باسمه تعالي

استاد عليرضا مهدي پور
مركز بهداشت استان گيالن
ديماه 0931

1

مقدمه:
بديهي است كه هر جامعه اي نيازمند برقراري نظم و حاكميت قانون است و رشد و بالندگي
اجتماع و پويندگي در حركت به سمت اهداف متعالي در پناه حاكميت قانون و التزام به آن
ميسر خواهد بود.
آشنايي با قوانين ميتواند همگان را در درك صحيح انتظارات قانوني متقابل فرد و جامعه ياري
دهد و در اين ميان نقش كارشناسان بهداشت كار در پياده سازي موازين حقوقي و قانوني
بهداشت كار نقش ويژه اي است.
از آنجايي كه نمي توان موضوعي را كه در قوانين جاري كشور ذكر نشده است بر كسي تكليف
نمود و نظم و امنيت به هر قيمتي قابل پياده شدن نيست؛ آشنايي هرچه بيشتر اين كارشناسان با علم
حقوق و مفاهيم وسيع و گاه گسترده آن بي شك مي تواند ايشان را در اجراي دقيق وظايف شان
ياري داده و هدف اصلي قوانين حمايتي كارگران به ويژه قانون كار جمهوري اسالمي ايران
مصوب سال  9631مجمع محترم تشخيص نظام را كه همان حفظ و صيانت نيروي كار است را
تحقق بخشد.
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در واقع بازوي اجرايي و نظارتي قانونگذار در اجراي
قانون فوق الذكر به ويژه فصل چهارم آن كه مورد بحث اين جزوه خواهد بود هستند و افزايش
دانش حقوقي اين عزيزان درك حقوقي ايشان از متن قانون را افزايش داده و تغيير و تعميق
ديدگاه كارشناسي آنان را به دنبال دارد كه بدون شك سبب موفقيت بيشتر در اجراي وظايف
محوله و گامي در جهت حفظ و صيانت از نيروي ارزشمند كار در كشورمان خواهد بود.
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تعاريف:
تعريف جرم :فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده است.
بر اساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات1؛ بايد در قانون براي هر جرم مجازات تعيين
شده باشد.بر اساس اين اصل:
اوالً :هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبالً از طرف قانون گذار به اين صفت شناخته شده باشد؛
ثانياً  :هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبالً از طرف قانون گذار براي
همان جرم وضع شده باشد؛
ثالثاً :هيچ محكمهاي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون ،صالحيت آن محكمه
را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛
رابع اً :هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي
ومحاكمه ،آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد.
قوانين بصورت كلي به دو دسته تقسيم ميشوند:
 -9فرا تقنيني :قانون اساسي
 -2فروتقنيني :قوانيني هستند كه بايد با قانون اساسي مغاير نباشند.
اصل برائت(اصل  73قانون اساسي) :اصل بر برائت افراد است و هيچكس از نظر قانون
مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد .در حقيقت برائت يك
اصل و استثناي آن اصل قانوني بودن جرم و مجازات است.
نتايج اصل برائت:
 -9تفسير مضيق قوانين كيفري  :قوانين كيفري بايد به صورت مضيق و محدود تفسير شود و
متون قانوني بايد به همان شكلي كه هستند به طور صحيح اجرا گردند و از تفسير گسترده
و رفتن به ماوراي كلمات قانون خودداري كرد.
 -2تفسير به نفع متهم :در مواقع شك بايد قوانين به نفع متهم تفسير شوند.
اصل قانوني بودن دادرسي(اصل  73قانون اساسي):
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .به موجب
اين اصل بايد دادگاه بر اساس قانون تشكيل شود و هر اتهام بايد در مرجع صالح به آن مورد
رسيدگي قرار گيرد.

 - 1در فقه به آن قاعده ي قبح عقاب بال بيان نيز گفته مي شود.
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كيفر يا مجازات  :واكنش رسمي نسبت به عمل مجرمانه است .اين واكنش بايد توسط مرجع
صالح قضايي صورت گيرد و توسط هر كس و در هر مكان قابل اجرا نمي باشد.
كاركردهاي كيفر:
 -9سنتي
 -2جديد
 -9كاركرد سنتي :كاركرد سنتي كيفر خود داراي دو جنبه است:
 -9اخالقي  :يا سزا گرايانه به اين معني كه هر كس كه كار خالفي را انجام داده است بايد
كيفر متناسب با آن را هم ببيند.
 -2فايده گرا :يعني كيفر بايد عبرت آموز هم باشد تا از تكرار موارد مشابه جلوگيري به عمل
آيد .عبرت آموزي خود داراي دو جنبه عام (عبرت آموز براي عموم) و خاص(عبرت
آموز براي خود فرد مجرم) است .بديهي است در مواردي مثل اعدام عبرت آموزي
خاص موضوعيتي ندارد چون فرد محكوم كشته مي شود.
 -2كاركرد جديد :كاركرد دوم كيفر كاركرد جديد يا كاركرد ترميمي است .بدين معني كه
كاركرد كاركرد ترميمي ديدگاه رفع خسارت داشته باشد و خسارت زيان ديده يا زيان ديدگان
نيز جبران و رضايت شان را جلب نمايد .كاركرد ترميمي كيفر در عرض كاركرد فايده گرايي
مجازات مطرح است.
انواع كيفر:
 -1ثابت شرعي :مواردي هستند كه در دين و شرع ذكر شده اند و جنبه شرعي دارند.اين
موارد شامل:
 -9قصاص
 -2حدود
 -6ديات
هستند .و دسته دوم
 -2غير ثابت شرعي هستندكه شامل مواردي است كه در دين و شرع نيامده مانند جعل،
صدورچك بالمحل و...كه به اختيارحاكم(ولي مسلمين)گذارده شدهاستكه دو دسته اند:
 -9تعزيرات
 -2اقدامات تاميني (بازدارنده)
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كيفر هاي ثابت شرعي قابل تغيير نيستند و آنها را نمي توان تغيير داد اما در كيفر هاي غير ثابت
شرعي اختيار با قاضي است.
بعنوان مثال مجازات هاي تعيين شده در قانون كار جمهوري اسالمي ايران از انواع غير ثابت
شرعي هستند.
ذكر نكته اي در اينجا الزم است و آن اينكه بر اساس ماده  22قانون مجازات اسالمي قاضي
ميتواند بر اساس شرايطي تخيف بدهد كه تخفيف قضايي نام دارد.بر اساس نظر اكثر حقوقدانان
اين تخيف مي تواند از حداقل كيفر تعيين شده نيز كمتر باشد چون در غير اين صورت تخفيف بي
معني خواهد بود و قاضي قبل از تخفيف اختيار انتخاب مجازات حداقل ذكر شده در قانون را
داشته است.
گاهي اوقات تخيف در تبديل مجازات است و قاضي ميتواند بر اساس شرايط محكوم مجازات را
تبديل و بطور مثال از شالق به جزاي نقدي تبديل كند.
مسئوليت كيفري :رابطه اي است مستقيم بين جرم و مجازات .اين رابطه در موارد زير مي تواند
نقض شود:
 -9جنون

با تشخيص قاضي و پزشكي قانوني

 -2اجبار
 -6دفاع مشروع
 -4اضطرار
 -5ضرورت
در اكراه در قتل اختالف نظر وجود دارد .نخست براساس نظر حضرت امام خميني(ره) و فقهاي
قديم اجبار در قتل نقض كننده مسئوليت كيفري نيست ولي در ساير موارد نقض كننده است و
دوم بر اساس نظر حضرت آيت اله خويي(ره) اجبار زايل كننده عنصر معنوي يا رواني جرم 2بوده و
اراده را در جرم از بين مي برد.
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در قانون مجازات اسالمي نظر اول لحاظ گرديده است .در ضمن جهل به قانون رافع مسئوليت
كيفري فرد نيست.

 -2بنا به نظر حقوقدانان از نظر كيفري هر جرم داراي سه عنصر قانوني(در قانون جرم شناخته شده باشد) مادي (جرم در عالم واقعيت اتفاق افتاده باشد و فقط
نيت نبوده باشد) و عنصر معنوي يا رواني جرم (جرم ناشي از اراده ازاد فرد بوده و فرد قدرت تشخيص خوب از بد را داشته است) است.
 - 3كتاب مباني تکملة المنهاج تاليف حضرت آيت هللا العظمي خويي
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در مسئوليت كيفري دو اصل وجود دارد :
 -9اصل شخصي بودن مجازات
 -2اصل فردي كردن مجازات
اصل شخصي بودن يا شخصي كردن مجازات يا مسئوليت كيفري به اين معني است كه مجازات
فقط بايد بر خود مجرم اعمال گردد ،نه بر اعضاي خانواده و خويشان او ،آثار مجازات نيز بايد به
مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند.
اصل فردي كردن مجازات هم به اين معني است كه بايد اوضاع و احوال فردي متهم بايد در نظر
گرفته شود.
مقام قضايي :مقامي كه به پرونده قضايي رسيدگي مي كند.
دادرسي منصفانه

Fair trial

امروزه آييندادرسي بيشازپيشحائزاهميت گرديده است .بايددر فرآيند دادرسي كيفري ،حقوق
متهم رعايت شود .بهترين و عادالنهترين راه حل در يك دعوي از مسير يك دادرسي مناسب و
منصفانه با لحاظ تضمين هاي الزم براي طرفين دعوي،در دادگاهي مستقل و بيطرف
حاصلميگردد .رعايت حقوق فرد متهم در فرآيند دادرسي را دادرسي منصفانه گويند.
متهم بطور ذاتي داراي حقوقي است كه بايد رعايت شود .در اين زمينه حقوق را ميتوان به دو
دسته حقوق بشروحقوق شهروندي تقسيم نمود .حقوق بشر حقوق بنيادي است كه انسان؛ بما
هو انسان؛ داراي اين حقوق است مانند حق آزادي ،آزادي بيان؛ حق داشتن شغل مناسب و ...كه
داراي شرايط زير است:
 .9بنيادي است.
 .2فراملي است و در همه جوامع وجود دارد و مربوط به يك كشور خاص نيست.
 .6جنبه حق محور دارد و تامين اين حقوق تكليف براي حاكميت هاست.
حقوق شهروندي نيز داراي شرايط زير است:
 .9جنبه ملي دارد و محدود به يك مرز جغرافيايي است.
 .2بنيادي نيست.
 .6حق -تكليف محور است و در مقابل ايجاد حق براي شهروند براي وي نيز تكاليفي ايجاد
مي كند.
حق راي دادن؛تابعيت؛ حق رانندگي و ....مثالهايي از اين نوع حقوق هستند.
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اصل توازن قوا يا برابري سالح ها:
يكي از مولفه هاي دادرسي عادالنه كه متهم از آن برخوردار است اصل توازن قوا يا برابري سالح
است .از آنجا كه در فرايند دادرسي كيفري مقام تعقيب كننده(دادستان) در برابر متهم ،از اقتدار
خاصي برخوردار است و از دانش حقوق بهره مند بوده و نيز براحتي ميتواند از قواي عمومي و
ساير تضمين هاي الزم استفاده نمايد و طرف ديگر دعوا (متهم) در چنين موقعيتي نيست؛ لذا اصل
برائت كيفري به عنوان يك تضمين براي رعايت اصل برابري سالحها و ايجاد تعادل و توازن ميان
طرفين دعوا وضع گرديده است.
بنابر اين اصل و براي برابري قواي متهم و دادستان؛ متهم از حق داشتن وكيل برخوردار است تا
موازنه قواي وي و دادستان برقرار گردد.
اصل تفکيک مرحله ي تعقيب و تحقيق:
در كشور ما مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات دادگستري است و افرادي كه در سيبل مجرمانه
قرار مي گيرند و در اصطالح حقوقي بزه ديده ناميده مي شوند؛ مي توانند به دادگستري مراجعه

كرده و ازمقام قضايي صالح «تقاضاي تعقيب و تحقيق » متهم را نمايند .در دادگستري دادستان
به عنوان مدعي العموم(نماينده جامعه يا نماينده مردم) متصدي تعقيب جرائم است .بديهي است
جرائم اعالمي از سوي دادستان نيازمند تدقيق؛ تحقيق و بررسي هستند كه اين امر از طريق
بازپرس صورت مي گيرد .در واقع بازپرس پرونده مقام متصدي تحقيق است و بر اساس
اصول دادرسي منصفانه اين دو مقام نمي تواند يك نفر باشد زيرا اين امر برخالف عدالت قضايي
و اصول دارسي منصفانه است .بازپرس در مرحله تحقيق ميتواند از افرادي مانند پزشك قانوني يا
كارشناسان رسمي نيز كمك بخواهد.
البته در اصل تفكيك مرحله ي تعقيب و تحقيق گاه استثنائاتي وجود دارد .به عنوان مثال در ماده 6
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي مورخ  9629/7/22آمده است در جرائمي كه
در صالحيت دادگاه كيفري استان نيست دادستان داراي كليه اختيارات بازپرس است و خود نيز
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مي تواند راسا تحقيقات را آغاز كند  .اين جرائم عبارت ازجرائمي هستند كه مجازات قانوني آنها
قصاص عضو،قصاص نفس؛رجم و حبس ابد مي باشد.

 -4بند و ماده  : 6تحق يقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد .در جرائمي كه در صالحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز
داراي كليه وظايف واختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.
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آشنايي با تشکيالت قضايي در امور كيفري
به منظور پيشگيري از امحاي آثار و داليل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تحقيق
از شهود و مطلعان واقعي كه در صحنه جرم حضور دارند يا از چگونگي انجام بزه اطالع كافي و
صحيح دارند ،در تشكيالت قضايي نهادي به نام دادسرا تشكيل شده است .دادسرا در واقع نهادي
است كه به جرم رسيدگي مي كند و ادارهاي تحت نظارت دادستان است كه عهده دار كشف
جرم  ،تعقيب متهم به جرم ،اقامه دعوي از جنبه حق اهلل و حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي،
اجراي حكم طبق ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد الزم معاون ،داديار،
بازپرس و تشكيالت اداري خواهد داشت.
مقامات دادسرا :شامل دو دسته مقامات هستند:
 .9مقام تعقيب :رئيس دادسرا كه همان دادستان است مقام تعقيب است .معاون يا معاونين
دادستان و داديار از ديگر مقامات تعقيب هستند كه رابطه آنها طولي بوده و زير نظر
دادستان قرار دارند .دادستان مي تواند بخشي از وظايف خود را به هر يك از معاونين خود
تفويض نمايد اما در اين صورت هم نافي وظايف خود دادستان نخواهد بود.
دادستان هر شهرستان از نظر قضايي مستقل بوده و از نظر اداري مانند مرخصي يا لوازم
مورد نياز و امور پشتيباني زير نظر رييسدادگستري شهرستان قرار دارد .همه مقام هاي
قضايي توسط رياست قوه قضائيه نصب مي شوند.
 .2مقام تحقيق كه همان باز پرس است.
پروندهازطريق دادستان جهتشروع تحقيق به بازپرس ارجاع شده و وي رسيدگي را آغاز مي كند.
اين امر را شروع تحقيقات مقدماتي مي گويند .در پايان تحقيقات مقدماتي بازپرس پرونده بايد
ختم تحقيقات را اعالم نموده و در نتيجه آن قرار نهايي را صادر نمايد كه داراي سه نوع است.
جرائم نيز مي توانند از اين منظر به دو دسته تقسيم شوند:
 .9جرائم قابل گذشت  :پرونده اين گونه جرائم با شكايت شاكي خصوصي شروع و با
رضايت وي تعقيب موقوف و پرونده خاتمه مي يابد.مانند توهين؛ افترا؛ نشر اكاذيب و....
 .2غير قابل گذشت :كه جرائمي عمومي هستند و رضايت فرد در آن شرط نيست .مانند
رشوه؛ سرقت ،اختالس؛ جعل  ،كالهبرداري ،جرائم بهداشتي محيط كار و ...
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انواع قرار نهايي:
 .9قرار موقوفي تعقيب  :در جرائم قابل گذشت اتفاق چنانچه شاكي خصوصي رضايت دهد
قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود .اين قرار بايد به شاكيخصوصي ابالغ و او ظرف ده
روز پس از ابالغ مي تواند به اين قرار اعتراض نمايد.
 .2قرار منع تعقيب :در صورت فقد دليل يا عدم كفايت دليل و يا جرم نمودن موضوع و عدم
احراز عنصر رواني بازپرس قرار منع تعقيب صادر مي نمايد.
 .6قرار مجرميت  :زماني صادر مي شود كه داليل كافي براي شكايت يا پرونده وجود داشته
باشد و بازپرس اتهام را متوجه متهم بداند .قرار مجرميت داراي سه شرط است كه قبل از
صدور آن بايد رعايت شود:
 .9قبل از صدور قرار مجرميت بايد تفهيم اتهام به متهم صورت گيرد.
 .2قرار تامين كيفري از متهم اخذ شود.
 .6آخرين دفاع از متهم اخذ گردد.
در انتها در هر سه نوع قرارهاي نهايي صادره توسط بازپرس بايد به موافقت دادستان برسد .در
مورد صدور قرار مجرميت و پس از رعايت تشريفات مربوط ،در صورت موافقت ،دادستان اقدام
به صدور كيفرخواست مي نمايد.
به عبارت ديگر ،كيفرخواست همان ادعا نامه دادستان است كه پس از پايان تحقيقات مقدماتي در
خصوص متهم صادر مي شود در واقع دادستان در كيفر خواست مدعي است ،فردي يا افرادي به
عنوان مباشر ،شريك يا معاون؛ مرتكب فعل يا ترك فعلي شده يا در آن معاونت داشتهاند و از
دادگاه درخواست مجازات آنها را دارد.
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گفته شد كه قرارهاي نهايي سه گانه كه توسط بازپرس امكان صدور دارد بايد به تاييد دادستان
برسد .در صورت مخالف دادستان با قرار صادره دو حالت امكان وقوع مي يابد:
نخستآنكهبازپرسنسبت به نظردادستان تمكين نموده و قرار را بر اساس نظر دادستان صادر نمايد.
و حالت دوم اين است كه بازپرس نظر دادستان را نپذيرفته و بر نظر خود اصرار نمايد كه در اين
 -5بند م ماده  3قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و كيفري الحاقي : 1381/7/28در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
 - 1نام و نام خانوادگي  ،نام پدر ،سن  ،شغل  ،محل اقامت متهم  ،با سواد است يا نه  ،مجرد است يا متاهل .
 - 2نوع قرارتامين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد.
 - 3نوع اتهام .
 - 4داليل اتهام .
 - 5مواد قانوني مورد استناد.
 - 6سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
 - 7تاريخ و محل وقوع جرم .
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صورتپروندهجهترسيدگيبهاين اختالف به دادگاه صالح كه حسب مورد دادگاه عموميجزايي
يا انقالب خواهد بود ،ارسال خواهد شد.
تشکيالت قضايي شهرستان و بخش
تشكيالت قضايي در شهرستان و بخش داراي دو نهاد است:
 .9دادسرا كه خود از مقامات زير تشكيل شده است:
الف :مقام تعقيب
ب :مقام تحقيق
مقامات تعقيب شامل دادستان  ،معاون يا معاونين دادستان وداديار مي باشند.ومقام تحقيق باز پرس
دادسراي هر ب خش يا شهرستان است .همانطور كه گفته شد بازپرس پس از انجام تحقيقات
مقدماتي سه نوع قرار موقوفي تعقيب منع تعقيب يا مجرميت را صادر مي كند كه پس از اخذ
موافقت دادستان رويه خود را طي مي كند بدين ترتيب كه منجر به صدور كيفر خواست(در قرار
مجرميت) و ايالغ به شاكي خصوصي ميگردد كه در صورت اعتراض شاكي به صدور قرار پرونده
به دادگاه جزايي شهرستان ارسال مي گردد.
 .2دادگاه
الف :دادگاه جزايي

كه خود شامل دو قسمت است:
كه داراي چهار صالحيت است:

 .9رسيدگي به كيفرخواست دادسرا
 .2رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب
 .6رسيدگي به اختالف دادستان و بازپرس در صدور قرارها
 .4رسيدگي مستقيم به برخي از جرائم كه در قانون آمده است .3مانند جرائم اطفال7؛ جرمهايي
كه مجازات آنها كمتر از سه ماه حبس يا جزاي نقدي كمتر از يك ميليون ريال باشد و ....
ب :دادگاه حقوقي كه مورد بحث در اين دوره آموزشي نمي باشد.
جرائمي كه در حوزه قضايي بخش اتفاق مي افتد بايستي به دادگاه عمومي بخش ارجاع شود.
تشكيالت قضايي بخش فاقد دادس را است .به همين دليل بخش فاقد دادستان بوده و كار دادستان
را در بخش دادرس دادگاه بخش به عهده دارد .اساسا دادگاه بخش داراي دو مقام قضايي است:
 .9رئيس دادگاه عمومي بخش( رئيس حوزه قضايي بخش)
 .2دادرس دادگاه عمومي بخش
 -6تبصره  3ماده  3قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي1381/7/28
 - 7پسر كمتر از  15سال تمام قمري و دختر داراي كمتر از  9سال تمام قمري طفل محسوب مي شوند.
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در بخش ،متصدي تعقيب عمومي دادرس دادگاه عمومياست .جرم به رئيسدادگاه عمومي بخش
گزارش و وي جهت تعقيب پرونده را به دادرس دادگاه عمومي بخش ارجاع مي دهد .دادرس
دادگاه بخش داراي اختيارات دادستان بوده و خود نيزميتواند به عنوان مدعي العموم اعالم جرم
كند و در واقع متصدي تعقيب عمومي در بخش؛ دادرس دادگاه عمومي است .در حقيقت در مقام
تعقيب و مقام تحقيق در حوزه قضايي بخش تفكيك نشده است .در شهرستان دادستان هم
متصدي تعقيب جرم و هم مدعي العموم و نماينده جامعه است در حالي كه در بخش دادرس
دادگاه عمومي تنها بخش دوم وظايف دادستان(مدعي العموم و نمايندگيجامعه)را به عهده دارد و
وظيفه رسيدگي به جرم و مسئوليت قضايي اداري حوزه قضايي بخش بر عهده رئيس دادگاه
عمومي بخش است.
رئيس دادگاه عمومي بخش رئيس حوزه قضايي آن بخش است .در شهرستان هم رئيس شعبه اول
دادگاه رئيس دادگستري و رئيس شعبه دوم دادگاه معاون وي مي باشد.
پيشگيري از وقوع جرم
اصطالحات  CRIMEو  OFFENCEكه اغلب به عنوان مترادف استفاده مي شوند ،در حقوق
كيفري به معني جرم هستند اما همين اصطالحات در علوم جنايي به عنوان پديده مجرمانه در
نظر گرفته مي شوند و تفاوت آن با جرم اين است كه در پديده مجرمانه علتهاي پديد آورنده جرم
هم مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.
سياست جنايي :به مجموعه شيوه هايي تعبيرميشودكههياتاجتماع؛پاسخ هاي مختلف به پديده
مجرمانه را از طريق آنها سازمان مي بخشد.
كشورهاي مختلف به پديده هاي مجرمانه واكنش كيفري دارند؛زيرا:
 .9امنيت بايد برقرا شود كه كم هزينه ترين راه حفظ امنيت واكنش كيفري است.
 .2زمان آن كوتاه وسريع است.
 .6كم هزينه است.
علي القاعده واكنش كيفري بايد سبب كاهش جرم شود اما مشاهدات و تجربيات حقوقدانان نشان
ميدهد كه واكنش كيفري چندان سبب كاهش جرم نمي شود .از سال  9131واكنش پيشگيري يا
واكنش پيشگيرانه نيز به عنوان يك اصل در دستور كار قرار گرفته است.در حقيقت سياست
جنايي بايد تركيبي از واكنش كيفري و واكنش پيشگيرانه( )Preventiveباشد.
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در كشور ما ؛طبق بند  5اصل  953قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي
پيشگيري از وقوع جرم »...است.
با توجه به تاريخ و شيوههاي مبارزه بشر با پديده جرم،جرم شناسان ؛پيشگيري از جرم را به دوگونه
تقسيم كردهاند:
 .9پيشگيري كيفري  :يعني با برخورد كيفري و اعمال مجازات متناسب و تنبيه و تنبه مجرم از
وقوع جرم پيشگيري شود
 .2پيشگيري غير كيفري  :كه از نوع اقدامات پيشيني است يعني قبل از وقوع جرم اقداماتي
انجام شود كه از وقوع جرم جلوگيري كند .اين نوع پيشگيري كه قبل از وقوع جرم انجام
ميگردد با توسل به اقدامهاي غيرسركوبگر و غيرقهرآميز كه داراي ماهيت اقتصادي،
فرهنگي ،اجتماعي ،وضعي ،آموزشي و...هستند به منظور جامعهپذير و قانونگرا ساختن
افراد از وقوع جرم پيشگيري مي كند.
پيشگيري غير كيفري خود به دو دسته تقسيم مي شود:
 .9پيشگيري اجتماعي social prevention
پيشگيري اجتماعي مجموعه اقدامهاي پيشگيرانه است كه بر كليۀ محيطهاي پيرامون فرد
كه در فرايند جامعهپذيري نقش داشته و داراي كاركرد اجتماعي هستند تأثير ميگذارد.
اين روش پيشگيري از جرم با تمركز بر برنامههاي تكميلي ،سعي در بهبود بهداشت
زندگي خانوادگي ،آموزش ،مسكن ،فرصتهاي شغلي و اوقات فراغت دارد تا محيطي
سالم و امن ايجاد نمايدودر حقيقت پيشگيري اجتماعي «به طور مستقيم يا غيرمستقيم
هدف تأثيرگذاري بر شخصيت افراد است تا از انگيزههاي بزهكارانه پرهيز كنند .در واقع
در اين روش به مردم آموزش داده مي شود تا از خود در برابر وقوع جرم محافظت كنند.
پيشگيري اجتماعي خود داراي شاخه هاي مختلفي است كه تعدادي از آنها به قرار زير است:
الف :پيشگيري رشد مدار يا زودرس :از آنجايي كه آمار و تجربه نشان مي دهد كودكان بيش
فعال در بزرگسالي گرايش بيشتري به انگيزه هاي بزهكارانه دارند؛ در اين روش؛خانواده هايي كه
داراي فرزندان بيش فعال هستند مورد شناسايي و آموزش قرار مي گيرند تا در آينده از بزهكاري
فرزندان آنها پيشگيري شود .در اين نوع پيشگيري تدابير رواني – اجتماعي پيشگيرانه نسبت به
اطفال و نوجوانان بزهكار كه در آستانه جرم قرار دارند و ممكن است در آستانه بزرگسالي به
مجرمين تبديل شوند ،يا به طور كلياطفالي كه زودتر از سنين معمولي نوعي ناسازگاري رفتاري
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نشان مي دهند؛ اعمال مي شود.
ب) پيشگيريازجرمهاي مدرسه اي :از طريق آموزش در مدرسه و آموزش اولياي مدرسه ازوقوع
جرائم مدرسه اي و جرائم كوچك جلوگيري شود .اداره ي امور مدارس بايستي مبتني بر افزايش
قدرت تصميم گيري  ،استقالل نسبي انعطاف پذيري و روش هاي غير متمركز و مشاركت جويانه
باشد تا بتواند فضاي عمومي مدرسه را پويا  ،پر نشاط و فعال نموده و توانمندي ها و خالقيت هاي
مديران  ،معلمان و دانش آموزان را به خوبي شكوفا و متجلي سازد.
 .2پيشگيري وضعي Situational prevention
پيشگيري وضعي را «اقدام پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن
وضع به وقوع بپيوندد» تعريف كرده اند و هدف آن اتخاذ ترتيبي است كه بهاي ارتكاب عمل
مجرمانه را براي مرتكب بيش از سود حاصل از آن گرداند.در اين روش گاهي فرد در معرض
بزهديدگي مدنظر قرار گرفته و با حمايت از او يا آنچه در معرض وقوع جرم است از تحقق عمل
مجرمانه جلوگيري ميشود و در مواردي نيز با تغيير شرايط محيطي اعم از مكان ،زمان و  ،...امكان
تحقق جرم سلب يا وقوع آن دشوارتر ميگردد.پيشگيري وضعي دو عيب دارد:
 .1تغيير نوع جرم

 .2تغيير جغرافياي جرم

عوامل ارتکاب جرم:
ميزان ارتكاب جرم در همه جا يكسان نيست و تحت تاثير شرايط جغرافيايي و اقليمي ،وضعيت
اجتماعي و اقتصادي ،شرايط و موقعيت خانوادگي ،تربيتي و شغلي و طرز فكر و نگرش افراد
جامعه ،قرار دارد .در نتيجه هر جرم براي وقوع نياز به عوامل متعددي دارد كه با هم تشكيل علت
وقوع جرم را مي هند .اين عوامل عبارتند از:
 .9عوامل فردي كه خود به دو دسته تقسيم ميشود:
الف :ذاتي
ب :اكتسابي كه خود به چند دسته تقسيم مي شود كه شامل بيماريهاي فردي و ساير عوامل هستند.
 .2اجتماعي
اما عاملي بنام موقعيت ارتكاب جرم تكميل كننده عامل هاي مختلف است كه در نهايت منجر به
انجام جرم مي شود و در پيشگيري وضعي بايد اين موقعيت ارتكاب جرم را بايد از بين برد.
در ماده  916قانون كار جمهوري اسالمي ايران  -كه اشعار ميدارد :بازرسان كار وكارشناسان
بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار واطالعـات را
كـه بـهمقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطالعاتي داده يا
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مـوارد تخلـفرا گوشـزد كـردهانـد ،فـاش نمايند -نيز يك رويكرد پيشگيريوضعيديده مي شود
بدين معنا كه اگر كارفرما بداند اشخاصي در كارگاه وجود دارند كه اطالعاتي در خصوص
وضعيت بهداشت محيط كار در اختيار بازرسان و كارشناسان بهداشت كار قرار ميدهند از جرائم
بهداشتي محيط كار جلوگيري خواهد شد.
در نهايت در بحث بهداشت كار بايد به سمتي رفت كه كارفرمايان رابه سمتي سوق داد تا از وقوع
جرايم بهداشتي نيز پيشگيري شود زيرا در قانون كار جمهوري اسالمي ايران رويكرد پيشگيرانه
غير كيفري بخصوص در مواد  19و  12وجود دارد .همانگونه كه قبال هم ذكر شد در تعدادي از
مواد هم داراي روي كرد ترميمي(جبران خسارت زيان ديده) ودر صورت تكرار داراي رويكرد
كيفري(حبس)نيز مي باشد.
ضابطين دادگستري
بر اساس ماده  95قانون آئين دادرسي كيفري؛ ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت
نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم و
جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون
اقدام مي نمايند وشامل:
الف :نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران .
ب :روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
ج :مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه به موجب قوانين خاص و در
محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .
د :سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن
نيروي انتظامي را به آنان محول كند .
ه:مقامات ومامورينيكه بهموجب قوانين خاصدرحدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب
مي شوند .
رياستونظارتبرضابطيندادگستريازحيث وظايفيكهبهعنوانضابطبرعهدهدارند با دادستان است.
در واقع از ماده فوق استنباط مي شود كه ضابطين دادگستري داراي وظايف زير خواهند بود:
 .9كشف جرم
 .2بازجويي
 .6حفظ اثار و دالئل جرم
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 .4جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم
 .5ابالغ اوراق قضايي
 .3اجراي تصميمات قضايي.
ضابطين قضاييخارج ازاينمواردوظيفهاي نداشته واجازه دخالت خارجازچهارچوبقانون نخواهند
داشت.
ضابطين دادگستري بر دو نوع هستند:
 .9ضابطينعام:كهدارايتمام وظايف ضابطينهستند مگر اينكه قانون استثنا كرده باشد.مانند
مامورين پليس
 .2ضابطين خاص :وظايف ضابط بودن را ندارند مگر اينكه قانونگذار تصريح كرده باشد .در
حقيقت ضابطين خاص ضابطيني هستند كه صالحيت دخالت آنها محدود به جرائم خاص
يا شرائطي معين است و در غير از آن جرائم يا بدون تحقق آن شرايط  ،حق مداخله و
اقدامي ندارند.
مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي در صورتي ضابط دادگستري
محسوب مي شوند كه:
 عضو فعال بسيج باشند.
 جرم مشهود باشد.
 در جرم مشهود نيروي انتظامي حاضر نباشد يا حاضر باشد و كاري نكند.
 نيروي انتظامي در صحنه حاضر باشد و درخواست كمك كند.
در غير اين صورت اجازه فعاليت به عنوان ضابط قضايي دادگستري نخواهند داشت.
نكته :برخي مامورين دولتي هم وجود دارندكه در واقع ضابط نيستند و قانونگذار هيچيك از
اختياراتضابطرا بهآنان ندادهاستاماگزارشآنهادر حدودوظايف و اختياراتشان در حكم گزارش
ضابطين دادگستري خواهد بود.مانندمامورينگمرك؛كارشناسان بهداشتكار؛ بازرسان كار و ....
گزارش ضابطين اعم از عام يا خاص داراي دو ويژگي است:
اوالً :اصلبرعدماعتبار گزارش ضابطين است 2و گزارش آنها در صورتي معتبر است كه مورد
وثوق و اعتماد قاضي باشند.
 - 8تبصره ماده51قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری بیان میدارد كه گزارش ضابطین در صورتي معتبر است كه
موثق و مورد اعتماد قاضي باشند  .با توجه به اينكه بر اساس اصول فقهي هرگاه قانونگذار بر امري تصريح دارد موضوع استثنا بوده و خالف
آن اصل است .در اين مورد اصل بر عدم اعتبار گزارش ضابطین است مگر آنكه در نزد قاضي مورد وثوق و اطمینان باشد .نكته ديگر اينكه
در قانون مصوب 5921اصل بر اعتبار گزارش ضابطین بوده است و از تاريخ تصويب قانون 5738اصل بر عدم اعتبار گزارش ضابطین
قرار گرفت.
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ثا نياً :گزارش ضابطين بايد در حدود وظايف و اختياراتشان باشد و در غير اينصورت فاقد اعتبار
خواهد بود.

1

انواع دعوي
ارتكاب جرم مي تواند سبب به جريان افتادن دو نوع دعوي شود:
 .9دعوي عمومي  :يعني جرم هنجارهاي جامعه را كه براي آنها پاسخ كيفري تعيين شده را
زير سوال مي برد .بديهي است اين نوع دعوي ؛ تعقيب عمومي و اجراي مجازات را در پي
خواهد داشت .در دعاوي اصل بر جنبه عمومي جرم است و جنبه خصوصي استثنا است كه
نياز به نص صريح قانوني دارد 91.در اين مورد دادستان كه نماينده جامعه اي است كه
هنجارهايآن زير پا گذاشته شده است وارد عمل شده و متهم را تحت تعقيب قرار ميدهد.
اصل قانوني بودن تعقيب :در جرائم عمومي اصلي به نام اصل قانوني بودن يا الزامي بودن
تعقيب وجود دارد و به معني اين است كه همه افراد در صورت ارتكاب جرم ،تحت تعقيب قرار
خواهند گرفت .در دعوي عمومي دو شرط وجود دارد كه يكي ايجابي است و آن اينكه در
صورتي كه جنبه خصوصي جرم بر جنبه عمومي آن برتري داشته باشد شروع تعقيب موكول به
شكايتشاكيخصوصياست.وديگري سلبي است و آن نبودن مانع است .يعني الزامي بودن تعقيب
در برخي از موارد محدود مي شود.
در اصل همه جرائم جنبه عمومي دارند و خالف آن بايد در قانون تصريح شده باشد.يعني جرائمي
كه استثنا شده اند (كه عمومي نباشند) بايد در موردآنها تصريح قانوني وجود داشته باشد.99درماده
 727قانون مجازات اسالمي اين موارد مشخص شده اند.همچنين جرائمي كه داراي دوجنبه باشند
مي توانند همزمان سبب دو ادعاي دعوي عمومي و دعوي خصوصي شوند 92.البته در مواردي كه
شك وجود داشته باشد كه جرم داراي جنبه خصوصي هست يا خير دادستان نبايد منتظر شكايت
كسي بوده و تعقيب را آغاز نمايد .در اينگونه موارد اصل بر جنبه عمومي جرم قرار مي گيرد.
 .2دعوي خصوصي كه هدف آن جبران خسارت زيان ديده است.
جهات قانوني براي شروع تعقيب در دعوي خصوصي عبارت است از:
الف :شكايت شاكي
 - 9وظايف كارشناسان بهداشت كار در تبصره ماده  96قانون كار آمده است ضمن اينكه اين كارشناسان بايد داراي شرايط مندرج در ماده
 111قانون كار بوده و كارت بازرسي به امضاي وزير مربوطه داشته باشند.
 - 11اصل بر جنبه عمومي جرائم است مگر آنكه قانون در مورد آن نص داشته باشد كه در ماده  4قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره آن
و همچنين ماده  727قانون مجازات اسالمي جرائم داراي جنبه خصوصي تعريف شده اند.
 - 11بر اساس تبصره ماده  4قانون آئين دادرسي كيفري تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كداميك از انواع خصوصي يا عمومي باشد تابع
قانون است.
 - 12تبصره  2ماده  2قانون آئين دادرسي كيفري
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ب :اعالم يا اخبار كه خود از دو طريق حاصل مي شود:
 .9ضابطين همانگونه كه ذكر شد داراي دو نوع عام و خاص هستند.
 .2اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل مي شود كه شامل مامورين دولتي و افراد عادي
هستند .گاه مامورين دولتي تكليف به اعالم جرم در صورت مشاهده دارند 96و گاه افراد
عادي ممكن است وقوع جرمي را به دادستان گزارش دهند .در صورتي كه اشخاصي مانع
از انجاموظيفهمامورينواشخاصرسميشوند دارايمسئوليت قانونيعملخودخواهند بود.

94

مامورين دولتي يا افراد اداري گاه تكليف به اعالم دارند يعني در صورت عدم اعالم خود مجرم
خواهند بود كه در اينگونه موارد قانون ضمانت اجرايي هم تعيين كرده است(ماده 313قانون
مجازات اسالمي ) و در صورت عدم اعالم مجازات خواهند شد .گاه كارمند يا مامور دولتي
تكليفي براي اعالم ندارد اين در مواردي است كه قانون ضمانت اجرايي تعيين نكرده است.
افراد عادي خود در دو حالت مي توانند اعالم جرم نمايند:
الف :يا خود شاهد وقوع جرم هستند.
ب:خود شاهد جرم نيستند و يا بر اساس شنيده ها اعالم مي نمايند.يا گاه افرادي با نامه هاي
بدون امضا و يا با امضاي ناشناس يا از طرف جمعي ناشناس موضوعي را به دادستان اعالم
مي نمايند.دراينگونهموارداصل بر عدماعتبارگزارش است.امادادستان در دو مورد مي تواند
به دو شرط تعقيب را شروع كند:
 .9جرم مهم باشد.
 .2فرد دليلي بر صحت ادعاي خود ارائه كرده باشد95يا داراي قرائني باشدكه از نظر
قانون براي شروع تعقيب كفايت كند .
بر اساس ماده  4آئين دادرسي كيفري جرائم از حهت اقامه و تعقيب دعوي سه دسته هستند:
 .9جرائميكه تعقيب آنها بر عهده دادستان است.
 .2جرائميكهبا شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهدشد .
 .6جرائميكه باشكايتشاكيتعقيبميشوندولي باگذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد .
 - 13مانند ماده  616قانون مجازات اسالمي در خصوص ارتشاء يا اختالس يا تصرف غير قانوني يا كالهبرداري و  ....نيز ماده  29قانون
آئين دادرسي كيفري مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخوردار با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه
قضايي يا معاون وي اطالع دهند .
 - 14بر اساس ماده  42قانون آئين دادرسي كيفري مقامات رسمي وضابطين دادگستري موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري ،
بموقع اجرا گذارند  ،متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد.
 - 15بر اساس ماده  67قانون آئين دادرسي كيفري گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ،
نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه داللت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخالل در نظم و امنيت عمومي است يا داراي
قرايني باشدكه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.
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در جرم توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه موضوع ماده  311قانون مجازات اسالمي
شروع تعقيب با شكايت شاكي است اما با گذشت وي پرونده مختومه نخواهد شد.
جهات قانوني براي شروع تعقيب:13
جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است:
 .9شكايت شاكي .
 .2اعالم و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود
 .6جرائم مشهود درصورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد .
 .4اظهار و اقرار متهم.
شاكي يا بزه ديده( )Victimكسي است كه از جرم صدمه ديده باشد.
ويژگيهاي شكايت:براساس ماده  32آئين دادرسي كيفري شكايت براي شروع به رسيدگي كافي
است .الزم نيست شكايت حتما كتبي باشد و دادستان نميتواند از پذيرش شكايت شفاهي
خودداري كند(.تبصره  2ماده  31قانون آئين دادرسي كيفري)
شرايط شکايت:13
الف  -نام  ،نام خانوادگي  ،نام پدر و نشاني دقيق شاكي .
ب  -موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم .
ج  -ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و موردمطالبه است .
د  -مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان .
ه  -ادله و اسامي ومشخصات ونشاني شهودومطلعين درصورت امكان .
وظيفه جمع آوري دليل با دادستان است اما شاكي خصوصي بايد به وي كمك كند تا واكنش به
پديده مجرمانه سريعتر صورت بگيرد .شكايت بر خالف دادخواست كه فرم چاپي خاصي دارد
فاقد فرم چاپي مخصوص است و بايد دادستان در هر شكل آن را قبول كند.

92

ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود نيز يكي از جهات قانوني شروع
تعقيبهستندكه شرح وظايف ضابطين و انواع آنها در بخش مربوطه توضيح داده شد.پليسضابط
عاماست كهكليهجرائم مشهود و غير مشهود را نيز در بر مي گيرد به اين معنا كه در جرائم مشهود
 -16ماده  65قانون آئين دادرسي كيفري
 - 17ماده  69همان قانون.
 - 18ماده  597قانون مجازات اسالمي -هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداين
كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن
امتناع كند يا صدور حكم را بر خالف قانون به تاخير اندازد يا برخالف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت
تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .
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وارد عمل مي شود و در جرائم غير مشهود مراتب را به دادستان گزارش مي نمايد و بدون دستور
وي حق هيچگونه اقدامي را ندارد.
جرائم مشهود به ترتيب زير است:91
 .9جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بالفاصله مامورين ياد شده
در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده كنند .
 .2در صورتيكه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا كسي كخه جرم بر او واقع
شده بالفاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
 .6بالفاصله پس از وقوع جرم عالئم و آثار واضحه يا اسباب و داليل جرم در تصرف متهم
يافت شود يا تعلق اسباب و داليل ياد شده به متهم محرز شود .
 .4در صورتي كه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري
پس ازآن دستگير شود .
 .5درموارديكه صاحبخانه بالفاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا
نمايد .
 .3وقتي كه متهم ولگرد باشد.
نتايج اصل برائت ؛عالوه بر موارد ذكر شده در ابتداي دوره  ،در عمل نيز سبب نتايجي مي شود:
.9

در تشريفات دادرسي  :اصل برائت موجب مي شود كه تشريفات دارسي شكل خاصي
داشته باشد از جمله اينكه شاكي و دادستان ملزم به اراده دليل و اثبات اتهام هستند نه اينكه
متهم نيازمند اثبات بي گناهي خويش باشد .شاكي در شرايط شكوائيه و دادستان در
شرايط كيفرخواست به اين امر ملزم شده اند.

 .2در حقوق دفاعي متهم :اصل برائت منجر به تشريفات زير مي شود :صدور قرارهاي تامين؛
تفهيماتهام ،اصل برابريسالح هاو نيز دادستان بايد از كيفرخواست صادره خود در دادگاه
 21و29

دفاع كند .

 - 19ماده  21قانون آئين دادرسي كيفري
 - 21بند م  -قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقی 1381/7/28در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
 - 1نام و نام خانوادگي  ،نام پدر ،سن  ،شغل  ،محل اقامت متهم  ،با سواد است يا نه  ،مجرد است يا متاهل .
 - 2نوع قرارتامين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد.
 - 3نوع اتهام .
 - 4داليل اتهام .
 - 5مواد قانوني مورد استناد.
 - 6سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
 - 7تاريخ و محل وقوع جرم .
 - 21بر اساس بند ج قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب دادگاه فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط
رسيدگي مي نمايد وانشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است .
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فرق بين شکايت و اعالم جرم :شكايت با اعالم جرم كه توسط كارشناسان صورت مي گيرد
داراي تفاوت هاي زير است:
 .9در شكايت شاكي داراي نفع است ولي در اعالم جرم اعالم كننده نفعي ندارد.
 .2اعالم جرم يا تكايف قانوني فرد و يا وظيفه اجتماعي اوست در حالي كه شكايت احقاق
حق شخصي است.
اختالس و شرايط آن:
 .9فر دي كه مال به او سپرده شده است كارمند باشد و مال بنا به وظيفه اداري به او سپرده
شده باشد.
 .2اموال مورد بحث بايد اموال دولتي (عمومي ) باشد.
اگر مال بنا به وظيفه اداري به كارمند سپرده نشده باشد و يا مال مربوط به افراد خصوصي باشد
مورد خيانت در امانت خواهد بود.
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نتيجه گيري:
قانون گذار در قانون كار جمهوري اسالمي ايران از كارگران از دو طريق زير حمايت مي كند:
 .9حمايت اجتماعي – اقتصادي از كارگر مانند حقوق  ،حق بيمه ؛ عيدي و ...
 .2حمايت حقوق عمومي كارگر:كارگر حق دارد كه از بازديد كارشناسان بهداشت كارو
 .6بازرسان كار بهره مند شود تا آنها از محيط بازديد نموده تا از اين طريق سالمت محيط كار
و در نتيجه سالمت كارگر تامين شود.
راه ندادن كارشناسان بهداشت كار يا ممانعت از انجام وظيفه آنان (موضوع ماده  )914قانون كار
نيز يك جرم عمومي است و جنبه خصوصي ندارد و دادستان بايد بعد از اعالم خود تعقيب را اغاز
كند.
تبصره يك ماده  919قانون كار بيان مي دارد:بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار ميتوانند ،به
عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شركت نمايند .كارشناسي يك دليل
اثباتي است ولي تحقيق از مطلع يكي از راههاي حصول علم قاضي است بنابر اين كارشناس در
اين تبصره ارزش حقوقي بيشتري دارد.با دقت در اين تبصره مي توان دريافت كه صفت مطلع
معطوف به بازرسان كار و صفت كارشناس معطوف به كارشناسان بهداشت كار است .در نتيجه
دادگاه مي تواند بر اساس ماده  919كارشناسان بهداشت كار را به عنوان كارشناس دعوت كند اما
بر اساس تبصره دو ماده  919دادگاه نمي تواند كارشناساني را دعوت كند كه قبال به عنوان بازرس
از كارگاه بازديد نموده و نظر كارشناسي داده اند.البتهذكر يك نكته ضروري به نظر ميرسد و آن
اينكه اوالً كارشناسي در حقوق كيفري داراي طريقيت است نه موضوعيت يعني قاضي الزامي در
پذيرش نظريه كارشناسي جز در مورد پزشكي قانوني و تعيين صدمات ندارد و ثانياً انتخاب
كارشناس براي قاضي اختياري است و نه اجباري اما اگر انتخاب كرد اخذ نظريه كارشناسي
الزامي است.
با توجه به اينكه گزارش كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف و اختياراتشان در حكم
گزارش ضابط است و گزارش آنها به مقام قضايي نوعي اعالم جرم است و پس از اعالم جرم
تعقيب شروع مي شود .در اين مرحله مقام تعقيب كننده مي تواند از كارشناس اعالم كننده جرم
توضيحبخواهدكهالبته اين امرنظريهكارشناسي نخواهد بود وقاضي در صورت نياز به نظركارشناسي
مي تواند از كارشناس ديگري گزارش كارشناسي بخواهد 22.در نتيجه از اين بحث مي توان نتيجه
- 22تبصره  2ماده  113قانون كار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نميتوانند در تصميم گيري مراجع حل اختالف نسبت به پرونده
هائی که قبال به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند ،شرکت کنند.
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گرفت كه:
 .9گزارشكارشناسان بهداشت كار كه در حدود وظايف و اختياراتشان درحكم گزارش
ضابط 26است؛ شكايت محسوب نمي شود و در نتيجه كارشناسان بهداشت كار اعالم
كننده
جرم بوده و شاكي خصوصي نيستند.
 .2چونشاكيخصوصي نيستند ابالغ قرار منع تعقيب به آنان ضرورتي ندارد.
 .6چونشاكي خصوصي نيستندنمي توانند به قرارهاي صادره از جمله قرار منع تعقيب اعتراض
كنند.
 .4نيازي به طي تشريفات شكايت از قبيل احضار به عنوان شاكي و برگه بازجويي ندارند.
در ضمن بر اساس ماده  21قانون آئين دادرسي كيفري كارشناسان بهداشت كار مكلف به اعالم
جرم هستند اما قانونگذار در قانون كار براي آنان ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است.
همچنين ورود به كارگاههاي خانگي با كسب اجازه نمايندگي ازدادستان شهرستان امكان پذير
خواهد بود.

 - 23معني حقوقي اين عبارت اين است كه جايگاه گزارش ضابط را ندارد و لي همانند و داراي همان ارزش حقوقي اثر گزارش ضابط در
محدود تعيين شده در قانون است.
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