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 چکيده

 نو آئی دین مستثنیات و مصادیق و حقوقی شرعی و مبنای با مفهوم بابررسی

 انونق ناصحیح شیوه و قوانین پراکندگی لحاظ اما به شدیم آشنا آن به رسیدگی

 قضائی ایه نشست و تلفنی های از آراء و مشاوره هائی نمونه مقاله این در نویسی

 ضبط 129 تلفنی سامانه از طریق که تلفنی ای و مشاوره تریدادگس محاکم قضات

 هبا مطالع قطعا که می گردد بیان گذشته مباحث بخشیدن عینیت جهت گردیده

 دایجا تر مناسب قوانین وجود عدم که رسید خواهیم نتیجه این به فصل این

 .داشت خواهد همراه به را آرا تشتت و دوگانگی

 .دامنه شمول رویه های قضایی، ن،دی مستثنیات :يديکل واژگان
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 2 حبيبی فقيه علی،  1 حججی مهدي سيد

 .حقوق خصوصی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی کارشناسی ارشد 1
 .استاد دانشگاه 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 حججی مهدي سيد

 رويه هاي قضايی مرتبط با مستثنيات دين
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 مقدمه
اد لیه به استناکم عدهمانطور که گفته شد مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از مح

رخورد با تهران در ب اد رسمیجرای اسنقانون ثبت اسناد و امالک الزم االجرا است به همین خاطر نمونه ای از رأی صادره از اداره ا 92ماده 

مستثنیات  ره با مقولهین اداتوقیف ودیعه مسکن و اظهارنظر شخصی معاونت اجرا عینا تقدیم که با بیان این رای قطعا به برخورد سلیقه ای ا

 دین پی خواهید برد. 

یحه ای به طی ال زوجه توقیف گردید زوج در پرونده م . غ مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی  ودیعه مسکن زوج توسط وکیل

 ری تقدیم کهمیم گیصرفاً دارائی خود در مورد ودیعه مسکن اشاره که پرونده جهت اظهارنظر و تصمیم گیری به معاونت اجراء جهت تص

 مشارالیه نظریه ذیل را که عیناً تقدیم می گردد ابراز می دارد: 

 به : آقای ب.ح وکیل خانم م . غ 

 هران بنشانی: ت

 از : اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران 

وجه به اینکه تدر خصوص مورد گزارش با »به شما ابالغ می گردد  09/10/1391بدین وسیله نظریه معاونت محترم اجرا مورخ 

اد دهکار و افرکونت بسبازداشت مبلغ ودیعه مسکن مورد تقاضای بستانکار صرفنظر از عدم صحت ابالغ بازداشت نامه منوط به تخلیه محل 

 اعتراض ظرف ت وصولتحت تکفل وی می باشد لذا بازداشت مبلغ مذکور بدین نحو مقدور نمی باشد این نظر وفق مقررات ابالغ و در صور

ر به نظریه مذکو چنانچه« آئین نامه اجرا مراتب جهت طرح موضوع در هیات محترم نظارت گزارش شود 169مهلت مقرر در اجرای ماده 

 ود. شظارت گزارش حترم نترض هستیداعتراض خودراظرف ده روزازتاریخ ابالغ این نظریه به این اداره کتباً اعالم تاجهت طرح درهیات ممع

 نهایتاً مراتب اعتراض طی الیحه به شرح ذیل تقدیم هیات گردید. 

 مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان تهران 

 با سالم و احترام 

ر دفترخانه ازدواج دتنظیمی  11/06/1390مورخ  6735یرساند خانم م.غ واحد بستانکار باستناد سند ازدواج شماره به استحضار م

 514آزادی از  قطعه سکه طال بهار 14شهرری جهت وصول مهریه استحقاقی خود به تعداد  32شهرری و کفیل دفتر ازدواج  29شماره 

مبلغ  فتاد و هشت میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و دویست ریال( اصل وریال)یکصدوه200/966/178قطعه مقوم به مبلغ 

ونده تحت کالسه گ / نموده که پر 25/07/1391ریال نیم عشر اجرایی علیه آقای ر . گ مبادرت به صدور اجرائیه در تاریخ  310/948/8

پس وکیل بستانکار طی سبه مشارالیه ابالغ گردید.  07/08/1391در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تشکیل و اجرائیه در تاریخ  9101495

ود که ید غ. ع( را نمسدرخواست بازداشت ودیعه منزل به مبلغ هشتاد میلیون ریال نزد موجر )آقای  21/8/91مورخ  158693الیحه وارده 

مورخ  1510070وارده شماره  مراتب بازداشت ارسال ولی بعلت عدم حضور موجر ابالغ واقعی میسر نگردید. سپس مدیون طی نامه

 انب پرداختمسر اینجهبا استناد به این موضوع که تمام دارایی اینجانب پول پیش پرداختی است که به موجرداده ام واگربه  18/09/91

ش پول پی وقیفطربه تگرددلذاصاحب خانم اقدام به بیرون کردن من ازخانه میکندوجایی برای زندگی ووسایل زندگی ام ندارم به هین خا

رش وایشان جراگزاپرداختی ام اعتراض دارم ومستثنیات دین محسوب میشودوتقاضای لغوتوقیف مذکوررانمود.مراتب به معاونت محترم ا

ظر از عدم ار صرفندرخصوص موردگزارش باتوجه به اینکه بازداشت مبلغ ودیعه مسکن موردتقاضای بستانک»اینچنین اظهارنظر نمودند: 

ی حو مقدور نمنبدین  اشت نامه منوط به تخلیه محل سکونت بدهکاروافراد تحت تکفل وی میباشدلذا بازداشت مبلغ مذکورصحت ابالغ بازد

تب جهت طرح موضوع در آئین نامه اجرا مرا169باشد. این نظر وفق مقررات ابالغ و در صورت وصول اعتراض ظرف مهلت مقرردراجرای ماده 

تناد به بستانکار با اس (مراتب به وکالی بستانکارومدیون ابالغ و داخل در مهلت مقرر وکیل09/10/1391هیات محترم نظارت گزارش شود. )

ونت خلیه محل سکط به تاین موضوع که استدالل معاونت اجرا کامال غیر حقوقی و غیر منطقی است با این توضیح که مبلغ مورد ودیعه منو

 راض نمود. را اعتزداشت را مقدور ندانسته لذا با دالیل ذیل به نظریه معاونت اجبدهکار و افراد تحت تکفل وی بوده است لذا با

ـ بدهکار صرفاً به مستثنیات دین بودن مبلغ ودیعه اشاره نموده لیکن معاونت محترم اجرا خارج از خواسته مشارالیه اتخاذ تصمیم 1

ه محل سکونت بدهکار لحاظ نموده صرفظنر از اینکه این استدالل به ـ در نظریه فوق بازداشت مبلغ ودیعه مسکن را منوط به تخلی2نموده. 

هیچ وجه دلیل بر رفع بازداشت نمی باشد، مطابق رویه موجود در ثبت و دادگاه پس ازوصول ودیعه توسط ثبت اجازه دستورتخلیه 

خص ثالث نیزدرقانون پیش بینی شده است. ـ ودیعه وجهی است که بدهکارنزد ثالث داردومطابق مقرات ثبتی توقیف نزدش3نیزصادرمیگردد.

قانون  524ـ مقررات اجرای اسنادرسمی وماده 5ـ رابطه بدهکاروبستانکاررابطه زوجیت بوده وبستانکارافرادتحت تکلف دیگری نداشته است. 4

رج می باشد. تبصره شمول آئین دادرسی مدنی مواردمستثنیات دین راصراحتاًمشخص ومحرزدانسته و ودیعه مسکن ازشمول مقرارت ماده خا

ای از پرداخت دین استنکاف و اموال ـ پرداخت دین واجب است اگرقرارباشد بدهکار به هر وسیله6مستثنیات دین حصری است نه تمثیلی 
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گاه سکه خودرادردادگاه اجراوقصدتوقیف دودست 500یابد. چرا که موکله خود را نیز از دسترس خارج نماید که دیگر عدالت تحقق نمی

خودروی زوج راداشته وکه طبق استعالم موکله زوج چند روز قبل از اخذ نامه توقیف مبادرت به انتقال خودروی خود نموده است. لذا با 

ی عنایت به مطالب معنونه  واینکه معاونت اجرا سلیقه ای اعمال نظر نموده است و هیچ مستند قانونی نیز در نظریه خود ارائه ننموده تقاضا

نظریه معاونت اجرا را نموده است. حال خواهشمند است با عنایت به شرح فوق نسبت به طرح موضوع در هیات محترم نظارت اقدام و نقض 

 دستور صادره را امر به ابالغ فرمائید ضمناً مستندات پرونده به پیوست ارسال می گردد. 

تاسفانه مبالغ گردید ااجرا  ده و مراتب مجدداً جهت توقیف ودیعه بهکه نهایتاً هیات با توجه به الیحه حکم به نقض نظریه معاونت دا

دغه، از هزار دغ ین یکیادیگر ودیعه و مستاجرای وجود ندارد و موجر ودیعه را به مشارالیه مسترد نمود و ایشان نیز تخلیه نموده است 

ی مصادیق ز بررسدر الیحه تقدیمی به هیات قبل ا موجود در بحث مستثنیات دین است که رویه های متفاوتی اتخاذ شده است. البته

د حاظ عدم وجوا به لمصرحه در قانون را حصری می دانستیم لیکن با نگرش به مبانی آن قطعاً می توان گفت مصادیق آن تمثیلی است ام

 نص خاص متاسفانه هر نهادی در برخورد با مستثنیات دین روش دوگانه ای را اتخاذ می نماید. 

 

 ه قضائی متفاوت در دادگاه )نمونه اي از يک رأي( روي -1
شود که با مطالعه این  مجتمع قضائی تهران به استحضار رسانده می 268در این گفتار نیز یک نمونه از رأی دادگاه خانواده شعبه 

 رای  بر خورد دو گانه دادگاه را نیز در بحث توقیف خودرو مالحظه خواهید کرد. 

فات دادگاه مبادرت به عدد سکه بهار آزادی مطالبه و پس از انجام تشری 1100م . د مهریه خود را به تعداد در پرونده ای خانم 

روزه زوجه پس از  10صدور حکم محکومیت زوج آقای م . ح می نماید. پس از قطعیت دادنامه و درخواست اجرائیه و منقضی گشتن مهلت 

سمتی از مهریه خود قتقاضای توقیف خودروی مذکور را در قبال  1389( مدل 2زوجه )تیپ  206تشکیل پروند ای اجرائی با معرفی خودرو 

یف می گردد. ن خودرو توقدگی ایمی نماید. دادگاه بدوا نسبت به توقیف خودرو دستور الزم را صادر و نهایتاً با استعالم از راهنمائی و رانن

 یزیکی ابتدافتوقیف  توقیف فیزیکی خودروی مذکور را می نماید که دادگاه جهتپس از توقیف خودرو جهت اقدامات اجرائی زوجه تقاضای 

لیرغم عمی باشم و  مرکزی مراتب توقیف خودرو را به زوج ابالغ می نماید زوج طی الیحه ای صرفاً با این مضمون که اینجانب کارمند بانک

ل ازحداق 206 خودرویخص حداقل میبایست یک خودرو راداشته باشدواینکه باسرویس اداره بمحل کارخودمیروم لیکن باتوجه به اینکه هرش

حم رانجام صله  وازدید خودروهای روز ایران می باشد و اینجانب نهایتاً می بایست در روزهای تعطیل یک خودرو جهت رفت و آمد خود و ب

مراتب فوق  وم لذانظربهمکان بررحمل ونقل عمومی به این اباشد که بااتوبوس یا مترو یاوسائل دیگ)اقوام( داشته باشم و در شان اینجانب نمی

 تقاضای رفع توقیف از خودروی مذکور را دارم. 

شیا از خودرو های کم قیمت و پر 405و  206دادگاه با بررسی این الیحه و صرفاً با این استدالل که امروزه خودروهای در حد پراید، 

درو ا به نظر خواشد لذیک مسکن را داشته باشد قطعاً می بایست یک ماشین را هم داشته ب در ایران می باشد و هر ایرانی که حق داشتن

محترم  یید که قاضیمی نما نماید؛ در این پرونده مالحظهمذکور از مستثنیات دین بوده و نهایتاً دستور رفع توقیف از خودرو را صادر می

جتمع م 277ز شعبه یگری ادمی نماید؛ این در حالی است که دقیقاً در پرونده ای  شعبه با چه استداللی حکم به رفع توقیف خودرو را صادر

 شارالیه  بهمع زوج قضائی شهید مفتح تهران زوجه در قبال محکومیت زوج تقاضای توقیف خودرو پراید زوج را می نماید و پس از اطال

ه ماد 2ه بند کتدالل می نماید، ریاست محترم شعبه با این اس مراتب توقیف به لحاظ اینکه این خودرو مستثنیات دین می باشد اعتراض

ه نقلیه مورد نیاز قع این وسیلدر وا ق . آ . د. م که بیان داشته وسیله نقلیه مورد نیاز و در این پرونده شغل زوج مهماندار هواپیما بوده و 524

ذا مراتب لخت دین ندارد و با توجه به ضرورت و وجوب پردامشارالیه نمی باشد و شغل وی هیچ ارتباطی با خودروی مذکور نداشته و 

ناس و مراحل کارش انجام اعتراض مورد تائید نمی باشد و به مدیر محترم اجرای دستور داده می شود که عملیات اجرائی ادامه و خودرو با

یله مورد ر تفسیر )وسهران دت دو شعبه از محاکم تقیمت گذاری از طریق مزایده به فروش رود با مالحظه این دو پرونده دقیقاً نظریه متفاو

به قانون نزدیک  277شعبه  نیاز( بیان شد و با مداقه در این دو نظر تفاوت و اعمال سلیقه شخصی محرز می باشد. که به نظر استدالل قاضی

 تر و ملموس تر است. 

 

 مشاوره هاي تلفنی -2
ر مواردی که در د)مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه(  129یق شماره تلفن در این قسمت از بحث مشاوره های تلفنی که از طر

ر بر خواهد دئی حاکم را یه قضابرخورد دوگانه دادگاه ها وجود دارد عینا بیان می گردد که این تبادل نظرها قطعا حکایت از تشتت آراء در رو

 داشت. 
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 ات دين توسط بدهکار فروش مستثني -2-1

ا توجه به کم و بهت فرار از دین بعد از صدور حکم اموال خود را به دیگری انتقال دهد. با وجود صدور حسوال: اگر شخصی ج

های مالی قابل  قانون اجرای محکومیت 4مستثنیات دین )خانه مسکونی یا وسیله نقلیه( را انتقال دهد عمل این شخص مطابق ماده 

 پیگیری است یا خیر؟ 

چه دیده و چنانرای محکومیت های مالی منصرف از اموالی است که جزء مستثنیات دین احصاء گرقانون نحوه اج 4پاسخ: ماده 

نون نحوه اجرای ( قا2باشد تبصره ماده)محکومیت صرفاً دین باشد دادگاه مستثنیات را مشخص نموده باشد مصداق ماده موصوف نمی

 های مالی مؤید این مطلب است.  محکومیت

 

 ين د توقيف مستثنيات -2-2

الی جزء مین که اسوال: به منظور استیفاء دیه از جانی می توان اموالی را که جزء مستثنیات دین است توقیف نمود؟ تشخیص 

 مستثنیات است یا خیر به عهده اجرای احکام است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ 

جراءمعرفی به دایره ا ورباشدکه استیفاءمحکوم به ازآن مقدپاسخ:باتوجه بمقررات قانون اجرای احکام مدنی محکوم له میتوانداموالی را

ل مربوط به ع اشکاکندتشخیص این که مال معرفی شده ازمستثنیات دین است بعهده مدیر اجرااست ولیکن هرگونه شکایت و اعتراض و رف

 اجرای حکم در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم راصادر نموده است. 

 

 تراکتور و گاو آهن  ثنيات دين نبودنمست -2-3

 آیا تراکتور و گاو آهن از مستثنیات دین است و نباید توقیف شود؟ 

 قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج می گردد:  630با توجه به ماده 

 : اشیای مبخشه ای که از مستثنیات دین است توقیف نمی شود. 630ماده 

 ئج ضروریه مدیون و خانواده او الزم است. ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای ایفای حوا1

 ـ آذوقه موجوده به قدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه و کسوت اشخاص واجب النفقه. 2

 ـ اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها 3

 ـ لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و هم چنین اسلحه و اسب اهل نظام 4

 . زم استی وحرفه ای وصنعتی که برای شغل مدیون الزم است وهم چنین ادواتی که برای زراعت الـاسباب وآالت زراعت5

 در مورد سوال زیر: 

ز اموال اواهان خیک دستگاه تراکتور و گاو آهن سه خیشی و سه عدد بشکه در حین اجرای قرار تامین خواسته بر حسب تقاضای 

توقیف شده  الی کهم محکومیت خوانده، خواهان درخواست کرده است که محکوم به از اموخوانده توقیف شده و پس از صدور و قطعیت حک

 قانون اصول محاکمات حقوقی در این مورد باید رعایت شود یا خیر؟   630است استیفای گردد؛ آیا مفاد ماده 

 کرده است: چنین اظهار نظر  16/12/43کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 

دامه اسیله منحصر قانون اصول محاکمات حقوقی ناظر به اسباب و ادوات زراعتی و حرفه ای و صنعتی است که و 630ماده  5بند 

 نیست.  محسوب شغل مدیون باشد و تراکتور و گاو آهن چنان چه وسیله منحصر کار مدیون نباشد از مستثنیات مذکور در ماده فوق

 

 تی از حقوق در اجراي قرار تامين يف قسمعدم امکان توق -2-4

 آیا در اجرای قرار تامین خواسته، می توان قسمتی از حقوق ماهانه و یا دستمزد خوانده را توقیف نمود؟ 

کثریت به شرح زیر به ا 7/9/43درمورد سوال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 

 ریت کمیسیون مذکورموردتاییدکمیسیون حقوق مدنی قرارگرفته است: اظهارنظرنموده ونظراکث

قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شود اقدام موقتی به منظور تسهیل وصول  225قرار تامین خواسته که بر طبق مقررات ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی  262الی  240طلب خواهان پس از صدور حکم و قطعیت آن می باشد و ترتیب اجرای قرار تامین هم در مواد 

پیش بینی شده و شامل توقیف مال از منقول و غیر منقول می باشد و چون در فصل قرار تامین و اجرای آن توقف حقوق ماهیانه یا دستمزد 

قصود از مدیون قانون اصول محاکمات حقوقی هم ناظر به توقیف حقوق دیوانی مدیون می باشد و م 661خوانده تصریح نگردیده و ماده 

کسی است که به موجب حکم قطعی مدیون بودن او ثابت گرددوقبول درخواست تامین واجرای آن دلیل مدیون بودن خوانده نمی 
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ازحیث توقیف حقوق ماهیانه یادستمزدقابل اعمال باشدلذاتوقیف حقوق ماهیانه یادستمزدخوانده درمقام اجرای 661باشدتامقررات ماده

 مجوزی ندارد.  قرارتامین خواسته

 نظر اقلیت کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی )آقایان دکتر خسرو گیتی و منصور مفیدی( 

 20ده به موجب ما و« تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول»قانون آیین دادرسی مدنی  240طبق ماده 

و از جمله  ول استل االجاره عین مستاجره از حیث صالحیت محاکم در حکم منققانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و ما

الث ثلیه نزد شخص عقانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تامین و اجرای آن با توقیف مال مدعی  226و  225صالحیت محاکم طبق ماده 

اده به صراحت م وباشد  ه متبوعه اش در حکم مال منقول میاست و بنابراین حقوق مستخدم که قابل پرداخت است به عنوان طلب او از ادار

ع حقوق دیوانی کارمند قانون اجرای احکام سه رب 661مذکور قابل توقیف در مقام اجرای قرار تامین است منتهی چون به موجب ماده  266

ی قدام احتیاطامین ای شود و مقصود از تمعیل یا صاحب اوالد و دو ثلث حقوقی کارمند بدون عیال و اوالد از مستثنیات دین محسوب م

 برای استیفای طلب احتمالی خواهان از مال توقیف شده است. 

یف ربع )در یز توقو لذا در اجرای قرار تامین مستثنیات دین از توقیف مصون است در اجرای قرار تامین علیه مستخدم دولت ن

به عنوان  ( نزد ادارهد باشدحقوق او )در صورتی که مدعی علیه بدون عیال و اوال صورتی که مدعی علیه معیل یا صاحب اوالد باشد( و یا ثلث

ن که حقوق مدعی علیه قابل مذکور قبل از ای 260شخص ثالث موافق موارد مذکور که در باال خواهد بود و اقدام دایره اجرا در اجرای ماده 

وان نظریه آنچه به عن کر استن خواسته و بالمانع است. در این ارتباط قابل ذپرداخت باشد نیز اقدامی احتیاطی موافق با غرض اصلی از تامی

به  1356نی مصوب قانون اجرای احکام مد 96می باشد. در صورتی که به موجب ماده  1343اداره حقوقی مطرح شده است مربوط به سال 

را مرتفع  ای بحثجب تبصره های ذیل آن تعیین، فلذا صراحت توقیف حقوق افراد را به میزان مشخص تجویز و مستثنیات آن را به موج

 ساخته است. 

ه لحاظ نقالب نیز بابل از این دو بند که از نظریات حقوقی قبل از انقالب به استحضار رسانده شد به این دلیل است که بیان گردد ق

رین راتدوین امع وکامل تانون جنست بابررسی این نظریات قپراکندگی قانون تفاسیر مختلفی ارائه می گردید و قانونگذار بعد از انقالب می توا

 که ازوجود و گزند این تفاسیر مصون باشد. 

 

 نشست هاي قضايی  -3
 مستثنيات دين  اجراي قرار تامين خواسته در خصوص اموال مشمول -3-1

گرمستثنیات دین قابل توصیف است یا قرارتامین خواسته درمورداموالی که جزومستثنیات دین است قابل اجراست یاخیر؟بعبارت دی

 1خیر؟ 

 نظر اکثریت : 

 بله قابل توصیف است زیرا: 

ست ان آیین دادرسی مدنی اشاره میکندکه تامین مال که منتهی بفروش آن شودرعایت مستثنیات دین ضروری قانو129ماده -1

 ی بودن آن توجه میشود این امرحاکی ازاین است که ابتدامال توقیف میشود،درزمان اجرای حکم بمستثن

است ولی  تثنیات دینهمین قانون محصول امالک را قابل توقیف نمی داند زیرا که می تواند آذوقه باشد که جزو مس 127ـ ماده 2

 قانونگذار آن را قابل توقیف می داند. 

 جرا باشد وه در مقام اکه رای دادگاقانون مرقوم اجرای رای از مستثنیات دین را ممنوعه می داند و آن زمانی است  523ـ ماده 3

 قرار تامین خواسته و توقیف یک امر احتیاطی است و قبل از اجرا صورت می پذیرد. 

صادر  هده دادگاهعقانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختالفات مربوط به شئون عرفی در مستثنیات دین را به  525ـ ماده 4

اید بجرای احکام بلکه ا از آن رسیدگی به این که موضوع جز مستثنیات دین است یا خیر ممکن نیستکننده حکم الزم االجرا دانسته و قبل 

راء به این در زمان اج ماند وتمام اموال تعرفه شده را با رعایت قانون اجرای احکام مدنی توقیف کندواین اموال تازمان صدورحکم درتوقیف ب

 موارد رسیدگی شود. 

یست لهذا قابل فروش ن ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء سرقفلی با این که قابل توقیف استآی 62ـ به موجب ماده 5

 اگر چه ممکن است مستثنیات دین قابل فروش نهایی نباشد ولی قابل توقیف است. 

 قانون اجرای حکم مدنی نیز در اجرای حکم پیش بینی شده نه تامین خواسته.  65ـ ماده 6

                                                           
 1042، نشر قضا، ص 3( ، معاونت آموزش قوه قضائیه، ج 2مجموعه نشست های قضایی )مسائل آیین دادرسی مدنی  - 1
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 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین را مورد استرداد عین قابل اجراء نمی داند.  52ـ ماده 7

 نظر اقلیت 

 خیر قابل توقیف نیست زیرا: 

عنی زم است یالقانون آیین دادرسی مدنی اشاره میکندکه درصورتی که تامین منتهی به فرش شودرعایت مستثنیات 129ـ ماده1

 نین توقیفی فایده نداردزیرادرنهایت منتهی به فروش نمی شود. توقیف انجام میپذیردبه عالوه چ

  نمیداند. قانون مرقوم اجرای تامین خواسته راماننداجرای احکام مدنی میداندومستثنیات دین راقابل توقف126(ماده2

 . قانون اجرای احکام مدنی نیز مستثنیات دین را قابل توقیف نمی داند لذا قابل توقیف است 65ـ ماده 3

 نظر کمیسیون 

دی که در کلیه موار»قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مقرر داشته:  129نشست قضائی مدنی: ماده 

 «. تامین مال منتهی به فروش آن شود رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است

رای ته می شود اجهمان قانون در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاش 523همچنین به موجب ماده 

ر حکم رت صدورای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است و چون صدورقرار تامین خواسته به این منظور است که در صو

ن اجرای قانو 65اده طبق م فروش برسد تا محکوم له بتواند استیفای حق کند، با عنایت به این که بر محکومیت خوانده اموال تامین شده به

مین هقیف نیست.  ابل توقاحکام توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم منع قانونی دارد در اجرای قرار تامین خواسته نیز مستثنیات دین 

یات دین قررات مستثنعایت مآیا در هنگام اجرای قرار تامین خواسته راجع به توقیف اموال ر نظریه با رویکرد دیگری نیز بیان شده است که

 ت؟ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در مورد امور مدنی الزام آور اس 523و  129با توجه به مواد 

 نظر اکثریت 

می و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو 523ده قانون اجرای احکام مدنی و ما 65باتوجه به این که طبق ماده 

وقیف اموال تواسته مدنی جهت اجرای حکم امکان توقیف اموال جزو مستثنیات دین فراهم نبوده و همچنین هدف از اجرای قرار تامین خ

راجرای دات دین توقیف اموال جزومستثنیجهت اجرای حکم بوده،باتوجه به قاعده العسروالحرج فی االسالم به قیاس اولویت امکان 

 قرارتامین خواسته وجود ندارد. 

 نظر اقلیت 

ک اقدام مین خواسته یقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و نظر به این که تا 129با توجه به ماده 

جرای ات دین در امستنثی فوریت اجرای قرار تامین خواسته، رعایتاحتیاطی است و به احتمال اموال تامینی به فروش نرسد و با عنایت به 

روش فت دین قابل ستثنیااین قرار الزم نبوده است و در صورتی که تامین خواسته در مراحله اجرای حکم منتهی به فروش شود اموال جزو م

 نخواهد بود. 

 نظر کمیسیون 

ن اخالل در آثمره  ز مستثنیات دین مستلزم توقیف چنین اموالی است کهنشست قضایی مدنی: با توجه به این که تامین خواسته ا

ود اموالی را حتی پس از خ( 4( الی )1قانون اجرای احکام مدنی در بندهای ) 65زندگی متعارف و روزمره خوانده است و نظربه اینکه ماده 

ه و مسلم وت رسیددر حالی است که حق محکوم له به ثبصدور حکم قطعی و در مقام اجرا از توقیف منع و مجزا کرده است و این امر 

عرض قرار ( را مورد تات دینشناخته شده است به طریق اولی مادام که خواهان در مقام ادعا قرار دارد نمی توان اموال مذکور )یعنی مستثنی

 داده و آن را تامین و توقیف کرد با این وصف نظر اکثریت مورد تایید است. 

 

 يين دادرسی مدنی قانون آ 524حکوم عليه از حق مقرر در ماده گذشت م -3-2

دم گری وعقراردادی بین دوشخص منعقدشده است که درصورت بروزاختالف بین طرفین ومحکوم شدن یکی ازآنها در قبال دی

ض ودرصورت ین فرد. باادستیابی به اموال محکوم علیه، محکوم له مجازباشدکه محکوم به راازمستثنیات دین محکوم علیه استیفا کن

ثنیات وم به ازمستای محکمحکومیت یکی ازطرفین قرارداد،اگرنامبرده مالی غیراز مستثنیات دین نداشته باشدمحکوم له نیز درخواست استیف

 خیر؟ ست یا ذیرش ادین رابا استناد به قرارداد مذکور کرده باشد، آیا درخواست محکوم له از طرف دادگاه یا اجرای احکام قابل پ

 نظر اکثریت 

قانون آیین دادرسی مدنی استیفای محکوم به از مستثنیات دین جایز نیست و نظر به این که  524نظر به این که مطابق ماده 

 10از مقرارت آمره است که توافق برخالف آن جایز نیست و با توجه به اینکه مطابق مواد  524مقررات آیین دادرسی مدنی و از جمله ماده 

قانون مدنی قراردادهای خصوصی افراد در صورت تعارض با نظم عمومی یا اخالق حسنه قابل ترتیب اثر نیست وبا عنایت به این که  957و 
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قرارداد محکوم علیه با محکوم له نیز برخالف قواعد آمره و نظم عمومی و اخالق حسنه و همچنین به ضرر اشخاص ثالث یعنی خانواده تحت 

قانون آیین دادرسی مدنی است فلذا چنین قراردادی در مرجع  524قانون مدنی و ماده  957و  10گردیده و مغایربامواد  تکفل مدیون منعقد

قضایی قابل ترتیب اثر نبوده و درخواست محکوم له قابل پذیرش نیست. قیاس این مورد با عقد رهن منعقده بین داین ومدیون که درآن 

رای مرتهن)داین(ایجادمیشود،قیاس مع الفارق است. یادآوری این نکته نیزالزم ذکر است که اگر خود نسبت به اموال مرهونه حق عینی ب

 محکوم علیه، محکوم به را از مستثنیات دین خود پرداخت کند، جایز است. 

 نظر اقلیت 

ین ست و رعایت اجایز نی قانون آیین دادرسی مدنی استیفای محکوم به از مستثنیات دین محکوم علیه 524اگر چه مطابق ماده 

ثنیات م به از مستی محکومساله برای مراجع قضایی هم الزم است لیکن در موردی که قراردادی بین محکوم له و محکوم علیه دال بر استیفا

ام کرده است ویش اقدرر خه به ضدین وجود دارد، دلیلی بر بطالن یا عدم اجرای قرارداد مزبور وجود ندارد. زیرا اوال محکوم علیه مطابق قاعد

 957و  10ادرسی مدنی و نه با مواد قانون آیین د 524و ثانیاً اصل صحت و اصل لزوم برقرارداد مزبور حاکم است و ثالثاً قرار مزبور نه با ماده 

دیه می تثنای دین تامسوال قانون مدنی هیچ مغایرتی ندارد. زیرا قراردادی که طبق آن مدیون محکوم علیه، دین خود را به داین خود از ام

دم عاختن دین و ه نپردککند نه تنها با نظم عمومی و اخالق حسنه مغایرتی ندارد بلکه کامال موافق نظم عمومی و اخالق حسنه است چرا 

و « سهیب نفاالبط رء مسلمالیحل مال ام»تادیه حق طلبکار مغایر اخالق حسنه و نظم عمومی است نه تادیه آن. مضافاً این که روایت نبوی 

گونه تصرف و انتفاع را  قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر 30قاعده تسلیط به این قرارداد نیز حاکم است و مطابق ماده 

نها فقط حق آشت که دارد و مستثنیات دین اطالق این احکام خارج نیست. در مورد اشخاص واجب النفقه محکوم علیه نیز باید توجه دا

قانون آیین دادرسی مدنی  524اده مبه نفقه از محکوم علیه را دارند و حقی نسبت به اموال نامبرده ندارند. قرارداد متنازع فیه نیز مغایر مطال

 لذا درخواستاست ف نیست زیرا در ماده یاد شده و مقررات قانون دیگر، تادیه دین و مستثنیات دین توسط خود محکوم علیه منع نشده

 ابل پذیرش است. محکوم له ق

 نظر کمیسیون 

 سکن و رعایت شئونقانون آیین دادرسی مدنی، براساس رعیات نیاز شخصی افراد به م 524نشست قضائی مدنی: فلسفه تدوین ماده 

در  که اده باشددزه ای اجتماعی محکوم علیه است. حال اگر محکوم علیه به موجب قراردادی با در نظر گرفتن نفع خود به داین چنین اجا

انون آیین دادرسی ق 524ه صورت عدم پرداخت دین حق دارد از مستثنیات دین استفاده کند این قرارداد الزم الوفاء بوده و با مقررات ماد

رر در از از حق مقورد نیدادگاههای عمومی و انقالب درا مور مدنی در تعارض نیست زیرا محکوم علیه برای پیشرفت کارش و احیاناً وجه م

علیه  ارداد محکوما این قربقانون مذکور گذشت کرده و محکوم له به لحاظ همین قرارداد حاضر به دادن وام به وی شده و در واقع  524ده ما

بور منافات دارد به این قانون مز 524از حق مستثنیات دین صرف نظر کرده و اگر معتقد باشیم که قرارداد با قانون آمره مقرر در ماده 

 خالف حاکمیتدالل مبه مالک مستثنیات دین که فردی عاقل و بالغ و رشید است اجازه تصرف در مالش داده نشود و این است معناست که

 اراده و تسلط صاحب مال بر مال خودش است. 

 

 رسی مدنی قانون آيين داد 525و  524ذکر شئونات عرفی مواد  -3-3

 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 525و524ضوع مواد:درخصوص مستثنیات دین،مرادازشئونات عرفی مو4سوال

 اتفاق نظر 

ثنیات دین اب مستبشئونات عرفی، مالک خاصی در شرع و قانون نداشته بلکه به اقتضای زمان و مکان و افراد متفاوت است. در 

 نها. و مانند ای ر عرفی، مالمت، تأثتشخیص با دادگاه است. البته بعضی مالک ها را می توان به عنوان مالک معرفی بیان کرد مثل تعجب

 نظر کمیسیون 

و مواردی  نوادگینشست قضائی )قم(: ضمن تایید اتفاق نظر، طبقه اجتماعی از حیث موقعیت شغلی، موقعیت اجتماعی، منزلت خا

 است که باید در مساله شئونات مورد توجه واقع شود. 

 

  ع به توقيف اموال و مستثنيات دينمقررات راج  -3-4

 درصورت ادعای خوانده یامحکوم علیه مبنی براین که مال توقیف شده جزومستثنیات دین است،تکلیف چیست؟ 

 اتفاق نظر 

واحد اجرای احکام که تحت نظارت دادگاه بدوی صادر کننده حکم، انجام وظیفه می کند در توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه 

قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت خواهد کرد و در صورتی که مال  524آن و ماده  65ه ماده مقررات قانون اجرای احکام مدنی به ویژ
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معرفی شده جزو مستثنیات دین باشد توقیف نمی شود و تشخیص این امر بدوا با متصدی اجراست که به نحو مقتضی وضعیت مال مزبور را 

قانون آیین  525ف نسبت به وضعیت مال توقیفی بین طرفین دعوا وفق ماده از حیث شمول مواد فوق احراز کند. ولی در صورت بروز اختال

 دادرسی مدنی رسیدگی و تشخیص واقع بر عهده دادگاه صادر کننده حکم الزم االجراء است و نظر دادگاه مالک عمل خواهد بود. 

 نظر کمیسیون 

 وقیف شده ازه مال تتامین خواسته بوده مبنی بر این کنشست قضایی مدنی: در صورت ادعای محکوم علیه یا کسی که خوانده قرار 

ن آیین دادرسی مدنی قانو 525مستثنیات دین است و عدم قبول این امر از سوی محکوم له یا خواهان قرار تامین خواسته، مطابق ماده 

به  1379نی سال یین دادرسی مدقانون آ 129و نیز مقررات قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف اموال و ماده  1379مصوب سال 

 وزم االجرا الن خصوص آشود و تشخیص دادگاه در موضوع مورد اختالف در دادگاه صادر کننده اجراییه یا قرار تامین خواسته رسیدگی می

 مالک عمل خواهد بود. امر مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

 

  کم از مستثنيات دينعدم اجراي ح -3-5

روش رفته ه به فشخصی محکوم به پرداخت مبلغی به دیگری شده و برای استیفای محکوم به، اموال وی توقیف و از طریق مزاید

موال عی شده که الیه مداست. بعد از انجام مزایده و صدور دستور قطعی دادگاه جهت تملیک مال مورد مزایده به برنده مزایده، محکوم ع

 ا خیر؟ یر است ات دین است. آیا رسیدگی به ادعای محکوم علیه در این مرحله از اجرای حکم امکان پذیمورد مزایده جزو مستثنی

 نظر اکثریت: 

جمله  ه آن نیز ازربوط بنظربه این که مستثنیات دین قابل توقیف نبوده واستیفای محکوم به ازمستثنیات دین جایز نیست و قواعد م

در  ونکرده است  ن مقررآون مدتی را برای اعالم مستثنیات دین و یا برای اعتراض به توقیف و فروش قواعد آمره است ونظربه این که قان

اجرای احکام مدنی آن  قانون 25صورت احراز توقیف شدن اموال مستثنی از توقیف، اشکال اجرایی پیش می آید که دادگاه باید طبق ماده 

انون مذکور، صرفا ق 143ده صادره از طرف دادگاه بعد از احراز صحت جریان مزایده طبق مارا رفع کند و با عنایت به این که دستور تملیک 

مطروحه  خ سوالیک دستورقضایی است و مشمول قاعده فراغ دادرس نیست، به این جهت نیز از طرف دادگاه قابل عدول است فلذا پاس

صادر و از  رایی راصورت احراز صحت آن دستور اعاده عملیات اجمثبت است و دادگاه باید به درخواست محکوم علیه رسیدگی کند و در 

 دستور تملیک نیز عدول کند. 

 نظر اقلیت 

ود را نسبت به توقیف خقانون اجرای احکام مدنی هر گونه اعتراض  105و  70گروه اول: با توجه به این که محکوم علیه طبق مواد 

ر ظرف حکوم علیه دوحه، ما اطالع از آن اعالم کند و با عنایت به این که درسوال مطراموال باید ظرف یک هفته از تاریخ صورت برداری ی

 . یک هفته مذکور اعتراض خود را اعالم نکرده، لذا اعتراض بعدی وی مسموع نیست و عملیات اجرایی ادامه می یابد

د مزایده ک یامال مورلیک ملاه نیز دستور قطعی تمگروه دوم: با توجه به این که در سوال مطروحه عملیات اجرایی ادامه یافته و دادگ

علق به د مزایده متال مورمرا صادر کرده است در واقع عملیات اجرایی با دستور تملیک دادگاه خاتمه یافته است و بعد از دستور دادگاه، 

 ویات اجرایی ال عملست، درخواست ابطخریدار است و برای استرداد آن به جهت مستثنیات دین بودن محکوم علیه باید با تقدیم دادخوا

 استرداد مال مورد مزایده را بخواهد که به عقیده اینجانب این نظر صائب تر می باشد.  

 نظر کمیسیون 

ادگاه اردی که رای ددر کلیه مو»قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مقرر می دارد:  523نشست قضایی مدنی: ماده 

 « به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رای از مستثنیات دین ممنوع است.برای وصول دین 

وجه به تراتب و با قانون اجرای احکام حقوقی اموالی که در اجرای حکم، توقیف نمی شود احصا شده است. بنا به م 69در ماده 

دادگاه  ست رسیدگی باایده جزو مستثنیات دین اقانون اجرای احکام اگر محکوم علیه مدعی شد که اموال مورد مز 26و  25مقرارت مواد 

 د. دول کنعبوده و رفع اشکال و اختالف می کند. در صورت احراز صحت ادعای محکوم علیه دادگاه می تواند از دستور تملیک 

 

 ف وسايل و ابزار کار شغل دوم دامنه شمول مستثنيات دين در مورد توقي -3-6

ابل قل کار شغل دوم وی قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخصی دو شغل داشته باشد ابزار و وسای 524با توجه به ذیل بند )و( ماده 

 توقیف است یا خیر؟ 
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 اتفاق نظر 

 عاش محکوم علیه و افرادمکه ابزار کار کسبه .... که وسیله امرار »صراحت دارد:  524با توجه به این که ذیل بند مرقوم در ماده 

 هکندارد همین  ه باشد،و هیچ اشاره ای به این که محکوم علیه یک شغل یا دو شغل یا بیشتر داشت« بل توقیف نیستتحت تکفل می باشد قا

 از ابزار کار بود قابل توقیف نیست. 

 نظر کمیسیون 

 ل و ابزارمدنی وسای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 524(جزایی مطابق بند)و( از ماده 1نشست قضایی)

ز ی االطالق اند. علکار کسبه و پیشه وران و کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی هست

 ت به اشخاصیدی نسبمستثنیات دین محکوم علیه بوده، اجرای رای نسبت به آن ممنوع است. چون با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصا

رصورت شده، دنشاغل متعدد هستند قانونگذار در مورد مشاغل آزاد در خصوص مستثنیات دین محدودیت و ممنوعنیت قایل که صاحب م

جرای حکم ار جهت احراز مشاغل آزاد در خصوص مستثنیات دین محدودیت و ممنوعیتی قایل نشده، درصورت احراز اشتغال محکوم علیه د

ایید می تت دادگستری ظر قضاه را )گرچه شغل دوم محکوم علیه باشد( توقیف کرد. بنابراین، اتفاق ننمی توان وسایل و ابزار کار محکوم علی

 شود.

 

 ات دين نسبت به خط تلفن شمول مستثني -3-7

 قانون آیین دادرسی مدنی تلفن جزو مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر؟  524آیا براساس ماده 

 نظر اکثریت 

ه احتساب آن ب وقانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است و ذکری از تلفن به میان نیامده است  524مستثنیات دین در ماده 

احتیاط  «وری همدانیا... ن آیت»عنوان جزء از مستثنیات دین، خالف نظر قانونگذار است مضافاً به این که طبق فتوای برخی از مراجع عظام 

 و شان و حداقل را باید در نظر گرفت. 

شین ا تلفن و ماآی»ده:شقلیت: براساس فتوای آیات عظام سیستانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم که ازایشان سوال نظر ا

 ونها به عسر دون ایجزء مستثنیات دین محسوب می شوند یا خیر؟ در پاسخ مرقوم داشته اند: اگر مطابق شان شخصی باشد به طوری که ب

ست، می باید به اقانون اساسی در مواردی که قانون ساکت  167دین محسوب می شود و از طرفی طبق اصل وحرج می افتد از مستثنیات 

سایل دیگر مورد نیاز مدیون و وآیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی،  1360الحاقی 69فتاوی معتبر مراجعه کرد مضافاً به این که بند )و( ماده 

توان از  ن را نیز میت، تلفله رفت وآمد معمولی و نظایرآن را جزو مستثنیات دین به شمارآورده اسافراد تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسی

 مستثنیات قلمداد کرد.

 نظر کمیسیون 

 نشست قضایی : یک خط تلفن از ضروریات زندگی و جزو مستثنیات دین به شمار می رود. 
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 نتيجه گيري
ین ده مستثنیات کرسید  شاوره های تلفنی و رویه های قضائی دادگاه قطعاً به این نتیجه خواهیمبا بررسی نظرات قضائی مرتبط و م

وده بمصادیق آن  حدود ومدر قوانین موضوعه ایران تحوالت قابل توجهی را پشت سر نهاده که این تحوالت عمدتاً در جهت توسعه یا تضییق 

ن نیز شخیص آی گردید و این امر در قانون صراحتاً ذکر می شود و مالک تاست در صورتی که اگر مبنای فقهی مستثنیات مشخص م

ئی خود ات دلیل قضاتحقیق صراحتا به عهده قاضی عادل واگذار می گردید. و در صورت اعتراض نیز قاضی محترم کامال و با استدالل و انجام

ز آن شاهد اب و چه بعد ز انقالاها را چه قبل انگی رفتار در دادگاهرا در نظریه ای به اجرا اعالن می نمود بنظر جای این شک و تردید و دوگ

 نبودیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joce.ir/


 109 -119، ص 1397، زمستان  10فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 منابع و مراجع
قوق ش، ح 13/13/1378ش/حقوق تجارت وورشکستگی وتصفیه امورورشکسته/قم انتشارات سمت/ص/75اسکینی/ربیعا، [1]

 . 13تجارت، تهران انتشارات سمت، ص 

  167ش، حقوق مالکین آپارتمان ها، نشر دادگستر، ص  1383ی هریسی، ابراهیم، اسماعیل [2]

  205، ص 2ش، حقوق مدنی، تهران نشر اسالمیه، ج  1368امامی، سید حسن،   [3]

ـآ  29ـ  615 ص، 1ش، دایره المعارف علوم اسالمی )قضایی(، تهران گنج دانش، ج  1363جعفری لنگرودی، محمد جعفر،  [4]

، ص 1ینولوژی حقوق، تهراج گنج دانش، ج ش، ترم 1382 -30-68ص  1عهدات، دانشگاه تهران، ج ش، حقوق ت 1369

741 . 

  9، ص 1ش، شرح قانون مدنی، تهران گنج دانش، ج  1380حائری، سید علی،  [5]

  97، ص 1ش، مسئولیت مدنی، جهاد دانشگاهی تهران، ج  1370حسینی نژاد، حسنیقلی،  [6]

 . 21، ص 1حقوق تجارت، نشر دادگستری، ج  ش، 1374ستوده تهرانی، حسن،  [7]

 92، ص 1ش، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، ج  1380شمس، عبداهلل،  [8]

ه قوانین و ش، مجموع 1381 – 58 – 360ش. حقوق ثبت و اسناد و امالک، جهاد دانشگاهی، ص  1371شهری، غالمرضا،  [9]

 مقرارت، روزنامه رسمی. 

  35بی جا، ص صفری، منصور، بی تا، حقوق تجارت،  [10]

  293ش، حقوق تجارت، تهران گنج دانش، ص  1376کاتبی، حسینقلی،  [11]

 ق، کفایه االصول، قم موسسه آل بیت.  1409آخوند خراسانی، محمد کاظم،  [12]

 37ق، السرائر، قم نشر اسالمی، ص  1410ابن ادریس، ابوجعفر محمد بن منصور،  [13]

 . 126، ص 5د ابن حنبل، قم تبیان، ج ش، مسن 1387ابن حنبل، احمد، )ترجمه علی نصیری(،   [14]

 ش، سنن ابن داود، قسم موسسه تبیان.  1387ابن داود،  [15]

 . 191 ص، 15،جابن زهره،حمزه بن علی،بیتا،غنیته النزوع)درضمن سلسله الینابیع الفقهیه(،قم موسسه االمام صادق  [16]

 . 166ص ، 6ق. لسان العرب، بیروت دارالفکر، ج  1414ابن منظور، محمد بن مکرم،   [17]

 . 489اردبیلی، موال احمد، بی تا، زبده البیان فی احکام القران، تهران مکتب المرتضویه، ص   [18]

ردات فی غریب ق، المف 1412-43ق، المفردات فی غریب القران، نشر کتاب،  1404راغب، ابوالقاسم حسین بن محمد،  [19]

 القران، بیروت دار القلم الدار شامیه. 

  191، ص 1لمعامالت المالیه المعاصره، دمشق دارالفرک، ج ق، ا 1423زحیلی، وهبه،  [20]

مقایس الغه، قم، مکتب  ش، معج 1361 -46 – 320، ص 2زکریا، احمد بن فارسی، بی تا، مقایس اللغه، قم اسماعیلیان، ج   [21]

 . 392، ص 1االعالم السالمی، ج 

 . 2ق، منهاج الصالحین، فم، ص  1416سیستانی، سید علی،   [22]

 . 41تا  14، آیات 26م، بیروت، سوره  1979ترجمه از زبان یونانی، انجیل متی   [23]

 ش، مستثنیات از نظر فقهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.  1392امینی، معصومه،  [24]

 . 29ش، مقدمه ماتیکان هزار دستان، مجله حقوق، ش  1349صانعی، پرویز )ترجمه(،   [25]

 . 191قه عقل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ص ش، ف 1381علی دوست، ابوالقاسم،   [26]

http://www.joce.ir/

