
 1۴۸ -1۶۰، ص  1397، پاییز9شماره  فقه، حقوق و علوم جزا ،
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 چکيده

 دعوا هر مهاقا از هدف زیرا باشد مي حکم اجرای ،دادرسي مرحله مهمترین گفتمي توان   قطع به

 ؛ یابد ضرورت دیون تادیه منظور به علیه محکوم اموال فروش چنانچه است، خواسته به رسیدن

. شود يم مطرح هستندمستثني  فروش از که مدیون اموال از دسته آن یا دین مستثنیات موضوع

 خانواده و یهعل محکوم مصلحت رعایت با قانونگذار اما یابد دست خود حق به باید له محکوم گرچه

 موارد این. دنیفت خطر به حیاتش وسیله بدین تا نموده يمستثن توقیف از را او ازاموال برخي اش

 دین دایا جهت مسکن فروش و توقیف فقه در .است شده تصریح قوانین در اما اجمال به چند هر

 زمینه نای در که است روایاتي در موارد اکثر در مسکن فروش نهي مبنای است شده نهي صریحا

 شان در و عرفا که مسکوني منزل م.م.ا.ن.ق24ماده الف بند مطابق ایران حقوق در دارد وجود

 این رد نیز دیگری مصادیق و است ممنوع فروش و توقیف از باشد اعسار حالت در علیه محکوم

 شایستگي و ازنی و مالک بررسي ضمن مقاله دراین دارد دیگروجود قوانین در پراکنده مواد و ماده

 ضمن و پرداخت خواهیم دین مستثنیات مصادیق بودن تمثیلي یا حصری بررسي به مدیون

 عنوان گردی درقوانین که نیز را آن دیگر مصادیق سایر فقه، در دین مستثنیات مصادیق بررسي

  .نماییم مي تشریح کامالا  و داریم مي بیان گردیده

 .، تمثیلي، حصریآراء فقها،مصادیق فقه، ،دین مستثنیات :يديکل واژگان
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  2 حبيبی فقيه علی،  1 حججی مهدي سيد

 .واحد الکترونیکي دانشگاه آزاد اسالميحقوق خصوصي  دانشجوی کارشناسي ارشد  1
 .دانشگاه استاد 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 حججی مهدي سيد

 مصادیق مستثنيات دین
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 مقدمه
یاز که سایل مورد نوزار و قانونگذار اموال متفاوتي از مدیون و محکوم علیه را از توقیف و فروش ممنوع اعالم نموده است، مسکن اب

ه مورد خصي از آذوقیزان مشاش ضروری است. ابزارآالت و تجهیزات تحقیقاتي و علمي، البسه و مو حیات مدیون و خانواده برای ادامه زندگي

قوق سایر ن بلکه در حق ایرانیاز، میزان معیني از سطح درآمد مدیون و ابزار و وسایل و اسباب خانه از جمله اموالي است که نه تنهادرحقو

ر دقه وهمچنین ت در فموال ممنوع از توقیف و فروش شناسایي شده اند.دراین مبحث به شناسایي مصادیق مستثنیاکشورها نیز به عنوان ا

 قوانین خاص مي پردازیم.

 مالک نياز و شایستگی مدیون  -1-1

ضعیت فعلي و درمستثنیات دین گروهي از فقها نیازها و شایستگي ها را نسبت به زمان تجارت دانسته، و گروه دیگری مطابق با و

 افالس قرار داده اند. یکي از فقهای الیق حال را مطرح کرده است، لکن با آوردن قید شرف و آنکه اگراونیازمند بمواردمتعددی ازمستثنیات

که باشد، متعدد نیز همچون واحد حکم استثناء خواهد یافت. وی با بیان ابن جنید که قایل به مستثنیات دین نبوده و صرفا معتقد است 

 برای طلبکار مستحب است که مستثنیات دین را واگذارد، با استدالل به آنکه روایات زیادی با نظر اول موافق بوده و فقها نیز طبق آن عمل

 1نموده اند، نظر ابن جنید را نقد کرده است.

رسد او نیز مالک در استثناء را الیق یکي از فقهای معاصر نیز با توجه به پاسخي که به سوال مستثنیات دین داده است، به نظر مي 

 2حال تجارت و نه زمان فلس مي داند. لکن دیگر از فقها معتقد است مالک در نیازها و شایستگیها، مطابق زمان تقسیم اموال)فلس( است.

  3در مسالک االفهام نیز همین نظر عیناا آمده است.

لباسهای تابستاني،زمستاني واجزای آن پرداخته است بطورکلي زمان  صاحب جواهراگرچه دربیان مستثنیات دین به تعیین مصادیق

یکي ازفقها زیدیه مالک را حال  4افالس را مالک نیاز شایستگیها و شئون مفلس قرارداده است وآن راامری اتفاقي بین فقها دانسته است.

 5غایر است. قبلي وی واشتغال به تجارت دانسته است و نظر وی با اجامع فقهای شیعي کامال م

 

 تمثيلی بودن مصادیق مستثنيات دین  -1-2

اء تعدد به احصموانین چنانچه در بررسي سیر تحول قانونگذاری در حیطه موضوع بحث نموده ایم قانونگذار در ادوار مختلف و در ق

وده وارد آن افزم بر ه است و بعضاامصادیق مستثنیات دین پرداخته است و چه بسا در برخي موارد از محدوده مصادیق مستثنیات دین کاست

ز آن اموارد غیر  است و است حال این پرسش مطرح است که آیا قانونگذار تنها به همین موارد منصوصه به عنوان مستثنیات دین نظر داشته

و تمام اموالي که  نمونه بوده عنوان را تابع مقرارت اجرای احکام و اسناد قرار داده است یا اینکه هدف قانونگذار از ذکر این استثنائات تنها به

ین همین دثنیات به نحوی در زمره اشیاء ضروری مي باشند مي توان از مصادیق مستثنیات دین تلقي نمود؟ به عبارت دیگر آیا مست

ایجاد و  انونگذار درقه هدف عناویني است که در متون قوانین از آن یاد شده است و دیگر چیزی بر ان نمي توان افزود؟ یا اینکه با توجه ب

ون و ت الزمه مدیحتیاجاتاسیس مستثنیات دین مي توان به تفسیر قوانین پرداخت و موارد مستثنیات دین را با توجه به حوائج ضروری و ا

 خانواده او و قاعده عسر و حرج گسترش داد؟ 

ن مستثنیات ری بودهد داشت. پذیرش عقیده حصپیوستن به هر یک از این دو قول آثار و نتایج عملي متفاوت ومتمایزی در برخوا

زدسترس ات دین دین مفید این فایده خواهد بودکه مدیون نتواند به بهانه های مختلف بسیاری ازاموال خودراتحت عنوان مستثنیا

 ردکه در مسیرراداس طلبکارخارج وموجبات تضرروی رافراهم نماید.درمقابل قبول نمودن عقیده تمثیلي بودن مواردمستثنیات دین این ح

ه دعوی مطروح اسب باهدف اصلي قانونگذار قراردارد ضمن اینکه دست محکمه را به اختالف موارد بازمي گذارد تا در هر مورد حکمي من

 صادر نماید. از نظر ما عقیده حصری بودن مقررات مستثنیات دین قابل دفاع است. 

قوانین آمده است. بلکه بسته به عرف زمان و مکان و بسته به وضعیت در واقع مستثنیات دین محصور نمي شود به آنچه در 

اقتصادی موجود و موقعیت های اجتماعي مدیون مستثنیات دین تغییر مي کند لذا قوانین، روایات و فقها که به بعضي از مصادیق مستثنیات 

مستثنیات دین پرداخته اند و موارد مذکور به عنوان تمثیل دین اشاره نموده اند در مقام حصر نبوده بلکه صرفا به مصادیق بارز و آشکار 

آمده است. در واقع، این عرف جامعه است که در هر زمان و مکاني مشخص مي نماید چه مواردی در زمره مستثنیات دین است و طبعاا با 

                                                           
 44و  43، ص 4عاملي )شهید اول(، محمد بن مکي، الروضه البیهه في شرح اللمعه الدمشقیه، ج  - 1
 1محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد، کفایه االحکام، ص  - 2
  221، ص 9نجفي )صاحب جواهر(، محمد حسن، جواهر الکالم، ج  - 3
 221، ص 9نجفي )صاحب جواهر(، محمد حسن، جواهر الکالم، ج  - 4
  288، ص 4مرتضي، احمد، شرح االزهار، ج  - 5
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مصداق واحدی که در یک زمان جزء  تغییر رویه متعارف و دگرگون شدن شرایط اقتصادی مصادیق مستثنیات دین نیز تغییر مي کند و

مستثنیات دین نبوده است در زمان دیگر در ردیف مستثنیات دین قرار مي گیرد وبه تعبیر دیگر مستثنیات دین تابعي از متغیر زمان و 

ا ادا کرد مگر در توان با توقیف و فروش آن دیون شخصي مدیون رلذا مستثنیات دین، امروزه شامل یخچال نیز مي شود و نمي 1مکان است.

صورتیکه نوع و تعداد آن در منزل مدیون بیش از نیاز متعارف او باشد. در این خصوص، نظریه اداره حقوقي در مورد اینکه آیا تلویزیون و 

اق آن تعیین مورد و انطب»یخچال جزء مستثنیات دین محسوب مي شود یا خیر؟ قابل تامل است؛ اداره حقوقي در جواب مرقوم داشته است: 

مثال  2«با مقررات در خصوص مستثنیات دین با رعایت شان و موقعیت اجتماعي مدیون و عرف محل به عهده مرجع اجرا کننده حکم است

دیگر در مورد حمام خصوصي در منازل است تا نیم قرن پیش، اینکه اشخاص در منزل خود، حمام شخصي داشته باشند، متعارف نبوده در 

اساس عرف مسلم جامعه بخشي از زیربنای منازل مسکوني به ساخت حمام اختصاص داده مي شود پس امروز حمام و حالیکه امروزه بر 

 تاسیسات آن میتواندجزء مستثنیات دین قرارگیرد، البته نباید در افزودن برتعداد و موارد مستثنیات دین تا آنجا پیش رفت که حقوق جامعه

ع شود بلکه باید در تعیین مصادیق مستثنیات به گونه ای عمل کرد که مدیون درعسرو حرج واقع نشود و یا حقوق طلبکاران مورد تضییع واق

و در ضمن حوائج ضروری ومتعارف وی تامین شود و چنانچه در متعارف بودن یک چیزی اختالف شود، نظر دادگاه صادرکننده حکم مالک 

 ( 1379عمومي و انقالب مصوب قانون آیین دادرسي داگاه های  525عمل خواهدبود)ماده 

ودیعه »براساس مبنای پذیرفته شده مي توان گفت 3برخي از فقهای روشن بین نیز موارد مذکور در روایات را تمثیل دانسته اند.

ودیعه یا نیز از زمره مستثنیات دین است. ممکن است مدیون مسکن نداشته باشد اما مبلغي وجه داشته باشد که آن را به عنوان « مسکن

قرض الحسنه در اختیار دیگری قرار داده و وی منزل مسکوني خود را جهت استفاده در اختیار محکوم علیه و یا مدیون قرار داده باشد حال 

 آنکه آیا طلبکار میتواند این وجه را نزد متصرف توقیف و از آن طلب خویش را وصول نماید، برخي به سوال فوق جواب منفي داده اند قضات

مسکن که جزء مستثنیات دین است، تعریف خاص دارد و مستنثیات دین »گفته اند:27/12/76دادگاه های عمومي تهران درنظریه مورخ

محدود به نص است چون ادای دین از ضروریات است بنابراین، افزودن بر دامنه مستثنیات خارج از آن چیزی که در قانون تصریح شده جایز 

جزء « ودیعه مسکن»ولي این نظریه قابل دفاع نیست، چه اینکه هر چند 4«جزء مستثنیات دین محسوب نمي شود. نیست، لذا ودیعه مسکن

مصادیق مستثنیات دین ذکر نشده است و در قوانین مربوطه نیامده است ولي چنانچه به مبنا و فلسفه وضع مقرارت مربوط به مستثنیات 

ونگذار و شارع مقدس نخواسته است در نتیجه پرداخت بدهي مدیون، محرومیت وی و افراد دین توجه شود به این نتیجه مي رسیم که قان

 5تحت تکفل اش از مسکن موردنیاز باشد. چنانچه ودیعه مسکن از موجر اخذ شود مدیون بایستي خانه را تخلیه نماید و وی بي سرپناه بماند

ق.آ.د.م مسکن را جزء مستثنیات دین شمرده است، بطریقه اولي ودیعه  524ضمن اینکه مي توان گفت وقتي قانونگذار در بند الف ماده 

البته در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالي که دردست تصویب است این  6منزل نیز جزءمستثنیات دین محسوب خواهد شد.

از تعلیل مذکور در صحیحه حلبي نیز قابل مسأله حل گشته وصراحتااودیعه مسکن نیز جزء مستثنیات دین تلقي گشته است. این نکته 

اعیذک باهلل ان »ذیل روایت امام صادق )ع( نیز امده است: « البد اللرجیل من ظل یکسنه»استفاده است چه اینکه در این روایت آمده است 

ید مدیون راازمنزل مسکوني اش از این رویات استفاده میشودکه انسان نیازداردکه سرپناهي داشته باشدو بستانکارنبا«تخرجه من ظل راسه

 7بیرون نماید و او را بي خانمان سازد به گونه ای که در عسر و حرج واقع شود.

 اده است: از این تعابیر دو نکته قابل استف« داریسکنها»یا « دار سکناه»ازطرف دیگردرعبارت فقهاکراراا امده است

 نزل لزومي ندارد، بلکه سکونت در آن مهم است. ـ مالک،منزل مسکوني است نه منزل ملکي،یعني مالکیت م1

 ـ منزل ملکي هم اگر مسکوني نباشد، مستثني نخواهد بود. 2

بنابراین اگرتوقیف وجهي که مستاجرمدیون، بعنوان قرض الحسنه به مالک سپرده است، منجر به تخلیه منزل مسکوني وبي 

ي داشته باشد، وجه مذکور از مسثنیات دین خواهد بود. چنان که گفته ایم سرپناهي مدیون گردد و این امر عسر و حرج مدیون را در پ

مالک در استثنای منزل از توقیف و فروش، منزل مسکوني است نه منزل ملکي، بنا بر این اگر شخص عالوه بر داشتن خانه ای ملکي، منزلي 

د، خیلي از فقهای امامیه داشتن حق انتفاع از یک منزل را کافي دیگر دارد که از آن انتفاع مي برد، مي توان منزل ملکي وی را توقیف نمو

                                                           
  90مقداد، فاضل، القواعد الفقهیه، ص  - 1
  180شهری، غالمرضا، مجموعه نظریه های مشورتي اداره حقوقي در مسائل مدني، ص  - 2
  202، ص 7و بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه ، ج  25، ص 21موسوی سبزواری، سید عبدالعلي، مهذب االحکام، ج  - 3
  141، ص 1دیدگاه های قضایي دادگستری استان تهران، ج  - 4
 255، ص 1لي، شرح قانون اجرای احکام مدني، ج مهاجری، ع - 5
  30550سفیداری، حمیدرضا، روزنامه همشهری، ش  - 6
  202، ص 7بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، ج  - 7

http://www.joce.ir/


 1۴۸ -1۶۰، ص 1397، پاییز  9فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

همانگونه که مالحظه مي شود در فرضي  1مي دانند برای اینکه منزل شخصي مدیون که در آن سکونت ندارد به نفع بستانکار توقیف شود.

افاتي با شخصیت و موقعیت اجتماعي وی هم ای دارد و بدین وسیله نیاز او به مسکن برطرف مي شود و هیچ منکه شخص، منزل موقوفه

تواند منزل شخصي او را توقیف نماید، به نظر مي رسد هر چند در کالم فقها، منزل وقفي آمده است اما با ندارد، در این صورت مامور اجرا مي

شته باشد اعم از اینکه آن منزل توجه به وحدت مالک مي توان گفت اگر شخصي عالوه بر منزل ملکي، حق انتفاع از منزل دیگری نیز دا

ته وقفي باشد یا خانه پدری یا برای آن حق انتفاع در آن باشد، بتوان منزل ملکي وی را توقیف نمود و برای ادای بدهي به فروش رسانید. الب

ر عین حال توانایي این سخن به این معني نیست که اگر شخصي فقط دارای یک منزل ملکي است و در حال حاضر در آن سکونت دارد و د

وه مالي برای اجاره نشیني هم دارد، بتوان منزل وی را توقیف نمود، چون از قانون و فتاوای فقها نمي توان چنین چیزی را استفاده نمود عال

 بر اینکه این امر به نوبه خود موجب عسر و حرج خواهد بود. 

 

 رماء باشدفرضی که مستثنيات دین عين مال یکی از غ -1-3

ا توجه به آنکه از یک سو برخي از اموال مدیون به عنوان مستثنیات دین را نمي توان از او اخذ نمود و برای قضای دین او به فروش ب

رساند، از سوی دیگر اگر غرماء عین مال خود را در بین اموال غریم بیابند، با توجه به شرایط خاصي که در جای خود از آن بحث شده، مي 

ن را اخذ نمایند، حال اگر عین اموال غرماء در زمره مستثنیات دین باشد، مشمول کدام قاعده خواهد بود؟ یکي از فقها معتقد توانند عین آ

است که در نزد شیعیان فرقي ندارد که مستثنیات دین عین مال برخي از طلبکاران باشد یا خیر. دو تن از فقیهان به این نظریه اشکال 

دو عموم و عدم انطباق هیچ یک از نصوص مذکور با فرض اینکه مستثنیات دین عین مال یکي از غرما باشد، دلیل نموده، به دلیل تعارض 

فسخ را بال معارض مي داند و معتقد است، چه بسا بتوان گفت اصال این مورد بیع نیست. اما همانگونه که در مسالک آمده است، این نظریه 

من ادرک »در تذکره نیز هیچ خالفي در خصوص آن نیامده است؛ جز نظر احمد که استدالل به قول  بین علمای ما اجتماع است. به عالوه

نموده، لیکن خود پاسخ داده که این قول دارای اطالق نمي باشد، چرا که بنا بر اجماع فقها، این اطالق مشروط است و شرط آن، « متاعه

 2عدم نیاز ضروری مفلس برای معاش است.

پاسخي که از یکي از فقهای معاصر نقل شده است وی نیز تصریح داشته که اگر عین از مستثنیات دین باشد، فروشنده در پرسش و 

در صورتي که عین از مستثنیات دین باشد بنا بر اظهر، بایع حق رجوع بدان »در کتاب دیگری نیز آمده است:  3حق رجوع به عین را ندارد.

 4«را نخواهد داشت

 

 رح در فقه مصادیق مص -2
 در این قسمت با توجه به روایات و قوانین موجود به مصادیق مصرح مستثنیات دین مي پردازیم. 

 مسکن   -2-1

است نه  ت فروشدراین قسمت مجددا متذکر مي شویم که آنچه راجع بمنع توقیف مسکن بیان میشود،توقیف درمرحله اجرایي وجه

اازنقل دیون رصرف توقیف درمرحله قبل ازصدورحکم. چراکه صرف توقیف درمراحل دادرسي وجهت اجرای قرارتامین خواسته که فقط م

 نمي باشد و وقیف آنتبرای وی پدیدنمي آوردولذامسکن در این مرحله قابل توقیف است ومنعي بر وانتقال مسکن منع مینماید،عسروحرجي 

ع ر مراد ازمنن گفتایآن مباحثي که پیرامون منع توقیف مسکن در فقه و حقوق مطرح شده است، توقیف جهت فروش آن است. بنابراین درا 

وقیف و تسکن از است، نه توقیف مراحل قبل از صدور حکم. مستثني بودن متوقیف یاجواز توقیف مسکن، توقیف در مرحله اجرای حکم 

لبکار،قابل طلب ط فروش در حال حاضر به عنوان اصل پذیرفته شده است. لیکن در مورادی و با وجود شرایطي، مسکن، در قابل پرداخت

 خواهیم کرد.  توقیف و فروش است،برهمین اساس،دراین گفتاربه تفکیک، پیرامون این دو مسئله بحث

مبنای نهي فروش مسکن دراکثرموارددر روایاتي است که  5درفقه توقیف وفروش مسکن جهت ادای دین صریحاا نهي نشده است.

و در برخي موارد فقها چنین استدالل نموده اند که چون مسکن سرپناه مدیون وعائله اش است، روا نمي باشد  1دراین زمینه واردشده است

                                                           
و سیستاني، سید علي، منهاج  27ص ، 21و موسوی سبزواری، سید عبدالعلي، مهذب االحکام، ج  598، ص 1مسووی الخمیني، سید روح اهلل، تحریر الوسیله، ج  - 1

  50، ص 2و صافي، لطف اهلل، هدایه العباد، ج  280ریال ص 2الصالحین، ج 
  220، ص 9نجفي ، محمد حسن، جواهر الکالم، ج  - 2
موارد سوال فروشنده نمي تواند به عین  ـ اگر عین از مستثنیات دین باشد فروشنده حق رجوع به عین را دارد یاخیر؟  ج ـ در 3س ـ » 29، ص 3مجمع المسائل، ج  - 3

 « رجوع کند
  20، ص 2موسوی الخمیني، سید روح اهلل، تحریر الوسیله، ج  - 4
 343حر عاملي، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، جزء ثامن العشر، ص  - 5
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و حتي در این جهت چنین توضیح داده اند که مدیون مي تواند منکر دین شود تا اگر  2ازه دهیم آنها را از منزل بیرون کندکه به داین اج

 3داین اصرار در توقیف مسکن داشته باشد، نتواند اساسا طلب خود را ثابت کند.

 با توجه به توضیحات فوق به برخي نظرات فقها در این زمینه مي پردازیم: 

جایز نیست خانه ای را که انسان در آن زندگي مي کند بفروشد، البته اگر خانه به »ز فقها معتقد است که برای تادیه دین یکي ا

اندازه نیاز مفلس باشد. پس اگر خانه محل نگهداری غله و همچنین اگر خانه بزرگ و وسیع بوده و کمتر از آن وی را کفایت مي کند باید 

مسکن، خادم و اسب سواری مدیون را جزء مستثنیات دین »یکي دیگر از فقها  4آنها نمود و به اندازه نیاز اکتفا کرد.مدیون را ملزم به فروش 

فقیه دیگری در تشریح نظر  5«دانسته و در این خصوص اضافه مي نماید که حاکم بایستي نفقه وی و واجب النفقه اش را نیز تادیه نماید

فقهای شیعي برای 6ر استثنیای اموال را، حالت افالس نه حال گشایش و ثروت مفلس دانسته است.عالمه در مستثنیات دین، مالک د

ده استثنای منزل مسکوني، عمدتا به روایات صادره استناد جسته اند که ما برخي از آنها را بیان نمودیم. ولي مزید بر آنها در کتب فقهي آم

 است: 

اگر بدون هیچ اجباری، مدیون اقدام به فروش منزل مسکوني خود کرد، آیا بیع او جایز و قبض ثمن نیز درست است؟ در تذکره  …

تصریح شده است، چون بیع از روی اختیار است قبض ثمن جایز است و اگر مالحظه شده که محمد بن ابي عمیر از پذیرش ثمن منزل 

در  7به دلیل تقوای او، یا به دلیل آن است که وی علم به فروش از روی ترس و اجبار داشته است.مسکوني مدیون خودداری کرده است، 

جایي دیگر فقیهي در شرح نظرات عالمه حلي، نظری خالف نظر وی داشته و حتي معتقد است، اصل بر فروش کل اموال مفلس بوده و اگر 

فقیه دیگری معتقد  8و متقن داشت و از سوی دیگر باید به حداقل ها بسنده نمود.بناست که مالي از این عموم خارج شود، باید دلیلي خاص 

است، نمي توان مفلس را مجبور به فروش خانه مسکوني نمود، و در این خصوص به روایاتي استناد کرده و سپس با ذکر آرایي که قائل به 

نهایتاا خادم، اسب سواری ولو بیش ازیک راس،لباس وآذوقه تا پایان روز  فروش منزل مازاد بر نیاز بوده، رای ایشان را قابل تامل دانسته، و

فقیه دیگری منزل مسکوني را از مستثنیات دین دانسته، و قول ابن جنید در خصوص عدم 9تقسیم اموال را جز مستثنیات دین آورده است. 

خباری که تصریح در استثنای آن دارد، مردودشمرده است. استثنای منزل مسکوني را، ضمن موافقت بانظراهل سنت، قولي شاد و به دلیل ا

صاحب جواهر نیز عدم اجبار فروش منزل  10امامعتقد است اگر منزل مسکوني مازاد بر نیاز مفلس باشد، مي توان آن را به فروش رساند.

است، و به دلیل روایت صحیحه حلبي و ذریح مسکوني را، بنا بر نظریه شیخ طوسي، امری اجماعي، و بنا بر آنچه در کتب غنیه و تذکره آمده 

میزان زائد بر نیاز را باید به فروش »محاربي در خصوص ابن ابي عمیر جایز ندانسته است. وی درخصوص منزل مازاد بر نیاز نیز معتقد است: 

ی شیعي است، مضافاا آنکه در صحیح رساند، کما اینکه فاضل و شهیدین در کتب خود بدان تصریح دارند، این امر از امور اتفاقي بین فقها

در ادامه صاحب جواهر با نقد نظر ابن جنید در خصوص جواز الزام مدیون به فروش منزل و   11« حلبي نیز به این نظر ارشاد شده است

 خادم برای تادیه دین، این نظر را اجتهاد در مقابل نص وفتوا بر خالف اجماع فقها، شمرده است. 

پرسش و پاسخي که داشته است خانه مسکوني الیق حال، لباس و خادم مورد احتیاج و ضرورت را جزء  میرازی قمي نیز در

و ذکر مسکن به عنوان یکي از موارد مستثنیات دین  1378مستثنیات دین شمرده است. درحقوق ایران تا قبل از تصویب قانون آ.د.م مصوب 

؛ 1370( آیین نامه اجرای اسناد رسمي الزم االجرا مصوب 69ه در بند یک اصالحیه ماده )( این قانون، با وجود اینک524ماده )« الف»در بند 

مسکن صریحا به عنوان یکي از مستثنیات دین ذکر شده بود، لیکن اختالف نظر در دایره اجرای ثبت و محاکم قابل توجه بود. اجرای احکام 

، مسکن به عنوان مال غیر قابل توقیف ذکر نشده است، 1356حکام مدني مصوب ( قانون اجرای ا65دادگستری با این استدالل که در ماده )

مقرارت اجرای احکام  16/5/74 – 1952/7مسکن را جهت اجرای حکم قابل توقیف و فروش مي دانستند، اداره حقوقي نیز در نظریه شماره 

تیب این نظریه به نوعي عملکرد اجرای احکام دادگستری را در مدني و آیین نامه اجرایي اسناد الزم االجراء از هم جدا دانست. و بدین تر

                                                                                                                                                                                         
  309نک: حر عاملي، محمد بن حسن، منبع پیشین، ص  - 1
  309طوسي، شیخ محمد، النهایه، ص  - 2
  309منبع پیشین، ص  - 3
  35، ص 2ابن ادریس، السراریر، ج  - 4
  57، ص 2عالمه حلي، تذکره الفقها، ج  - 5
  250، ص 5محقق کرکي، جامع المقاصد، ج  - 6
 به بعد  113، ص 9محقق اردبیلي، مجمع الفائده و البرهان، ج  - 7
  281و  267و  266، ص 9همان، ج  - 8
  111محقق سبزواری، کفایه االحکام، ص  - 9

1  ، ص 20ره، ج ظمحقق بحراني، یوسف، الحدائق النا - 0
1  به بعد  218، ص 9نجفي، محمد حسن، جواهر الکالم، ج  - 1
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که مسکن مورد نیاز محکوم  1379( ق.آ.د.م مصوب 524ماده )« الف»توقیف و فروش مسکن توجیه مي نمود. در حال حاضر با توجه به بند 

، ذکر شده است. تردیدی درمنع توقیف وفروش علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شان عرفي، صریحاا بعنوان یکي ازمواردمستثنیات دین

مسکن وجود ندراد و با توجه به اینکه در فصل دوم ازبخش اول جایگاه مسکن وبعنوان مستثنیات دین درمراحل مختلف قانونگذاری درایران 

مسکن بعنوان مستثنیات دین مورد بررسي قرارگرفته است،بجهت جلوگیری ازاطاله کالم وتکرار مطالب، دراین قسمت راجع به نحوه ورود 

(ق.آ.د.م مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفي از 524ماده)«الف»درقوانین بحث نمي شود.مطابق بند

نیاز نیز مسکن متناسب با  1370( اصالحي آیین نامه اجرای اسنادرسمي الزم االجرامصوب69توقیف و فروش ممنوع است و بند یک ماده)

متعهد و اشخاص واجب النفقه او را ممنوع از توقیف و فروش اعالم نموده است. نیاز متعهد با توجه به موقعیت اجتماعي وشان عرفي مدیون 

 و نیز تعداد افراد تحت تکفل وی محرزشود و با توجه به ضوابط فوق مسکن مدیون ازتوقیف مصون اعالم مي شود. 

 

 وش مسکن موارد جواز توقيف و فر -2-2

 مسکن مازاد نياز عرفی   -الف

سکونت مدیون و افراد حت تکلف وی درمسکن، جهت ممنوع بودن آن ازتوقیف وفروش ضروری است. بنابراین اگر مدیون مسکن 

یاز نمي خود را به دیگری اجاره دهد و فرد دیگری غیر از خود و خانواده اش در آن زندگي کنند، مورد از مصادیق مسکن ضروری ومورد ن

باشد. فقط در مواردی جواز توقیف و فروش مسکن داده مي شود که در نتیجه ارزیابي کارشناس از مسکن مدیون مشخص شود با توجه به 

نیازوشان عرفي مدیون، محل سکونت مدیون مازاد برنیاز وشان عرفي وی مي باشد، مسکن مدیون به فروش مي رسد و ابتدا جهت سکونت 

اش، با توجه به موقعیت اجتماعي و شان عرفي وی مسکني با قیمت ارزانتر تهیه مي شود و مبلغ مازاد جهت پرداخت دیون  مدیون و خانواده

اند که برخي نیز چنین نظر داده1اند که مسکن مازاد برنیازمدیون قابل فروش است. به طلبکاران اعطا مي شود.در فقه مشهور فقها پذیرفته

دارا بودن منازل متعدد را ایجاب نماید، و مدیون چند منزل مسکوني داشته باشد، همه آنها از جمله مستثنیات اگر شخص و مقام مدیون 

به نظر ما نباید با تمسک به رعایت شان و مقام مدیون تا این اندازه مانع از توقیف  2دین است و طلبکاران حق تعارض و توقیف آنها را ندارند.

اش باشد و در تفسیر ا مسکني از توقیف و فروش مصون است که مورد نیاز و ضرورت مدیون و خانوادهو فروش مسکن شد چرا که تنه

اش، بارعایت شان عرفي شان، بي خانمان نشوند، مصداق خارجي آن باید حد قدر متیقن را در نظر داشت، به نحوی که فقط مدیون و خانواده

ن ارزش داشته باشد و با تمسک به مستثنیات دین، مانع از فروش آن شود بنابراین به نظر نه اینکه منزل مسکوني مدیون چند برابر طلب دای

ما هر دو مصلحت را باید در نظر داشت، از یک سو مصلحت اجرای حکم از طریق فروش اموال مدیون، و از سوی دیگر رعایت شوون عرفي 

 مدیون در حد ضرورت و نیاز. 

 

 ت مدیون توقيف و فروش مسکن بعد از فو -ب

مستثنیات دین تا زمان حیات »ق.آ.د.م که اعالم نموده است  526دررابطه باتوقیف و فروش مسکن بعد از فوت مدیون در ماده 

بنا بر این پس از فوت مدیون، مسکن قابل فروش است. در فقه نیز آمده است که مستثنیات دین تا زمان حیات « محکوم علیه جاریست

 3ت وی مسکن به فروش مي رود.مدیون است و پس از فو

 

 سایر مصادیق  -2-3

 وسيله نقليه  -الف

وسیله نقلیه بعنوان یکي از موارد مستثنیات دین صرفنظر از وسیله شغل و امرارمعاش، در حقوق ایران بعنوان وسیله مورد نیاز اولین 

توقیف وسیله نقلیه بعنوان وسیله امرارمعاش باتوجه به شورای عالي قضایي مورد توجه جدی قرارگرفت. 30/1/60و28/12/59بارمطابق مصوبه

 /524لیکن مطابق بند)ب(ماده) 4بعنوان یکي ازحقوق بنیادین بشر مورد تعرض قرار میگیرد، ممنوع است.«حق حیات»اینکه متعاقب آن 

زء مستثنیات دین قرارگرفت. پیشینه فقهي ق.آ.د.م وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه، صرف نظر از وسیله امرار معاش، ج

منع توقیف مرکب سواری و مفاد مصوبه شورای عالي فضایي وسیر حرکت قانونگذار در جهت حمایت از مدیون، درنهایت قانونگذار را مجاب 

                                                           
 . 633، موسوی الخمیني، سید روح اهلل، منبع پیشین، ص 309، شیخ طوسي، محمد، منبع پیشین، ص 114قاروني تبریزی، شیخ حسن، منبع پیشین، ص  - 1
  54اکبرپور، محمد علي، اعسار در حقوق ایران و تطبیقي، پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ص  - 2
  633وح اهلل، منبع پیشین، ص ني، سید ریموسوی الخم  3
قانون اجرای  65ماده  3دارنده آن باشد از مصادیق م . د مندرج در بند  شاداره حقوقي قوه قضایي اگر تاکسي وسیله امرر معا 3/6/76مورخ  3977/7نظریه شماره  - 4

 « مي باشد و قابل توقیف نیست 1356احکام مدني مصوب 
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اعالم نماید. نوع، مدل، قیمت،  نموده است تا وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شان محکوم علیه را به عنوان یکي از موارد مستثنیات دین

 خارجي یا داخلي بودن اتومبیل از جمله موارد تعیین کننده تناسب وسیله نقلیه باشان محکوم علیه است. دربرخي موارد نیاز محکوم علیه به

سب با افراد اتومبیل خاص به جهت وضعیت جسماني خاص محکوم علیه است، مثل اتومبیل هایي که سیستم کنترل وهدایت آنها متنا

معلول است. بنابراین در تعیین ضرورت و نیاز، وضعیت جسمي اشخاص نیز موثر است. مطرح شدن وسیله نقلیه به عنوان مستثنیات دین 

صرف نظر از وسیله امرار معاش، در عمل سابقه کمتری داشته است و تقریباا موردی با این اوصاف مشاهده نشده است و اغلب به عنوان 

رار معاش مطرح شده است. با این وصف وسیله نقلیه را به عنوان مستثنیات دین باید تفسیر مضیق نمود به طوری که وسیله نقلیه وسیله ام

جهت رفت و امد و انجام کارهای روزمره مورد نیاز ضروری باشد؛ شخصي که مجبور است وسیله نقلیه شخصي را برای طي مسافت بین 

سیله دیگری قابل دسترسي نباشد با دسترسي به آن عرفا با عسر و دشواری ممکن است. در این مورد منزل و محل کار طي نماید و و

استفتایي هم شده مبني بر اینکه آیا تلفن و ماشین جزء مستثنیات دین محسوب مي شوند یا خیر؟ که پاسخ های چند تن از فقهای معاصر 

 چنین است: 

فتد از ار و حرج مي ن به عسماشني اگر مطابق شان او و تلفن اگر مورد نیاز او باشد، به صورتي که بدون آ»ایت اهلل فاضل لنکراني: 

 ( 17/6/75« )مستثنیات دین مي باشد. 

 ( 17/6/75« )در صورتي که آن اشیاء مورد نیاز باشد جزء مستثنیات دین است»آیت اهلل مکارم شیرازی: 

  (5/6/76« )تلفن وماشین سواری که الیق به شان شخصي باشدازمستثنیات دین محسوب مي شود.» مدني:آیت اهلل

او  ه دارد مؤنهکب شاني در صورتیکه اشیا مذکور از لوازم زندگي مدیون باشد بطوری که واقعاا به حس»آیت اهلل صافي گلپایگاني: 

 ( 5/6/765« )محسوب مي شود از مستنثیات دین است.

ء ضي افراد جزد در بعدر مورد مستثنیات دین باید به شأن اشخاص توجه نمود که در مورد افراد تفاوت مي کن»ت اهلل گرگاني: آی

 ( 5/6/76« .)مستثنیات است و در بعضي خیر

ر جامعه د خوشایندبه مقداری که مناسب با شئون عرفي اوست که نداشتن آن موجب عسر و حرج یا نقض و نا»آیت اهلل سیستاني: 

 ( 5/6/76« )مي شود، مستثني است.

 ( 5/6/76« )احتیاط و شان و حداقل را باید در نظر گرفت»آیت اهلل نوری همداني: 

 ( 12/6/76« )تلفن و ماشین را نمي توان از مستثنیات دین حساب نمود»آیت اهلل اردبیلي: 

 

 اثاثيه مورد نياز زندگی  -ب

 به شرح زیر است:  79ق. آ.د.م مصوب  524بند ج ماده 

 « اثاثیه موردنیاززندگي که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه،خانواده وافراد تحت تکفل وی الزم است» 

ه درمورد این بندچند سوال ممکن است مطرح شود.اثاثیه موردنیاززندگي چیست وحوائج ضروری کدام است؟ آیا خانواده محکوم علی

باافرادتحت تکفل وی فرقي داردیاقانون صرفاادوواژه مترادف راپشت سرهم آورده است؟ درمورد این جزئیات قانون به سکوت برگذار کرده 

وشاید با توجه بماده بعدی به تشخیص دادگاه ومعیارهای عرفي محول کرده است. اثاثیه مورد نیاز زندگي عبارت است از وسایل ضروری که 

خل خانه بصورت روزمره ازآن استفاده میشود. ازقبیل وسایل آشپزی، ظروف و لوازم مورد نیاز برای خوردن وآشامیدن، یخچال معموال دردا

واجاق مخصوص آشپزی، بخاری،کولر، فرش موکت یا زیرانداز، پتو و هر وسیله دیگری که به تناسب حال و مقام مدیون و افراد خانواده اش 

رد استفاده معمولي قرارمي گیرد. در تفسیرحوائج ضروری نیز نباید صرفا نیازهای مادی و اولیه را در نظرگرفت بلکه ومتناسب باتعداد آنها مو

شامل تمام نیازهای ضروری مادی و معنوی مي شود. مثال تلویزیون ساده و کوچک، حداقل اسباب بازی و وسایل سرگرمي کودکان و لوازم 

ه مدیون است و ظاهرا مقصود از خانواده در بند )ج( با افراد تحت تکفل فرق مي کند و قانونگذار عمدا از هر التحریر از نیازهای معنوی خانواد

ده دو واژه استفاده کرده و اگر چه افراد تحت تکفل به معنای اعم شامل تمام اعضای خانواده مي شود کما اینکه در بندهای )الف، د، و( و ما

لي مقصود از افراد تحت تفکل پدر و یا مادر یا خواهر و برادری است که بنوعي تحت مراقبت و نگهداری به همین معنا بکار رفته و 524

مدیون هستند و برای امرار معاش خود به او وابسته اند و مقصود از خانواده مدیون در اینجا منحصراا همسر و فرزندان او مي باشد. آیا 

تعیین مورد و »مي شود؟ در این مورد نظریه ای از اداره حقوقي ابراز شده بدین شرح: تلویزیون و یخچال جز مستثنیات دین محسوب 

انطباق آن با مقرارت در خصوص مستثنیات دین بارعایت شان وموقعیت اجتماعي مدیون وعرف محل به عهده مرجع اجراکنده حکم 

 1«است.
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 آذوقه موجود به قدر احتياج  -ج

فظ کنند و د را حاکي مدیون و افراد تحت تکفل او برای مدتي که بتواند حیات و زندگي خوآذوقه عبارت است از نیازهای خور

رد یا ال مقداری آوان مثاصطالحاا همان ذخیره غذایي است که شامل مواد اولیه برای آشپزی و تغذیه متعارف در منزل تهیه شده است. بعن

قي خیره شده تلجود و ذگوشتي که در فریزر گذاشته میتواند مصادیق آذوقه موگندم یا برنج و حبوبات دیگر و ادویه جات و سبزی جات و 

صول ا. در قانون وت استشود. مدت زماني که برای ذخیره آذوقه در تحوالت قانونگذاری و قوانین پراکنده ایران در نظر گرفته شده متفا

ف بود و این مدت در یره شده برای مدت یکماه از توقیف معا( آذوقه ذخ1365ه ش( و قانون اجرای احکام مدني ) 1285محاکمات حقوقي )

در سایر قوانین ازجمله ق.  به سه ماه افزایش داده شده و 1369( و اصالحیه آن در سال 1355قانون و آیین نامه اجرایي مفاد اسناد رسمي )

وجود به قدر احتیاج محکوم مآذوقه »مقرر کرده :  524 ماده« د»آ.د. م اساسا زمان تعیین نشده ومدت آنرابه عرف محل واگذارکرده اند.بند 

 « آذوقه ذخیره مي شود.« عرفا»علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتي که 

ذای اک و غبدیهي است که عرف براساس شیوه وسطح زندگي محلي وموقعیت اجتماعي وتعدادافرادتحت تکفل مدیون ونوع خور

 آن برعهده مرجع اجراکننده درموقع اجرای حکم است. محل زندگي او سنجیده مي شود وتشخیص 

 

 کتب و ابزار علمی براي اهل فن و تحقيق -د

لیکن فقها بطورصریح ازابزارعلمي وتحقیقاتي به عنوان مصادیقي  1ممنوع بودن توقیف و فروش کتب علمي پیشینه فقهي دارد

ازمستثنیات دین نام نبرده اند. ولي با استفاده ازضابطه ممنوع بودن کتب علمي از توقیف و فروش درجهت اجرای حکم، که همان حفظ 

رکنار کتاب، سایر ابزار علمي را نیز از توقیف ممنوع ارزش و اعتبار مدیون و اجر نهادن به این ارزش انساني است، قانونگذار به مرورزمان د

( 1356قانون اجرای احکام مدني مصوب  65، تبصره ماده1355،آیین نامه اجرای مفاد اسناد الزم االجرا مصوب69ماده«ج»اعالم نمود )بند

وابزارعلمي وتحقیقاتي برای اهل علم کتب »قانون مذکور، 524تکامل بیشتری یافت. وفق بند)ه( ماده1379این جریان با تصویب ق.آ.د.م

 از مستثنیات دین است. «وتحقیق منتناسب باشان آنان

ارئیس اید، بتشخیص علمي وتحقیقي بودن کتب و ابزار با توجه به شاخه علمي خاص که محقق و پژوهشگردرآن فعالیت مي نم

ف کتابخانه شخصي، احکام درخصوص اعتراض مدیون به توقیدادگستری تهران، رئیس اجرای  137ج.م//77اجراست.درپرونده کالسه اجرایي 

نیست، چون  یه موجهاعتراض محکوم عل»که دارای مدرک دکترا در رشته مهندسي و شاغل در یک کارخانه دولتي بوده،چنین نظر دارد که 

مع ختلف درآن جوعات مابهای با موضکتب موجود در کتابخانه شخصي مشارالیه ازجمله وسایل وابزارتحقیقاتي نامبرده نمي باشد بلکه کت

ه عرف با توجه تشخیص ابزاری خاص که جزء ابزار و وسایل علمي و تحقیقي است، کمي دشوار است ودرهرحال رئیس اجرا ب« شده است

خیص ق را تشع فود موضوخاص، نوع تحقیقاتي که مدیون انجام مي دهد و با بهره گرفتن از اطالعات شخصي خود یا ارجاع به کارشناس، بای

ه جهیزات آن با توجه بتدستگاه ماهواره با »دادگستری ورامین چنین تصمیم گرفته شد که :  511ج. م / /78دهد. در پروند کالسه اجرای 

 « باشد قیف ميمدارک ارائه شده از سوی مدیون که حاکي از تجویز وزارت ارشادجهت استفاده مجازو علمي مي باشد، غیر قابل تو

رهای تحقیقاتي مي (ق.آ.د.م درجهت حمایت از اهل علم  و پژوهش و در جهت ارج نهادن بکا524ماده )«ه»اینکه بند  باتوجه به

برد،  را به کار« اتي آنانمتناسب با رشته علمي و تحقیق»عبارت « متناسب باشان آنان»باشد، بنظر مي رسد بهتربود قانونگذار بجای عبارت

صوص شان خر این است که ابزار و وسیله خاص علمي متناسب با رشته علمي و تحقیقي شخص باشد و د چه اینکه آنچه اهمیت دارد این

سیال ن ابزار و وار داشتتواند مالک باشد و هر پژوهشگر و محققي که کار پژوهشي یا تحقیق وی مستلزم در اختیمحکوم علیه و مدیون نمي

ت شته هاوضرورري همه ظر میرسد در حال حاضر با توجه به نیازهای علمي و تحقیقاتخاص باشد، مشمول حکم قانوني خواهد بود. لذا به ن

و بایدجزء رینترمیباشدمثل پ امکان دسترسي به اینترنت، از مصادیق قطعي ابزار تحقیقایت برای اهل علم و تحقیق، رایانه و لوازم جانبي آن

 مستثنیات دین محسوب شود. 

 

 رار معاش وسایل و ابزار کار براي ام  -و

، وسال و ابزار محکوم علیه که وسیله امرار معاش او و خانواده اش مي باشد، از جمله 1379( ق. ا.د.م 524مطابق بند )و( ماده )

مستنثیات دین است. با تجه به اطالق ابزار و وسایل ضروری برای امرار معاش، نمي توان گفت فقط ابزار کار ساده ویدی مستثني ازتوقیف 

،ابزاروسایل کار ساده کسبه وپیشه وران و کشاورزان از 1356( قانون اجرای احکام مدني مصوب)65(ماده)3ضیح اینکه،مطابق بند)است،تو

(ق.آ.د.م نیامده است.بنابراین ضباطه این است که وسیله 524درماده )« ابزارکارساده» جمله امور غیر قابل توقیف معرفي شده است اماوصف
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در این خصوص چنین اظهارنظر نموده  23/7/82 – 7 /4734ری امرار معاش باشد. اداره حقوقي طي نظریه شماره جزء ابزاروسایل ضرو

 است: 

که بدهکار برای امرار معاش خود  ( ق. آ.د.م وسایل و ابزاری است 524ـ منظور از وسایل و ابزار کار پیشه وران و ... در بند )و( ماده )

ون آنها ه بدهکار بدکباشد  و افراد تحت تکفلش به آن احتیاج دارد چنانچه در کارگاه تراشکاری، ابزارهای سنگین و گران قیمت وجود داشته

، تشخیص آن انوني نداردمنع ق تبدیل به ابزارهای سبک تر و ارزان تر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، توقیف و به مزایده گذاشتن آن و یا

 « در هر حال با دادگاه است 

نج دستگاه تری نور، پدادگس 165ج/م ـ /75در یک موردی، در اجرای احکام و توقیف اموال محکوم علیه، در پرونده کالسه اجرایي 

سایل وعي شد مخصوص شالي کوبي که برنج را از سبوس جدامیکند،توقیف شده بودوصاحب دستگاه به این موضوع اعتراض نموده و مد

اازسبوس ره برنج توقیف چهار دستگاه از پنج دستگاه مخصوص شالي کوبي ک»باشد دادگاه چنین تصمیم گرفت:مزبور ابزار کار وی مي

قانون اجرای احکام  (65(ماده)4( قانون اصول محاکمات حقوقي وبند)630سازد.جایزاست ویک دستگاه مستندا بماده)وسایرمخلفات جدا می

ولدکارخانه توقیف مدادگستری تهران،درموردی که دستگاه 177ج/مـ/77امادرپرونده دیگر به کالسه اجرایي «مدني معاف از توقیف است.

 شده بود،چنین تصمیم گرفت:

د چرا که قي نموم علیه موجه نمي باشد، چون ماشین صنعتي و دستگاه مولد را نمي توان جزء مستثنیات دین تلاعتراض محکو»

 « . ارزش چنین دستگاهي بسیارفراترازمیزان موردنیاز برای امرار معاش محکوم علیه و خانواده اش است 

« رورتض»شناسایي  ي برایاجرا کننده است. مالکهای متفاوت ضرورت نیاز به وسیله امرار معاش باید احراز شود و احراز آن با مقام

یین معنای یگر تعدوجود دارد. از جمله اینکه وسیله منطقاباشغل متناسب باشد،یعني استفاده معقول درآن شغل داشته باشد. ضابطه 

ن ختیار دیگرارا در ا براین اگر وسیلهاست. اینکه شخص مدیون و محکوم علیه آن را بکار گیرد در جهت تعریف ضرورت است بنا « ضرورت»

 قرار دهد یا آن را اجاره دهد، آن وسیله برای امرار معاش خودش ضروری نیست. 

( آیین نامه اجرای اسناد الزم االجرا مصوب شورای عالي 69تلفن جزء مستثنیات دین است یا خیر؟ وفق بند )و( الحاقي به ماده )

، ذکری از تلفن نشده است. اداره حقوقي در 1370ه است، لکن در اصالحیه آیین نامه فوق در سال قضایي، تلفن جزء مستثنیات دین بود

وباعنایت 1370(اصالحي آیین نامه اجرایي مفاداسناد رسمي مصوب درسال 69با توجه به ماده)»این خصوص چنین اظهار نظر نموده است:

مساله قابل 1«ان توقیف نمودو اصوالا تلفن ازشمارمستثنیات دین حذف شده استبه قانون اجرای احکام مدني تلفن متعلق به مدیون رامیتو

بحث دیگردراین خصوص موادخام اولیه است،مواداولیه مثل آهن برای آهنگر،چوب برای نجاروپارچه برای خیاط که درمحل 

 کارآنهاموجوداست ومثالهاازاین قبیل جزءوسایل ضروری،درنتیجه مستثنیات دین است یا خیر؟

اشته ر اختیار نددکافي  بنظرما پاسخ مفني است، چرا که ابزار کار آهنگر، نجار و خیاط غیر از مواد خام است و خیاط اگر پارچه 

راین ته باشدبنابچه داشباشد مي تواند با کار خیاطي برای دیگران و با پارچه خود مشتری امرار معاش نماید و ضرورتي ندارد خودش پار

 درمغازه در صورتي که متعلق به خودش باشد قابل توقیف است.  مواداولیه موجود

 

 مستثنيات دین در قوانين خاص  -3
ستثنیات مام موارد میرسد تمقانونگذار در برخي از قوانین خاص، اموال و اشیایي را از توقیف معاف کرده است و از این جهت، به نظر 

در  شود:پرداخته مي اشد، در این قسمت به ذکر مستثنیات دین در این قوانین خاصنیامده ب 79دین در قانون آیین دادرسي مدني مصوب 

ص غیر قابل توقیف مي اموال و اشیایي که به موجب قوانین خا»چنین آمده است:  1/8/56قانون اجرای احکام مدني مصوب  65ماده  4بند 

 برای اجرای احکام توقیف نمي شود. « باشند

چنانچه به موجب قوانین خاص اموال و اشیایي غیر قابل توقیف باشند، با وجود » ق.آ.د.م اعتقاد دارد:  هماطنورکه یک از شارحین

برخي ازاین اموال واشیاء مستثني شده که درقوانین   2«به آنها اشاره ای نشده، لیکن توقیف آنها ممکن نخواهد بود.. 524اینکه در ماده 

 ر است: مخصوص موضوع ایران دیده میشود بشرح زی

 

 

                                                           
کل حقوقي و تدوین قوانین قوه قضاییه اداره حقوقي قوه قضائیه، مجموعه نظریه های مشورتي اداره  3/2/76 -687/7شهری، غالمرضا و خرازی، محمد، نظریه شماره  - 1

 در مسایل مدني 
 399، ص 3ن داردسي مدني، ج یمهاجری، علي، شرح قانون آی - 2
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 پوشاک   -3-1

جزء مستثنیات دین بود مگر در « لباس»در تمام قوانین داخلي ایراني که تا اینجا مورد اموال و اشیا معاف شده از توقیف بیان شد، 

که در این مورد سکوت کرده است. اهمیت پوشاک به عنوان مستثنیات دین در دستورالعمل حضرت علي)ع(خطاب به  79ق.آ.د.م مصوب 

والتحسموا)تحشمواـ »مأمورین اخذخراج مشهوداست. امیرمومنان به عامالن خودکه مامورگرفتن خراج)مالیات(بوده اندچنین نوشته است:

ترجمه:یعني 1«تحسبوا( احداعن حاجته،والتحسبوه عن طلبته والتبین للناس في الخراج کسوه شتاءوال صیف والدابه یعتملون علیهاوال عبدا...

ش بازمداریدوآنچه که مطلوب اواست نگه نداریداخذنکنید( وبرای گرفتن خراج،پوشش زمستاني وتابستاني مردم راوچارپایي کسي راازحاجت

راکه باآنکارمیکندوبنده وخدمه ای که درخدمت اوست نفروشید. مطابق نظر فقیه متقدم و نیز فقیه معاصر حتي لباس هایي که برای تجمل 

و مطابق نظر یکي از حقوق دانان، نفقه مدیون از مستثنیات دین  2ار بدهکار است، از مستثنیات دین است)میهماني و آراستگي( در اختی

در مورد البسه و اسباب و آالت خاص نظامي نیز اگرچه در قوانین جدید  3است و جامه به قدر نیاز نیز جزء نفقه است و خالفي در این نیست

به سبب نوع شغل خود مجبور به پوشیدن لباسهای خاصي هستند، مي توان این قبیل لباسها را هم  ذکر نشده ولي با توجه به اینکه نظامیان

اسلحه و لباس رسمي و نیمه رسمي و نیز »در بند )د( مقرر داشته بود:  1355آ.ا.م.ا.ر.ل مصوب  69به عنوان مستثنیات دین تلقي کرد. ماده 

 .« ..اسباب نظامي مامورین ژاندارمری و شهرباني و 

 

 هزینه کفن و دفن   -3-2

تن هزینه کفن و دفن ق. م مي توان گفت که پرداخت دیون باید بعد از کنار گذاش 870و  869ق.ا.ح و ماد  225با توجه به ماده 

ي که حقوق ودیون: » ق. م مقرر داشته 870باشد و چون این هزینه مقدم بر سایر دیون است پس نسبت به دیون دیگر مستثني است. ماده 

 به ترکه میت تعلق مي گیرد و باید قبل از تقسیم آنها ادا شود، از قرار ذیل است: 

و ماده «ست تادیه شود..ا( مقرر 986بایدبه ترتیب که در ماده مزبور )»ق. م،میگوید: 870وماده«ـ ... 3ـ ...  2ـ قیمت کفن میت 1

وجه به مقدم که بات«شود ه دادهاست بعد از هزنیه کفن و دفن و ... باید ازترک ق.ا.ح نیز مقرر داشته : دیون و حقوقي که به عهده متوفي 225

 بودن هزینه کفن نسبت به سایردیون، به این اعتبار مستثني از دین تلقي مي شود. 

هد به نظر یکي از حقوقدانان بزرگ نیز بر این است که هزینه کفن )متوفي( از مستثنیات دین است و به حدیث زراره داللت مي د

االیتجبر علیه انسان فیکفنه و یقضي بما »سئلت ابا عبدا... )ع(، عن رجل مات  علیه دین بقدر کفنه، قال یکفن بما ترک »این عبارت که 

و همچنین خبری از اسماعیل ابن ابي زیاد )نقل شده است( از امام جعفر صادق )ع( از پیامبر )ص( که : ان اول ما بیداء به من « ترک دینه

 4«لمال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراثا

 

 تصنفيات، تاليفات و ترجمه هاي چاپ نشده  -3-3

 مقرر داشته :  1356ق.ا.ا.م مصوب  65تبصره ذیل ماده 

تصنیفات، تالیفات و ترجمه هایي که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف، مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت 

را صنف صنف کردن و دسته دسته کردن چیزی و اصطالحا به نوشتن کتاب و مرتب « تصنیف«»»یا قائم مقام آنان توقیف نمي شود.ورثه 

به چیزهایي پراکنده را جمع کردن و با هم پیوستگي دادن نوشتن کتابي که مطالب آن را از کتاب های دیگر اقتباس « تالیف»کردن آن ولي 

دیگری تصنیف را به معني کتابي که در آن ابواب و فصول ادبي و غیره باشد و تالیف را کتابي  5ف( معني کرده اندکرده باشند، )خالف تصنی

مقصودازترجمه نیزبرگرداندن عین مطالب یک متن/کتاب اززباني به  6که مطالب ان از چند کتاب دیگر فراهم آمده باشد، معرفي کرده است.

زبان دیگراست. قانونگذار باوضع این تبصره خواسته از حقوق معنوی ودسترنج علمي صاحبان این آثارحمایت کند.زیراباتوقیف اینها قبل 

روصاحب آن صدمه وضررواردشودکه ممکن است ازچاپ بلحاظ اینکه هنوزبنام صاحب آن به ثبت نرسیده،ممکن است ازچندجهت به خوداث

کارمصنف یامولف یامترجم یاتوقیف آن نیمه تمام بماندوهیچ وقت دیگرتکمیل نشودونیز ممکن است که توقیف آن موجب تغییر یا سرقت 

رراستای حفظ وحمایت اثرعلمي گردیده نهایتابنام شخص دیگری چاپ شودوشاید ازاین جهت قانونگذار خواسته بعنوان یک اقدام احتیاطي د

                                                           
  51نهج البالغه، نامه  - 1
  10الدین، مساله  وسیله کتابلسید روح اهلل، تحریرا ،و موسوی الخمیني 115، ص 1اللمعه الدمشقیه، کتاب الدین، ج  ،يلکعاملي )شهید اول(، محمد بن م - 2
  617، ص 1جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف علوم اسالمي )قضایي(، ج  - 3
 همان منبع پیشین  - 4
 282و  256بهشتي، محمد، فرهنگ فارسي، ص  - 5
  584و  511حبیبیان، سید حمید، فرهنگ پیشین، ص  - 6

http://www.joce.ir/


 1۴۸ -1۶۰، ص 1397، پاییز  9فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ازحقوق مصنفین،مولفین ومترجمین کوشش کند.ازطرف دیگرمنطق غیرقابل توقیف بودن این آثارمنتشرنشده این است که اساسا هراثرعلمي 

توقیف »تاقبل از چاپ و تکثیر گرچه ارزش معنوی بالقوه دارد،ولي قابل سنجش وارزشیابي مادی وریالي نیست تابتواندموضوع 

ای رسیده باشدیابه کیفیتي است که قابل تقویم باشددراین صورت بافرض تمایل قرارگیرد.البته اگربه مرحله 1«توقیفي اجرایي»ای«تامیني

 منصف ومترجم ودرصورت فوت آنهابارضایت ورثه یاقائم مقام آنان طبق صراحت قسمت اخیرتبصره فوق،قابل توقیف است.ورضایت 

 

 بخشی از حقوق و دستمزد  -3-4

 و اطالق حصیل کندت نیروی کارخود خدمات یا بکارانداختن سرمایه یا اثر حقوقي که شخص در ،به مواجب و معنای عام در درآمد

نون (قا35بق ماده )مطا شود. تجزیه مي دستمزد به حقوق و عنوان درآمد جمله کارگران، از یا کارکنان دولت باشد حسب اینکه شخص از

 د. پرداخت مي شو به کارگر مقابل انجام کار که در مجموع آنها غیرنقدی یا وه نقدی یاوج عبارت است از «مزد»کار

 یکي از حقوقدانان در تفاوت بین حقوق و دستمزد چنین توضیح داده اند: 

کارگران  مورد در بیشتر این رو از و کنند انجام شده پرداخت مي برای ساعتهای کار را اغلب مزد زیرا فرق دارد، دستمزد حقوق با»

 لکه بیشترب شود انجام شده پرداخت نمي تنها برای کار کارگر مزد ولي حقوق مستخدم مانند است. یعني مزدبهای کارانجام شده است.

 تعیین حقوق ماهانه مستخدم با که زندگي آبرومندانه ای متناسب باشغلش داشته باشد. به مستخدم اجازه دهد وسیله ای است که باید

آنچه وفق قانون همه  از درتعیین مزدیا دستمزد کمتر کارفرما و توافق کارگر با ها دستمزد یا میزان مزد قدرت عمومي است و قانون وبدست

مطابق ماده  2صرفا توافق به بیشتر از حداقل های قانوني دارای اعتبار است. شود معتبر نیست و ساله توسط شورای عالي کار تعیین مي

به نظر مي رسد طلب کارفرما از این  جهت پرداخت دیون وی بکارفرما قابل توقیف است. کارگر ریک چهارم ازکل مزدحداکث ( قانون کار،24)

( ق.ا.ا.م ، حقوق کارکنان 69حیث خصوصیتي ندارد و سایر طلبکاران نیز مي توانند تا یک چهارم مزد کارگر را توقیف نمایند.وفق ماده )

( 2ند باشند تا میزان یک چهارم و در غیر اینصورت تا میزان یک سوم قابل توقیف است. مطابق تبصره)دولت در صورتي که صاحب زن یا فرز

 همین ماده قانوني، حقوق نظامیاني که در جنگ هستند با توجه به وضعیت و موقعیت خاص آنان غیر قابل توقیف اعالم شده است.

هرگاه بازداشت حقوق ومزایاودستمزدی که »...داند: این خصوص چنین مقررمي( آیین نامه نحوه اجرای مفاداسنادالزم االجرادر90ماده)

 مالحظه مي«توان بازداشت کرد ربع واالثلث آن رامي درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشد. الزم باشد، گیرد متعهدازوجوه عمومي مي

مواقعي  با توجه به اینکه در بکاربرده شده است و «واجب النفقهکسان » عبارت کلي تر همسر، بجای زن و (ق.ا.ا.م،96برخالف ماده) شود

آین نامه فوق  (90این حیث ماده) واجب النفقه وی محسوب شوند، از افراد شخص مدیون از حتي بستگان دیگر و مادر و ممکن است پدر

خالص حقوق وتفاوت تطبیق حقوق وفوق عبارت است از: معدل  شوند حقوق مستخدمان رسمي که بازنشسته مي دقیق تراست. و کامل تر

.پس ازفوت شخص بازنشسته ورثه وی ازاین حقوق استفاده مینمایند.وراثي که درقانون 3سال اشتغال آخرخدمت3العاده شغل مستخدم در

قانون عبارت استخدام کشوری میتوانندازحقوق متوفي استفاده کنند باوراثي که درقانون مدني ذکرشده است یکي نیست. ورثه ازدیداین 

فرزندان،زوج وزوجه دائمي، پدر ومادرکه درکفالت متوفي بوده اند.همچنین نوادگاني که پدرشان فوت شده استودرکفالت متوفي بوده «است از

حقوق وظیفه پذیرفته شده ومازادآن 4/1( ق.ا.ا.م،توقیف96(ماده)1مطابق تبصره)4اندبه این حقوق، در حقوق اداری حقوق وظیفه گویند.

 منوع ازتوقیف است. م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  140جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، ص  - 1
 239، ص 2عبد الحمید، ابوالحمد، حقوق اداری ایران، ج  - 2
  214ابوالحمد، عبدالحمید، منبع پیشین، ص  - 3
  226منبع پیشین، ص  - 4
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 نتيجه گيري 
شده  ی(تهیهاینکه، درفقه توقیف وفروش مسکن جهت ادای دین صریحاانهي شده اگرمسکن ازطریق نامشروع وحرام)کالهبردار

ین قطعااتمثیلي کامالابه آن پرداخت شد مصادیق مسثتنیات د2باشدجزءمستثنیات نیست باتوجه مباني شرعي وحقوقي قاعده که درفصل

شری بوامعه ات دین است ومالک تشخیص نفي عسروحرج مدیون میباشدباتوجه به پیشرفت جاست لذامبلغ ودیعه مسکن نیزجزءمستثنی

ین ا؟باتوجه به دیاخیرقانونگذارهرلحظه نمیتواندمصادیق جدیدی رادرقانون ذکرنمایدتشخیص اینکه این مال آیاجزء مستثنیات دین میباش

 ات دینه میبایست تفسیرمضیق کردهواصل برعدم مستثنیقاعده باقاضي رسیدگي کننده خواهدبود.امادرمقام شک مسلما دادگا

نعي ماخت نماید، راپرد خواهدبودونهایتاااینکه باتوجه بقاعده تسلیط اگرمحکوم علیه به میل خودبخواهدبافروش مستثنیات دین،محکوم به

 ندارد. 
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