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 13/10/1400 تاریخ (1دستور جلسه شماره ) -قوانین، مقررات و رویه اجرایی شناسه دستور

 اقتصاد کالن اتاق ایران حقوقی و کمیسیون کمیسیون سمنان، کرمان و شورای های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرجع طرح 

عنوان 

 دستور

ها از طریق مراجع قضایی و اداره بانک توسطپیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعاالن اقتصادی 

 ثبتاجرای اسناد 

 شرح دستور

توانند از خروج افراد در کشور ممانعت ها و نهادهای اجرایی میز سازمان، برخی ا1351مصوب  قانون گذرنامه 17ماده براساس 

اجرای  می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و1دولت»چنین اشعار دارد که این ماده قانونی  به عمل آورند.

 یریوگو متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلدادگستری و ثبت اسناد 

تا  وشود از کشور بنا به تقاضای طلبکار مانع خروج بدهکاران ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا یعنی در این «. نماید

 جلوگیری نماید. رفع ممنوع الخروجیاز زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم یا رضایت طلبکار دریافت نشود، 

 نموده تجویز مقرراتی و ضوابط مطابق را گذرنامه قانون 1۷ ماده در مذکور متخلفان و بدهکاران خروج از جلوگیری قانون مذکوراما 

 .است نشده تصویب آن اجرایی نامهآیین تاکنون  اما شود،می تعیین مربوطه نامه آیین در که است

 تاریخ در که «هابانک بدهکاران خروج ممنوعیت قانونی الیحه» بانکی به بدهکاران کردن الخروجممنوعدر خصوص 

 بانک به» واحده ماده این موجب به شود،می استناد رسیده است ایران اسالمی جمهوری انقالب شورای تصویب به 2۷/02/1359

 طرف از آنان اسامی و بوده بدهکار کشور هایبانک به که اشخاصی خروج از جلوگیری منظور به شود،می داده اجازه ایران مرکزی

 از اند،ننموده عمل خود تعهدات به که صادرکنندگان و واردکنندگان همچنین و است شده اعالم ایران مرکزی بانک به هابانک

 بانک اجازه به منوط کشور از مزبور اشخاص خروج گردد؛ کشور از آنان خروج ممنوعیت خواستار تهران عمومی دادسرای طریق

  .«باشدمی ایران مرکزی

 ییقراردادها هیکل» 1365بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب  یبانک اتیقانون عمل 15براساس قانون اصالح ماده از سوی دیگر 

 یو در صورت بوده یدرحکم اسناد رسم شودیمنعقد م نیطرف نیکه ب یبه موجب قرارداد گرددیقانون مبادله م نیا یکه در اجرا

 « .باشدیم یاسناد رسم ییاجرا نامهنییبوده و تابع مفاد آ  االجراالزم ند،نداشته باش یاختالف نیکه در مفاد آن طرف

سناد سازمان ثبت ا ییاجرا اتیاز عمل تیبه شکا یدگیالزم االجرا و طرز رس یمفاد اسناد رسم یینامه اجرا نییبه استناد آ نیهمچن

 که یبوده و درصورت یدرحکم سند رسم گرددیمبادله م انیها و مشتربانک نیکه ب یعاد ی، قراردادها138۷و امالک مصوب 

طبق  یاجرائ اتیو ادامه عمل هیبستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائ ینداشته باشند با تقاضا یدر مفاد آن اختالف نیطرف

 .باشندیم 138۷ مصوب یاجرائ اتیاز عمل تیبه شکا یدگیاالجراء و طرز رسالزم یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهنیآئ

 196291/92بخشنامه شماره بانک مرکزی  های اشخاص به نظام بانکی کشور، سازی بدهیدر خصوص شفافالزم به ذکر است 

در این بخشنامه به بانک مرکزی را صادر نمود و ضمن آن تمهیداتی برای تسهیل مقررات ممنوع الخروجی اندیشید.  2/۷/92مورخ 

تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم نمود ها الزام بانک

یکن ل ؛حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند

 بخش خصوصی را با مشکالتی مواجه نمود.  اجرای این بخشنامه، فعاالن

جلسه کمیته در مورد نحوه اجرای بخشنامه بانک مرکزی؛ این موضوع در  مشکالت از سوی فعاالن بخش خصوصی پس از اعالم 

جهت  25/10/95مورخ  33۷۷94بررسی شد و در نهایت بانک مرکزی، بخشنامه جدیدی را به شماره   1/06/95مورخ  12ماده 

                                                           
  منظور از دولت، مجموعه نهادهای حاکمیتی می باشد.  1



  

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

کمیته حمایت از کسب و کار  نشست هشتاد و دومین  دستور جلسه  

کشور(قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  12)موضوع بند )ب( ماده   

 

                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ: 
 2 | صفحه

 صادر وبا تاکید بر اهمیت بر آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد  ،هاالیحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکاجرای 

واردی م به منظور ضابطه مند نمودن ممنوع الخروج نمودن تسهیالت گیرندگان یا بدهکاران بانکی با استناد به الیحه قانونی مذکور

نموده ابالغ  هادر بخشنامه خود به بانک بانک مرکزی با وجود آنکهلیکن  .حل گردد اقتصادی االنرا پیش بینی نمود تا مشکالت فع

باشد؛ در بهمن ماه همان  یبانک عامل و خطاب به بانک مرکز سییر یخروج از کشور صرفاً با امضا تیبود تا درخواست ممنوع

 یقانون حهیمستند به ال ،خروج تیبانک، صرفاً در خصوص ممنوع نیا یاعالم نمود که مفاد بخشنامه صادره از سو مجددا سال

 یاشخاص صورت م یبانک یتهران بابت بده یعموم یدادسرا قیاز طر یها که با اعالم بانک مرکزخروج بدهکاران بانک تیممنوع

 باشد و یماده واحده م نیا یاجرا یمتول یبانک مرکز ،یقانون حهیال حیقابل استناد خواهد بود؛ لذا با توجه به نص صر ،1ردیپذ

براساس  توانندیمستقل، م یحقوق تیعامل به لحاظ شخص یهااست و بانک حهیصرفاً ناظر به همان ال ،یبانک مرکز ریاخ هبخشنام

 نییآ ،2یمال یهاتیمحکوم یقانون اجرا یعنی نیقوان ریو در جهت وصول مطالبات، به استناد سا انیمنعقده با مشتر یقراردادها

  الزم را انجام دهند. دامات، اقگذرنامه 17ماده و  3یفریک یدادرس

اران بدهک یالخروجدرخواست ممنوعاین موضوع سبب سوء استفاده برخی از بانک ها شده است و  ،یفعاالن اقتصاد اظهاراتاساس بر

فرد ؛ فرد بدهکار قائل شوند یصادر شده برا یاعتراض به را ایدفاع و  یبرا یحق نکهیبدون او گشته بانک ها معمول  هیبه رو لیتبد

وصول  یکه قانونگذار برا یحقوق قیبودن وثا یرغم مکف یعلبه طور مثال . الخروج شده استکه ممنوع شودیبدهکار متوجه م

بنگاه  ریمد ،با ممنوع الخروج کردن و نموده یمنطق ریاستفاده غ فشاراهرم این از  بانک ها ،تعیین کرده استها مطالبات بانک

  .ندیرا فراهم نما یبانک یدهند تا موجبات موافقت با خواسته ها یمقرار  و تنگنا قهیرا در مض یاقتصاد

نظرات متعددی از سوی عالوه بر وجود مشکالت فعاالن اقتصادی با بانک ها در مورد ممنوع الخروجی و ضرورت اصالح این رویه، 

بر اساس مفاد این نظرات و همچنین بر اساس  که حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مورد ممنوع الخروجی وجود دارداداره کل 

بانکی نیاز به بازنگری جدی  که قوانین ممنوع الخروجی در حوزه به این نتیجه رسیدمی توان  ،دادگاه ها از ای صادرهمفاد رای ه

  .دارد

 برخی از نظرات به شرح ذیل است: 

  ماده واحده  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه داریم: 12/04/1390مورخ  2398/۷نظریه شماره بند اول اساس بر

قی می شود و به اشخاص علی االصول فقط شامل اشخاص حقی 1359 مصوبالیحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها 

حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول 

 تسهیالت بانکی کرده اند که در این صورت شخصاً مسئول بوده و قابلیت ممنوع الخروجی را دارند.

 

  مقنن جلوگیری از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه،  0۷/11/1399مورخ  1998/9۷/۷بر اساس نظریه شماره

را مطابق ضوابط و مقررات تجویز نموده است که  1351قانون گذرنامه مصوب  1۷ن مذکور در ماده یخروج بدهکاران و متخلف

                                                           
اعالم  یهستند، به بانک مرکز یالخروجممنوع طیبدهکاران خود را که واجد شرا یاسام یستیبا یها مبانک د،یآیو مقررات موجود برم نیبنابر آنچه از متن قوان 1

ها را درخواست کند. سپس دادستان کل کشور، حسب آن یالخروجتهران ارسال و ممنوع یعموم یاز اشخاص مذکور را به دادسرا یفهرست ،یو بانک مرکز کنند

 .دینما یبانک مرکز یالخروج کردن افراد مورد تقاضاتهران، اقدام به ممنوع یدرخواست دادسرا

را صادر کند،  هیله قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علمحکوم یبه تقاضا دیبا یمرجع اجرا کننده را: مصوب یمال یهاتیمحکوم یقانون نحوه اجرا 23ماده  2

 ید باقبه قوت خو یقانون مدن قتحقق کفالت، مطاب ایمناسب  نیسپردن تام ایله محکوم تیجلب رضا ای هیثبوت اعسار محکوم عل ای یرا یقرار تا زمان اجرا نیا

 .است

،  248،  24۷، بند )ث( ماده 881 توان به استناد مواد یقرار گرفته اند را م بیکه تحت تعق ی، منع خروج افراد94مصوب  یفریک یدادرس نییطبق قانون آ 3

   .تاس دیشده که مدت زمان آن شش ماه و قابل تمد ییقانون، مستند به دستور مقام قضا نیامر در ا نیدرخواست نمود، لذا ا  509و  292
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مربوطه تعیین می شود و چون تاکنون آیین نامه اجرایی آن تصویب نشده است، جلوگیری از خروج اشخاص در آیین نامه 

 .مزبور به استناد این ماده امکان پذیر نیست

  بدهکاران خروج ممنوعیت قانونی الیحه حسب اوال دادگاه تجدید نظر استان تهران، 1۷براساس رای صادره توسط شعبه 

 هب اشخاص تفسیر واژه در منظوری شخص حقیقی است، و چنانچه که است شده ممنوع بدهکار اشخاص خروج ، صرفابانکها

 هچراک ،کرد نخواهد پیدا تسری شرکت مدیران خروج ممنوعیت به تغییر این وجود داشته باشد،ی نظر نیز حقوقی شخص

 خصش دارائی کفایت عدم صورت در لذا .دارند را دیون پرداخت مسئولیت شرکت مدیران و است حقوقی شخص اصلی بدهکار

 در مرکزی بانک که آنچنان ثانیا .شد نخواهد برداشت وندی پرداخت برای مذکور شرکت مدیران شخص دارایی از ،حقوقی

 هب بایست می ،باشند می فوق قانونی الیحه مشمول نیز حقوقی اشخاص و ها شرکت مدیران که است مدعی تقدیمی لوایح

 ردیدت موارد در که است استثنائی الذکر فوق قانونی الیحه که چرا ،شد می گنجانده فوق قانون متن در مذکور مطلب صراحت

 ادهم چند هر ثالثا. دهیم افزایش ا آنر مشمولین دامنه موسع تغییر با آنکه نه ،بود خواهد محدود قطعا آن تفسیر ،محدوده به

 رقصیت اثبات درفرض مسئولیت این لکن ،دارد اشاره شرکت دیون تادیه به مدیران تضامنی مسئولیت به تجارت قانون 143

 .داشت خواهد وجود دیون پرداخت در شرکت دارایی نبودن کافی با شرکت ورشکستگی حالت در مدیران

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

برابر اصول قانون اساسی که شالوده و بنیان تمامی قوانین عادی محسوب می شود، تعرض به آزادی افراد مجاز شمرده نشده و  .1

 شرایط در 1359مصوب  واحده ماده هرچند تصویب است. محدودیت در تن و آزادی خالف اصل و یک امر استثنایی قلمداد شده

 هاانکب به متعلق وجوه و اموال خروج کاهش یا پیشگیری برایرا  مذکور الیحهو شورای انقالب  هبود ضروری اسالمی انقالب از ناشی

با توجه زمان تصویب این الیحه قانونی می توان بیان  رسانده است، لیکن تصویب به  گذارانسپرده یا دولت به متعلق واقع در و

ک و نامشان از طریق باناند به بانک های کشور بدهکار بوده  مقطع زمانیدر آن است که  بوده داشت که این الیحه ناظر به کسانی

ا که بدهکار می شوند ی یمبنی بر جلوگیری از خروج افراد بلند مدت قانون مزبور تجویزی . لذاها به بانک مرکزی اعالم شده است

 به تعهدات خود عمل نمی نمایند ندارد.

این است که چرا بانک ها که طرف قراردادهای  می شودالن اقتصادی مطرح ااز سوی فعایراد دیگری که به عنوان سوال همیشه  .2

نکه و بدون آهستند دارای قدرت بی قید و شرط  ،تسهیالت بانکی بوده و در دعوای فی مابین بدهکار و بانک ذینفع می باشند

مورد بررسی و ارزیابی شخص بی طرفی   «بانکی میزان بدهی، شرایط قراردادی، کفایت وثایق و ضمانت نامه های» موضوع اختالف

. از طرفی این شرایط بر خالف اصول دادرسی می باشندبرخوردار افراد از قدرت محدود کننده و سلب کننده آزادی  ،گرفته باشد قرار

جود وطرف دیگر داشته باشد که به رغم  و عدالت قضایی است که یک طرف دعوا آن چنان قدرت قانونی فوق العاده برای تحکم بر

ج تا قبل از ممنوع الخرو نمی دهدهیچ فرصتی به بدهکار بانکی  ،یاری نماید تواند او را از دفاع از حقوق خود اسناد و مدارکی که می

 از خود دفاع نموده و خود را محکوم ماجرا نداند. شدن

در شورای انقالب،  20/2/1359ونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ماده واحده الیحه قان اجرای به عبارتی می توان گفت

هرچند بانک مرکزی با صدور بخشنامه وده و می بایست به روز رسانی شود.بازنگری و انجام اصالحات ب مندشرایط کنونی حتما نیاز

 های مذکور به قانونتا زمانی که بخشنامه ، لیکنضابطه مند نمودن ممنوع الخروجی از این طریق بوده است به دنبال های متعدد

؛ لذا الزم است تا قوانین حاکم بر ممنوع الخروجی ها و اشخاص بدهکار نخواهد بودتامین کننده حقوق متقابل بانک نشود،تبدیل 

 متناسب با شرایط فعلی کشور به روز رسانی گردد.کاران بانکی همخروج بد

 وزارت توسط درخواست این اعمال و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان سوی از ها بانک بدهکاران الخروجی ممنوع درخواست .3

 22 اصول از مستفاد است. در حالی که گردیده تبدیل ضابطه و نظام رویه، یک به ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی و کشور
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 و 24۷ ماده ث بند ،1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 34 ماده و 23 ماده ح بند ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 33 و

 نمودن الخروجممنوع ،1394 مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون 23 ماده ،1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 248 ماده

 ماده خاص نامه آیین که مادام رسدمی نظر به ، لذاآنهاست اجتماعی حقوق از اشخاص نمودن محروم موارد جمله از کشور از افراد

 .ردک الخروج ممنوع کشور امالک و اسناد ثبت سازمان درخواست به را هابانک بدهکاران تواننمی نگردد، تصویب گذرنامه قانون 1۷

 بانک مصوبات بر مازاد سود توانند نمی ها بانک کشور، عالی دیوان عمومی هیات ۷94 شماره رویه وحدت رای با توجه به صدور .4

 اداسن اجرای دوایر و قضایی محاکم از طریق ها بانک از برخی اما نمایند، دریافت ضامنین آن و گیرندگان تسهیالت از را مرکزی

 باتمطال وصول قانونگذار برای که حقوقی وثایق بودن مکفی رغم علی فراتر از قوانین مصوب، و مازاد سود دریافت برای رسمی،

 یقهمض در را ، آنهااقتصادی بنگاه مدیر کردن الخروج ممنوع بامی کنند و  اهرم ممنوع الخروجی استفادهاز  است، شده قائل ها بانک

 نمایند.  فراهم را بانکی ها و سود مازاد خواسته با موافقت موجبات تا دهند می تنگنا قرار و

کارگروه 

کارشناسی  

مورخ 

21/09/1400 

دادستان کل کشور،  یمعاون حقوقو با حضور  21/09/1400در جلسه کارگروه تخصصی مورخ ممنوع الخروجی آخرین بار موضوع 

معاونت  ،یعدالت ادار وانید ،ییو دارا یاقتصاد امور وزارت امور خارجه، وزارت ،ثبتاسناد  یاداره اجرا ،یاز بانک مرکز یندگانینما

 یقوقح ونیسیسمنان و کرمان، کم یهااز استان ژهیبه و یوصبخش خص ندگانیاز نما یو جمع هیاز وقوع جرم قوه قضائ یریشگیپ

ظهار ا فعاالن اقتصادی  . در این جلسهبررسی شد رانیاتاق ا اتیمال، کمیسیون اقتصاد کالن و کمیسیون ییقضا یها تیو حما

استفاده قرار گیرد؛ اما روند آن باید تواند مورد ها میبه عنوان یک راهکار برای رسیدن به مطالبات بانکالخروجی ممنوعداشتند که 

وان به عنو  گردد کامال ضابطه مندید تر باو از همه مهم باشد، زیر نظر مرجع قضائی و با اعطای حق دفاع و اعتراض به فرد بدهکار

 .مورد استفاده قرار بگیرد و نه اولین راهکار از سوی بانک ها آخرین راهکار

 مورد حمایت بانک شود، میالخروجی صادر اینکه با حکم اداری رای ممنوع :حقوقی بانک مرکزیمدیرکل شایان، امیر مظلوم

بررسی  مورد 59این پیشنهاد که ماده واحده سال  های رسیدگی را نیز سخت کرده است. لذا و این موضوع روند مرکزی نیست

در حال  البته .شودکارساز می تواند در تسهیل شرایط موجود  باشد،مبنا و مقتضیات قانونی آن نیز مد نظر و  گیردقرار  مجدد

حاضر با استناد به قانون موجود تکلیف داریم که روند را پیگیری کنیم و به مرجعی برای شنیدن دفاعیات معترضان تبدیل 

ین ابه اجرا هستیم. تا زمانی که این متن قانونی وجود دارد، مجبور  و موضوع نیستیم به اصل به رسیدگی قادر اما ،شویم

 .ها شده استاستفادهءموجب برخی سورویه موجود که  موضوع هم قابل انکار نیست

  ،ه : سازمان با استناد بمعاون مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد ثبت سازمان ثبت اسناد و امالک کشورثریا افروغ

البته رویه به این ترتیب است که سازمان  .الخروجی بدهکاران را صادر کندقانون گذرنامه این مجوز را دارد که ممنوع 1۷ماده 

کند. در صورتی که اموالی در پرونده نباشد تا بتوان از آن طریق الخروج نمیدر مواردی که وثایق وجود داشته باشد، ممنوع

 .رودالخروجی میمنوعمطالبات بانک را وصول کرد به سراغ م

  ،عدم شفافیت در این مورد : نماینده معاونت کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجهمسلم سرائی

ان گذاری ایرانیها در این عرصه، مانع سرمایهنامهشفاف نبودن قوانین و بخش چرا که  .مشکالتی عدیده ای را ایجاد نموده است

شود گذاری وارد میالخروجی افراد مشخص نیست و فردی که به نیت سرمایهر ایران شده است. روند ممنوعخارج از کشور د

 .دهدو اعتبار خود را از دست می موقعیتالخروج شده و بدون اطالع ممنوع

 م بر با توجه به شرایط امروز حاک :رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایرانهوش، احمد آتش

ر د است.، غیرمنطقی استبه تصویب رسیده  و برای شرایط آن روزها ای که در ابتدای انقالباستناد به ماده واحده ،اقتصاد

الخروج کردن یک فرد به صورت دهد، درحالی که باید درخواست ممنوعدادستان عمومی تنها اقدام اداری انجام می این فرآیند

الخروجی تضییع حقوق شهروندی است و باید از نظر قضایی بررسی قضایی رسیدگی شود و قابلیت اعتراض داشته باشد. ممنوع

 .بردشود. این موضوع اعتبار تجاری افراد را از بین می
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 ودهخاص ب یادوره یکه برا یاستفاده از قانون خاصء سو :رانیاقتصاد کالن اتاق ا ونیسیکم سیرئ ،یشمس اردکان یعل ،

ور حاکم بر اقتصاد کش یخاص طیانقالب است که شرا لیمصوبه مربوط به اوا نیا است. یدر برابر عملکرد فعاالن اقتصاد یمانع

 است. یگذارهیاقدام ضد سرما نیچراکه ا ،و اصالح شود یریگیروند پ نیاضرورت دارد  نیبود. بنابرا

  این موضوع در اداره های حقوقی قوه قضاییه هم بررسی شده  :مشاور حقوقی شورای گفت وگوی استان کرمانعرب نژاد

است که ممنوع الخروجی بر اساس ماده قانونی ای آیین نامه اجرایی ندارد جای بحث است و حتی اداره اجرای اسناد سازمان 

 1۷اجرایی برای ماده  در واقع تا زمانی که آیین نامه .ثبت هم برای اقدامات خود به بخشنامه های بانک مرکزی اشاره دارند

 د این ماده اقدام کرد.نباید به ممنوع الخروجی به استنا قانون گذرنامه تهیه نشده است

 یها بسته مکه با بانک یقرارداد :رانیاتاق ا یو مقررات ییقضا تیحما ،یحقوق ونیسیمشاور کم ،یحجاز نیحس دیس

وم نهاد س کی یاز سو دیبا دیایب شیپ یمنافع هستند و اگر مشکلکه هر دو طرف در آن به دنبال است  یمال یقرارداد شود

 .داردالزم را ن ییشد و امروز کارآ بیانقالب تصو لیدر اوا هاهیاز خروج سرما یریوگجل یقانون برا نیشود. ا یریگیو پ یبررس

 که با بانک بسته یهر قرارداد . بدون شک درردیمورد استفاده قرار گ یحقوق زیدستاو نیبه عنوان آخر دیبا یالخروجممنوع

حاکم  هیرورفت. همچنین  یالخروجبه سراغ ممنوع عیسر دیشده و نبا افتیدر التیپرداخت تسه یبرا یکاف نیامضت شود،یم

 .ردیگیرا از افراد م یدر تضاد است و فرصت دادخواه یبا اصول قانون اساس

 پیشنهادهای

 دبیرخانه

، مقرره ای 2۷/02/1359 مورخ «هابانک بدهکاران خروج ممنوعیت قانونی الیحه»با توجه به اینکه مصوبه شورای انقالب طی  .1

قانون  1۷آیین نامه اجرایی ماده  از سوی دیگرو  ،است بودهدر اوایل انقالب در زمان تصویب مقرره  خاص و ناظر بر بدهکاران بانکی

شور و امالک ک سازمان ثبت اسناد مراجع قضائی، طی بخشنامه ای به قوه قضائیه، استتدوین نشده تا کنون  1351گذرنامه مصوب 

ر د جهت رفع این محدودیت ممنوع الخروج شدگان قبلی ناشی از بدهی بانکی وضعیتبه  ابالغ نماید که اسناد ثبتدوایر اجرای و 

ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی خارج از چهارچوب ذکر شده در الیحه  اعمالاز این پس نیز از  شود.رسیدگی  اسرع وقت

  ممانعت بعمل آورند. (یقیناظر بر اشخاص حق ) هاخروج بدهکاران بانک تیممنوع قانونی

نمایندگان ظرف مدت یک ماه توسط دولت و قوه قضائیه و با مشارکت  1351قانون گذرنامه مصوب  1۷آیین نامه مذکور در ماده  .2

 اتاق ایران و بخش خصوصی تدوین گردد.

توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مشارکت  یکارگروه ،یالخروجمرتبط با ممنوع نیو تنوع قوان یپراکندگ لیبه دل. 3

زارت و، یاجتماع نیسازمان تام ،یاتیسازمان امور مال ،یسازمان ثبت اسناد و امالک کشور، بانک مرکز ه،ییاز قوه قضا یندگانینما

حمایت از کسب و کار تشکیل  تهیکم رخانهیدب به همراه نماینده ران،یاصناف و تعاون ا ،یبازرگان یهااتاق ،ییو دارا یامور اقتصاد

 تممنوعی الیحه قانونیممنوع الخروجی )از جمله و مقررات  نیقوان یجامع تمامو تنقیح  یبررسماه نسبت به  3 شود تا ظرف مدت

 سپس الیحه جامع و جدید مقررات ممنوع الخروجی به مجلس ارائه شود.( اقدام نماید. 2۷/02/1359 مورخ هابانک بدهکاران خروج

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

 مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون ؛1394اصالحی 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب "مستندات قانونی به ویژه  .1

 االجرا الزم رسمی اسناد مفاد اجرایی نامه آیین، 1365قانون عملیات بانکی بدون ریا مصوب  15قانون اصالح ماده  ؛1394 مصوب

ماده واحده  ؛1351 مصوب گذرنامه قانون ؛138۷ مصوب امالک و اسناد ثبت سازمان اجرایی عملیات از شکایت به رسیدگی طرز و

 "1359بانکی مصوب ت خروج بدهکاران الیحه قانونی ممنوعی

 1392مصوب  92/196291بخشنامه بانک مرکزی به شماره . 2

  25/10/95مورخ  33۷۷94بخشنامه بانک مرکزی به شماره . 3

 راننان خطاب به اتاق ایاتاق بازرگانی سم 3/3/9۷مورخ  58۷/9۷نامه شماره . 4

 استان کرمانشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  2082/130/1400نامه شماره . 5

 کشور عالی دیوان عمومی هیات ۷94 شماره رویه وحدت رای. 6
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 نخست وزیر وقت به بانک مرکزی 02/02/136۷مورخ  15۷16نامه شماره . ۷

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  12/04/1390مورخ  2398/۷شماره نظریه و  0۷/11/1399مورخ  1998/9۷/۷نظریه شماره . 8

  قوه قضاییه

 دادگاه تجدید نظر استان تهران 1۷شعبه  – 93099۷0221۷00065رای دادگاه برای دادنامه شماره . 9

 


