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ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ
در قوانين و آئين نامه ھای گوناگونی به اﯾن مسئله اشاره و تصرﯾح
شده است و ھدف نيز ﯾک امر واحد و آن ھم جلوگيری از اﯾجاد
سختی و فالکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکوميت
ھای مالی پيدا می کنند ،در اﯾن گردآوری قوانين و مقررات ،به طور
اختصار به مرور بعضی قوانين مرتبط با اﯾن موضوع می پردازﯾم :
 _ 1ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ :

ماده  ٩۶قانون اجرای احکام مدنی ميگوﯾد " :از حقوق و مزاﯾای
کارکنان سازمان ھا و مؤسسات دولتی ﯾا وابسته به دولت و شرکت
ھای دولتی وشھرداری ھا و بانک ھا وشرکت ھا و بنگاه ھای
خصوصی و نظائر آن ھا در صورتی که دارای زن ﯾا فرزند باشند ربع و
االثلث توقيف می شود".
در اﯾن ماده نکات قابل توجھی وجود دارند که از اﯾن قرارند :
 – ١-١حقوق و مزاﯾا :
" حقوق مبلغی است که پس ازکسرکسوربازنشستگی وماليات به
کارمندپرداخت می شود "
 -١-١-١قانون استخدام کشوری و ھمه ی قوانين و مقررات دﯾگر
درﯾافت ھای رﯾالی مستخدمان را در ازای کار انجام شده  ،حقوق
ناميده است  .در حالی که مفھوم حقوق گسترده تر از درﯾافت ھای
رﯾالی بوده و دربرگيرنده ی فوق العاده و مزاﯾای رﯾالی دﯾگر و درﯾافت
ھای غيرنقدی است و مفھوم مزاﯾا  ،مزاﯾای غيرمالی دﯾگری را که
مستخدم دارد نيز دربر می گيرد .مانند مرخصی استحقاقی ،
استعالجی.
 -٢-١-١حقوق مستخدم شامل حقوق اصلی وفوق العاده ھا
وساﯾرمزاﯾاﯾی است که به مستخدم پرداخت می گردد .حقوق
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مستخدم به وسيله قانون تعيين می شود و تغيير آن به عھده
قانونگذار است و رضاﯾت مستخدم در تعيين ميزان آن تأثيری ندارد .
حقوق کارمند برخالف دستمزد در بخش خصوصی متناسب با نيروی
کار نبوده بلکه ھدف از آن تأمين استقالل مالی و رفع نيازمندی ھای
ضروری وی می باشد .
 -٣-١-١مستخدم عالوه بر حقوق ثابت ماھانه ازفوق العاده ھا و
مزاﯾاﯾی استفاده می کند که در قانون پيش بينی شده است ،فوق
العاده ھا شامل فوق العاده شغل ،فوق العاده مشاغل مدﯾرﯾت،فوق
العاده مشاغل تخصصی،فوق العاده کارانه مشاغل استاندارد،فوق
العاده خدمت و نگھداری نيروی متخصص ،فوق العاده شغل ومشاغل
فوق ليسانس و دکتری می باشد.
 -۴-١-١کمک ھزﯾنه خواروبار وبن غير نقدي نيز مبالغی است که به
کارمند دولت صرف نظر از مزاﯾا و صرفاً به منظور مساعدت به خانواده
وی قابل پرداخت است .در عرف اداری و اجتماعی مجموع حقوق
ومزاﯾا را معموال ً ھمان حقوق ماھانه می نامند  .اما آنچه که مورد نظر
قانون گذار در ماده ی  ٩۶قانون اجرای احکام مدنی است عرف اداری
نيست  .بلکه از نظرماده  ٩۶صرفا حقوق و مزاﯾای کارکنان دولت قابل
توقيف است و ساﯾردرﯾافتی ھای آنان ازجمله خدمات رفاھي قابل
توقيف نمی باشد ،درتأئيد اﯾن نظراداره ی حقوقی قوه قضائيه اقدام به
صدور چند نظرﯾه نموده است :
الف( نظرﯾه شماره  : ٧١/٧/١١ – ٧/٣٢١٣کسر  ١/٣ﯾا  ١/۴حقوق
کارمندان از اصل ومزاﯾای حقوق کارمندان است نه ازباقيمانده آن .
ب( نظرﯾه شماره  ٨٢/٧/١۴ – ۵٩٣۶اعالم می دارد کسر ربع ﯾا ثلث
حقوق موضوع ماده  ٩۶قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده
شغل نيزمی شود ولی شامل درﯾافت ھای کارمندکه مربوط به کار و
فعاليت مازاد برتکليف و وظيفه قانونی است از جمله اضافه کاری حق
التدرﯾس  ،حق التأ ليف و امثال آن نمی شود.
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ج( نظرﯾه شماره  ٨٢/٨/۶ – ٧/ ۶۵٠۵نيز کسر ١/۴ﯾا  ١/٣از حقوق
کارمندان موضوع ماده  ٩۶قانون اجرای احکام باﯾد از اصل حقوق و
مزاﯾای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گيرد وقبل
ازکسراقساط بانک ﯾا ھرنوع بدھی دﯾگرصورت گيرد.
د( نظرﯾه شماره  ٨٢/٨/٢٨ – ٧/۶٩۴٩مزاﯾای غيرمستمر از جمله
اضافه کاری و مامورﯾت ازشمول ماده  ٩۶قانون اجرای احکام خارج
است .
بنابراﯾن و با توجه به مراتب فوق در صورتيکه کارکنان دولت محکوميت
حقوقی پيدا کنند و از طرﯾق دسترسی به حقوق آن ھا محکوميت آن
ھا اجراء گردد ،نمی توان به غيراز ١/۴ﯾا  ١/٣حقوق ومزاﯾای آنان را
توقيف نمود.
 – 1-2در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي ازﻣﺎده  96ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :

" در صورتيکه دارای زن ﯾا فرزند باشند " ...مجرد ﯾا متاھل بودن يا
دارای زن ﯾا فرزند بودن تفاوت دارد و اما درھردو حالت ازحقوق کارمند
 ١/۴کسر می شود .کارمند ممکن است فقط دارای زن باشد و فرزند
نداشته باشد ﯾا فرزند داشته باشد اما زن خود را طالق داده ﯾا زن او
فوت شده باشد در ھر صورت صرفاً  ١/۴ازحقوق او کسرمی شود .اما
معلوم نيست چرا ماده  ٩۶دراﯾن قسمت تا به اﯾن حد مردانه تصوﯾب
شده است .ماده  ٩۶با به کاربردن کلمه زن در آنجا که می گوﯾد دارای
زن ﯾا فرزند باشد حکم خود را محدود به کارکنان مرد نموده است در
حاليکه کارمند دولت که حقوق او توقيف می شود ،ممکن است زن
باشد و دارای شوھر و فرزند باشد  .وحکم ماده  ٩۶درمورد کارکنان زن
نيز صادق است  .ھمچنين ممکن است کارمند زن ممکن است دارای
فرزند باشد و شوھر او بدرود حيات گفته ﯾا ازاوطالق گرفته باشد .باز
ھم حکم ماده  ٩۶دراﯾن مورد جاری خواھد بود .اﯾن شيوه قانون
نوﯾسی را چاره ای نيست جز آنکه به حساب سھو قانونگذار درانشای
متن گذاشت.
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 – 1-3ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ ﻣﺎده  96ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ  ":ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﻛﺴﺮ 1/4
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﻳﺰﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ
دﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ" .

درمورد اﯾن تبصره نيز توضيح چند نکته الزم است :
نکته اول  :قانونگذار مجدداً سھو دﯾگری درانشای تبصره ﯾک ماده ٩۶
مرتکب شده و فقط به ذکر  ١/۴پرداخته واز ذکر  ١/٣خودداری نموده
است .بازنشستگانی ھم وجود دارند که معيل نبوده ﯾا درحالت تجرد
بازنشسته شده اند که در اﯾنصورت باﯾد  ١/٣ازحقوق بازنشستگی
آنان توقيف ﯾا کسرشود .البته اﯾن احتمال ھم وجود دارد که قانون ،
توقيف ﯾا کسرحقوق بازنشستگی ﯾا وظيفه را فقط به ميزان ١/۴
پذﯾرفته باشد .زﯾرا ماده  ٩۶قانون استخدام کشوری صراحت دارد که :
توقيف حقوق بازنشستگی ﯾا وظيفه در قبال مطالبات دولت ﯾا
محکوميت حقوقی ﯾا عناوﯾن دﯾگر از اﯾن قبيل فقط تا ميزان  ١/۴حقوق
بازنشستگی ﯾا وظيفه جاﯾز می باشد.
نکته دوم  :توقيف ﯾا کسر حقوق بازنشستگی به علت بازنشسته
بودن با محدودﯾت بيشتری رو به رو شده است وبرابرتبصره مذکورفقط
درصورتی حقوق بازنشسته توقيف ﯾا کسرمی شود که مربوط به
شخص آنان باشد .بنابراﯾن چنانچه بازنشسته ﯾا وظيفه بگير اقدام به
ضمانت ﯾا کفالت شخص دﯾگری نموده باشد نمی توان حقوق او را
توقيف ﯾا کسرنمود.
اﯾن نکته درتبصره ماده  ٨٣آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب
 ٨٧/۶/١١رئيس قوه قضائيه نيز صراحتاً آمده است .
نکته سوم  :بازنشسته و وظيفه بگير :
" بازنشسته ازحالت ھای استخدامی است که پيوند مستخدم با اداره
ازنگاه اشتغال و دوره فعاليت برای ھميشه برﯾده می شود .از اﯾن رو
بازنشستگی جزو حالت ھای خروج از اداره واستخدام کشوری است "
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بنابراﯾن بازنشسته شخصی است که دوران اشتغال او پاﯾان ﯾافته و
پيوندش با اداره برﯾده شده است.
" حقوق بازنشستگی مبالغی است که مستخدم پس از بازنشسته
شدن به طور مستمر تا زمانی که در قيد حيات است از صندوق
بازنشستگی درﯾافت می نماﯾد و تحت شراﯾطی پس از فوت وی وراث
مستخدم از محل آن استفاده می نماﯾند ".حقوق وظيفه حقوقی
است که وراث قانونی بازنشسته پس از فوت وی درﯾافت می نماﯾند
که انواع و شراﯾط بحث جداگانه ای را می طلبد .آنچه که به اﯾن بحث
مربوط می شود آن است که برابر تبصره ﯾک ماده  ٩۶قانون اجرای
احکام حقوق بازنشسته و وظيفه بگير را درصورتی که تعھدات
غيرمستقيمی از قبيل ضمانت ﯾا کفالت داشته باشند نمی توان
توقيف ﯾا کسر نمود .اما ھرگاه خود بازنشسته ﯾا وظيفه بگير رأساً و
شخصاً دارای تعھد باشد می توان به ميزان  ١/٣ﯾا  ١/۴از حقوق وی
توقيف و کسرنمود.
 – 1-4ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  96ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  ":ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ درﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد".

در مورد اﯾن تبصره نيز نکاتی به چشم می خورد :
نکته اول  :ماده  ٩۶به تعرﯾفی ازنظامی نپرداخته است و ھمچنين از
نيروھای انتظامی نام نبرده است .اما ازآنجا که شرکت درجنگ بداﯾتاً
و اصالتاً جزو وظاﯾف نيروھای انتظامی و پليس نمی باشد به نظرمی
رسد ھدف ومنظوراساسی تبصره مذکورحماﯾت ازکسانی باشد که
درجنگ شرکت دارند واﯾن افراد نيز کسانی نيستند بجز نظاميان  ،به
ھمين خاطرمی توان نظاميان را به نيروھای ارتشی  ،سپاھی ،
بسيجی تعميم داد ونيروھای پليس داخلی و انتظامی را از آن مفھوم
خارج نمود .
نکته دوم  :تبصره  ٢ماده  ٩۶اجرای احکام تصرﯾح به حالت جنگ نموده
است .ظاھراً قانونگذار در تصوﯾب تبصره  ٢مفھوم جنگ راچنان بدﯾھی
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تصورنموده که از تعرﯾف آن خودداری نموده است .البته در دﯾگر مقررات
وقوانين اﯾران نيز تعرﯾفی ازجنگ به عمل نيامده است .تعرﯾف جنگ را
می توان در حقوق بين الملل نيز جستجو نمود " .درحقوق بين الملل ،
جنگ شيوه اجبار ھمراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را
از نظر حقوقی چنين تعرﯾف کرد  :جنگ به عنوان ابزارسياست ملی
مجموعه عمليات و اقدامات قھرآميز مسلحانه ای است که درچارچوب
مناسبات کشورھا ) دو ﯾا چند کشور ( روی می دھد و موجب اجرای
قواعد خاصی در کل مناسبات آن ھا با ﯾکدﯾگر و ھمچنين با کشورھای
ثالث می شود .دراﯾن جھت  ،حداقل ﯾکی از طرفين مخاصمه درصدد
تحميل نقطه نظرھای سياسی خوﯾش بر دﯾگری است .به اﯾن ترتيب
عمليات قھرآميز مسلحانه وسيله وھدف تحميل اراده مھاجم است.
".۵از ظاھر عبارات تبصره  ٢چنين برمی آﯾد که منظورقانونگذار ھرگونه
درگيری مسلحانه ای است که نيروھای نظامی را به خود مشغول
نماﯾد وتوجھی به نوع جنگ ) پيشگيرانه  ،تدافعی  ،تھاجمی ( وﯾا
نحوه آغاز آن ) با اعالم رسمی ﯾا بدون آن ( و ساﯾر عناصر دﯾگری که
مفھوم حقوقی جنگ را می سازند ننموده است از طرف دﯾگر معلوم
نيست آﯾا منظور قانون گذار جنگ ھای ملی است ﯾا جنگ ھا ودرگيری
ھای داخلی ھم جزو مفھوم جنگ می باشند؟
تبصره  ٢ميان نظاميان ﯾک تفاوت کلی نيز قاﯾل شده است ازنظرتبصره
مذکورنظاميان ﯾا در جنگ شرکت دارند ﯾا شرکت ندارند و حقوق و
مزاﯾای نظاميانی که در جنگ شرکت دارند را غير قابل توقيف دانسته
است با توجه به بيان تبصره مذکور می توان پذﯾرفت که حقوق ومزاﯾای
نظاميانی که در جنگ نيستند قابل توقيف می باشد .مسلماً با توجه
به وسعت مفھوم جنگ وحالت ھای آن و ھمچنين حالت ھای
غيرجنگی مانند متارکه ،تعليق ،مخاصمات  ،آتش بس  ،معاھده صلح
قوانين استخدامی و اداری جاﯾگاه مناسبی برای اﯾن مساﯾل نمی
باشند و جا دارد جھت جلوگيری از تشتت آراء و روﯾه ھای اداری تعرﯾف
متناسبی که پاسخگوی مقررات اداری نيز باشد توسط قانون گذاربه
عمل آﯾد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ 7 .............................................

 -2ﻣﺎده  97ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ :

" درمورد ماده فوق مدﯾر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابالغ می
نماﯾد و رئيس ﯾا مدﯾر سازمان مکلف است از حقوق و مزاﯾای محکوم
عليه کسرنموده و به قسمت اجرا بفرستد".
تکليف اﯾن ماده متوجه رئيس ﯾا مدﯾر سازمانی است که مستخدم
دولتی از آن حقوق درﯾافت می نماﯾد .نکته برجسته و مھمی که به
برخی مناقشات خاتمه می دھد اﯾن است که درماده  ٩٧به طور واضح
تصرﯾح شده است که از حقوق و مزاﯾای محکوم عليه کسرمی شود و
نباﯾد ازساﯾر درﯾافتی ھای مستخدم محکوم عليه کسر و برداشت
نمود بنابراﯾن رئيس سازمان با استفاده از عواملی که در اختياردارد
)نظير واحد حسابداری و مميزی حقوق ( موظف است مطابق اجرائيه
واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت  ١/۴ﯾا  ١/٣خسب مورد از
حقوق کارمند خود کسر و به قسمت اجرا ارسال نماﯾد.
نکته دﯾگری که در اﯾن ماده به چشم می خورد آن است که ماده ٩٧
صراحتاً به ماده  ) ٩۶ماده فوق ( اشاره نموده است .به اﯾن معنی که
بدواً حکم نحوه توقيف و برداشت از حساب مستخدم دولت درماده ٩۶
معين و تشرﯾح گردﯾده و سپس درماده  ٩٧ابالغ اجرای آن توسط
مدﯾراجرا تعيين گردﯾده است .نتيجه آنکه تشخيص  ١/٣ﯾا  ١/۴و متاھل
ﯾا مجرد بودن و وضعيت حقوق بازنشستگی و وظيفه و ھمچنين
وضعيت نظاميان در جنگ ھمگی به عھده واحد اجرای احکام می
باشد وسازمان ﯾا اداره متبوع مستخدم محکوم عليه ھيچ تکليفی
درتعيين مصادﯾق وتشخيص داﯾره شمول حکم و نحوه اجرای آن ندارد
وصرفاً مکلف است برابر ابالغ مدﯾر اجرا اقدام نماﯾد .مگر آنکه وضعيت
جدﯾدی مانند تغيير حالت تجرد به تاھل پيش آﯾد و مدﯾر اجرا ازآن بی
اطالع باشد که در اﯾنصورت مراتب باﯾد به اطالع قسمت اجرا رسيده تا
کسر حقوق از  ١/٣به  ١/۴تغيير ﯾابد.
نظرﯾه شماره  ٨٣/٣/٢٨ - ٧/٢١١٠اداره حقوقی قوه قضائيه نيز می
گوﯾد :
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برای کسر حقوق و مزاﯾای محکوم عليه کارمند نياز به تقدﯾم
دادخواست نيست  .پس از درخواست محکوم له دراجرای ماده ٩٧
قانون اجرای احکام مدنی مدﯾراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابالغ
می نماﯾد و رئيس ﯾا مدﯾر سازمان مکلف است ازحقوق و مزاﯾای
محکوم عليه کسرنموده و به قسمت اجرا بفرستد.
تکليفی که ماده  ٩٧متوجه رئيس سازمان متبوعه کارمند محکوم عليه
نموده دارای ضمانت اجرای کيفری نيز می باشد .نظرﯾه مشورتی
شماره  ٧٧/۶/١۶ – ٧/۴۴۶٠اداره حقوقی قوه قضائيه در اﯾن رابطه می
گوﯾد  :کسر  ١/٣ﯾا  ١/۴از حقوق کارمند وظيفه قانونی سازمان مربوط
است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده  ٩آئين دادرسی مدنی و۵٧۶
قانون مجازات اسالمی خواھد بود .درتوضيح اﯾن نظرﯾه با توجه به تارﯾخ
آن و تغيير مقررات آئين دادرسی مدنی باﯾد گفت که ماده  ٨قانون
جدﯾد آئين دادرسی درامورمدنی مصوب  ١٣٧٩می گوﯾد ھيچ مقام
رسمی ﯾا سازمان ﯾا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغييردھد
وﯾا از اجرای آن جلوگيری کند مگر دادگاھی که حکم را صادرنموده و ﯾا
مرجع باالتر ،آن ھم درمواردی که قانون معين نموده باشد.
ماده  ۵٧۶قانون مجازات اسالمی نيز جلوگيری از اجرای احکام و اوامر
مقامات قضاﯾی را مستحق انفصال از خدمات دولتی از ﯾک تا پنج سال
دانسته است.
 -3ﻣﺎده  98ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ :

"توقيف حقوق و مزاﯾای استخدامی مانع ازاﯾن نيست که اگر مالی از
محکوم عليه معرفی شود برای استيفای محکوم به توقيف گردد ولی
اگر مال معرفی شده برای استيفای محکوم به کافی باشد توقيف
حقوق و مزاﯾای استخدامی محکوم عليه توقيف می شود".
ھدف ماده  ٩٨ھمچنان دوری جستن از توقيف حقوق استخدامی
کارکنان دولت است و به دنبال بھانه ای است که به طرﯾقی
ازبازداشت حقوق استخدامی دوری نماﯾد .البته درمواردی بازداشت
حقوق استخدامی محکوم عليه و وصول دﯾن از آن برای محکوم له
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راحت تر و مطمئن ترمی باشد وبه ھمين خاطر ممکن است محکوم
له به معرفی اموال دﯾگر مستخدم محکوم عليه رغبتی نداشته باشد
و آن را معرفی ننماﯾد .پس دراﯾنصورت عمال ً ماده  ٩٨بالاجرا می ماند.
برای برون رفت از اﯾن ابھام باﯾد به مستخدم محکوم عليه نيزاﯾن اﯾن
امکان وحق را دارد که خود نيز اقدام به معرفی اموال دﯾگرخود نماﯾد که
دراﯾنصورت برابر حکم ماده  ٩٨در صورتيکه مال معرفی شده استيفای
محکوم به را بنماﯾد از حقوق ومزاﯾای استخدامی رفع توقيف خواھد
شد .بنابراﯾن ھم محکوم عليه و ھم محکوم له می توانند اموال
دﯾگری را جھت استيفای طلب معرفی نماﯾند که اﯾن امر در صورت
کافی بودن موجب رفع توقيف ازحقوق استخدامی خواھد شد و طلب
محکوم له طبق مقررات اجرای احکام درباب بازداشت اموال منقول و
غيرمنقول استيفا خواھد شد .بنابراﯾن با توجه به حکم ماده  ٩٨محکوم
له حق نخواھد داشت برتوقيف و کسرحقوق استخدامی محکوم عليه
در صورت معرفی اموال دﯾگر اصرار نماﯾد.
اما حالتی نيز متصور است که مستخدم محکوم عليه اموال خود را
پنھان نموده است و صرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد.
اداره حقوقی قوه قضائيه درنظرﯾه شماره  ٨٢/۶/٢٢ – ٧ /۵٢۶۶در اﯾن
مورد می نوﯾسد  " :باتوجه به مقررات مواد  ٩۶و ٩٧قانون اجرای احکام
مدنی کسر  ١/٣ﯾا  ١/۴ازحقوق ومزاﯾای کارمند برای سازمان مربوط
ﯾک تکليف قانونی است  ،بنابراﯾن مقررات مذکورالزم الرعاﯾه است.
درنتيجه اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنيات
دﯾن ندارد وقادر به پرداخت بدھی خود دفعتاً نيست وبه عبارتی
دﯾگرحکم اعسار او صادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است
ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و ھمچنين اگر محرز شود که اموالی
را پنھان کرده و با پنھان کردن آن قصد دارد که بدھی خوﯾش را به
صورت اقساط ) کسرازحقوق ( پرداخت نماﯾد  ،مشمول ماده  ٢قانون
نحوه محکوميت ھای مالی خواھد بود".
اﯾن نظرﯾه جای خالی ماده قانونی را در مورد احتمال معسرجلوه دادن
مستخدم محکوم عليه پرنموده است و درست ھم ھمين است که
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چنين محکوم عليه ای که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون
مکافات رھا نگردد ) .مقررات کيفری قانون اعسار ( واز طرفی طلب
محکوم له نيزاز وی ستانده شود.
 – 4ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ :

به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئين نامه ای تحت عنوان آئين نامه
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسيدگی به شکاﯾت از
عمليات اجراﯾی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور درتارﯾخ ٨٧/۶/١١
به تصوﯾب رئيس قوه قضائيه رسيده است که اﯾن آئين نامه ھم اکنون
در ادارات ثبت اسناد وامالک جانشين اجرای مفاد مواد  ٣۴و  ٣۴مکرر
قانون ثبت اسناد و امالک اعمال می گردد.
آئين نامه جدﯾد در عمل اشکاالت فراوانی دارد و شاﯾسته است
اصالحات الزم در آن صورت گيرد .موادی از آئين نامه جدﯾد که به اﯾن
بحث مربوط می باشد عبارتند از :
ماده  ": ٨٢بازداشت ھزﯾنه سفر مأمورﯾن دولت و حقوق و مزاﯾای
نظاميانی که در جنگ ھستند ،ممنوع است".
 – ١ھزﯾنه سفر برای مشاغلی پرداخت می شود که طبيعت
شغلشان تردد و نقل مکان است وﯾا اﯾنکه به دستورمقامات مافوق جا
به جاﯾی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکليف می گردد  .اﯾن
ھزﯾنه که در چند آئين نامه توسط ھئيت وزﯾران و بر اساس ماده ۴٠
قانون استخدام کشوری تعيين گردﯾده قابل محاسبه و پرداخت می
باشد .ھمچنين به کارکنانی که درمحلی غير از محل استخدام خود
بازنشسته می شوند قابل پرداخت است و شامل ھزﯾنه نفرات
)اعضای خانواده ( و ھزﯾنه حمل بار و اثاث منزل می باشد .با توجه به
صراحت ماده  ٨٢آئين نامه جدﯾد اجرای اسناد رسمی الزم االجرا وجوه
و ھزﯾنه ھای مذکور قابل بازداشت نيست .البته با کمی دقت می
توان تشخيص داد که ھزﯾنه ھای سفر ھزﯾنه ھاﯾی است که دولت
متحمل می شود و جزو حقوق و مزاﯾای مستخدمين دولت نمی باشد
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و مقرراتی که بازداشت چنين ھزﯾنه ھاﯾی را ممنوع نموده اند در واقع
بازداشت ھزﯾنه ھای دولت را ممنوع کرده اند.
 – ٢ماده  ٨٢حقوق و مزاﯾای نظاميانی را که درجنگ ھستند نيز
حماﯾت نموده و بازداشت آن را ممنوع اعالم کرده است .دراﯾن خصوص
بيشتر بحث شده است ) .تبصره  ٢ماده  ٩۶قانون اجرای احکام
مدنی(
 -5ﻣﺎده  83آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮا :

از حقوق و مزاﯾای کارکنان ادارات  ،سازمان ھا و مؤسسات دولتی ﯾا
وابسته به دولت و شرکت ھای دولتی و شھرداری ھا و بانک ھا و
شرکت ھا و نھاد ھا و بنيادھا و بنگاه ھای خصوصی و نظاﯾرآن
درصورتيکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و االثلث توقيف می
شود.
ماده  ٨٣داﯾره شمول وسيعی دارد و به جای آنکه به ذکرکارکنان دولت
ﯾا مستخدمين دولت کفاﯾت نماﯾد مشمولين حکم را احصا نموده است
که از آن ميان برخی دولتی و برخی دﯾگر غيردولتی و وابسته به بخش
خصوصی ھستند و می توان گفت تا حدودی ماده  ٨٣بدعتی را به
انجام رسانده که با ساﯾرمقررات مربوط به بازداشت و کسر حقوق
کارکنان دولت ھمخوانی ندارد .حتی ماده  ٨٣پس از برشماردن تعداد
زﯾادی از انواع سازمان ھای خصوصی و دولتی قانع نشده وعبارت"
نظاﯾر آن" را نيزقيد نموده است.
 -6ﻣﺎده  44ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر :

در مقابل دﯾون کارگر ،نمی توان بيش از  ١/۴كل دستمزد او را توقيف
کرد.
تبصره:نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع
مقررات قانون مدني مي باشد.
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 -7ﻣﺎده  84آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ:

"در مورد ماده-ي قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره-ي متبوع
مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري )در
مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد( بايد در كسر و فرستادن مبلغ
بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول
خواھد بود )اين نكته بايد در بازداشت نامه قيد شود(".
اين ماده دقيقاً تكرار ماده-ي  ٩١آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
سال  ١٣۵۵مي باشد با اين تفاوت كه در جمله-ي داخل پرانتز تأكيد
به قيد موضوع به ماده-ي  ٨۴اضافه گرديده است .ماده-ي  ٩٧قانون
اجراي احكام مدني نيز در مقام بيان نحوه-ي ابالغ اجرا مي-باشد.
ماده-ي  ٨۴به دو موضوع اشاره دارد اول موضوع ابالغ بازداشت نامه
كه تابع مقررات عمومي ابالغ در آئين دادرسي مدني مي-باشد و اين
امر در بند ب ماده-ي  ١۵آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تصريح
گرديده دوم تكليف رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري
مي-باشد كه در انجام موضوع بازداشت نامه مكلف به كسر و
فرستادن مبلغ بازداشت شده به واحد اجرا )ثبت( مي-باشند .آنچه كه
به ظاھر تفاوتي ميان ماده-ي  ٨۴فوق و ماده-ي  ٩٧اجراي احكام آن
است كه ماده-ي  ٨۴در خصوص توقيف و برداشت از حقوق در نتيجه
صدور اجرائيه ثبتي طبق مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
است و ماده-ي  ٩٧اجراي احكام در ھمين خصوص ولي در نتيجه طي
مراحل دادرسي و النھايه صدور اجرائيه دادگاه مي باشد.

بديھي است در ھر دو مورد عدم اقدام برابر اجرائيه يا بازداشت نامه
موجب مسئوليت حقوقي و اداري براي مسئولين نامبرده شده در مواد
 ٨۴و  ٩٧خواھد بود.
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 - 8ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮﻗﻪ وا ﺳﺘﻴﻔﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ از ﻣﺤﻞ
ﺣﻘﻮق و درﻳﺎﻓﺘﻲ-ﻫﺎي ﺑﺪﻫﻜﺎران:

ماده واحده" :به بانك مسكن اجازه داده مي شود كه مستقيماً يا به
قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه ھا و مؤسسات و شركت ھاي
دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان ھا و شركت ھاي
دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنھا
مستلزم ذكر نام است پرداخت نموده يا مي نمايد ،در صورت عدم
اجراي تعھدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار كتبي ده روز
و عدم مراجعه بدھكار و پرداخت بدھي به نحوي كه بانك مقرر
مي-كند با ابالغ موضوع به دستگاه متبوع بدھكار درخواست كسر
اقساط معوقه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد بدھكار بنمايد ودستگاه
متبوع بدھكار ملزم به انجام درخواست و واريز كسور مذكور به حساب
بانك مسكن مي باشد مشروط بر آنكه حداكثر از اقساط ماھانه معوقه
بيشتر نباشد.
تبصره :١سازمان بازنشستگي كشور و نيز كليه سازمانھا ومؤسسات
كه به مستخدمين و كاركنان بازنشسته خود يا به ورثه آنان حقوق
بازنشستگي يا مستمري و وظيفه پرداخت مي نمايند مشمول احكام
اين قانون مي باشند.
تبصره  : ٢مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواھد بود.
تبصره :٣در مورد شھرداري ھا و شركتھاي خصوصي و مؤسسات
مشابه كه شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر نام است ،بانك با توافق
بدھكاران مي تواند به طريق فوق عمل نمايد و در صورت عدم توافق به
دادگاه صالحه مراجعه نمايد.

اين ماده واحده در تاريخ  ۶١/١٢/١۶به تصويب مجلس شوراي
اسالمي و تأئيد شوراي نگھبان رسيده است و اختصاص به مطالبات
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بانك مسكن از بدھكاران خود كه از مستخدمين دولت مي باشند دارد.
چند نكته در خصوص اين ماده واحده وجود دارد:
نكته اول :شرط اجراي اين ماده واحد آن است كه اوال ً وام ھايي كه
توسط بانك مسكن پرداخت شده وام ھايي باشد كه مستقيماً يا به
قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه ھا و مؤسسات و شركت ھاي
دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان ھا و شركت ھاي
دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنھا
مستلزم ذكر نام است پرداخت شده باشد .بنابر اين چنانچه بانك
مسكن خارج از اين محدوده به كاركنان دولت تسھيالت بانكي پرداخت
نموده باشد از طريق اين ماده واحده امكان وصول مطالبات معوق خود
را نخواھد داشت )يادآوري مي-گردد اگر چه ماده واحده تصريحي در
خصوص نوع وام ندارد اما علي الظاھر مقصود تسھيالت مسكن
مي-باشد(.
نكته دوم :تعھدات وام گيرنده بايد معوق گشته و طبق ضوابط بانك
مسكن به سرفصل مطالبات معوق انتقال داده شده باشد.
نكته سوم  :پس از آنكه مطالبات بانك معوق گرديد بانك مي بايست
دو نوبت به فاصله ي ده روز اخطار كتبي به بدھكار ارسال نمايد.
بنابراين براي اجراي ماده واحده ارسال دو نوبت اخطار كتبي ضروري
است و صرفاً يك بار اخطار كتبي يا چند بار اخطار شفاھي كافي نبوده
و مانع اجراي ماده واحده خواھد شد.
نكته چھارم  :عدم مراجعه بدھكار و پرداخت بدھي  ،با توجه به اينكه
ماده واحده صرف مراجعه بدھكار را كافي ندانسته و پرداخت بدھي را
شرط قرار داده است بنابر اين چنانچه بدھكار به بانك مراجعه نمايد و
صرفاً تعھدات يا قرارھايي را به بانك بدھد بانك كماكان مي تواند بعلت
آنكه بدھكار بدھي خود را نپرداخته به اعمال اين ماده واحده بپردازد.
البته با توجه به اينكه نحوه ي پرداخت بدھي در ماده واحده در اختيار
بانك قرار داده شده ،بانك مي تواند با اعطاي مھلت يا قبول ضمانت يا
ھر گونه توافق ديگري از اجراي ماده واحده خودداري نمايد.
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نكته پنجم  :پس از آنكه بانك مسكن موارد فوق را به درستي و كامل
انجام دھد مي تواند از دستگاه متبوع بدھكار درخواست نمايد كه از
حقوق و مزايا و دستمزد مستخدم خود برداشت و به حساب بانك
مسكن واريز نمايد .تشخيص تمامي موارد اجراي ماده واحده به عھده
بانك مسكن بوده اما بانك مسكن با ا ين محدوديت روبرو مي باشد كه
مجاز به درخواست مبالغي كه بيشتر از اقساط ماھانه معوقه باشد
نيست .به اين معني كه بانك مجاز نمي باشد مثال ً كليه اقساط معوقه
را يكجا از حساب بدھكار برداشت نمايد.
نكته ششم :تكليف دستگاه متبوع بدھكار مي باشد كه در ماده واحد
تصريح گرديده است .بديھي است اين تكليف كه مستقيماً توسط
قانون مذكور )ماده واحده( به دستگاه ھاي متبوع بدھكار شده است
نيازي به صدور دستور قضايي يا رأي دادگاه يا اجرائيه ثبتي نداشته و
مستقيماً قابل اجرا براي سازمان-ھا و مؤسساتي كه در ماده واحده
ذكر گرديده اند مي باشد.
بديھي است عدم اجراي اين ماده واحده توسط سازمان ھاي مذكور
حق مراجعه به محاكم قضايي را براي بانك مسكن ايجاد خواھد نمود.
تا از آن طريق نسبت به جبران خسارات وارده نيز اقدام شود.
نكته ھفتم:تبصره اول ماده واحده حكم قانون را بر بازنشستگان
كشوري و وظيفه بگيران و مستمري بگيران شامل دانسته بنابراين
چنانچه بدھكار بانك مسكن بازنشسته كشوري باشد نيز طبق مفاد
ماده واحده مطالبات بانك از وي وصول خواھد شد.
نكته ھشتم :در تبصره  ٢ماده واحده صراحتاً قيد گرديده كه مطالبات
فوق شامل اصل و كارمزد وام خواھد بود .بنابراين در اجراي ماده واحده
بانك مسكن نمي تواند درخواست وصول جرايم تأخير را از سازمانھاي
متبوع بدھكار بنمايد و چون راھي براي وصول اين گونه جرايم در ماده
واحده پيش بيني نشده بايد بانك مسكن از طريق مراجعه به محاكم
قضايي يا اجراي ثبت اقدام به وصول جرائم تأخير بنمايد.
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نكته نھم :در تبصره  ٣ماده واحده استثنايي ايجاد شده است و آن در
مورد شھرداري ھا و شركتھاي خصوصي و مؤسسات مشابه مي
باشد .با اين توضيح كه در مورد بدھكاران وابسته به اين گونه
مؤسسات بانك مسكن مي تواند در مورد بدھي آنان توافق نمايد كه
برابر ماده واحده اقدام نمايد يا به دادگاه صالحه مراجعه كند .بنابر اين،
قانون در مورد اين طيف از بدھكاران امري نبوده و اختيار اجراي قانون
به طرفين داده شده است .در اين تبصره توافقي كه بانك مي نمايد نه
با سازمان ھاي متبوع بدھكاران كه با خود بدھكاران مستقيماً به عمل
مي-آورد .كه البته شايسته بود به طريقي سازمان ھاي متبوعه
بدھكاران نيز در تواق مذكور حضور پيدا مي كردند .بنابر اين در صورت
اعطاي تسھيالت به مستخدمين سازمان ھاي ذكر شده در تبصره ٣
بايد بدواً تعين تكليف گردد كه آيا از ماده واحده مذكور جھت وصول
مطالبات بانك استفاده شود ياا ز طريق مراجعه به محاكم قضايي؟
نكته دھم :ماده واحد مذكور ھيچ اشاره اي به مطالبات بانك از كاركنان
خود ننموده است .اما نظريه شماره  ٧٧/۶/١۶ - ٧/۴۴۶٠اداره ي
حقوقي قوه ي قضائيه اعالم مي دارد :مطالبات بانك ھا از كارمندان
خود تابع قرارداد في مابين بوده ومشمول ماده ي  ٩۶قانون اجراي
احكام مدني نيست.
البته اين نظريه جاي اين سؤال را باقي گذاشته است كه مگر مطالبات
بانك ھا از ساير بدھكاراني كه كارمند بانك نيستند تابع قرارداد في
مابين نمي باشد؟
نظريه شماره-ي  ٨٢/۴/٧ - ٧/٢۶١٧اداره ي حقوقي قوه ي قضائيه در
خصوص توافق جھت كسر مبالغ بيشتر حقوق چنين مي گويد:
»محدوديت مقرر در ماده ي  ٩۶قانون اجراي احكام مدني راجع به عدم
جواز كسر بيش از  ١/۴و  ١/٣حقوق و مزاياي كاركنان مؤسسات و
سازمانھاي موضوع ماده ي مذكور در مورد ترتيب اجراي احكام دادگاه
ھاست كه صرفنظر از رضايت يا عدم رضايت محكوم عليه براي وصول
محكوم به و به حكم قانون از حقوق آنان كسر مي شود اما اگر
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كاركنان مذكور قبال ً در مورد كسر مبلغي بيش از آنچه كه در ماده ي
 ٩۶قانون ياد شده آمده با سازمان متبوع خود توافق كرده باشند
چنين توافقي خارج از شمول ماده مزبور است و اجراي آن منع قانوني
ندارد.
مالحظه مي شود كه به نظر اداره-ي حقوقي نيز كسر مبالغ بيش از
 ١/٣يا  ١/۴را مي توان به توافق سازمان متبوعه و بدھكار وي واگذار
نمود .بنابر اين در برخي موارد مي توان موضوع كسر مبالغ  ١/٣و ١/۴
را تفسيري قلمداد نمود كه طرفين مي توانند خالف آن توافق نمايند.
توسعه ي اين بحث به اقدام بانك ھا دربرداشت از حساب بدھكاران
خود كه تسھيالتي را دريافت كرده اند مربوط مي شود .ايرادي كه
اغلب به توافق بدھكار در خصوص برداشت مبالغ بيشتر از  ١/٣و ١/۴
از حقوق آنان وارد مي شود آن است كه مازاد بر نسبت ھاي مذكور
جزو حقوق و عوايد اوالد و افراد تحت تكفل مستخدم محكوم عليه
است.و او نمي تواند نسبت به حقوق آنان كه تحت عنوان عائله مندي
يا عناوين ديگري كه مستمري نمي باشند تصميم گرفته و خانواده
خود را از آن محروم نمايد.
با توجه به تفاوت ھايي كه در قوانين موجود ميان كارمندان زن و مرد
وجود دارد نسبت به ھر كدام مي توان ديدگاه خاصي داشت .مي توان
به ماده ي  ١١٠۵قانون مدني استناد نمود و گفت در روابط زوجين
رياست خانواده از خصايص شوھر است .پس با اين استدالل شوھر
مي تواند با سازمان متبوع خود توافق كند كه مبالغي بيش از  ١/٣و
 ١/۴از حقوق و مزاياي وي توقيف يا كسر شود .چنانچه اين استدالل را
بپذيريم در مورد كاركنان زن كه محكوم عليه واقع شده اند آيا مي توان
به چنين توافقي قايل گرديد؟ زن كه رياستي بر خانواده ندارد واز
طرفي عائله مندي ھم دريافت نمي كند .پس تكليف چيست؟

نكته يازدھم :ماده واحده مذكور فارغ از مقادير  ١/٣يا  ١/۴ذكر شده در
مقررات اجراي ثبت يا اجراي دادگاه مي باشد .در حاليكه احتمال دارد
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تعداد يك قسط معوق بدھكار بانك بيش از  ١/۴حقوق و مزاياي او
باشد .در ھر صورت با توجه به خاص بودن قانون فوق ،موضوع  ١/٣يا
 ١/۴نيز در اجراي ماده واحده موضوعيت نيافته و عمومات برداشت يا
توقيف حساب كاركنان دولت در اين مورد قابل اجرا نمي باشد.
سؤالي كه در خاتمه اين بحث باقي مي ماند آن است كه ھر گاه چند
اجرائيه از دادگاه يا اجراي ثبت صادر گردد و بدھكار ،مستخدم دولت
بوده و محكوميت حاصل نموده باشد نحوه ي توقيف يا كسر از حساب
او چگونه است؟ آيامي توان از ھر مرجع به نسبت  ١/۴و  ١/٣حقوق و
مزايا را توقيف نمود؟ در اينصورت ممكن است كل حقوق توقيف و
برداشت شود و آيا اين با روح حمايتگر قانون در خصوص تعيين اين
نسبتھا منافات ندارد؟ قوانين و مقررات مربوط به كسر يا توقيف
حقوق كاركنان دولت در اينمورد ساكت بوده و راه حلي نشان نداده
است .اما ادارهي حقوقي قوهي قضائيه در نظريه شمار ُه - ٧/٢۴١٩
 ۶٩/۵/٢۴اعالم داشته:
»اجراي چند فقره طلب شخص واحد از كارمندان دولت در مورد كسر
 ١/٣يا  ١/۴از حقوق وي مشكلي ندارد و مجموع مطالبات مالك است.
نظريه فوق حاكي از آن است كه ھر اجرائيه ممكن است به توقيف
 ١/۴يا  ١/٣حقوق بپردازد كه در اين صورت توقيف انجام خواھد شد .و
فرقي نيست بين اجراي احكام دادگاه يا اجرائيه صادره از اجراي ثبت
اسناد.
 -9ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ:

مطابق ماده  ٣قانون موصوف ،در صورتی که استفاده کننده از خانه
سازمانی ظرف مھلت مقرر خانه را تخليه نکند تا روز تخليه و تحوﯾل
حقوق و مزاﯾای او و در مورد مستخدم بازنشسته ﯾک چھارم حقوق
بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت ميشود .رأی شماره
 ١٣٨٠.١٠.٢-٣١٨ھيأت عمومی دﯾوان عدالت اداری در مورد عدم
تخليه خانهھای سازمانی ظرف مھلت مقرر و کسر حقوق و مزاﯾای
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استفاده کننده به نفع سازمان مربوطه به شرح ذﯾل موﯾد اﯾن امر می
باشد:
به موجب ماده  ٣قانون نحوه استفاده از خانهھای سازمانی مصوب
 ١٣۴۶در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مھلت مقرر
خانه را تخليهنکند تا روز تخليه و تحوﯾل حقوق و مزاﯾای او و در مورد
مستخدم بازنشسته ﯾک چھارم حقوق بازنشستگی او به
نفع سازمان مربوط برداشت میشود.
 -10ﻣﻄﺎﺑﻖ راي ﺷﻤﺎره  1371.8.23-184ﻫﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري :

١٣٧١.٨.٢٣-١٨۴
شماره
روﯾه
وحدت
رأی
از
مستفاد
ھيأت عمومی دﯾوان عدالت اداری که برداشت بدون اجازه از حقوق
مستخدم و ﯾا بدون صدور حکم از مراجع قضائی را موجه و مشروع
ندانسته است  ،در مواردﯾکه مستخدم راساً اجازه برداشت از حقوق
خوﯾش را داده  ،معادل مبلغ اجازه داده شده از حقوق و مزاﯾای وی
براداشت و به حسابی که قبال ً اعالم داشته است ،وارﯾز می شود.

ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي وﻇﻴﻔﻪ ﺑﮕﻴﺮان دوﻟﺖ
حقوق وظيفه ،بر دو نوع است:
 -١حقوق وظيفهی از کارافتادگی
 -٢حقوق وظيفه ی ُورّاث
 -1ﺣﻘﻮق وﻇﻴﻔﻪ ي از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ:

حقوق وظيفه ی از کارافتادگی ،مستمری ثابتی است که درصورت از
کارافتادگی و ﯾا نقص عضو کارمند ،به او پرداخت ميشود.
 -2ﺣﻘﻮق وﻇﻴﻔﻪ ي وراث:
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حقوق وظيفه ی وراث ،مستمری ثابتی است که درصورت فوت کارمند،
به وراث او پرداخت می-شود.
در ھرحال ،حقوق و مزاﯾای وظيفه نيز ،بر طبق تبصرهی  ١ماده ی ٩۶
قانون اجرای احکام مدنی ،صرفاً به ميزان »ﯾکچھارم« قابل توقيف
است ،آنھم به اﯾن شرط که بدھی ،مربوط به شخص وظيفهبگير
باشد.
 -3ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ:

بر طبق تبصره ي  ٢ماده  ٩۶قانون اجرای احکام مدنی ،اگر
نظامی در حال جنگ باشد ،حقوق و مزاﯾای او برای
معليه،
محکو ٌ
ِ
مبه ،توقيف نخواھد شد .نظامی به مردی گفته
پرداخت محکو ٌ
می-شود که به استخدام نيروھای مسلح در آمده و جزو نيروھای
لشگری محسوب ميشود .جنگ نيز حالت درگيری فيزﯾکی بين
نيروھای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باﯾد توجه داشت که در تبصره ی  ٢ماده ی  ٩۶قانون اجرای احکام
مدنی ،صرفاً واژه ی »جنگ« استفاده شده است در نتيجه ،اﯾن
تبصره ،ھم شامل جنگ ميان دو دولت و ھم شامل جنگھای داخلی
ميگردد؛ البته منظور از جنگ داخلی ،جنگ بين نيروھای غيرنظامی
نيست بلکه منظور ،جنگی است که بين نظاميان و گروھھای
شورشی داخلی به راه افتاده باشد .در مقابل ،توقيف حقوق و مزاﯾای
نظاميانی که در حال جنگ نيستند )مثل نظاميانی که در پشت جبھه
خدمت ميکنند( مشمول حکم اﯾن تبصره نخواھد بود.
 -4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎرﻣﻨﺪان:

بر طبق ماده ی  ٩٧قانون اجرای احکام مدنی ،مدﯾر اجرا ،توقيف
حقوق و مزاﯾای محکوم عليه کارمند را به سازمانی که وی در آنجا
مشغول به کار است ،ابالغ می نماﯾد .رﯾيس ﯾا مدﯾر آن سازمان ھم،
موظف است که به مقدار الزم از حقوق و مزاﯾای محکوم عليه کم کند
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و آن را برای مسئولين اجرای حکم ،بفرستد؛ مسئولين مربوط ھم،
مبلغ مذکور را در اختيار محکوم له ،خواھند گذاشت.
 -5ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﺆام ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال دﻳﮕﺮ او:

ھمانطور که بيان شد ،محکوم له ميتواند ھر ماه ،بخشی از حقوق و
مزاﯾای محکوم عليه را درﯾافت کند تا در نھاﯾت تمام محکوم به،
پرداخت شود .روشن است که از اﯾن طرﯾق ،ھرچه مقدار محکوم به،
بيشتر باشد ،مدت بيشتری طول ميکشد تا محکوم له بهصورت کامل
به حق خود برسد؛ بر ھمين اساس ،ماده ی  ٩٨قانون اجرای احکام
مدنی اجازه داده است تا اگر محکوم عليه ،اموال دﯾگری ھم دارد،
برای پرداخت محکوم به ،مورد توقيف قرار بگيرد.
در اﯾنجا توجه به ﯾک نکته الزم است و آن اﯾنکه اگر در چنين حالتی،
مالی ازمحکوم عليه توقيف شود که به تنھاﯾی،برای پرداخت محکوم به
کافی باشد،توقيف حقوق و مزاﯾای محکوم عليه متوقف می شود که
کامال ً منطقی است.
 -6ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻴﻪ:

ممکن است عليه کارمندی ،دو ﯾا چند اجراﯾيه صادر شود؛ او نيز به
ميل خود ،آنھا را اجرا نکند و نوبت به توقيف حقوق و مزاﯾای کارمندی
او برسد .در چنين فرضی برای توقيف حقوق و مزاﯾا ،باﯾد به تارﯾخ
صدور اجراﯾيه ھا ،توجه کرد:
الف -تارﯾخ صدور اجرائيه ھا با ھم ﯾکسان است:
اگر تارﯾخ صدور اجرائيه ھا با ھم ﯾکسان باشد ،ﯾکسوم ﯾا ﯾکچھارم
حقوق و مزاﯾا ،به نسبت ميزان محکوم به ،بين آنھا تقسيم ميشود؛
برای مثال محکوم عليه ،محکوم به پرداخت  ۴ميليون تومان به شخص
الف و  ٢ميليون تومان به شخص ب ميباشد .او زن ﯾا فرزند ھم ندارد،
بازنشسته نيست و نظامی در حال جنگ ﯾا وظيفه بگير ھم محسوب
نميشود ،پس ﯾکسوم حقوق او که معادل  ١۵٠ھزار تومان است،
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توقيف ميشود .در اﯾن مثال ،در ھر ماه ١٠٠ ،ھزار تومان به شخص الف
و  ۵٠ھزار تومان به شخص ب ،تعلق خواھد گرفت.
ب -تارﯾخ صدور ﯾک اجرائيه ،قبل از تارﯾخ صدور اجرائيه ی دﯾگر است و
بابت آن ،ماھانه از حقوق و مزاﯾای محکوم عليه کاسته میشود:
در اﯾن حالت تا تمام محکوم به درج شده در اجرائيه ی اول ،پرداخت
نشود ،امکان وصول محکوم به اجرائيه ی دوم ،وجود ندارد و نباﯾد
پنداشت که در مقابل ھر اجرائيه ،ﯾکچھارم ﯾا ﯾکسوم حقوق و
مزاﯾای محکوم عليه ،قابل توقيف است.
 -7ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺪون ﺻﺪور ﺣﻜﻢ:

آنچه که تاکنون بيان شد ،ناظر به مواردی بود که حکمی عليه ﯾک
کارمند ،صادر شود و او به ميل خود ،آن حکم را اجرا نکند؛ در نتيجه،
برای وصول محکوم به ،از طرﯾق کاستن از حقوق و مزاﯾای او ،اقدام
شود اما در برخی از موارد ،اشخاص ميتوانند مطالبات خود را بدون
اﯾنکه نيازی به تحصيل حکم باشد ،وصول کنند .اﯾن امکان ،زمانی
فراھم است که برای بدھی ،ﯾک سند الزماالجرا وجود داشته باشد.
بر طبق ماده ی  ١٢٨۴قانون مدنی ،سند ،نوشته ای است که قابليت
استناد دارد و بر طبق ماده ی  ١آﯾين نامه ی اجرای مفاد اسناد
رسمی الزماالجرا و طرز رسيدگی به شکاﯾت از عمليات اجراﯾی ،سند
الزماالجرا ،سند رسمی ﯾا عادی است که بدون صدور حکم از جانب
دادگاه ،امکان صدور اجرائيه برای آن وجود دارد .ھرگاه برای اﯾن اسناد،
اجرائيه صادر شود ،ﯾک نسخه از اجرائيه به شخص بدھکار ،ابالغ
ميشود .او نيز از تارﯾخ ابالغ ،ده روز فرصت دارد که بدھی خود را
بپردازد ،در غير اﯾنصورت ،ميتوان اموال متعلق به بدھکار را بازداشت
نمود .بر ھمين اساس ،کامال ً طبيعی است که اگر شخص بدھکار،
کارمند باشد ،حقوق و مزاﯾای او به عنوان بخشی از اموالش ،قابل
توقيف میباشد.
-8ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ 23 .............................................

براساس ماده ی  ٨٣آﯾين نامه ،اگر بدھکار ،کارمند باشد ،طلبکار
ميتواند تقاضا نماﯾد که حقوق و مزاﯾای او ،توقيف شود البته در اﯾنجا
ھم ،صرفاً بخشی از حقوق و مزاﯾا قابل توقيف است نه ھمه ی آن؛
توضيح آنکه اگر بدھکار ،بر طبق قانون ،موظف باشد به شخصی نفقه
بپردازد ،فقط ﯾکچھارم حقوق و مزاﯾای او قابل توقيف است ولی در
غير اﯾنصورت ،ميتوان ﯾکسوم حقوق و مزاﯾای او را بازداشت کرد و به
طلبکار داد.
 -9ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ :

بر طبق تبصره ی ماده ی  ٨٣آﯾين نامه موصوف ،توقيف حقوق و
مزاﯾای بازنشستگی ،صرفاً به ميزان ﯾکچھارم ،مجاز ميباشد آنھم به
اﯾن شرط که بدھی مربوط به شخص بازنشسته باشد.
-10ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي وﻇﻴﻔﻪ:

بر طبق تبصره ی ماده ی  ٨٣آﯾين نامه ،توقيف حقوق و مزاﯾای وظيفه
نيز ،صرفاً به ميزان ﯾکچھارم و به اﯾن شرط مجاز است که بدھی،
مربوط به شخص وظيفهبگير باشد.
 -11ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎرﻣﻨﺪان از ﻣﺤﻞ داراﺋﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن :

بر طبق ماده ی  ٨۴آﯾيننامه ،توقيف حقوق و مزاﯾای کارمند ،به محل
اشتغال او ابالغ ميشود؛ از آن پس ،باﯾد به مقدار مبلغ توقيفشده ،از
حقوق و مزاﯾای بدھکار ،کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولين
اجرا ،ارسال گردد تا آن را در اختيار طلبکار ،بگذارند.
برای مثال در ماده ی  ١٨قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری ،چنين آمده
است که» :كارمندان« بخشھای غيردولتی كه بر اساس احكام
پيشبينی شده در اين قانون ،تمام و يا قسمتی از وظايف و تصدی
امور دولتی و ساير امور قابل واگذاری كه حسب قوانين و مقررات
مربوط ،معين خواھد شد را عھدهدار میباشند» ،كاركنان« تحت

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ 24 .............................................

پوشش كارفرمای غيردولتی تلقی میگردند .دستگاهھای اجراﯾی
ھيچگونه تعھد و يا مسئوليتی در قبال اين »كارمندان« ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق
قانون كار و تأمين اجتماعی و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار
نمايند و پاسخگوی مقامات و يا مراجع ذیصالح در اين رابطه خواھند
بود .دستگاهھای اجراﯾی موظفند درصورت تخلف كارفرمای بخش
غيردولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانتنامهی دريافت
شده تعھدات كارمندان ذیربط را پرداخت نمايند،ودر اين مورد به دليل
توقيف مطالبات ودارايي ھاي كارفرما،موضوع ارتباطي به رعايت سقف
يك چھارم ويك سوم حقوق ومزايا ندارد.

