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  ياسالم يشورا مجلس 1378 سال ماه يد مصوب

 اقامت محل يكينزد و يدور  تيمحكوم زانيم ، جرم نوع ، متهم تيشخص و جرم ارتكاب جهات و علل به توجه با دادگاه ـ 1 ماده

 از كه ينقاط گرفتن نظر در با نيهمچن و محل در هيعل محكوم اشتغال امكان عدم اي اشتغال امكان ، جرم ارتكاب محل با ياجبار

 هيعل محكوم ياجبار اقامت محل عنوان به را يشهر اند نشده داده صيتشخ مناسب ياجبار اقامت يبرا كشور وزارت طرف

 . ندينما يم نيمع

 باشند ينم مناسب ياجبار اقامت يبرا رهيغ و ياجتماع ، يتيامن ، ياسيس طيشرا لحاظ به كه را ينقاط تواند يم كشور وزارت ـ 2 ماده

 . دينما ارسال دادگاهها ابالغ جهت  هييقضا قوه به يدادگستر وزارت قيطر از و هيته بار كي سال هر

 صيتشخ الزم رهيغ و ياجتماع ، يتي،امن ياسيس طيشرا لحاظ رابه يمحكوم ياجبار اقامت محل رييتغ كشور وزارت چنانچه ـ 3 ماده

 . شود يم اعالم دادگاه به ابالغ جهت هيقضائ قوه به يدادگستر قيطر از مراتب مستدال دهد

 هب ماًيمستق آن طرف از محل در محكومان حضور تبعات و آثار مورد در ، يمحل مقامات نظرات نقطه ـ4 ماده

  . رنديگ قرار توجه مورد ، ياجبار اقامت نقاط نييتع هنگام در تا شود يم كشورارسال وزارت

 گريد محل نييتع به نسبت بداند  الزم را ياجبار اقامت محل رييتغ چنانچه ، حكم ياجرا از يناش مشكالت يبررس با دادگاه ـ 5 ماده

 . دينما يم ميتصم اتخاذ

 . ديآ يم عمل به حكم يمجر مرجع قيطر از يرا كننده صادر دادگاه توسط ياجبار اقامت حكم حيصح ياجرا بر نظارت ـ 6 ماده

 در بار كي حداقل ، محكومان  ياجبار اقامت نييتع از يناش يياجرا معضالت رفع منظور به كشور و يدادگستر يوزرا ـ 7 ماده

 . داد خواهند ليتشك يا جلسه سال

 ماده 8 در 27/10/1378 مصوب ، ياسالم مجازات قانون 19 ماده به يالحاق تبصره اصالح قانون ياجرا در نامه نييآ نيا ـ 8 ماده

 . است دهيرس هييقضا قوه سيرئ بيتصو به 27/3/1380 خيتار در و هيته كشور وزارت يهماهنگ با يدادگستر وزارت توسط

 

 

 


