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 یهاتیمحکوماجرایی نحوه اجرای  نامهنییآ»، ۴۱۳۹مالی مصوب  یهاتیمحکومقانون نحوه اجرای  ۲۸در اجرای ماده 

 شرح مواد آتی است. به« مالی

، شودیمقانون نامیده  نامهنییآکه در این  ۱۳۹4مالی مصوب  یهاتیمحکومقانون نحوه اجرای  ۳اعمال ماده  -۱ماده 

 :منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است

 ؛لهمحکومدرخواست  -1

 ؛از پرداخت، بدون عذر موجه هیعلمحکوماستنکاف  -۲

در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء  بهمحکومعدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت  -3

 ؛مهلت

 .هیعلمحکومعدم شناسایی هرگونه مال از  -4

، قاضی دادگاه هیعلمحکوم، مرجع صدور دستور حبس شودیمدادسرا انجام  لهیوسبهدر مواردی که اجرای حکم  -۲ماده 

 .نخستین صادرکننده رأی است

حاضر به پرداخت  هیعلمحکوم، قانون اجرای احکام مدنی 46عین معین، برابر ماده  بهمحکومچنانچه پس از تقویم  -3ماده 

 خواهد بود. نامهنییآقیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این 

در مهلت یا زمان مقرر بدهی  هیعلمحکومبدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و  کهیدرصورت -۴ماده 

دادخواستی  هیعلمحکوممینی بر حبس وی را بررسی، چنانچه  لهمحکومقاضای یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه ت

نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز  جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم

 .شودیما اقساط به دستور دادگاه حبس یگردد، تا پرداخت بدهی 

باشد و دادخواست تعدیل  هیعلمحکوماقساط به علل موجه، خارج از توان مالی  یانانچه پرداخت در مهلت مقرر چ – تبصره

اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است 
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تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی  به محکوم کهیدرصورت

 باشد. هیعلمحکوم

، هیعلمحکومبه نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به  لهمحکومقانون،  ۳چنانچه پس از درخواست اعمال ماده  -۵ماده 

 .کندیمو بر اساس آن اقدام  ردیپذیمرا  لهمحکومرخواست عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه د

قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با  ۱۹جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده  -۶ماده 

دارند، جهت اخذ اطالعات اموال و  هیعلمحکومبانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در خصوص اموال 

ا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم یانسداد حساب  منظوربهحساب اشخاص 

 .شودیمامکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام 

برای اجرای مقررات قانون  ازیموردناست با همکاری مراجعی که اطالعات  مرکز آمار و فناوری اطالعات موظف -۷ماده 

مراجع قضایی را فراهم  و مکاتبات هااستعالممالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک  یهاتیمحکومنحوه اجرای 

 نماید.

 سیرئا یمتخلف در اجرای دستور دادگاه  یهاسازمانقانون رافع تکلیف اجرای احکام و  ۲۰اعمال مجازات ماده  -۸ماده 

 شود. اجرا تیفور واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به 

از قبیل محکومیت به  ،مالی تقسیط شده هاییتمحکومساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول  منظوربه -۹ماده 

دولتی یا وابسته به دولت  مؤسساتو  هاسازماناز کارکنان  یهعلمحکومپرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه 

از طرق  بهمحکومخصوصی و نظایر آن بوده و استیفای  یهابنگاه، هاشرکت ،هابانک، هایشهردار دولتی،  یهاشرکتو 

 یهاتبصرها رعایت بقانون اجرای احکام مدنی و  96نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده  مذکور در قانون ممکن

قانون یاد شده به مرجع  ۹۷ضمیمه، برابر ماده  یهافرممطابق  لهمحکومو  یهعلمحکومآن، ضمن ارسال مشخصات 

ابالغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم  یهعلمحکومحقوق و مزایای  کنندهپرداخت

از حقوق  سومیکدارای زن یا فرزند و  یهعلمحکوماز حقوق  چهارمیک( با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه بهمحکوم)ارزش 

واریز و  (و صندوق دولت )خزانه هلمحکوم حساببهمستقیم کسر و حسب مورد  طوربهوی در صورت فقدان زن یا فرزند 

 ارسال دارند. ربطیذ مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی  یمهضمبهرا  هایزیوار فهرست 
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، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر شودیمدر مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت  – تبصره

 تا موجب عسر و حرج وی نگردد. دهدیمرا مورد مالحظه قرار  یهعلمحکومحقوق 

 ۹۸قانون و ماده  ۱۱ماده  ۱شناسایی گردد، برابر تبصره  یهعلمحکومدر حین اجرای حکم اموالی از  کهیدرصورت -۱۰ماده 

بات شناسایی شده نخواهد مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطال نامهیینآقانون اجرای احکام مدنی، اجرای این 

 .بود

توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید  بهمحکوماموال شناسایی شده برای استیفای  کهیدرصورت -۱۱ماده 

 .اعالم گردد ربطیذ موقوف و مراتب به مرجع  یهعلمحکومبالفاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای 

و این  شودیم، از تاریخ ابالغ اجراییه محاسبه بهمحکومقانون جهت اقامه دعوای اعسار از  ۳مهلت مقرر در ماده  -۱۲ماده 

 نخواهد بود. ۱۳56قانون اجرای احکام مدنی مصوب  34، مندرج در ماده یهعلمحکوممهلت نافی تکلیف 

قانون از تاریخ  ۳در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده  – تبصره

قانونی آن  یهامهلت. در خصوص دیه رعایت شودیماست که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر  اییهاخطار ابالغ 

 الزامی است.

موال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را مدعی اعسار باید صورت کلیه ا -۱۳ماده 

 .کندیمقانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ  ۸برابر ماده 

 .شودیمقانون رفع اثر  ۳ماده  ۱، از تأمین موضوع تبصره یهعلمحکومدر صورت قطعیت حکم اعسار  -۱۴ماده 

 یهعلمحکوم، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس بهمحکومپس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت  -۱۵ماده 

 .شودیمنخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد 

در حبس باشد، بالفاصله آزاد  یهعلمحکوما اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه یپس از صدور حکم اعسار  -۱۶ماده 

 .نیست یهعلمحکومو عدم قطعیت رأي مانع آزادی  شودیم

 شودیممبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بالفاصله از زندان آزاد  یهعلمحکومپس از صدور حکم تقسیط، چنانچه  -۱۷ماده 

 م قطعیت مانع آزادی وی نیست.و عد
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 عنوانبها مبلغ مشخصی را یوی اعسار، میزان مشخصی از مال و چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دع – تبصره

مالی معرفی  یهعلمحکوم کهیدرصورتبه سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود،  یهعلمحکومیا اقساط تعیین کند و  قسطیشپ

نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم 

 .گرددیمبالفاصله آزاد 

، دادخواست هایتمحکوممالی متعدد باشد، باید برای هر یک از  هاییتمحکومدارای  یهعلمحکومدر مواردی که  -۱۸ماده 

آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا  لهمحکومکه  هایییتمحکوماعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد 

 نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بهمحکومتقسیط 

عوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد ناشی از اقامه د یهاخسارتقانون،  ۱۲مذکور در ماده  یهاخسارت -۱۹ماده 

 و هزینه ایاب و ذهاب شهود. شدهدرجبرابر تعرفه که در سامانه  الوکالهحق، مانند هزینه دادرسی، شودیم

 .دهدیمیا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام  ۲قانون، دادگاه کیفری  16منظور از دادگاه در ماده  -۲۰ماده 

 .شودیم، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی یهعلمحکومرفع عسرت از اثبات  -۲۱ماده 

قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین  ۳به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده  یهعلمحکوم کهیدرصورت -۲۲ماده 

 مجاز نیست. یالخروجممنوعمضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع 

نسبت به استیفای حقوق  یهعلمحکومدر تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال  تواندیم لهمحکوم -۲۳ماده 

 خود اقدام کند.

صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم  منزلهبهصدور حکم ورشکستگی تاجر  -۲۴ماده 

 .باشدیم. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط شودیم بهمحکومتأدیه 

اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان  -۲۵ماده 

ا اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطالع دادگاهی ب

 ، خواهد رسید.شودیمکه حکم زیر نظر آن اجرا 

هر سه ماه یک نوبت با اخذ  تواندیم، قاضی اجرای احکام کیفری بهمحکومفراهم شدن موجبات پرداخت  منظوربه – تبصره

روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطالع دادگاه صادرکننده حکم خواهد  ۱۰، حداکثر به مدت یهعلمحکومتأمین از 
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در مدت مرخصی، مدت یاد شده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل  بهمحکومرسید. در صورت پرداخت قسمتی از 

مرخصی  ینتأمبرای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تمدید است. همچنین، 

 .اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود

فعلی  واحوالاوضاعقانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و  ۲4تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده  -۲۶ماده 

 در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید. تواندیمشخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه 

توقیف آن موجب اخالل در امور زندگی آنان  کهیدرصورت، گرددیمجامعه پرداخت  درآمدکمیارانه به افراد  ازآنجاکه – تبصره

، توقیف و برداشت آن منحصر درهرحالخودداری نمایند.  لهمحکومگردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع 

 و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد. ردیگیماست که به شخص محکوم تعلق  یاارانهیبه 

 معرفی نماید. بهمحکومبا رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء  اندتو یم هیعلمحکوم -۲۷ماده 

قوه  سیرئبه تصویب  18/6/1399تبصره در تاریخ  6ماده و  ۲۸به پیشنهاد وزارت دادگستری در  نامهنییآاین  -۲۸ماده 

 قضائیه رسید.

 رئیسی میابراه دیس
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