قانون و یا رسـیدگی 
شـعبه تحقیـق و حکـم دادگاه از دخالـت یـا نظـارت در امـور موقوفه منع گـردد، تا 

زمـان حصـول برائـت، ممنوع المدالخلـه نامیده می شـود.
13- ضـم امیـن: در مواردی که بـه موجـب رأی دادگاه اداره موقوفه می بایـد با دخالت 
شـخص دیگـری عالوه بـر متولی باشـد، این عمـل ضم امین و شـخص تعیین شـده، 
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امیـن منضم نامیده می شـود.
14- معـزول: در صورتـی که به موجب رسـیدگی شـعبه تحقیـق و رأی دادگاه، متولی 

یـا ناظر از سـمت تولیت یـا نظارت برکنـار گردد، معـزول نامیده می شـود.
15- بودجـه: پیش بینـی درآمـد و هزینـه موقوفه یا مـکان مذهبی یا مؤسسـه خیریه 
اسـت کـه براسـاس اسـناد و مـدارک اجـاره، وقف نامـه، اسـاس نامه و غیـره در فرم 

مخصـوص بـرای یک سـال مالـی تنظیم می شـود.
16- صورت حساب: صورت درآمد و هزینه براساس اسناد و مدارک مثبته.

17- مفاصـا حسـاب: گواهی مبنـی بر تفریق درآمـد و هزینه موقوفه یـا مکان مذهبی 
یا مؤسسـه خیریه با رعایت بودجه سـالیانه می باشـد.

18- رقبـه: عبـارت اسـت از یـک واحـد ملکـی غیـر منقـول. هـر موقوفه یـا مکان 
مذهبـی ممکـن اسـت دارای یـک یا چنـد رقبه باشـد.

19- مبـرات مطلقـه: آن اسـت کـه واقـف مصرف درآمـد را بـرای احسـان، خیرات و 
بریـات بـدون قیـد و وصـف، اختصاص داده باشـد.

20- مجهول المصـرف: موقوفـه ای اسـت که به علت فقـدان و یا از بین رفتن قسـمتی 
از وقف نامـه و یـا اجمـال و ابهـام عبـارات وقف نامه، نـوع مصرف عواید آن، مشـخص 

نباشد.
21 - مجهول التولیـه: موقوفـه ای اسـت کـه به علـت نداشـتن وقف نامه و یـا به علت 
عـدم ذکـر نام یا صفـت بـرای اداره کننده، نتوان شـخص معینـی را به عنـوان متولی 

موقوفه تعیـن کرد.
22- سـیره جاریـه: رویـه ای اسـت مسـتنبط از نظـر واقـف کـه عواید موقوفـه فاقد 
وقف نامـه بـر آن اسـاس مصـرف می شـده اسـت. احـراز این رویـه با شـعب حقوقی 

ادارات تحقیـق می باشـد.
23- پذیـره: وجهـی اسـت که بـه هنگام ایجـار اراضی موقوفـه با اعطـای حق تملک 
اعیـان به مسـتأجر، به عنـوان پذیره ابتدایـی و یا به هنـگام انتقال رقبـات به عنوان 
پذیـره انتقالـی، حسـب مورد، بـه نفـع موقوفه بـا رعایـت آیین نامه مربـوط دریافت 

خواهد شـد.
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24- اهدایـی: وجهـی اسـت کـه بـه هنـگام اسـتیجار قانونـی، بـه موقوفـه تقدیـم 
می گـردد.

25- هدایـای مسـتقل: عبـارت اسـت از کمک هـای بالعوضـی اسـت کـه از طـرف 
اشـخاص بـه ادارات حـج و اوقـاف و امـور خیریـه تقدیـم می شـود.

26- تعـدی: عبـارت اسـت از تجاوز متولی یـا ناظر یا امیـن موقوفه یـا اماکن مذهبی 
از حـدود قانـون یـا اذن و یـا متعارف نسـبت بـه موقوفـه و اماکن مذهبـی و یا حقوق 

 . آن ها
27- تفریـط: عبـارت اسـت از تـرک عملـی از سـوی متولی یا ناظـر و یا امیـن که به 
موجـب وظایـف معیـن و یا قانـون و یا متعـارف برای حفظ عیـن و یا منافـع موقوفه و 

اماکـن مذهبی الزم اسـت.
28- مظنـه تعـدی و تفریط: وجود قراین و شـواهدی اسـت بـر امکان تجـاوز یا ترک 
عمـل توسـط متولـی یـا امین کـه تضییـع حقوقـی را احتماالً نشـان دهـد. اعالمات 
افـراد موثق و وجود شـکایات موجه و مسـتمر و بی توجهـی به تذکـرات ادارات حج و 
اوقـاف و امـور خیریـه یا عـدم تنظیم بودجـه )موضوع مـاد 20 آیین نامـه( می تواند از 
جملـه ایـن قراین و شـواهد تلقی گـردد. در مـوارد مذکـور در این بنـد، ادارات حج و 
اوقـاف و امور خیریه بایسـتی مراتب را مشـروحاً به سـازمان مرکزی گزارش و کسـب 

تکلیـف نمایند.
29- بطـون الحقـه: به کسـانی اطالق می شـود که بعـد از موقوف علیهـم فعلی، طبق 

مفـاد وقف نامه، مصـداق موقوف علیهـم قرار خواهنـد گرفت.
30- حـوزه: محـدوده عمل یک واحد تشـکیالتی اداره حـج و اوقاف و امـور خیریه یا 

شـعب تحقیق اسـت که به وسـیله سـازمان تعیین و ابالغ می شـود.
31 - اجرت المثـل: عبـارت اسـت از حق التصـدی کـه در قبـال اداره امـور بقـاع متبرکه 
طبـق مـاده 34 آیین نامه اجرایـی قانون بـرای ادارات حـج و اوقاف و امـور خیریه تعیین 

می گـردد.

بله منظلور آن کله اصطالحلات بله کار بلرده شلده در آیین نامله و مقلررات ملورد عمل 
بلرای سلازمان حلج و اوقلاف و املور و کارکنلان ذی ربط موجلب اختالف در برداشلت و 
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تفلاوت اسلتنباط نشلده و ایجلاد ابهام و اشلکال ننمایلد، نماینده ولی فقیه و سرپرسلت 
وقلت سلازمان اوقلاف و املور خیریله در تاریلخ 1365/3/27، بلا توجه به ملاده )70( 

آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه 
مصلوب 1365/2/10 هیلأت وزیلران، تعاریلف فلوق را در قاللب دسلتورالعمل تهیه و به 

ادارات و مسلئولین مربوطله ابلالغ نمودند.
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 دستورالعمل آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، 
مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات 

عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
 مصوب 1374/11/25 سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه  «

1- قراردادهـای کار در بقـاع متبرکـه، مسـاجد، حسـینیه ها، تکایـا و مـدارس علوم 
دینـی و موقوفـات عـام غیرتولیدی بـه صورت مـوردی بین هیـأت امنـاء، متولی و یا 
اداره اوقـاف و امـور خیریه به عنـوان کارفرما و کارکنـان خدام آن ها بـه عنوان کارگر 
منعقـد می شـود. در موقوفـات عـام غیرتولیدی، متولـی و در صـورت متصرفی بودن، 

هیـأت امنـاء و اداره اوقـاف و امور خیریـه مربوطه کارفرمـای قـرارداد خواهند بود.
2- در صورتـی کـه کارفرما قصـور و یا تخلفـی از ناحیه کارگر مشـاهده کند حق دارد 
بـه خدمـت او خاتمه دهـد و در ایـن صورت کارگـر حق مطالبـه هرگونه وجهـی را از 

خود اسـقاط و سـلب می نماید.
3- هـرگاه کارفرمـا قبـل از انقضـای مدت قـرارداد نیـاز به ادامـه کار کارگر نداشـته 
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باشـد می توانـد مراتـب را بـه وی ابـالغ و بـا پرداخت یـک ماه دسـتمزد بـه ازای هر 
سـال اشـتغال به کار او خاتمـه دهد.

4- هـرگاه کارگـر قبـل از انقضـای مدت قـرارداد مایـل به ادامه کار نباشـد بایسـتی 
یـک مـاه قبـل مراتـب را کتبـاً بـه کارفرما اعـالم نمایـد، در غیـر این صـورت ترک 
کار تلقـی و قـرارداد کار منفسـخ اسـت. بدیهی اسـت هـرگاه کارگر یک مـاه قبل از 
انقضـای مدت قـرارداد عـدم تمایل خود را بـه ادامه کار اعـالم نماید، بـا وی برابر بند 

3 دسـتورالعمل رفتار خواهد شـد.
5- بـا توجـه به مفـاد تصویب نامـه در پایان مـدت قرارداد یـا خاتمـه کار معین طبق 

مـاده 24 قانـون کار عمل خواهد شـد.
6- میـزان دسـت مزد با توجـه به نوع کار و نحوه اجرای آن از سـوی کارفرما پیشـنهاد 
و پـس از تأییـد اداره کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان مربوطه قابـل پرداخت خواهد 

. د بو

1- بله نظلر می رسلد بنلد )2( دسلتورالعمل مذکلور که حلق مطالبه هرگونله وجهی را 
از کارگلر سلاقط و سللب می کنلد، با ملاده 959 قانون مدنلی که اشلعار می دهد: »هیچ 
کلس نمی توانلد بله طلور کللی حق تمتلع و یا حلق اجلرای تمام یلا قسلمتی از حقوق 

مدنلی را از خود سللب کنلد« در تعارض قلرار دارد
.

2- بله توضیحلات ذیلل آیین نامله مسلتثنی شلدن خلدام و کارکنلان بقلاع متبرکله، 
مسلاجد و... از شلمول بعضلی از ملواد قانلون کار مصلوب 1371/11/26 هیلأت وزیران، 

منلدرج در همیلن مجموعله رجلوع کنید. 
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دستورالعمل و وظایف پیشنهادی کارگروه تخصصی ستاد پشتیبانی 
و هماهنگی امور مساجد

 مصوب 1385/2/18 ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد «

مقدمه «
در راسـتای تحقـق وظایـف منـدرج در مـاده )2( آیین نامه سـتاد پشـتیبانی مصوب 
جلسـه 553 مـورخ 83/10/22 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و شـیوه نامه اجرایی 
مـورخ 85/2/11 سـتاد پشـتیبانی و هماهنگی امور مسـاجد، کارگروه هـای تخصصی 

زیر نظـر سـتاد تشـکیل می گردد.

ماده 1- عنوان کارگروه ها ●
کارگروه هـای تخصصـی بـر سـه محـور اصلـی تحـت عنـوان کارگـروه تخصصـی 
هماهنگـی و امـور فرهنگی، کارگروه تخصصی پشـتیبانی و عمران مسـاجد و کارگروه 

تخصصـی امـور حقوقـی و نیـروی انسـانی تشـکیل می گردد.
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ماده 2- وظایف کارگروه ها ●
شرح وظایف کارگروه ها به شرح ذیل تعیین می گردد:

1- 2- کارگروه تخصصی هماهنگی و امور فرهنگی
1- 1- 2- شناسـایی و اولویت بنـدی مسـایل و موضوعـات فرهنگـی قابـل طـرح در 

ستاد. جلسـات 
2- 1- 2- تهیـه و تنظیـم طرح هـای توجیهـی با ماهیـت فرهنگی در راسـتای تحقق 

مأموریت هـای محولـه کارگروه.
3- 1- 2- تهیـه طرح هایـی کـه عامـل افزایش انگیـزه و فرهنگ سـازی در بین عموم 

مردم ]اسـت[، جهـت کمک های مـادی و معنوی به مسـاجد.
4- 1- 2- بررسـی و ارایـه راه هـای افزایش وفـاق و همدلی بین فعاالن عرصه مسـاجد 

و مردم بـا محوریت ائمـه جماعات در تحقـق این مهم.
5- 1- 2- مطالعـه و ارایه راهکارهای مناسـب در راسـتای افزایش اثربخشـی مراسـم 

اعیاد و وفیات و مناسـبت های رسـمی در مسـاجد. 
6- 1- 2- بحـث و بررسـی پیرامـون ایجـاد و توسـعه ارتباطات و گسـترش بانک های 

اطالعـات مسـاجد و یکسان سـازی اطالعـات با هـدف به هنگام سـازی آن.
7- 1- 2- ارایـه روش هـای موثـر و کارآمـد بـا اسـتفاده از دیدگاه هـا و فعالیت هـای 
علمـی و کارشناسـانه )پایان نامه هـای دانشـجویی و...( در راسـتای تبییـن جایـگاه 

مسـاجد بـا حضـور شـخصیت های صاحـب نظر.
8- 1- 2- بررسـی و ارایـه طرح هـای مناسـب بـا هـدف افزایـش ارتباطـات جوانان 

دانش آمـوز، دانش جویـان، نخبـگان جـوان و... بـا مسـاجد.
9- 1- 2- بررسـی راه هـای افزایـش حضـور نخبگان جامعـه، اندیشـمندان، محققان، 

نویسـندگان و... در فعالیت های مسـاجد.
10- 1- 2- ارایـه راهکارهـای مناسـب و نظام منـد جهـت برگـزاری جشـنواره ها و 

مسـابقات فرهنگـی، هنـری و ورزشـی ویـژه نمازگـزاران.
11- 1- 2- تهیـه طرح های مناسـب در راسـتای غنی سـازی اوقات فراغـت نمازگزاران 

بـه ویژه نمازگـزاران جوان.
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12- 1- 2- طراحـی هدف منـد در راسـتای فرهنگ سـازی در بیـن مـردم بـه منظـور 
احیـاء سـنت های اسـالمی )مانند نکوداشـت، بهداشـت، اعتـکاف و...(

13- 1- 2- طراحـی شـیوه های نویـن نظرسـنجی هدف منـد از اقشـار مختلف جامعه 
بـا هدف آشـنایی بیشـتر با نظـرات آماری جامعـه راجع به مسـاجد.

2- 2- کارگروه تخصصی پشتیبانی و عمران مساجد
1- 2- 2- طراحـی سـازوکارهای الزم در راسـتای شناسـایی و سـامان دهی مسـاجد، 

احـداث، تعمیر، تجهیـز و نگهداری مسـاجد.
2- 2- 2- بررسـی و ایجـاد سـازوکارهای الزم بـرای حمایت و پشـتیبانی از موقوفات 
مسـاجد و ارایه شـیوه های مناسـب در راسـتای ایجـاد و افزایش درآمدهای مسـاجد.
3- 2- 2- بررسـی شـیوه های نویـن در راسـتای نقش آفرینـی نمازگـزاران در مواقع 

بروز حـوادث غیـر مترقبه.
4- 2- 2- شناسـایی و راه هـای جـذب و هدایـت کمک هـای مردمـی )بـازار، اصناف، 

خیرین، واقفیـن و...( به مسـاجد.
5- 2- 2- تهیـه و تنظیـم طرح هایی در راسـتای تحقق بهداشـت مطلوب مسـاجد از 

جمله طرح بهداشـت یاران مسـاجد. 

3- 2- کارگروه تخصصی امور حقوقی و نیروی انسانی
 1- 3- 2- تهیـه و تدویـن پیش نویـس آیین نامـه، دسـتورالعمل ها، بخش نامه هـای 

ابالغی سـتاد.
2- 3- 2- طراحـی آموزش هـای توجیهـی در راسـتای تحقـق مطلوب اهداف سـتاد 

جهـت دسـت اندرکاران امور مسـاجد.
3- 2- 2- بررسـی موانـع و شناسـایی راهکارهـای موجود در راسـتای انجـام هر چه 

بهتـر وظایف مصوب سـتاد.
4- 3- 2- تهیـه و تدویـن سیاسـت های تشـویقی و حمایتـی جهت دسـت اندرکاران 

امور مسـاجد.
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5- 3- 2- طراحـی و سـازمان دهی امـور اداری و رسـیدگی به وضعیت پرسـنل فعال 
در امر مسـاجد.

6- 3- 2- انجام مطالعات کاربردی حقوقی با هدف احقاق حقوق مساجد.
7- 3- 2- بررسـی و ارایـه راهکارهـای حقوقی مناسـب جهت تشـکیل صندوق های 

قرض الحسـنه جهت کمک بـه نمازگزاران مسـتمند.
8- 3- 2- نظام منـد کـردن کمک هـای نمازگـزاران مسـاجد به نمازگزاران مسـتمند 

مسکین. و 
9- 3- 2- نظام منـد کـردن ارتباطـات مسـاجد با دیگر دسـتگاه ها و نهادهـا و تعیین 

میـزان دخالت دیگر دسـتگاه ها در امور مسـاجد.
10- 3- 2- طراحـی تشـکل ها و انجمن هـای مختلـف فرهنگـی، هنـری، ورزشـی و 

غیره بـا ماهیـت حقوقی ویـژه نمازگـزاران.
11- 3- 2- ارایـه راهکارهـای حقوقـی در تعیین میزان تعامل مسـاجد بـا فعالیت های 

نهادهـای مدنی نظیر احـزاب و تشـکل های غیردولتی.
12- 3- 2- نظام منـد کـردن جایـگاه حقوقـی مسـاجد در ایـام برگـزاری انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری، خبـرگان رهبـری، مجلس شـورای اسـالمی، شـوراها و...
13- 3- 2- تهیـه و تنظیـم طرح هایـی از جملـه بـه کارگیـری خادمـان افتخـاری 

 . جد مسا
14- 3- 2- ارایـه طرح هـای حقوقـی مناسـب بـه منظـور سـامان دهی هیـأت امنـاء 

مسـاجد در راسـتای مدیریـت بهینه مسـاجد کشـور.
15- 3- 2- پیگیری بیمه نمودن خادمان زحمت کش مساجد. 

16- 3- 2- ارایـه راهکارهـای حقوقـی جهـت معافیـت خدمات فرهنگی، پزشـکی و 
تجـاری وابسـته بـه مسـاجد از فعالیت های عمومـی دولت.

ماده 3- اعضاء ●
اعضـای کارگروه هـای تخصصـی مرکـب از اعضـا یـا نماینـدگان تام االختیـار معرفی 

شـده از سـوی اعضای ذیـل خواهنـد بود.
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- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
- وزارت کشور

- وزارت مسکن و شهرسازی
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- سازمان تبلیغات اسالمی
- سازمان اوقاف و امور خیریه

- سازمان صدا و سیما
- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

- ائمه جماعات
- مرکز رسیدگی به امور مساجد

- شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
- ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

- نیروی مقاومت بسیج
- شهرداری تهران

تبصره 1- رییس دبیرخانه ستاد، مسئول برگزاری تشکیل و نظارت بر جلسات کارگروه ها  ■
می باشد و مسئول کارگروه ها از میان اعضای کارگروه انتخاب خواهند شد. 

تبصره 2- دبیر جلسات کارگروه ها توسط دبیرخانه ستاد انتخاب می گردد. ■

تبصره 3- مسئول کارگروه حسب مورد می تواند از دیگر افراد صاحب نظر جهت حضور در  ■
جلسات بدون داشتن حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده 4- رسمیت جلسات ●
جلسات گارگروه ها با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد.
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ماده 5- زمان جلسات ●
جلسات کارگروه ها هر دو هفته یک بار تشکیل می گردد. 

تبصره- در صورت ضرورت، جلسات خارج از برنامه زمان بندی شده برگزار خواهد شد. ■

ماده 6- تصویب آیین نامه ●
ایـن آیین نامـه در شـش مـاده و 4 تبصـره در تاریـخ 85/2/18 بـه تصویـب سـتاد 

پشـتیبانی و هماهنگـی امـور مسـاجد کشـور رسـید.

1- برقلراری ارتبلاط مناسلب میلان دسلتگاه ها، سلازمان ها و نهادهلا بلرای پشلتیبانی 
از مسلاجد بله منظلور افزایلش سلطح بهلره وری و کارآیلی مسلاجد، برنامه ریلزی بله 
منظلور جلذب حمایلت وزارت خانه هلا، سلازمان ها و نهادهلای دولتلی و غیردولتی برای 
افزایلش مشلارکت در رفلع مشلکالت مسلاجد کشلور و هماهنگلی و نظلارت بر حسلن 
اجلرای وظایلف دسلتگاه های ذی ربط، از مهمترین اهداف تشلکیل سلتاد »پشلتیبانی و 

هماهنگلی املور مسلاجد کشلور« در سلال 83 بوده اسلت.
2- از مهم تریلن وظایلف سلتاد »پشلتیبانی و هماهنگی امور مسلاجد کشلور« می توان 

بله ملوارد ذیل اشلاره نمود: 

اللف( تبییلن نحلوه هملکاری و مشلارکت وزارت خانه هلا، سلازمان ها و نهادهای کشلور 
با مسلاجد.

ب( هماهنگ سلازی فعالیلت وزارت خانه هلا، سلازمان ها و نهادهای کشلور و برنامه ریزی 
به منظور اسلتفاده مناسلب از امکانات و توانمندی آن ها در تقویت بنیه مسلاجد کشلور.

ج( ارایله پیشلنهادهای راهبلردی و برنامه ریلزی مناسلب بله منظلور رفلع مشلکالت 
اساسلی مسلاجد در مکان یابلی، ساخت وسلاز، توسلعه و تعمیلر، نوسلازی، بهداشلت و 

تجهیلز امکانلات و فن آوری هلای روز.
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د( تلالش بلرای تثبیلت موقعیت حقوقی مسلاجد، متولیان، هیأت امنلاء، ائمه جماعات، 
خادمین و دسلت اندرکاران امور مسلاجد.

هلل( تدویلن روش های جلذب امکانات و تسلهیالت از وزارت خانه ها، سلازمان ها و نهادها 
به منظور پشلتیبانی از مساجد. 

و( بله موجلب توافق نامه سلازمان اوقلاف و امور خیریه بلا وزارت رفلاه و تأمین اجتماعی 
و اختصلاص بودجله از سلوی دولت کله به طرح »بیمه خدام مسلاجد« موسلوم گردید، 
خادمیلن ثابلت مسلاجد بلا معرفی سلازمان اوقلاف، برابر قانلون تأمیلن اجتماعی تحت 

پوشلش بیمله صاحبان حرف و مشلاغل قلرار گرفتند. 
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دستورالعمل نحوه اداره رقبات و مستغالت مساجد 
مصوب 1386/9/20 سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه  «

فصل اول- کلیات: سابقه و خالصه موضوع «
بـه موجـب بند یـک مـاده یـک قانـون تشـکیالت و اختیـارات سـازمان، اداره امور 
موقوفـات عـام فاقـد متولـی یـا مجهول التولیـه برعهـده سـازمان می باشـد و از آن 
جـا کـه اغلب رقبـات موقوفات مسـاجد فاقـد متولـی بـوده و اداره امور ایـن رقبات 
برعهـده ادارات اوقـاف و امـور خیریـه می باشـد، بـا توجـه بـه شـمار زیـاد این گونه 
رقبـات کـه موجب تراکـم مضاعف وظایـف و فعالیـت ادارات گردیده و لـزوم بازنگری 
در نحـوه اداره آن هـا را بیـش از پیش ضروری سـاخته اسـت. بر این اسـاس به جهت 
مشـارکت مـردم در اداره موقوفـات و با اسـتناد به ماده یـک آیین نامه نحـوه انتخاب 
و برکنـاری، شـرایط و حدود اختیـارات و وظایف امیـن، یا هیأت امنـای اماکن مذهبی 
و موقوفـات می تـوان بـرای اداره بخشـی از این گونـه موقوفـات هیـأت امنـاء انتخاب 

 . د نمو

.. .
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ب- هدف
استفاده از توان مردمی در اداره موقوفات و مستغالت مساجد و حفظ ساختمان آن 

ج- منظور
1- احاله اداره بخشی از امور رقبات مذکور به هیأت امنای مساجد

2- کاهـش میـزان تصدی گـری واحدهـای اجرایـی اوقـاف و امـور خیریـه در رقبات 
مسـاجد. موقوفات 

فصل دوم: اجرا «
الف- تدبیر

انتخـاب و انتصـاب افـراد متدیـن محلی برای حفـظ و نگهداری سـاختمان مسـاجد 
و اداره رقبـات، مسـتغالت و وصـول عوایـد و منافع و صـرف آن هـا در چارچوب مفاد 

وقف نامه هـا و سـیره جاریـه بـر اسـاس برنامه بودجه سـه سـاله سـازمان.

ب- دستورات اجرایی
1- ادارات اوقـاف و امـور خیریـه مطابـق آیین نامـه مذکـور نسـبت بـه شناسـایی و 
تعییـن هیـأت امنـاء بـرای حفـظ و نگهـداری سـاختمان کلیه مسـاجد حـوزه عمل 
خـود و اداره موقوفـات آن هـا اقـدام نمایند. بدیهی اسـت پس از تأییـد اعضای هیأت 
توسـط کمیسیون تشـخیص صالحیت اسـتان، احکام امانت از سـازمان مرکزی صادر 

خواهد شـد. 

2- ترکیـب هر هیأت امناء متشـکل از سـه تـا پنج نفر از بیـن افراد معـروف به امانت 
و متدیـن و معتمـد محـل امام جماعت مسـاجد بـا توجه به مـاده 2 آیین نامـه مذکور 

خواهدبود.
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تبصره 1- اعضای هیأت امناء در اولین جلسه از بین خود یک نفر به عنوان رییس، یک نفر  ■
مسئول امور مالی و یک نفر منشی انتخاب و طی صورت جلسه مراتب را به اداره اوقاف و امور 

خیریه محل اعالم خواهند نمود.

تبصره 2- مساجدی که دارای امام جماعت دایم و راتب هستند، مسئولیت هیأت امناء بدون  ■
مالحظه مفاد تبصره 1 بند ب با امام جماعت خواهد بود. 

تبصره 3- مساجدی که بیش از یک نفر امام جماعت دایم یا راتب در یک وقت و یا در اوقات  ■
سه گانه دارند، مسئولیت هیأت امناء با امام جماعتی که جنبه محوری دارد می باشد.

3- بـا معرفـی اداره اوقـاف و امـور خیریـه محـل یـک فقـره حسـاب جاری بـه نام 
موقوفـات مسـجد )با درج نام مسـجد( در نـزد یکی از شـعب بانک ملت یـا تجارت با 
دو امضـای رییـس هیأت امناء، مسـئول امـور مالی هیأت امنـاء و نماینـده اداره اوقاف 

و امـور خیریـه محل افتتـاح گردد.

4- انجـام امـور اوقافی رقبات و مسـتغالت مسـجد شـامل واگـذاری آن ها بـه اجاره 
و تنظیـم و تجدیـد اسـناد اجـاره برابر مقـررات مربـوط در اداره اوقاف و امـور خیریه 

محـل و به امانـت هیـأت امناء صـورت گیرد.

5- وصـول و هزینـه نمـودن عواید کلیه رقبات و مسـتغالت و نگهداری حسـاب آن از 
طریـق حسـاب جـاری مذکور، تنظیـم بودجه فـردی و اخذ مفاصاً حسـاب به وسـیله 

هیأت امنـای همان مسـجد انجـام می گردد.

بدیهـی اسـت حق التولیـه متعلقـه بایـد در طی سـال برداشـت و به حسـاب مربوط 
واریـز و درخواسـت پـاداش هیـأت امنـاء نیز بـه روال سـابق بـه اداره کل امـور مالی 

سـازمان ارسـال گردد.

تبصره- هزینه عواید مذکور در چارچوب برنامه سه ساله امکان پذیر می باشد.  ■
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6- اسـناد هزینه هـای صـورت گرفتـه از محل عواید مذکـور و در صورت عـدم امکان 
فهرسـت آن هـا پس از مهـر و امضای تمـام اعضای هیـأت امناء به عنوان سـند هزینه 
مثبته مورد رسـیدگی شـعب حسابرسـی ادارات تحقیق هنگام صدور مفاصاً حسـاب 

خواهـد بود.

7- شایسـته اسـت هیأت امنـای مورد نظـر در انجام هزینـه صرفه و صـالح و اولویت 
مصالـح موقوفـه و مسـجد را لحـاظ و جهت پیشـرفت و ارتقـای آن ها تدبیـر و تالش 

الزم مبـذول نمایند.

8- کلیـه کارهـای عمرانـی و تعمیراتی در مسـجد و رقبات آن که از محـل درآمدهای 
مذکـور صـورت می گیـرد بایـد به تأییـد دفتـر فنـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریه 

اسـتان برسد.

9- تصمیمـات هیأت امنای مسـاجد که با اکثریت آرا اتخاذ شـده باشـد پـس از تأیید 
اداره اوقـاف و امور خیریه محل قابل اجراسـت.

10- ایـن دسـتورالعمل شـامل مسـاجد بیـن راهـی و هم چنین مسـاجدی کـه جنبه 
زیارت گاهـی دارند نمی شـود و کمـاکان وفق مقـررات و دسـتورالعمل های صـادره از 

سـوی سـازمان اوقـاف و امور خیریـه اداره می شـود.

ج- دستورات هماهنگی
1- پـس از صـدور احکام هیأت امنـاء و افتتاح حسـاب جاری مسـجد، ادارات اوقاف و 
امـور خیریـه موظفند موجودی موقوفه مسـجد و سـایر اسـناد مورد نیـاز را با تنظیم 

صورت جلسـه تحویل و تحـول نمایند.

2- کلیه واریزی ها و پرداخت ها صرفاً باید از طریق حساب جاری مفتوحه صورت گیرد.
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3- انجـام وصـول عوایـد و هزینـه آن باید صرفـاً طبق بودجـه فردی مصوب سـاالنه 
صـورت گیرد. 

4- ادارات اوقـاف و امـور خیریـه موظفند پس از صـدور احکام امانت در اولین جلسـه 
هیـأت امناء را نسـبت بـه وظایف و حـدود اختیـارات در چارچوب آیین نامـه مربوطه 

و ایـن دسـتورالعمل توجیه نمایند.
ایـن دسـتورالعمل به منظور حفـظ و نگهداری بهینه سـاختمان مسـجد و رقبات آن و 
تسـریع در وصـول عوایـد رقبات و صـرف به موقع آن هـا در جهت اجـرای نیت واقف، 
نشـر و تبلیـغ فرهنگ اسـالمی و هم چنیـن سـپردن انجام ایـن امور بـه معتمدین و 
متدینیـن مسـئولیت پذیر محلـی بـا هدایـت و رهبری امام جماعت مسـجد توسـط 
نماینـده ولـی فقیه و سرپرسـت وقت سـازمان اوقاف و امـور خیریه اسـتان تهران در 
تاریـخ 1384/9/20 صـادر و به موجب نامه شـماره 22526- 11 مـورخ 1386/9/24 به 

کلیـه واحدهای اوقافی سراسـر کشـور ابـالغ گردید. 
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طرح »حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و 
پیگیری امور نمازخانه ها«

تصویب یک فوریت طرح مورخ 1392/2/18 مجلس شورای اسالمی «

مـاده 1- در ایـن قانـون منظـور از »مسـجد« هـر مسـجد، اعـم از فعال یا غیـر فعال  ●
. ست ا

محـل اقامـه نمـاز در نمازخانه های بیـن راهـی و اماکنی از قبیـل ادارات، بوسـتان ها 
و مجتمع هـای تجـاری کـه بـرای خوانـدن نماز تعییـن می گـردد، »نمازخانه« اسـت.

مـاده 2- نام سـازمان اوقـاف و امور خیریـه به سـازمان اوقاف، مسـاجد و امور خیریه  ●
تغییر می یابد. این سـازمان مسـئولیت حمایـت از اقدامات نگهـداری، احداث، تجهیز، 
نوسـازی و مدیریت مسـاجد کشـور و پیگیری امـور نمازخانه ها را برعهـده دارد و این 

مسـئولیت بـه وظایف سـازمان مذکور افزوده می شـود.

مـاده 3- به منظـور ایجاد هماهنگـی در امور مسـاجد و نمازخانه های کشـور و اجرای  ●
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احـکام حمایتی این قانون، در سـازمان اوقـاف و امور خیریه، معاونتی بـه نام »معاونت 
امـور مسـاجد کشـور« که از ایـن پس »معاونـت« نامیده می شـود تأسـیس می گردد. 
وظایـف، اختیـارات، نمودار سـازمانی و نحـوه عمل این قانون توسـط رییس سـازمان 
اوقـاف و امـور خیریه، رییس سـازمان تبلیغات اسـالمی و وزیر ارشـاد اسـالمی تهیه 
و بـه تصویـب هیأت وزیـران می رسـد. حداکثر ظرف سـه مـاه از تاریخ تشـکیل این 
معاونـت، وظایـف مشـابه در کلیـه دسـتگاه های اجرایی ذی ربـط و نیروی انسـانی و 

امکانـات مربوط بـه آن ها بـه معاونت منتقل می شـود.

مـاده 4- معاونـت مکلـف اسـت بـا پژوهـش مسـتمر و پـس از تعیین شـاخص های  ●
جمعیتی مربوط و بر اسـاس پراکندگی جمعیت شـهرها و روسـتاهای کشـور ، مساجد 
و نمازخانه هـای مـورد نیاز و مسـاحت آن ها را تعیین کـرده، جانمایـی و احداث آن ها 
را پیگیـری نماید. در مواردی که نیاز به تغییر کاربری باشـد، اسـتانداری و کمیسـیون 
ذی ربـط موظفنـد پـس از اعالم معاونـت در اسـتان، با قید فوریت، نسـبت بـه تغییر 

نمایند. اقـدام  کاربری 
هم چنیـن معاونت موظف اسـت با همـکاری نهادها و دسـتگاه های ذی ربـط طرح های 
مختلـف را بـرای سـاخت مسـاجد و نمازخانه هـای جدیـد کشـور تهیـه کنـد. ایـن 
طرح هـا بایـد دارای تنـوع و قابلیت تطابـق با مناطق مختلف کشـور و مسـاحت های 
متناسـب با اراضی تخصیصی به مسـجد و نمازخانه را داشـته و شـاخصه های معماری 

ایرانی و اسـالمی در آن رعایت شـده باشـد.

مـاده 5- احکام ایـن قانون، نافـی وظایف هیأت امناء و دسـتگاه های اجرایی نیسـت.  ●
دسـتگاه های اجرایـی کـه در اماکـن تحت پوشـش خود مسـجد یـا نمازخانـه دارند، 
مکلـف به نگهداری، نوسـازی، تکمیل و تجهیـز آن با هزینه خود بـوده و در موارد نیاز 
مکلـف به احـداث آن می باشـند. هم چنین مالـکان اماکـن تجـاری، اداری و خدماتی 
جدید االحـداث موظفنـد نمازخانه مناسـبی را در اماکـن مذکور احـداث نمایند. تأیید 
نقشـه مجتمع هـای مذکـور منـوط بـه پیش بینـی محـل مناسـب بـرای نمازخانه بر 
اسـاس دسـتورالعمل معاونـت اسـت. کلیـه دسـتگاه های اجرایـی، مراکز آموزشـی، 
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بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی، مجموعه های ورزشـی، مجتمع های رفاهـی، تفریحی 
و مجتمع هـای تجـاری اعـم از دولتـی یـا غیر دولتـی، موظفند نسـبت به احـداث یا 
اختصـاص و نگهـداری فضای کافی و مناسـب برای مسـجد یـا نمازخانه اقـدام نمایند.

ماده 6- وزارت راه و شهرسـازی، بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی و شهرداری ها موظفند  ●
در طراحـی و اجـرای طرح هـای جامع تفصیلی شـهری، هادی روسـتایی، شـهرک ها 
و شـهرهای جدیداالحـداث، اراضـی مناسـبی را بـرای احـداث مسـجد و خانـه عالم 
پیش بینـی و پـس از آماده سـازی، بـدون دریافـت هزینـه و قیمـت زمین، بـا نظارت 
معاونـت در اختیـار متقاضیـان احـداث مسـاجد قرار دهنـد. هم چنیـن موظفند پس 
از اعـالم نیاز توسـط نماینـدگان اهالی محـل و تأیید معاونت اسـتان زمین مـورد نیاز 
برای احداث مسـجد، فضای جانبی و توسـعه مسـجد بـه صورت رایـگان تأمین کنند. 
وزارت خانه هـای راه و ترابـری و نفت موظفند نسـبت به احداث مسـجد و نمازخانه در 
پایانه هـای مسـافری و جایگاه های عرضه سـوخت بین شـهری و هم چنیـن نگهداری 
و مدیریـت مسـاجد و نمازخانه هـای مذکـور از طریق بخش غیـر دولتی اقـدام نمایند.
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور و شـهرداری ها موظفنـد نسـبت به 
احـداث یا اختصـاص فضای کافی و مناسـب برای مسـجد یـا نمازخانـه در پارک های 
ملـی و بوسـتان های شـهری اقـدام نماینـد. هم چنین بـه شـهرداری ها و دهیاری ها و 
بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی و یا سـایر دسـتگاه های اجرایـی اجازه داده می شـود 
در صـورت نیـاز بـه احداث مسـجد یا نمازخانه یـا توسـعه آن، مقدار زمیـن الزم را به 

صـورت رایـگان در اختیـار هیأت امنـای مورد تأییـد معاونت قـرار دهند. 

مـاده 7- بـه منظـور ارتقـاء کارکـرد فرهنگـی و هنـری مسـاجد، برقـراری عدالـت  ●
فرهنگـی و ترویج فرهنگ اسـالمی و جـذب جوانـان و نوجوانان به مسـاجد، معاونت 
مکلـف اسـت بـا رعایت موازیـن اسـالمی ترتیبـی اتخـاذ نماید تـا پایان هـر برنامه 
پنج سـاله، حداقل یک چهارم مسـاجد شـهری و روسـتاهای باالی هـزار نفر جمعیت 

از کانـون فرهنگی و هنـری برخودار باشـند.
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مـاده 8- هـر مسـجد واقع در شـهر و روسـتا توسـط هیـأت امنایـی مرکـب از: امام  ●
جماعـت، متولـی منصـوص و در صورت عـدم وجـود نماینده سـازمان اوقـاف و امور 
خیریه، مسـئول بسـیج مسـجد، مسـئول انجمن اسـالمی و مسـئول کانون فرهنگی 
مسـجد در صـورت وجود و حداقل سـه نفر نماینـده نمازگزاران با تأییـد امام جماعت 

مسـجد اداره خواهد شـد.

ماده 9- هیأت امناء به ویژه دارای اختیارات زیر است:  ●
الـف- نمایندگـی مسـجد در برابـر معاونت، کلیـه مؤسسـات، ادارات و دسـتگاه های 
دولتـی و غیردولتـی، بانک هـا و شـهرداری ها و هماهنگ کننـده امور کانون، بسـیج، 

انجمـن و سـایر تشـکل های ثابت مسـاجد
ب- مراقبـت از مسـجد و امـوال آن و انجـام تعمیـرات الزم بـرای حفـظ آن ها و حفظ 
پاکیزگـی و آراسـتگی مسـجد، نگهـداری امـوال منقـول مسـجد و ثبـت آن هـا بـا 

مشـخصات کامـل در دفتـر اموال مسـجد
پ- طـرح دعـوی و دفاع از حقوق مسـجد و تعقیـب دعاوی مطروح له و علیه مسـجد 

و در صـورت لـزوم، انتخـاب وکیل برای انجـام امور مذکور
ت- بـه ثبت رسـاندن اعیـان و اموال غیر منقول مسـجد و اخذ سـند مالکیـت به نام 

مسجد
ث- تعییـن محلـی برای حفـظ آثـار و ارزش های دفاع مقـدس، آثار معنـوی، مفاخر و 

نخبگان محـل و ایجاد دفتـر یادبود 
ج- استفاده از فن آوری های جدید برای توسعه فعالیت های مسجد

چ- نگهـداری درآمدهـا، کمک هـای نقـدی، نذور نقدی و جنسـی و عواید مسـجد در 
حسـاب مخصـوص در یکـی از بانک ها و ثبـت در دفتر مالی مسـجد و نگهـداری آن ها 
ح- پرداخـت حقـوق و دسـتمزد بـه خادمان مسـجد و کسـانی کـه خدمت آنـان در 

است الزم  مسـجد 
خ- پرداخت هزینه های ضروری، متعارف و جاری مسجد 

د- تصمیم گیری درباره نحوه خرج بودجه تخصیصی و درآمدهای مسجد
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ذ- تهیـه بیـالن عملکـرد و ارایه صورت حسـاب و اسـناد درآمـد و هزینه مسـجد به 
معاونـت بـا امضـای رییس هیـأت امناء و نگهـداری اسـناد مذکور

ماده 10- تأمین مالی مساجد از طریق زیر صورت می گیرد: ●
1- کمک اشخاص حقیقی و حقوقی

2- کمک هـای شـهرداری ها، نهادهای عام المنفعه و سـایر مؤسسـات و دسـتگاه های 
اجرایی 

3- بودجـه تخصیصـی از سـوی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه منـدرج در ردیف یا 
ردیف هـای مسـتقل در بودجه سـنواتی و از محل موقوفات بر اسـاس موازین شـرعی 

و تأیید سـازمان
4- درآمدهای اختصاصی مسجد  

مـاده 11- هـرگاه حسـب تأییـد هیـأت امنـای مسـجد، فعالیـت فرهنگـی و تبلیغی  ●
توسـط مسـجد صورت گیـرد، کلیه درآمـد ناشـی از ایـن فعالیت ها باید بـه مصارف 
مذکـور در ایـن قانون برسـد. هم چنین مسـاجد می توانند موقوفات و مسـتغالت خود 
را بنابـر تصویـب هیأت امناء بـه اجاره واگـذار کنند یا برابـر موازین شـرعی و قانونی 

انتقـال دهند. 

مـاده 12- در مـواردی که درآمد مسـجد بیـش از هزینه هـای آن باشـد، بنابر تصمیم  ●
هیـأت امنـاء می تواند بـه ترتیب مصروف کمـک به ایتـام، خانواده های بی سرپرسـت 
و خانواده هـای بدسرپرسـت حـوزه مرتبـط بـا مسـجد و یـا فعالیت هـای مذهبـی و 

شود. مسـجد  فرهنگی 

مـاده 13- خانـه عالـم و خـادم هر مسـجد و یا هـر دو می توانـد در فضـای متعلق به  ●
مسـجد باشـد که حسـب مورد، یـا از فضاهای موجود مسـجد بـه این امـر اختصاص 
می یابـد یـا در صورت امکان سـاخته می شـود. در صورت احـداث در خـارج از فضای 
مسـجد نیز جـزء اموال مسـجد بـوده و تنها بـرای همین موارد قابل اسـتفاده اسـت.
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مـاده 14 - چنان چـه مودیـان مالیاتی بـا هماهنگی معاونـت، اقدام به سـاخت، تجهیز  ●
یا نوسـازی مسـاجد کننـد، هزینه هـای انجام شـده بـه عنـوان ]هزینه[ قابـل قبول 

مالیاتی آنـان منظور می شـود.

مـاده 15- هـرگاه بـا توجـه بـه نقشـه اسـتقرار مسـاجد کشـور، همـه یا بخشـی از  ●
اهالـی محـل یا یکـی از آنان مایل به سـاخت مسـجد یـا نمازخانـه باشـد، بانک ها و 
مؤسسـات اعتبـاری مجازنـد ضمن هماهنگی بـا معاونـت، وام هایی با کارمـزد حداقل 

در اختیـار آن ها قـرار دهند.

مـاده 16- معاونـت مکلـف اسـت در خصـوص وظایـف شـغلی و نگهداری مسـاجد،  ●
اقدامـات الزم را بـرای آمـوزش خادمـان مسـجد بـه عمـل آورده، در صورتـی کـه 
خادمـان مشـمول بیمـه تأمیـن اجتماعـی نباشـند، آنـان را بـرای بیمه شـدن برابر 

ضوابـط مربوطـه بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی معرفـی کند.

مـاده 17- انشـعاب و هزینه آب، بـرق و گاز مصرفی مسـاجد رایگان اسـت. این حکم  ●
شـامل اماکن موضـوع ماده 9 نمی شـود.

مـاده 18- در مـواردی کـه نیاز بـه احداث مسـجد یا نمازخانـه جدید باشـد، موضوع  ●
بایـد به معاونـت پیشـنهاد و در صورت تأییـد اقـدام حمایتی الزم صـورت می گیرد.

مـاده 19- چنان چـه سـاختمان مسـجد و متعلقـات آن در طرح توسـعه شـهری قرار  ●
گیـرد شـهرداری مکلف اسـت از زمین هـای در اختیار خـود، نزدیک تریـن محل را در 
اختیار هیأت امنای مسـجد قـرار داده، اقدامـات و مسـاعدت های الزم را برای احداث 
مسـجد جدیـد بـه عمـل آورد و در صورت عـدم وجود زمین مکلف اسـت نسـبت به 

خریـد و واگـذاری زمین معوض اقـدام کند.

مـاده 20- در مـورد مسـاجدی کـه جـزء میـراث فرهنگـی و آثـار ملـی ثبت شـده  ●
هسـتند، سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری موظف اسـت برای تعمیر، بازسـازی، 
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تجهیـز و نوسـازی آن اقـدام نمایـد. در غیر ایـن صورت می توانـد با اطـالع و نظارت 
سـازمان یادشـده در ایـن مـوارد نیز اقـدام کند.

مـاده 21- کلیـه اقداماتـی که در جهت سـاخت، تجهیز یا نوسـازی مسـاجد کشـور  ●
انجـام می گیـرد از پرداخـت عـوارض قانونـی مربوط بـه شـهرداری ها و غیـره معافند. 

مـاده 22- معاونـت عـالوه بـر تکالیفی کـه برعهـده دارد، مسـئول نظارت بـر اجرای  ●
ایـن قانـون و ایجـاد هماهنگـی بـا دیگر دسـتگاه های ذی ربط اسـت.

مـاده 23- کلیـه قوانیـن و مقرراتی که با ایـن قانـون مغایـرت دارد، از تاریخ تصویب  ●
این قانـون لغـو می گردد.

1- طلرح مذکلور کله از طلرف کمیسلیون فرهنگلی مجللس شلورای اسلالمی تهیله 
گردیلده و بله امضای 80 نفر از نمایندگان رسلیده بود، در جلسله علنی شلماره 88 روز 
چهارشلنبه ملورخ 1392/2/18 بله صلورت یک فوریلت اعالم وصول گردیلد که با 123 
رأی موافلق، 11 رأی مخاللف و 9 رأی ممتنلع از مجملوع 197 نماینده حاضر در صحن 
مجللس، یلک فوریلت طلرح بله تصویب رسلید. اگرچله طرح مذکلور تا تصویلب نهایی 
مجللس و تأییلد شلورای نگهبان راه دشلواری را پیلش رو دارد، اما به سلبب اهمیت این 

طلرح، در ادامله به تحلیلل حقوقی آن خواهیلم پرداخت.

2- نظلر اداره کل تدویلن قوانیلن در اجلرای بندهلای )2( و )4( ملاده )4( قانون تدوین 
و تنقیلح قوانیلن و مقلررات کشلور مصلوب 1389/3/25 در خصلوص طلرح مذکلور به 

شلرح ذیل می باشلد:
الف- طرح تقدیمی با قانون اساسی مغایرت دارد.

ب- با قانون برنامه مغایرت دارد. 
ج- اصل 75 قانون اساسی رعایت نشده است.
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3- نظلر بله ایلن کله مطابلق بنلد ب ملاده )6( قانلون برنامله پنج سلاله پنجم توسلعه، 
تاییلد نقشله مجتمع هلای مذکور در بند مرقوم، براسلاس دسلتورالعمل ابالغی شلورای 
عاللی معملاری و شهرسلازی می باشلد، لذا ماده 5 طلرح، از جهت تغییر »دسلتورالعمل 
ابالغلی شلورای عاللی معملاری و شهرسلازی« بله »دسلتورالعمل ابالغی معاونلت امور 
مسلاجد کشلور« مغایلر بلا قانلون برنامله پنج سلاله پنجلم توسلعه جمهوری اسلالمی 

ایلران می باشلد. 

4- نظلر بله اینکله در بنلد الف ملاده 6 قانلون برنامه پنج سلاله پنجم توسلعه جمهوری 
اسلالمی ایلران، دسلتگاه های مذکلور در ایلن بنلد، مکللف شلده اند »بلا حفلظ مالکیت 
عموملی و دولتلی« اراضی مناسلبی را در اختیلار متقاضیان احداث مسلاجد قرار دهند، 
للذا ملاده 6 طلرح از جهت علدم تصریح به عبلارت »با حفظ مالکیت عموملی و دولتی« 

مغایلر بلا قانلون برنامه پنج سلاله پنجم توسلعه جمهوری اسلالمی ایران می باشلد.

5- بلا عنایلت بله اینکله مطابلق بند )و( ملاده 6 قانلون برنامه پنج سلاله پنجم توسلعه، 
وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی مکللف شلده اسلت ترتیبلی اتخلاذ نماید کله حداقل 
یک چهارم مسلاجد شلهری و روسلتاهای بلاالی 1000 نفر جمعیلت، از کانون فرهنگی 
و هنلری برخلوردار باشلند، للذا ملاده 7 طلرح از جهلت جایگزیلن نمودن معاونلت امور 
مسلاجد کشلور بله جلای وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی مغایلر بلا قانلون برنامه پنج 

سلاله پنجم توسلعه جمهلوری اسلالمی ایران می باشلد.

6- طلرح دارای بلار ماللی اسلت و باید طریلق تأمین هزینه جدید معلوم گلردد و با اصل 
75 قانون اساسلی مغایرت دارد. 

7- بلا عنایلت بله اینکه در ملاده 2 طرح، نام سلازمان اوقلاف و امور خیریه به »سلازمان 
اوقاف، مسلاجد و امور خیریه« تغییر داده شلده اسلت، لذا اسلتفاده از نام قبلی سلازمان 

در ملواد بعلدی طرح محل ایراد اسلت.
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8- عبلارت »ایلن حکلم شلامل اماکلن موضوع ملاده 9 نمی شلود« مذکور در ملاده 17 
طلرح، بلا توجله به اینکله در ملاده 9 اماکنی ذکر نشلده اسلت ایلراد دارد.

9- املروزه ده هلا دسلتگاه اداری و اجرایلی و نهاد دولتی و غیردولتی در عرصه مسلاجد، 
سیاسلت ها و تصمیملات مجلزا، پراکنلده و بعضاً متشلابه دارند کله در پاره ای ملوارد به 

یلک چالش و آسلیب جدی تبدیل شلده اسلت.
انجلام ملوازی کاری در حلوزه مدیریلت و اداره مسلاجد، علالوه بلر اتالف منابلع مالی و 
سلرمایه انسلانی، تقابلل وظایلف و کاهلش بازدهلی کللی را در پلی دارد. تصویلب یلک 
فوریلت طلرح پیشلنهادی نماینلدگان مجللس شلورای اسلالمی بلا عنلوان »حمایت از 
احلداث، تجهیلز، نوسلازی و مدیریلت مسلاجد کشلور و پیگیلری املور نمازخانه ها« در 
تاریلخ 1392/2/18، اگرچله نشلان از دقلت نظر نماینلدگان مجللس در خصوص نقش 
و جایلگاه مسلاجد در نظلام حقوقلی جمهوری اسلالمی ایلران دارد، لیکلن تالش جهت 
»یک پارچه سلازی مدیریلت اداری مسلاجد« و تجمیلع وظایلف و اختیلارات متولیلان 
املر مسلاجد درون معاونلت سلازمان اوقلاف و املور خیریله محلل درنگ اسلت! چرا که 
»انتقلال نیلروی انسلانی، امکانلات و وظایف مشلابه در کلیله دسلتگاه های اجرایی فعال 
در حلوزه مسلاجد« بله معاونلت یک سلازمان، راهلکار خردمندانله ای جهلت برون رفت 
از مشلکالت مدیریتلی مسلاجد نیسلت و علالوه بلر ایلن کله افزایلش دامنله اختیارات 
و متلورم سلاختن سلازمان اوقلاف، احتملال سلوء جریلان اداری را در پلی حجلم باالی 
فعالیت هلا و علدم نظلارت و کنتلرل اداری افزایلش می دهلد، خلارج از توان تشلکیالتی 
سلازمان مذکلور اسلت )بلرای مطالعله بیشلتر ر.ك: صداقتلی، کیلوان، تأمللی بلر طرح 
حمایلت از احلداث، تجهیز، نوسلازی و مدیریت مسلاجد کشلور: مسلجد را زیرمجموعه 
سلازمان اوقلاف نکنیلد، روزنامله کیهان، شلماره 20655، سه شلنبه 12 آذرملاه 1392، 

ص 6(. 

10- برابلر ملاده )8( طلرح پیشلنهادی، »هر مسلجد... توسلط هیلأت امنایلی مرکب از 
املام جماعلت، متولی منصوص... نماینده سلازمان اوقاف و امور خیریه، مسلئول بسلیج 
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مسلجد، مسلئول انجمن اسالمی و مسلئول کانون فرهنگی مسلجد... اداره خواهد شد«. 
اگرچله فلسلفه طلرح مذکور اجتنلاب از ملوازی کاری در حوزه مسلاجد اسلت، اما ورود 
مسلئولین فلوق در اداره و مدیریلت مسلاجد، تعلدد اشلخاص و مراکلز تصمیم گیلری 
را موجلب شلده و تنلزل جایلگاه مسلجد بله دسلتگاهی اجرایلی و کارمند محلور را در 
پلی خواهلد داشلت. بنابرایلن بایسلتی سلازوکاری اتخلاذ گلردد که نله تنها بله مردمی 
بلودن مسلاجد خدشله وارد شلود، بلکله اداره مردمی مسلجد نهادینله و قانونمند گردد 

)صداقتلی، کیوان، هملان، ص 6(.

11- بند 4 ماده )10( طرح پیشلنهادی، یکی از طرق تأمین مالی مسلجد را »درآمدهای 
اختصاصلی« مسلجد ذکلر کرده اسلت. با عنایت بله این کله درآمد اختصاصلی در برابر 
درآملد عموملی بله کار ملی رود کله تنها بلرای دسلتگاه های اجرایلی موضوعیلت دارد، 
ایلن بنلد دارای اشلکال بلوده و در تعلارض بلا ملاده )14( قانلون محاسلبات عموملی 
کشلور اسلت.1 هم چنیلن قانون گلذاری در خصلوص. نحلوه صلرف درآمدهای مسلاجد، 
بلا توجله بله این که مسلاجد نهلادی مسلتقل از دوللت می باشلند، موضوعیت نلدارد و 
تحدیدکننلده اختیلارات مدیلران اداری و اجرایی مسلاجد )امام جماعلت و هیأت امناء( 

اسلت )صداقتلی، کیوان، هملان، ص 6(.

12- بله موجلب ملاده )14( طلرح، هزینه هلای انجلام شلده توسلط مودیلان مالیاتلی 
در سلاخت، تجهیلز و نوسلازی مسلاجد، بله عنلوان هزینله قابل قبلول مالیاتلی منظور 
می گلردد. در حاللی کله چگونگلی هزینله کلرد مالیلات در صالحیلت دوللت بلوده و از 
آن جایلی کله ایلن ملاده طریقه جبلران آن را پیش بینی نکرده اسلت در تعلارض با اصل 

)75( قانلون اساسلی قلرار دارد )صداقتلی، کیلوان، هملان، ص 6(. 
13- پیشلنهاد نماینلدگان در بنلد ح ملاده )9( مبنی بر »پرداخت حقوق و دسلتمزد به 
خادملان مسلجد و کسلانی کله خدمت آنلان در مسلجد الزم اسلت«، عالوه بلر این که 

1  . درآملد اختصاصلی عبارتسلت از درآمدهایلی کله بله موجلب قانلون بلرای مصلرف یلا مصارف خلاص در بودجه کل کشلور تحلت عنوان 
درآملد اختصاصلی منظلور می گردد.
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حاکلی از عدم آشلنایی تنظیم کننلدگان پیش نویس طلرح با انجلام فعالیت های تبرعی 
و فی سلبیل اهلل توسلط برخی از نمازگزاران مسلاجد اسلت، منجر به تحمیل هزینه های 
گلزاف بلر ذمله نهادهلای متولی اداره مسلجد می گلردد. وانگهی خادمین ثابت مسلاجد 
بلا معرفلی سلازمان اوقلاف مطابلق نرخ حلق بیمه منلدرج در ملاده )28( قانلون تأمین 
اجتماعلی، می تواننلد تحلت پوشلش بیمله صاحبان حلرف و مشلاغل آزاد این سلازمان 
قلرار گیرنلد و از حمایت هلای بازنشسلتگی، از کارافتادگلی، فلوت و درملان بهره منلد 

شلوند )صداقتی، کیوان، هملان، ص 6(.

14- اگرچله طلرح پیشلنهادی نماینلدگان در صلورت تصویلب می توانلد ناسلخ قوانین 
قبللی بلوده و ضرورتلی جهلت مطابقلت قوانیلن پارلمان بلا مصوبلات هیأت وزیلران به 
لحلاظ اصلل سلسلله مراتلب هنجارهلای حقوقلی وجلود نلدارد، لیکلن قطعلاً تدویلن 
و تصویلب ملوادی کله در حلال حاضلر الزم االجلرا اسلت مبتنلی بلر اصلول، مصاللح و 
معیارهایلی بلوده کله نادیلده انگاشلتن آن هلا می توانلد در آینلده مسلاجد کشلور را بلا 
چالش هلای جلدی مواجه نماید. بله عنوان نمونه در تبصلره ملاده )3( آیین نامه اجرایی 
قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف مصلوب 1365/2/10 آمده اسلت: 
»... ادارات حلج و اوقلاف و املور خیریله در شلؤون داخللی مسلاجد از قبیلل تعییلن 
املام جماعلت و انجلام مراسلم مذهبلی دخاللت نخواهند کلرد.« در حالی کله علی رغم 
تولیلت بلردار نبودن شبسلتان مسلاجد، به موجلب این طلرح تمامی اختیلارات مذکور 
بله معاونلت املور مسلاجد سلازمان اوقلاف و املور خیریله واگلذار می گلردد )صداقتی، 

کیلوان، هملان، ص 6(.

15- طلرح مذکور به لحاظ مشلکالت سلاختاری، اداری و مدیریتلی، وجود مغایرت های 
قانونلی از جملله مغایلرت بلا قانون اساسلی، قانلون برنامه پنجم توسلعه، قانلون بودجه، 
ورود بله برخلی اختیلارات و وظایلف دسلتگاه ها و نهادهلای دولتی و غیر دولتلی، تجاوز 
بله حلدود صالحیت هلا و اختیلارات وللی فقیله و... از قابلیلت الزم جهلت تصویلب در 

مجلس شلورای اسلالمی و شلورای نگهبلان برخوردار نمی باشلد.
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در شلرایط کنونلی، ضلرورت مطالعله و پژوهلش از منظر حقلوق اداری در بلاب جایگاه 
مسلجد، جهلت سلامان دهی و ایجاد سلاختاری هماهنگ کننلده فیمابین دسلتگاه های 
متوللی مدیریلت و اداره مسلاجد بیلش از پیلش احسلاس می گلردد )صداقتلی، کیوان، 

هملان، ص 6(.
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الف- آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1. وقف صرفاً با شهادت شهود قابل اثبات نیست. ●
رأی وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/1/15

چلون بله موجلب صریح ملاده )1306( قانون مدنی، عقد وقف صرفاً به وسلیله شلهادت 
شلهود قابلل اثبلات نیسلت، از ایلن رو نظر شلعبه چهلارم دیلوان عالی کشلور صحیح و 
منطبلق بلا ملاده مزبلور بلوده اسلت. بدیهی اسلت کله غاصبیت یلد متصرف بله عنوان 
مالکیلت یا سلبق تصرف وقف به وسلیله شلهادت شلهود قابل اثبات اسلت. ایلن رأی به 
موجلب ماده واحده مصوب 1328/4/7 کمیسلیون قوانین دادگسلتری مجلس شلورای 

مللی الزم االتباع می باشلد.1

2. مسـتفاد از صـرف عبـارت نسـاًل بعـد نسـل یـا طبقتـاً بعد طبقـه در مـورد وقف،  ●
تولیـت و وصایـت ترتیـب اسـت نه تشـریک.

رأی وحدت رویه 3561 مورخ 1342/12/29

1  . این ماده به موجب قانون اصالحی 1370/8/14 حذف شد.
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نظریله آرای صلادره از شلعب اول و ششلم دیلوان عاللی کشلور از یلک طلرف و شلعبه 
دهلم دیلوان مزبلور از طرف دیگلر از حیث اختالف در مقتضای عبارت نسلاًل بعد نسلل 
منلدرج در وقف نامله و وصیت نامه هلا کله موضلوع از لحلاظ قانلون مربلوط بله وحلدت 

رویله در هیلأت عموملی دیلوان عالی کشلور مطلرح و چنیلن رأی داده می شلود:
»مسلتفاد از صلرف عبلارت نسلاًل بعلد نسلل در ملورد وقف و تولیلت و وصایلت ترتیب 
اسلت نله تشلریک از ایلن قلرار که هلرگاه یکلی از نسلل موجود بلا داشلتن فرزند فوت 
شلود فرزنلد او بلا باقی مانلدگان نسلل در انتفاع از مورد وقلف یا در امر تولیلت و وصایت 
نمی توانلد شلرکت نمایلد و ملادام کله چند نفلر حتی یک نفر هم از نسلل مقلدم وجود 
داشلته باشلد نوبلت بله نسلل بعلد نخواهلد رسلید و هم چنیلن اسلت در ملورد عبارت 
طبقتلاً بعلد طبقله. و بنابراین رأی شلعبه اول و ششلم موضوعاً صحیح اسلت و این رأی 
بله موجلب ماده واحلده قانون وحلدت رویه مصوب تیرملاه 1328 در نظایلر مورد متبع 

و الزم االجرا اسلت«.

3. دعـوی ادارات اوقـاف و اشـخاص ذی نفـع علیه آرای شـعب تحقیـق در دادگاه های  ●
عمومی دادگسـتری، مالزمه ای با محل اسـتقرار شـعب تحقیق سـازمان اوقـاف و امور 

خیریـه ندارد. 
رأی وحدت رویه 612 دیوان عالی کشور، مورخ 1375/10/18 

بله موجلب ملاده 16 آیین نامله قانونلی کیفیلت تحقیق در شلعب تحقیق سلازمان حج 
و اوقلاف مصلوب 1365/9/30، ادارات حلج و اوقلاف و املور خیریه و هم چنین اشلخاص 
ذی نفلع کله آرای هیلأت تحقیلق را بله ضلرر خلود تشلخیص می دهنلد می تواننلد در 
دادگاه هلای دادگسلتری اقامله دعلوی نماینلد و چنیلن دعوایلی که به طرفیلت متولی 
موقوفله و یلا ادارات اوقلاف و یلا اشلخاص، طلرح می گلردد، تابلع قواعلد عموملی راجع 
بله دعلاوی حقوقلی اسلت و مالزمه با محل اسلتقرار شلعب تحقیلق صادر کننلده رأی 
نلدارد و چلون موقوفلات مربوط به دعلاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسلرکان واقع اند 
رسلیدگی بله آن در صالحیلت محاکلم همان محل اسلت. لذا رأی شلعبه سلی ام دیوان 
عاللی کشلور کله با ایلن نظر مطابقلت دارد به نظر اکثریلت اعضاء هیلأت عمومی دیوان 
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عاللی کشلور صحیلح تشلخیص و مورد تأیید می باشلد. این رأی به اسلتناد ملاده واحده 
قانلون مربلوط بله وحدت رویله قضایی مصلوب تیرماه 1328 برای شلعب دیلوان عالی 

کشلور و دادگاه هلا در موارد مشلابه الزم اتباع اسلت. 
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ب- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 1. وفق موازین شـرعی، کسـب نظر کمیسـیون مرکب از افراد صاحب نظر در سـازمان  ●
اوقـاف در خصوص تشـخیص فروش یا تبدیـل موقوفات به ملکیت الزامی اسـت.

تاریخ: 1369/1/23
کالسه پرونده: 88/1366

شماره دادنامه: 69/6
مسلتندات رأی: ملواد 2 و 10 آیین نامله قانون ابطال اسلناد فروش رقبلات، آب و اراضی 

موقوفه مصوب 1363/9/7

رأی هیأت عمومی «
نظلر بله ایلن کله کمیسلیون بنلد )ب( ملاده )2( آیین نامله قانلون ابطال اسلناد فروش 
رقبلات آب و اراضلی موقوفله صرفلاً بله منظور تشلخیص مصادیق مورد نظلر قانون گذار 
تشلکیل و جنبله کارشناسلی دارد و حسلب قسلمت اخیلر بنلد مزبلور، تعییلن تکلیف 
قطعلی نسلبت بله موضوع بلا دادگاه مدنی خاص می باشلد و ملاده 10 آیین نامله نیز در 
مقلام تبییلن حکلم کلی ملاده واحده اسلت، علی هلذا به اتفلاق آراء موارد فلوق، مخالف 

و مغایلر بلا قانون، تشلخیص نگردید.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
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 2. تسـلیم نسـخه ای از دادخواسـت بـه ادارات سـازمان اوقـاف هنگام طـرح هرگونه  ●
دعـوی توسـط متولـی و نیز آگاهـی ادارات اوقـاف از مخـارج و مصارف اعتبـارات هر 

موقوفهــ- به جـز موقوفـات منصوص التولیهـ- الزامی اسـت.

 تاریخ: 1369/3/22
کالسه پرونده: 76/65
شماره دادنامه: 69/73

مسلتندات رأی: ملواد 9، تبصلره 1 ملاده 10 و تبصلره 1 ملاده 19 آیین نامله اجرایلی 
قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
در خصلوص شلکایت مبنلی بلر مغایلرت ملاده 9 و تبصلره یلک ملاده 10 و تبصره یک 
ملاده 19 آیین نامله اجرایلی اختیلارات سلازمان حج و اوقلاف، با موازین شلرعی با توجه 
بله نظریله فقهلای محتلرم شلورای نگهبلان در نامله شلماره 255- 69/3/26 دایلر بله 
ایلن کله: »... ملاده 9 و تبصلره یلک ملاده 10 و تبصره یک ملاده 19 آیین نامله اجرایی 
اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف مصلوب 65/2/10 منلدرج در نامله مزبلور مغایلر بلا 
موازیلن شلرع، شلناخته نشلد،« لذا شلکایت رد می گلردد. و املا در مورد مغایلرت ماده 
30 آیین نامله فوق الذکلر بلا موازیلن شلرعی، با توجله بله رأی شلماره 108- 67/11/3 
هیلأت عموملی مبنلی بلر علدم مغایلرت ملاده 30 آیین نامه بلا موازیلن شلرع و قانون، 

موضلوع منتفی اسلت.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
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3. موافقـت سـازمان اوقـاف با ثبـت معامالت راجع به عیـن یا منافـع موقوفات و ثبت  ●
معامـالت رقبات در دفاتر اسـناد رسـمی، اعـم از دارای متولـی یا فاقد متولـی الزامی 

است.

 تاریخ: 1369/9/6
کالسه پرونده: 58/68

شماره دادنامه: 69/202
مسلتندات رأی: ملواد 9 و 10 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و امور 
خیریله مصلوب 1363/10/2- ملاده 36 آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات 

سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
نظلر بله مفاد نامله شلماره 120/5931 ملورخ 69/7/23 نماینده ولی فقیه و سرپرسلت 
سلازمان حلج و اوقلاف املور خیریله بله عنلوان مقلام معظلم رهبلری در ملورد نحلوه 
نظلارت سلازمان مزبلور بلر اعملال متولیلان موقوفاتلی کله در مظنله تعلدی و تفریلط 
می باشلند و موافقلت مقلام معظلم رهبلری با طلرح چهار ملاده ای پیشلنهادی از جمله 
اذن معظلم لله در نظلارت اسلتصوابی سلازمان حلج و اوقلاف و موقوفات موضلوع نامه و 
طلرح فوق الذکلر ملاده 36 آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 65/2/10 در محلدوده اذن مقام رهبلری مخالف قانون 

شلناخته نمی شلود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی 
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4. اخـذ درصـدی از سـرقفلی واحـد تجاری موقوفه، شـرط تجدیـد اجـاره و یا قبول  ●
انتقـال مـورد اجـاره از طرف سـازمان اوقاف بـه عنوان موجر اسـت.

تاریخ: 1371/6/14
کالسه پرونده: 28/71

شماره دادنامه: 71/113
مسلتندات رأی: بخشلنامه شلماره 420/881 مورخ 1368/2/25 سلازمان حج و اوقاف 
و املور خیریله- دسلتورالعمل شلماره 420/31/7174/ف مورخ 1369/11/30 سلازمان 

حلج و اوقلاف و املور خیریه 

رأی هیأت عمومی «
رسلیدگی بله اختالفلات ناشلی از روابط موجر و مسلتأجر نسلبت به امالك اسلتیجاری 
در صالحیلت دادگاه هلای حقوقلی اسلت. لکلن مطالبله درصد سلرقفلی واحلد تجاری 
موقوفله که در بخشلنامه مورد شلکایت شلرط تجدید اجلاره با انتقال از طلرف اداره حج 
و املور خیریله )موجلر( تعیین شلده مخالف قانون نبلوده و طبق نظریه شلورای محترم 

نگهبان خالف شلرع نیز تشلخیص داده نشلد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
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5. عـدم تعلـق مـال موقوفه بـه عنوان حـق دولـت و عدم احتسـاب درآمـد موقوفه  ●
در زمـره بودجـه عمومـی از موجبات عدم شناسـایی سـازمان اوقاف به عنـوان واحد 

دولتـی باالصالـه و حافـظ منافـع و حقوق دولت می باشـد.

تاریخ: 1371/7/25
کالسه پرونده: 100/71
شماره دادنامه: 71/155

مسلتندات رأی: رأی وحلدت رویله شلماره 39- 38- 37 ملورخ 1368/7/10 هیلأت 
عموملی دیلوان عداللت اداری

رأی هیأت عمومی «
هلر چنلد سلازمان اوقلاف در علداد واحدهلای دولتلی قلرار دارد و مطابق مقلررات و رأی 
شلماره 37- 38- 39 ملورخ 68/7/10 هیلأت عموملی دیلوان عداللت اداری کله در مقام 
ایجلاد وحلدت رویه صادر شلده رسلیدگی بله شلکایات و اعتراضات واحدهلای دولتی جز 
نسلبت بله مصوبلات و نظامات دولتلی از قلمرو صالحیلت دیوان خارج اسلت لیکن حکم 
مذکلور ناظلر بله مواردی اسلت کله واحد دولتلی باالصالله و در مقام حفظ حقلوق دولت 
مبلادرت بله تقدیم دادخواسلت کند در حاللی که به موجب احکام و مقلررات قانون مدنی 
در بلاب ماهیلت حقوقلی عقلد وقف و نتایلج و آثار مترتلب بر آن ملال موقوفه متعلق حق 
دوللت نیسلت و درآملد و عوایلد آن جلزو بودجله عموملی دوللت محسلوب نمی شلود و 
سلازمان اوقلاف در اداره املور موقوفلات در واقع و نفس االمر مجری نیلات و اهداف واقف و 
حافلظ منافلع و حقلوق موقوف علیهم اسلت و به نیابلت و نمایندگی قانونی آنلان عهده دار 
تولیلت و اداره املور موقوفلات می باشلد و تبعلاً در صورت تضییع حقوق آن هلا می تواند به 
نمایندگلی قانونلی موقوف علیهم حسلب مورد به مراجلع قضایی و از جملله دیوان عدالت 
اداری شلکایت کند. بنابراین دادنامه شلماره 1209 مورخ 65/7/23 شلعبه اول دیوان که 
متضملن ایلن معنی اسلت موافلق اصلول و موازیلن قانونی تشلخیص داده می شلود. این 
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رأی بله اسلتناد قسلمت آخلر ملاده 20 قانلون دیلوان عداللت اداری برای شلعب دیوان و 
سلایر مراجلع مربوط در موارد مشلابه الزم االتباع اسلت.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
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 6. تنظیـم سـند اجاره بـا مالک اعیانـی در خصوص اعیانـی موجـود در موقوفاتی که  ●
ملک اشـخاص می باشـد، بـا رعایت حقـوق مکتسـبه و تأیید اسـتحقاق اشـخاص به 
دریافت خسـارت از فروشـندگان زمیـن یا خانه موقوفه که سـند مالکیـت آنان ابطال 

شـده اسـت خواهد بود.

تاریخ: 1372/2/25
کالسه پرونده: 202/71
شماره دادنامه: 72/32

مسلتندات رأی: تبصلره ماده 3 قانون ابطال اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضی موقوفه 
مصوب 1363/9/7

رأی هیأت عمومی   «
بلا توجله بله ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفه 
مبتنلی بلر ابطال اسلناد مالکیلت کلیه موقوفلات عام که بلدون مجوز شلرعی به فروش 
رسلیده اسلت و تثبیلت وقفیلت آن هلا و بلا عنایلت بله حکلم منلدرج در تبصره هلای 
یلک و سله ملاده واحلده مزبلور مشلعر بلر تجویلز واگلذاری موقوفه بله عنوان اجلاره و 
للزوم مراعات حقوق مکتسلب قانونی اشلخاص و تأیید اسلتحقاق اشلخاص بله دریافت 
خسلارت از فروشلندگان زمیلن یلا خانله موقوفله کله سلند مالکیلت آن ها ابطال شلده 
اسلت، تبصلره ملاده 3 آیین نامله ابطال اسلناد و فروش رقبلات آب و اراضلی موقوفه در 

خصلوص تنظیلم سلند اجلاره بلا مالکیلن اعیانلی مغایر قانون شلناخته نمی شلود. 
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7. اجاره نامـه و میـزان اجاره بهـای عادلـه روز فیمابین سـازمان اوقاف و مسـتأجرین  ●
در موقوفـات عـام بـه موجب آیین نامـه اجرایی مربوطه و دسـتورالعمل تنظیم اسـناد 

اجـاره رقبـات و موقوفات می باشـد.

تاریخ: 1372/11/9
کالسه پرونده: 197/71
شماره دادنامه: 72/192

مسلتندات رأی: ملاده 1 الیحله قانونلی تجدیلد قرارداد و اجلاره امالك و املواب موقوفه 
و تجدیلد انتخلاب متولیلان و امنلاء و نظلار اماکلن متبرکله مذهبلی و مسلاجد مصوب 
1358/2/25 - بخشلنامه شلماره 7777 ملورخ 1367/11/30 سلازمان حلج و اوقلاف و 

املور خیریه

رأی هیأت عمومی «
بلا توجله بله ملاده یک الیحله قانونی تجدیلد قلرارداد و اجلاره املالك و املوال موقوفه و 
تجدیلد انتخلاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مسلاجد مصوب 58/2/25 
کله بله موجلب آن کلیه اجاره نامه های رسلمی و علادی منعقده بین اوقاف و مسلتاجرین 
در موقوفلات عامله نظیلر املالك مزروعلی و باغلات و اراضی و مسلتغالت و مسلتحدثات 
شلهری و روسلتایی فسلخ شلده و ترتیب تنظیم اجاره نامله و میزان اجاره بهلای عادله روز 
بله کیفیلت مقلرر در آیین نامه اجرایلی مربوط موکلول گردیده و عنایت بله این که هدف 
مقنلن وضلع قواعلد و مقلررات خاص دربلاره موقوفات اسلتیجاری بلوده اسلت، مصوبات 
ملورد اعتلراض مغایلر قانلون شلناخته نمی شلود و چلون بخشلنامه شلماره 7777 مورخ 
67/11/30 حسلب نظریله ملورخ 1372/10/22 فقهلای محتلرم شلورای نگهبان مخالف 

موازیلن احکام شلرع شلناخته نشلده تقاضای ابطلال آن ها مردود اسلت.



558

 8. مداخلـه سـازمان اوقـاف در امـور موقوفه دارای متولـی خاص و مورد وثـوق و قادر  ●
بـر انجام تکالیف شـرعی خالف موازین شـرعی اسـت.

تاریخ: 1373/8/7
کالسه پرونده: 199/72
شماره دادنامه: 73/89

مسلتندات رأی: مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقاف و املور خیریه مصوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
بله شلرح نظریله شلماره 6691 ملورخ 1373/7/22 فقهلای محتلرم شلورای نگهبلان 
مقلررات ملواد 4 و 5 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج 
و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 65/2/10 هیلأت وزیلران در خصلوص جلواز مداخلله 
سلازمان حلج و اوقلاف در املور موقوفله دارای متوللی خلاص و محلل وثلوق و اعتماد و 
قلادر بلر انجلام وظیفه شلرعی مربوط خالف موازین شلرع شلناخته شلده اسلت. لذا به 
اسلتناد ملاده 25 قانون دیوان عداللت اداری مصوب 1360/11/4 ملواد فوق الذکر ابطال 

می شلود.

قائم مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی 
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9. دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به شـکایات سـازمان اوقـاف بـه قائم مقامی از  ●
موقوف علیهـم و سـایر اشـخاص حقوقـی حقـوق خصوصی ذی صالح اسـت.

تاریخ: 1373/12/6
کالسه پرونده: 197/73
شماره دادنامه: 73/147

مستندات رأی: -----

رأی هیأت عمومی «
چلون بله شلرح دادنامه شلماره 155 ملورخ 71/7/25 هیأت عمومی دیلوان که در مقام 
ایجلاد وحلدت رویه انشلاء شلده و برای شلعب دیوان و سلایر مراجع مربلوط الزم االتباع 
اسلت، تصمیملات و اقدامات سلازمان اوقلاف و امور خیریله در زمینه حفلظ و اداره مال 
موقوفله بله لحلاظ تعلق آن به موقوف علیهم بر اسلاس نیلات واقف در واقلع و نفس االمر 
بله نمایندگلی از طرف شلخص حقیقلی یا حقوقی حقلوق خصوصی صلورت می گیرد و 
از انواع وظایف و مسلئولیت های دولتی سلازمان مذکور محسلوب نمی شلود، رسلیدگی 
بله شلکایت و اعتراض آن سلازمان بله قائم مقامی اشلخاص مذکور در صلورت انطباق با 
شلقوق ملاده 11 قانلون دیوان عداللت اداری در صالحیت دیلوان قرار دارد. للذا دادنامه 
شلماره 589 ملورخ 1373/7/19 شلعبه 19 دیلوان در پرونلده کالسله 581/73/19 به 

اسلتناد تبصلره 2 الحاقلی به ملاده 18 قانون دیلوان عدالت اداری نقض می شلود. 
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10. سـازمان اوقـاف بایسـتی از هزینه هـای مربـوط بـه حفظ عیـن موقوفـه، آبادانی  ●
رقبـات، تعمیـرات جـاری و مصـارف مقـرر در وقف نامه و سـیره جاریه توسـط متولی 

یابد. اطـالع 

تاریخ: 1374/5/28
کالسه پرونده: 197/73
شماره دادنامه: 74/88 

مسلتندات رأی: تبصره هلای 1 و 2 ملاده 19 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
بلا توجه به این که شلورای محترم نگهبلان طی شلماره 109- 1374/3/17 تبصره های 
1 و 2 ملاده 19 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقلاف و امور 
خیریله مصلوب 65/2/10 را خالف شلرع تشلخیص نداده انلد، لذا با عنایت بله اظهارنظر 

فلوق اقداملی درپرونده مقدور نیسلت و مختومه اعالم می شلود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور 
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11. تعییـن 30% قیمـت عادلـه روز زمیـن بـه عنـوان مقـدار پذیـره، در مـواردی که  ●
میـزان پذیـره متعـارف بیـش از آن باشـد، خـالف موازین شـرعی اسـت.

تاریخ: 1374/7/29
کالسه پرونده: 195/73
شماره دادنامه: 74/126

مسلتندات رأی: ملواد 1 و 7 آیین نامله نحلوه و ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی مصوب 
1365/2/10 - ملاده 13 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و 

اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
بلا توجله بله اعلالم نظلر فقهلای محتلرم شلورای نگهبان کله طلی شلماره های 107- 
1374/3/8 و 879- 1374/7/18 واصلل گردیلده مبنلی بلر ایلن کله: اطلالق ملاده 1 
آیین نامله نحلوه ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی کله مقلدار پذیلره را در 30% قیملت 
عادلله روز زمیلن معیلن نملوده اسلت، در ملواردی که پذیلره متعارف بیش از آن باشلد 
خلالف موازیلن شلرعی اسلت و باید تعیین آن بله نظر دو نفلر خبره مورد وثلوق واگذار 
گلردد و اطلالق ملاده 7 آیین نامله که ملوارد مذکلوره را از پرداخت پذیره معلاف نموده 
اسلت، در جاهایلی کله آن موارد جزء مصرف عواید موقوفه نباشلد، خالف موازین شلرع 
شلناخته شلد. اشلکال ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 
اوقلاف ناشلی از ملاده 7 آیین نامله نحوه ترتیب وصلول پذیره و اهدایی اسلت و با اصالح 

آن ملاده رفلع اشلکال از ملاده 13 نیز خواهد شلد.
بنابرایلن مسلتنداً بله شلماره 25 قانلون دیلوان عداللت اداری ملاده 7 آیین نامله نحلوه 
و ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی و ملاده 13 آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و 

اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریله ابطلال می گلردد.
رییس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور 
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12. التـزام متولیـان منصوص التولیـه صحیح العمل، بـه تنظیم و ارسـال اوراق بودجه  ●
بـه ادارت کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان های مربوطه، خالف موازین شـرعی اسـت.

تاریخ: 1374/7/29
کالسه پرونده: 196/73
شماره دادنامه: 74/128

مسلتندات رأی: ملاده 7 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور 
خیریله مصلوب 1363/10/2- تبصره هلای 1 و 3 ملاده 20 آیین نامله اجرایلی قانلون 

تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
با توجه به نظریه فقهاء محترم شلورای نگهبان که طی شلماره های 878- 1374/7/18 

و 339- 1374/3/8 و 108 - 1374/3/8 واصل گردیده مبنی بر این که: 
1. عملوم ملاده 20 و تبصلره 1 آنکه حتلی متولیان منصوص التولیله صحیح العمل را نیز 
بله تنظیلم و ارسلال اوراق بودجله اللزام نموده اسلت، بله لحاظ آنکله در ملاده 7 قانون 
تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آن را موجب عزل 
و یلا ممنوع المداخلله شلدن و یلا ضلم امین دانسلته اسلت خالف موازین شلرع اسلت. 
2. اطلالق تبصلره 3 ملاده 20 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 
و اوقلاف و املور خیریله نیلز بله هملان شلرحی کله در نامله ملورخ 108- 1374/3/8 
ایلن شلورا ذکلر شلده اسلت خالف شلرع اسلت. بنابرایلن ملاده 20 و تبصره هلای 1و 3 
آیین نامله اجرایلی قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریله ابطال 

می گلردد.

رییس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور 



563 فصل چهارم: آرای قضایی

13. متولـی و ادارات اوقـاف و امـور خیریـه در انتخـاب وکیل یا وکالی واجدالشـرایط  ●
جهـت احیای حقـوق موقوفـه مجاز می باشـند.

تاریخ: 1375/4/9
کالسه پرونده: 131/74
شماره دادنامه: 75/58

مسلتندات رأی: ملاده 41 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
نظلر بله این کله ملاده 41 آیین نامه اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقلاف و املور خیریله مصلوب 65/2/10 بله شلرح نظریله ملورخ 1375/3/26 فقهای 
محتلرم شلورای نگهبلان خلالف شلرع شلناخته نشلده اسلت و متضملن وضلع قاعلده 
آملره ای نیلز نمی باشلد. للذا خلالف قانون نیز شلناخته نمی شلود و موردی بلرای ابطال 

آن وجلود ندارد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور 
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14. شـعب تحقیق سـازمان اوقـاف حق عـز، ممنوع المداخله کـردن و یا ضـم امین را  ●
نداشـته و مـوارد مذکور تنهـا در صالحیت دادگاه های عمومی اسـت.

تاریخ: 1376/5/4
کالسه پرونده: 139/74
شماره دادنامه: 76/47

مسلتندات رأی: ملاده 7 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور 
خیریله مصلوب 1363/10/2- ملاده 29 آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیلق 

سلازمان اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/9/30

رأی هیأت عمومی «
مطابلق ملاده 7 قانلون تشلکیالت سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریله، بلا علزل یلا 
ممنوع المداخلله شلدن متوللی، ضلم امین منوط به حکلم قطعی دادگاه اسلت. بنابراین 
مدللول ملاده 29 آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیلق سلازمان اوقلاف و امور 
خیریله کله مفهلم قابلیلت اجلرای مطلق تصمیملات و نظرات شلعب تحقیلق حتی در 
ملوارد مصلرح در ملاده 7 قانلون مزبلور قبلل از صلدور رأی قطعلی دادگاه می باشلد، 
مخاللف قانلون مزبور تشلخیص و مسلتنداً به قسلمت دوم ماده 25 قانلون دیوان عدالت 

اداری ابطلال می گلردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
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15. رعایـت حـق اولویت متصرفیـن اموال غیـر منقول موقوفـه در انعقاد عقـد اجاره  ●
بـا لحـاظ صرفه و صـالح وقف ضروری اسـت.

تاریخ: 1376/8/3
کالسه پرونده: 254/75
شماره دادنامه: 76/100

مسلتندات رأی: تبصلره 4 ملاده 6 آیین نامله قانلون ابطلال اسلناد فروش رقبلات، آب و 
اراضلی موقوفه مصلوب 1363/9/7

رأی هیأت عمومی «
حکلم مقلرر در تبصره هلای ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات آب و 
اراضلی موقوفله علی االطلالق مفیلد تثبیلت حق اولویلت متصرفیلن اموال غیلر منقول 
موقوفله در انعقلاد عقلد اجلاره بلا رعایلت صرفه و صلالح وقف اسلت. بنابرایلن تبصره 4 
ملاده 6 آیین نامله اجرایلی قانلون مذکور به لحاظ علدم ذکر حق اولویلت مذکور، مفهوم 
نفلی حلق مکتسلب قانونلی مزبلور در صورت تغییلر کاربری ملک اسلت، خلالف قانون 
تشلخیص و به اسلتناد قسلمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شلود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی 
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16. التـزام متولـی به مصـرف درآمـد موقوفـات مجهول المصـرف و موقوفاتـی که به  ●
صـورت مبـرات مطلقـه وقـف گردیده انـد، منحصراً بـه موارد خـاص، خـالف موازین 

است.  شـرعی 

تاریخ: 1377/4/27
کالسه پرونده: 20/77
شماره دادنامه: 77/75

مسلتندات رأی: ملاده 51 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
بله موجلب نظریه ملورخ 1377/3/3 فقهاء محترم شلورای نگهبان »ملاده 51 فوق الذکر 
از ایلن جهلت کله مصلرف موقوفلات مجهول المصلرف و موقوفاتی که به صلورت مبرات 
مطلقله وقلف شلده اسلت را در موقوفاتی کله متولی دارنلد منحصر در خصلوص اموری 
کله در ایلن ملاده ذکلر شلده اسلت می کنلد و متوللی را مللزم بله رعایت خصلوص آن 
ملوارد می نمایلد، خلالف موازین شلرع شلناخته شلد«. بنابراین به اسلتناد قسلمت اول 
ملاده 25 قانلون دیلوان عداللت اداری، ملاده 51 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان اوقلاف و املور خیریله مصلوب1365/2/10 هیلأت وزیلران به لحاظ 

مغایلرت آن بلا احلکام شلرع به شلرح فوق الذکلر ابطال می شلود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی 
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17. خلـع یـد متصرف رقبـه موقوفـه در صورت امتنـاع از تنظیـم اجاره نامـه، خالف  ●
موازین شـرعی نمی باشـد. 

تاریخ: 1378/6/20
کالسه پرونده: 141/77
شماره دادنامه: 78/256

مسلتندات رأی: بنلد 1 ملاده 3 آیین نامه قانون ابطال اسلناد فروش رقبلات، آب و اراضی 
موقوفه مصوب 1363/9/7

رأی هیأت عمومی «
بنلد یلک ملاده 3 آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضی 
موقوفله در خصلوص خللع یلد متصلرف رقبله موقوفله در صلورت امتنلاع از تنظیلم 

اجاره نامله بلا رعایلت مقلررات قانلون مربلوط مغایرتلی بلا قانلون نلدارد. 
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18. لـزوم انجـام مطلق تکالیـف قانونی در زمان معیـن، در باب تعلق مالیـات بر درآمد  ●
موقوفـات عـام در صـورت عدم تسـلیم صورت حسـاب درآمـد و هزینه هـای موقوفه 
تـا پایـان خرداد ماه سـال بعد، با شـرایط منـدرج در قانـون مالیات های مسـتقیم در 

خصـوص معافیت موقوفـات عـام از پرداخت مالیات مغایـرت ندارد.

تاریخ: 1379/9/6
کالسه پرونده: 289/78
شماره دادنامه: 79/256

مسلتندات رأی: ملاده 5 قانلون مالیات های مسلتقیم مصلوب 1366- ملاده 9 آیین نامه 
اجرایلی قانون مالیات های مسلتقیم مصلوب 1368

رأی هیأت عمومی  «
بلا عنایلت بله تبصره 5 ملاده 2 قانلون مالیات های مسلتقیم مصلوب اسلفند 1366 که 
مقلرر داشلته اسلت »در هلر سلال ماللی کله شلرایط و ترتیبلات مقلرر در ایلن ملاده و 
آیین نامله اجرایلی آن رعایلت نشلود، معافیلت مالیات مقرر نسلبت به اشلخاص مذکور 
در بندهلای 3 و 4 و 5 ایلن ملاده بلرای آن سلال جلاری نبلوده و درآمدهلای سلال 
مزبلور آن هلا طبلق مقلررات مربوط مشلمول مالیلات خواهد بلود« و لزوم انجلام مطلق 
تکالیلف قانونلی در ظلرف زملان معیلن، ملاده 9 آیین نامه اجرایلی بند 3 ملاده 2 قانون 
مالیات هلای مسلتقیم در بلاب تعللق مالیلات بله درآملد موقوفات علام در صلورت عدم 
تسللیم صورت حسلاب درآملد و هزینه هلای موقوفله تلا پایلان خلرداد ملاه سلال بعلد 

مغایرتلی بلا قانون نلدارد. 
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19. سـند فـروش یـا تبدیـل موقوفـه در خصـوص رقبـه موقوفاتـی که بـدون مجوز  ●
شـرعی معاملـه شـده اند، مطابـق نظـر رییـس سـازمان اوقـاف باطـل می گردد.

تاریخ: 1379/12/21
کالسه پرونده: 107/79
شماره دادنامه: 79/396

مسلتندات رأی: ملاده 2 آیین نامله قانلون ابطلال اسلناد فلروش رقبلات، آب و اراضلی 
موقوفله مصلوب 7/9/1363

رأی هیأت عمومی «
طبلق ملاده 2 آیین نامله اجرایی قانون ابطال اسلناد و فروش رقبلات، آب و اراضی موقوفه، 
ادارات اوقلاف و املور خیریله و متولیلان موقوفلات مکلفنلد بلا توجله بله سلوابق ثبتلی، 
موقوفلات عامله ای را کله بله فلروش رسلیده یلا به صورتلی به ملکیلت اشلخاص درآمده 
باشلد صورت  بلرداری و هملراه بلا مسلتندات و دالیلل بله سلازمان اوقلاف و املور خیریله 
ارسلال نماینلد. سلازمان اوقلاف و املور خیریله موضوع را به کمیسلیون مرکلب از فقهای 
صاحلب نظلر کله بلا انتخلاب و زیر نظلر نماینده ولی فقیه در سلازمان یاد شلده تشلکیل 
می شلود ارجلاع می کنلد. کمیسلیون مذکلور نظلر خلود را در ملورد جواز شلرعی فروش 
یلا تبدیلل رقبلات اعلالم می نمایلد. در صورتی کله تبدیل و فلروش رقبه موقوفله به نظر 
کمیسلیون با مجوز شلرعی انجام شلده باشلد، معامله تأیید می شلود و در غیر این صورت 
نظلر نماینلده وللی فقیله و سرپرسلت سلازمان اوقلاف و امور خیریله دایر بر بطالن سلند 
در سلوابق ثبتلی و دفاتلر مربلوط ثبلت و صدور سلند جدید به نلام موقوفه اعلالم نمایند. 
نظلر بله ایلن کله مفلاد ملاده مذکلور بلا عنایت بله ملاده واحلده قانلون ابطال اسلناد و 
فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله و تبصره هلای آن در مقام تبیین حکلم قانون گذار 
بله تصویلب رسلیده و متضملن وضلع قاعلده آملره مسلتقلی نیسلت، بنابراین ملاده 2 
آیین نامله فوق الذکلر مغایر قانلون و خارج از حلدود اختیار قوه مجریله در وضع نظامات 

نمی باشلد.  دولتی 



570

20. مسـاجد و تکایـا در زمره کارگاه هـای کوچک مندرج در مـاده )191( قانون کار بوده  ●
و خـدام و کارکنـان مسـاجد که به صـورت تبرعی خدمـت نمی کنند، مشـمول قانون 

کار می باشـند.

تاریخ: 1381/3/19
کالسه پرونده: 191/78
شماره دادنامه: 81/96

قانلون کار مصلوب 1369/8/29- مصوبله شلماره  مسلتندات رأی: ملواد 2 و 191 
وزیلران هیلأت  ملورخ 1373/11/30  هلل  72052/ت 432 

رأی هیأت عمومی «
اللف( طبلق ملاده 25 قانلون دیلوان عداللت اداری اعتلراض نسلبت بله آیین نامه هلا و 
تصویب نامه هلا و سلایر نظاملات دولتلی از جهلات مذکلور در این ماده قابل رسلیدگی و 
امعلان نظلر در هیلأت عمومی دیلوان عدالت اداری اسلت. نظر به این که نظریه شلماره 
12699/ت ملورخ 1378/4/13 مدیلرکل بهلره وری و ملزد وزارت کار و املور اجتماعلی 
صرفلاً اظهارنظلر در قبلال اسلتعالم بله عمل آملده از ناحیه مؤسسله خیریله تعلیماتی 
و تحقیقلات علملی حسلینیه ارشلاد بلوده و متضملن ایجاد قاعلده و دسلتورالعملی که 
عنوان بخشلنامه را دارا باشلد نیسلت، علی هلذا از مصادیق ماده 25 قانلون دیوان عدالت 

اداری تشلخیص نگردید.
ب( مصوبله شلماره 72052/ ت 432 هلل- مورخ 1373/11/30 هیلأت وزیران با عنایت 

بله اختیلارات حاصلله از ماده 191 قانون کار خالف قانون تشلخیص داده نشلد.



571 فصل چهارم: آرای قضایی

21. اخـذ 15% مابه التفـاوت توسـط سـازمان اوقاف بـه هنـگام انتقال مـورد اجاره به  ●
غیـر از مسـتأجر عرصـه ای که احـداث اعیان نمـوده، مغایر موازین شـرعی نمی باشـد.

تاریخ: 1381/4/16
کالسه پرونده: 146/80
شماره دادنامه: 81/130

مسلتندات رأی: اصلل 170 قانلون اساسلی جمهلوری اسلالمی ایلران مصلوب 1358- 
ملاده 2 آیین نامله نحلوه و ترتیلب وصلول پذیلره و اهدایلی مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
بلا عنایلت بله ایلن که ملاده 2 آیین نامه نحلوه و ترتیب وصلول پذیره و اهدایی به شلرح 
نظریه مورخ 80/8/3 فقهای محترم شلورای نگهبان خالف شلرع شلناخته نشلده اسلت 
ملوردی بلرای ابطال ماده مذکور بر اسلاس اصل 170 قانون اساسلی جمهوری اسلالمی 

ایلران و قسلمت اول ملاده 25 قانون دیوان عداللت اداری وجود ندارد. 



572

22. تجویـز، الـزام به اخـذ، یا ذخیـره 20% از درآمد موقوفه نسـبت بـه موقوفاتی که  ●
نیـاز به تعمیـر ندارند، یـا تعمیر آنـان از طرق دیگر امکان پذیر اسـت، خـالف موازین 

می باشد. شـرعی 

تاریخ: 1381/10/8
کالسه پرونده: 124/79
شماره دادنامه: 81/362

مسلتندات رأی: ملواد 21 و 22 آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 
حلج و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
بلا عنایلت بله اینکه ملاده 21 آیین نامله اجرایی قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 
اوقلاف و املور خیریله مصلوب 1365/2/10 هیلأت وزیلران بله شلرح نظریله شلماره 
2067/30/81 مورخ 1381/9/25 فقهای محترم شلورای نگهبان خالف شلرع شلناخته 
شلده اسلت و نظلر به اینکله مفاد ملاده 22 آیین نامه مزبلور ناظر به ملاده 21 فوق الذکر 
و تابلع مدللول آن می باشلد، بنابرایلن بله اسلتناد قسلمت اول ملاده 25 قانلون دیلوان 

عداللت اداری حکلم بله ابطلال دو ملاده فوق الذکلر صادر می شلود.
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23. عوایـد حاصـل از محـل پذیـره، اهدایی، اجـاره و اسـتیجار موقوفات، بـه موقوفه  ●
مـورد اجـاره اختصـاص می یابد.

تاریخ: 1383/3/3
کالسه پرونده: 408/81
شماره دادنامه: 83/68

مسلتندات رأی: ملاده 13 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور 
خیریله مصلوب 1363/10/2- ملاده 5 آیین نامله نحلوه و ترتیب وصول پذیلره و اهدایی 

1365/2/10 مصوب 

رأی هیأت عمومی «
نظلر بله حکلم مقلرر در ملاده 13 قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حلج و اوقاف و 
املور خیریله مصلوب 1363 مبنی بلر اختصاص عواید حاصلل از محل پذیلره و اهدایی 
و اجلاره و اسلتیجار موقوفلات بله موقوفه مورد اجاره و اینکه سلرقفلی حاصلل از احداث 
بنلای تجلاری در زمیلن مسلکونی موقوفله بلر خالف شلرط منلدرج در سلند اجلاره از 
جملله عوایلد حاصلل از اجلاره زمیلن موقوفله می باشلد و علی القاعلده مقتضای شلرط 
ضمن العقلد و للزوم رعایلت غبطله و صرفله موقوفله آن اسلت کله بخشلی از سلرقفلی 
حاصلل در سلهم مللک موقوفه مورد اجلاره قرار گیرد، ملاده 5 آیین نامه نحلوه و ترتیب 
وصلول پذیلره اهدایلی که بله تجویز ملاده 13 قانون فوق االشلعار تصویب شلده اسلت، 

مغایرتلی با قانلون ندارد.
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24. تشـخیص تحقق شـرایط فـروش موقوفـه، منوط به صدور مجوز شـرعی توسـط  ●
مجتهـد جامع الشـرایط در سـازمان اوقاف می باشـد.

تاریخ: 1383/11/4
کالسه پرونده: 344/81
شماره دادنامه: 83/556

مسلتندات رأی: بنلد 4 ملاده 1 آیین نامله اجرایلی قانون ابطال اسلناد و فلروش رقبات، 
آب و اراضلی موقوفه مصلوب 1374/2/3

رأی هیأت عمومی «
اللف- بله موجلب نظریه شلماره 82/30/3501 ملورخ 82/4/14 فقهای محترم شلورای 
نگهبلان بنلد )4( ملاده )1( آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد فروش رقبلات، آب 
و اراضلی موقوفله مصلوب 74/2/3 هیلأت وزیران مغایر با موازین شلرع شلناخته نشلد. 
ب- نظلر بله اینکله حسلب قواعلد فقهلی و قانلون مدنی تحقلق وقف موکلول به حبس 
عیلن و تسلبیل منفعلت و تأییلد عیلن موقوفه اسلت که تنهلا در صورت سللب منفعت 
یلا بیلم سلفک دملاء بیلن موقوف علیهم بیلع وقف جایلز خواهد بلود. احراز شلرایط بیع 
وقلف منلوط به جواز شلرعی اسلت و به موجب ملاده واحلده قانون ابطال اسلناد فروش 
رقبلات آب و اراضلی موقوفله از تاریلخ تصویلب قانون مذکلور کلیه موقوفاتلی که بدون 
مجلوز شلرعی بله فروش رسلیده یا بله صورتی به ملکیت درآمده باشلد بله وقفیت خود 
برمی گلردد و اسلناد مالکیلت صادر شلده باطلل و از درجه اعتبار سلاقط می شلود. لذا از 
آنجایلی که تشلخیص تحقق شلرایط فلروش وقف منوط بله نظر فردی آگاه به مسلایل 
شلرعی و آشلنا بله ضوابلط مربوطله می باشلد کله حسلب ملورد وجلود مجلوز را احراز 
نمایلد، بنابرایلن بنلد 4 ملاده 1 آیین نامله اجرایلی قانلون ابطال اسلناد فلروش رقبات، 
آب و اراضلی موقوفله کله بر اسلاس صدور مجوز شلرعی توسلط مجتهد جامع الشلرایط 

تنظیلم شلده خلالف قانون و خلارج از حلدود اختیارات تشلخیص نگردید. 
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25. احـداث اعیانـی توسـط زارعـان صاحـب نسـق بدون کسـب اجـازه از سـازمان  ●
اوقـاف و عـدم پرداخـت پذیـره اراضـی، خـالف موازین شـرعی اسـت.

تاریخ: 1384/12/21
کالسه پرونده:  80/470، 83/635 و 751، 84/51

شماره دادنامه: 84/843 الی 846
مسلتندات رأی: تصویلب نامله شلماره 37127/ت 22905 ه ملورخ 1380/8/3 هیلأت 

وزیران

رأی هیأت عمومی «
اللف- بله شلرح الیحله جوابیله شلماره 18955 ملورخ 1384/5/29 معلاون دفتلر امور 
حقوقلی دوللت، ملاده 2، بند )ب( ماده 5 و هم چنین تبصره 5 ملاده 7 تصویب نامه مورد 
اعتلراض به شلرح تصویب نامه های شلماره 67447/ ت 28302 ه ملورخ 1381/12/28 
و 69626/ ت 30268 هلل ملورخ 1382/11/23 هیلأت وزیلران اصلالح شلده و بلا ایلن 
کیفیلت موضلوع اعتلراض منتفلی گردیلده اسلت. بنابرایلن ملوردی برای رسلیدگی و 

اتخلاذ تصمیلم در ایلن خصوص وجلود ندارد.   
ب- بله شلرح نظریله شلماره 30/14566 ملورخ 1384/11/25 فقهای محترم شلورای 
نگهبلان ملاده 8 تصویب نامه شلماره 37127/ ت 22905 هل ملورخ 1380/8/13 هیأت 
وزیران خالف احکام شلرع شلناخته شلده اسلت. بنابراین به اسلتناد قسلمت اول ماده 

25 قانلون دیلوان عداللت اداری ملاده مزبور ابطال می شلود. 
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26. متولیـان موقوفـات مکلف بـه تنظیم دفتر مخصـوص جهت ثبت درآمـد و هزینه  ●
موقوفـه و افتتـاح حسـاب جداگانه بـه نام موقوفـه در موارد خاص می باشـند.

تاریخ: 1385/5/8
کالسه پرونده: 688/82
شماره دادنامه: 85/269

مسلتندات رأی: ملاده 24 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
و اوقلاف و امور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
ملاده 24 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقلاف و امور خیریه 
کله مقرر داشلته اسلت »بلا توجه به این کله حفظ موقوفلات از وظایف متولیان اسلت و 
املوال وقف باید از اموال شلخص متولی جدا و متمایز باشلد، متولیلان موقوفات و امنای 
اماکلن متبرکله مکلفنلد دفتلر مخصوصی برای ثبلت درآملد و هزینه موقوفه یلا اماکن 
مزبلور تنظیلم نماینلد و هلرگاه درآمد سلاالنه آن هلا بیش از صد هلزار ریال باشلد، باید 
بلا معرفلی اداره حلج و اوقلاف و امور خیریه حسلاب جداگانله ای به نام موقوفله یا مکان 
متبرکله در یکلی از بانک هلا افتتلاح و عوایلد حاصلله را بله آن حسلاب واریلز و هرگونه 
پرداخلت را از طریلق آن انجلام دهنلد«. حسلب نظریله شلماره 83/30/7851 ملورخ 
1383/4/11 فقهلاء محترم شلورای نگهبان خالف شلرع شلناخته نشلده اسلت و چون 
مفلاد ملاده مزبلور در جهلت تنظیلم و تنسلیق املور موقوفه و املکان نظلارت و کنترل 

اوقلاف بلر آن انشلاء شلده بنابراین مغایرتی هلم با قانلون ندارد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی 
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27. سـازمان اوقـاف مکلـف بـه نظارت بـر امور موقوفـات، متولیـان ناتـوان در انجام  ●
وظایـف شـرعی و قانونـی و رعایت مصلحت و غبطـه موقوف علیهـم در موقوفات فاقد 

متولی اسـت.

تاریخ: 1385/6/5
کالسه پرونده: 83/43، 153 و 85/55، 65

شماره دادنامه: 85/370 الی 373
مسلتندات رأی: ملواد 4 و 20 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان 

حلج و اوقلاف و املور خیریه مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
الف- حسلب نظریله شلماره 83/30/8037 ملورخ 1383/4/29 فقهای محترم شلورای 
نگهبلان، ملاده 4 و بنلد )ب( ملاده 20 آیین نامله اجرایلی ملاده 17 قانلون تشلکیالت و 
اختیلارات سلازمان اوقلاف و امور خیریله مصلوب 82/8/4 هیأت وزیران خلالف موازین 
شلرع شلناخته نشلده اسلت. بنابراین موردی بلرای ابطال آن هلا در اجرای قسلمت اول 

ملاده 25 قانلون دیوان عداللت اداری وجلود ندارد. 
ب- بلا عنایلت بله وظایلف و مسلئولیت های اداره اوقلاف و املور خیریله در خصلوص 
نظلارت و کنتلرل بلر املور موقوفلات و رعایلت و حفظ غبطله و مصلحلت موقوف علیهم 
در ملواردی کله موقوفله فاقلد متولی منصوص بلوده و یا متوللی موقوفه ملورد اعتماد و 
محلل وثلوق و یلا قلادر به انجلام وظایف شلرعی و قانونی نباشلد و یا در مظلان تعدی و 
تفریلط باشلد، ملواد 4 و 20 و بنلد )ب( ملاده 20 آیین نامله ملورد اعتلراض مغایرتلی با 

قانلون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
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28. اطـالق سـرمایه گذاری پذیره هـای مأخـوذه در موقع ایجار موقوفـات خاص جهت  ●
اسـتفاده کلیـه بطـون و در مواردی کـه واقف نظـر به عدم اخذ پذیره داشـته باشـد، 

خالف موازین شـرعی اسـت.

تاریخ: 1386/4/31
کالسه پرونده: 231، 86/85

شماره دادنامه: 86/286، 287
مسلتندات رأی: اصلل 170 قانلون اساسلی جمهلوری اسلالمی ایلران مصلوب 1358- 
تبصلره ملاده 10 آیین نامه نحلوه و ترتیب وصول پذیلره و اهدایی مصلوب 1365/2/10

رأی هیأت عمومی «
به شلرح نظریه شلماره 86/30/20977 مورخ 86/1/30 فقهای محترم شلورای نگهبان، 
اطلالق تبصلره ملاده 10 آیین نامه نحلوه و ترتیب پذیلره و اهدایی در ملواردی که واقف 
نظلری نسلبت بله اخلذ پذیلره نداشلته و یا نظر به علدم اخذ پذیلره داشلته و هم چنین 
اطلالق تبصلره ماده مزبور نسلبت به لزوم سلرمایه گذاری خالف موازین شلرع شلناخته 
شلده اسلت. بنابرایلن مسلتنداً بله اصل 170 قانون اساسلی جمهلوری اسلالمی ایران و 
ملاده یلک و سلایر مقررات قانلون دیوان عداللت اداری مصلوب 1385 در بلاب مقررات 
دولتلی کله توسلط شلورای نگهبلان خلالف احلکام شلرع شلناخته می شلود، حکلم به 
ابطلال تبصلره ملاده 10 آیین نامله نحلوه و ترتیب پذیلره و اهدایی موضلوع تصویب نامه 

شلماره 13078 ملورخ 1365/2/22 هیلأت وزیران صادر می شلود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد 
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29. پـس از ابطـال انتقـاالت بعـد از وقف، متصـرف بایـد ظـرف 30 روز از تاریخ رؤیت  ●
دعوت نامـه اوقـاف، جهت تنظیم سـند اجـاره مراجعـه نماید.

تاریخ: 1390/6/7
کالسه پرونده: 557/88

شماره دادنامه: 243
مسلتندات رأی: قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 
1371/11/25- ملاده 3 آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد و فروش رقبلات، آب و 

اراضلی موقوفله مصلوب 3/2/1374

رأی هیأت عمومی «
نظلر بله ایلن کله ملاده 3 »آیین نامله اجرایلی قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، 
آب و اراضلی موقوفله مصلوب 1374/2/3« در راسلتای تبصلره 6 و بلا رعایلت تبصلره 
4 »ملاده واحلده قانلون ابطلال اسلناد و فلروش رقبلات، آب و اراضلی موقوفله مصلوب 
1371/11/25« تصویلب شلده اسلت و متضملن حکمی فراتلر از قانون مذکور نیسلت، 

بنابرایلن مخالفتلی بلا قانلون نلدارد و موجبلی بلرای ابطلال آن بله نظر نمی رسلد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری 
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30. تعییـن اجرت المثـل حق النظاره و تشـخیص ضرورت نظارت اشـخاص یـا ادارات  ●
اوقـاف در موقوفـات غیر متصرفی با سرپرسـت سـازمان اوقاف اسـت.

تاریخ: 1390/6/21
کالسه پرونده:  511 - 512/87

شماره دادنامه: 249- 250
مسلتندات رأی: ملاده 11 قانلون تشلکیالت و اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور 
خیریله مصلوب 1363/10/2- تبصلره 2 ملاده 32 آیین نامله اجرایی قانون تشلکیالت و 

اختیلارات سلازمان حلج و اوقلاف و املور خیریه مصلوب 1365/2/10 

رأی هیأت عمومی «
اللف- نظلر بله این کله بله موجلب نامه هلای شلماره 88/30/37501 و88/30/37500 
ملورخ 1388/12/4 شلورای نگهبلان، اطلالق ملاده 12 و بندهلای یلک الی شلش ماده 
32 آیین نامله اجرایلی قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج و اوقلاف و امور خیریه 
مصلوب 1365/2/10 توسلط فقهلای شلورای نگهبلان خالف موازین شلرع اعالم شلده 
اسلت، در اجلرای ملاده 41 قانون دیوان عداللت اداری مصوب سلال 1385، اطالق ماده 

12 و بندهلای یلک اللی شلش ملاده 32 آیین نامله مذکور ابطال می شلوند.
ب- بلا توجله به این که در ماده 11 »قانون تشلکیالت و اختیارات سلازمان اوقاف و امور 
خیریله مصلوب 1363« دریافلت حق التولیه متولی و یا سلازمان در قبلال اعمال تولیت 
نسلبت بله موقوفلات متصرفلی و هم چنیلن حق النظلاره و جهلات و ملوارد آن تعیین و 
تجویز شلده اسلت، تبصره 2 ملاده 33 آیین نامه مورد شلکایت در حد اختیلارات قانونی 

یاد شلده تنظیم و خالف قانون تشلخیص نشلد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 محمدجعفر منتظری 
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31. صـرف همـه درآمدهـا و هزینه هـای موقوفـات عـام در امـور مصـرح در بند )ح(  ●
مـاده 139 قانـون اصالح مـوادی از قانـون مالیات های مسـتقیم مصوب 1380، شـرط 

برخـورداری موقوفـات عـام از معافیت مالیاتی اسـت.

تاریخ: 2 مرداد 1391
کالسه پرونده: 460/89

شماره دادنامه: 240
مسلتندات رأی: ملاده 139 قانلون اصالح ملوادی از قانون مالیات های مسلتقیم مصوب 
1380/1/27 - ملواد 5، 15 و 16 آیین نامله اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصالحی 

قانون مالیات های مسلتقیم مصوب 1380

رأی هیأت عمومی «
اوالً: بلا توجله بله ایلن کله تقاضلای ابطلال ملواد 5 و 16 از آیین نامله اجرایلی موضلوع 
تبصلره 3 ملاده 139 اصالحلی قانلون مالیات هلای مسلتقیم مصلوب 1380 موضلوع 
تصویب نامه شلماره 53456/ ت 27257 هل- 1381/12/7 هیأت وزیران، قباًل در هیأت 
عموملی ملورد رسلیدگی قرار گرفته و بله موجب دادنامه هلای شلماره 8- 1390/1/22 
و 1391/3/8- 125 حکلم بله رد تقاضلا صلادر شلده اسلت از ایلن حیث موجبلی برای 
رسلیدگی و اتخلاذ تصمیلم مجلدد در هیلأت عمومی دیلوان عدالت اداری وجلود ندارد. 
ثانیلاً: حکلم مقلرر در بنلد ح ملاده 139 قانلون اصلالح ملوادی از قانلون مالیات هلای 
مسلتقیم مصلوب 1380/11/27 که شلرط برخورداری موقوفات علام از معافیت مالیاتی 
را مصلرف شلدن درآملد موقوفات عام در املور مصرح در بند ح ملاده 139 قانون مذکور 
دانسلته اسلت و ایلن درآمدهلا و هزینه هلا بایلد به تأییلد سلازمان اوقاف و املور خیریه 
برسلد، مؤیلد ایلن معنلی اسلت کله همله درآمدهلا و همله هزینه هلای موقوفلات عام 
علی االطلالق از معافیلت برخلوردار نیسلت و الزمله آن این اسلت کله درآمدهلا باید در 
املور ملورد نظلر قانون گلذار هزینله شلود. نیلل بله ایلن مقصود حاصلل نمی شلود جز 
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از طریلق ارائله اظهارنامله مالیاتلی و ترازنامه و حسلاب سلود و زیان، تا مشلخص شلود 
موقوفله بله چله میزان درآمد حاصل کرده اسلت و چله میزان از آن در املور منظور نظر 
قانون گلذار هزینله شلده اسلت. مضافاً ایلن که قانون گلذار در تبصره 2 ملاده 119 قانون 
برنامه پنج سلاله پنجم توسلعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلالمی ایران 
مصلوب 1389/11/8 تسللیم اظهارنامله مالیاتلی در موعلد مقلرر را شلرط برخلورداری 
از هرگونله معافیلت مالیاتلی ذکلر کلرده اسلت. بلا توجه بله مراتلب ملاده 15 آیین نامه 

اجرایلی ملورد اعتلراض بلا قانون مغایلرت نلدارد و قابل ابطال نیسلت.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری 
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32. اجـرای نظریه هـای شـعب تحقیـق در مـوارد تعـدی یـا تفریـط متولی یـا ناظر،  ●
منـوط به صـدور حکـم قطعـی دادگاه می باشـد.

تاریخ: 1391/8/1
کالسه پرونده: 652/87

شماره دادنامه: 537
مسلتندات رأی: ملاده 29 آیین نامله کیفیت تحقیق در شلعب تحقیق سلازمان اوقاف و 

امور خیریه مصلوب 1365/9/30

رأی هیأت عمومی «
اللف- بلا توجله بله مفلاد نامله شلماره 90/30/42107- 1390/2/7 قائلم مقلام دبیلر 
شلورای نگهبلان مبنلی بلر این کله فقهای شلورای نگهبلان تبصره هلای 1 و 2 ماده 29 
آیین نامله کیفیلت تحقیلق در شلعب تحقیلق موضلوع تصویب نامه شلماره 44065/ ت 
29364 هلل 1382/8/7 هیلأت وزیلران را خلالف موازیلن شلرع تشلخیص نداده اند، در 
اجلرای ملاده 41 قانلون دیلوان عداللت اداری موجبی بلرای ابطال مصوبله از این حیث 

وجود نلدارد.
ب- بلا عنایلت بله این کله در تبصره یک ملاده 29 اصالحلی آیین نامله کیفیت تحقیق 
در شلعب تحقیق سلازمان اوقاف و امور خیریه، سلایر نظرها و مفاصاً حسلاب های صادر 
شلده و تصمیملات شلعب تحقیلق در محلدوده وظایف قانونلی آن ها برای شلعب دیگر 
تحقیلق و ادارات اوقلاف و املور خیریه و اشلخاص ذی نفع قابل اجرا اعالم شلده اسلت و 
در صلورت صلدور دسلتور توقلف موقت اجلرای حکم قطعلی از مراجع قضایلی مبنی بر 
الغلاء یلا تصحیلح یا تغییلر آن ها غیر قابلل اجرا خواهلد بلود، بنابراین تبصلره یک ماده 
29 آیین نامله مذکلور خلالف قوانیلن و مقلررات مورد اسلتناد شلاکی نیسلت و خارج از 

حلدود اختیلارات مرجع وضع نیز تشلخیص نمی شلود.
ج- نظلر بله ایلن کله تبصلره ذیل ملاده 15 قانلون تشلکیالت و اختیارات سلازمان حج 
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و اوقلاف و املور خیریله مصوب سلال 1363/10/2، بله ادارات اوقاف و اشلخاص ذی نفع 
اجلازه داده اسلت در صورتلی کله به نظر شلعبه تحقیق اعتراض داشلته باشلند، مراتب 
را در دادگاه هلای دادگسلتری طلرح کنند و تبصلره 2 ماده 29 آیین نامله معترٌض به نیز 
ناظلر بله ایجلاد ممنوعیلت بلرای اشلخاص و ادارات اوقلاف در اعالم شلکایت بله مرجع 
قضایلی از تصمیم شلعبه تحقیق مرجوع الیه نیسلت، للذا از این جهلت مغایرتی با قانون 

نلدارد و قابلل ابطلال به نظر نمی رسلد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری 
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33. خـروج اراضـی موقوفـات از یـد متولی شـرعی به عنـوان مراتع و منابـع طبیعی  ●
بـدون توجـه بـه دالیل شـرعی مبنـی بـر وقفیـت ملـک از قبیل یـد، بینه، شـیاع 
محلـی، اقـرار متصرف، سـیره جـاری عمل بـه وقف و سـابقه ثبتـی، خـالف موازین 

است. شـرعی 

تاریخ: 1391/10/25
کالسه پرونده: 89/682

شماره دادنامه: 781 
مستندات رأی: ---- 

رأی هیأت عمومی  «
نظلر بله ایلن کله در ملاده 41 قانلون دیلوان عداللت اداری مصلوب سلال 1385 مقلرر 
شلده اسلت کله: »در صورتلی کله مصوبله بله لحلاظ مغایرت بلا موازیلن شلرعی برای 
رسلیدگی مطلرح باشلد، موضوع جهلت اظهار نظر به شلورای نگهبان ارسلال می شلود. 
نظلر فقهای شلورای نگهبلان برای هیلأت عمومی، الزم االتباع اسلت« و قائلم مقام دبیر 
شلورای نگهبلان بله موجلب نامله شلماره 90/30/42128- 1390/2/10 نظلر فقهلای 
شلورای نگهبلان را بله این شلرح اعالم کرده اسلت که: »اطلالق مصوبه شلامل مواردی 
می گلردد کله حجلت شلرعی از قبیل ید، شلیاع، تصرف بالمعلارض، بینله و... بر وقفیت 
باشلد، خالف موازین شلرع شلناخته شلد«. بنابراین مسلتند به ماده قانونی صدرالذکر و 
در اجلرای بنلد یلک ماده 19 و ملواد 20 و 42 قانون دیوان عداللت اداری حکم به ابطال 
اطلالق مصوبله ملورد اعتلراض در حلدی کله فقهای شلورای نگهبلان اعلالم کرده اند از 

تاریلخ تصویلب صلادر و اعالم می شلود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
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الف( استفتائات احکام حقوقی مسجد از مقام معظم رهبری1

س 382: در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجود دارد که دیوار بین آن ها را از هم جدا می کند. 
مدتی پیش تعدادی از مؤمنین برای این که دو مســجد به هم وصل شوند، اقدام به خراب 
کردن قسمت زیادی از دیوار فاصل بین آن دو نمودند و همین امر باعث شبهه برای بعضی 
در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم این شک برای آنان وجود دارد. امیدواریم 

راه حل این مشکل را بیان فرمایید.
ج: از میلان برداشلتن دیلواری که بین دو مسلجد فاصله انداخته، باعث اشلکال در اقامه 

نماز در دو مسلجد نیست.

س 390: نماز خواندن در مسجدی که سازندگان آن ادعا می کنند که آن را برای خود و قبیله 
خود ساخته اند، چه حکمی دارد؟

1  . پایلگاه اطالع رسلانی دفتلر حفلظ و نشلر آثلار آیلت اهلل العظملی سلید عللی خامنله ای، بخلش اسلتفتائات، احلکام نملاز )مسلجد و امام 
جماعلت( و وقلف، در: 

  farsi.Khamenei.ir/treatise - index
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ج: مسلجد پس از آنکه به عنوان مسلجد سلاخته شلد، اختصاص به قوم و گروه و قبیله 
و اشلخاص خاصی ندارد و همه مسللمانان می توانند از آن اسلتفاده نمایند.

س 394: آیا استفاده از شبستان مسجد برای رشد فکری، فرهنگی و نظامی )با آموزش های 
نظامی( جوانان جایز است؟ آیا با توجه به کمبود مکان های اختصاصی می توان این کارها را 

در ایوان مسجد انجام داد؟

ج: ایلن املور تابلع کیفیلت وقف صحن مسلجد و ایوان آن اسلت و باید از املام جماعت 
و هیلأت امنلای مسلجد در این باره نظرخواهی شلود. البتله حضور جوانان در مسلاجد و 
برپایلی درس هلای دینلی زیلر نظر امام جماعت و هیلأت امنای آن کار خلوب و مطلوبی 

است.

س 396: شرکت های تعاونی مردمی اقدام به ساختن مناطق مسکونی می کنند. ابتدا توافق 
می نمایند که برای آن محله ها مکان های عمومی مانند مســجد ساخته شود، اکنون که آن 
واحدها به سهام داران شــرکت تعاونی تحویل داده شده است، آیا بعضی از آنان می توانند 
هنگام تحویل گرفتن واحد مسکونی از توافق خود عدول کرده و بگویند ما راضی به ساختن 

مسجد نیستیم؟
ج: اگلر شلرکت بلا توافلق همله اعضلاء اقلدام بله سلاخت مسلجد نملوده و مسلجد هم 
سلاخته شلده و وقلف گردیده اسلت، علدول بعضی از اعضلاء از موافقت اولیله خود اثری 
نلدارد. وللی اگلر بعضلی از آنلان قبلل از تحقلق وقلف شلرعی مسلجد از موافقلت خود 
علدول کننلد، سلاخت مسلجد بلا املوال آنلان در زمیلن متعللق به همله اعضلاء بدون 
رضایلت آنلان جایلز نیسلت، مگلر این کله در ضمن عقد الزم بر همه آن ها شلرط شلده 
باشلد کله بخشلی از زمیلن شلرکت برای سلاخت مسلجد تخصیص یابلد و اعضلاء این 
شلرط را پذیرفتله باشلند، در ایلن صورت حلق عدول ندارنلد و عدول آن هلا هم تأثیری 

ندارد. 
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س 401: مسجد جامع چه تعریفی دارد؟
ج: مسلجد جاملع مسلجدی اسلت کله در شلهر بلرای اجتماع همه اهل شلهر بنا شلده 

اسلت، بلدون ایلن که اختصلاص به گروه و قشلر خاصی داشلته باشلد.

س 402: قسمت سر پوشــیده ای از یک مسجد حدود سی سال است که متروکه و تبدیل 
به خرابه شــده و نماز در آن اقامه نمی شود و بخشــی از آن به عنوان انبار مورد استفاده 
قرار می گیرد. نیروهای بسیجی که حدود پانزده سال است در این قسمت سقف دار مستقر 
هستند، تعمیراتی را در آن انجام داده اند، زیرا وضعیت بسیار نامناسبی داشت و سقف آن 
هم در معرض ریزش بود. چون برادران بسیجی آگاهی از احکام شرعی مسجد نداشتند و 
افراد مطلع هم آن ها را آگاه نکردند، اقدام به ساختن چند اتاق در این قسمت نمودند که بر 
اثر آن مبالغ زیادی خرج شد و در حال حاضر کارهای ساختمانی رو به پایان است. امیدواریم 

حکم شرعی موارد زیر را بیان فرمایید:
1. بر فرض این که متصدیان این کار و گروه ناظر بر آن جاهل به مســأله باشند، آیا در برابر 

مخارجی که از بیت المال صرف کرده اند ضامن هستند و آیا مرتکب گناه شده اند؟
2. با توجه به این که مخارج مزبور از بیت المال بوده، آیا اجازه می دهید تا زمانی که مسجد 
به این قسمت احتیاج ندارد و نماز در آن اقامه نمی شود، از آن اتاق ها با رعایت کامل احکام 
شرعی مسجد، برای فعالیت های آموزشی مانند آموزش قرآن کریم و احکام شرعی و سایر 

امور مسجد استفاده شود؟ و آیا اقدام به تخریب اطاق ها واجب است؟
ج: واجلب اسلت کله قسلمت سرپوشلیده مسلجد با خلراب کلردن اتاق هایی کله در آن 
سلاخته شلده اسلت، به حالت قبل برگلردد و اگر مخلارج احداث اتاق ها ناشلی از تعدی 
و تفریط و عمد و تقصیر نباشلد، معلوم نیسلت که کسلی ضامن آن باشلد و اسلتفاده از 
قسلمت سرپوشلیده مسلجد برای تشلکیل جلسلات آموزش قرآن کریم و احکام شرعی 
و معارف اسلالمی و سلایر مراسلم دینی و مذهبی اگلر مزاحمت برای نمازگلزاران ایجاد 
نکنلد و تحلت نظلارت امام جماعت مسلجد باشلد اشلکال نلدارد و باید املام جماعت و 
نیروهای بسلیجی و سلایر مسلئولین مسلجد بلا هم هملکاری کنند تا حضلور نیروهای 
بسلیجی در مسلجد اسلتمرار پیلدا کنلد و خلللی در انجام وظایلف عبادی ماننلد نماز و 



592

غیلر آن هم پیلش نیاید.

س 403: در طرح توسعه یکی از خیابان ها، چند مسجد در مسیر طرح قرار می گیرد که باید 
بعضی از آن ها به طور کلی خراب شوند و در بقیه، قسمتی از آن ها تخریب گردد تا حرکت 

وسایط نقلیه به راحتی صورت گیرد. خواهشمند است نظر شریف را بیان فرمایید.

ج: خلراب کلردن تملام مسلجد یلا قسلمتی از آن جایز نیسلت، مگلر در صلورت وجود 
مصلحتلی کله اهمیلت نلدادن و بی توجهلی بله آن ممکن نباشلد.

س 406: اگر مسجد نیاز به تعمیر داشــته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او 
واجب است؟

ج: اگلر تعمیلر، داوطلبانله و تبرعلی )از ماِل شلخصِی افراد خّیر( باشلد، نیلازی به اجازه 
حاکم شلرع نیست.

س 408: مســجدی حدود بیست سال پیش ساخته شــده و به نام مبارک صاحب الزمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( زینت یافته است، ولی معلوم نیست که این اسم در صیغه 
وقف مسجد ذکر شده باشد. تغییر اسم مسجد از صاحب الزمان )عجل اهلل فرجه الشریف( به 

مسجد جامع چه حکمی دارد؟
ج: مجرد تغییر اسم مسجد مانعی ندارد. 

س 409: در مساجدی که از محل نذورات خاص مسجد و تبرعات مؤمنین به برق و سیستم 
تهویه مجهز شده اند، هنگامی که شخصی از اهالی محل فوت می کند، برای او مجلس فاتحه 

در مسجد برگزار می شود که در آن از برق و سیستم تهویه مسجد استفاده می گردد و برگزار 
کنندگان مراسم آن هزینه ها را نمی پردازند. آیا این کار شرعاً جایز است؟

ج: جلواز اسلتفاده از امکانلات مسلجد در اقامله مجاللس فواتح بلرای املوات و امثال آن 
منلوط بله کیفیلت وقلف و نلذر آن امکانات برای مسلجد اسلت. 
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س 410: در روســتایی مسجد نوسازی وجود دارد که در مکان مسجد قبلی بنا شده است. 
در گوشه ای از این مسجد که زمین آن جزء مسجد قبلی است، بر اثر جهل به مسأله، اتاقی 
برای تهیه چای و مانند آن و کتابخانه ای در نیم طبقه قسمتی از شبستان مسجد در داخل 
شبستان مسجد ساخته شده است. خواهشمندیم نظر خود را در این باره و مسأله تکمیل و 

کیفیت استفاده از نصف دور داخلی مسجد، بیان فرمایید.

ج: سلاختن اتلاق مخصلوص چای در محل مسلجد قبلی صحیح نیسلت و واجب اسلت 
آن ملکان بله حالت مسلجد بودن خلود برگردد. نیم طبقه داخل شبسلتان مسلجد هم 
در حکلم مسلجد اسلت و همله احلکام و آثلار شلرعی آن را دارد، ولی نصب قفسله های 
کتلاب و حضلور در آن جلا بلرای مطالعله اگلر مزاحمتلی برای نمازگلزاران ایجلاد نکند 

اشلکال ندارد. 

س 411: رأی جناب عالی در مورد مسأله ذیل چیست؟
در یکی از روستاها مسجدی وجود دارد که رو به خرابی است، ولی دلیلی برای خراب کردن 
آن وجود ندارد، زیرا مانع اســتمرار جاده نیست. آیا تخریب آن به طور کامل جایز است؟ 
هم چنین این مسجد دارای مقداری اثاثیه و اموال است، این ها باید به چه کسی داده شوند؟

ج: تخریلب و ویلران کلردن مسلجد جایلز نیسلت و بله طور کللی خراب کردن مسلجد 
آن را از مسلجد بلودن خلارج نمی کنلد. اثلاث و لوازم مسلجد اگلر مورد اسلتفاده در آن 

مسلجد نباشلد، بلردن آن بله مسلاجد دیگر بلرای اسلتفاده از آن ها اشلکال ندارد.

س 413: مکانی وقفی وجود دارد که در آن مسجد، مدرسه علوم دینی و کتابخانه عمومی بنا 
شده است که همگی آن ها االن فعال هستند. این مکان در حال حاضر جزء نقشه مکان هایی 
است که از طرف شــهرداری باید خراب شوند. چگونه باید با شهرداری برای تخریب آن و 

گرفتن امکانات همکاری کرد تا بتوان آن را تبدیل به ساختمان بهتری نمود؟
ج: اگلر شلهرداری اقلدام به تخریلب آن و دادِن عوض نماید و آن را تحویل دهد، اشلکال 
نلدارد، وللی اصلل خراب کردن مسلجد و مدرسله وقفی فی نفسله جایز نیسلت، مگر در 

صورتلی که مصلحلِت اهِم غیلر قابل چشم پوشلی اقتضا کند.
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س 414: برای توسعه مســجد نیاز به کندن چند درخت از صحن آن است، آیا این عمل با 
توجه به بزرگ بودن صحن مسجد و وجود درختان زیاد در آن جا جایز است؟

ج: اگر عمل مذکور تغییر و تبدیل وقف شمرده نشود، اشکال ندارد.

س 415: زمینی که جزء قسمت سرپوشیده مسجد بوده و بر اثر واقع شدن مسجد در مسیر 
طرح عمرانی شهرداری، در خیابان افتاده و قسمتی از آن به علت اضطرار تخریب شده، چه 

حکمی دارد؟
ج: اگلر احتملال برگشلت آن بله حاللت اولیله ضعیف باشلد، ترتب آثار شلرعی مسلجد 

بلر آن معلوم نیسلت.

س 417: مدتی است که در یکی از مساجد، نماز جماعت اقامه می کنم و اطالعی از کیفیت 
وقف مســجد ندارم. با توجه به این که مسجد از جهت هزینه با مشکالتی روبرو است، آیا 

اجاره دادن زیرزمین مسجد برای کاری که مناسب با شأن مسجد باشد، جایز است؟
ج: اگلر زیرزمیلن، عنلوان مسلجد را نلدارد و جزء تأسیسلاتی نیسلت که مسلجد به آن 

نیلاز داشلته باشلد و وقلف آن هم وقلف انتفاع نباشلد، اشلکال ندارد.

س 418: هیأت امنای مســجدی که امالکی برای اداره امــور خود ندارد، تصمیم گرفته اند 
زیرزمینی را در قســمت سقف دار مسجد برای ســاختن کارگاه و تأسیسات عمومی برای 

خدمت به مسجد ایجاد نمایند، آیا این کار جایز است؟

ج: حفر زمین مسجد برای تأسیس کارگاه و مانند آن جایز نیست.

س 420: آیا نماز خواندن در مسجدی که توسط کفار ساخته شده، جایز است؟
ج: اشکال ندارد. 

س 421: اگر کافری داوطلبانه مالی را برای کمک به ساختمان مسجد بدهد و یا کمک دیگری 
نماید، آیا قبول آن جایز است؟
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ج: اشکال ندارد.

س 425: حسینیه ای در کنار مســجدی قدیمی ساخته شده است، در حال حاضر مسجد 
قدیم گنجایش نمازگزاران را ندارد، آیا می توان حسینیه را در مسجد ادغام کرد و از آن به 

عنوان مسجد استفاده نمود؟

ج: نملاز خوانلدن در حسلینیه اشلکال نلدارد، وللی اگر حسلینیه، بله عنوان حسلینیه، 
وقلف صحیلح شلرعی شلده، تبدیلل آن بله مسلجد جایلز نیسلت و هم چنیلن ضمیمه 

کلردن آن بله مسلجد بله عنوان مسلجد هلم جایز نیسلت.

س 426: استفاده از فرش ها و اجناس نذر شده برای مرقد یکی از فرزندان ائمه )علیهم السالم( 
در مسجد جامع محله چه حکمی دارد؟

ج: اگر زائد بر نیاز مرقد امامزاده )علیه السالم( و زائران آن باشد، اشکال ندارد.

س 427: آیا تکایایی که به نام حضرت ابوالفضل )علیه السالم( و غیر آن تأسیس می شود، 
حکم مسجد را دارد؟ لطفاً احکام آن را بیان فرمایید.

ج: تکیه ها و حسینیه ها حکم مسجد را ندارند.

س 454: آیا پخش آیات قرآنی قبل از اذان صبح و دعا بعد از آن با صدای بلند به وســیله 
بلندگوی مسجد و سایر مراکز به طوری که از چند کیلومتر دورتر قابل شنیدن باشد، جایز 

است؟ با توجه به این که این برنامه گاهی بیشتر از نیم ساعت طول می کشد. 
ج: پخلش اذان بله نحلو متعلارف بلرای اعلالم داخلل شلدن وقت نملاز صبح به وسلیله 
بلندگلو اشلکال نلدارد، ولی پخلش آیات قرآنی و دعلا و غیر آن از بلندگوی مسلجد، اگر 

موجب اذیت همسلایگان شلود، توجیه شلرعی ندارد و بلکه دارای اشلکال اسلت.

س 557: آیا جایز است شخصی بدون اجازه امام جماعت راتب مسجد که مورد تأیید مرکز 
رسیدگی به امور مساجد است، در آن مسجد نماز جماعت اقامه کند؟
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ج: اقامله نملاز جماعلت متوقلف بلر اجازه املام جماعت راتب مسلجد نیسلت، ولی بهتر 
اسلت کسلی مزاحلم املام جماعت راتب مسلجد هنگام حضلور وی در آن مسلجد برای 
اقامله نملاز جماعت نشلود و حتلی اگر ایجاد مزاحملت برای او موجب برانگیخته شلدن 

فتنله و مانند آن شلود، حرام اسلت.

س 1546: شــخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرف و 
توزیع آن بین کارمندان اداره نموده اســت و هم چنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و 
ادعا می کند که آن ها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولی بعضی از 
آنان ادعا می کنند که به طور مستقیم از مالک شنیده اند که راضی نیست، از طرفی در آن 
زمین، مسجد و خانه های مسکونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤاالت 

زیر را مطرح می کنیم:
1. آیا نســبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین 

است یا خیر؟
2. تکلیف کارمندان نسبت به زمین هایی که خانه های خود را در آن ساخته اند چیست؟

ج: اگلر ثابلت شلود کله نمایندگان شلرکت تعاونلی )که مکلف بله خرید زمیلن از مالک 
بوده انلد( بله طریلق صحیح اقلدام به معامله کلرده و رضایت مالک را تحصیلل نموده اند، 
خریلد زمیلن توسلط آنلان از ماللک محکلوم بله صحلت اسلت و هم چنین اگلر هنگام 
تقسلیم زمیلن بین کارمنلدان ادعا کنند که آن را به نحو شلرعی از ماللک آن گرفته اند، 
تلا زمانلی کله کلذب سلخن آنان ثابت نشلده اسلت، گفتله آنلان و توزیع زمین توسلط 
آنلان حملل بلر صحلت می شلود و ترتیب اثلر دادن به آن صحیح اسلت و تصلرف در آن 
زمیلن بلرای کسلانی که از شلرکت مذکلور گرفته اند، اشلکال ندارد و هم چنین سلاخت 
مسلجد در قسلمتی از آن زمیلن بلا اذن مشلتریانی که در آن شلریک هسلتند، اشلکال 

ندارد.

س 932: اگر شخصی مالی را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آیا گرفتن آن مال 
از او جایز است؟
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ج: اگلر یقیلن بله وجود خملس در آن ملال دارند، گرفتلن آن جایز نیسلت و در صورت 
دریافلت آن، بایلد نسلبت بله خملس آن، به ولی امر خملس یا وکیلل او مراجعه نمایند. 

س 1643: شخصی مغازه ای از موقوفات مسجد جامع را به مدت معلومی اجاره کرده است، 
ولی بعد از انقضاء مدت اجاره، عالوه بر اینکه چند ســال است اجاره مغازه را نپرداخته، از 
تخلیه آن هم خودداری می کند و در برابر تخلیه آن چند میلیون مطالبه می کند، آیا جایز 

است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

ج: مسلتأجر بعلد از پایلان مدت اجلاره در عین مسلتأجره حقی ندارد، بلکه بلر او واجب 
اسلت مغلازه را تخلیله نموده و بله متولی آن تحویل دهلد ولی اگر از نظلر قانونی، حقی 
بلرای او منظلور شلده می توانلد مطالبله کنلد و پرداخلت آن از موقوفات مسلجد مانعی 

ندارد.

س 1828: مبلغی از تبرعات اهالی محل را از هیأت امناء مسجد برای تعمیر مسجد و خرید 
مواد الزم برای بنایی مانند آهن و غیره، تحویل گرفتم، ولی در راه همراه با وسایل شخصی ام 

مفقود شد، وظیفه من چیست؟
ج: اگر در نگهداری آن، کوتاهی و تعدی و تفریط نکرده اید، ضامن نیستید.

س 1836: فردی که مالک مقداری زمین زراعتی اســت، وصیت کرده که آن را برای تعمیر 
مسجد مصرف کنند، ولی ورثه او آن را فروخته اند، آیا وصیت متوفی نافذ است؟ و آیا ورثه 

حق فروش آن ملک را دارند؟
ج: اگلر مضملون وصیلت این باشلد که خلود زمین زراعتلی فروخته و در تعمیر مسلجد 
مصلرف شلود و قیملت زمیلن هلم از ثللث ترکله، بیشلتر نباشلد، وصیلت نافذ اسلت و 
فلروش زمیلن، اشلکال نلدارد و اگلر مقصلود موصی، ایلن بوده کله منافلع زمین صرف 

تعمیلر مسلجد شلود، درایلن صلورت، ورثه حق فلروش نداشلته اند.

س 1840: پدرم ثلث زمین خود را برای ســاخت مسجد وصیت کرده است، ولی با توجه به 
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وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جای 
مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟ 

ج: تبدیلل وصیت با سلاخت مدرسله به جای مسلجد جایز نیسلت، ولی اگلر قصد ایجاد 
مسلجد در همان زمین نبوده، فروش و مصرف پول آن برای سلاخت مسلجد در مکانی 

که نیازمند مسلجد اسلت مانعی ندارد.

س 1877: یکی از شهدای عزیز وصیت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به 
حرم ابی عبداهلل الحسین در کربالی معلی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن 
را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیت ممکن شــود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، 
آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله استفاده 

کنیم؟
ج: اگلر حفلظ فلرش تلا زمانلی کله املکان عملل بله وصیلت را پیلدا کنیلد، متوقف بر 

اسلتفاده از آن بله طلور موقلت در مسلجد یا حسلینیه باشلد، اشلکال نلدارد.

س 2003: صاحبان خانه ها و زمین های مجاور یکی از مساجد، امالک خود را به قصد توسعه 
آن به طور مجانی به مسجد داده اند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با 
علما تصمیم به تنظیم سند مستقلی برای وقف آن ها گرفته است و همه کسانی که زمین های 
خود را به مسجد بخشیده اند با این کار موافقت کرده اند، ولی بانی مسجد قدیمی با آن کار 
مخالفت می کند و خواهان آن اســت که وقف اراضی جدید در سند وقف قبلی ثبت شود و 
خود او متولی همه وقف باشد، آیا او حق این کار را دارد؟ و آیا پاسخ مثبت به خواسته او بر 

ما واجب است؟
ج: اختیلار وقلف و تنظیلم وقف نامله و تعییلن متوللی خلاص زمین هایلی که بله تازگی 
بله مسلجد ضمیمه شلده اند بلا وقف کننلدگان جدید اسلت و بانی مسلجد قدیمی حق 

مخالفلت بلا آن را ندارد.

س 2009: فردی قطعه زمینی را برای مســجد وقف کرده و تولیت آن را برای فرزندان خود 
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نساًل بعد نسل و بعد از انقراض آنان برای امام جماعتی که نمازهای پنج گانه را در آن مسجد 
می خواند، قرار داده اســت. بر همین اساس بعد از انقراض نسل متولی، تولیت آن را عالمی 
که نمازهای پنج گانه را برای مدتی در آن مســجد می خوانده برعهده گرفته است ولی او 
هم ســکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نیست، در نتیجه شورای ائمه جماعات، عالم 
دیگری را به عنوان امام جماعت کنونی مسجد تعیین کرده است، آیا با این کار عالم قبلی 
از تولیت عزل می شود یا آن که حق دارد برای اقامه نماز جماعت فردی را به عنوان وکیل یا 

نایب خود تعیین کند و خودش به عنوان تولیت باقی بماند؟

ج: اگلر فلرض بلر این باشلد کله تولیت آن عاللم به این عنوان اسلت کله او امام جماعت 
مسلجد در نمازهلای پنج گانله اسلت، بلا عجلز او از اماملت جماعلت درمسلجد به علت 

بیملاری یلا هر عللت دیگر، تولیت از او سلاقط می شلود.

س 2011: بر طبق نظر امام راحل که مسجد متولی ندارد، آیا این حکم شامل امالکی که 
برای مســجد وقف شده اند مثل امالکی که برای اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام 
در مسجد وقف شده اند هم می شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اینکه بسیاری از مساجد، 
امالک موقوفه ای دارند که متولی قانونی و شــرعی دائمی دارند و اداره اوقاف هم با آنان به 
عنوان متولی رفتار می کند، آیا جایز است متولیان این اوقاف از تولیت آن ها دست بردارند 
و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آن ها خودداری کنند با آن که در استفتایی از حضرت 
امام نقل شــده که متولی حق اعراض از تولیت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه 

واقف مقرر کرده عمل کند و در این باره کوتاهی ننماید؟

ج: حکم به این که مسلجد، تولیت بردار نیسلت مختص به خود مسلجد اسلت و شلامل 
موقوفه هایلی کله برای مسلجد وقف شلده اند نمی شلود. در نتیجه به طریق اولی شلامل 
موقوفه هایلی کله بلرای املوری از قبیلل تبلیغ احلکام و موعظه و ارشلاد و ماننلد آن در 
مسلجد وقلف شلده اند، نمی شلود، بنابرایلن تعییلن متوللی بلرای اوقلاف خلاص و عام، 
حتلی در مثلل وقلف مللک برای رفلع نیازهای مسلجد از قبیل للوازم و روشلنایی و آب 
و نظافلت مسلجد و غیلره، بدون اشلکال اسلت و متولی منصلوب، حق اعلراض از تولیت 
ایلن قبیلل اوقلاف را نلدارد بلکه واجب اسلت مبادرت بله اداره امور وقلف همان گونه که 
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واقلف در صیغله آن مقلرر کلرده بنمایلد هرچنلد بلا گرفتن نایب بلرای این کار باشلد و 
کسلی حلق نلدارد بلرای او در اداره وقلف ایجاد مزاحمت و مشلکل کند. 

س 2026: اگر مسئولین شرکت نفت و ســازمان زمین شهری مقداری از زمین های تحت 
اختیار خود را برای ساخت مساجد و مدارس علمیه اختصاص بدهند و عالوه بر انشاء صیغه 
وقف، قبض و اقباض هم صورت بگیرد، آیا این زمین ها موقوفه محسوب می شوند و احکام 

وقف بر آن ها مترتب می گردد؟

ج: اگلر ایلن زمین هلا از املوال عمومی دولت باشلند و مصرف خاصی بلرای آن ها تعیین 
شلده باشلد قابل وقف نیسلتند ولی اگر از اراضی مواتی باشلند که ملک کسلی نیسلتند 
و در اختیلار دوللت یلا شلرکت نفلت و یا سلازمان زمین شلهری باشلند، احیلاء آن ها با 

اجلازه مسلئولین مربوطله به عنوان مسلجد یا مدرسله و مانند آن اشلکال ندارد.

س 2027: آیا شــهرداری حق دارد بعضی از امالک خــود را در جهت مصالح عمومی وقف 
نماید؟

ج: ایلن املر تابع حلدود اختیلارات قانونی شلهرداری و خصوصیت ملک اسلت، بنابراین 
اگلر از امالکلی باشلد که شلهرداری از نظلر قانونی حلق دارد آن ها را بله مصالح عمومی 
شلهر از قبیلل درمانلگاه یلا بیمارسلتان یا مسلجد و یلا امور دیگلر اختصلاص بدهد، در 
ایلن صلورت اشلکال نلدارد، ولی اگلر از امالکی باشلد که مخصوص اسلتفاده بلرای امور 

مربلوط بله شلهرداری اسلت، حق نلدارد آن هلا را وقف کند.

س 2028: اهالی منطقه ای بعد از ســاخت یک مسجد در قطعه زمینی که از سازمان زمین 
شــهری گرفته بودند، در مورد کیفیت وقف آن که عام باشد یا خاص، اختالف پیدا کردند، 
عــده ای از آنان معتقد بودند که باید به عنوان وقف خاص ثبت شــود، تعدادی هم اعتقاد 
داشــتند که چون همه اهالی در ساختن آن مشارکت داشته اند باید وقف عام باشد، حکم 

این مسأله چیست؟
ج: مسلجد جلزء وقفهلای علام اسلت و نمی تلوان آن را بلرای گلروه یلا طایفله خاصلی، 
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وقلف نملود، وللی در نام گلذاری، نسلبت دادن آن بله یلک مناسلبتی بله شلخص یلا 
اشلخاصی اشلکال ندارد، ولی شایسلته نیست مؤمنینی که در سلاخت مسجد مشارکت 

داشلته اند، در ایلن رابطله نلزاع کنند.

س 2036: عده ای از افراد بدون اجازه متولی خاص، اقدام به تخریب کتابخانه واقع بین اتاق 
مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسینیه که متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء 

مسجد کرده اند، آیا این کار آنان صحیح است؟ و آیا نماز خواندن در آن مکان جایز است؟

ج: اگر ثابت شلود که زمین کتابخانه، فقط برای کتابخانه وقف شلده اسلت، کسلی حق 
تغییلر و تبدیلل آن بله مسلجد را نلدارد و نملاز خواندن در آن جایز نیسلت و هر کسلی 
کله سلاختمان آن را خلراب کرده، واجب اسلت آن را بله حالت اولیله اش برگرداند، ولی 

اگلر وقلف آن بلرای خصوص کتابخانه ثابت نشلود، نملاز خواندن در آن اشلکال ندارد. 

س 2037: آیا جایز است مکانی برای مدت موقتی مثاًل ده سال به عنوان مسجد وقف شود 
و بعد از انقضای این مدت دوباره به ملکیت واقف یا ورثه او برگردد؟

ج: ایلن کار بله عنلوان وقلف موقت صحیح نیسلت و عنوان مسلجدیت هم بلا آن محقق 
نمی شلود، وللی حبلس آن مکان بلرای نمازگزاران به ملدت معین اشلکال ندارد.

س 2042: فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده 
و از دنیا رفته است و چندین سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض 

خرابی است، آیا استفاده از آن برای کارهای دیگر جایز است؟
ج: اگلر وقلف مغلازه بلرای ایجلاد صنلدوق قرض الحسلنه در آن، محقلق شلده باشلد و 
فعلاًل نیلازی به ایجاد صندوق قرض الحسلنه در آن مسلجد نباشلد، اسلتفاده از آن برای 
صندوق هلای قرض الحسلنه ای که وابسلته به مسلاجد دیگر باشلد، اشلکال نلدارد و اگر 

ایلن هلم ممکلن نباشلد اسلتفاده از آن در هلر کار خیری جایز اسلت.

س 2044: آیا می توان در زمین های وقفی مصلی یا حسینیه ساخت؟
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ج: زمین هلای وقفلی، قابلل وقلف مجلدد به عنوان مسلجد یا حسلینیه و غیره نیسلتند 
و واگلذاری آن هلا بله طلور مجانلی بلرای سلاخت مصللی یا یکلی از مؤسسلات عمومی 
ملورد نیلاز ملردم بلرای هیچ کلس جایز نیسلت، وللی اجلاره دادن آن ها توسلط متولی 
شلرعی برای سلاختن مصلی یا مدرسله یا حسلینیه در آن ها اشلکال ندارد و مبلغ اجاره 

زمین هلای مزبلور بایلد در جهاتلی کله برای وقف معین شلده اسلت، مصرف شلود.

س 2049: آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن برای جوشکاری آهن ساختمان های 
خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتی بیشتر از آن را به مسئولین اداره امور مسجد 

بپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟
ج: اسلتفاده از برق مسلجد برای کارهای شلخصی جایز نیسلت و مسلئولین مسلجد هم 

جایز نیسلت چنین اجلازه ای را بدهند. 

س 2052: در نزدیکی یک مسجد خانه ای وجود دارد که صاحبش آن را برای سکونت امام 
جماعت مسجد وقف کرده است، ولی در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان 
و دالئل دیگر مناسب سکونت او نیست و خود امام جماعت هم منزلی دارد که در آن زندگی 
می کند و احتیاج به تعمیرات دارد و برای ساخت آن مقداری وام گرفته است، آیا جایز است 
خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجــاره آن را برای پرداخت بدهی های خانه ای که در آن 

ساکن است و انجام تعمیرات آن، مصرف نماید؟
ج: اگلر خانله بله صلورت وقلف انتفلاع، بلرای سلکونت امام جماعت مسلجد وقف شلده 
باشلد، شلرعاً او حلق اجلاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد اسلتفاده از اجلاره آن برای 
پرداخلت دیلون و تعمیلر منلزل مسلکونی اش باشلد و اگلر آن خانه به خاطلر کوچکی، 
نیلاز او را بلرای سلکونت خانلواده اش و آمدن مهمان و پاسلخ گویی بله مراجعه کنندگان 
برطرف نمی کند، می تواند از آن در بعضی از سلاعات روز یا شلب مثاًل برای پاسلخ گویی 
بله مراجعه کننلدگان اسلتفاده کنلد و یلا آن کله خانه مزبلور را به املام جماعت دیگری 

بدهلد تا در آن سلکونت کند.
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س 2053: ســاختمان کاروان سرایی که برای استراحت کاروان ها اجاره داده می شود، وقف 
است و تولیت آن با امام راتب فعلی مسجدی است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت 
این که مســأله به طور دقیق نزد مراجع بیان نشده، ساختمان کاروان سرا خراب شده و به 
جای آن حســینیه ای ساخته شده است، آیا منافع این مکان به همان صورت قبل از تغییر 

باقی می ماند؟

ج: تبدیلل کاروان سلرایی کله وقلف منفعلت اسلت به حسلینیه کله وقف انتفاع اسلت، 
جایز نیسلت، بلکه سلاختمان کاروان سلرا باید به همان صورت قبلی خود برگشلت داده 
شلود تلا بله کاروان ها و مسلافران اجلاره داده شلود و درآملد اجلاره آن در همان جهتی 
کله واقلف تعییلن کلرده به مصلرف برسلد، ولی اگلر متولی شلرعی تشلخیص دهد که 
مصلحلت کوتلاه ملدت و دراز ملدت وقلف اقتضا می کند کله آن مکان بله همین صورت 
فعللی بلرای برپایلی شلعائر دینی اجاره داده شلود و اجلاره آن در جهلت وقف به مصرف 

برسلد، جایز اسلت ایلن کار را انجلام دهد.

س 2054: آیا فروش سرقفلی مغازه ای که در زمین صحن مسجد ساخته شده جایز است؟
ج: در صورتلی کله ایجلاد مغلازه در صحن مسلجد، شلرعاً، مجلاز بوده فروش سلرقفلی 
آن بلا رعایلت مصلحلت و نفلع وقف، بله اذن متولی شلرعی مانعلی نلدارد و در غیر این 
صلورت واجلب اسلت سلاختمان مغازه خراب شلود و زمیلن آن به همان صلورت اول به 

حیاط مسلجد اضافه شلود.

س 2057: اگر وقفی بودن زمین محرز باشــد ولی جهت وقف معلوم نباشــد، ساکنین و 
زراعت کنندگان در آن زمین چه تکلیفی دارند؟

ج: اگلر زمیلن موقوفله، متوللی خاص داشلته باشلد، واجب اسلت تصرف کننلدگان به او 
مراجعله کننلد و زمیلن را از او اجلاره نماینلد و اگر متولی خاصی نداشلته باشلد، والیت 
بلر آن بلا حاکم شلرع اسلت و تصرف کننلدگان باید بله وی مراجعه نمایند و اما نسلبت 
بله مصلرف درآملد وقلف که متلردد بیلن محتمالت اسلت، اگلر محتمالت متصلادق و 
غیرمتبایلن باشلند مثلل سلادات و فقلرا و علملا و اهلل فالن شلهر، واجب اسلت درآمد 
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وقلف در قلدر متیقلن آن هلا مصرف شلود، ولی اگلر احتملاالت، متباین و غیلر متصادق 
باشلند، در ایلن صلورت اگلر محصلور در املور معینی باشلند، واجب اسلت مصرف وقف 
بلا قرعله معیلن شلود و اگلر احتمال بیلن امور غیرمحصلوره باشلد، در صورتلی که بین 
عناویلن یلا اشلخاص غیلر محصلوره باشلد مثل ایلن کله بدانیم زمیلن موقوفله وقف بر 
ذریله اسلت وللی ندانیم که ذریه کدام شلخص از اشلخاص غیر محصوره مراد اسلت، در 
ایلن صلورت منافلع وقلف در حکلم مجهول المالک اسلت و واجب اسلت به فقلرا صدقه 
داده شلود، وللی اگلر احتملال بیلن جهلات غیلر محصوره باشلد مثلل اینکه ملردد بین 
وقلف بلرای مسلجد یلا زیارتلگاه یلا پلل یا کملک بله زائلران و ماننلد آن باشلد، در این 
صلورت واجلب اسلت درآمدهلای وقف به شلرط علدم خلروج از آن محتملالت در امور 

خیریله مصرف شلود.

س 2064: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شــاهد عادل 
برای ســاختن مسجد وقف کرده اســت و بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط پیدا کرده و 

خانه های مسکونی در آن بنا نموده اند، وظیفه آن اشخاص و متولی چیست؟
ج: اگلر بعلد از انشلاء وقلف زمیلن، قبلض عیلن موقوفه بلا اذن واقلف تحقق پیلدا کرده 
باشلد، همله احلکام وقلف بر آن مترتب می شلود و سلاخت خانه های مسلکونی توسلط 
دیگلران در آن برای خودشلان غصب اسلت و بر آنان واجب اسلت سلاختمان خلود را از 
بیلن ببرنلد و زمیلن را تخلیله کننلد و به متوللی شلرعی آن تحویل دهنلد و درغیر این 
صلورت زمیلن بلر مللک ماللک شلرعی آن باقلی و تصرفلات دیگلران در آن متوقلف بر 

اجلازه مالک اسلت.

س 2088: شخصی قطعه ای از زمین های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت 
حســینیه مذکور در آن ها به پایان رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را 
تبدیل به مسجد کرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت می خوانند، 
آیا تبدیل حســینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت 

مترتب می شود؟
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ج: واقلف و غیلر او حلق تبدیلل حسلینیه ای را کله بله عنلوان حسلینیه وقلف شلده به 
مسلجد ندارنلد و بلا ایلن کار، تبدیل به مسلجد نمی شلود و احلکام و آثار مسلجد هم بر 

آن مترتلب نمی گلردد، وللی برپایی نملاز جماعلت در آن اشلکال ندارد.

س 2094: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عماًل قابل استفاده 
نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگری جایز است؟

ج: اگلر بلا شلکل خلاص فعللی آن در ایلن مسلجد و یلا مسلاجد دیگلر قابلل اسلتفاده 
نیسلت، تغییلر شلکل آن اشلکال نلدارد.

س 2097: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه 
کرده و بعد از پایان کار مقداری از آن ها زیاد آمده است و با توجه به این که ساختمان مسجد 
بــه علت هزینه های دیگر بدهی دارد، آیا فروش آن مقــدار اضافی و مصرف پول آن برای 

پرداخت بدهی های مسجد و رفع سایر نیازهای آن جایز است؟
ج: اگلر شلخص متبلرع، آن ابلزار و للوازم را بلرای سلاخت مسلجد داده باشلد و آن ها را 
بلرای انجلام ایلن کار از مللک خود خارج کلرده باشلد، در این صورت هر کلدام که قابل 
اسلتفاده باشلد، هرچند در مسلاجد دیگر، فروش آن جایز نیسلت بلکه باید برای تعمیر 
مسلاجد دیگلر بله کار رود، وللی اگلر متبلرع فقط اجلازه اسلتفاده از آن ها را در مسلجد 
داده باشلد، درایلن صلورت مقلدار اضافی ملال خود اوسلت و اختیار آن هم در دسلت او 

می باشلد.

س 1997: این جانب به فضل و توفیق الهی ساختمانی را به نیت مسجد در روستا بنا کردم، 
ولی با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز آموزشی در آن جا، روستای مزبور در حال 
حاضر نیازی به مسجد ندارد. با توجه به این که هنوز صیغه وقف آن به عنوان مسجد جاری 
نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، این جانب آمادگی 
دارم در صورتی که اشکال شرعی نداشته باشد نیت خود را تغییر داده و آن ساختمان را در 

اختیار آموزش و پرورش قرار دهم، این مسأله چه حکمی دارد؟
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ج: مجلرد سلاختن سلاختمان بله نیت مسلجد، بدون انشلاء صیغه وقف و بلدون تحویل 
آن بله نمازگلزاران بلرای خوانلدن نملاز، بلرای تحقق وقلف و تمامیت آن کافی نیسلت، 
بلکله در مللک ماللک باقلی می مانلد و او حلق دارد هلر تصرفلی کله می خواهلد در آن 

بکنلد، در نتیجله تحویلل آن سلاختمان بله اداره آملوزش و پرورش اشلکال ندارد. 
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1ب( استفتائات احکام حقوقی مسجد از آیت اهلل بهجت

228. آیا فروش مصالح اضافه آمده از بنایی مسجد، برای پرداخت قرض همان مسجد جایز 
است؟

ج. جایز است.

229. زمینی برای شــخصی بوده که از کشــور فرار کرده و رفته است، سپس آن زمین را 
مسجد کرده اند. وظیفه شرعی درباره این مسجد چیست؟

ج. از او بایلد تحقیلق و جسلتجو کننلد کله تا ممکلن اسلت از او اذن بگیرنلد و اگر به او 
دسترسلی حاصلل نشلد و اجازه از او ممکن نشلد، حاکم شلرع آن زمیلن را به جماعتی 
اجلاره دهلد کله آنجلا را مصللی کنند که اجلاره به نفع مالک اسلت و هروقت پیدا شلد، 

پلول اجاره را بله او بدهند.

1  . مرکز تنظیم و نشر آثار آیت اهلل العظمی محمد تقی بهجت، بخش استفتائات، احکام نماز )مسجد و امام جماعت( و وقف، در:
esteftahat.html/3 -www.bahjat.org/index.php/ahkam  
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231. شخصی سهم خود از حمامی را که ثلث ابقایی اوالد پسر است، بر مسجدی وقف نموده 
است. آیا این وقف صحیح است؟

ج. فقلط می توانلد حلق خلود را به مسلجد اختصلاص دهد و بعلد از وفلات او حق بطون 
دیگلر بله حلال خلود باقی اسلت و به هر حلال وقف آن صحیح نیسلت.

232. قطعه زمینی به مساحت تقریبی پانزده هزار متر مربع )زمین کشاورزی( توسط اهالی 
منطقه ای در سال 1342 وقف مســجد امام حسن گردیده است، پس از مدتی مسجد 
فوق تخریب و از طرفی به علت کمی مساحت زیربنای عرصه مسجد و نامناسب بودن جای 
مسجد به علت وجود چاه، اقدام به ساختن مسجد دیگری در فاصله کمتر از 200 متری به 
نام همان مسجد امام حســن در همان روستا شده و مورد استفاده مؤمنین آن روستا 
می باشــد. آیا جایز است از محل درآمد قطعه تخریب شده مسجد امام حسن قدیمی، 

خرج مسجد امام حسن جدید و نوساز گردد؟
ج. اگلر موضلوع مصرف اولی منتفی شلده اسلت، بایلد درآمد مذکور صلرف در امور خیر 
شلود کله این مسلجد هلم از جمله املور بِّر و نیک اسلت و در غیر این صلورت در همان 

مسلجد اولی، در صورت سلاختمانش مصرف گردد.

233. مسجدی است که به شکل دو طبقه ساخته شده یعنی طبقه باالی آن به صورت بالکن 
و طبقه پایین معمولی می باشد. این بالکن به صورت مخروبه درآمده است و هیچ استفاده ای 
از آن نمی شود و موجب تاریکی مسجد نیز می باشد. آیا اجازه می دهید این بالکن را از وسط 

مسجد برداریم؟
ج. مناسلب اسلت طبقله بلاال از وجلوه بریله و خیریله، با مراجعله به اهلش تعمیر شلود 

و تخریلب جایز نیسلت.

234. مســجدی در کنار خیابان واقع شــده و درآمد اوقافی هم ندارد و مردم محل برای 
هزینه های آن دچار مضیقه شده اند. با توجه به این که حیاط مسجد فضای کافی برای احداث 
چند باب مغازه را دارد و از نظر فضا هم مشکلی ایجاد نمی شود و صیغه وقف هم بر مسجد 
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جاری نشده است، آیا ساخت مغازه ها را اجازه می دهید تا درآمد آن صرف هزینه های مسجد 
گردد؟

ج. جایز نیست.

235. برای تعمیر مسجد، ایوان قدیمی آن را که 1/5 متر از سطح زمین ارتفاع داشت خراب 
کردیم. آیا اجازه می دهید هنگام ساختن، در زیر ایوان جدید در همان ابعاد قدیمی، مغازه ای 

بسازیم که درآمد آن صرف مسجد شود؟
ج. اگر ایوان جزو مسجد است، نمی شود مغازه ای ساخت.

236. شخصی مسجدی را وقف کرده و در وقف نامه قید کرده که امام جماعت مسجد مذکور 
سید باشد. در این صورت امامت غیر سید چه حکمی دارد و تکلیف مأمومین در رابطه با او 

چیست؟
ج. ایلن شلرط صحیلح اسلت و در صلورت امکان باید سلید اماملت کند و اگلر تحصیل 
املام جماعلت سلید ممکلن نشلد، مسلجد بلودن محفلوظ اسلت و در این صلورت غیر 
سلید علادل می توانلد امامت کنلد و اگر امام عادل غیر سلید در آن جلا جماعت بخواند، 
عملل او حملل بلر صحلت می شلود که بله ناچار در صلورت علدم امکان تحصیل سلید 

امامت کلرده اسلت و اهلل العالم.

237. مسجدی 100 مترمربع مساحت دارد که در شــمال این مسجد قطعه زمینی حدود 
200 متر طبق مدارک موجود، به عنوان باغچه مسجد وجود دارد که جزو ساختمان مسجد 

نیست، آیا می توان در این قطعه زمین حسینیه ای احداث نمود؟
ج. اگلر زمیلن متعللق بله مسلجد اسلت، نمی تواننلد آن را به حسلینیه تبدیلل کنند و 
بایلد طبلق وقلف از آن اسلتفاده نماینلد. بلله، اگر وقف بلر جهت خاصه ممکنه نیسلت، 
می تواننلد از آن بله عنلوان سلالنی که توسلعه مسلجد باشلد، ولی خصوصیات مسلجد 

بلودن را نداشلته باشلد، بسلازند کله به حسلب ظاهر مانعلی نلدارد و اهلل العالم.
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238. زمینی به مســاحت 800 متر مربع برای احداث مسجد از طرف دو نفر بهایی به اهالی 
محله ما اهدا شــد و صیغه وقف مســجد جاری و در اداره اوقاف ثبت گردید. ولی به علت 
نداشتن هزینه راکد مانده است، لکن افراد نام برده فعاًل راضی به تکمیل ساختمان مسجد 

نیستند. نظر مبارک تان در رابطه با عدم رضایت آن ها چیست؟
ج. نام بردگان حقی ندارند و وقف مزبور اشکالی ندارد و اهلل العالم.

241. مســجدی را در زمینی با سهم امام و وجوهات دیگری بنا کرده اند و سپس مطلع 
شده اند که آن زمین سابقاً وقف حسینیه بوده است، تکلیف شرعی چه می باشد؟

ج. بایلد آن را بله هملان حسلینیه برگرداننلد و وجوهاتلی را که در آن مصلرف کرده اند، 
آن چله از آن هلا کله جلواز مصرف در حسلینیه هلم دارد، مانعی نلدارد و اگر ملوردی از 
آن هلا باشلد کله فقط برای صرف در مسلجد جواز داشلته اسلت، آن مقلدار را ضامن اند.

244. یکی از نهادها سنگ ها و مصالحی را از صاحبان آن ها مصادره کرده و با آن ها مسجد 
ساخته است و مالک راضی نیســت. اگر آن مصالح در دیوار یا سقف مسجد مصرف شده 

باشد، نماز خواندن روی زمین آن چه حکمی دارد؟
ج. نملاز در آن بالمانلع اسلت، زیلرا فقط سلاختمان آن غصبی اسلت که باید پلول آن را 

بله مالک بدهنلد و بعلد آن را وقف کنند.

245. آیا زمین موقوفه برای قبرستان یا غیر آن را می توان مسجد کرد؟
ج. خیلر، زیلرا مسلجد مالزمله با بقای ابلدی در آن جلا دارد و این امر با وقلف برای غیر، 
منافلات دارد، وللی مصللی قلرار دادن آن زمیلن، بله صورتی کله ممنوع از دفن نباشلد، 

جایز اسلت.

246. آیا جایز است با کمک های مالی که از مردم و زکات و غیره گرفته شده، حمام عمومی 
نیمه تمامی را که اصاًل مورد استفاده قرار نگرفته است، تخریب و صرف در نیازهای مسجد 

کنند؟
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ج. اگلر املکان دارد، احتیاطلاً از بخشلندگان و دهنلدگان آن وجوه اجلازه بگیرند، وگرنه 
بلا رضایت اهاللی آن محل جایز اسلت.

247. مالک زمینی مرده و ورثه او هم مورد شناخت و در دسترس نیستند و مردم، آن زمین 
را مسجد کرده اند. آیا این کار صحیح بوده است؟ تکلیف چیست؟

ج. بایلد حاکلم شلرع اجلازه دهلد ثمن و قیملت زمین را صدقله دهند، هر چنلد به این 
کله اهلل خیلر آن را بخرنلد و پلول آن را صدقله دهنلد تلا نملاز در آنجلا جایز باشلد و 

احتیلاط در ایلن اسلت کله پلس از صدقه قیملت، صیغه وقلف را مجلدداً بخوانند.

248. فروختن فرش مسجد و تبدیل آن به فرش بهتر چه حکمی دارد؟
ج. در صورتی که با عدم تعویض از بین می رود، جایز است.

249. مصالح اضافی مسجدی را برای مســجد دیگری قرض می دهند تا در ضروریات آن 
مسجد مصرف گردد، آیا جایز است؟

ج. جایز است، نه برای مصرف در تجمالت آن.

251. مسجدی قدیمی، قابل استفاده و دارای سابقه 400 ساله در روستایی وجود دارد. ولی 
گروهی قصد دارند مســجد دیگری، آن هم در زمین موقوفه بسازند. آیا نماز خواندن در 

مسجد جدید جایز است؟
ج. در زمیلن موقوفله مسلجد نمی شلود و اگلر متوللی موقوفله مصلحلت ببینلد مصلی 

می شلود و مسلجد قبللی بله مسلجد بلودن خلود باقی اسلت.

252. مسجدی دارای حجره هایی است که برای مدرسه وقف شده است. چندین سال پیش 
به عنوان حوزه علمیه از آنجا اســتفاده می شد. چند ســال است که حوزه علمیه به جای 
دیگری منتقل شــده است، مسجد و حجره ها رو به خرابی هستند و مسجد به کلی تعطیل 
شده است. اکنون عده ای از جوانان متدین و فرهنگی می خواهند در آن مسجد فعالیت های 
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فرهنگی کنند. چند ماه اســت شــروع به کار کرده اند و در حد توان خودشان قدم هایی 
برداشته اند. اکنون ضرورت ایجاب میکند که در آن مسجد پایگاه مقاومتی تشکیل دهند و 
یکی از حجره ها را به این امر مهم اختصاص دهند تا بتوانند از این طریق جوانانی را جذب 
مسجد و فعالیت های دینی کنند. استفاده کردن از این حجره به عنوان مرکز پایگاه مقاومت 

و مرکز فرهنگی در دو حالت زیر، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
1- استفاده کردن از آن بدون اجاره.

2- استفاده کردن از آن به طریق اجاره و صرف اجرت آن در امور مسجد. 

ج. تا ممکن است بر حسب وقف عمل شود.

253. اگر مسجدی را در سه طبقه تأسیس و هر طبقه را جهت امری اختصاص دهند، مثاًل 
زیر زمین را تأسیسات مســجد، طبقه همکف را به زنان و طبقه باال را به مردان اختصاص 

دهند، به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟
ج. اگلر زمیلن آن وقلف مسلجد اسلت و تمامیلت وقلف محقق شلده اسلت، نمی توانند 
چنیلن کننلد و تملام طبقلات بله حکلم مسلجد اسلت و در غیر ایلن صلورت، وقف هر 
طبقله و هلر قسلمت بلرای املری مانعی نلدارد و یا ایلن که اصاًل وقف شلرعی نباشلد و 

به عنلوان نمازخانه باشلد.

255. واقفی زمینی را برای مســجد وقف کرده اســت، به این شرط که به فالن نام باشد، 
سازنده مسجد می خواهد آن را به نام دیگری بسازد. تکلیف چیست؟

ج. آن مسلجد را بله نلام هلر دو بسلازند، زیلرا قیلودی کله در ابتلدای وقلف بلوده بایلد 
شلود.  مراعات 

256. شهرداری قطعه زمینی را برای احداث مسجدی به اهالی محل اهدا نموده، مشروط بر این 
که در مدت قرارداد مردم نسبت به شروع احداث مسجد اقدام نمایند. کلنگ مسجد توسط 
امام جمعه زده شد، ولی به علت رسیدن زمستان، به همان صورت باقی مانده است. آیا با این 

عمل زمین مذکور مسجد محسوب می شود و آیا شهرداری می تواند لغو قرارداد نماید؟
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ج. تا وقتی که نماز نخوانده اند، مسجد محسوب نمی شود.

257. خانه ای وقف امام جماعت مسجد بوده و به مرور زمان خراب شده است و آن را برای 
توسعه مسجد، داخل مسجد کرده اند، حکم شرعی در این خصوص چیست؟

ج. تلا ممکلن اسلت بایلد بله حاللت اولیله اش برگرداننلد و در صورت تعلذر، اگلر از موارد 
جواز فروش وقف باشلد، آن را بفروشلند و مشلتری اگر خواسلت آن را وقف مسلجد کند.

258. مسجدی را تعمیر و توســعه داده ایم، ولی طبق طرح هادی، از طرف شرق و شمال 
مســجد ملزم به عقب نشینی شــدیم. با عنایت به این که هر دو طرف عقب نشینی شده، 
راه عمومی بوده و نیاز مبرم به تعریض و توســعه جهت عبور و مرور مردم و ماشین ها دارد، 

خواهشمند است نظرتان را در رابطه با این عقب نشینی بفرمایید.
ج. نمی تواننلد عقب نشلینی بکننلد و تلا ممکلن اسلت تعمیلری نکننلد تا مستمسلکی 
بلرای عقب نشلینی نشلود و اگر خلراب کرده ایلد، مقدار عقب نشلینی را دیوار بکشلید و 

محصلور کنیلد تا عقب نشلینی مسلتند بله شلما نباشلد و اهلل العالم. 

259. برای توسعه مسجد جامع، خانه های اطراف آن را خریداری و به مسجد ملحق کردیم 
که یکی از آن ها خانه یک بهایی بود و بین مسجد قدیم و یکی از خانه ها کوچه ای به عرض 
1/5 متر واقع شده بود که با رضایت اهالی، آن کوچه هم به مسجد ملحق شد. با توجه به این 
که کوچه های اطراف مسجد را گسترش داده ایم، به طوری که مشکلی برای رفت وآمد مردم 

وجود ندارد، ولی بعد از ساخت، عده ای به دو جهت در مسجد شبهه دارند.
1- چون بخشی از این مسجد قباًل خانه بهایی بوده است.

2- کوچه عمومی به آن ملحق شده است؛ لطفاً حکم شرعی را در این باره بیان فرمایید.
ج. سلاختمان فوق مسلجد اسلت به اسلتثنای کوچه ای که ملحق به مسلجد شلده که آن 
مقلدار بلدون ایلن کله از محل عبور بودن خارج شلود می تواند مصلی باشلد و نملاز در آن 
قسلمت جایلز اسلت و آن چله از بهایی االصل به مسلجد ملحق شلده مسلجد اسلت. بله، 

اگر او اول مسللمان بوده و بعد بهایی شلده اسلت رضایت ورثه مسللمان او جلب شلود.
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260. مســجد قدیمی روستا سابقاً مسجد جامع بوده ولی بعداً دیگر نماز جماعت و مراسم 
مذهبی در مســاجد جدید برگزار می شود و آن مســجد رو به تخریب است؛ آیا هم چنان 

مسجد جامع باقی است.
ج. مسجد جامع از جامعیت خارج نمی شود.

261. در یک طرف مسجد راهی است که دو طرف آن باز و محل عبور و مرور است. عده ای 
میخواهند طرف دیگر این راه را با خود این راه برای توســعه، داخل مسجد کنند، آیا جایز 

است؟
ج. چون این راه عبور اسلت و تمام عابرین در آن حق دارند، جایز نیسلت آن را مسلجد 
کننلد و اگلر خواسلتند آن را مصللی )نمازخانله( کننلد، بنابلر احلوط بایلد راهلی برای 
عبلور- حتلی در موقلع نماز- بگذارنلد؛ مانند این کله در طبقه باالی آن مصلی بسلازند 

و زیلر آن، مسلیر عبلور و مرور مردم باشلد.

262. غیر از اصل مسجد، چه قسمت هایی از مسجد جزو مسجد است؟
ج. پشلت بلام و سلرداب و محلراب بنلا بر اظهر جزو مسلجد اسلت، مگر این کله علم به 

خروج آن ها از مسلجد حاصل شلود.

264. هیــأت هفت نفره واگذاری اراضی، زمین این جانــب را بدون اطالع و رضایت من به 
دیگری واگذار کرده و در عوض آن، زمین دیگری را از آنان دریافت داشــته و به ســاخت 

مسجد اختصاص داده است. آیا نماز خواندن در آن مسجد صحیح است؟
ج. با احراز رضایت مالک، نماز صحیح است.

265. آیا جایز است زمین وقفی را اجاره کنند و مسجد بسازند؟
ج. مسلجد نمی شلود و در ملواردی کله اجلاره دادن جایلز اسلت، ُمصللی )نمازخانله( 

می شلود نله مسلجد.
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268. در ادارات و یا بعضی از مکان ها مثل پارک، مکانی را به عنوان نمازخانه قرار می دهند 
و بعد از مدتی کسانی که به آن جا رفت وآمد می کنند به آن، مسجد می گویند، با وجود این 
که ممکن است بعدها آن مکان به چیز دیگری تبدیل شود. آیا آن مکان حکم مسجد را دارد 

و احکام مسجد درباره آن جاری می شود؟
ج. اگر به عنوان مسجدیت وقف نشده باشد، مسجد نیست.

269. اطاق هایی در حیاط مسجد بدون استفاده مانده و در حال تخریب است. تبدیل آن ها 
به حیاط مسجد چه حکمی دارد؟

ج. اگلر ممکلن اسلت اطاق هلای مذکلور را تجدیلد بنلا نماینلد تلا در جهلت خاصی که 
در وقلف تعییلن شلده بله کار رود و تبدیلل بله حیلاط ننماینلد و اگر ممکن نیسلت، با 

مراعلات آن چله کله مناسلب تر اسلت و صالحیلت بیشلتر دارد، مانلع ندارد.

272. آیا تخریب قسمتی از مسجد یا تمام آن، جهت تعریض خیابان جایز است؟
ج. جایز نیست.

273. آیا عقب نشینی، هنگام تجدید بنای مسجد، طبق قوانین شهرداری به نحوی که چند 
متر از مسجد داخل خیابان واقع شود جایز است؟

ج. جایز نیست.

274. دو باب حجره برای ضروریات و دفتر مسجد ساخته اند، آیا تبدیل آن به پایگاه بسیج 
و مانند آن، جایز است؟

ج. جایز نیست.

275. در محوطه مسجد، دو باب دکان جهت انجام کارهای صندوق قرض الحسنه عام المنفعه 
با موافقت هیأت امنای مســجد احداث شده است و بابت آن ساالنه مبلغی به مسجد اجاره 

پرداخت می شود. آیا ادامه کار این صندوق در مکان فعلی جایز است؟
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ج. اگلر محوطله مسلجد وقف حیاط مسلجد یلا مثل آن اسلت، تغییر آن بله دکان جایز 
نیسلت و بایلد بله حلال اول برگلردد و چنان چه از اراضی مسلجد اسلت که بایلد عواید 
آن صلرف مسلجد شلود، سلاختن دکان در آن و اجلاره آن و صلرف عوایلد در مسلجد با 
نظلر متوللی شلرعی و بلا نبلودن شلخص خاص بله عنلوان متولی، بلا نظر حاکم شلرع، 

اشلکال ندارد.

276. درب ورودی مســجدی بین دو مغازه متعلق به مسجد قرار گرفته است، به طوری که 
از طرف خیابان، ظاهر مسجد را به شکل تجارت خانه درآورده است، برداشتن آن دو مغازه 

چه حکمی دارد؟
ج. از مغازه متعلق به مسجد، باید استفاده مغازه شود و نباید از بین ببرند.

277. اگر کسی اندکی از خاک مسجدی را از آن جا خارج کرده باشد و آن خاک مفقود شده 
باشد، وظیفه او چیست؟

ج. اگلر مقلدار کملی اسلت کله بله نظلر عقال موجلب ضملان نیسلت، در فرض سلؤال 
نلدارد. وظیفه ای 

278. فرش های مسجدی فرســوده شده و در صورت عدم تعویض از بین می رود. آیا جایز 
است آن ها را فروخته و به احسن تبدیل کنیم؟ 

ج. جایز است.

279. مســجدی است قدیمی که دارای فرش و اثاثیه فراوان است و در نزدیکی آن مسجد 

جدیدی ساخته شده که جمعیت زیادی به آن جا می روند و وسایل مسجد قدیم در معرض 
تلف و احیاناً سرقت است. آیا می توان آن وسایل را به مسجد جدید نقل داد؟

ج. اگلر در مسلجد قدیلم قابلل اسلتفاده نباشلد، انتقلال عین آن وسلایل یا بلدل آن ها، 
اشلکال ندارد.
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281. چیزهایی که به عنوان نذر و یا کمک به مســجد داده می شــود، مانند پنکه و چراغ 
و...، چنان چه زاید بر احتیاج باشــد، آیا متولی می تواند وسایل اضافه را بفروشد و به سایر 

هزینه های الزم مسجد برساند؟
ج. جایز است.

292. مسجدی جهت توسعه و بازسازی، بابت پرداخت مصالح، مزد کارگر و بنا مدیون است 
و طلب کاران از این بابت ناراضی هســتند؛ با توجه به درآمد مسجد از طریق چندین مغازه 
موقوفه و مراسم مذهبی و خودداری متولی از پرداخت بدهی مسجد، اقامه نماز جماعت و 

انجام مراسم مذهبی در مسجد فوق چه حکمی خواهد داشت؟
ج. بدهلی مسلجد ربطلی بله نملاز در آن نلدارد و جماعلت و نملاز در آن صحیح اسلت 
و الزم اسلت کسلانی کله متصدی هسلتند نسلبت بله بدهی مسلجد رسلیدگی و اقدام 

داشلته باشند.

294. در یکی از مناطق مســکونی، مسجدی با هزینه سازمان آب و برق بنا گردیده است و 
تمامی بودجه شامل: بنا، سیستم های صوتی، امکانات اولیه، فرش، موکت، یخچال، اجاق گاز 
و. .. و هم چنین مراسم مولودی و سوگواری ائمه و مراسم مربوط به ماه مبارک رمضان از 
هزینه آن سازمان تأمین می گردد. حکم شرعی این گونه هزینه ها را از بودجه سازمانی اعالم 

فرمایید تا مشکل مسلمین نمازگزار در این مسجد و مساجد مشابه حل شود.
ج. اگلر از محلل درآملد حالل و بلا اذن من له االذن )صاحب اجازه( بوده اسلت، اشلکال 

ندارد.

297. زمینی در کنار مسجد بوده که آن را برای مسجد وقف کرده اند، متولی مسجد صالح 
دیده آن زمین را جهت رفت وآمد به وضوخانه، به کوچه تبدیل کند. همسایه مسجد از امین 
مسجد تقاضا می کند از خانه اش دری به این کوچه باز کند. آیا امین می تواند اجازه دهد؟ اگر 

همسایه دری باز کرده باشد، چه حکمی دارد؟
ج. امین مذکور حق این اجازه را ندارد و همسایه هم باید این درب را مسدود کند.
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298. مسجد جامع دارای یک شبستان قدیمی است که فرسوده و غیر قابل استفاده است 
و به تشــخیص معماران باید تخریب شود و مســجدی هم در کنار مسجد جامع است که 
می خواهیم آن را به این مســجد ملحق کنیم و زمین های زیادی نیز اطراف مسجد توسط 
افراد خّیر خریداری شده تا برای توسعه مسجد از آن استفاده گردد. حال سه مسأله مطرح 

است:
1- نیاز به وضوخانه )محل وضو نه توالت( داریم که مهندســین، ساخت آن را در زیرزمین 

مناسب می دانند. آیا می توان آن را در مسجد قدیمی احداث نمود؟
2- آیا می توان برای توسعه مسجد، شبستان قدیمی و مسجد مخروبه را- که بنایی ندارد- 
جزو صحن قرار داد؟ با توجه به این که قصد داریم روی صحن هم ســقفی بنا کنیم، تا در 

زمستان هم برای نمازگزاران قابل استفاده باشد.
3- آیا می توان وضوخانه را در زمین های خریداری شده احداث کرد. مخصوصاً آن که هنوز 

به مسجدیت در نیامده است؟

ج. وضوخانله را بایلد در آن قسلمتی کله سلابقاً مسلجد نبلوده سلاخت و نیازمندی های 
ذکلر شلده پیلش از صیغله وقفیت جایز اسلت و مسلجد هم نباید حیاط مسلجد شلود.

299. زمین مسجدی وقف بر امامزاده ای اســت که در جنب آن قرار دارد، آیا مسجد باید 
اجاره بپردازد؟

ج. در زمیلن وقفلی نمی شلود مسلجد بنلا کلرد و اگلر به صلورت مصللی باشلد، مانعی 
ندارد.

318. آیا هیأت امناء می توانند در ازای برگزاری مجالس ترحیم در مسجد، مبلغی از صاحبان 
عزا دریافت و خرج آب و برق مسجد نمایند؟

ج. اگر با اجازه متولی باشد، مانعی ندارد.

320. تعریف مسجد جامع چیست؟
ج. مسلجدی اسلت کله در اوقلات نماز معملوالً غالب اهالی شلهر به آن جلا می آیند، هر 
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چنلد که از آن محل هم نباشلند.

330. طبق مقررات، اماکن عمومی- مانند مســجد- نیز باید پــول مربوط به آب و برق را 
بپردازند و چون مســاجدی که موقوفه ندارند، معموالً با مشکل پرداخت قبض آب و برق و 
گاز مواجه هستند، حکم کسانی که از آب و برق و گاز مسجد، جهت نماز و عبادت استفاده 

می کنند چیست؟ و آیا هر یک از آن ها باید به میزان مصرف خود به مسجد کمک کنند؟

ج. اگلر فلردی نباشلد که تبرعلاً چنیلن هزینه هایلی را پرداخت کند، اسلتفاده کنندگان 
از ایلن مکان بایلد بدهند.

332. آیا استفاده همسایگان مســجد از آب و برق مسجد و یا استفاده نمازگزاران از برق 
مسجد جهت ضبط، شارژ موبایل، شارژ دوربین فیلم برداری و عکاسی و یا نمایش فیلم جهت 

امور فرهنگی جایز است؟
ج. هر چه برخالف جهت مقصوده در متعلقات وقف است، جایز نیست.

335. در بسیاری از شهرها سازمان میراث فرهنگی، مساجد قدیمی و تاریخی آن شهر را 
به عنوان آثار میراث فرهنگی معرفی و برخی از محراب ها و یا قســمت های تاریخی آن را 

محصور و در معرض نمایش قرار داده است، با توجه به این مطلب؛
1- آیا عمل سازمان مزبور جهت حفظ آثار تاریخی مساجد که منجر به محصور کردن برخی 

از قسمت های مسجد می شود، جایز است؟
ج. راه حفظ کردن این بناها، منحصر در محصور کردن نیست.

2- آیا سازمان مزبور اجازه دارد که برای دیدن جهان گردان و دیدارکنندگان وجهی دریافت 
نماید؟

ج. بلا صالح دیلد متوللی شلرعی، در محلدوده ای کله مزاحملت بلا جهلت وقلف نلدارد، 
نیسلت. مانعی 
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3- در بین دیدارکنندگان از چنین مساجدی جهان گردان خارجی، کفار و اهل کتاب وجود 
دارند، آیا اجازه ورود به آنان در مسجد به جهت آشنا شدن با فرهنگ ایرانی و اسالمی جایز 

است؟
ج. جایز نیست.

4- در برخی از این مساجد حجره هایی جهت تحصیل طالب علوم دینی قرار داشته که به 
دنبال تصرف سازمان میراث فرهنگی فعاًل به صورت متروکه درآمده است، آیا عمل مزبور 

جایز است؟
ج. ممانعت از استفاده از موقوفه در جهت وقف جایز نیست.

336. مسجدی که دارای آشپزخانه وسیع و مجهز است- که قابلیت استفاده فراوانی دارد- 
آیا پخت و پخش غذا در آن، جهت مراسم عزاداری حسینیه و یا مجالس خانگی چه حکمی 
دارد؟ و آیــا پختن غذا و دریافت اجرت و اجــاره و هزینه کردن درآمد آن، جهت مصارف 

مسجد، جایز است؟ 
ج. با اجازه متولی مسجد جایز است.

337. لطفاً حدود اختیارات هیأت امنا، واقف، متولی و امام جماعت مســجد را مشــخص 
فرمایید تا از تداخل امور و اختالف در مسایل جلوگیری شود.

ج. تصرفات مشروعه در مسجد باید فقط تحت نظر متولی شرعی مسجد باشد.

342. گاه عبارت دعا یا آیه ای در کتب وقفی مسجد یا کتابخانه، اشتباه تایپ شده است، آیا 
تصحیح چنین عبارت هایی تصرف غیر جایز در وقف محسوب نمی شود؟

ج. با اجازه متولی جایز است.

345. آیا ساخت مسجد و حســینیه بیش از حد نیاز در یک شهر، روستا یا محله اسراف 
محسوب می شود؟
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ج. موارد آن مختلف است.

346. بسیاری از امور فرهنگی و آموزشــی از قبیل تشکیل کالس های آموزشی، هنری و 
تفریحی تابستانی جهت جوانان و نوجوانان، نمایش فیلم، اجرای مسابقه، تئاتر و... در گذشته 
رایج نبوده و لذا قطعاً در وقف نامه ها لحاظ نگردیده اســت، حال با توجه به ضرورت اجرای 
چنین برنامه های فرهنگی و عدم امکان اجرای آن در مکانی غیر از مسجد، آیا حضرت عالی 

انجام چنین فعالیت ها و برنامه هایی را در مساجد جایز می دانید؟

ج. بایلد از کارهایلی کله بلا احتلرام مسلجد منافلات دارد و یا مزاحلم نمازگزاران اسلت، 
کاًل اجتناب شلود.

347. بازی کردن و یا ورزش کردن در مساجد- مثل نرمش، تنیس و یا ورزش های رزمی و 
یا نمایش فیلم به صورت زنده و یا ویدیویی- چه حکمی دارد؟

ج. غلرض اصللی از مسلجد عبلادت و اقامه نماز اسلت و اسلتفاده از وقلف، در غیر جهت 
وقلف جایلز نیسلت و بایلد در مسلجد، از کارهایلی کله بلا احتلرام آن منافلات دارد و یا 

مزاحلم نمازگزاران اسلت، اجتناب شلود.

349. قرض دادن پولی که متعلق به مسجد است، چه حکمی دارد؟
ج. جایز نیست.
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ج( استفتائات احکام حقوقی مسجد از آیت اهلل سیستانی1

1- اگر مســجد 2 طبقه باشد ولی زمان خواندن صیغه مسجد یک طبقه بود و طبقه 2 بعداً 
اضافه شده آیا طبقه 2 هم حکم مسجد را دارد )برای خانم ها(؟ 

جواب: بله مسجد شمرده می شود.

2- آیا می توان در یکی از طبقات یک برج مسکونی چندین طبقه، یک باب مسجد نیز ایجاد 
نمود؟ در این صورت حکم طبقات باال و پایین آن محل چیست؟

جواب: مانعی ندارد و فقط همان طبقه مسجد می شود.

3- قرار اســت که فرش های مسجد را تعویض کنیم و فرش جدید برای مسجد بگیریم. آیا 
می توانیم فرش هایی که االن در مســجد وجود دارند را فروخته و پول آن را صرف خرید 
فرش های جدید کنیم؟ و یا می توانیم که فرش ها را به مســجدی دیگر فروخته و از پول آن 

1  . سایت رسمی دفتر آیت اهلل سیدعلی حسینی سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، احکام مسجد و وقف، در:
/www.sistani.org/persian/qa
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برای خرید فرش های جدید استفاده کنیم؟
جلواب: اگلر فلرش کهنله با پول خود مسلجد خریلداری شلده می توانید بفروشلید ولی 
اگلر وقلف باشلد فلروش جایز نیسلت پلس اگلر در خود مسلجد قابل هلر نوع اسلتفاده 

باشلد بایلد در مسلجد بمانلد در غیلر این صورت باید به سلایر مسلاجد داده شلود.
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د( استفتائات احکام حقوقی مسجد از آیت اهلل مظاهری1 

1- مســجدی هنگام تجدید بنا، طبق قوانین شــهرداری مجبور به عقب نشینی است. آیا 
عقب نشــینی از ساختمان مسجد به نحوی که چند متر از مسجد داخل خیابان واقع شود، 

جایز است؟
جواب: اگر مجبورند جایز است.

2- مســجد و حسینیه ای کنار هم قرار داشته و با تجدید بنای مسجد یک سالن حسینیه 
داخل مسجد قرار گرفته است. آیا این عمل شرعاً جایز است؟

جواب: جایز نیست.

3 - فرش های مسجدی که وقف مسجد بوده فرسوده شده و در صورت عدم تعویض از بین 
می رود، آیا جایز است آن ها را فروخته یا تبدیل به احسن کنیم؟

1  . پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی حسین مظاهری، بخش استفتائات، در:
0901=www.almazaheri.com/farsi/Index.aspx?TabId
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جواب: با اجازه حاکم شرع جایز است.

4- آیا تخریب مســجد جهت ایجاد فضای ســبز، به خاطر نبود فضای سبز و نبودن محل 
دیگری برای ایجاد فضای سبز، جایز است؟

جواب: جایز نیست.

5- زمینی را که متصل به مسجد است برای ساختمان مسجد واگذار کرده اند و شخصی برای 
اینکه واگذارکنندگان پشیمان نشوند دو رکعت نماز در آن خوانده است. آیا این زمین جزء 

مسجد شده است یا خیر؟
جواب: اگر با رضایت مالک باشد مسجد می شود.
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هـ( استفتائات احکام حقوقی مسجد از آیت اهلل مکارم شیرازی1

اول( احکام وقف مسجد  «

1 - خانه ای توســط شخص خیری در زمینی که ملک مسجد است احداث شده است. خانه 
مذکور وقف شرعی گردیده مقیداً به این که امام جماعت همان مسجد در آن سکونت نماید. 
آیا شــارع مقدس اسالم اجازه می دهد دیگری در آن خانه سکنی گزیند و در صورت عدم 

سکونت امام راتب مسجد آیا شرعاً اجاره دادن آن جایز است؟

ج: تا ممکن اسلت باید امام مسلجد از آن اسلتفاده کند و اگر ممکن نشلد، اجاره دهند 
و مال االجاره آن برای امام مسلجد اسلتفاده شلود و اگر امام مسلجد نیاز ندارد در سلایر 

حوایج مسلجد مصرف گردد.

2- در صورتی که زیرزمین مســجدی را تبدیل به درمانگاه کننــد، مراجعه بیمارانی که 

1  . پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی، بخش استفتائات، احکام نماز )مسجد و امام جماعت و وقف، در: 
?0=makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid 
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عذر شــرعی دارند )مانند زنانی که خون نفاس می بینند( یا بیماران غیر مسلمان به چنان 
درمانگاهی چه حکمی دارد؟

ج: اوالً در صورتلی می تلوان زیلر زمین مسلجد را تبدیل بله درمانگاه کلرد که هیچ گونه 
مزاحمتلی بلرای نمازگلزاران نداشلته باشلد و مردم نخواهنلد از آنجا برای نملاز خواندن 

کنند. استفاده 
ثانیلاً زنلان معلذور نمی توانند بله آن جا مراجعه کنند و غیر مسللمانان اگر سلبب آلوده 
شلدن آن جلا نشلوند مانعلی ندارد و این در صورتی اسلت کله درمانگاه بعداً ایجاد شلده 

باشلد. اما اگر از اول آن جا وقف بر درمانگاه شلده اسلت مشلکلی ندارد.

3- اشیایی که به مســجد داده می شود ممکن است گاهی با عنوان وقف و گاهی با عنوان 
تملیک باشد، آیا احکام شرعی این دو عنوان مختلف است؟

ج: آری مختللف اسلت. آن جلا کله تملیک اسلت کار آسلان تر می باشلد و طبلق مصالح 
مسلجد می تلوان آن را علوض کرد، ولی وقف تا در آسلتانه سلقوط از انتفاع قلرار نگیرد، 

تبدیل آن جایز نیسلت.

4- اگر زمینی برای مسجد وقف شده باشد، آیا جایز است طبقه اول آن را حسینیه و طبقه 
دوم را مسجد بنا کنند؟

ج: هلر دو طبقله حکلم مسلجد را پیلدا می کند؛ ولی علزاداری در آن اشلکال نلدارد؛ به 
شلرط آن کله مزاحم نماز نباشلد.

5- استفاده از اموال حسینیه یا مسجد چه حکمی دارد؟
ج: در غیلر احتیاجلات هملان مسلجد یا حسلینیه جایز نیسلت مگر این کله واقف آن ها 

تصریلح به عمومیت اسلتفاده از آن ها کرده باشلد.

6- قطعه زمینی که در کنار مسجد است را وقف مسجد نموده اند، االن می خواهیم از گوشه 
آن کتابخانه ای درست کنیم، آیا این کار جایز است؟ و در فرض جواز، بانوانی که عذر شرعی 
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دارند می توانند در آنجا رفت وآمد کنند؟ و در ضمن آیا می توان از یک اتاق از کتابخانه یاد 
شده موقتاً برای پایگاه بسیج استفاده کرد؟

ج: احلداث کتابخانله مسلجد در آن قسلمت، اگلر مزاحم نمازگلزاران نباشلد و هر زمان 
ملورد نیلاز قلرار گیرد در اختیار مسلجد قرار دهنلد، مانعی نلدارد؛ ولی بانوانلی که عذر 
شلرعی دارنلد نمی تواننلد در آنجلا رفت وآملد کننلد و بلرای پایلگاه نیلز با شلرایط فوق 

می تلوان اسلتفاده کرد.

7- آموزش و پرورش مقداری از زمین مســجد را که در کنار زمین متعلق به خودش بوده 
ســهواً یا عمداً تصرف کرده و ساخته اســت. حال اگر قرار بر تخریب باشد کل ساختمان 
آموزش و پرورش ویران می گردد یا ضرر فراوانی به مدرســه وارد می شــود. اداره اوقاف و 
متولی، حاضرند آن مقدار زمین را به اجاره آموزش و پرورش در آورده و سند اجاره تنظیم 

نمایند. آیا این امر مشروع است؟
ج: چنان چله ایلن کار عملدی نبلوده بایلد سلند اجاره تنظیلم کنند و وجله آن را صرف 

تعمیرات مسلجد نمایند.

8- محلی، طبق اسناد معتبر و مسلم، وقف مسجدی شده است. از طرفی قسمت اعظم آثار 
مسجد در اثر مرور زمان از بین رفته ولی قسمتی از آثار از جمله محراب آن هنوز باقی است. 
با توجه به وقف بودن محل برای مسجد، متولی موقوفه قصد احداث مسجد در محل مسجد 
مخروبه ســابق را دارد، ولی احداث مسجد و عمل به نیت واقف با بعضی از مقررات میراث 
فرهنگی تعارض دارد، در صورت تعارض نیت واقف با مقررات میراث فرهنگی، عمل به کدام 

یک مقدم است؟ تکلیف شرعی متولی موقوفه چیست؟
ج: تلا ممکلن اسلت بایلد بلا کملک گرفتلن از اهلل خبلره و اطلالع، جملع میلان بنای 

مسلجد و حفلظ آثلار فرهنگلی شلود و اگلر ممکلن نشلد، اولویلت با مسلجد اسلت.

9- وجوهی جهت خرید وسایل صوتی و مانند آن، برای مسجد جمع آوری شده است. بعد از 
خرید وسایل مذکور، عده ای می گویند: »قصد ما این بوده که این وسایل منحصر به مسجد 
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نباشــد، بلکه از آن وسایل در اعیاد مذهبی و عزاداری در خارج مسجد نیز استفاده کنند« 
و عده ای می گویند: »ما پول را فقط جهت خرید وسایل صوتی به عنوان وقف برای مسجد 

داده ایم«. حال کدام جهت مقدم است؟
ج: بلا توجله بله ایلن کله گروهلی نظرشلان وقف خاص بلوده، بایلد طبق وقلف خاص با 

آن رفتلار کرد.

10- اگر زمینی وقف مسجد شــده باشد، آیا زیرزمین و طبقات فوقانی نیز حکم مسجد را 
دارد؟ احداث کتابخانه در آن چه حکمی دارد؟

ج: آری حکلم مسلجد را دارد؛ وللی مانعی نلدارد در آن کتابخانه احداث کنند؛ مشلروط 
بلر این کله مزاحم نمازگزاران نباشلد.

11- شخصی خانه اش را وقف مســجد نموده، مشروط بر این که خودش تا آخر عمر در آن 
ساکن باشد و اگر فرزندی از او به وجود آمد، او هم در همین خانه ساکن باشد و معلوم نیست 

چه زمانی این خانه به تصرف مسجد در خواهد آمد. با توجه به این مطلب بفرمایید:
1- آیا این وقف صحیح است؟ 

2- آیا می توان از اموال آن مسجد خرج این خانه کرد؟
3- آیا بعد از فوت واقف این خانه متعلق به مسجد خواهد بود، یا مربوط به ورثه می باشد؟

ج: 1- آری این وقف صحیح است و باید مطابق آن عمل کرد.
2- هنگاملی کله خانله در اختیلار مسلجد قلرار گرفت، می تلوان از درآمد مسلجد خرج 

کرد. آن 
3- بعد از فوت واقف و فرزندش، خانه برای همیشه متعلق به مسجد می شود. 

12- چیزهایی که قبال به مسجد داده شده به فرض این که احکام وقف و تملیک فرق کند 
اگر ندانیم که وقف مسجد شده یا تملیک، حکم کدام یک بر آن بار می شود؟

ج: احتیاط واجب این است که با آن معامله وقف کنیم.
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13- چند نفر خّیر در ســال 1349 هجری شمسی زمینی را با سند مالکیت و ادعای مالک 
مبنی بر عدم وقف بودن، جهت احداث مسجد خریداری نموده اند که امروز به صورت مسجد 
حضرت ابوالفضل ساخته و مورد اســتفاده قرار گرفته است، ولی در بین مردم معروف 
است که زمین این مسجد وقف می باشد، با توجه به مسایل شرعی وقف، هیأت امنای مسجد 
اقدام به تحقیق این مســأله نمودند، نتیجه تحقیق بدین صورت به اطالع آن مقام معظم 
می رســد: به طور مسلم زمین مسجد دارای واقفی به نام حاج محمدعلی می باشد ولی نوع 
وقف مشخص نیست بنا به اظهار عده ای وقف حاج محمدعلی، وقف اوالد می باشد و عده ای 
در نوع این وقف تردید دارند و احتمال می رود وقف شــاه نجف باشد )لکن به احتمال قوی 
وقف حاج محمدعلی وقف اوالد می باشد( خواهشمند است تکلیف اهالی محل را نسبت به 

ادامه فعالیت های مذهبی در مسجد مذکور بیان فرمایید.

ج: اگلر تحقیلق کرده ایلد و مصرف وقف روشلن نشلده، بایلد مال االجاره مناسلبی برای 
آن زمیلن در نظلر بگیریلد، نصف آن را در مصارف مربوط بله مجالس موال امیرالمومنین 
عللی و نصلف دیگلر را بله موقوف علیهم برسلانید مگر ایلن که آن هلا رضایت دهند 
کله بله خاطلر مسلجد از مال االجلاره صلرف نظلر کننلد و صغیری هلم در میلان آن ها 

نباشد. 

14- حدود اختیارات امام جماعت، هیأت امناء، متولی و واقف مسجد را مشخص فرمایید، تا 
در کارهای یکدیگر تداخل نکنند و از بروز اختالف جلوگیری شود. 

ج: مسلجد تعللق بله همله مسللمانان دارد و کسلی نمی توانلد محدودیتلی در آن قایل 
شلود و اگلر حفظ مسلجد و نگهلداری املوال و نظم برنامه هلای آن احتیاج بله مدیرانی 

دارد، هیأتلی از طلرف حاکلم شلرع برای ایلن کار تعیین می شلود.

15- چندی قبل زنی 7 متر زمین ارثی به او رسید و وی آن زمین را وقف دستشویی مسجدی 
کرد )و بقیه وراث هم همین طور( و مســجد در آن زمین تصرف کرد )گودبرداری آن زمین 
را انجام داد( ولی همسایه های مسجد با احداث این ساختمان مخالفت کردند و مسجد هم 
دستشویی ها را در مکانی دیگر احداث نمود و وراث آن قطعه زمین قصد فروش آن را دارند، 
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حال تکلیف چیست؟ در ضمن از لحاظ قانونی وراث حق فروش زمین را دارند و در صورتی 
که مابقی وراث زمین را بفروشــند آن 7 متر زمین قابل استفاده نیست، آیا می توان آن 7 
متر را فروخت و پول آن را خرج مسجد کرد؟ )در ضمن مابقی وراث هیچ گونه التزام شرعی 

هم ندارند(.
ج: در صورتیک ه آن زمین وقف شلده باید در همان راه مصرف شلود و اگر همسلایگان 
موافقلت نکننلد بایلد آن را بفروشلند و در محلل دیگری برای مسلجد دستشلویی تهیه 

کننلد و اگلر قبلاًل تامین شلده خرج سلایر امور مسلجد می کنند. 

16- منزلی که با مســجد مقداری فاصله دارد وقف مسجد شــده است و آن را تبدیل به 
آشپزخانه مسجد کرده اند و مدتی نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است ولی اکنون زمینی 
که در جنب مسجد است، وقف آن مسجد شده و قرار است آشپزخانه مسجد شود. آیا جایز 

است آشپزخانه سابق را بفروشند و پول آن را صرف آشپزخانه جدید کنند؟
ج: اگلر وقلف مسلجد شلده، فروختلن آن جایز نیسلت؛ بلکله می تواننلد اجلاره دهند و 
درآملد آن را صلرف آشلپزخانه جدیلد کننلد و اگلر ملک مسلجد اسلت، می شلود آن را 

فروخلت و صلرف آشلپزخانه جدیلد کرد.

17- گاهی، فرش یا اشــیای دیگری وقف مسجد شده و از همان زمان وقف یا بعد از آن به 
مرحله ای رسیده که طبق نظر عرف یا متخصصین فن، استفاده از آن جایز نیست و بایستی 
فروخته شود و اال به مرور زمان از ارزش آن کاسته خواهد شد، در مورد این گونه فرش ها یا 
اشیای دیگر آیا جایز است فروخته شود و به جای آن فرش ها یا اشیای دیگری جهت مسجد 

خریداری کرد؟
ج: اگلر فعلاًل قابل اسلتفاده نیسلت یلا موجلب از بین رفتن آن هلا می شلود، می توان آن 

را تبدیلل به مشلابه کرد.

18- شخصی در ســال 1362 زمینی را به شکل زیر وقف کرده اســت: »اگر این زمین را 
ساختند، به عنوان مسجد باشد و اگر آن را نساختند، هم چنان متعلق به خودم باشد«. آیا 
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وقف به این شکل صحیح است؟ در هر صورت، آیا می توان زمین مذکور را فروخت و در جای 
دیگر زمینی برای مسجد خرید؟

ج: ایلن گونله وقلف اشلکال دارد و می توانلد از آن صلرف نظلر کنلد، وللی چنان چله 
موافقلت کنلد از آن بله نحلوی برای مسلجد در آنجلا یا جای دیگر اسلتفاده شلود بهتر 

ست.  ا

19- مسجدی است به نام مسجد قلعه با قدمت زیاد که در اثر مرور زمان و ازدیاد نسل های 
قدیم و جدید، در ایام ســال، مخصوصاً ماه مبارک رمضان، کشش و ظرفیت نمازگزاران را 

ندارد؛
در جوار این مسجد خانه ای قدیمی بوده که مالک آن، آن را به مسجد اهداء نموده و مسجد 
مذکور توسعه پیدا کرده است، الزم به ذکر است در این مسجد اکثراً مجالس روضه خوانی 
و ذکر مصائب اهل بیت خصوصاً در ایام محرم و صفر برپا می شــود و هیأتی بنام هیأت 
چهارده معصوم  وابسته به مسجد در ایام محرم و صفر برنامه دارند؛ در قسمت غربی 
مسجد چهار صفه و غرفه وجود دارد، آیا جایز است آن صفه و غرفه ها را به صورت مجزی 

به نام هیأت چهارده معصوم وقف و صیغه جاری کرد؟
ج: صفه هلا و غرفه هلای مسلجد متعللق بله خلود مسلجد اسلت و نمی تلوان آن را وقف 

مجلدد کرد.

دوم( احکام وقف حسینیه «

1- یک باب مسجد قدیمی واقع در گوشه روستاست که حریم آن مقداری زمین بایر و بدون 
استفاده می باشد. حدود 30 ســال قبل چند جنازه کودک در آن دفن گردیده و هیچ گونه 
مدرکی مبنی بر وقف بودن آن وجود ندارد، لذا هیأت محبان چهارده معصوم  با رضایت 
اهالی محل تصمیم گرفتند که دور این زمین را حصارکشی نموده حسینیه ای در آنجا احداث 
کنند و آن مســجد قدیمی که در حال تخریب است را بازسازی و توسعه دهند آیا از نظر 
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شرعی این کار جایز است؟
ج: اگلر دلیللی بلر وقلف بودن آن زمین در دسلت نیسلت و بنای حسلینیه موجب نبش 

قبر نمی شلود مانعلی ندارد.

2- در زمینی که وقف عزاداری سیدالشــهدا )علیه السالم( شده است می توان مسجدی 
احداث کرد؟

ج: اگلر ممکلن اسلت از متوللی و در صورت نبودن متولی، از حاکم شلرع زمیلن را برای 
سلاختن مسلجد اجلاره کننلد و عده ای از معتمدیلن محل پای این سلند را امضا نمایند 
کله فراملوش نشلود و هر سلاله مال االجلاره آن را صلرف مجالس عزاداری سیدالشلهداء 
)علیهالسلالم( بنماینلد و ملدت اجلاره نیلز مشلخص و محلدود باشلد کله بعلد از پایان 

ملدت، مجدداً اجلاره کنند.

3- چرا برنامه های مسجد را در حسینیه و برنامه های حسینیه را در مسجد نمی توان انجام 
داد؟ چون در صورت جواز می توانیم یکی از این دو را داشته باشیم تا از اسراف از نظر زمین 

و مخارج ساختن جلوگیری شود.
ج: مسلجد محدودیتی برای زنان و گاه برای مردان دارد و در حسلینیه آزادی بیشلتری 
وجود دارد، البته ثواب نماز در مسلجد نسلبت به حسلینیه بسلیار تفاوت دارد و همین 

امر سلبب تأسلیس دو بنا شلده است.

سوم( مسایل متفرقه اجاره  «

- دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمره و متداول مســجد و امامزاده اســماعیل جهرم را 
سروسامان می دهند با پول خود اقدام به ســاختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان 
متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدت بیســت ســال در 
اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال االجاره آن را برای مصارف مسجد 
و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجه به این که مسجد و امامزاده متولی شرعی ندارد و 
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وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف( آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟

ب( آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟
ج( در صورت بطالن اجاره آیا تخلیه آن مغازه توسط متصدیان شرکت تعاونی  و واگذاری  آن 

به هیأت امنای  مسجد جهت استفاده کارهای  الزم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟
د( آیا برای  تخلیه آن ها، متصدیان شرکت تعاونی  حق دریافت وجوهی  اعم از مقدار پرداخت 
شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی  که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند 

را دارند؟

ج: اللف( البتله نیلاز بله اذن دارد و چنان چه زمین مزبلور متروکه بوده، آن سلاختمان را 
فعلاًل اجلاره می دهیلم و اجلاره دادن در صورتلی  مجاز اسلت که سلاختمان مزبلور مورد 
احتیلاج بلرای  کارهلای  مسلجد و امامزاده نباشلد و مال االجلاره برای  امامزاده و مسلجد 

مصرف شلود.
ب( اگلر اجلاره عادالنله باشلد و محل مزبلور مورد نیاز مسلجد و امامزاده نباشلد صحیح 

است.
ج( از جواب باال معلوم شد.

د( آن ها فقط می توانند هزینه هایی  را که در آنجا داشته اند بگیرند نه بیشتر.

چهارم( احکام متفرقه مسجد  «

1- آیا می شود از طبقه زیر ساختمان مسجد جهت استفاده های  مطلوب برای  مسجد مثل 
ساختن موتورخانه شوفاژ استفاده کرد؟

ج: اشکال ندارد.

2- در حیدرآباد کرج زمینی  وقف مســجد گردیده و مردم به نیت ساختن مسجد کمک 
کرده اند چندین سال در زیرزمین این مسجد نماز برگزار می گردید اکنون که طبقه همکف 
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ســاخته شده است از زیرزمین برای  نگهداری  وسایل مســجد استفاده می شود و در ایام 
محرم و صفر به عزاداران اباعبدااهلل)علیه الســالم( غذا داده می شــود و افراد معذور وارد 
آن نمی گردند آیا می توان از این زیرزمین برای  مکان ورزشی  جوانان و نوجوانان استفاده و 

عواید حاصل را صرف بنای  همان مسجد کرد؟
ج: جایز نیست بلکه باید برای  مسجد و کارهای  مناسب مسجد استفاده شود.

3- آوردن میز تنیس به فضای  مسجد از قبیل زیرزمین، حیاط و... جهت انجام فعالیت های  
سالم فرهنگی  ورزشــی  در کنار آموزش تعالیم دینی  )آموزش قرآن، احکام و عقاید( چه 

حکمی  دارد؟
ج: اسلتفاده از وسلایل فلوق در شبسلتان یلا فضلای  مسلجد مجلاز نیسلت وللی  اگلر 
سلالن هایی  بلرای  کتابخانله یا فعالیت های  فرهنگی  در مسلجد سلاخته شلده، از فضای  

آن می تلوان بلرای  ایلن کار اسلتفاده کلرد.

4- اگر واقف یا تملیک کننده از یک مرجع و مجریان کارهای  مسجد )هیأت امنا(، هرکدام 
از مرجع دیگری  تقلید می کنند چنان چه این دو مرجع در مســایل فوق با هم اختالف نظر 

داشته باشند کدام نظر باید عمل شود؟
ج: نظر مرجع متولی  و مجری  کارهای  مسجد شرط است.

5- با توجه به ضرورت گســترش و تقویت بسیج، در امر پاســداری  از آرمان های  انقالب 
اسالمی  و تشکیل بسیج مساجد: الف( آیا نیروهای  بسیج می توانند در مساجدی  که زمین 
یا ســاختمان و امکانات آن ها وقفی  است، مستقر شــوند؟ ب( استفاده از امکانات چنین 

مساجدی  )مانند آب و برق...(، برای  بسیج چگونه است؟
ج: اللف( در صورتلی  کله مزاحمتلی  برای  نمازگزاران و سلایر امور مسلجد ایجاد نشلود، 

مانعلی  ندارد.
ب( احتیلاط آن اسلت کله سلهم خود را نسلبت به آب و بلرق و... بپردازنلد، مگر این که 

بانیلان ایلن گونه امور از آغاز وقف را توسلعه داده باشلند.
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6- از نظر احکام شرع، تغییر نام مسجد چه حکمی دارد؟ مثال در جایی که بانی مسجد، نام 
خود را بر آن نهاده است، می توان نام آن مسجد را تغییر داد؟ 

ج: هلرگاه مسلجد بله نلام شلخص بانی یلا افرادی ماننلد او بوده باشلد و بخواهنلد آن را 
بله نلام اماملان معصوم  یلا شلخصیت های معروف اسلالمی تغییر بدهند، اشلکالی 
نلدارد؛ وللی بهتلر آن اسلت که نام بانلی را به عنوان بناکننده، زیر نام مسلجد بنویسلند 
تلا ملردم بلرای او طللب مغفلرت کننلد ولی اگلر بر فلرض در وقف مسلجد نلام خاصی 

شلرط شلده، احتیلاط حفظ آن نام اسلت.

7- هیأت امناء مسجد چگونه انتخاب می شوند؟
ج: ملردم آن محلل و املام جماعلت مسلجد می تواننلد بلا اجلازه حاکلم شلرع، هیلأت 

امنایلی  از افلراد صاللح، بلرای  تمشلیت املور مسلجد انتخلاب کنند.

8- مبالغی  پول جهت ساختمان و تعمیر مسجدی  جمع آوری  شده که پس از مصارف الزمه، 
مقداری  از آن پول ها موجود و در اختیار شخص امینی  است، مسجد در حال حاضر احتیاج 

ندارد؛ ولی  بعدها احتیاج بیشتری  خواهد داشت.
الف: آیا می شود با آن پول معامله انجام داد و سود آن برای  مسجد باشد؟

ب: آیا اجازه می فرمایید آن پول در یکی  از صندوق های  قرض الحسنه، جهت رفع احتیاجات 
مؤمنین قرار گیرد؟

ج: آیا می شود پول مزبور را در بانکی  به حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت سپرد؟
د: امام جماعتی  در آن مسجد در تمام ایام سال و ماه رمضان بدون چشم داشتی  نماز جماعت 
می خواند و مسأله می گوید و مردم را ارشاد می کند و مسجد عایدات دیگری  ندارد، آیا جایز 

است مبالغی  از آن پول را به امام جماعت داد؟
ج: مصلرف کلردن ایلن پلول تنهلا در صورتلی  جایز اسلت کله رضایلِت دهنلدگان پول 
نسلبت بله آن جللب شلود؛ وللی  حفلظ آن در صنلدوق قرض الحسلنه یا سلپرده بانکی  

بلرای  آینلده مانعی  نلدارد.



637 فصل پنجم: استفتائات احکام حقوقی مسجد از مراجع عظام تقلید

9- مساجدی  که در خیابان ها واقع می شــود و هم چنین مساجدی  که در بیابان ها و قرای  
متروکه واقع شده و به هیچ وجه برای  نماز قابل استفاده نیست و گاه مرکزی  برای  حیوانات 

نجس و آلودگی های  دیگر می شود حکمش چیست؟
ج: در ملورد مسلاجدی  کله در خیابلان افتلاده امیلد بازگشلتی  در آن نیسلت هلم حکم 
مسلجد بلودن زایلل می شلود و هلم حکلم وقف بودن و شلخصی  کله چنین کلرده باید 
معلادل ثملن آن را صلرف سلاختن مسلجد دیگلر یلا تعمیلر سلایر مسلاجد کنلد و در 
حقیقلت از قبیلل اتلالف عیلن ملال اسلت ولی  تلا ضلرورت فوق العاده شلدیدی  نباشلد 
تخریلب مسلجد بله هیچ وجله جایلز نیسلت و در ملورد مسلاجد متروکله در بیابان ها و 
قلرای  متروکله بایلد آن هلا را طلوری  محفلوظ کرد کله هتک و بلی  احترامی  نسلبت به 

آن ها نشلود.

10- به نظر حضرت عالی  جهت رشد و استفاده بهینه از مساجد، هیأت امناء باید چه شرایطی  
داشته باشند؟

ج: بایلد افلرادی  متدیلن، خلوش نلام، مدیلر و مدبر باشلند و بتواننلد امور مسلجد را به 
بهتریلن وجهلی  اداره کنند.

11- حدود اختیارات امام جماعت، هیأت امناء، متولی  و واقف مسجد را مشخص فرمایید، تا 
در کارهای  یکدیگر تداخل نکنند و از بروز اختالف جلوگیری  شود:

متولی  مسجد دارای  چه مسؤولیتی  اســت؟ و در قبال مسجد چه وظایفی  دارد؟ آیا اداره 
مسجد و برنامه های  آن به عهده متولی  است، یا هیأت امنای  مسجد این مسؤولیت ها را به 

عهده دارد؟
ج: وظیفله متولی  آن اسلت که اگر مسلجد موقوفاتی  دارد، آن هلا را حفظ نموده و صرف 

مسلجد کند و بقیله امور مربوط به نمازگزاران اسلت.

12- آیا کارهایی  چون هبه و بخشش در مسجد جایز است در صورت جواز آیا نیاز به حکم 
حاکم شرع دارد؟
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ج: انجلام ایلن گونله کارها در مسلجد حرام نیسلت و نیازی  بله اجازه حاکم شلرع ندارد 
وللی  انجلام کارهلای  دنیوی  در مسلجد مکلروه اسلت و اگر مزاحملت بلرای  نمازگزاران 

داشلته باشلد حرام است. 
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و( استفتائات احکام حقوقی مسجد از آیتااهلل نوری همدانی1 

س 733: آیا مسئول تولیت مسجد و یا ناظر آن از درآمد و مخارج بنایی که در آن مسجد 
اســت می توانند حق تولیت و نظارت ماهانه دریافت نمایند؟ اگر جواب مثبت است، تا چه 
حدودی می توانند از این اموال برداشــت نمایند با توجه به اینکه از طرف واقف در این باره 

چیزی ذکر نشده است.
ج: 1- در صورتلی کله از طرف واقف مقدار معینی ذکر نشلده اسلت و کار شلخص مورد 
احتیلاج باشلد و بله قصد تبلرع کار نکرده باشلد می تواند بله انلدازه اجرت المثل دریافت 

. کند
2- در فلرض مذکلور الزم اسلت در حلدود بله مقلدار متیقلن اکتفلا شلود و بلر ملورد 

مشلکوك حکلم وقلف مترتلب نیسلت.

س736: مســجدی  قدیمی  بوده که در حال حاضر تجدید بنا شده است، مقداری  از زمین 

1  . ر.ك: پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت ااهلل العظمی حسین نوری همدانی، رساله توضیح المسایل:
548/www.noorihamedani.com/fa/categories/view
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مسجد قدیمی  را از روی  ندانستن مسأله قهوه خانه و آبدارخانه کرده ایم: آیا الزم است که 
خراب کنیم و جزو مسجد باشد یا خیر؟

ج: اگر جزء مسجد بوده است آبدارخانه و قهوه خانه کردن آن جایز نیست.

س739: آیا کفشداری  مسجد که به مسجد چسبیده است حکم مسجد را دارد یا خیر؟
ج: تا معلوم نباشد و قرینه ای  بر مسجد بودن در بین نباشد حکم مسجد را ندارد.

س740: پولی  که به عنوان مخارج مســجد و نذری  برای  امام جماعت مسجد و یا از درآمد 
مغازه های  مســجد از مردم جمع آوری  می شود، آیا می توان از این درآمدها در روز عاشورا 

برای  عزاداران سید ساالر شهیدان حسین بن علی علیه السالم غذا داد یا خیر؟
ج: ایلن موضلوع تابلع قصلد دهندگان پول اسلت، اگلر برای  املام جماعلت داده اند فقط 
بایلد بله ایشلان داده شلود و بایلد مالحظله شلود کله مغازه های  مسلجد به چله عنوان 
وقلف شلده اسلت و اگلر بلرای  خلرج کردن در مسلجد باشلد می تلوان در مسلجد با آن 

وجله در عزاداری  غلذا داد.

س741: متولی  مسجد که فوت کرده آیا اوالد او از تولیت مسجد ارث می برند؟
ج: اگر واقف مسجد تصریح نکرده باشد حقی  ندارند.

س742: در صورتی  که از اول طبقه فوقانی  مسجدی  را به نام مهدیه نام گذاشته که درست 
بر روی  سالن شبستان مسجد قرار دارد آیا می تواند این طبقه فوقانی  را از مسجد خارج کرد 

و جزء مسجد ندانست؟
ج: در صورتی  که از اول جزء مسجد نبوده است اشکال ندارد. 

س743: در یک دهستانی  که قریب 100 خانواده جمعیت دارد مسجدی  غیر از مسجد قدیمی  
بنا شده به این منظور که جواب گوی  برنامه های  جدید باشد و لذا عده ای  در این بنا کمک و 
همکاری  کرده اند و عده ای  همکاری  نکرده اند، آیا آن تعداد که همکاری  نکرده اند می توانند 
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در این مسجد جدید اقامه نماز نمایند یا خیر؟
ج: بعد از این که برای  نمازگزاران وقف شد، نمازگزاران یکسان می باشند. 

س745: مســجدی  هست که حدود بیست سال قبل ساخته شده و برای  استفاده جمعیت 
در حدود صد خانوار بوده که هم اکنون جمعیت به پنج هزار نفر رســیده با نظر مهندسین 
مسجدی  بزرگ در کنار این مسجد ســاخته می شود و حیاطی  بزرگ هم الزم است با نظر 
مهندســین ایجاد گردد آیا جایز است مسجد قبلی  کرسی چینی  گردد و نرده کشی  شود و 

به حالت مسجدی  باقی  بماند فقط از هوای  باز آن جهت حیاط مسجد جدید استفاده شود.
ج: چلون توسلعه مسلجد ملورد لزوم اسلت اگر مسلجد قبلی  نرده کشلی  شلده به حالت 
مسلجد بمانلد و از فضلای  آن جهلت حیاط اسلتفاده شلود چنلان که مرقوم شلده جایز 

اسلت و احکام مسلجد بر آن مترتب اسلت.

س747: در زمان مالکین قبل از تقســیم اراضی  مقداری  زمین به مساحت 50 متر عرض و 
در حدود 3 کیلومتر طول جهت )معبر حیوانات به چراگاه( منظور شده بود، تدریجاً یک نفر 
از کشاورزان آن زمین را کم کم ضمیمه زمین خود کرده است، الحال عده ای  از اهالی  روستا 
اعتراض کرده اند، حاال شخص غاصب حاضر شده قیمت زمین غصب کرده را به قیمت نرخ 
روز پرداخت نماید تا امنای  مســجد به مصرف مسجد برسانند، مستدعی است در این باره 
بفرمایید از نظر شرع غصب این زمین و مصرف قیمت آن به مسجد چه صورت شرعی  دارد؟

ج: بایلد رضایلت کسلانی  کله ماللک آن زمین که غصب شلده اسلت بودند جلب شلود، 
بلا رضایلت آن ها اشلکال ندارد. 
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امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد، مصوب1358/2/17 هیأت وزیران
109. آیین نامه شوراهای کشاورزی کشور، مصوب 1358/2/23 شورای انقالب جمهوری اسالمی  «

ایران
110. آیین نامه اجرایی طرح اشتغال فارغ التحصیالن بیکار، مصوب 1358/10/8 شورای انقالب  «

جمهوری اسالمی ایران
111. آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب  «

1365/2/10 هیأت وزیران با اصالحات بعدی
112. آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران «
113. آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای  «

اماکن مذهبی و موقوفات، مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران
114. آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب 1365/9/30  «

هیأت وزیران با اصالحات بعدی 
115. آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس  «

علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار، مصوب وزیران هیأت 
26/11/1371

116. آیین نامه اجرایی بند )3( از ماده )24( قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366، مصوب  «
1372/12/24 هیأت وزیران

117. آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، مصوب 1374/2/3  «
هیأت وزیران

118. همکاری دستگاه های اجرایی در طرح جامع ملی و مذهبی شناسنامه مساجد با وزارت  «
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مصوب 1375/3/27 رییس جمهور

119. آیین نامه سامان دهی، به سازی و عمران مساجد کشور، مصوب 1376/4/8 هیأت وزیران «
120. اساس نامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، مصوب 1378/11/13 هیأت  «

وزیران
121. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )3 )ماده )139 )اصالحی قانون مالیات های مستقیم،  «

مصوب 1380، مصوب 1381/11/30 هیأت وزیران
122. تلقی شدن کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصالها مدارس  «

علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، مصوب 1387/7/23 هیأت وزیران
123. اساس نامه سازمان تبلیغات اسالمی، مصوب 1387/8/15 شورای عالی اداری «
124. آیین نامه اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب1387/8/20  «

هیأت وزیران
125. اساس نامه سازمان ملی زمین و مسکن، مصوب 1387/9/24 هیأت وزیران «
126. آیین نامه شوراهای حل اختالف، مصوب 1388/1/16 رییس قوه قضاییه «
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127. تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی و مسئول پیگیری امور مربوط به  «
سامان دهی ساخت و ساز، احیاء، تعمیر و تجهیز مساجد، مصوب 2/20 /1388 هیأت وزیران

128. اختصاص یک درصد از بودجه ساالنه سازمان ملی زمین و مسکن برای احداث مقاوم سازی  «
و مرمت مساجد، مصوب 1389/1/15 هیأت وزیران

129. آیین نامه اجرایی قانونی الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه  «
مسکن، مصوب 1390/4/27 وزیران عضو کارگروه مسکن

130. آیین نامه مالی، معامالتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، مصوب 1390/7/17  «
هیأت وزیران

131. تعیین بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )1394 - 1390(، موضوع ماده )217(  «
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، مصوب 1391/11/29 هیأت وزیران

132. مصوبه »مجوز بخشودگی مساجد و اماکن مقدسه اسالمی و معابد اقلیت های مذهبی  «
و مدارس طالب علوم دینی از پرداخت عوارض ساختمانی مالکانه و نوسازی، مصوب 1383/7/14 

شورای اسالمی شهر تهران
133. مصوبه چگونگی مشارکت شهرداری تهران در سامان دهی وضعیت مساجد در شهر تهران،  «

مصوب 1383/10/1 شورای اسالمی شهر تهران
134. مصوبات سالهای 1388- 1386 جلسات ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور «
135. آیین نامه ستاد سامان دهی مساجد استان تهران، مصوب 1390/8/7 شورای سیاست گذاری  «

مرکز رسیدگی به امور مساجد
136. بخش نامه اهمیت نماز و ضرورت تنظیم برنامه های مالقات عمومی توسط مدیران و  «

مسؤوالن در مساجد جهت رسیدگی به مشکالت مردم، مورخ 1383/9/5 رییس قوه قضاییه
137. دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطالحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت  «

و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مورخ 1365/3/27 نماینده امام و سرپرست سازمان حج و 
اوقاف و امور خیریه

138. دستورالعمل آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها،  «
تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار، مصوب 

1374/11/25 سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
139. دستورالعمل و وظایف پیشنهادی کارگروه تخصصی ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور  «

مساجد، مورخ 1385/2/18 ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 
» 
140. دستورالعمل نحوه اداره رقبات و مستغالت مساجد، مورخ 1386/9/20 نماینده ولی فقیه و  «

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
141. طرح »حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه  «

ها«، تصویب یک فوریت طرح مورخ 1392/2/18 مجلس شورای اسالمی

ز- آرای قضایی «
142. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 699، مورخ 1334/4/17 «
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143. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 3561، مورخ 1342/12/29 «
144. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 612، مورخ 10/18 /1375 «
145. رأی وحدت رویه شماره6/69 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 23 فروردین 1369 «
146. رأی وحدت رویه 73/69 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 22 خرداد 1369 «
147. رأی وحدت رویه 202/69 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 6 آذر 1369 «
148. رأی وحدت رویه 113/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 14 شهریور 1371 «
149. رأی وحدت رویه 155/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 25 مهر 1371  «
150. رأی وحدت رویه 32/72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 25 اردیبهشت 1372 «
151. رأی وحدت رویه 192/72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9 بهمن 1372 «
152. رأی وحدت رویه 89/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 7 آبان 1373 «
153. رأی وحدت رویه 147/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 6 اسفند 1373 «
154. رأی وحدت رویه 88/74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 28 مرداد 1374 «
155. رأی وحدت رویه 126/74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 29 مهر 1374 «
156. رأی وحدت رویه 127/74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 29 مهر 1374 «
157. رأی وحدت رویه 56/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 2 تیر 1375 «
158. رأی وحدت رویه 58/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9 تیر 1375 «
159. رأی وحدت رویه 47/76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 4 مرداد 1376 «
160. رأی وحدت رویه 100/76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 3 آبان 1376 «
161. رأی وحدت رویه 75/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 27 تیر 1377 «
162. رأی وحدت رویه 256/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 20 شهریور 1378 «
163. رأی وحدت رویه 256/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 6 آذر 1379 «
164. رأی وحدت رویه 396/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 21 اسفند 1379 «
165. رأی وحدت رویه 96/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 19 خرداد 1381 «
166. رأی وحدت رویه 130/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 16 تیر 1381 «
167. رأی وحدت رویه 362/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 8 دی 1381 «
168. رأی وحدت رویه 68/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 3 خرداد 1383 «
169. رأی وحدت رویه 556/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 4 بهمن 1383 «
170. رأی وحدت رویه 84/843 الی846 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 21 اسفند  «

1384
171. رأی وحدت رویه 269/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 8 مرداد 1385 «
172. رأی وحدت رویه 370/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 5 شهریور 1385 «
173. رأی وحدت رویه 286،287/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 31 تیر 1386 «
174. رأی وحدت رویه 243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 7 شهریور ماه 1390 «
175. رأی وحدت رویه 250- 249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 21 شهریور ماه  «

1390
176. رأی وحدت رویه 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 2 مرداد 1391 «
177. رأی وحدت رویه 537 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 1 آبان 1391 «
178. رأی وحدت رویه 781 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 25 دی 1391 «
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