آییيًاهًِحَُاجشایهحکَهیتّایهالی
دساجشایهادُ28هاًَى ًحَُاجشای هحکَهیتّایهالی هػَب “،1394آییيًاهِاجشایی ًحَُاجشای هحکَهیتّایهالی”تِ
ضشحهَادآتیاست.
هادُ  -1اػوال هادُ  3هاًَى ًحَُ اجشای هحکَهیتّای هالی هػَب  1394کِ دس ایي آییيًاهِ هاًَى ًاهیذُ هیضَد ،هٌَط تِ
احشاصهَاسدصیشتَسظدادگاُاست:
- 1دسخَاستهحکَملِ؛
- 2استٌکافهحکَمػلیِاصپشداخت،تذٍىػزسهَجِ؛
- 3ػذماهاهِدػَایاػساساصپشداختهحکَمتِدسهْلتهوشسدسهاًَىیاػذمهؼشكیکلیلیاٍثیوِگزاسپساصاًوضاءهْلت؛
- 4ػذمضٌاساییّشگًَِهالاصهحکَمػلیِ.

هادُ -2دسهَاسدیکِ اجشایحکنتٍِسیلِ دادسشا اًجام هیضَد،هشجغغذٍس دستَسحثس هحکَمػلیِ،هاضی دادگاُ ًخستیي
غادسکٌٌذُسأیاست.
هادُ-3چٌاًچِپساصتوَینهحکَمتِػیيهؼیي،تشاتشهادُ46هاًَىاجشایاحکامهذًی،هحکَمػلیِحاضشتِپشداختهیوت
تؼییيضذًُثاضذً،حٍَُغَلآىتاتغهوشساتهاًَىٍایيآییيًاهِخَاّذتَد.
هادُ-4دسغَستیکِ تذّی،توسیظیاتشایپشداختآىهْلتتؼییيضذُتاضذٍهحکَمػلیِدسهْلتیاصهاىهوشستذّییاّش
یک اص اهساط سا پشداخت ًکٌذ ،دادگاُ تواضای هحکَملِ هیٌی تش حثس ٍی سا تشسسی ،چٌاًچِ هحکَمػلیِ دادخَاستی جْت
تؼذیلاهساطیا توذیذ هْلت توذین ًکشدُتاضذٍػزس هَجْی جْتػذم پشداخت ًذاضتٍِ هستٌکقتَدىٍیاحشاصگشدد ،تا
پشداختتذّییااهساطتِدستَسدادگاُحثسهیضَد.
تثػشُ – چٌاًچِ پشداخت دس هْلت هوشس یا اهساط تِ ػلل هَجِ ،خاسج اص تَاى هالی هحکَمػلیِ تاضذ ٍ دادخَاست تؼذیل
اهساطیا توذیذهذت توذینضَد ،دادگاُ دساسشعٍهتتِ آى سسیذگی تااصحثسٍیخَدداسیگشددّ.ویيحکنجاسیاست
دسغَستیکِ هحکَمتِ توسیظضذُػیي هؼیيتَدٍُ تِ لحاػاكضایص ًاهتؼاسفهیوت ،اًجام آىخاسجاص تَاىهالی هحکَمػلیِ
تاضذ.

هادُ-5چٌاًچِپساصدسخَاستاػوالهادُ3هاًَى،هحکَملِتًِحَکتثیدسخَاستاػغایهْلتتِهحکَمػلیِ،ػذمحثس
ٍیاآصادیٍیسااصدادگاُتٌوایذ،دادگاُدسخَاستهحکَملِساهیپزیشدٍتشاساسآىاهذامهیکٌذ.
هادُ  -6جْت تسشیغ ٍ تسْیل اجشای هادُ  19هاًَى ،هشجغ اجشاکٌٌذُ ،اػن اص هشاجغ هضایی ٍ ثثتی تایذ ّشگًَِ هکاتثِ تا تاًک
هشکضی ٍ سایش هشاجؼی کِ تِ ّش ًحَ اعالػاتی دس خػَظ اهَال هحکَمػلیِ داسًذ ،جْت اخز اعالػات اهَال ٍ حساب
اضخاظ تِهٌظَس اًسذاد حساب یا سكغ اًسذاد سا اص عشین ساهاًِ الکتشًٍیکی هَُ هضاییِ اًجام دٌّذ ٍ دس غَست ػذم اهکاى
استلادُاصساهاًِهضتَس،هشاتةاصعشینؿیشالکتشًٍیکیاًجامهیضَد.
هادُ  -7هشکض آهاس ٍ كٌاٍسی اعالػات هَظق است تا ّوکاسی هشاجؼی کِ اعالػات هَسدًیاص تشای اجشای هوشسات هاًَى ًحَُ
اجشایهحکَهیتّایهالیسادساختیاسداسًذ،اهکاىاًجامالکتشًٍیکاستؼالمّاٍهکاتثاتهشاجغهضاییساكشاّنًوایذ.
هادُ  -8اػوال هجاصات هادُ  20هاًَى ساكغ تکلیق اجشای احکام ٍ ساصهاىّای هتخلق دس اجشای دستَس دادگاُ یا سئیس ٍاحذ
ثثتییااداساتاجشایثثتًیستٍاهشهزکَستایذتِكَسیتاجشاضَد.
هادُ  -9تِهٌظَس ساهاًذّی ٍ تسشیغ دس اهَس هشتَط تِ ٍغَل هحکَهیتّای هالی توسیظ ضذُ ،اص هثیل هحکَهیت تِ پشداخت
هْشیِ ،اسصش سیالی دیِ ٍ ٍجِ چک ،چٌاًچِ هحکَمػلیِ اص کاسکٌاى ساصهاىّا ٍ هؤسسات دٍلتی یا ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ
ضشکتّای دٍلتی ،ضْشداسیّا ،تاًکّا ،ضشکتّا ،تٌگاُّای خػَغی ٍ ًظایش آى تَدُ ٍ استیلای هحکَمتِ اص عشم هزکَس دس
هاًَىهوکيًگشددٍ،احذّایاجشایاحکامدساجشایهادُ96هاًَىاجشایاحکامهذًیٍتاسػایتتثػشُّایآى،ضوياسسال
هطخػات هحکَمػلیِ ٍ هحکَملِ هغاتن كشمّای ضویوِ ،تشاتش هادُ  97هاًَى یاد ضذُ تِ هشجغ پشداختکٌٌذُ حوَم ٍ هضایای
هحکَمػلیِ اتالؽ ًوایٌذ ٍجَُ هشتَط سا عثن حکن هغؼی غادسُ تا سوق هثلؾ هوشس دس حکن( اسصش هحکَمتِ) تا احتساب ًین
ػطش اجشایی ،هاّاًِ یکچْاسم اص حوَم هحکَمػلیِ داسای صى یا كشصًذ ٍ یکسَم اص حوَم ٍی دس غَست كوذاى صى یا كشصًذ
تِعَسهستوینکسشٍحسةهَسدتِحساب هحکَملٍِغٌذٍمدٍلت(خضاًِ)ٍاسیضٍكْشستٍاسیضیّاساتِضویوِهستٌذات
هشتَطتشایدسجدسپشًٍذُتِهشجغهضاییریستظاسسالداسًذ.
تثػشُ – دس هَسد کاسکٌاى هزکَس کِ حوَم ٍ هضایای آًاى تشداضت هیضَد ،دادگاُ دس غذٍس حکن توسیظ ٍ تؼییي اهساط ،کسش
حوَمهحکَمػلیِساهَسدهالحظِهشاسهیدّذتاهَجةػسشٍحشجٍیًگشدد.
هادُ  -10دسغَستیکِ دس حیي اجشای حکن اهَالی اص هحکَمػلیِ ضٌاسایی گشدد ،تشاتش تثػشُ 1هادُ 11هاًَى ٍ هادُ  98هاًَى
اجشایاحکامهذًی،اجشایایيآییيًاهِهاًغاستیلایتخصاجشاًطذُآىاصاهَالیاهغالثاتضٌاساییضذًُخَاّذتَد.
هادُ  -11دسغَستیکِ اهَال ضٌاسایی ضذُ تشای استیلای هحکَمتِ تَهیق گشدد ٍ تشای استیلای آى کاكی تاضذ ،تایذ تالكاغلِ
دستَستَهیقٍکسشحوَمٍهضایایهحکَمػلیِهَهَفٍهشاتةتِهشجغریستظاػالمگشدد.

هادُ -12هْلتهوشس دسهادُ3هاًَىجْتاهاهِدػَایاػساساص هحکَمتِ،اص تاسیخ اتالؽ اجشاییِهحاسثِهیضَدٍایيهْلت
ًاكیتکلیقهحکَمػلیِ،هٌذسجدسهادُ34هاًَىاجشایاحکامهذًیهػَبً1356خَاّذتَد.
تثػشُ–دسهحکَهیتتِپشداختدیِ،ضشسٍصیاىًاضیاصجشم،سدهالیااهثالآى،هْلتهوشسدسهادُ3هاًَىاصتاسیخاتالؽ
اخغاسیِایاستکِتَسظهاضیاجشایاحکامکیلشیغادسهیضَد.دسخػَظدیِسػایتهْلتّایهاًًَیآىالضاهیاست.
هادُ-13هذػیاػساستایذغَستکلیِاهَالخَدٍّشًَعتـییشدساهَالهزکَساصیکسالهثلاصعشحدػَیاػساسساتشاتش
هادُ8هاًَىتِضویوِدادخَاستاػساستِدادگاُتوذینکٌذ.دسؿیشایيغَست،دادگاُتػوینهوتضیاتخارهیکٌذ.
هادُ-14دسغَستهغؼیتحکناػساسهحکَمػلیِ،اصتأهیيهَضَعتثػشُ1هادُ3هاًَىسكغاثشهیضَد.
هادُ  -15پس اص غذٍس حکن تِ سد دػَای اػساس اص پشداخت هحکَمتِ ،توذین هجذد دادخَاست هاًغ اص حثس هحکَمػلیِ
ًخَاّذتَد،هگشتاغذٍسحکنجذیذاػساسکِدسایيغَستاصحثسٍیخَدداسیٍدسغَستحثس،آصادهیضَد.
هادُ-16پساصغذٍسحکناػساسیااػغایهْلتجْتپشداخت،چٌاًچِهحکَمػلیِدسحثستاضذ،تالكاغلِآصادهیضَدٍ
ػذمهغؼیتسأیهاًغآصادیهحکَمػلیًِیست.
هادُ  -17پس اص غذٍس حکن توسیظ ،چٌاًچِ هحکَمػلیِ هثادست تِ پشداخت هسظ هوشس کٌذ تالكاغلِ اص صًذاى آصاد هیضَد ٍ
ػذمهغؼیتهاًغآصادیٍیًیست.
تثػشُ–چٌاًچِهشجغهضاییدسهوامسسیذگیتِدػَیاػساس،هیضاىهطخػیاصهالٍیاهثلؾهطخػیساتِػٌَاىپیصهسظ
یااهساطتؼییيکٌذٍهحکَمػلیِتِسثةاهتٌاعاصپشداختتاصداضتضَد،دسغَستیکِهحکَمػلیِهالیهؼشكیًوایذٍیاهالی
اص ٍی تِ دست آیذ کِ اهکاى استیلاء هال یا هثلؾ تؼییي ضذُ اهکاى پزیش تاضذ ،تِ دستَس هاضی هجشی حکن تالكاغلِ آصاد
هیگشدد.
هادُ -18دسهَاسدیکِهحکَمػلیِداسایهحکَهیتّایهالیهتؼذدتاضذ،تایذتشایّشیکاصهحکَهیتّا،دادخَاستاػساس
جذاگاًِ توذین ًوایذ ،هگش دس هَسد هحکَهیتّایی کِ هحکَملِ آى ٍاحذ است کِ دس ایي غَست غذٍس حکن اػساس یا توسیظ
هحکَمتًِسثتتِاحکامدیگشتیيآىدٍضخعًیضجاسیخَاّذتَد.
هادُ  -19خساستّای هزکَس دس هادُ  12هاًَى ،خساستّای ًاضی اص اهاهِ دػَی اػساس است کِ تِ خَاًذُ ایي دػَی ٍاسد
هیضَد،هاًٌذّضیٌِدادسسی،حنالَکالِتشاتشتؼشكِکِدسساهاًِدسجضذٍُّضیٌِایابٍرّابضَْد.
هادُ-20هٌظَساصدادگاُدسهادُ16هاًَى،دادگاُکیلشی2یادادگاّیاستکٍِظیلِآىسااًجامهیدّذ.

هادُ-21اثثاتسكغػسشتاصهحکَمػلیِ،هستلضماهاهِدػَااست.تِایيدػَاخاسجاصًَتتسسیذگیهیضَد.
هادُ  -22دسغَستیکِ هحکَمػلیِ تِ اػتثاس پشًٍذُ کیلشی یا تِ اػتثاس تثػشُ یک هادُ  3هاًَى داسای تأهیي تاضذ ،اخز تأهیي
هضاػقتشایدادخَاستاػساسخاسجاصهْلت،یاسكغهوٌَعالخشٍجیهجاصًیست.
هادُ  -23هحکَملِ هیتَاًذ دس تواهی هشاحل سسیذگی تِ دػَی اػساس ،تا هؼشكی هال هحکَمػلیِ ًسثت تِ استیلای حوَم خَد
اهذامکٌذ.
هادُ  -24غذٍس حکن ٍسضکستگی تاجش تِهٌضلِ غذٍس حکن اػساس دس دػاٍی هذًی است ٍ هاًغ حثس ٍسضکستِ تاتت ػذم
تأدیِهحکَمتِهیضَدٍ.غَلهغالثاتاضخاظدسغَستاخیشتشاتشهوشساتهشتَطهیتاضذ.
هادُ  -25اػضام صًذاًیاى هطوَل هاًَى تِ هشاکض دسهاًی خاسج اص صًذاى دس هَاسد ضشٍست ٍ ّوچٌیي اػغای هشخػی تِ آًاى تا
اخز تأهیيهتٌاسة،تِ تطخیع ٍتشػْذُهاضیاجشای احکامکیلشیاستّ .شیکاصایي اهذاهاتتِ اعالع دادگاّیکِ حکن
صیشًظشآىاجشاهیضَد،خَاّذسسیذ.
تثػشُ–تِهٌظَسكشاّنضذىهَجثاتپشداختهحکَمتِ،هاضیاجشایاحکامکیلشیهیتَاًذّشسِهاُیکًَتتتااخزتأهیي
اص هحکَمػلیِ ،حذاکثش تِ هذت  10سٍص تِ ٍی هشخػی اػغاء ًوایذ .هشاتة تِ اعالع دادگاُ غادسکٌٌذُ حکن خَاّذ سسیذ .دس
غَستپشداختهسوتیاصهحکَمتِدسهذتهشخػی،هذتیادضذُتِتطخیعهاضیاجشایاحکامکیلشیهاتلتوذیذاست.
ّوچٌیي ،تشای حضَس دس جلسات دادگاُ تِ هحکَهاًی کِ اهکاى استلادُ اص هشخػی داسًذ ،تا اخز تأهیي هشخػی اػغا گشدد تا
لضٍهیتِاػضامٍتذسهِآًاىکِهوکياستتِػللیهَجةاعالِسسیذگیگشدد،خَدداسیضَد.
هادُ  -26تطخیع هػادین هستثٌیات دیي هزکَس دس هادُ  24هاًَى ٍ کن ٍ کیق آى تا سػایت ػشف ٍ اٍضاعٍاحَال كؼلی
ضخع،تادادگاُهجشیحکناست.دادگاُهیتَاًذدسغَستًیاصهَضَعساتِکاسضٌاساسجاعًوایذ.
تثػشُ – اصآًجاکِ یاساًِ تِ اكشاد کندسآهذ جاهؼِ پشداخت هیگشدد ،دسغَستیکِ تَهیق آى هَجة اخالل دس اهَس صًذگی آًاى
گشدد،هضاتاجشایاحکاماصتَهیقٍتشداضتآىتًِلغهحکَملِخَدداسیًوایٌذ.دسّشحال،تَهیقٍتشداضتآىهٌحػشتِ
یاساًِایاستکِتِضخعهحکَمتؼلنهیگیشدٍتسشیتِسایشاػضایخاًَادًُذاسد.
هادُ-27هحکَمػلیِهیتَاًذتاسضایتخَدهالیساکِجضءهستثٌیاتدیياستجْتاستیلاءهحکَمتِهؼشكیًوایذ.
هادُ  -28ایي آییيًاهِ تِ پیطٌْاد ٍصاست دادگستشی دس  28هادُ ٍ  6تثػشُ دس تاسیخ  18/6/1399تِ تػَیة سئیس هَُ هضائیِ
سسیذ.سیذاتشاّینسئیسی

