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 (2دستور جلسه شماره ) شناسه دستور

 بررسی و پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالین اقتصادی عنوان دستور

 شرح دستور

بدهیاران قطعن مالیاتن و بدهیارانن که به موجب  -1گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشووور درار مشووی  من شوووند:    5

افرادی که در  -2صدور حیم قطعن دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و امالک، بدهن آنها محرز شده،       

کسانن که مسافرت     -3خارج از ایران به خاطر تیدی،ولگردی، سرقت، کالهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند،     

شد،          سالمن ایران با صالح جمهوری ا ضاین مخالف م شخیص مقامات ق شور به ت سانن که به موجب اعالم    -4آنها به خارج از ک ک

افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشووور آنها به اراده فرد دیگری    -5 کشووور را ندارند و کتبن مقامات قضوواین حخ خروج از

  ابالغ نمن شود. افراد ممنوع الخروجممنوع الخروج شدن افراد به دالی  پنجگانه به  .است شده محول( …)پدر، شوهر و

یا   21/01/1379مصووو  انون آیین دادرسوون کییری ق 133قانون گذرنامه یا ماده  16ممنوعیت خروج یا باید مسووتند به ماده  

قانون گذرنامه من توانند دسووتور عدم ممانعت از خروج را  17مسووتند به دسووتور تصوومیم مقاماتن باشوود که به موجب ماده    

شد، البته          .بدهند شیایت یا اعالم جرم با صمیم باید در اثر یک  شد که این ت ضاین با صمیم ق ستور عدم خروج باید به موجب ت  د

ست. این ماده قانونن من گوید:       17مواد مندرج در ماده  شده ا ستثنا قائ   ساله یک ا دولت من تواند  »قانون گذرنامه برای این م

از صوودور گذرنامه و خروج بدهیاران قطعن مالیاتن و اجرای دادگسووتری و ثبت اسووناد و متخزیان از انجام تعهدات ارزی طبخ  

بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج .تعیین من شود جزوگیری کند ضوابط و مقرراتن که در آیین نامه

بدهیاران اجراین از کشوووور را بنا به تقاضوووای طزبیار تجوی  کرده و تا زمانن که از طرا بدهیار موجبات پرداخت بدهن فراهم  

 وع الخروجن اقدام کرد.نشود یا رضایت طزبیار دریافت نشود، نمن توان نسبت به رفع ممن

 به  27/02/1359 تاریخ  در که  «ها بانک   بدهیاران   خروج ممنوعیت  قانونن  الیحه » بانین به   بدهیاران   کردن الخروجممنوع برای 

 اجازه ایران مرک ی بانک به» واحده ماده این موجب به  .شود من استناد  رسید،  ایران اسالمن  جمهوری انقال  شورای  تصویب 

صن    خروج از جزوگیری منظور به شود من داده شخا شور  هایبانک به که ا سامن  و بوده بدهیار ک   بانک به هابانک طرا از آنان ا

ست  شده  اعالم ایران مرک ی  دادسرای  طریخ از اند،ننموده عم  خود تعهدات به که صادرکنندگان  و واردکنندگان همچنین و ا

ستار  تهران عمومن شور  از آنان خروج ممنوعیت خوا شخاص  خروج گردد؛ ک شور  از م بور ا  ایران مرک ی بانک اجازه به منوط ک

 الخروجنممنوع شوورایط واجد که را خود بدهیاران اسووامن هابانک آید،برمن عمزن رویه و الیحه متن از آنچه بنابر «.باشوودمن

ستند  ستن  مرک ی، بانک و کنندمن اعالم مرک ی بانک به ه شخاص  از فهر سرای  به را مذکور ا ستد من تهران عمومن داد   و فر

 الخروجممنوع به اقدام تهران، دادسرای  درخواست  حسب  کشور،  ک  دادستان  سپس . کندمن درخواست  را آنها الخروجنممنوع

 «دارد قضاین دستور به نیاز افراد کردن الخروجممنوع» بنابراین. کندمن مرک ی بانک تقاضای مورد افراد کردن

آخرین اراده بانک مرک ی در خصوووص شوویاا سووازی بدهن های اشووخاص به نظام بانین کشووور صوودور بخشوونامه شووماره     

 است که ضمن آن تمهیداتن برای تسهی  مقررات ممنوع الخروجن اندیشیده شده است:  2/7/92مورخ  196291/92
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وصول مطالبات معوق را در وهزه اول با پیگیری و مذاکره با بدهیاران   در این بخشنامه به بانک ها ال ام شده تا هرگونه اقدام در جهت  

و در صووورت عدم حصووول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضوواین و ثبتن انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشووور افراد تاحد ممین   

 .اجتنا  کنند

طزبیار دولت نی  در عین حال هم رنین در خصوص فعالین اقتصادی که ضمن مدیون بودن به دولت )نظیر بدهیاری مالیاتن(    

ستند  شنهاد وزارت    ( قانون رفع موانع تولی3، ماده )ه ست تا با تدوین آیین نامه اجراین به پی د رقابت پذیر به دولت اجازه داده ا

متوقف و   1395امور اقتصوووادی و داراین و تصوووویب هیرت وزیران، عمزیات اجراین وصوووول مطالبات دولت را تا پایان سوووال  

قف طزب قطعن شده مرتیع کند. تبصره   محدودیت خروج اشخاص حقیقن و حقوقن تعاونن و خصوصن طزبیار از دولت را تا س    

از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف  1395ماده قانونن مذکور نی  سازمان تامین اجتماعن را میزف من نماید تا پایان سال 

 ماشین آالت تولید و مواد اولیه خودداری کند. اب ار و 

ست و در      15/6/1394در تاریخ  ذیر( قانون رفع موانع تولید رقابت پ3ماده )آیین نامه اجراین  سیده ا صویب هیرت وزیران ر به ت

حال اجرا من باشوود، لیین جهت اجرای آن و تهاتر بدهن فعالین اقتصووادی با مطالبات ایشووان از دولت، در هر نوبت نیاز به اخذ 

 تصویب نامه هیرت وزیران من باشد که کار را زمان بر و پیچیده نموده است.

ایرادات و 

ت مشکال

 مطروحه

ساسن که شالوده و بنیان تمامن قوانین عادی محسو  من شود تعرض به آزادی افراد مجاز شمرده نشده و             برابر اصول قانون ا

صویب       شده ، هررند ت ستثناین قزمداد  ص  و یک امر ا صو    واحده ماده محدودیت در تن و آزادی خالا ا  شرایط  در 1359م

 تسهیالت  مختزف هایبانک از که اشخاصن   که است  آن مبین انقال  اوای  تجربه واقع، در. بود ضروری  اسالمن  انقال  از ناشن 

شایش  یا وام قالب در را کالنن سنادی  اعتبار گ سته  اغزب بودند، گرفته ضمانت  یا ا سن    نظام به واب شور  بر حاکم سیا  از پیش ک

 ارزهای یا طال به خود امالک و اموال تبدی  با اشخاص  این .کند تهدید را آنها اقتصادی  منافع توانست من انقال  و بودند انقال 

 برای. شوووند خارج کشووور از کشووورمان، مزن هایسوورمایه همراه به غیرقانونن، یا قانونن طور به تا آمدندبرمن درصوودد معتبر

  انقال ، یراشو  گذاران،سپرده  یا دولت به متعزخ واقع در و هابانک به متعزخ وجوه و اموال خروج از کاستن  حداق  یا پیشگیری 

صویب  به را مذکور الیحه ست به       ت صالحات بوده و من بای شرایط کنونن حتما نیاز به بازنگری و انجام ا سانید اما اجرای آن در  ر

شنامه            ست اما تا زمانن که بخ شاهده ا شنامه های متعدد بانک مرک ی قاب  م شود امری که تا حدود زیادی در بخ سانن  روز ر

 . مذکور از طرق قانونن به قانون تبدی  نگردد تامین کننده حقوق متقاب  بانک ها و اشخاص بدهیار نخواهد بودهای 

 لذا رئوس مشیالت موجود در این زمینه بدین شرح من باشد:

 قدیمن بودن قوانین حاکم بر ممنوع الخروجن و عدم به روزآوری آنها متناسب با شرایط فعزن کشور -1

 بدهن اعالم شووده بانک مرک ی برای ممنوع الخروجن افراد با گردم مالن فعالین اقتصووادی و   عدم تناسووب سووقف   -2

 بنگاه های اقتصادی ایشان )ییسان بودن سقف بدهن برای تمامن افراد جامعه(

 عدم وجود میانی م اطالع رسانن قطعن به افراد ممنوع الخروج شده از حیم ممنوع الخروجن -3

برای اعضووای هیرت مدیره شوورکت ها به جای اولویت اجرای حیم برای سووهامداران  شوومولیت حیم ممنوع الخروجن -4

 شرکت یا اعضای هیرت مدیره وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع الخروجن

 نیاز به اخذ تصویب نامه هیرت وزیران در هر بار تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت با بدهن ایشان به دولت -5

 دستگاه های مرتبط با موضوع ممنوع الخروجن نظیر بانک ها و سازمان ثبت اسناد عدم هماهنگن کام  بین -6

سابقه رسیدگی 

به موضوع در 

  76کمیته ماده 

سه خود به تاریخ    76کمیته ماده  فعالین به بررسن موضوع ممنوع الخروجن    29/02/1392قانون برنامه پنجم توسعه در پنجمین جز

جنا  آقای دکتر رئیس وقت اتاق ایران، محول شدن امر به  پرداخت. مصوبه این جزسه    دیون دولتنبانین و  نبدهاقتصادی ناشن از   

گیری نهاوندیان جهت برگ اری جزساتن با حضور نمایندگان سازمان مالیاتن، تأمین اجتماعن، بانک مرک ی و دستگاه قضاین و تصمیم

 مجزس در کمیسیون قضاین مطرح و پیگیری کنند. نمایندگان  ،که اگر نیاز به قانون داردبود در این خصوص 

در این  بود.  92مورخ دوم مهر  196291/92به شووماره بخشوونامه بدهیاران بانین  تصووویب ،یج حاصوو  از این جزسووه ااقدامات و نت

صول مطالبات معوق را در وهزه اول با پیگیری و مذاکره      شده تا هرگونه اقدام در جهت و شنامه به بانک ها ال ام  با بدهیاران و در  بخ
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شور افراد تاحد ممین اجتنا         ضاین و ثبتن انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از ک صول نتیجه، با مراجعه به مراجع ق صورت عدم ح

 .کنند

بندی جمع

مورخ کارگروه 

27/05/1395 

سن کمیته موضوع ماده      شنا سن  76کارگروه کار صادی  ، به منظور برر در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجن فعالین اقت

ضور  27/05/1395تاریخ  صاد و داراین، وزارت         نمایندگاننمدیران و و با ح شور، وزارت امور اقت ستانن ک  ک ضائیه، داد از قوه ق

یاتن، صندوق ضمانت صادرات    دادگستری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، بانک مرک ی، بانک اقتصاد نوین، سازمان امور مال      

 ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناا و اتاق بازرگانن، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگ ار گردید. 

نمایندگان حاضر در جزسه ، یین از مهمترین مشیالت این حوزه را قدیمن بودن قوانین و مقررات مرتبط با ممنوع الخروجن و     

وان کردند. شایان ذکر است که قوانین حوزه  ممنوع الخروجن، در شرایط ناشن از انقال  اسالمن  ل وم بازنگری در این قوانین عن

 و به منظور جزوگیری از خروج سرمایه به خارج از کشور به تصویب رسیده و امروزه نیازمند تجدید نظر و بازنگری من باشند.  

شده از دلی  م  شیالت     ترتیبات ابالغ و عدم اطالع فرد ممنوع الخروج  ستگاه اجراین مربوطه، یین دیگر از م منوع الخروجن و د

 مطروحه در جزسه بود.

با توجه به بررسوون های انجام شووده و پیشوونهادات متعدد ارائه شووده، تمامن حاضوورین جزسووه، متیخ القول موافقت خود را در  

 ای همیاری در این فرآیند اعالم نمودند.  خصوص ل وم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه اعالم کرده و آمادگن خود را بر

مورد بررسن قرار گیرد و درخواست شود  76در پایان جزسه مقرر شد موضوع مذکور با قید فوریت در صحن رسمن کمیته ماده     

نمایندگان  از جمزه سه اتاق بعنوان  تا کارگروهن برای تنظیم موارد پیشنهادی در این زمینه با حضور تمامن سازمان های مرتبط

 بخش خصوصن و همچنین مراجع حاکمیتن ذیربط از سه قوه تشیی  شود.

پیشنهادات ارائه 

شده کمیسیون 

حمایت قضایی و 

مالکیت فکری 

 اتاق ایران

شنهاد اول:  سهیالت و بدهن ها و تعهدات ارزی و ریالن به تبعیت از       پی سب برای بازپرداخت ت ضرورت تامین متنا با توجه به 

بانک ها با اجرای صحیص و بهره مندی از کارگ اران و کارمندان و مدیران الیخ و امین، من تواند خطرات احتمالن   اص  عقزن ، 

 م پرداخت و تاخیر در آن را بیاهند.ناشن از عد

ل وم بازنگری در تمامن قوانین و مقررات اعم لوایح ، بخشوونامه و دسووتوالعم  ها و تیمی  و ابداع روم های    پیشنننهاد دو :

کارآمد و مؤثر در این خصوص دستگاههای مسوئ  و مجری در جهت ایجاد رویه واحد و با انجام هماهنگن های بیشتر از طریخ     

ه دادگسووتری، دادسووتانن ک  کشووور، نیروی انتظامن، بانک مرک ی،   تشوویی  کارگروهن از سووازمان ها و ادارات مرتبط از جمز

صاد و داراین، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعن، وزارت اطالعات به روم های جدید و در عین      سازمان امور مالیاتن، وزارت اقت

شده نی  از طریخ روزنا      صمیمات گرفته  شته و ت سانه ها به اطالع   حال واحدی در انجام دستورات قانونن قدم بردا سایر ر مه ها و 

عموم بویژه به فعاالن اقتصووادی و تجار و بازرگانان برسوود. در این خصوووص تشووخیص و تعیین موارد اتهام و جرایم امنیتن و     

س این برخوردار           شور از اهمیت ب شخاص از ک شمولین ممنوعین خروج و نحوه اقدام برای ممنوع الخروج نمودن ا صادی و م اقت

شان در جهت عدم ورود خسارت خواهد بود       بوده و اط شده از حقوق اولیه ای سریع و به موقع به افراد ممنوع الخروج  سانن  الع ر

 در این عین مشیالتن از قبی  معزوم نبودن اقامتگاه و نشانن اشخاص نی  بر پیچیدگن موضوع من اف اید 

سو  :   شنهاد  ضروری و       قانون مدنن د 1010تا  1002برابر قانون و مواد   پی شخاص  شتن اقامتگاه و تعیین آن برای تمامن ا ا

ال امن است اما به جهت جابجاین های میرر افراد و عدم وجود سامانه ای هوشمند و فراگیر، معموال  افراد یا اقامتگاه مشخص و      

د ثبت اقامتگاه رسمن و  معینن نداشته و یا اقامتگاه آنان برای مراجع رسمن شناخته شده نیست به همین منظور به نظر من رس

مشخص و شناخته شده اتباع ایران و ساکنان ایران اعم از ایرانن و خارجن و تعیین صندوق پستن و یا صندوق الیترونیین و یا         

ال ام به داشتن شماره تزین معین از جمزه راههاین است که من توان تمامن دستورات قضاین، اداری و حتن امنیتن را در قالب        

بن، اخطار پیامین، اخطار نمابری و نامه الیترونیین به اشخاص ابالغ نمود. این شیوه در بسیاری از کشورهای پیشرفته اخطار کت

اجرا و در جهت حیظ حقوق شهروندی و جزوگیری از تضییع حقوق ایشان که ممین است از عدم اطالع و آگاهن از دستوراتن       

 ست بوجود آمده باشد.  که به ضرر و یا حتن به نیع اشخاص صادر شده ا
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شنهاد چهار  :  این اسووت که بمنظور مسوواعدت به بدهیاران در  1392سووال  196291بخشوونامه  موارد مندرج دریین از  پی

طراری از قبی  انجام امور درمانن و پیگیری های تجاری برای تسویه بدهن   ض مواردی نظیر تشرا به خانه خدا و مسافرت های ا  

سووپردن وثایخ کافن صووادر کرده اسووت . به نظر من رسوود اتخاذ رنین روییردی از جانب بانک مرک ی   اجازه ییبار خروج را با

ترمیم ایرادت و رالشهاین است که در نتیجه اعمال مقررات سخت گیرانه گذشته بوده است . مهمترین سوال موجود آن است         

ضروری مبادرت نماید و بانک نی  با وجود وثیقه ، نگرانن   رنانچه بدهیار من تواند با سپردن وثیقه الزم و کافن به مسافرت های

برای وصول مطالبالت خود نداشته باشد ررا این اجازه صرفا برای یک بار داده شده است و اگر بنا باشد بدهیار اقدام به بازگشت  

ست. نتیجه ای که من توان از این   بخشنامه و رفتار بانک مرک ی   به داخ  کشور ننماید همان ییبار خروج برای فرار وی کافن ا

 بدست آورد عدم ضرورت ممنوعیت خروج با داشتن وثیقه الزم جهت باز پرداخت بدهن است.

پیشنهادات 

 دبیرخانه

، 27/02/1359 مورخ «هابانک بدهیاران خروج ممنوعیت قانونن الیحه»با توجه به اینیه مصوووبه شووورای انقال  طن  -1

بانک   2/7/92مورخ  196291/92شوووماره مقرره ای خاص و ناظر بر بدهیاران بانین اسوووت، و همچنین بخشووونامه 

 مرک ی، نحوه اجرای قانون فوق را بیان نموده و از سووووی بانک ها الزم االجرا اسوووت، اقدام بر اسووواس مقررات عام،    

من جمزه آئین نامه اجرای اسوووناد رسووومن الزم االجرا و یا قانون نحوه اجرای محیومیت های مالن، به معنای نق      

ضائیه طن بخشنامه ای به دوایر اجرای احیام و همچنین      ست، لذا قوه ق مقررات خاص و نادیده گرفتن مقررات اخیر ا

شور ابالغ نماید که      سناد و امالک ک سیدگ   سازمان ثبت ا شدگان      ضمن ر ضین به ممنوع الخروج  ضعیت معتر ن به و

خارج از  بدهیاران بانین    برای ممنوع الخروجن صووودور حیم جدید    این پس نی  از ازقبزن ناشووون از بدهن بانین،    

 . ورندممانعت بعم  آبخشنامه مذکور بانک مرک ی، و  27/02/1359الیحه الیحه فانونن مورخ رهاررو  ذکر شده 

س با نگاه  -2 شور و        به تقویت  صادرات غیر نیتن ک سعه  ست های تو سهی  مقررات مربوط به ممنوع الخروجن برای  یا ت

ممنوع  کارگروهن جهت بازبینن و ویرایش مقررات فعالین اقتصوووادی که دارای قعالیت صوووحیح و قانونن هسوووتند،      

اجراین مرتبط به موضوع   جمزه بخشنامه ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعم  های دستگاه های    از  الخروجن

سازمان امور مالیاتن        شور، بانک مرک ی،  سناد و امالک ک سازمان ثبت ا و وزارت امور  سازمان تامین اجتماعن  ،نظیر 

در صحن جزسه کمیته    تدوین شده را پیشنهادات  جمع بندی روز،  30ظرا مدت تشیی  گردد و   اقتصادی و داراین 

 .ارائه نماید جهت تصمیم گیری 76ماده 

 :، نمایندگان مطزع و تام االختیار از سازمان ها و مجموعه های زیر من باشنداعضای حاضر در جزسات کارگروه مذکور 

 بانک مرک ی -

 وزارت امور اقتصادی و داراین -

 سازمان امور مالیاتن   -

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -

 سازمان بیمه تامین اجتماعن -

 وزارت دادگستری -

 دادستانن ک  کشور -

 اتاق تعاون ایران -

 اتاق اصناا ایران -

 کمیسیون حمایت قضاین و مالییت فیری اتاق بازرگانن، صنایع، معادن و کشاورزی ایران -

 76نمایندگان اعضای اصزن کمیته ماده  -

 برنامه پنجم توسعه  76ماده دبیرخانه کمیته موضوع  -
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س      ستگاه اجراین، با برر صالح مقررات مربوط به هر حوزه و د شن از    اولویت ا صادی نا ن آمار می ان ممنوع الخروجن فعالین اقت

 احیام صادره مرتبط با ایشان توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

 موارد و پیشنهادات زیر من بایست مدنظر کارگروه مذکور قرار گیرد:همچنین 

سانن به افراد        -1 سامانه های الیترونیین جهت اطالع ر سامانه های پیامین و  ستیاده از  شن از بدهن   ا ممنوع الخروج نا

 دی افراد و فص  سوم قانون اساسنحقوق شهرونبه منظور رعایت  بانین یا مالیاتن

امیان رسوویدگن به درخواسووت اجرای احیام ممنوع الخروجن فعالین اقتصووادی در کارگروه های رفع موانع تولید در   -2

 عمومن تهراناستان ها پیش از اجرای حیم توسط مراجع قضاین یا دادسرای 

اعتراض تزقن نمودن احیامن که به فعالین اقتصادی ابالغ شده و اقدامن روی آن صورت نپذیرفته است )به جای رویه     -3

 فعزن که عدم اقدام در خصوص ابالغ صادره را به معنای عدم اعتراض تزقن من نماید(

لید و سرمایه گذاری در معاونت قضاین    تدوین رویه ای منسجم و تعریف شده جهت همیاری با کارگروه حمایت از تو   -4

 دادستانن ک  کشور

اشخاص از عمزیات اجراین وصول مطالبات دولت  ( قانون رفع موانع تولید مبتنن بر توقف 3تسهی  رویه اجراین ماده )  -5

 و رفع ممنوع الخرجن ایشان حقیقن و حقوقن تعاونن و خصوصن طزبیار از دولت تا سقف طزب قطعن شده

 رنانچه کارگروه مذکور بعد از مهزت مقرر، تشوووخیص دهد که نیاز به اصوووالح قوانین مربوطه جهت رفع مشووویالت فعالین و                 

 تشی  های اقتصادی کشور وجود دارد، رویه اصالح قوانین در پیش گرفته خواهد شد. 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

 10/12/1351مصو  قانون گذرنامه  -1

 31/04/1394های مستقیم مصو  قانون مالیات  -2

 21/01/1379قانون آیین دادرسن کییری مصو   -3

 وزارت داراین  27/1/69مورخ  3973/3975/5بخشنامه شماره  -4

 20/2/59ماده واحده الیحه قانونن ممنوعیت خروج بدهیاران بانین مصو   -5

 1392مصو   92/196291بخشنامه بانک مرک ی به شماره  -6

  01/02/1394قابت پذیر و ارتقای نظام مالن کشور مصو  قانون رفع موانع تولید ر -7

 15/06/1394( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالن کشور مصو  3آیین نامه اجراین ماده ) -8
 


