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چکیده

عدم توفیق مجازاتهای س�الب آزادی در تأمین اهداف نظام کیفری بهویژه

حبس کوتاه مدت ،موجب ش�ده اس�ت اندیش�هی جایگزینی مجازاتهایی با هدف

دادن فرصتی دوباره به مجرمان برای بازگشت به زندگی سالم اجتماعی ،در برنامهی
سیاس�تگذاران قضایی قرار گیرد .الیحهی مجازاتهای اجتماعی 3با همین رویکرد

در پ�ی ارائهی راهکارهای خاصی برای کنترل بزه�کاران مانند به کارگیری آنان در
خدمات عامالمنفعه در جرایم کماهمیت (جرایم ُخرد) بوده است.
ب�ا در نظر گرفتن دو مالک مجازات حبس کوتاهم�دت و ارتکاب در حوزهی

نظم عمومی ش�هرها ،هش�تاد و نه عنوان مجرمانه را میتوان در نظام کیفری ایران

شناسایی کرد.

واژگان کلیدی
مجازاتهای س�الب آزادی ،اهداف نظام کیف�ری ،حبسکوتاهمدت ،خدمات
عامالمنفعه ،جرایم خرد
 .1دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،عضو هیأت علمی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 .2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .3مجل ه حقوقی :الزم به ذکر است که بخش عمدهای از مواد این الیحه ،در بخش کلیات الیحهی مجازات
اسالمی گنجانده شده است.
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عدم توفیق مجازات سالب آزادی در برآوردن اهداف نظام كیفری مانند اصالح
و پیشگی��ری از تكرار ج��رم و لزوم مهار بحران ناش��ی از آن ،نظامهای كیفری را به
تحدید قلمرو این مجازات س��وق داده اس��ت.كاهش تورم جمعیت كیفری زندانیان و
پیشگیری از تكرار جرم و تقلیل هزینههای اجرای مجازات س��الب آزادی ،عمدهترین
اهداف سیاس��ت تحدید مجازات سالب آزادی محس��وب میشود (نجفی ابرندآبادی و
تیرگر فاخ��ری ،1377 ،ص )12از طرفی ،جمعیت كثیر زندانیان ،هزینههای هنگفت
زندانه��ا ،مالحظههای انساندوس��تانه ،و ای��ن واقعیت كه «هیچ راه��ی برای فرار از
وضعیت موجود وجود ندارد» ،تحقیق و بررسی دربارهی جایگزینهای زندان را شدت
بخش��یده اس��ت (جوانمرد ،1387 ،ص .)32حال پرس��ش این است كه آیا زندانهای
كوت��اه م��دت به لحاظ پیشگیری از وق��وع جرم و اصالح بزه��كار (مهمترین وظایف
كیفرهای س��الب آزادی) ،متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نكته
تردید اس��ت .بنابراین ،چنین مینماید كه نه تنها مفه��وم زندانكوتاه مدت ،به دلیل
نامعین بودن مدت آن مبهم است ،بلكه ،نقش آن به دلیل تنوع كاركرد این نوع زندان
در میان سایر ابزارهای سیاست كیفری دقیقاً آشكار نیست (اردبیلی ،1374 ،ص)25
مجازات حبس دارای هزینههای سیاس��ی ،اقتص��ادی و بینالمللی برای یك حكومت
است.
امروزه یکی از مهمترین معایب مجازات سالب آزادی این است که زندانهای
كوتاهمدت ،محكومعلیه را در معرض فساد و بزهكاری قرار داده است .از سویی دیگر،
نن��گ و شرمس��اری زندان ،حتی به م��دت كوتاه ،آینده و سرش��ت بزهكار را به خطر
میان��دازد؛ لذا ،عدم موفقیت نظام زندانها در بازپروری اجتماعی بزهكاران ،نظامهای
كیفری را تحت تأثیر آموزههای كیفرشناختی و یافتههای جرمشناختی مانند افزایش
تكرار جرم و جرمزایی زندان قرار داده و به این ترتیب بیش از پیش به محدود كردن
موارد و دامنهی اعمال مجازات سالب آزادی گرایش پیدا كردهاند.
این باور در سیاست جنایی اکثر دولتها شکلگرفته که مجازات سالب آزادی

كوتاهم��دت به لحاظ جرمزا بودن و ایجاد آثار س��وء بر ش��خصیت و خانوادهی زندانی
و تحمیل هزینه بر جامعه و مش��كل معیش��ت برای خان��وادهی زندانی ،فاقدكارایی و
بحرانآفرین بوده و باید به عنوان آخرین حربه و آنگاه كه تدابیر دیگری قابل اعمال
نباشد ،مورد توجه قرارگیرد.
به عالوه مجازات حبس برای مجرمان نیز هزینه دارد .مجازات حبس و سلب
آزادی ،مجازات بزرگی اس��ت .س��لب آزادی در تاریخ حقوق ب��ه عنوان مجازات ،عمر
چندان��ی ندارد .درحال��ی كه اعدام و قطع عضو هزاران س��ال قدمت دارد؛ بهنحویکه
ب��رای مثال ،در قانون حمورابی نیز این مجازاتها آمده اس��ت .به دلیل تورم جمعیت
کیفری و ش��یوع بیماریهای مس��ری مانند هپاتیت و ایدز در زن��دان هیچ زندانی از
اعتیاد مصون نیست .آمارها نشان میدهد تا پنجاه درصد زندانیانی كه آزاد شدهاند ،بار
دیگر مرتكب جرم میشوند و جدا شدن زندانی از كار و خانوادهاش ،هزینههایی برای
او دارد .زندان باعث تنبه و اصالح نمیش��ود؛ در حال حاضر زندان ،رایجترین مجازات
در اغلب كش��ورها است ،اما عاری از هزینه نیس��ت .امروزه در یکصد و یازده كشوری
كه مجازات اعدام را لغو كرده و حبس را جایگزین اعدام کردهاند ،در مورد حبسهای
كوتاهمدت نیز به فكر جایگزین افتادهاند (مأوی ،ش  ،493ص)12
مجازاتهای جایگزین هنوز نهادینه نش��ده است ،اما استفاده از آن در پارهای
موارد ،بهویژه از س��وی قضات دادس��را و دادگاههای رسیدگیکننده به جرایم اطفال و
نوجوانان ،نش��انگر تأثیر مثبت این سیاست جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه
است.
ب��ه کارگیری چنین روشهایی ،عالوه بر اینک��ه به مجرمان فرصت دوبارهای
برای بازگش��ت به زندگی و تصحیح رفتارشان میدهد ،الگو و روش صحیح برخورد با
مجرمانی که قابلیت بازگش��ت س��ریع به جامعه دارند ،را فراهم میکند؛ به عالوه ،در
میان تمام مجرمان ،اطفال و نوجوانان به لحاظ ش��رایط س��نی و آیندهای که پیشرو
دارند ،از وضعیت حس��استری برخوردارند .بس��یاری از روانشناسان و حقوقدانان بر
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این باورند که این امر ،توجه ویژه دستگاههای قضایی و اجرایی و نیز اعمال راهکارهای
جدید ،از جمله اس��تفاده از مجازات جایگزین حب��س را ایجاب میکند .مجازاتهای
جایگزین زندان ،در رابطه با كیفرهای سالب آزادی موضوعیت مییابد و این به معنای
زندانزدایی است (مأوی ،پیشین ،ص.)14
در برخ��ی از نظامهای كیفری ،زندانهای كوتاهمدت پیش��نهاد و به كار گرفته
شده است؛ این امر اغلب بر حذف ،تعلیق و یا تحدید زندان مبتنی است .در نظام كیفری
ایران نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید ،به ویژگی اینگونه كیفرها توجه شده است؛ با
پیشبینی نهادهای جایگزین در قوانین كیفری تالش شده است تا حدامکان از زندانهای
كوتاهمدت اجتناب شود .با این حال ،هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یكسان
نبوده اس��ت .به بیان دیگر ،قانونگذاران در طول این مدت ،تصور واحدی از سیاس��ت
جایگزینی نداشتهاند .به همین دلیل ،گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با
مواجهه با مشكالت ادارهی زندانها ،قوانینی وضع كردهاندكه از ضرورتهای زمان متأثر
بوده است؛ در سال  1383نمونهی اخیر آن الیحهی مجازاتهای اجتماعی قوهی قضاییه
اس��ت .مطابق الیحهی مذكور ،مجازاتهای اجتماعی ،عنوان کیفرهایی خواهد بود که
با توجه به جرم ارتکابی ،ش��خصیت و پیش��ینهی کیفری مجرم ،دفعات ارتکاب جرم،
وضعیت بزهدیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت
مردم و نهادهای مدنی اجرا میش��ود .این مجازاتها میتواند توس��ط قضات ،به جای
حبس برای مجرمان در نظر گرفته ش��ود؛ در این الیحه که س��ی و دو ماده و چهارده
تبصره دارد ،مجازاتهایی چون انجام خدمات عمومی ،مراقبت خارج از زندان ،کنترل
فرد از طریق سیس��تمهای ویژه و خدمات عامالمنفعه به جای شالق تعزیری و حبس
در نظر گرفته شده است ،البته این مجازاتها در مورد جرایم عمدی كه مجازات آنها
از شش ماه تا دو سال است و نیز جرایم غیرعمدی كه از اهمیت كمتری برخوردارند،
اعمال میش��ود (ژولین و اس��تیپاک ،1380،ص )6بدینس��ان جرایم کماهمیت و با
ضمانت اجرای س��بکی مانند جرایم راهنمایى و رانندگى ،جرایم محیطزیست ،جرایم

مرتبط با رعایت نكردن موازین كار ،جرایم مرتبط با رعایت نكردن موارد فنى از سوى
كارخانجات و كارگاهها ،جرایم منابع طبیعى ،جرایم پزش��كى ،برخی جرایم اقتصادى،
جرایم مربوط به حمل و نقل ،جرایم مربوط به خرید و فروش غیرقانونی لوازم پزشكى،
جرایم مربوط به رعایت نكردن مسائل حفاظتى از سوى مأموران دولتى ،جرایم ناظر به
ش��ركت پست و كاركنان صنعت نفت ،تكدىگرى ،صدورگواهیهاى خالف واقع براى
استفاده از مزایاى تأمین اجتماعى ،جرایم شكار ،رعایت نكردن موازین و مقررات فنى
پزش��كى ،رعایت نكردن مقررات وزارت بهداشت و درمان ،جرایم در صالحیت شورای
حل اختالف ،از جمله جرایمی اس��ت كه مش��مول مجازاتهای جایگزین حبس قرار
میگیرند.
در جداول ضمیمه ،نگارنده تالش کرده تا با بررس��ی قوانین در حقوق کیفری
ایران ،جرایم کماهمیت یا به تعبیری جرایم ُخرد 1را که دارای ضمانت اجرای کیفری
س��بکی میباش��ند ،شناس��ایی کرده و س��یاههی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران
را به عن��وان مصداقی برای عملیاتیکردن الیحهی مجازاته��ای اجتماعی جایگزین
حب��س ،ب��ه خواننده معرفی کند .الزم به یادآوری اس��ت که جرای��م خرد در مباحث
حقوق کیفری ،موضوع مطالعات گس��تردهای نبودهاند ،اما در دهههای اخیر ،مطالعات
جرمش��ناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن را بر سطح زندگی در شهرها و احساس
امنیت ش��هروندان تا حدودی روش��ن کرده اس��ت ،بهطوریكه ،در گفتمان مسؤوالن
سازمان پلیس نیز راه یافته است .2شیوع این جرایم به حدی است که تقریباً تمام افراد
 .1از دیدگاه جرمشناس��ی ،جرایم خرد ( )Petty offenseرفتارهایی هس��تند که معموالً با واكنشهاي اجتماعی
روبهرو ميشوند؛ زیرا ،قبح اجتماعی آنها به حدی نیست که مردم ،مرتکبان آنها را مستحق مجازاتهای كيفري
بدانند .به عالوه خس��ارات ناش��ی از این جرایم نیز چندان سنگین نیس��ت ،اما ،آنچه اهمیت این گروه از جرایم را
روشن میسازد ،حجم باالی آماری و کثرت تعداد ارتکاب آنها است ،بدينسان ،قانونگذار بر مبناي ضرورت برای
آنها مجازات کیفری تعيين ميکند .براي مطالعه بيشتر ،ر.ک :نوروزی.1384 ،
 . 2ب��ه عن��وان نمونه رئي��س پليس آگاهي ته��ران ،زماني از کنترل محله��اي خريد و فروش اموال مس��روقه و
واسطهها براي برخورد با جرایم خُ رد خبر داده بود .برای مطالعه بیشتر ،ر.ک :روزنامهی اعتماد ،شمارهی ،1419
 ،1386/3/27ص  ،19لينك خبر:
http.//www.art-of-music.net/npview.asp?ID=1424947.
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جامعه در خالل زندگی روزمرهی خود ،خصوصاً در کالنشهرها به دفعات با این قبیل
جرایم مواجه و حتی بعضاً خود مرتکب آنها شدهاند (جوانمرد ،1387 ،ص )21تنشی
که این گروه از جرایم در جامعه ایجاد میکند ،ش��دید نیس��ت و ُقبح انجام این عمل
نزد شهروندان در مقایسه با جرایم مهم نظیر سرقت ،قتل ،کالهبرداری زیاد نمیباشد.
ی جامعه به
با وجود این ،ش��یوع ارتكاب این قبیل جرایم موجب میش��ود نظم عموم 
طور جدی خدشهدار شود ،این خود مقدمهی بروز تنشهای اجتماعی و جرایم مهمتر
خواه��د بود .1لذا ،در خصوص تعیین ضمانت اج��رای کیفری در قبال اینگونه جرایم
تردی��دی وجود ندارد ،اما بحث این اس��ت که آیا مجازاته��ای حبس کوتاهمدت در
نظر گرفته ش��ده در قوانین کیفری ایران ،اثر پیشگیرانه و بازدارندگی را در خصوص
مرتکبان بالقوه و جلوگیری از تکرار این جرایم داش��ته اس��ت یا خیر؟ از طرفی تعیین
معیاری برای تش��خیص جرایم ُخرد در حقوق کیفری ایران موضوع پیچیدهای اس��ت
(نجفی ابرندآبادی ،1384 ،ص ) 259با وجود این یکی از راههای تشخیص جرایم ُخرد
در حقوق كیفری ایران که برای تفکیک این جرایم از جرایم ش��دید و بزرگ مناس��ب
تلقی میش��ود ،توجه به میزان مجازات تعیینشده از س��وی قانونگذار است .پس از
انقالب اس�لامی ،مبنای طبقهبن��دی جرایم تغییر یافت؛ بهنحویک��ه ،جرایم با توجه
به مبنای ش��رعی به حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقس��یم
ش��دند؛ هریک از این گروهها ش��امل مجازاتهای مختلف و درجات ش��دت متفاوت
اس��ت .با توجه به اینكه جرایم مشمول حدود ،قصاص و دیات را نمیتوان با معیارها
و مش��خصات جرایم ُخرد منطبق دانس��ت ،لذا ،در این نوش��تار به جرایمی که دارای
مجازات تعزیری و بازدارنده هستند ،بسنده شده و مبنای جرم ُخرد در بخش تعزیرات
و بازدارن��ده ،میزان حبس و جزای نقدی و البته (با تس��امح) در صالحیت رس��یدگی
شوراهای حل اختالف در نظر گرفته شده است .توجه به عنصر مادی سیاههی جرایم
تعزی��ری در حقوق کیفری ایران و نحوهی تعیین صالحیت رس��یدگی مراجع قضایی،
 .1گفتنی اس��ت در غالب فرهنگهاي لغات حقوقی ،جرم خُ رد اینگونه تعریف ش��ده اس��ت« :جرایمی که دارای
مجازات حبسکمتر از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند».

به ویژه پس از تصویب قانون ش��وراهای حل اختالف مصوب  1387حاکی از آن است
که فلس��فهی جرمان��گاری در جرایمی که دارای مجازات حبس كمتر از س��ه ماه (به
اس��تثنای مجازات تخلفات رانندگی که مقنن به طور معمول بین یک ماه تا یک سال
حب��س را در نظ��ر گرفته و در م��واردی همچون م��ادهی  714و  718قانون مجازات
اس�لامی تا سه سال حبس را نیز پیشبینی کرده است) ،یا جزای نقدی كمتر از سی
میلیون ریال هس��تند ،بیش از آنکه به منافع فردی یا حفظ اموال توجه داشته باشد،
غالباً به حفظ نظم عمومی معطوف اس��ت .قانونگذار ب��ا جرمانگاری رفتارهایی نظیر
توهین و فحاش��ی ،عدم رعایت حجاب شرعی ،گزارش خالف واقع ،حمل آالت قمار و
از این قبیل در قانون مجازات اس�لامی و همچنین برخی جرمانگاریهای خاص مانند
ش��روع به شكار حیوانات وحشی عادی یا حمایت شده بدون پروانه و ...بیشتر در پی
به رغم وجود تفاوتهای بنیادین
ایجاد یک نظم در زندگی شهروندان است .از اینرو ،
در نظامهای حقوقی که در کش��ورهای مختلف دیده میشود ،در اینگونه جرایم ،یک
تش��ابه بارزی مشاهده میشود و همین موضوع سبب میشود تفکیک جرایم خرد در
سطحی فراملی مطرح شود .شاید علت مشابهت جرایم خرد در نظامهای مختلف این
باشد که این جرایم اصوالً با ارزشهای اساسی و بنیادین کشورها و نظامهای سیاسی
مرتبط نیس��تند ،بلکه به حفظ نظم عمومی ،یعنی موضوع مشترک میان تمام جوامع
اختص��اص دارن��د .با توجه به توضیح��ات فوق دو معیار اصلی برای تش��خیص جرایم
خرد به دس��ت میآید .نخست آنکه ،جرایم خرد آن گروه از جرایم هستند که دارای
مج��ازات حبس کوتاهمدت و یا ج��زای نقدی با مبالغ اندک میباش��ند .دیگر آنکه،
جرایم خرد بیشتر در حوزهی نظم عمومی زندگی در شهرها و خصوصاً کالن شهرها
مورد توجه قرار میگیرد.
ب��ه این س��ان ،با مالک ق��رار دادن دو معیار مذکور ،میت��وان جرایم خرد در
حقوق کیفری ایرانکه تصور میش��ود امکان اعم��ال مجازاتهای جایگزین حبس در
خصوص آنها وجود دارد ،را به شرح آتی تقسیمبندی کرد:
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134

جدول جرایم ُخرد در حقوق کیفری ایران
الف  :جرایم خرد مندرج

در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 1370
ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

1

توهین علنی نسبت به دولت
یا نمایندهی سیاس��ی آن در
قلمرو ایران به ش��رط معامله
متقابل

ماد هی  517قان��ون مجازات
اسالمی مصوب 1370

یك تا سه ماه حبس تعزیری

2

مس��امحه و اهم��ال مأموران
و مس��تخدمان دول��ت در
دس��تگیری اف��راد در اجرای
وظیفه بدون قصد مساعدت

ی 550
قس��مت اول م��اده 
قانون مجازات اسالمی

جزای نقدی از یكصد هزار تا
پانصد هزار ریال

3

دف��ن ام��وات ب��دون مج��وز
مادهی  635قان��ون مجازات جزای نقدی از یكصد هزار تا
قانونی ،مخفی نمودن اموات،
یك میلیون ریال
اسالمی
بدون مجوز

4

گزارش خالف واقع

س��ه م��اه حبس تعزی��ری یا
مادهی  605قان��ون مجازات
پرداخ��ت جزای نقدی تا یك
اسالمی
میلیون و پانصد هزار ریال

5

ش��ركت در آزمونها به جای
داوطلب اصلی

مادهی  541قان��ون مجازات
اسالمی

6

عدم رعایت حجاب شرعی در
انظار عمومی

یك تا سه ماه حبس یا پانصد
مادهی  706قان��ون مجازات
ه��زار تا ی��ك میلی��ون ریال
اسالمی
جزای نقدی

7

یك تا سه ماه حبس یا پانص د
خرید ،حمل ،نگهداری آالت تبصرهی م��ادهی  638قانون
ه��زار تا ی��ك میلی��ون ریال
مجازات اسالمی
قمار
جزای نقدی

8

تكدی و كالش��ی بدون توان قس��مت اول م��ادهی 712
قانون مجازات اسالمی
مالی

9

10

جزای نقدی از دویس��ت هزار
تا یك میلیون ریال

یكتا سه ماه حبس تعزیری

فصل  29از کتاب پنجم قانون
مجازات اسالم 
ی موضوع مواد حبس زیر یک س��ال و جزای
تخلفات رانندگی
 714تا  725به استثنای مواد نقدی زیر یک میلیون ریال
 714و 718
حبس از هشت روز تا دو ماه
ان��كار زوجیت برای ف��رار از
مادهی  1قانون راجع به انكار ب��ه عالوه پانصد ت��ا یكهزار
پرداخت حقوق مالی ناش��ی
زوجیت مصوب 1311
ری��ال جزای نق��دی یا هر دو
از عقد ازدواج توسط خود زن
مجازات

ب  :قوانین متفرقه
ی مصوب 1370
در کتاب پنجم قانون مجازات اسالم 
ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

11

ت روز تا دو ماه
حبس از هش 
ان��كار زوجیت برای ف��رار از
مادهی  1قانون راجع به انكار ب��ه عالوه پانصد ت��ا یكهزار
پرداخ��ت حق��وق مالی وراث
زوجیت مصوب 1311
ری��ال جزای نق��دی یا هر دو
پس از فوت توسط دیگران
مجازات

12

ادعای زوجیت برخالف واقع
حبس از هشتروز تا دو ماه
مادهی  2قانون راجع به انكار
از ط��رف زن و مطالب��هی
یا ج��زای نقدی از صد تا یك
زوجیت مصوب 1311
حقوق مالی ناشی از ازدواج
هزار ریال یا هر دو مجازات

13

14

15

16

17

18

اقام��هی دع��وا ب��ه عن��وان
حبس از هشت روز تا دو ماه
قائممق��ام قانون��ی زن ب��رای مادهی  2قانون راجع به انكار
یا ج��زای نقدی از صد تا یك
مطالبهی حقوق مالی ناشی از زوجیت مصوب 1311
هزار ریال یا هر دو مجازات
ازدواج با علم به عدم زوجیت
بن��د «الف» م��ادهی  9قانون
حم��ل  ،نگه��داری  ،نصب و
ممنوعی��ت ب��ه كارگی��ری جزای نقدی از یك میلیون تا
تعمی��ر تجهی��زات دریافت از
ج میلیون ریال
تجهی��زات دریافت از ماهواره پن 
ماهواره
مصوب 1373
مع��دوم ك��ردن پوس��ترهای
مواد  58و  80قانون انتخابات
تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی
جزای نقدی از پانصد هزار تا
مجل��س ش��ورای اس�لامی
كه در محلهای مجاز الصاق
دو میلیون ریال
مصوب 1378
شده
الص��اق اعالمی��ه ،پوس��ترها،
هرگون��ه آگه��ی تبلیغات��ی
م��واد  82 ، 61و  86قان��ون
ب��ر روی عالی��م راهنمای��ی
جزای نقدی از یكصد هزار تا
انتخاب��ات مجل��س ش��ورای
و رانندگ��ی ،م��دارس،
یك میلیون ریال
اسالمی مصوب 1378
بیمارس��تانهای دولت��ی ی��ا
وابسته به دولت
تبلی��غ
علی��ه داوطلب��ان
نمایندگ��ی از س��وی نامزدهای م��واد  65 ،84 ،85 ،66و
حس��ب مورد جزای نقدی از
دیگ��ر ی��ا طرف��داران آنه��ا یا  63قان��ون انتخابات مجلس
پنج��اه تا یك میلیون ریال یا
تش��كیل س��تاد انتخاباتی بدون ش��ورای اس�لامی مص��وب
پانصد هزار تا دو میلیون ریال
اعالم نش��انی ب��ه فرمانداری و 1378
بخشداری
استفاده از هرگونه پالكارد،

تـراك��ت ،دیــوارنویس��ی
و كاروانه��ای تبلیغات��ی و
استفاده از بلندگوهای سیار م��ادهی  57قان��ون انتخابات
خارج از محیط سخنرانی از مجل��س ش��ورای اس�لامی حبس از سهتا سی روز
طرف نامزده��ای مجلس و اصالحی 1378
ریاس��ت جمهوری و شورای
اس�لامی محل و طرفداران
آنها
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136
ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

19

مسامحه مأموران جنگلبانی از
تبص��رهی م��ادهی  54قانون
اجرای مقررات قانون حفاظت
ی از
حفاظ��ت و بهرهب��ردار 
و بهرهب��رداری از جنگلها و
جنگله��ا و مرات��ع مص��وب
مرات��ع كش��ور و آییننامهی
1354
مربوطه

20

گم��اردن افراد ب��دون انجام
آزمایش��ات پزشكی الزم قبل بن��د دوم م��ادهی  18قانون
جزای نقدی از ده هزار تا پانصد
از استخدام یا بدون مراقبتها حفاظت در برابر اشعه مصوب
هزار ریال
و آزمایشات دوره پزشكی در 1368
مدت اشتغال بهكار با اشعه

21

عدمرعایتضوابطو معیارهای
م��واد  14و  19قان��ون نحو ه
ط زیس��ت
س��ازمان محی�� 
جلوگی��ری از آلوگ��ی ه��وا
ب��رای اح��داث كارخانهه��ا و
مصوب 1374
كارگاههای آلوده برای بار اول

ج��زای نقدی از پانص��د هزار تا
یك میلیون ریال

22

ع��دم رعای��ت صاحب��ان و
مسؤوالن كارخانهها ،كارگاهها م��واد  16و  19قان��ون نحو ه
و نیروگاهه��ای آلودهكنن��ده جلوگی��ری از آلودگ��ی ه��وا
نس��بت به رفع آلودگی برای مصوب 1374
بار اول

ج��زای نقدی از پانص��د هزار تا
یك میلیون ریال

23

اس��تنكـاف و خـ��ودداری
مس��ؤوالن و صاحب��ان
م��واد  17و  29قان��ون نحو ه
كارخانج��ات و كارگاهه��ا كه
جلوگی��ری از آلودگ��ی ه��وا
فعالیت آنه��ا خطرات فوری
مصوب 1374
دارد از دستور رییس حفاظت
محی��ط زیس��ت نس��بت به
توقیف فعالیت برای بار اول

ج��زای نقدی از پانص��د هزار تا
یك میلیون ریال

حبس تعزیری از یك تا سه ماه

24

بند «ب» م��ادهی  22قانون
فروش آالت و ادوات صیادی حفاظ��ت و بهرهب��رداری از
ج��زای نق��دی از ی��ك ت��ا پنج
غیرمجاز
منابع آبزی جمهوری اسالمی
میلیون ریال
ایران مصوب 1374

25

تغیی��ر مس��یر ،ایج��اد موانع
بند «ب» م��ادهی  22قانون
فیزیك��ی و اح��داث هرگونه
حفاظ��ت و بهرهب��رداری از
ج��زای نق��دی از ی��ك ت��ا پنج
تـأ سیس��ـا تغیــرمجــا ز
منابع آبزی جمهوری اسالمی
میلیون ریال
در رودخـانهها و مس��یرهای
ایران مصوب 1374
مهاجرت تكثیر آبزیان

26

ایج��اد آلودگ��ی ،انتش��ار
بیماریهای مس��ری و تخلیه
فــاضـالبه��ای صنعت��ی و
هرگونه مواد آالینده

بند «ب» م��ادهی  22قانون
حفاظ��ت و بهرهب��رداری از ج��زای نق��دی از ی��ك ت��ا پنج
منابعآبزی جمهوری اسالمی میلیون ریال
ایران مصوب 1374

ردیف

27

28

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

م��ادهی  28قان��ون حفاظت
و بهرهب��رداری از منابع آبزی
تردد وسایل نقلیهی موتوری
جمه��وری اس�لامی ای��ران ج��زای نق��دی از پنج ه��زار تا
آلودهكنندهی غیرمجاز
یكصد هزار ریال
مصوب 1374
ممانعت كارخانجات و كارگاهها
و منابع تجاری و بهداش��تی و
خدمات��ی و اماك��ن عمومی از
انجام بازرسی مأموران حفاظت
محیطزیس��ت و عدم تحویل
اس��ناد و اطالعات م��ورد نیاز
و ارائ��هی م��دارك و اطالعات
خالف واقع برای بار اول

م��ادهی  30قان��ون حفاظت
و بهرهب��رداری از منابع آبزی
جمه��وری اس�لامی ای��ران
مصوب 1374

جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج
میلیون ریال

29

تبص��رهی م��ادهی  30قانون
گزارش خ�لاف واقع مأموران
حفاظ��ت و بهرهب��رداری از
ج��زای نق��دی ب��ه می��زان پنج
و همكاری و مش��اركت آنها
منابع آبزی جمهوری اسالمی
میلیون ریال
با كارخانج��ات و كارگاههای
ایران مصوب 1374
مربوطه

30

سوزاندن و انباشتن زبالههای
ش��هری و خانگی و نخاله در
معابر عمومی برای بار اول

مواد  31و  24قانون حفاظت
و بهرهب��رداری از منابع آبزی
جمهوری اسالمی ایران
مصوب1374

31

م��ادهی  32قان��ون حفاظت
آلودگ��ی حاصل��ه از مناب��ع
و بهرهب��رداری از منابع آبزی
متفرق��ه و مناب��ع خانگ��ی و
جمهوری اسالمی ایران
آلودگی صوتی

32

ش��روع ب��ه ش��كار حیوانات
وحشی عادی یا حمایت شده
بدون پروانه

33

احداث ش��یل 1صیادی بدون
مجوز رودخانهها

34

تخل��ف از وظای��ف مق��رر در م��ادهی  3قان��ون تخلف��ات،
ج��زای نق��دی از پنج��اه تا
م��ادهی  3قان��ون تخلف��ات ،جرایم و مجازاتهای مربوط
سیصد هزار ریال
جرایم و مجازاتهای مربوط به اس��ناد سجلی و شناسنامه
به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370

35

م��ادهی  4قان��ون تخلفات و
اقدام ب��ه اخذ شناس��نامهی جرایم و مجازاتهای مربوط
المثنی با داشتن آن
به اس��ناد سجلی و شناسنامه
مصوب 1370

مادهی  15قانون صید و شكار
مصوب 1346
م��ادهی  6الیح��هی قان��ون
مج��ازات صی��د غیرمج��از از
دری��ای خ��زر و خلیج فارس
مصوب 1358

 .1شیل ،سدی است که برای صید ماهی در عرض رودخانه با چوب سازند.

جزای نق��دی از یكصد هزار تا
پانصد هزار ریال
ج��زای نقدی از س��ی ه��زار تا
س��یصد هزار ریال و در صورت
تك��رار از یكص��د ه��زار تا یك
میلیون ریال
حیوان��ات ع��ادی ج��زای نقدی
ب��ه می��زان یكصد ه��زار ریال،
حیوانات حمایت ش��ده ،سه ماه
حبس
حبس از ش��صت و یک روز تا
س��ه ماه و یا ج��زای نقدی از
پنج هزار و یک ریال تا بیست
هزار ریال

جزای نقدی از دویس��ت هزار
تا یك میلیون ریال
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138
ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

36

م��ادهی  5قان��ون تخلفات و برای ب��ار اول یكصد تا پانصد
مهـ��ر كـ��ردن غیــرمجـاز جرایم و مجازاتهای مربوط هزار ریال جزای نقدی ،برای
شناسنامههای معتبر تا دو بار به اس��ناد سجلی و شناسنامه ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك
مصوب 1370
میلیون ریال جزای نقدی

37

مهـركــرد نغیـــرمجــ��از
شناس��نامههای معتبر توسط
كاركن��ان دولت ،مؤسس��ات
عموم��ی ،ش��هرداریها ،و
بانكها و نهادهای قانونی

م��ادهی  5قان��ون تخلفات و
ع�لاوه بر مج��ازات اداری ،به
جرایم و مجازاتهای مربوط
مجازات مادهی  5قانون اسناد
به اس��ناد سجلی و شناسنامه
سجلی محكوم میشوند
مصوب 1370

38

استفاده از اسناد سجلی فاقد
اعتبار و بها دادن به آن توسط
كارمندان دولت و ...

م��واد  7و  8قانون تخلفات و ع�لاوه بر مج��ازات اداری ،به
جرایم و مجازاتهای مربوط جزای نقدی از دویس��ت هزار
به اسناد سجلی
تا پانصد هزار ریال

39

وارد ك��ردن خدش��ه از قبیل
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم
ب��ردن یا الحاق ،محو ،س��یاه
كردن در شناس��نامه و اسناد
سجلی خود

مادهی  10قان��ون تخلفات و
جرایم و مجازاتهای مربوط جزای نقدی از یکصد هزار تا
به اس��ناد سجلی و شناسنامه پانصد هزار ریال
مصوب 1370

40

مادهی  15قان��ون تخلفات و
خرید و فروش شناس��نامه و جرایم و مجازاتهای مربوط
اسناد سجلی برای یك بار
به اس��ناد سجلی و شناسنامه
مصوب 1370

ج��زای نق��دی از پانصد هزار
ریال تا سه میلیون ریال

41

عدم ثبت و تطبیق تشكیالت
شركتهای ایران

مدی��ر ش��ركت ب��ه یکصد تا
مادهی  2قانون راجع به ثبت هزار تومان ج��زای نقدی در
شركتها مصوب 1310
صورتی كه دادستان تقاضای
انحالل نكرده باشد

42

عدم تقاضای ثبت ش��ركتها
داخل در موعد قانونی

م��واد  2و  11قانون راجع به
ثبت شركتها مصوب 1310

ج��زای نق��دی از یکص��د تا
یکهزار تومان

43

اق��دام ب��ه عملی��ات تجاری،
صنعت��ی ی��ا مال��ی توس��ط
شركت خارجی یا مدیر شعبه
بر خالف م��ادهی  3راجع به
ثبت شركتها

م��واد  5و  11قانون راجع به
ثبت شركتها مصوب 1310

جزای نق��دی به میزان پنجاه
هزار تومان

44

عدم تهیه دفاتر تجاری توسط م��ادهی  15قان��ون راجع به
ثبت شركتها مصوب 1310
تاجر

جزای نقدی از دویست تا ده
هزار ریال

ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

45

نوش��تن مطال��ب در دفات��ر
م��ادهی  15قان��ون تج��ارت جزای نقدی از دویست ریال
تج��اری قب��ل از امض��ای
تا ده هزار ریال
مصوب 1311
نمایندهی اداره

46

نداشتن نمره ترتیبی در اوراق م��ادهی  15قان��ون تج��ارت
مصوب 1311
تجارتی دفاتر

جزای نقدی از دویست ریال
تا ده هزار ریال

47

ك
ت جزای نقدی از دویست تا ی 
عدم ثبت اس��م در دفتر ثبت م��ادهی  16قان��ون تج��ار 
هزار ریال
مصوب 1311
تجاری توسط تاجر

48

انتشار اعالمی هی پذیرهنویسی
م��ادهی  248قان��ون اصالح
س��هام یا اطالعیهی انتش��ار
قس��متی از قان��ون تج��ارت
اوراق قرضه ب��دون امضاهای
مصوب 1347
مجاز و نام و نشانی مؤسسین

49

ص��دور اوراق قرضه توس��ط
رئی��س و اعض��ای هی��أت
م��ادهی  250قان��ون اصالح
مدی��رهی ش��ركت س��هامی
ج��زای نقدی از بیس��ت هزار
قس��متی از قان��ون تج��ارت
ع��ام قب��ل از تأدی��ه كلیهی
ریال تا دویست هزار ریال
مصوب 1347
سرمایهی ثبت شدهی شركت
و قبل از انقضای دو سال

جزای نقدی از ده هزار تا سی
هزار ریال

50

قید نكردن ن��كات مندرج در
م��ادهی  60قانون تجارت در م��ادهی  252قان��ون اصالح
جزای نقدی از بیست هزار تا
اوراق قرض��ه توس��ط رئیس قس��متی از قان��ون تج��ارت
دویست هزار ریال
هیأت و اعضای هیأت مدیره مصوب 1347
و مدیر عامل

51

عدم تنظیم صورت حاضرین م��ادهی  257قان��ون اصالح
ت
در مجم��ع مطابق ماده  99از قس��متی از قان��ون تج��ار 
ناحی ه رئیس و هیأت مدیره
مصوب 1347

52

ع��دم رعایت مق��ررات راجع
به حق رأی صاحبان س��هام م��ادهی  257قان��ون اصالح
جزای نقدی از بیست هزار تا
ت
از ناحی��هی رئی��س و اعضای قس��متی از قان��ون تج��ار 
دویست هزار ریال
هی��أت مدی��ره در مجم��ع مصوب 1347
عمومی

53

عدم تنظیم صورت جلس��هی م��ادهی  256قان��ون اصالح
جزای نقدی از بیست هزار تا
مذكور در مادهی  105توسط قس��متی از قان��ون تج��ارت
دویست هزار ریال
هیأت رئیس مجمع
مصوب 1347

54

ص��دور و انتش��ار س��هام ی��ا
م��ادهی  261قان��ون اصالح
قطعات سهام جدید قبل از به
ج��زای نقدی از ده هزار ریال
قس��متی از قان��ون تج��ارت
ثبت رسیدن افزایش سرمایه
تا یکصد هزار ریال
مصوب 1347
و...

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال
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140
ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

55

ع��دم رعای��ت ح��ق تق��دم
صاحب��ان س��هام نس��بت به
پذیرهنویسی و خرید سهام در
موقع افزایش سرمایه

بند اول م��ادهی  262قانون
اص�لاح قس��متی از قان��ون
تجارت مصوب 1347

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

56

ع��دم اعط��ای مهل��ت جهت
پذیرهنویس��ی ب��ه صاحب��ان
سهام

بند اول م��ادهی  262قانون
اص�لاح قس��متی از قان��ون
تجارت مصوب 1347

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

57

انتش��ار اوراق قرض��ه قاب��ل
تعوی��ض با س��هم ب��دون در بند دوم م��ادهی  262قانون
جزای نقدی از بیست هزار تا
نظر گرفت��ن حقوق دارندگان اص�لاح قس��متی از قان��ون
دویست هزار ریال
اینگون��ه اوراق نس��بت ب��ه تجارت مصوب 1347
تعویض

58

انتش��ار اوراق قرض��ه جدید
بند دوم م��ادهی  262قانون
قاب��ل تعوی��ض ی��ا تبدیل به
اص�لاح قس��متی از قان��ون
س��هام قبل از انقضای مهلت
تجارت مصوب 1347
تعویض اوراق قرضه با سهام

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

59

استهالك س��رمایهی شركت
بند دوم م��ادهی  262قانون
قب��ل از تبدی��ل ی��ا تعویض
اص�لاح قس��متی از قان��ون
اوراق قرض��ه ی��ا بازپرداخت
تجارت مصوب 1347
مبلغ آنها

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

60

كاه��ش س��رمایه از طری��ق
بند دوم م��ادهی  262قانون
بازخری��د قب��ل از تبدی��ل
اص�لاح قس��متی از قان��ون
ی��ا تعوی��ض اوراق قرض��ه یا
تجارت مصوب 1347
بازپرداخت مبلغ آنها

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

61

اقدام به تقسیم منافع قبل از بند دوم م��ادهی  262قانون
تبدیل یا تعویض اوراق قرضه اص�لاح قس��متی از قان��ون
یا بازپرداخت مبلغ آنها
تجارت مصوب 1347

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

62

تغیی��رات در نح��وه تقس��یم
بند دوم م��ادهی  262قانون
مناف��ع قب��ل از تبدی��ل ی��ا
اص�لاح قس��متی از قان��ون
تعوی��ض اوراق قرض��ه ی��ا
تجارت مصوب 1347
بازپرداخت مبلغ آن

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

63

ع��دم رعایت تس��اوی حقوق
بند اول م��ادهی  264قانون
صاحب��ان س��هم در كاه��ش
اص�لاح قس��متی از قان��ون
س��رمایه از ناحی��ه رئی��س و
تجارت مصوب 1347
اعضای هیأت مدیره

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

64

عدم تس��لیم پیشنهاد كاهش
بند دوم م��ادهی  264قانون
س��رمایه در چهل و پنج روز
اص�لاح قس��متی از قان��ون
قبل از تشكیل مجمع عمومی
تجارت مصوب 1347
به بازرس شركت

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال

ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

65

ع��دم آگهی تصمی��م مجمع
بند س��وم مادهی  264قانون
عموم��ی دائ��ر ب��ر تصوی��ب
اص�لاح قس��متی از قان��ون
كاه��ش س��رمایه و مهلت و
تجارت مصوب 1347
شرایط روزنامهی رسمی

66

ع��دم مطلع نم��ودن طرف از
م��ادهی  364قان��ون تجارت جزای نقدی از پانصد تا س��ه
س��وی دالل مبنی بر منتفع
هزار ریال
مصوب 1311
یا سهیم بودن از نفس معامله

67

عدم قید شمارهی ثبت توسط
م��ادهی  220قان��ون تجارت
ش��ركتهای تج��اری اعم از
مصوب 1347
ایرانی و خارجی در اس��ناد و
صورت حسابها و...

جزای نقدی از پانصد تا س��ه
هزار ریال

68

رفتار بر خالف سطورات مواد مادهی  52قانون ثبت مصوب
1294
 2و  4و  5قانون ثبت

حبس از ی��ك روز تا یك ماه
در صورت تكرار تا دو ماه

69

قب��ول ی��ا حم��ل و توزی��ع
مراس�لات پستی بدون مجوز
م��ادهی  14قانون تش��كیل
و تأس��یس ش��ركت تجارت
پس��ت جمه��وری اس�لامی جزای نقدی از پانصد هزار تا
و مدن��ی ی��ا درج در آگهی و
یك میلیون ریال
مصوب 1386
اطالعیه ب��رای حمل و توزیع
مراسالت پستی برای بار اول

70

م��واد  2و  6قان��ون ال��زام
شركتها و مؤسسات ترابری
نداش��تن بارنامه داخلی برای
جادهای به استفاده از صورت
بار اول و دوم
وضعی��ت مس��افری و بارنامه
مصوب 1386

ع�لاوه ب��ر وع��ظ و تهدید و
توبیخ و پ��س از آن برای بار
اول دویس��تهزار ت��ا پانصد
ه��زار ری��ال ج��زای نقدی،
ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك
میلیون ریال جزای نقدی

71

م��واد  3و  6قان��ون ال��زام
شركتها و مؤسسات ترابری
نداش��تن بارنامهی بینالمللی
جادهای به استفاده از صورت
برای بار اول و دوم
وضعی��ت مس��افری و بارنامه
مصوب 1368

ع�لاوه ب��ر وع��ظ و تهدید و
توبیخ و پ��س از آن برای بار
اول دویس��ت هزار ت��ا پانصد
ه��زار ری��ال ج��زای نقدی،
ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك
میلیون ریال جزای نقدی

72

ع�لاوه ب��ر وع��ظ و تهدید و
م��واد  4و  6قان��ون ال��زام
نداش��تن ص��ورت وضعی��ت
توبیخ و پ��س از آن برای بار
شركتها و مؤسسات ترابری
مسافری از سوی سازمانها و
اول دویس��ت هزار ت��ا پانصد
به استفاده از صورت وضعیت
مؤسسات مسافربری جادهای
ه��زار ری��ال ج��زای نقدی،
مس��افری و بارنام��ه مصوب
برای بار اول و دوم
ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك
1386
میلیون ریال

جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال
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142
ردیف

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

مجازات

73

نداش��تن ص��ورت وضعی��ت
مس��افری و بارب��ری و ع��دم
مطابقت مش��خصات محموله
مادهی قانون الزام ش��ركتها
و مس��افر با موارد قید ش��ده
جزای نقدی از ده هزار تا سی
و مؤسس��ات ترابری ...مصوب
در بارنام��ه و صورت وضعیت
هزار ریال
1386
از س��وی رانن��دگان وس��ایل
نقلیهی مس��افربری و باربری
بار اول

74

ع��دم ذك��ر صریح س��رمای ه
ش��ركت در اس��ناد و صورت
حسابها و...

75

تس��امح از س��وی مأم��ور
موظ��ف و مكل��ف در ثب��ت
و انع��كاس هرگون��ه ق��رار یا
آزادی الزماالج��را ص��ادره از
دادگاههایی كه در آن حقوق
عینی كشتی را تغییر دهد.

م��ادهی  201قان��ون تجارت ج��زای نقدی از دویس��ت تا
سی هزار ریال
مصوب 1311

م��واد  19و  20قانون دریایی جزای نقدی از یک تا دو هزار
و پانصد پهلوی طال
مصوب 1343

76

خودداری فرماندهی كشتی از
ارائه اس��ناد به مأموران مجاز
دولت

مواد  26و  190قانون دریایی
مصوب 1343

جزای نقدی از یک تا دو هزار
و پانصد پهلوی طال

77

اظهارات غل��ط و خالف واقع
مالك یا نماین��د ه او در مورد
ثبت كشتی

مواد  27و  190قانون دریایی
مصوب 1343

جزای نقدی از یک تا دو هزار
و پانصد پهلوی طال

78

عدم اط�لاع كتبی از س��وی
راهن كش��تی به وجود رهن
قبلی و تعهد بدهی مربوط به
كشتی به قصد تقلب

مواد  46و  190قانون دریایی
مصوب 1343

جزای نقدی از یک تا دو هزار
و پانصد پهلوی طال

79

80

81

تهیه و تنظیم صورت مخارج
كشتی بر خالف واقع از سوی
فرماندهی كش��تی ب��ا رعایت
نك��ردن ش��رایط مق��رر در
مادهی 89
تخلف از مواد ،17 ،14 ،7 ،2
قس��مت اول از م��ادهی ،20
،46 ،27 ،26 ،25 ،24 ،21
 94و 146
عدم ارائ ه بارنامههای مخصوص
از سوی سازمانها و مؤسسات
دولت��ی صاحببار برای بار اول
و دوم

مواد  94و  190قانون دریایی
مصوب 1343

جزای نقدی از یک تا دو هزار
و پانصد پهلوی طال

م��ادهی  190قان��ون دریایی
مصوب 1343

جزای نقدی از یک تا دو هزار
ریال و پانصد پهلوی طال

م��واد  5و  6قان��ون دریای��ی
مصوب 1343

بار اول ،دویست تا پانصد هزار
هزار ری��ال ،ب��ار دوم ،پانصد
تا ی��ك میلیون ری��ال جزای
نقدی

ردیف

82

83

عنوان مجرمانه

مادهی قانونی

اس��تفاده از اوراق ع��ادی برای
صورت وضعیت مس��افربری و م��ادهی  6قان��ون دریای��ی
مواد مندرج در ماده  6برای بار مصوب 1343
اول و دوم
نداش��تن دفترچ ه كار از س��وی
راننده و تحویل مسافر و كاال از
سوی مؤسس��ات و شركتهای ،تبصرهی  2مادهی قانون دریایی
حم��ل و نق��ل به رانن��دهای كه مصوب 1343
فاق��د دفترچه كار میباش��د ،بار
اول و دوم

مجازات

بار اول ،دویست تا پانصد هزار
ریال ،ب��ار دوم ،پانصد تا یك
میلیون ریال جزای نقدی
بار اول ،دویس��ت تا پانصد هزار
ری��ال ،ب��ار دوم ،پانص��د تا یك
میلیون ریال جزای نقدی

84

عبور هرگونه وسیل ه نقلیه اعم از
م��ادهی  10و تبص��رهی آن از
موت��وری و غیرموتوری از طرف
جزای نق��دی به می��زان پانصد
قانون ایمن��ی راهه��ا و راهآهن
خ��ط آهن ب��ه ط��رف دیگر در
ریال
مصوب  1349با الحاقات بعدی
غیرمحلهای مجاز

85

خرابی یا انحراف قسمتی از ریل
تبص��رهی  2الحاق��ی به مادهی
و خاكریز و س��ایر تأسیس��ات
 10قانون ایمنی راهها و راهآهن
مرب��وط به راهآه��ن در اثر عبور
مصوب 1343
وسایط نقلیه

جزای نقدی از یك هزار ریال تا
پنج هزار ریال

86

عدم رعایت مق��ررات قانون ورود
و اقام��ت اتباع خارجی و آییننامه
آن منوط به اینكه به موجب این
قانون ی��ا قوانین دیگ��ر مجازات
شدیدتر در نظر گرفته نشده باشد.

مادهی  16اصالحی قانون راجع
به ورود و اقامت اتباع خارجی در
ایران مصوب 1310

جزای نقدی از دویس��ت و یک
ریال تا ده هزار ریال

87

88

89

جلوگی��ری از اقدامات بازرس��ی
س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی ی��ا
خ��ودداری از ارائ��هی دفات��ر و
مدارك مربوطه توس��ط كارفرما
یا نماینده
خ��ودداری از ارائ��هی دفات��ر
و م��دارك مربوط��ه و تس��لیم
رونوش��ت ی��ا عك��س آنها به
بازرس��ی س��ازمان از كارفرما یا
نماینده او
ع��دم پرداخ��ت كرای��ه من��زل یا
قیمت چیزهای مصرف ش��ده در
مهمانخانه ،رس��تورانها و اماكن
دیگر

م��ادهی  102قان��ون تأمی��ن جزای نقدی از پانصد ریال تا ده
هزار ریال
اجتماعی مصوب 1354

م��ادهی  102قان��ون تأمی��ن جزای نقدی از پانصد ریال تا ده
هزار ریال
اجتماعی
مادهی 2قان��ون راجع به بدهی
ب��ه مهمانخانهها و پانس��یونها
مصوب 1312

هشت روز تا پانزده روز حبس
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فهرست منابع
 .1اردبیلی ،محمدعلی ،جایگزینهای زندان كوتاهمدت در حقوق كیفری ایران،

مجلهی تحقیقات حقوقی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،شمارههای11و،12
زمستان 1374
 .2جوانمرد ،بهروز ،مطالعه تطبیقی سیاس�ت تس�امح صف�ر در حقوق كیفری
ایران و آمریكا ،پایاننامهی كارشناسیارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تابستان 1387
 .3جوانم��رد ،بهروز ،تعامل س�ازمان پلیس و دس�تگاه قضایی ای�ران در زمینه
پیشگیری از جرایم ُخرد ،اولین همایش ملی پیشگیری از جرم ،مرکز همایشهای
بینالمللی برج میالد ،اسفند 1387
 .4ژولین ،آنت و استیپاك ،برایان ،درمان مواد مخدر و حبسهای منزلی همراه با
نظارت الكترونیكی ،ارزیابی یكی از تدابیر اجتماعی جایگزین زندان ،مترجم:
مهرداد رایجیان اصلی ،مجلهی حقوقی و قضایی دادگستری ،پاییز 1380
 .5مجازات جایگزین حبس ،فرصتی برای بازگش�ت ی�ک محکوم به زندگی،
نشریهی مأوی ،شمارهی 1384 ،493
 .6نجفی ابرندآبادی ،علیحس��ین و تیرگر فاخری ،نریمان ،تالشهای بینالمللی و
قانونگذار كیف�ری ایران برای تحدید موارد و اعمال مجازات س�الب آزادی،
فصلنامهی مدرس ،زمستان 1377
 .7نجفی ابرندآبادی ،علیحس��ین ،بررس�ی الیحه مجازاته�ای اجتماعی (متن
سخنرانی در دانشگاه اصفهان) ،فصلنامهی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،
شمارهی  ،2آبان 1384
 .8نوروزی ،نادر ،جرایم خرد علیه نظم عمومی ،مجلهی دانش��کدهی حقوق و علوم
سیاسی ،تهران ،شمارهی  ،68تابستان1384
 .9نوروزی ،نادر ،سیاس�ت جنایی در جرایم خرد و تأثیر آن بر احساس امنیت
ش�هروندان با تكیه بر نظریه پنجرههای شكس�ته ،رس��الهی دكتری ،دانش��گاه
تهران1384 ،

