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  پیشگفتار
  

و مقرّرات حاکم بر آن از معدود تأسیسات حقوقى و فقهى است کـه افـراد   » وقف«نهاد عام المنفعه و با اهمیت 
جامعه در سطوح مختلف، مانند فرهیختگان دانشگاه و متصدیان امر قضا و دانشجویان و طالب و ادارات اوقاف و 

  .نوعى با آن سروکار دارندمتصدیان موقوفات و منتفعان از آنها هر یک به 
ت و تنـوع آنهـا      شود که تألیفات فقهى و حقوقى و مجموعه از طرفى احساس مى هاى قوانین با همـه اهمیـ

  .کامالً جوابگوى مشکالت عملى در اجراى مقرّرات این نهاد عظیم نیست
تغال دارم، بر آن شدم جانب تسوید کننده این اوراق که سالیانى است به امر قضا و تدریس حقوق اش لذا این
اى تنظیم کنم که در عین اختصار، جامع بوده و براى تمام سطوح به ویژه به عنوان معین جهـت درس   تا نوشته

  .هاى حقوق قابل استفاده باشد دانشجویان دانشکده 2حقوق مدنى 
هـا و   نامه انین و آییندر این راستا از کلیه مقرّراتى که از حدود نود سال قبل تاکنون وضع گردیده اعم از قو

هـا و آراى وحـدت رویـه دیوانعـالى کشـور و دیـوان عـدالت ادارى         هـا و دسـتورالعمل   ها و بخشنامه نامه تصویب
گیرى شده و بعالوه نظرات شوراى نگهبان و فقهاى امامیه و فتاوى آیات عظام و عقاید حقوقدانان و فقهـاى   بهره

  .عامه بررسى شده است
گـردد، خـدمتى هـر چنـد      مختصر که به روان پاك واقفین و نیکوکاران سلف اهدا مى امید است این تألیف

  .ناچیز براى اشاعه این سنّت سنیه باشد
دانم از زحمـات آقایـان محمـدطاهر چهـارجوى، رضـا وحـدتى، رضـا ارغیـانى و          در خاتمه بر خود الزم مى

انـد،   زى و حروفچینى این اثر را برعهده داشـته خوانى و بازنگرى، آماده سا حمیدرضا حیدریان که ویرایش، نمونه
  .تشکر و قدردانى کنم

  مؤلف
  
  

  گفتارى پیرامون چاپ دوم
  

  بنام خدا
اخیرا مدیریت محترم بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى به اینجانب فرمودند که به مناسـبت کنگـره   

که نسخ چاپ اول نایاب شده بود و بعالوه وقف الزم است که کتاب وقف تجدید چاپ شود و اینجانب بلحاظ این 
کرد اصالحاتى در کتاب بـه   در فاصله چاپ اول تاکنون تغییراتى در قوانین و مقررات رخ داده بود که ایجاب مى

خداونـد را  . له، اصالحاتى در کتاب بعمل آمد و براى تجدید چاپ آماده شد عمل آید، لذا با قبول پیشنهاد معظم
  .صل شد شکرگزارمبراى توفیقى که حا

  مؤلف
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  مقدمه 
  
ممکـن اسـت   «: گویـد  قانون مـدنى مـى   29ماده . ـ وقف صورت خاصى از حق انتفاع به معنى عام کلمه است1

ـ حـق  3ـ حق انتفاع 2) اعم از عین یا منفعت(ـ مالکیت 1: هاى ذیل را دارا باشند اشخاص نسبت به اموال عالقه
ت بـه لحـاظ     حقوق سه گانه . »ارتفاق به ملک غیر مذکور در این ماده از اقسام حقوق عینى است و حـق مالکیـ

  .باشد ترین حق عینى مى انطباق حق بر موضوع آن کامل
شـرح   غیر از سه قسم حقوق عینى که در این ماده آمده است حقوق عینى دیگرى نیز وجود دارد که اهم آنها به

قانون آیین  146ماده (گیر بر مورد وثیقه  ـ حق وثیقه2) .م.ق 780ماده (ـ حق مرتهن بر مورد رهن 1: زیر است
مکـرر   34مـاده  (ـ حق بستانکار بر مورد معامله شرطى در معامالت با حـق اسـترداد   3) دادرسى کیفرى جدید

ـ حق اشـخاص ذى  5) قانون تجارت 423و  418مواد (ـ حق بستانکاران بر اموال تاجر ورشکسته 4) قانون ثبت
ـ حق بستانکاران بر مالى کـه بـه   6) قانون اجراى احکام مدنى 56ماده (داشت شده به نفع آنان نفع بر اموال باز

ـ حق طلبکاران بر ترکه متوفى که قانونگـذار فـرض وثاقـت عـام در     7.) م.ق 65ماده (زیان آنها وقف شده است 
تحجیـر در مـورد احیـاى    ـ حق 8؛ )قانون امور حسبى 229قانون مدنى و ماده  871ماده (مورد آنها کرده است 

مـاده  (ـ حق بایع بر فسخ بیـع  10.) م.ق 816ماده (ـ حق شفیع بر مورد شفعه 9.) م.ق 142ماده (اراضى موات 
  .؛ و غیره.)م.ق 460

حـق انتفـاع عبـارت از حقـى اسـت کـه       «: گوید قانون مدنى مى 40ـ در تعریف حق انتفاع به معنى عام، ماده 2
کـه بـه   » مالى که عین آن ملک دیگرى است یا مالک خاص ندارد استفاده کند تواند از موجب  آن شخص مى به

  :شود شرح زیر توضیح داده مى
الف ـ در مورد اموالى که مالک خاص دارد عالوه بر وقف، صور دیگرى نیز از حق انتفاع در مقررات مـدنى آمـده    

و  1313قانون اوقاف مصـوب   3ده ما(ـ حبس مؤبد 2.) م.ق 44ماده (ـ حبس مطلق 1: است که عبارت است از
قبى 4.) م.ق 41ماده (ـ عمرى 3) نامه قانون ثبت امالك آیین 37ماده  43مـاده  (ـ سـکنى  5.) م.ق 42ماده (ـ ر 
  .).م.ق

 92مـاده  (ب ـ در مورد اموالى که مالک خاص ندارد، مسأله به عنوان حق انتفاع از مباحات مطرح شـده اسـت    
  .)م.ق

) 2(ماهیت وقف؛ ) 1( :شود مطالب مربوط به نهاد حقوقى وقف در سه عنوان مطرح مى پس از ذکر مقدمه فوق،
  .پایان وقف) 3(اداره وقف؛ 

 


