آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 )1تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خالفش ثابت گردد
حکن شواسُ 1334/4/17 – 699
دس هَضَع تظشف تِ ػٌَاى ٍلفیت ٍ اثثات آى تِ گَاّی گَاّاى آسایی اص شؼة  ٍ6 ٍ 4دیَاى ػالی کشَس
طادس گشدیذُ است کِ چَى هغایش تِ ًظش سسیذُ تِ تماضای دادستاى کل دس ّیأت ػوَهی دیَاى ػالی کشَس
هغشح گشدیذُ استّ ،یأت هضتَس تِ ششح ریل اظْاسًظش کشدُ اًذ:
پس اص لشائت سأی ّای طادسُ اص شؼثِ  ٍ 6 ٍ 4استواع تَضیحات آلایاى سییساى ٍ هستشاساى شؼثتیي ًاهثشدُ ٍ
هزاکشُ ٍ تحث دس اعشاف هسألِ سٍشي گشدیذ کِ ًسثت تِ اطل ٍ اساس حکن لضیِ اختالف ًظش ٍ سٍیِ تیي
دٍ شؼثِ ًثَدُ است ٍ ّش دٍ شؼثِ دس هسایل صیش هتفك هی تاشٌذ:
 -1تِ عَسی کِ عثك هادُ  35لاًَى هذًی تظشف تِ ػٌَاى هالکیت دلیل هالکیت است تا خالفش هحشص گشدد.
 -2تظشف تِ ػٌَاى ٍلف ثاتل اثثات تا شْادت شَْد است.
 -3یذ فؼلی حاکن تش یذ ساتك است .یؼٌی تظشف فؼلی تِ ػٌَاى هالکیت سا تظشف ساتك ٍلف ٍلَ ثاتت شَد اص
اػتثاس سالظ ًوی کٌذ هگش دس طَستی کِ ضوي اثثات تظشف ساتك ٍلف هحشص گشدد کِ هٌشأ تظشف فؼلی
هالکاًِ غظة ٍ تذٍى هدَص لاًًَی ػذٍاًاً ػیي هَلَفِ اص تظشف ٍلف اًتضاػی شذُ است ٍ دس ایي طَست
تظشف ٍلف هؼتثش است تا خالفش ثاتت شَد .تا تَافك ًظش دس سِ اطل فَق هدال ٍ هَسدی تشای اختالف ًظش
شؼثتیي تالی ًثَدُ تا تشای سفغ آى ٍ تَحیذ سٍیِ هَضَع عشح ٍ اخز سأی ّیأت ػوَهی تِ ػول آیذ.

 )2عذم قابلیت اثبات عقذ وقف صرفاً با شهادت شهود
سأی ٍحذت سٍیِ شواسُ  3925هَسخ 1337/1/15
چَى تِ هَخة طشیح هادُ ( )1306لاًَى هذًی ػمذ ٍلف طشفاً تِ ٍسیلِ شْادت شَْد لاتل اثثات ًیست اص ایي
سٍ ًظش شؼثِ چْاسم دیَاى ػالی کشَس طحیح ٍ هٌغثك تا هادُ هضتَس تَدُ است تذیْی است کِ غاطثیت یذ
هتظشف تِ ػٌَاى هالکیت یا سثك تظشف ٍلف تِ ٍسیلِ شْادت شَْد لاتل اثثات است ایي سأی تِ هَخة هادُ
ٍاحذُ هظَب  1328/4/7کویسیَى لَاًیي دادگستشی هدلس شَسای هلی الصماالتثاع هیتاشذ.
تَضیحات :ایي هادُ تِ هَخة لاًَى اطالحی  1370/8/14حزف شذ.

 )3مستفاد از صرف عبارت نسالً بعذ نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه
تشریک
سأی ٍحذت سٍیِ  3561هَسخ 1342/12/29
ًظشیِ آسای طادسُ اص شؼة اٍل ٍ ششن دیَاى ػالی کشَس اص یک عشف ٍ شؼثِ دّن دیَاى هضتَس اص عشف
دیگش اص حیث اختالف دس همتضای ػثاست ًسالً تؼذ ًسل هٌذسج دس ٍلفٌاهِ ٍ ٍطیتًاهِّا کِ هَضَع اص لحاػ
لاًَى هشتَط تِ ٍحذت سٍیِ دس ّیأت ػوَهی دیَاى ػالی کشَس هغشح ٍ چٌیي سأی دادُ هیشَد:
«هستفاد اص طشف ػثاست ًسالً تؼذ ًسل دس هَسد ٍلف ٍ تَلیت ٍ ٍطایت تشتیت است ًِ تششیک اص ایي لشاس کِ
ّشگاُ یکی اص ًسل هَخَد تا داشتي فشصًذ فَت شَد فشصًذ اٍ تا تالیواًذگاى ًسل دس اًتفاع اص هَسد ٍلف یا دس
اهش تَلیت ٍ ٍطایت ًویتَاًذ ششکت ًوایذ ٍ هادام کِ چٌذ ًفش حتی یک ًفش ّن اص ًسل همذم ٍخَد داشتِ
تاشذ ًَتت تِ ًسل تؼذ ًخَاّذ سسیذ ٍ ّوچٌیي است دس هَسد ػثاست عثمتاً تؼذ عثمِ ٍ تٌاتشایي سأی شؼثِ اٍل ٍ
ششن هَضَػاً طحیح است ٍ ایي سأی تِ هَخة هادُ ٍاحذُ لاًَى ٍحذت سٍیِ هظَب تیشهاُ  1328دس ًظایش
هَسد هتثغ ٍ الصماالخشا است».

 )4امکان اقامه دعوی سازمان اوقاف و اشخاص ری نفع از آرای شعب تحقیق در دادگاههای
عمومی دادگستری و رسیذگی مطابق قواعذ عمومی راجع به دعاوی حقوقی
سأی ٍحذت سٍیِ  612دیَاى ػالی کشَس ،هَسخ 1375 /10/18
تِ هَخة هادُ  16آییي ًاهِ لاًًَی کیفیت تحمیك دس شؼة تحمیك ساصهاى حح ٍ اٍلاف هظَب ،1365/9/30
اداسات حح ٍ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ ٍ ّوچٌیياشخاص ریٌفغ کِ آساء ّیات تحمیك سا تِ ضشس خَد تشخیض هی
دٌّذ هی تَاًٌذ دس دادگاّْای دادگستشی الاهِ دػَی ًوایٌذ ٍ چٌیي دػَائی کِ تِ عشفیت هتَلی هَلَفِ ٍ یا
اداسات اٍلاف ٍ یا اشخاص ،عشح هی گشدد تاتغ لَاػذ ػوَهی ساخغ تِ دػاٍی حمَلی است ٍ هالصهِ تا هحل
استمشاس شؼة تحمیكطادس کٌٌذُ سأی ًذاسد ٍ چَى هَلَفات هشتَط تِ دػاٍی هغشٍحِ دس حَصُ لضائی تَیسش
کاى ٍالغ اًذ سسیذگی تِ آى دس طالحیت هحاکن ّواى هحلاست .لزا سأی شؼثِ سی ام دیَاى ػالی کشَس کِ
تا ایي ًظش هغاتمت داسد تِ ًظش اکثشیت اػضاء ّیأت ػوَهی دیَاى ػالی کشَس طحیح تشخیض ٍ هَسد تأییذ
هی تاشذ .ایي سأی تاستٌاد هادُ ٍاحذُ لاًَى هشتَط تِ ٍحذت سٍیِ لضائی هظَب تیشهاُ  1328تشای شؼة
دیَاى ػالی کشَس ٍ دادگاّْا دس هَاسدهشاتِ الصم اتثاع است.

