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  :تذكر

 قيطر از تنها ديبا آن ياجرا و مجازات به حكم«: دارد يم مقرر كه رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون شش و يس اصل به توجه با

 اليذ كه ونيسيكم آن تيصالح در داخل ميجرا و است يمنتف ياجتماع  تيامن ونيسيكم »باشد قانون موجب به و صالح دادگاه

 ازاحكام دنظريتجد مرجع و شود يدگيرس ديبا يعموم دادگاه در انقالب و يعموم يدادگاهها ليتشك  قانون مطابق گردد يم درج

 . باشد يم استان دنظريتجد دادگاه ، آن

 تيامن ونيسيكم( نام به يونيسيكم  يفرماندار حوزه هر در يعموم تيامن و نظم حفظ يبرا) 13/10/1349 ياصالح( ـ 1 ماده

 ـ دادستان ـ بخش دادگاه سيير شهرستان دادگاه سيير نبودن صورت در و شهرستان دادگاه سيير ـ فرماندار از مركب)  ياجتماع

 . شود يم ليتشك فرماندار استير به يريوز نخست ندهينما و يژاندارمر  سيير و يشهربان سيير

 ندهينما و دادستان يجا به بخش دادگاه البدل يعل دادرس باشد نشده سيتاس يشهربان اي شهرستان دادگاه ، يفرماندار حوزه در اگر

 . كرد خواهند شركت ونيسيدركم يشهربان سيير يجا به كل يفرماندار اي استان يشهربان

 : از است عبارت مزبور ونيسيكم فيوظا ـ 2 ماده

 كه ينحو به ندينما كيگرتحريكدي با تيضد به را مردم دهات و شهرها در كه ياشخاص اي شخص عمل به يدگيرس ـ الف

 . سازند فراهم عمال را آرامش و نظم در اخالل و شيآسا سلب موجبات

 اي كشت عمل از امتناع  به را كشاورزان كه ياشخاص اي شخص عمل به يدگيرس ـ) 13/10/49 و 14/11/47 ياصالح( ب

 از مانع كه يقسم به اي تيمالك حق مطابق ملك اودر اتيعمل و مداخالت از ممانعت اي خود ملك به مالك ورود از يريجلوگ

 و ديخر و كردن وارد امر در انحا از ينحو به كه يكسان عمل به يدگيرس نيهمچن و ندينما وادار باشد دولت نيمامور فهيوظ انجام

 . كنند كمك مذكور اشخاص قانون خالف مقاصد شرفتيپ در اي نموده دخالت مخدر مواد فروش

 مراجع در مربوط نيقوان  طبق كماكان باشد ياجبار اقامت از يدتريشد مجازات مستلزم مذكور اشخاص عمل كه يصورت در

 . شد خواهد يدگيرس آنان اتهام به ييقضا



  قاچاق نيمرتكب با يهمكار به امكانات جاديا و ليوسا هيته با كه يكسان نيهمچن و يگمرك يكاالها  قاچاق عمل به كه يكسان

 قانون نيا مقررات مشمول نباشند يگريد ييجزا مقررات  مشمول كه يصورت در باشند داشته تيمعروف و شهرت كاالها نوع نيا

 . بود خواهند

 ثبوت از پس را متخلف و يدگيفورارس ياجتماع تيامن ونيسيكم» 2« ماده در مذكور موارد در ـ) 14/11/47 ياصالح( ـ 3 ماده

 محكوم هوا و بدآب نقاط ياستثنا به كند نييتع ونيسيكم كه يدرمحل ياجبار اقامت به يعموم فريك قانون 16 ماده طبق ريتقص

 . دينما يم

 موقت ياجرا قرار. دينما صادر موقت ياجرا قرار ، محل يعموم نظم اختالل در آن ريتاث و ريتقص تياهم به نظر تواند يم ونيسيكم

 استاندار دييتا با هاياستاندار تابعه يهايفرماندار حوزه در و كشور  وزارت دييتا با مستقل يهايفرماندار و كل يهايفرماندار حوزه در

 . شود يم گذاشته عمل موقع به

 تيامن ونيسيكم باشد، گرفته قرار حكم مورد قانون نيا ياجرا از بعد اي و قبل كه نيا از اعم مجازات ياجرا مدت در هرگاه

 ونيسيكم ، است مجازات اتمام از پس بزه ارتكاب ادامه از يحاك متخلف رفتار و اعمال كه دهد صيتشخ بزه وقوع محل ياجتماع

 ماده در مقرر مدت حداكثر تا يبعد دفعات يبرا را متخلف و تواند يم و دينما يم يدگيرس مجددا قانون نيا در مذكور بيترت به

 موارد در شد اجراخواهد هياول مجازات خاتمه از پس بالفاصله مزبور حكم صورت نيا در. دينما محكوم يعموم فريك قانون 16

 . دينما احاله مجازات ياجرا محل ياجتماع تيامن ونيسيكم فوق

 به مكلف قانون نيا كي ماده در مذكور ونيسيكم اي ييقضا مراجع حكم موجب به كه يكسان ـ) 13/10/49 يالحاق( ـ 1 تبصره

 مزبور محل از تيمحكوم مدت خاتمه از قبل هرگاه اند شده ممنوع نيمع نقاط اي نقطه در اقامت از اي شده نيمع نقطه در اقامت

 ياول حكم كننده صادر مرجع حكم به ، تخلف ثبوت و يانتظام مراجع طرف از مراتب ازاعالم پس بروند ممنوع محل به اي خارج

 بار هر يبرا كه مزبور بازداشت مدت صورت نيا در و شد خواهد بازداشت به ليتبد آنان تيمحكوم مدت هيبق از ياقسمتي تمام

 از تيممنوع اي ياجبار اقامت به آنان تيمحكوم  مدت ءجز كند تجاوز ماه سه از دينبا تبصره نيا مقررات از هيعل محكوم تخلف

 ليقب نيا. باشد ياجبار توقف مدت هيبق از شيب دينبا بازداشت مدت صورت هر وبه شود يم محسوب نيمع نقاط اي نقطه در اقامت

 . ندارد يفريك يتبع آثار بود نخواهد ينقد يجزا به ليتبد قابل كه بازداشتها

 در يپژوهش يدگيرس و اعتراض قابل ،4 ماده طبق متهم بازداشت بر يمبن ياجتماع تيامن ونيسيكم ميتصم اي ييقضا مرجع يرا

 تيامن ونيسيكم ميتصم اي ييقضا مرجع يرا كه يصورت در.بود خواهد يقطع مورد نيا در استان دادگاه حكم.  است استان دادگاه

 نيا در شد خواهد اجرا او درباره تيمحكوم مدت هيبق و شود يم آزاد فورا متهم رديقرارنگ استان دادگاه دييتا مورد ياجتماع

 احتساب نيمع  نقاط اي نقطه در اقامت از تيممنوع اي ياجبار اقامت به او تيمحكوم جزو بوده بازداشت متهم كه يمدت صورت

 . شود يم

 يها نهيهز نيتام و اجرا محل در  آنان مراقبت و نيمحكوم نوع نيا اعزام نحوه و حكم ياجرا طرز ـ) 13/10/49 يالحاق( ـ 2 تبصره

 . شود يم نييتع ديرس خواهد وكشور يدادگستر نيوزارت بيتصو به كه يا نامه نييآ موجب به ، مربوط

 ميتصم از ابالغ خيتار از روز ده ظرف در دارد حق هيعل محكوم و شود ابالغ هيعل محكوم به فورا ديبا ونيسيكم ماتيتصم  ـ 4 ماده

 . دينما تيشكا شده واقع آن حوزه در عمل كه ياستان دادگاه به ياجتماع تيامن ونيسيكم



 يدگيرس طرز. نمود صادرخواهد يمقتض يرا كرده يدگيرس مزبور تيشكا به متهم حضور با نوبت از خارج فورا استان دادگاه

 .  االجراست الزم و يقطع استان  دادگاه يرا. بود خواهد يعموم مقررات مطابق مورد نيا در استان دادگاه

 در او حضور ، حكم مورد نقاط به متهم اعزام و موقت ياجرا دستور صدور علت به كه يصورت در ـ) 13/10/49 يالحاق( ـ تبصره

 نسبت هياخطار تيرؤ خيتار از روز ده مدت ظرف كه كند ياخطارم هيمشارال به يمقتض ليوسا به استان دادگاه باشد متعسر دادگاه

 متهم پاسخ هياخطار تيرو خيتار از روز يس مدت از پس هرگاه و دينما اقدام خود هيدفاع حهيال ارسال اي ليوك يمعرف و نييتع به

 . كرد خواهد صادر يمقتض يرا پرونده اتيمحتو به توجه با دادگاه نشد واصل دادگاه به او هيدفاع حهيال اي ليوك يمعرف به نسبت

 نيا در. ندينما يبخشودگ يتقاضا توانند يم تيمحكوم مدت ربع يانقضا از پس االجرا الزم يقطع حكم به نيمحكوم ـ 5 ماده

 .  است يقطع استان دادگاه يرا شود يم ارجاع است يپژوهش يدگيرس مرجع كه استان دادگاه به امر پرونده صورت

 .باشند يم قانون نيا ياجرا مامور كشور و يدادگستر نيوزارت ـ 6 ماده

   


