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ّای لضایی تخص، ٍاحذ اجشای احکام هذًی کِ اص ایي خس  ّای لضایی ٍ حَصُ ّا، هجتوـ ـ دس دادگستشی توام ضْشستاى 1هادُ 

 :ضَد ضَد، تا تطکیالت صیش ایجاد هی ٍاحذ اجشا ًاهیذُ هی

 

 .ـ سییس ٍاحذ اجشا الف

 

 .ـ هذیش اجشا ب

 

 (هَس اجشاهأ)ـ دادٍسص  ج

 

 .ـ هتػذی اهَس دفتشی ٍ تایگاًی ت

 

 .ضَد داسی سکِ هی داس تحَیل فْذُ داسد، یک دادٍسص فْذُ دس ّش ٍاحذ اجشا کِ اجشای احکام خاًَادُ سا تش ـ تثػشُ

 

دس . تاضذ ّای لضایی یا یکی اص هقاًٍاى آًاى، سییس ٍاحذ اجشا هی ـ سییس دادگستشی ضْشستاى ٍ یا سشخشست هجتوـ 2هادُ 

 .فْذُ سییس دادگاُ تخص یا دادسس هٌتخة است ی لضایی تخص، اجشای احکام هذًی تشّا حَصُ

 

 .ضَد تا ًسثت تِ اًجام ٍؽایف هحَلِ الذام کٌذ الثذل غادس هی ـ تشای سییس ٍاحذ اجشا تا حفؼ سوت، اتالك دادسس فلی 1تثػشُ 

 

َصُ لضایی ٍ دس غیاب هذیش اجشا، یک ًفش اص کاسهٌذاى ـ دس غیاب سییس ٍاحذ اجشا یکی اص دادسساى تِ اًتخاب سییس ح 2تثػشُ 

 .تاضٌذ داس ٍؽایف آًاى هی ٍاحذ اجشاتِ اًتخاب سییس ایي ٍاحذ، فْذُ

 

فمشُ خشًٍذُ ٍاسد ضذُ تِ ٍاحذ اجشا، یک ضقثِ اجشای  150ـ تِ اصای ّش سِ ضقثِ دادگاُ فوَهی حمَلی ٍ خاًَادُ ٍ یا  3هادُ 

 :ضَد الت صیش ایجاد هیاحکام دس ٍاحذ اجشا تا تطکی

 .الثذل ـ دادسس فلی الف

 

 .ـ هذیش اجشا ب

 

 خست 3 - (هأهَس اجشا)ـ دادٍسص  ج



 

 .ـ هتػذی اهَس دفتشی ٍ تایگاًی ت

 

 .ـ دادسس اجشای احکام هوکي است تػذی تیص اص یک ضقثِ اجشای احکام سا داضتِ تاضذ 1تثػشُ 

 

 .ضَد تیٌی هی قثِ حمَلی یا خاًَادُ یک خست دادٍسص دس تطکیالت ٍاحذ اجشا خیصفمشُ خشًٍذُ یا یک ض 50ـثِ اصای ّش  2تثػشُ 

 

 

ـ تقذاد ضقة هَسد ًیاص ٍاحذ اجشا تَسظ سییس کل دادگستشی استاى خیطٌْاد ٍ خس اص تأییذ هقاٍى ساّثشدی ٍ تػَیة  4هادُ 

 .ضَد هقاٍى اٍل اتالك هی

 

دس ٍاحذ اجشا، ًحَُ تَصیـ ًیشٍی اًساًی تیي ٍاحذ اجشا ٍ ضقة حمَلی داسای  ّای اجشایی ـ تا صهاى توشکض کاهل خشًٍذُ 5هادُ 

 .تاضذ ّای اجشایی، حسة هَسد تِ تطخیع سییس حَصُ لضایی یا سشخشست هجتوـ لضایی هشتَط هی خشًٍذُ

 

داس کلیِ  شی حکن، فْذُالثذل دادگاُ هج فٌَاى دادسس فلی ـ خس اص اسجاؿ خشًٍذُ تِ ٍاحذ اجشا، دادسس اجشای احکام تِ 6هادُ 

ّای هالی، افغای هشخػی هحکَهاى هالی ٍ اتخار تػوین  لاًَى ًحَُ اجشای هحکَهیت 3اهَس اجشای احکام اص جولِ افوال هادُ 

 .تاضذ ایي اهش هاًـ اص افوال ًؾاست دادگاُ غادسکٌٌذُ سأی تش فشایٌذ اجشای حکن ًوی. تاضذ دس خػَظ افتشاؼ تِ ًحَُ اجشا هی

 

 .تَاًٌذ خشًٍذُ لضایی سا اص ضقثِ هشتَط هغالثِ ًوایٌذ ـ سییس ٍاحذ اجشا یا دادسساى اجشای احکام دس غَست ًیاص هی 7هادُ 

 

ًفـ تا افالم ضواسُ حساب تاًکی خَد، دسخَاست ٍغَل  تاضذ ٍ ری تِ، تأدیِ دیي یا دیِ هی ـ دس هَاسدی کِ هحکَم 8هادُ 

فلیِ ٍ دسج آى دس خشًٍذُ  جشای احکام هکلف است ًسثت تِ اخز سسیذ خشداخت اص هحکَمتِ اص عشیك تاًک ًوایذ، لاضی ا هحکَم

 .اجشایی الذام ًوایذ

 

ّای اجشایی، اسسال تشگ ًیاتت ٍ ضواین آى ٍ خاسخ ًیاتت ٍ اٍساق هحػلِ اص عشیك ساهاًِ  ـ جْت تسشیـ دساًجام ًیاتت 9هادُ 

 .گیشد غَست هی

 

فلیِ  ّا گزضتِ ٍ حك اجشا تِ لحاػ فذم ضٌاسایی اهَال هحکَم ال اص خاتوِ فولیات اجشایی آىّایی کِ یک س ـ خشًٍذُ 10هادُ 

 .سسذ تا دس خػَظ تسشیـ دس ٍغَل حك اجشا تذاتیش الصم سا اتخار ًوایذ ٍغَل ًطذُ است، تِ ًؾشسییسحَصُ یا هجتوـ لضایی هی

 

 :ضَد س تایگاًی هَلت ًگْذاسی هیـ دس هَاسد صیش خشًٍذُ اجشای احکام اص آهاس کسش ٍ د 11هادُ 

 

لِ تِ هذت یک سال  ّای اجشایی کِ اص تذٍ ٍسٍد ٍ حثت دس اجشای احکام تِ دلیل فذم هشاجقِ ٍ خیگیشی هحکَم ـ خشًٍذُ الف



 .ّا اًجام ًطذُ است گًَِ الذام اجشایی دس هَسد آى ّیچ

 

ٍسٍد ٍ حثت دس ٍاحذ اجشا، اص تاسیخ آخشیي الذام آى  ّای هَضَؿ دستَس فشٍش کِ خس اص ّای اجشایی ٍ خشًٍذُ ـ خشًٍذُ ب

لِ یا هتماضی فشٍش الذاهات الصم دس تقمیة فولیات اجشایی سا اص لثیل دسخَاست ضٌاسایی هال، هقشفی  سال تگزسد ٍ هحکَم یک

 .الضحوِ اسصیاتی دس هذت هقیي، اًجام ًذّذ هال ٍ یا خشداخت حك

 

فلیِ افوال ضذُ ٍ ضٌاسایی ًطَد، هطشٍط تش  ّای هالی ًسثت تِ هحکَم حَُ اجشای هحکَهیتلاًَى ً 3ّایی کِ هادُ  ـ خشًٍذُ ج

 .لِ خس اص گزضت ضص هاُ اص تاسیخ آخشیي الذام اجشایی، تشای خیگیشی هشاجقِ ًٌوَدُ است آًکِ هحکَم

 

ضَد، هطشٍط تش  فشایٌذ اجشا خشداخت هی عَس الساعی ٍ هستمین خاسج اص تِ تِ ّای اجشایی کِ تا تَافك عشفیي هحکَم ـ دس خشًٍذُ ت

 .سال تاضذ کِ هذت الساط تیص اص یک ایي

 

 .سال اص تاسیخ تَلف گزضتِ تاضذ هَجة لاًَى، فولیات اجشایی تِ ّش دلیل هتَلف ضذُ ٍ یک ـ دس هَاسدی کِ تِ ث

 

اضذ ٍ خَاّاى فولیات اجشایی سا تقمیة ّای تأهیي خَاستِ کِ اص تاسیخ آخشیي الذام اجشایی تیص اص ضص هاُ گزضتِ ت ـ لشاس ج

 .ًٌوایذ

 

لاًَى اجشای احکام هذًی، حسة هَسد خس اص هشاجقِ ٍ خیگیشی  168ّای هَضَؿ ایي هادُ، تا سفایت هادُ  ـ دس خشًٍذُ تثػشُ

کلیف ٍضقیت فلیِ اص خشداخت الساط ٍ یا خس اص تقییي ت فلیِ یا استٌکاف هحکَم لِ ٍ دسخَاست ٍی یا ضٌاسایی هحکَم هحکَم

 .یاتذ اداهِ هی ضَد ٍ فولیات اجشایی خشًٍذُ هحاکواتی، خشًٍذُ اجشایی فَساً حثت هجذد هی

 

تاضذ، اص جولِ  ّایی کِ دس فشایٌذ اجشای احکام هذًی اًتطاس آى ضشٍسی هی سساًی هإحش، کلیِ آگْی هٌؾَس اعالؿ ـ تِ 12هادُ 

 .ضَد ی لشاس دادُ هیّای هضایذُ دس ساهاًِ آگْی الکتشًٍیک لضای آگْی

 

ّای لضایی  سؤسای ٍاحذ. ّای هقَلِ تسشیـ ًوایٌذ ـ لضات ٍ هذیشاى اجشای احکام هَؽفٌذ ًسثت تِ اجشای احکام خشًٍذُ 13هادُ 

 .ّا سا تشسسی ٍ الذاهات الصم جْت تسشیـ دس اجشا سا افوال ًوایٌذ ًیض هکلفٌذ دس خایاًْش سال آهاس ٍ ٍضقیت ایي دستِ اص خشًٍذُ

 

ضذى لغقی خشًٍذُ اجشایی، هذیش اجشا خشًٍذُ سا جْت الحاق تِ خشًٍذُ اغلی ٍ تخػیع ضواسُ ٍاحذ  ـ تقذ اص هختَهِ 14هادُ 

 .کٌذ تایگاًی تِ تایگاًی ساکذ اسسال هی

 

 :هٌؾَس استمای ٍاحذ اجشا هقاًٍت هٌاتـ اًساًی هکلف است الذاهات صیش سا اًجام دّذ ـ تِ 15هادُ 

 

 .ّای کاسآهذ ٍ داسای داًص ٍ هْاست لضایی الصم ّای اجشا تا جزب ًیشٍ ثَد ًیشٍی اًساًی ٍاحذـ سفـ کو الف



 

 .ّای آهَصضی تخػػی اص لثیل ًحَُ تَلیف اهَال، هضایذُ ٍ تخلیِ تشای لضات ٍ کاسکٌاى ٍاحذ اجشا ـ تشگضاسی دٍسُ ب

 

 .کاسی ًیشٍی اًتؾاهیّای آهَصش اجشای احکام هذًی ٍیژُ ضاتغاى تا ّو ـ تشگضاسی دٍسُ ج

 

ّای هالی اص همشسات لاًًَی هشتَط اص حیج ًحَُ  هٌؾَس آگاّی صًذاًیاى هحکَهیت ـ تذٍیي ٍ تَصیـ جضٍات آهَصضی تِ ت

 .ّا ٍ الذاهات تأهیٌی ٍ تشتیتی کطَس تا ّوکاسی ساصهاى صًذاى... ٍاخَاّی، تجذیذًؾشخَاّی ٍ افساس ٍ 

 

 .ضًَذ هٌذ هی ـ سؤسا ٍ دادسساى ٍاحذ اجشا تا تػَیة کویسیَى ًمل ٍ اًتماالت لضات اص اهتیاص یک گشٍُ تاالتش تْشُ تثػشُ

 

ّای کلی لضایی هثٌی تش تَجِ تِ اهَس صًذاًیاى،  هٌؾَس کاّص جوقیت صًذاًیاى هحکَم هالی ٍ دس اجشای سیاست ـ تِ 16هادُ 

 :ضَد الذاهات صیش اًجام هی

 

ّا ٍ اجشای احکام سا هطتول تش هَاسد صیش تذٍیي ٍ تا ّوکاسی  ای لضات دادگاُ ّا تشًاهِ تاصدیذ دٍسُ سؤسای کل دادگستشی ـ 1

 :ًوایٌذ ّای لضایی اجشا هی ّاٍ الذاهات تأهیٌی ٍ تشتیتی کطَس دس سغح کلیِ حَصُ ساصهاى صًذاى

 

 .ضاى هحکَهیت، فلت تاصداضت ٍ ًحَُ ًگْذاسی آًاىتشسسی ٍضقیت صًذاًیاى هحکَم هالی اص ًؾش تقذاد، هی ـ  الف

 

 .ّای لاًًَی الصم ّا، هسائل ٍ هطکالت حمَلی صًذاًیاى ٍ هسافذت تشسسی دسخَاست  -ب 

 

ّای حل اختالف، ستاد دیِ ٍ اًجوي حوایت اص  هٌؾَس آصادی صًذاًیاى هحکَم هالی اص عشیك ضَسا ـ اًجام الذاهات هإحش تِج 

 .صًذاًیاى

 

 :ّای هالی اًجام دٌّذ ّاهکلفٌذ اهَس صیش سا دس خػَظ صًذاًیاى هحکَهیت صًذاى ـ سؤسای 2

 

 .غَست تشخظ ّای اجشا تِ ـ اسائِ آهاس هحکَهاى هالی تا لیذ هیضاى، آخشیي ٍضقیت هحکَهیت ٍ هذت حضَس آًاى تِ ٍاحذ الف

 

ل ٍ داسایی خَد تش اساس لاًَى ًحَُ اجشای ـ اسضاد صًذاًیاى هحکَم هالی، تَسظ هذدکاساى صًذاى جْت اسائِ فْشست اهَا ب

 .23/3/94، هػَب  ّای هالی  هحکَهیت

 

 

ًحَی هذیشیت ضَد کِ افشاد تیطتشی اص صًذاًیاى هحکَم  ّای هالی تَسظ ستاد دیِ، افتثاس هشتَط تِ ـ دس تأدیِ هحکَهیت 17هادُ 

 .صاد ضًَذاًذ، آ هالی، تا اٍلَیت هحکَهاًی کِ تِ هذت عَالًی دس صًذاى هاًذُ

 



هٌؾَس ساهاًذّی اهَس هشتَط تِ اجشای احکام هذًی هَاسد صیش  لضاییِ هَؽف است تِ ـ هشکض آهاس ٍ فٌاٍسی اعالفات لَُ 18هادُ 

 :سا اًجام دّذ

 

 :اهکاًات صیش تا ایجاد( سوح)ـ استماء ساهاًِ هذیشیت خشًٍذُ لضایی  1

 

 .، اص غذٍس اجشاییِ یا دستَس اجشا تا اجشای کاهل حکنـ اهکاى حثت هشاحل هختلف اجشای حکن دس ساهاًِ الف

 

 .گیشی اص سًٍذ اجشای حکن ّا ٍ گضاسش تشداسی خشًٍذُ ـ لاتلیت خالغِ ب

 

 .ـ اهکاى استثاط ٍ تثادل اعالفات هَسد ًیاص هشاجـ لضایی ج

 

 .ستظ ّای ری هٌؾَس ضٌاسایی آًاى ٍ افالم تِ ٍاحذ الوکاى تِ ـ دسج هطخػات هحکَهاى هتَاسی ٍ هجَْل ت

 

غَست خَدکاس جْت اسائِ گضاسش  ّای هقَلِ ٍ فلل تقَیك اجشا ٍ ٍغَل ًین فطش اجشایی ّش هاُ تِ ـ اهکاى اخز آهاس خشًٍذُ ث

 .غالح لضایی ّا ٍ سایش هشاجـ ری ّا ٍ دادگستشی تِ سؤسای دادگاُ

 

 .کٌٌذگاى دس هضایذُ ـ ایجاد تاًک اعالفات ضشکت ج

 

 .سساًی اص عشیك خیاهک ت الکتشًٍیک توام ٍجَُ هشتثظ تا خشًٍذُ ٍ اعالؿـ ایجاد صهیٌِ خشداخ چ

 

لاًَى ًحَُ اجشای  19ٍ  17الخذهات کشدى ٍ اًسذاد حساب هحکَهاى هالی، هَضَؿ هَاد  ـ ایجاد ؽشفیت جْت هوٌَؿ ح

 .ّای هالی هحکَهیت

 

 116هادُ « ج»ّای هالی هَضَؿ تٌذ  اهاًِ سجل هحکَهیتتِ ٍ ّضیٌِ دادسسی دس س ـ ایجاد خایگاُ دادُ هذفیاى افساس اص هحکَم 2

 .1395لاًَى تشًاهِ ضطن تَسقِ التػادی، اجتوافی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى هػَب 

 

 .غَست الکتشًٍیکی ّا تِ هٌؾَس اخز اعالفات اضخاظ اص تاًک افضاسی الصم تِ ّای سخت ـ ایجاد صیشساخت 3

 

 

 :هٌؾَس توشکض ٍ تسْیل دس اجشای احکام هذًی الذاهات صیش سا اًجام دّذ لضاییِ هکلف است تُِ ـ هقاًٍت ساّثشدی لَ 19هادُ 

 

 .تٌذی دادٍسصاى ـ تاصًگشی تطکیالت ٍ اًجام اغالحات الصم تشاساس ضَاتظ ایي دستَسالقول اص جولِ دسجِ الف

 

 .اداسی هَسد ًیاص اجشای احکام ـ تأهیي افتثاس الصم تِ هٌؾَس تأهیي ًیشٍی اًساًی، تجْیضات ٍ هلضٍهات ب



 

ّای هَسد ًیاص تا تَجِ تِ لاًَى ًحَُ اجشای  ّای هشتَط تِ اجشای احکام هذًی، هاًٌذ فشم اجشاییِ ٍ تْیِ فشم ـ تاصًگشی دس فشم ج

 .ّای هالی هحکَهیت

 

 .ـ تْیِ کاست ضٌاسایی ٍ هْش هشتَط ٍ عشاحی لثاس هتحذالطکل تشای دادٍسصاى ت

 

ّا ًؾاست تش حسي اجشای ایي دستَسالقول سا تش فْذُ داسًذ ٍ هَؽفٌذ سأساً یا تَسظ هقاٍى  سای کل دادگستشی استاىـ سؤ 20هادُ 

هاُ گضاسش جاهـ ٍ هستٌذ اص  لضایی دس اهَس اجشای احکام ًسثت تِ اجشای دلیك هفاد ایي دستَسالقول، الذام ًوَدُ ٍ ّش ضص

 .لضاییِ اسائِ ًوایٌذخیطشفت اجشای احکام سا تِ هقاٍى اٍل لَُ 

 

 .کٌذ لضاییِ افالم هی فول آهذُ سا ّش سال تِ سییس لَُ ـ هقاٍى اٍل لَُ لضاییِ ًیض گضاسش الذاهات تِ 21هادُ 

 

 .تِ تػَیة سییس لَُ لضاییِ سسیذ 1398/ 7/  24تثػشُ دس تاسیخ  7هادُ ٍ  22ـ ایي دستَسالقول دس  22هادُ 
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