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  چكيده
وقتي حكمي صادر مي شود براي به اجرا در آوردن آن شرايطي الزم است ، يكي از آن شرايط اين 

اجراييه به محكوم عليه  ابالغ شود . بر طبق است كه بايد براي حكم ، اجراييه صادر گردد و اين 
قانون اجراي احكام مدني ، همين كه اجراييه به محكوم عليه ابالغ شد ، او موظف است  34ماده ي 

، ظرف مدت ده روز ، مفاد آن را اجرا كند ، اما ممكن است كه او در اين مهلت ، حكم را اجرا 
 49هم ، عمل نكند ، در اين صورت بر طبق ماده ي  ننمايد و به هيچ يك از وظايف جايگزين ديگر

قانون اجراي احكام مدني ، محكوم له مي تواند در خواست كند تا معادل محكوم به ، از اموال 
محكوم عليه توقيف شود . بر همين اساس ، كامالً طبيعي است كه اگر محكوم عليه ، كارمند باشد ، 

والش ، قابل توقيف خواهد بود ، البته بايد توجه داشت كه حقوق و مزاياي او به عنوان بخشي از ام
  .تمامي حقوق و مزاياي كارمندان ، براي اجراي حكم ، قابل توقيف نيست

 
قانون اجراي احكام مدني ، اجراييه ، حكم ، توقيف ، حقوق ، مزايا ، كارمندان ،  :يديكل واژگان

 .حكوم بهمستخدم ، زن ، فرزند ، محكوم له ، محكوم عليه ، م

 

  مقدمه

اجراي احكام مدني يكي از مباحث بسيار مهم حقوق است . اجراي حكم غايت و هدف نهايي دادرسي است. در واقع تمام فرايند 
ه مي يابد ، توفيق آن در گرو اجراي حكم است . اگر حكم ، به هر دليل دادرسي كه با مشقات خود ، نهايتاً به صدور حكمي از دادگاه خاتم

اجرا نشود ، مي توان گفت توفيقي در دادرسي نه براي مدعي و نه براي نظام حقوقي حاصل نشده است . و اجراي عدالت محقق نخواهد شد 
ديگر مي توان گفت اجراي حكم مهمتر از دادرسي و صدور  اجراي احكام مدني را بايد ادامه فرايند دادرسي به حساب آورد و يا به تعبير

  حكم است چرا كه در نتيجه ي اجراي حكم است كه حق به صاحب آن رسانده مي شود .
كاركنان دولت قشر وسيعي از ارائه كنندگان خدمات عمومي هستند كه در برابر كاري كه در چارچوب سازمان هاي دولتي و 

كاركنان دولت به علّت آنكه متشكل از اقشار متنوع و گوناگوني از جامعه حقوق و مزايايي دريافت مي كنند.  نندعمومي به جامعه ارائه مي ك
هستند و به طريق مختلف در صحنه ي اجتماعي روابط وسيعي دارند ، ممكن است در جريان روابط اقتصادي و مالي يا اجتماعي خود 

تحمل مسئوليت هاي مدني و كيفري گردند كه جبران آنها از طريق مالي امكان پذير خواهد  تعهداتي را بپذيرند يا موجب ايراد خسارت و
بود و منبع مالي چنين كارمندي نيز اصوالً حقوق و مزايايي است كه از دولت دريافت مي كند پس اولين منبعي كه محاكم قضايي و اجرايي 

يانه اوست . همان منبعي كه مي بايست با آن زندگي خود و خانواده اش را و طلبكاران شخصي كارمند دولت سراغ آن مي روند حقوق ماه
تأمين كند و جريان سخت زندگيش را هدايت نمايد . اگر اين منبع از او قطع گردد او نيز به نابودي خواهد گرائيد . پس الزم است حدودي 

  ي پيدا كرده را به نابودي نكشاند . در اين مورد مراعات گردد و كارمندي كه محكوميت قضايي يا مسئوليت مدن
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بررسي نحوه و ميزان توقيف حقوق كارمندان دولت در 
  حقوق موضوعه 
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  بخش اوّل .

توقيف در لغت به معناي بازداشت كردن ، در جائي واداشتن ، از حركت بازداشتن ، ضبط كردن ، است . واژه هاي حقوق و مزايا هم 
مجموع پولي گفته مي شود كه به به ترتيب به معناي ، جمع واژه هاي حق و مزيت مي باشد . و عبارت ( حقوق و مزايا ) ، در اصطالح به 

  اشخاصي كه براي ديگران كار مي كنند ، پرداخت مي شود .
  كارمند در لغت به معناي كسي كه در اداره يا بنگاهي كار مي كند ، عضو اداره ، آمده است . 

ترخيص . در صورت اوّل در ترمينولوژي حقوق توقيف چنين بيان شده است : ( سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار 
  توقيف شخص و در صورت دوم توقيف مال صدق مي كند ) .

و تعريف حقوق در ترمينولوژي چنين آمده : ( در رشته ي حقوق اداري به معني اجرت كار كارمند دولت است گاهي به غلط (( 
  سابقاً گفته مي شد .حقوقات )) هم استعمال شده است در همين معني (( مواجب )) و (( وظيفه )) نيز 

 –حق الزحمه  –پاداش  - كمك –مزايا به معناي آنچه كه كارمند دولت اضافه بر حقوق اصلي خود ميگيرد و شامل : فوق العاده 
  .)  1322/  10/ 6آئين نامه ي مزايا مصوب  54حق حضور و غيره مي شود ، از نظر تطبيقي (( انفال )) در فقه همان مزايا است ، ( ماده ي 

  چنين مقرر مي دارد : 96در ماده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب اّول آبان ماه 
از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و بانك ها و شركت 

  باشند ربع و االثلث توقيف مي شود .ها و بنگاه هاي خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند 
: توقيف و كسرِ يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه ي افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين  1تبصره ي 

  مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد .
  : حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي شود .  2تبصره ي 

حد اجراي احكام مدني با شخص روبروست كه از پرداخت بدهي خود امتناع ورزيده است . قانونگذار نيز تمام راههاي ممكن را وا
براي وصول محكوم به از چنين شخصي پيش بيني كرده است در اين ماده نيز وصول محكوم به از شخصي مدنظر واقع شده است كه كارمند 

در اين ماده و مواد ديگر قانون اجراي احكام مدني اين نتيجه حاصل مي گردد كه اگر محكوم عليه داراي  دولت است . از جمع ضوابط مقرر
  شغل آزاد باشد توقيف اموال او وسيله استيفاي محكوم به واقع مي شود . 

لكه حقوق و مزاياي ماهانه او امّا اگر محكوم عليه كارمند دولت باشد نه تنها اموال او موضوع استيفاي محكوم به واقع خواهد شد ، ب
 نيز محلّي است كه بتوان به ميزان مقرر در قانون از آن وصول كرد . البته در اين ارتباط مي توان مطلب فوق را نقد و بيان داشت كه بين

راغ اموال او مي رود و كارمند و غيركارمند از جهت استيفاي محكوم به فرقي نيست چرا كه در فرض امتناع محكوم عليه ، مأمور اجرا به س
مال  در اينجا كه مأمور اجرا با كارمند دولت روبروست از همان قاعده مراجعه به اموال در مورد او نيز استفاده و چون حقوق و مزاياي ماهانه

  متعلّق به محكوم عليه است ، لذا مورد مراجعه مأمور اجرا قرار مي گيرد .
عليه كارمند دو محل براي استيفاي محكوم به وجود دارد و در محكوم عليه غيركارمند ولي به هر حال شكي نيست كه در محكوم 

يك محل ، به عبارت ديگر وصول اقساطي محكوم به از حقوق و مزاياي محكوم عليه كارمند نيز ممكن است در حالي كه در مورد غيركارمند 
  راي احكام مدني باشد .قانون اج 90چنين اقدامي ممكن نمي باشد مگر اينكه مشمول ماده 

قانون اجراي احكام مدني : ( در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم  90ماده 
ط يا عليه مي پردازد و محكوم له تقاضاي استيفاءمحكوم به را از آن بنمايد داد و رز( مأمور اجرا ) به شخص ثالث اخطار مي كند كه اقسا

  عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد .)
قانون اجراي احكام مدني تمام مراجع دولتي و غيردولتي مد نظر قانون گذار واقع شده اند ، زيرا سازمانها و مؤسسات  96در ماده 

اده جامع تمامي اشخاص حقوقي دولتي و دولتي يا وابسته به دولت و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آنها به شرح مذكور در اين م
غيردولتي مي باشند . قابل ذكر اين كه به نظر مي رسد منظور قانون گذار از عبارت (( بنگاه هاي خصوصي )) كارگاههاي كوچك باشد كه 

  مشمول قانون كار بوده و كارگران آن مجموعه را تحت پوشش حقوق و مزايا قرار داده اند .
ه واحد اجراي احكام مدني تمامي اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي وظيفه خواهند داشت مطابق در خواست بنابراين حسب مكاتب

  ، نسبت به توقيف ربع يا ثلث حقوق و مزاياي مستخدم خود را كسر و به واحد اجراي احكام بفرستند .
از مراجع مذكور ، وضعيت محكوم عليه را از : به نظر مي رسد ، واحد اجراي احكام ، مي بايست قبل از تقاضاي توقيف  1حالت 

قانون  96حيث مجرد يا متاهل بودن و يا داراي فرزند بودن يا نبودن بررسي كند و پس از احراز و تطبيق آن با شرايط مقرر در ماده ي 
  اجراي احكام مدني نسبت به توقيف حقوق محكوم عليه تا ثلث يا ربع آن اقدام نمايد . 
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، وضعيت اشخاص حقوق بگير نيز از اين دو حالت خارج نيست كه يا پرونده پرسنلي آنان در دستگاه متبوع حاكي : اينكه  2حالت 
 از داشتن زن و فرزند يا حاكي از مجرد بودن است . نتيجه : بنابراين وظيفه دستگاه متبوع است كه بر اساس در خواست واحد اجرا مطابق با

ضعيت او را از لحاظ مجرد يا متأهل بودن و يا داراي فرزند بودن يا نبودن ، بررسي و نسبت به توقيف پرونده و سوابق استخدامي شخص ، و
  ربع يا ثلث حقوق و مزاياي او اقدام كند. 

امّا اگر حسب داليل و مدارك بر واحد اجرا محرز باشد شخص وضعيت روشني دارد ، واحد اجرا از دستگاه متبوع او خواهد خواست 
  ارك موجود ( مثالً اگر داراي زن و فرزند است ) ، ربع حقوق و مزاياي او را توقيف كند .كه طبق مد

داللت دارد كه قانونگذار مرد خانواده را محكوم عليه فرض نموده است و در مقابل »در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند « عبارت 
. در حالي كه بسباري از محكومين محاكم مدني زناني هستند كه داراي شوهر و نيز انسان مذكر را به عنوان فرد مجرد در ذهن داشته است 

در مورد اين دسته از افراد حكمي ندارد . آنچه به عنوان راهكار به ذهن  96فرزند بوده و يا دختراني هستند كه هنوز ازدواج نكرده اند . ماده 
  مي رسد دو استدالل است .

جامعه ، افراد خارج از دو دسته نيستند . يا اين كه داراي زن يا فرزند هستند كه در اين صورت استدالل اوّل آن است كه در نظر 
ربع حقوق و مزاياي آنها توقيف خواهد شد . و يا اين كه خارج از دسته اول مي باشند كه در اين صورت با هر شرايطي كه باشند مشمول 

  ساس اين استدالل از حقوق و مزاياي اشخاص ذيل به ميزان ثلث توقيف خواهد شد . حكم ثلث توقيف حقوق و مزايا قرار مي گيرند . بر ا
  زنان داراي شوهر و فرزند .  - زنان داراي فرزند      ج - زنان داراي شوهر    ب -الف
  پسران فاقد همسر . - دختران فاقد شوهر .            ه - د

هم مردي را شامل مي شود كه داراي زن يا فرزند است و هم » م باشند داراي زن يا فرزند ه« استدالل دوم آن است كه عبارت 
زن  زني را شامل مي شود كه داراي فرزند است . امّا زني را كه داراي شوهر است شامل نخواهد شد . و به غير از مرد داراي زن يا فرزند و يا

  د .داراي فرزند اشخاص ذيل مشمول حكم ثلث توقيف حقوق و مزايا خواهند بو
  پسران فاقد همسر . -دختران فاقد شوهر       ج -زنان داراي شوهر      ب -الف

اين كه كداميك از دو استدالل فوق صحيح تر است به طور قطع و يقين بايد گفت استدالل دوم داراي وجاهت بيشتري است 
  بنابراين اقدام مطابق استدالل دوم پسنديده تر خواهد بود .

را به طور مطلق به كار برده است . اطالق واژه ي زن ، همسر موقت را نيز شامل مي » زن « اي احكام مدني واژه قانون اجر 96ماده 
زن  <<شود و اگر شخصي داراي همسر موقت باشد فقط توقيف ربع حقوق و مزاياي او قابل توجيه است . درمقابل نيز مي توان گفت واژه 

مبنا آن است كه چون نوعاً ازدواج ها دائم بوده و فقط در ازدواج دائم تكليف دادن نفقه به عهده داراي يك مبناست و اين  96در ماده >>
قانون مدني مؤيد اين مطلب است ) لذا قانونگذار به زن دائم نظر داشته است ، چرا كه اگر مرد زن دائم داشته باشد  1106مرد است ( ماده 

ورت شايسته نمي باشد بيش از ربع حقوق و مزاياي او توقيف شود آن هم به جهتي كه از مابقي ملزم به انفاق نسبت به او بوده و در اين ص
نفقه و هزينه زندگي را تأمين مي كند امّا اگر زن همسر موقت باشد شوهر از جهت پرداخت نفقه تكليفي ندارد و چون در اين خصوص فاقد 

ين از حقوق و مزاياي او به ميزان ثلث توقيف خواهد شد . اين كه كداميك از دو نظر تكليف است لذا مانند آن است كه همسري ندارد . بنابرا
با نظر اوّل سازگار است امّا از جهت مبناي حقوقي و منطقي نظر دوم قابل دفاع است  96در ماده » زن « صحيح است بايد گفت اطالق كلمه 

  انست . را بايد در مورد همسر دائمي جاري د 96و حكم مقرر در ماده 
  چنين اشعار مي دارد : ( در عقد دائم نفقه ي زن به عهده ي شوهر است .)  1106قانون مدني در ماده 

  بخش دوم . 
  گفتار اوّل .

  ميزان حقوق و مزاياي قابل توصيف :
پيش بيني شده است . مستخدم ( كارمند ) عالوه بر حقوق ثابت ماهانه از فوق العاده ها و مزايايي استفاده مي كنند كه در قانون 

فوق فوق العاده ها شامل فوق العاده شغل ، فوق العاده مشاغل ، مديريت ، فوق العاده مشاغل تخصصي ، فوق العاده كارانه مشاغل استاندارد ، 
  العاده خدمت و نگهداري نيروي متخصص ،   فوق العاده شغل و مشاغل فوق ليسانس و دكتري مي باشد .

مندي نيز مبالغي است كه به كارمند دولت صرف نظر از مزايا و صرفاً به منظور مساعدت به خانواده ي وي كمك هزينه عائله 
متناسب با تعداد فرزندان و سن آنها قابل پرداخت است . در عرف اداري و اجتماعي مجموع حقوق و مزايا و كمك هزينه عائله مندي را ، 

قانون اجراي احكام مدني است ، عرف اداري نيست ،  96ا آنچه كه مورد نظر قانون گذار در ماده معموالً همان حقوق ماهانه مي نامند . امّ
صرفاً حقوق و مزاياي كاركنان دولت قابل توصيف است و ساير دريافتي هاي آنان از جمله عائله مندي قابل توقيف نمي  96بلكه از نظر ماده 

  ضائيه اقدام به صدور چند نظريه نموده است .باشد . در تأئيد اين نظر اداره ي حقوقي قوه ق
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: كسر يك سوم يا يك چهارم حقوق كارمندان از اصل و مزاياي حقوق كارمندان است نه از  11/7/71 – 3213/7نظريه شماره 
  باقيمانده آن .

قانون اجراي احكام مدني شامل  96اعالم مي دارد كسر ربع يا ثلث حقوق موضوع ماده  82/ 7/ 14 – 5936همچنين نظريه شماره 
فوق العاده شغل نيز مي شود ولي شامل دريافت هاي كارمند كه مربوط به كار و فعاليت مازاد بر تكليف قانوني است از جمله اضافه كاري 

  حق التدريس ، حق التأليف و امثال آن نمي شود . 
قانون اجراي احكام بايد  96نيز كسر يك چهارم يا يك سوم از حقوق كارمندان موضوع ماده 82/ 6/8 – 7/ 6505برابر نظريه شماره 

  از اصل حقوق و مزاياي كارمند كه مستمراً به وي پرداخت مي شود صورت گيرد و قبل از كسر اقساط بانك يا هر نوع بدهي ديگر .
قانون اجراي  96مزاياي غير مستمر از جمله اضافه كاري و مأموريت از شمول ماده  82/  8/  28 – 7/ 6949طبق نظريه شماره 

  احكام خارج است . 
در مورد توقيف حق التدريس ، پاداش ، عيدي و كمك  1373/ 2/  1مورخ  7/  554اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 

دريافتي هاي مستخدم ،آنچه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني  از مجموع« خواروبار چنين اعالم داشته است : 
مي باشد مانند اضافه كار ، حق التدريس ، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه عالوه بر دريافتي هاي 

به او مي پردازند جزء مزاياي مستمر يا غير مستمر نبوده و در نتيجه مشمول  ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواروبار و غيره
  قانون اجراي احكام مدني نيست . 96مقررات ماده 

بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي باشد، از جمله فوق العاده شغل ، فوق العاده خارج از مركز يا كشور ، 
  » قانون اجراي احكام مدني نبوده ، ثلث و ربع آن قابل توقيف است .  96كار يا شيفت و غيره مشمول مقررات ماده بدي آب و هوا ، صعوبت 

بنابراين و با توجه به مراتب فوق در صورتيكه كارمندان دولت محكوميت حقوقي پيدا كنند و از طريق دسترسي به حقوق آنها 
1ر از محكوميت آنها اجرايي گردد . نمي توان به غي

1يا 4
  حقوق و مزاياي آنان را توقيف نمود . 3

  گفتار دوم : 
  توقيف حقوق و مزاياي بازنشتگي : 

زماني كه كارمندي به علّت كهولت سن يا فرسودگي ، قادر به ادامه ي كار نباشد ، به وسيله ي بازنشستگي به كار او پايان داده مي 
پرداخت مي شود ، كه به آن حقوق بازنشستگي گفته مي شود . بر طبق تبصره ي يك  شود . در اين دوره ، به شخص بازنشسته ، حقوقي

قانون اجراي احكام مدني ، توقيف حقوق و مزاياي بازنشستگي ، صرفاً به ميزان يك چهارم ، مجاز مي باشد آن هم به اين شرط  96ماده ي 
ه يك شخص بازنشسته است ، ضمانت مي كند كه بدهي شخص ب كه بدهي ، مربوط به شخص بازنشسته باشد . براي مثال : شخص الف ك

  را به طلبكار او يعني شخص ج بپردازد ، مدّتي بعد ، شخص الف با شخص ج براي پرداخت اين بدهي ، اختالف پيدا مي كنند .
اخت بدهي مي نمايد شخص ج عليه شخص الف ، در دادگاه اقامه ي دعوا مي كند و در نهايت ، دادگاه شخص الف را محكوم به پرد

. در اين حالت شخص ج نمي تواند طلب خود را از محل بازنشستگي محكوم عليه (يعني شخص الف ) وصول كند زيرا بدهي شخص الف در 
  اين مثال ، مربوط به شخص او نبوده است .

از » يك چهارم « صرفاً مي توان در هر حال ، توجه به اين نكته الزم است كه حتّي اگر بدهي ، مربوط به شخص بازنشسته باشد 
  حقوق هر ماه او را توقيف نمود حّتي اگر شخص بازنشسته ، زن يا فرزند نداشته باشد.

  گفتار سوم :
  توقيف حقوق و مزاياي وظيفه :

  حقوق وظيفه ي وراث . –حقوق وظيفه ي از كار افتادگي  ب  –حقوق وظيفه بر دو نوع است : الف 
كار افتادگي : حقوق وظيفه ي از كار افتادگي  ، مستمري ثابتي است كه در صورت از كار افتادگي و يا حقوق وظيفه ي از  -الف 

  نقص عضو كارمند ، به او پرداخت مي شود .
  حقوق وظيفه ي وراث:حقوق وظيفه ي وراث ، مستمري ثابتي است كه در صورت فوت كارمند ، به وراث او پرداخت مي شود . - ب

ه واسطه ضمانت از ديگري ، مديون واقع و حكم محكوميت او به پرداخت بدهي صادر و اين حكم منجر به ممكن است شخصي ب
صدور اجرائيه شده امّا محكوم عليه بعداً فوت نموده باشد . سؤال اين است كه آيا استيفاي محكوم به از حقوق وظيفه ورثه وي ممكن است 

نظر به « چنين اظهار نظر نموده است :  1376/  1/ 10 – 51/7ه اين سؤال طي نظريه شماره يا خير ؟ اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ ب
قانون اجراي احكام مدني حقوق وظيفه هنگامي قابل توقيف و كسر خواهد بود كه اين مربوط به شخص  96اينكه مطابق تبصره يك ماده 

قانون امور حسبي مي توان بابت ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است  225ه وظيفه بگير باشد ، ثانياً حقوق وظيفه را در صورتي برابر ماد
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، پرداخت نمود ، كه جزء تركه به حساب آيد در حاليكه حقوق وظيفه جزء تركه محسوب نمي شود . بنابراين توقيف حقوق ورثه بابت اين 
  » مورث آنان، فاقد وجاهت قانوني است . 

ديون و حقوقي كه به عهده ي متوفي است بعد از هزينه ي « مقرر مي دارد :  225ماده ي در  1319قانون امور حسبي مصوب 
  » كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه هاي ضروري از قبيل هزينه ي حفظ و    اداره ي تركه بايد از تركه داده شود . 

  گفتار چهارم : 
 توقيف حقوق و مزاياي نظاميان در حال جنگ : 

قانون اجراي احكام مدني ، اگر محكوم عليه ، نظامي در حال جنگ باشد ، حقوق و مزاياي او براي  96ماده  2تبصره ي بر طبق 
پرداخت محكوم به ، توقيف نخواهد شد . نظامي به فردي گفته مي شود كه به استخدام نيروهاي مسلح در آمده و جزء نيروهاي لشگري 

ماده  2ي فيزيكي بين نيروهاي نظامي از دو سپاه مختلف است . بايد توجه داشت كه در تبصره ي محسوب مي شود . جنگ نيز حالت درگير
استفاده شده است در نتيجه ، اين تبصره ، هم شامل جنگ ميان دو دولت و هم » جنگ « قانون اجراي احكام مدني ، صرفاً واژه ي  96

داخلي ، جنگ بين نيروهاي غير نظامي نيست بلكه منظور ، جنگي است كه شامل جنگ هاي داخلي مي گردد ، البته منظور از جنگ هاي 
  بين نظاميان و گروههاي شورشي داخلي به راه افتاده باشد .

در مقابل ، توقيف حقوق و مزاياي نظامياني كه در حال جنگ نيستند ( مثل نظامياني كه در پشت جبهه خدمت مي كنند ) 
  .مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود 

قانون اجراي احكام مدني حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ مي باشند ،  96ماده  2همانطور كه ذكر شد به داللت تبصره 
آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراي نيز در اين ارتباط حكم مشابه دارد . اين ماده چنين مقرر  82توقيف نمي شود . ماده 

  » .هزينه سفر مأمورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند ، ممنوع است  بازداشت« داشته است : 
  بخش سوم .

  روش توقيف حقوق و مزاياي كارمندان :
  اشعار مي دارد : 97قانون اجراي احكام مدني مصوب اّول آبان ماه ، يكهزار و سيصد وپنجاه و شش در ماده 

.م ) مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابالغ مي نمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است  1. 1ق .96در مورد ماده ي فوق ( م 
  از حقوق و مزاياي محكوم عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد .

ر و به مدير اجرا از دستگاه متبوع محكوم عليه خواهد خواست تا حسب مورد ربع يا ثلث حقوق و مزاياي او را كس 97مطابق ماده 
  قسمت اجرا بفرستد . اعالم مدير اجرا به سازمان مربوط مي تواند به يكي از دو صورت ذيل انجام شود :

طي نامه اداري از دستگاه متبوع كارمند خواسته مي شود حسب مورد ربع يا ثلث حقوق و مزاياي ماهانه او كسر و به حساب  -الف
  يق پست يا به وسيله ذينفع براي دستگاه مورد نظر فرستاده مي شود .اجرا واريز شود . در اين صورت ، نامه از طر

به موجب اخطاريه اي به دستگاه متبوع كارمند امر مي شود حسب مورد ثلث يا ربع حقوق و مزاياي او كسر و به حساب اجرا  - ب
  واريز شود . اين اخطاريه توسط مأمور ابالغ به مخاطب ابالغ مي شود .

  است كه نسخه ابالغ شده اخطاريه اعاده و در پرونده اجراي ضبط مي شود . مزيت روش دوم اين
در صورتي كه رئيس يا مدير سازمان از اجراي دستور دريافتي امتناع نمايد ، ضمانت اجراي اين تخلف بسته به جايگاه آن سازمان 

باشد و به تكليف خود عمل نكند ، مشمول مجازات مقرر  متفاوت خواهد بود . اگر مدير يا رئيس دستگاه دولتي مخاطب امريه ي قسمت اجرا
قانون مجازات اسالمي است . امّا اگر مدير شركت خصوصي ، مخاطب امريه ي اجرا باشد و به اين تكليف عمل نكند ، ضمانت  576در ماده 

قانون اجراي احكام  94باشد كه برابر ماده  اجراي كيفري وجود ندارد . شايد تنها اقدامي كه اجرا بتواند در چنين وضعيتي انجام دهد اين
  مدني به توقيف اموال ثالث ( شركت يا مؤسسه اي كه از كسر حقوق مستخدم امتناع نموده است ) بپردازد .

چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها : «  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  576ماده 
و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا  در هر رتبه

اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج 
  » هد شد . سال محكوم خوا

هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به « قانون اجراي احكام مدني :  94ماده 
  ».ميزان وجه مزبور از دارائي اوتوقيف خواهد شد
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  بخش چهارم .
  گفتار اول:

  توقيف توأم حقوق و مزاياي محكوم عليه با اموال ديگر وي :
توقيف حقوق ومزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگرمالي از محكوم عليه معرفي شود « قانون اجراي احكام مدني :  98ماده 

براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق ومزاياي استخدامي 
  »محكوم عليه موقوف مي شود.

ان گفت، تا زماني كه امكان وصول محكوم به از اعيان اموال محكوم عليه وجود دارد، توسل به اجراي حكم ازطريق توقيف مي تو
حقوق استخدامي، آن هم به شيوه ي مستمري ناصواب است. زيرا ، محكوم لهي كه   مي تواند محكوم به را يكجا وصول كند ، به طريقي 

  وم به را در طول زمان و به اقساط دريافت نمايد. روي نمي آورد كه به موجب آن محك
بنابراين , قانون گذار با اين فرض كه محكوم عليه نتوانسته محكوم به را با توقيف ساير اموال محكوم عليه , دريافت نمايد ، به 

ر به معرفي مالي از محكوم عليه شد ، توقيف حقوق استخدامي روي آورده است. لذا, براي او اين فرصت را ايجاد كرده است كه اگر بعدا قاد
بتواند براي وصول محكوم به ، تقاضاي توقيف آن را بنمايد. البته در اين صورت, از توقيف حقوق رفع اثر مي شود, مگر اين كه مال توقيف 

  شده براي استيفاي كامل محكوم به كافي نباشد.
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مبني بر تقاضاي  2در ماده ي توقيف حقوق كارمند دولت مانع از اعمال ضمانت اجراي مقر 

 حبس محكوم عليه نخواهد بود ، مگر اينكه قبالً دادگاه حكم اعسار نامبرده را صادر كرده باشد . بنابراين محكوم عليه، در صورتي از خطر
  عسار خود را به اثبات برساند.حبس به خاطر عدم پرداخت محكوم به، رهائي پيدا مي كند كه توانسته باشد, ا

هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود « مقرر مي دارد:  2در ماده  1377قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 
به تأديه نموده و چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد, دادگاه او را الزام 

چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد و در غير اين صورت بنا به 
  تقاضاي محكوم له, ممتنع, را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

ه و در ذمه ي مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد تبصره: چنانچه موضوع اين ماده صرفاً اين بود
داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوط 

  »عمل خواهد شد.
  توقيف حقوق و مايا در برابر چند اجرائيه:

كارمندي, دو يا چند اجرائيه صادر شود, او نيز به ميل خود آن ها را اجرا نكند و نوبت به توقيف حقوق و مزاياي  ممكن است عليه
  كارمندي او برسد. در چنين فرضي براي توقيف حقوق و مزايا, بايد به تاريخ صدور اجرائيه ها توجه كرد:

  ور اجرائيه ها با هم يكسان باشد, يك سوم ياتاريخ صدور اجرائيه ها با هم يكسان است. اگر تاريخ صد -الف
  يك چهارم حقوق و مزايا , به نسبت ميزان محكوم به مابين آنها تقسيم مي شود.

تاريخ صدور يك اجرائيه , قبل از تاريخ صدور اجرائيه ي ديگر است و بابت آن , ماهانه از حقوق و مزاياي محكوم عليه كاسته  - ب
  مي شود.

ام محكوم به درج شده در اجرائيه ي اول پرداخت نشود, امكان وصول محكوم به اجرائيه دوم وجود ندارد و نبايد در اين حالت تا تم
  تصور كرد كه در مقابل هر اجرائيه , يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم عليه , قابل توقيف است.

  گفتار دوم: 
  توقيف حقوق و مزاياي كارمندان بدون صدور حكم:

آنچه كه تا كنون بيان شد, ناظر به مواردي بود كه حكمي عليه يك كارمند صادر شود و او به ميل خود , آن حكم را اجرا نكند, در 
نتيجه براي وصول محكوم به از طريق كاستن از حقوق ومزاياي او اقدام مي شود امّا در برخي از موارد, اشخاص مي توانند مطالبات خود را 

يازي به تحصيل حكم باشد, وصول كنند. اين امكان, زماني فراهم است كه براي بدهي , يك سند الزم االجرا وجود داشته بدون اين كه ن
  باشد.

عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ( سند, نوشته اي  –قانون مدني , سند  1284بر طبق ماده ي 
آئين نامه ي اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات  1است كه قابليت استناد دارد) و بر طبق ماده ي 

ون صدور حكم از جانب دادگاه, امكان صدور اجرائيه براي آن وجود دارد. هر گاه اجرائي , سند الزم االجرا, سند رسمي يا عادي است كه بد
دهي براي اين اسناد, اجرائيه صادر شود, يك نسخه از اجرائيه به شخص بدهكار, ابالغ مي شود. او نيز از تاريخ ابالغ ده روز فرصت دارد كه ب
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ه بدهكار را بازداشت نمود. بر همين اساس , بديهي است كه اگر شخص بدهكار, خود را بپردازد, در غير اين صورت, مي توان اموال متعلق ب
  . كارمند باشد, حقوق و مزاياي او به عنوان بخشي از اموالش, قابل توقيف مي باشد.

  بحث ونتيجه گيري:
ام اسالمي است, جايگاه مهمي به اجراي احكام از اهميّت بسيار ويژه اي برخوردار است. و چون اجراي حكم نوعي اعمال حاكميّت توسط نظ

  خود اختصاص مي دهد.
همانطور كه بحث شد ، يكي از مصاديق اجراي مدني توقيف حقوق مستخدمين است كه من جمله راهكارهاي وصول محكوم به از محكوم 

گام اين روش، محكوم له را عليه ممتنع از پرداخت محكوم به است كه طبق ضوابط و مقررات خاص خود اجرا مي گردد. اجراي صحيح و بهن
به حقوق خود نزديك مي نمايد و راهي براي تحقق عدالت خواهد بود. و اگر محكوم عليه كارمند باشد ، محكوم له مي تواند تقاضا نمايد كه 

  حقوق و مزاياي محكوم عليه توقيف شود ( طبق چارچوب و شرايط خاص خود)
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