
 
 

 

 

 فـوقی واـدع
 ها در رویه دادگاه

 

 

 
 گروه پژوهشی

انتشارات چراغ دانش  



 

 فهرست کلی
 

 9................................................................................................................................. مقدمه

 11............................................................................ وقف ونمونه دادخواست یدعاو یمعرف

 11 .......................................................................... کشور یعال وانید یوقف در آرا یدعوا

 774 .................................................................................... دادگاه ها یوقف در آرا یدعاو

 754 ............................................................................ یقضائ یوقف در نشست ها یدعاو

 794 ........................................................................... یمشورت یها هیوقف در نظر یدعاو

 169 ................................................................................. و مقررات نیوقف در قوان یدعاو

 181 ................................................................................................................ منابع و مأخذ

 

 جزئی فهرست

 9 .......................................................................................................................................................... مقدمه

 11 ...................................................................................................... وقف ونمونه دادخواست یدعاو یمعرف

 17 ........................................................................................................... وقف یحقوق تیمبحث اول: شخص

 15....................................................................................................... عقد وقف طیمبحث دوم: ارکان و شرا

 77 ........................................................................................................................... مبحث سوم: اقسام وقف

 78 ............................................................................................. آن فاتیوقف و تشر یچهارم : دعاومبحث 

 ۲8 ................................................................................................. عیمب میو تسل لیالزام به تحو یب( نحوه طرح دعوا

 11 .................................................................................................... کشور یعال وانید یوقف در آرا یدعوا

 11 .................................................................................. کشور یعال وانید هیوحدت رو آرای –مبحث اول 

. ۹۹ ......................................................................................................................................................... تیعنوان وقف تصرف به ۵

. ۹4 ...................................................................................................................................................... اجازه فروش مال موقوف ۲

. ۹4 .......................................................................................................................................................................... تیاثبات وقف ۹

. ۹7 .......................................................................................................................................تیمالک ای تیعنوان وقف تصرف به 4

. 40 ............................................................................................................................... مفهوم و گستره عبارت نسالً بعد نسل ۱

. 4۹ ............................................................................................................................................. یمتول نییو اوصاف تع طیشرا 3

. 43 ...................................................................................................................................................... وقف یبه دعاو یدگیرس 7

 81 ............................................................................................. کشور یعال وانید یاصرار یمبحث اول: آرا

. ۱۵ .................................................................................................................................. و لزوم اثبات وقف تیاصل عدم وقف ۵



 

. ۱۳ ............................................................................................................................................. متروکه موقوفه یها گورستان ۲

. 3۳ .............................................................................................................................. تیبر وقف لیعنوان وقف دل تصرفات به ۹

. 73 .................................................................................... همیموضوع وقف و اخراج موقوف عل رییواقف به تغ اریعدم اخت 4

. 87 ................................................................................................................................................... بودن وقف یمشاع تیقابل ۱

. ۳7 ................................................................................................................................. یثلث متوف نییابطال وقف نامه و تع 3

. ۵04 ...................................................................................................................................... یکاف لیبا ارائه دل تیاثبات وقف 7

. ۵۲۲ ......................................................................................................تیعدم اثبات وقف لیاعتراض به ثبت به دل تیقابل 8

. ۵۹8 ............................................................................................. تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی نسبت به امالك موقوفه ۳

. ۵۱4 ........................................................................................................................ تیعنوان مالک وقف و تصرف به یدعوا ۵0

. ۵3۲ ................................................................................................................... تیو ابطال سند مالک تیعدم وقف یدعوا ۵۵

. ۵38 .................................................................................................................... فروش مال موقوفه به عنوان ملک مطلق ۵۲

. ۵78 .................................................................................................................................... نامه تیپس از وص تیاحراز وقف ۵۹

. ۵87 ........................................................................................................................ یفروش مال موقوفه بدون مجوز شرع ۵4

. ۵8۳ ............................................................................................................................................. از ملک یوقفت عام قسمت ۵۱

. ۵8۳ ........................................................................................................................................................................ اثبات وقف ۵3

. ۵۳۹ ........................................................................................................................................................... تیاثبات عدم وقف ۵7

. ۵۳۱ .................................................................................................................... و شهادت یگواه ۀلیبه وس تیاثبات وقف ۵8

. ۵۳7 ............................................................................................................................................... ثبت مال موقوفه یتقاضا ۵۳

 199 .............................................................................................. کشور یعال وانیشعب د یمبحث دوم: آرا

. ۵۳۳ .......................................................................................................................................................... وقف صیموارد تشخ ۵

. ۲0۵ ........................................................................................................................................................ تیوقف یادعا بیتکذ ۲

. ۲04 .................................................................................................................... واقع در طرح یموقوفها نیمطالبه پول زم ۹

. ۲0۱ ................................................................................................................................... انیتوسط متول یتصرف ملک وقف 4

. ۲03 .......................................................................................................................... تیو اعالم وقف دییدرخواست تأ یدعوا ۱

. ۲08 .......................................................................................................... و صدور سند به نام موقوفه تیاثبات وقف یدعاو 3

. ۲۵0 ......................................................................................................................................... تیدرخواست صدور حکم وقف 7

. ۲۵4 .................................................................................................................................................................... از ملک دیخلع 8

. ۲۵8 ...................................................................................................................... تیقابل فرجام نبودن احکام راجع به تول ۳

. ۲۲0 ....................................................................................................... راجع به موقوفه ینسبت به دعاو یفرجام خواه ۵0

. ۲۲8 ................................................................................................................ اثبات موقوفه بودن ملک و الزام به ثبت آن ۵۵

. ۲۹۵ ........................................................................................................................................... منجز ریعدم صحت وقف غ ۵۲

. ۲۹4 ......................................................................................................................................... رقبه تیدادگاه بر وقف لیدال ۵۹

. ۲۹4 ..................................................به اداره اوقاف یوقفنامه متول میاصل وقفنامه از اداره اوقاف پس از تسل ۀمطالب ۵4

. ۲۹4 ....................................................................................................................... تیدرخواست ثبت عرصه به عنوان وقف ۵۱



. ۲۹۱ ....................................................................................................................................................... نیزم تیاقرار به وقف ۵3

. ۲۹۱ ............................................................................................................................................................ تیادله اثبات وقف ۵7

. ۲۹۱ .............................................................................................................................................. اثبات فقدان اصل وقفنامه ۵8

. ۲۹3 ........................................................................................................................... نداشتن وقفنامه تیو اصلح تیارشد ۵۳

. ۲۹3 .................................................................................................................................... طرف خواهان هیدرخواست تخل ۲0

. ۲۹7 ......................................................................................................................................................... تیاختالفات در تول ۲۵

. ۲۹7 .......................................................................................................................... مستأجر بودن ملک وقف شده یادعا ۲۲

. ۲۹7 ..................................................................................................................................... یقانون مدن ۹7مقصود از ماده  ۲۹

. ۲۹8 ..................................................................................... وقف یدعوا نیدادستان در صورت صلح طرف بیادامه تعق ۲4

. ۲۹8 .................................................................................................................................................. تیتصرف به عنوان وقف ۲۱

. ۲۹8 ..................................................................................................................................................................تیاقرار به وقف ۲3

. ۲۹۳ ............................................................................................... تیاثبات وقف یگواهان برا ینبودن صرف گواه لیدل ۲7

. ۲۹۳ ..................................................................................................................... نبودن صرف تصرف، بر وقف بودن لیدل ۲8

. ۲۹۳ .......................................................................................................................................... وقف عام بودن، وقف مسجد ۲۳

. ۲۹۳ .................................................................................................................................................. تیتصرف به عنوان وقف ۹0

. ۲40 ................................................................................................................................. کردن صرف التزام و تعهد بر وقف ۹۵

. ۲40 ........................................................................................................................................................ سهم در وقف زانیم ۹۲

. ۲4۵ ................................................................................................................. اثبات وقف ینبودن عمل به وقف برا لیدل ۹۹

. ۲4۵ ........................................................................................................................................................ تیمثبته وقف لیدال ۹4

. ۲4۵ ............................................................................................................................... تیشهادت شهود جهت اثبات وقف ۹۱

. ۲4۲ ....................................................................................................................... مال موقوفه میدر تقس یمتول اراتیاخت ۹3

. ۲4۲ ................................................................................................................................. خاص بودن وقف ایعام  صیتشخ ۹7

. ۲4۹ ........................................................................................................................................ مال موقوفه میدر تقس بیترت ۹8

. ۲4۹ ................................................................................................................... اوالد ذکور واقف بر اساس وقفنامه تیتول ۹۳

. ۲44 ............................................................................................................................................ بودن موقوفه هیمجهواللتول 40

. ۲44 .......................................................... اوقاف در صورت عدم توجه به وقف در اجاره ۀحق اقامه دعوا از طرف ادار 4۵

. ۲4۱ .......................................................................................................... محصور همیوقف خاصبودن وقف به موقوف عل 4۲

 774 .............................................................................................................. دادگاه ها یوقف در آرا یدعاو

 779 .................................................................................. دنظریو تجد یبدو یدادگاه ها یمبحث اول: آرا

. ۲4۳ ........................................................................................................ وقف شده یسند اجاره در اراض میدرخواست تنظ ۵

. ۲۱0 ............................................................ که هنوز به قبض داده نشده یا از موقوفه دی راجع به خلع یمتول یرد دعو ۲

. ۲۱۲ ....................................................................................... یانیاز مالک اع ریغ یعدم جواز اجاره عرصه موقوفه به کس ۹

. ۲۱3 .......................................................................................... ملک جزئاً وقف شده یانتقال و الزام به سند رسم یدعوا 4

. ۲۱8 .......................................................................................................... موقوفه یحقوق تیشخص هیعل یلزوم طرح دعو ۱



 

. ۲30 ............................................................................................................................. توسط واقف یمتول رییعدم امکان تغ 3

 757 ........................................................................................ قضات یانتظام یدادگاه ها یمبحث دوم: آرا

. ۲3۲ ...................................................................................................................................................... تیاختالفات بر سر تول ۵

. ۲3۲ ................................................................................................................................ تیراجع به وقف یبه دعاو یدگیرس ۲

. ۲3۹ ................................................................................................................................ تجاوز به حدود ملک مجاور موقوفه ۹

. ۲34 ................................................................................................................................ در وقف عام و خاص یانتخاب متول 4

. ۲3۱ .......................................................................................................................................... تیراجع به وقف یعنوان دعاو ۱

 754 ....................................................................................................... یقضائ یوقف در نشست ها یدعاو

. ۲3۳ .......................................................................................................................................................... اجاره مال وقف شده ۵

. ۲70 ............................................................................................................................................................................ وقف تلفن ۲

. ۲70 ......................................................................................................................................................ملک وقف شده میتقس ۹

. ۲7۵ ................................................................................................................................. تیابطال سند مالک یاستماع دعوا 4

. ۲7۲ ................................................................................................................... وقف یبه دعاو یدگیرس یمرجع صالح برا ۱

. ۲7۹ ..................ها هستند. که کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه، ممنوع از دخالت در آن یحقوق یدعاو قیمصاد 3

. ۲74 ...................................................................یمدن یدادرس نییقانون آ 84( ماده 7درخصوص بند ) یبحث و بررس 7

. ۲7۱ ............................................................................................................................................. یفاقد اثر قانون یطرح دعاو 8

. ۲73 ........................................ اداره اوقاف در وقف خاص به لحاظ نداشتن سمت یدر صورت رد دعوا فیتکل نییتع ۳

. ۲77 ..............................................................................................................................................در وقف عام یمتول نییتع ۵0

. ۲78 ......................................................................................................................................................... موقوفه نیع یخراب ۵۵

. ۲7۳ .................................................................................................................................................... ها وقف مراتع و جنگل ۵۲

. ۲80 ......................................................................................................................................... موقوفه نیاخطار به مستأجر ۵۹

. ۲8۹ ......................................................................... یو مل یعیعنوان منابع طب قبل از اعالم آن به نیموقوفه بودن زم ۵4

. ۲84 ........................................................................................................................................................ انتقال اموال موقوفه ۵۱

. ۲8۱ ............................................... آن یاز خراب یریبنا و جلوگ دیدر وقف به لحاظ تجد یاحداث یانیداخل بودن اع ۵3

. ۲83 ................................................................................................................................تیوقف و وص نیحد مرز ب نییتع ۵7

. ۲87 ............................................................................................................................................ احداث بنا در ملک موقوفه ۵8

. ۲88 .......................................................................................................... مال موقوفه به صورت اجاره یواگذار ایفروش  ۵۳

. ۲۳0 ................................................................................................ مالک عرصه یاز سو هیدادخواست تخل میاجازه تقد ۲0

. ۲۳۵ ..................................................................................................................................... ملک موقوفه هیدادخواست تخل ۲۵

. ۲۳۲ ................................................................................. موقوفه توسط مستأجر نیوقف به ساخت در زم یاجازه متول ۲۲

. ۲۳۹ ..................................................................................... حکم یاجرا انیاز ملک در جر یاعالم موقوفه بودن قسمت ۲۹

 794 ...................................................................................................... یمشورت یها هیوقف در نظر یدعاو

. ۲۳۳ ............................................................................................ یاوقاف یو دعاو یادارات دولت یدر دعاو یدادرس نهیهز ۵

. ۹00 ............................................................................................................................. اداره اوقاف یدر دعاو یدادرس نهیهز ۲



. ۹0۲ ...................................................................................................... واقف تیحکم مصادره اموال در موقوفه و تول ریتأث ۹

. ۹0۲ ................................................................................................................................................................. اثبات وقف بودن 4

. ۹0۹ ............................................................................................................... یرفع تجاوز و جبران خسارات در امالك وقف ۱

. ۹04 .......................................................................................................................... یمستأجر مال وقف دیخلع یطرح دعوا 3

. ۹04 ................................................................................................... ملک ثبت شده که مالکش فوت شده تیوقف یدعوا 7

. ۹04 ...................................................................................................................اماکن موقوفه یقابل فرجام بودن دعاو ریغ 8

. ۹0۱ ........................................................................................................................................................... ملک موقوفه فیتوق ۳

. ۹0۱ ............................................................................................................................... وقف یبه دعاو یدگیرس تیصالح ۵0

. ۹03 .................................................................................................................................................... ابطال وقفنامه یتقاضا ۵۵

 169 ............................................................................................................ و مقررات نیوقف در قوان یدعاو

 181 ......................................................................................................................................... منابع و مأخذ



 



 

 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

شجود   ها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجی     تئوریک دانشگاه های حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شجکلی اسجت    متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

صورت تئوری و بجدون تطبیجق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل به این ترتیب  .کند با مصادیق عملی کفایت می

شوند  التحصیالن وقتی مشغول به کار می در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هجا مواججه    با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاه   

التحصجیل   اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغ    هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با 

طجورکلی رشجته    تردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت، قضجاوت و بجه    بی .حقوقی پوشیده نیست

باشد؛ به عبارت  های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صجورت عملجی    های کسانی که هر روز بهنظر ها و اختالف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار   در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 .خوانندگان قرار دهد

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا      اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجص در ایجن حجوزه      بی ائیقشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قض

باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرك رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و       علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب تحول می

آوری و  رکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجع      رو ناشران تخصصی ایجن حجوزه، ه   ازاین .خواهد شد

کننجد کجه انتشجارات چجراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجی   انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه     

هجای مخصجوص    با ویژگی فرد صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا    برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

 ...دعووای »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها در رویه دادگاه

 آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .7



  مقدمه 01

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .1

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .7

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه .5

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .4

 .نمونه دادخواست و معرفی دعوا .5

صجورت منسججم و    هجر دعجوا بجه   در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص 

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین   

با توجه به تعجدد بسجیار آراء    .زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند

بر آن بوده از مجوارد متفجاوت   ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی  دادگاه

آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء      

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت   وحدت رویه، آراء دیوان

 .دکنندگان عزیز قرار گیر این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .7
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انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود   « گروه پژوهشی»

هجای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا    

صجنف ضجمن   لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر     .بعدی استفاده نماید

صجورت )کتبجی یجا از طریجق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

 .ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند

 مدیر مسئول انتشارات

ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونمونه  معرفی دعاوی وقف
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 معرفی دعاوی وقف
در لغت یعنی ایستاده مانجدن و نگجاه داشجتن چیجزی و در اصجطالح فقهجی بجه آن         وقف

که به معنای حبس عین مال و تسبیل منفعجت   گویند المال و تسبیل المنفعه می تحبیس

 .آن است

که عین مجال حجبس   عبارت است از این وقف» دارد که: عنوان می ۱۱قانون مدنی در ماده 

 «.و منافع آن تسبیل شود

مقصود از حبس عین و تسبیل منفعت در تعاریف فوق آن اسجت کجه پجس از وقجوع عقجد      

مطلقاً دیگر امکجان هجیا نجوع نقجل و انتقجالی       ،قرار گرفته وقفعین مالی که مورد  وقف

 .نخواهد داشت و مراد از تسبیل منفعت، صرف منفعت در راه خیر است

ولجی   ؛و احکجام آن نمایجد وججود نجدارد     وقوف ای که صراحتاً داللت بر  در قرآن کریم آیه

چنجین از بجاب اولویجت در آیجات مربجوط بجه       ا توجه به روح برخی از آیجات و هم توان ب می

سجوره آل   ۳۲سوره کهف،  43الحسنه و تعاون و صدقه یعنی آیات  احسان و انفاق و قرض

 سجوره بقجره و همچنجین احادیجث و سجیره پیجامبر و ائمجه        77سجوره مزمجل،    ۲0عمران، 

 .معصومین )ع( به لزوم و جواز این عمل حکم کرد

  



  وقف ونمونه دادخواست یدعاو یمعرف 01

 وقفمبحث اول: شخصیت حقوقی 
ای از افراد که منافع و فعالیت مشجترك و یجا بجه امجوالی کجه بجه هجدف خاصجی          به دسته

سجد و بجرای ایشجان شخصجیت     شنا ها را طرف حق مجی  اند و قانون آن اختصاص داده شده

شود و هرچند که این شخصجیت   اطالق می «شخص حقوقی»ل است، عنوان مستقلی قائ

ولی کلیه اعمال  ؛دهندگان خود است اعتباری متمایز و مستقل از شخصیت اجزا و تشکیل

توسجط اججزای آن کجه همجان اشجخاص       ،مادی و حقوقی و اجرایی این شجخص اعتبجاری  

خجود را   ۀتوانجد مباشجرتاً اراد   شود، از این رو شخص حقوقی نمجی  طبیعی هستند واقع می

 .اعمال کند ولی اجزا و مدیران آن مسئول و مباشر انجام این اراده هستند

شجخص حقجوقی موضجوع هجر     » کهخوانیم  قانون تجارت می ۱88به همین سبب در ماده 

 ۱8۳یجا در مجاده    و «چه که اختصاص بجه طبیعجت انسجان دارد   جز آن حق و تکلیفی است

سیله مقامجاتی کجه بجه موججب     در تصمیمات شخص حقوقی به و: »قانون تجارت آمده که

 .«شود قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می

الوقوف علوی حسوب موا    »، قاعده وقفترین و معتبرترین مستند فقهی استقالل  مهم

شود، براساس ایجن قاعجده    است که از قواعد مسلم در فقه شیعه شمرده می« یقفها اهلها

داشجته باشجد، اصجل اسجتقالل      وقوف واقف دخالتی در هیا کس حق ندارد برخالف نظر 

 .و موقوفه به عنوان اصل اولیه مورد پذیرش اکثر علما و فقها قرار گرفته است وقف

از مسلمات شجمرده شجده    وقفهمچنین در قانون مدنی و علم حقوق، شخصیت حقوقی 

 ۀدر مجاد  کجه قانون مدنی مؤید همین معناست، مضافاً این ۱۱در ماده  وقفاست و تعریف 

عنجوان   ۵۹3۹قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امجور خیریجه مصجوب     ۹

شده که هر موقوفه دارای شخصجیت حقجوقی اسجت و متجولی یجا سجازمان، حسجب مجورد         

ای اعجم از عجام یجا خجاص دارای      براساس این تعریف هر نوع موقوفجه  .باشد آن می ۀنمایند

 وقوف به عنوان شخصجیتی در حقجوق عمجومی و    عام  وقفشخصیت حقوقی است، پس 

دانجان در   گردد و ضمناً تمام حقوق خاص به عنوان شخصیتی در حقوق خصوصی تلقی می

زیجرا آغجاز    ؛این نکته اتفاق نظر دارند که قوام شخص حقوقی به اعتبجار قجانونی آن اسجت   

 .حیات شخص حقوقی به موجب قانون و پایان عمر آن نیز به موجب قانون است
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که مهمترین مشخصه در شجخص حقجوقی اهلیجت تملجک اسجت،      الوصف با توجه به این عم

یابی به همین امکان تملیجک   هدف اساسی در اعتبار بسیاری از اشخاص حقوقی نیز دست

 .و تملک است

بنابراین باید گفت در دعاوی مربوط به وقف شخصیت حقوقی موقوفه باید صریحا حسجب  

نده قید گردد چرا کجه شخصجیت حقجوقی مسجتقلی دارد در     مورد به عنوان خواهان یا خوا

صورت عدم قید و عدم اشاره کامل اسجم موقوفجه در دادخواسجت موججب رد دادخواسجت      

 خواهد بود.

  


