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چکیده
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کااررر کارفرمااب باا ر دیار ی حماداتررانا از
کارررانب سالها پیش پا ب عرص رذاشت است .از آن پس ر اسنا بینالمللی حقوق اخلای
کشورها موازدن متعد ی باا هادف حمادات از کااررران ت امین شارادن انراانی بارای آنهاا
پیشبینی شده است .بددهی است اجرا شدن ادن ماوازدن ر رار توساه با ضامانتاجراهاای
مناسب است .دیی از اقرام ادن ضمانتهاب مجازات ناق ان حقوق کار داا هماان ضامانتاجارای
کیفری است .ادن مقال ر پی پاسخگودی ب ادن پرسش اسات کا آداا کااربر ضامانتاجارای
کیفری با توج ب اصول حقوق کیفریب توجی پذدر است دا خیر؟ نتیج نشان مای هاد کا باا
جو قدرت متمادز مجازات ر مواجه با نقضکنندران حقوق کارب کاربر ادن نوع ضمانتاجارا
لز ما همواره توجی پذدر نبو ه بهتر است تنها ب موار ی خاص ر حقوق کاار مداد باشاد.
کاربر اصه حداقه بو ن حقوق کیفری مؤدد چنین نتیج ای است.
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مقدمه
حقوق کار ر شرادطی شوار غیرانرانی ب مد کاررران آماد کاارررانی کا ر پای انقا
صنعتیب ک نظام کارخان ا ی ت ش برای کرب سو بیشتر از لاوازم یدنفاآ آن باو ب مجباور
بو ند برای رذران زندری تأمین معاش خو ب هر آنچ کارفرما میخواهد تن هناد آنچا
کارفرما میخواست ب اقت ای قاعدۀ بازار هزدنۀ کمتر سو بیشتر بو  .با چنین منطقیب کاررر
ستمز ی اندک اشت ک کفاف مخارجش را نمی ا ساعتهای طوینی بد ن تعطیه هفتگی
دا مرخصی کار میکر از شرادطی ادمن بهداشتی برخور ار نبو حا اعتاراو اعتصاا
چان زنی برای بهبو شرادن کار نداشت ارر بیماری دا حا ث ای برادش اتفااق مایافتاا ب های
1
نظام ر شنی از ی حمادت نمیکر  .ادن کاستیها ک تصا دری تلاخ ر تااردخ آفرداده اسات ب
کاررر را امی اشت ک ب رقابتی لآزار با سادر کاررران ست بزند بیوشد ب هر ترتیب خو
را ر بازار کار نگاه ار طبیعی است نتیجۀ ادن رقابت نقض بیشتر حقوق آنهاا البتا ساو
اقتصا ی بیشتر ستکم ر کوتاهمدت برای کارفرمای صاحب سرماد بو  .کااررران نیاز ر آن
سو ناچار بو ند برای تأمین معیشت خو حتی کو کان بریار خر سال را ب کار ا ارند افز ن
تلخی بیشتر ب تصودر اند هبار موجو .
ادنچنین بو ک حقوق کار ر پی تدویت فیری عینی بریار با ت ش برخی رر ههاای
کاررری حتی برخی کارفرمادان لروز متولد شد هدف خو را حمادت از کااررران ر برابار
کارفرمادان قرار ا  .حقوق کار ک ابتدا تنها ب صورت حمادت از برخی رر ههاای آسایبپاذدرتر
مانند کو کان متولد شده بو  2تنها مشتمه بر برخی حمادتهای ا لی بو ب بنا با م حظااتی
ب سطح جهانی راه دافات (عراقایب  )100 :1901پاس از جناج جهاانی ا ل ر قامات داآ
سازمان بینالمللی توجهی م اعف چندباره ب خو اختصاص ا  9.از آن پس باا تماام فاراز
نشیبها موافقتها مخالفتها حقوق کار ر قوانین کشورهای مختلف ر کر نظامهاای
حقوقی را تدت تأثیر قرار ا مهمتردن تاأثیر نفای نظاام قارار ا ی صارف ر میاان کااررر
کارفرما بو ه است .حقوق کار از ادن فرو رادج ک تواف ارا ی موجب زاده شدن ح شایادت
از شرادن غیرمنصفانۀ قرار ا میشو ب عد ل کر (بر نرتینب  .)11 :1999قانون کار مقاررات
مرتبن با آن اغلب حداقههادی را ر حمادت از کاررران ترسیم کر هاند کا توافا بارخ ف آن
لتها ر پی آن بو هاند ک ادن مداخل را ب ندوی مطلو طراحی اجارا
امیانپذدر نیرت
 .1برای مشاهدۀ ر ادتی تأثربرانگیز رودا از نتادج انق صنعتی بر ضعیت کاررران ر.ک :عراقی رنجبردانب .11-11 :1991
 .2نخرتین مقررات حاکم بر کار صنعتی ر تمام کشورهای ار پادی مربوط ب حمادت از کو کان بو  :آلن سوپیوب .91 :1990
 .9برای م حظۀ تاردخ پیدادش تدویت سازمان بینالمللی کار ر.ک:
Gerry Rodgers; Lee Swepston; Eddy Lee and Jasmien van Daele, The International Labour Organization
and the quest for social justice, 1919-2009, International Labour Organization, 2009.
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لاتهاا بادان متوساه شادهانادب

کنند ر میان شیوههای اجرا کر نب دیی از ابزارهادی کا
ضمانتاجرای کیفری بو ه است.
توسه ب ضمانت اجرا ی کیفری ر حقوق کار تابعی از آمره بو ن آن استب بددنمعنا کا باا
رذر از نظام قرار ا ی صرف ک پیشتر بدان اشاره شدب برخ ف حداقههای حمادتی حقوق کاار
تواف ممین نیرت حتی ارر کاررری خو بخواهدب نمیتواند ماا ن آنچا ر قاانون بارادش
مقرر شده استب بپذدر  .ب نظر میرسد ادن امری بو ن از آن سرچشم مایریار کا براساا
تجرب ب تواف میان کاررر کارفرما توافقی اقعی نیرت اغلب کاررران اررچا اصاوی قانوناا
آزا ندب لی از آنجا ک تنها متیی ب مز خو هرتندب چارهای ندارناد مگار ادنیا کاار خاو را
بفر شند (عراقی رنجبردانب  )11 :1991ب هر شرادطی ک کارفرماا تدمیاه مایکنادب تان
هند .بنابرادن لتها بع ا جرمانگاری کیفررذاری را راهی برای مقابل با کرانی انرات اناد
ک برخ ف ادن امری بو ن عمه می کنند ب تواف خ ف قانون ست میزنند .نمونۀ ادن نوع
تدابیر را میتوان ر فصه داز هم قانون کار ادران جرت ک ر چنددن ما ه قانونگذار رفتارهادی
را جرم انرت مجازاتهادی را برای خاطیان مقرر اشت است .اما آدا ب راستی مجازات کار ن
شیوها ی مطلو کارامد برای برخور با نقض حقوق کار است؟ ب بیان دگرب آدا جرمانگااری
کیفررذاری را دارای آن است ک ب ت مین حقوق کار بینجامد؟ بر همین اسا پرساش دگار
ادن است ک آدا ادن مداخل تناسبی با اصول حاکم بر حقوق کیفری ب دژه اصه حداقلی باو ن
حقوق جزا بادرت های جرمانگاری ار ؟
برای پاسخ ب ادن پرسشهاب بادد توج اشت ک رزدنش دآ رفتار قرار ا ن آن ر ادرۀ
ضمانتاجراهای کیفری ر حوزۀ اختیارات لت است .ر اقع لات از حقاوق کیفاری بهاره
میجودد تا ب تنظیم کنترل ر ابن افرا بپر از ( .)Dubber, 2004: 1بددنمنظورب بادد دد ک
ر چ موار ی توجی پذدر است .اما پیش از آن بادد مر ری بار حقاوق
مداخلۀ کیفری چگون
کار خصلتهای آن اشت .ازادنر نخرت خواهیم دد ک اصول حاکم بر حقوق کار چیرت
با چ دژریهادی ر حقوق کار مواجهیم .با شناخت ادن اصول دژریها قا ر ب انطباق اصول
حقوق جزا بر حقوق کار خواهیم باو ب ساپس با بررسای اصاه حاداقه باو ن حقاوق جازا از
ددراههای مختلف میپر ازدم  .از آنجا ک دیی از نتادج اصه حداقلی بو ن حقوق کیفری توج
ر تیمیه اصه حاداقلی باو ن حقاوق کیفاری بارای
ب الزامات جرم انگاری استب ر ا ام
ضوح بیشتر مصا د ر حقوق کارب بخش جداران ای تدت عنوان بادرت های جارمانگااری ر
نظر ررفت شده است ر پادان نتیج ریری پاسخ ب پرسشهای مقال خواهد بو .
شادان ذکر اسات کا ر دیار ادان مقالا صارفا مداد با بررسای ضار رت کارامادی
جرمانگاری رفتارها ر حقوق کار است تأمه ر چگونگی اکنش کیفاری داا مجاازات ر ادان
حوزه فرع بر مدور اصلی مقال است خو مرتلزم پژ هشهای مرتقه مفصلی خواهد بو  .بار
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همین اسا ب مقالۀ حاضر با هدف ارزدابی حد مداخلۀ کیفری ن تعیین چگونگی جزدیات
آن تد دن شده است.

اصول و ضوابط حاکم بر حقوق کار
 .1حمایتی بودن
حقوق کار بر دران های حیات انرانی کاررران برای چارهانددشی ر قباال مشای ت آنهاا بناا
شد .بنابرادن هدف اصلی ا لیۀ حقوق کار حمادت از کاررران است .ادان مهام چا ر تاد دن
قوانینب چ ر تفریر بازخوانی آن چ ر اجرا البت ر دافتن مناسبتردن ضامانتاجراهاا
بادد مور توج قرار ریر  .قدرت نامتوازن کاررر کارفرما یزم میساز ک ساتی قدرتمنادتر
ب حمادت از سوی ضعیفتر ار عمه شو  .ست قدرتمند ر ادن مور لات اسات تادابیر
حمادتی از ضعیفتر همان حقوق کار است .ب سبب طبیعات رابطاۀ کااررری کارفرماادی کا
مرتلزم نابرابری طرفین استب رسالت اصالی فلرافۀ جاو ی حقاوق کاار حمادات از طارف
ضعیف-دعنی کاررر -فاع از منافع ا ست (عراقایب  .)99 :1901بناابرادن ر هار مواجها باا
حقوق کار نبادد از خاطر بر ک هدف اصلی ا لی حمادت از کاررران اسات .باددهی اسات ر
جرتن بهتردن ضمانت اجراها برای کار نیز ر ت ش برای سنجش تناساب داآ ضامانتاجارا
برای حقوق کار نیز بادد دد آدا سودۀ حمادتی حقوق کار ر نظار ررفتا شاده اسات؟ اماا آداا
مقصو از حمادتی بو ن حقوق کار آن اسات کا کارفرماا دیرار با کنااری نهاا ه شاو ؟ آداا
بیم حظۀ منافع کارفرما میتوان از کاررر حمادت کر ؟ حتی ارر ر نظر بتوان پاسخ مثبتی ب
ادن پرسش ا ب ر عمه پاسخ منفی است.

 .2توازن منافع کارگر و کارفرما
اررچ کاررر ب ستمز ی ر برابر کار عده ا ه میشو ادن کارفرماست ک مرائول تادبیر
امور کارراه کرب سو اقتصا ی استب اما اقعیت آن است ک سرنوشت ادان با دیاددگر
پیوندی آشیار ار  .کارفرمای بیانگیزه شیرتخور ه کاررااه ر با ساقوطی کا ساو ی
نمیآ ر ب بی شآ ب نفع کاررر هم نیرت .تعطیه شدن هر کارراه اررچ مشی ت زدا ی را با
صاحبان آن تدمیه مایکنادب رار ه دگاری کا آشایارا از ادان ضاعیت مت ارر مایشاوندب
کاررراناند .ازادنر نمیتوان حقوق کار را ب اعمال فشار دیرود بیر د با کارفرماا ترجما
کر با چشم برتن بر خواست هاای کارفرماا تنهاا داد کا کااررر چا مایخواهاد .دیای از
ملمو تردن مثالها ر توضیح ادن معنا افزادش ستمز است .بددهی است ک کاررران همواره
خواستار ستمز بیشتر افزادش چشمگیرتر رآمد خو هرتند .ارار لات دیطرفا باد ن
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اقع نگری نارهان میزان حداقه مز کاررران را افزادش هدب رحالیکا قاطباۀ کارفرماداان داا
قا ر ب پر اخت ادن مبالغ نباشند دا پر اخت آن ب تعطیلی کاررااه داا اخارا کااررران منجار
شو ب آدا ادن افزادش ستمز را میتوان ب سو کااررران ر راساتای حمادات از آنهاا تلقای
کر ؟ مثالهادی از ادن ست را میتوان ر افزادش تعطی ت مرخصیها دا کاهش ساعات کاار
افزادش ترهی ت رفاهی کاررران نیز طرح کر  .ازادنر ر تصمیمریری ر خصاوص حقاوق
کار ر هر سطح برقراری توازن میان خواست های کاررر کارفرما م حظ ای با غادات مهام
البت ب غادت شوار است .ادن توازن ر پس خو توازن دگری را میطلبد.

 .3همآوایی مالحظات اجتماعی و اقتصادی
حقوق کار دآ پای ر اقتصا پای دگر ر مرائه انرانی اجتماعی ار  .از دآ سوی کارفرماا
ب تولید بیشتر سو بیشتر میانددشد ک از ق ا تدا م کار منفعت رازمدت کاررر هم ر همین
است از سوی دگرب کار انران کای نیرت 1نبادد ی را تنهاا همرانج دیای از عواماه تولیاد
انرت با نگاهی انرانی بهرهمند از تمام ح های انرانی باداد با ی نگردرات .بناابرادن ر هار
تصمیمی ر هر حوزه از حقوق کار نمیتوان تنها م حظات اقتصا ی از جمل کاهش هزدنا هاای
اقتصا ی را ر نظر اشت فقن ب مرائه انرانی آثار اجتماعی آن نگردرات .با دگار ساخنب
مفهوم اجتماعی حقوق کار بر مدد دتهادی ک برای حفا مناافع کااررران بار کارفرماداان باار
میشو ب تأکید میکند قواعدی ک ر برابار قادرت مطلا کارفرماا (از نظار اقتصاا ی اقتصاا
سرماد ) با ادجا ر ابطی قانونی عا ین از کاررران حمادت کند .مفهوم اقتصاا ی حقاوق کاار داا
تدلیه اقتصا ی ر ابن کار نیز ب ادن معناست ک ر ن اقتصا ی تولید سرماد از اهاداف حقاوق
کار است خو بر رفاه اقتصا ی تأمین اجتماعی کاررران کمآ خواهد کر  .هرچ ر حقوق کار
برای ارتقای ضعیت زندری کاررران امتیازها حقوق بیشتری ر نظر ررفت شو ب آثار مراتقیم
غیرمرتقیم آن بر سرماد چرخۀ اقتصا نمادان خواهد شد (علیزا هب .)902-909 :1901
برقراری تعا لی منطقی میان ادن هدف حقوق کار است ک میتوان آن را دیی از اصاول
حاکم بر حقوق کار انرت.
اصول دا شده ارای جنب های متعد انرانیب اجتماعیب اقتصا ی غیره هرتند .ب هماین
لیه ر برخی اسنا بینالمللی مقررات ملی برای «ارزشرذاری کیفری» شناسادی شدهاناد
بددنسان حمادت از ارزشهای بنیا دن کار ت مین کیفری ارزشهای حقاوق بشاری ر ادان
قلمر مور توج قرار ررفت است (نیازپورب .)110 :1900
 .1دیی از مهم تردن اصول مندر ر اسنا بنیا دن سازمان بین المللی کار از جمل اع میۀ فی لفیا مصو 1911
آن است ک «کار انران کای نیرت».
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با ادن مقدمات میتوان ب سراغ ضمانتاجرای کیفری رفت دد چگون مجازات مایتواناد
ر حقوق کار آنرون ک ما شناختیمب نقشآفردنی کند؟ ضر رت بیان ادن اهداف ر ادن بخاش
یین ر
تبیاین
نوع تب
هر ناوع
برای بررسی ضمانتاجراهای کیفری ر قانون کار از ادان حیاا اسات کا هار
خصوص اهداف حقوق کیفری بادد با تبیینی از اهداف لت شر ع شو ( )Duff, 2010: 7دآ
قانون ممین است مصا دقی از رفتار را ممنوع کند ک هی رون کمیای ر رسایدن با اهاداف
قانونی نیند از سوی دگر نیازی ب ممنوع کر ن هماۀ مصاا د رفتااری کا ر رسایدن با
اهداف قانونی سهیم است نباشد (هوساکب  .)102 :1999ب بیان دگرب مجازات برای رسیدن ب
اهداف الزامآ ر لت قانون بادد ضر ری باشد رسیدن ب اهاداف لات نیاز باد ن توساه با
مجازات غیرممین باشد .ارر ابزار تدابیر دگری بتوانند راحت تر لت را ب اهدافش برساانندب
ضر رتی برای اجرای کیفر باقی نخواهد ماند (هوساکب  .)109 :1999بر همین اسا نیاز است
تا با توج دژه ب اهداف حقوق کار کاربر جرمانگاری کیفررذاری ر حقوق کار توجی شوند.

لزوم توجیه مداخلۀ کیفری
لت است ک کیفر را ب عنوان اثر قانونی آن پیشبینی میکند
جرم را لت اعتبار میکند
بر ادن اسا ب جرمانگاری تنها الزامی رفتاری نیرتب بلی مت امن تیلیفای کیفاری نیاز اسات
(مدمدیب )219 :1991ب ازادنر نیاز ب توجی ار  .ب دگر بیانب از مهمتردن ابزارهای قادرت
سه باب
توساه
انگااری تو
جارمان گاری
ک مندصراً لت از آن برخور ار استب ضع ممنوعیتهای کیفریب جرم
مجازات است .دآ لت برای رسیدن ب اهداف خودش از حقوق جزا ضمانتاجراهای کیفری
بهرهمند است .اما بادد ر نظر اشت ک توسه لت ب ضامانتاجراهاای کیفاری پرمخااطره
پرهزدن است با هماین لیاه ر با کاار بار ن آنهاا لات باداد مدتااط باشاد تنهاا ر
ضر ریتردن موار شرادن ب آنها متوسه شو  .ب ادن موضوع ر حقوق کیفری تدات عناوان
«اصه حداقه بو ن حقوق کیفری» پر اخت شده است.
اهمیت ادن اصه ب حدی است ک اصه حداقه بو ن حقوق جزا را ب عناوان دیای از اصاول
حاکم بر اصول فرعی حقوق جزاب میتوان ارای نقش کارکر «فرا اصه» انرتب ب ترتیبی ک
ن تنها خو ارای مبانی توجیهی الزامات سیاستگذاری دژۀ خودش خواهد باو ب بلیا آثاار
نتادج الزامات آن بر سادر اصول حقوق کیفری نیاز حیومات خواهاد کار (غ مای همیاارانب
 .) 10 :1999بر همین اسا است ک مداخلۀ کیفری ر حقوق کار را یجرم بادد ر پرتاو ادان
اصه بررسی م حظ کر ک با ر نظر ررفتن اهدافی ک حقوق کار ر پی آنهاست اصاولی
ک بر حقوق کیفری حیومت ارندب آدا همچنان مداخلۀ کیفری بهتردن ابزار برای رسیدن ب آن
اهداف است دا خیر.
تعبیری از اصه حداقه بو ن حقوق کیفری اذعان ار ک برای رسیدن ب اهاداف الازامآ ر
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لت قانون بادد ضر ری باشد رسیدن ب اهداف لت نیز بد ن توسه ب مجاازات غیارممین
باشد .ارر ابزار تدابیر دگری بتوانند راحتتر لت را ب اهدافش برسانندب ضر رتی برای اجرای
کیفر باقی نخواهد ماند (هوساکب  .)109 :1999تفریر اصه ادن خواهد بو ک بگودیم قانونگذار
از ضع هر قانونی هدفی را نبال میکند ارر جادگزدنهای غیرکیفری ر رسایدن با اهاداف
لت مرجح باشندب همانها بادد ب کار ررفت شوند (هوساکب  .)110 :1999ب عبارت دگارب ر
استفا ه از ضمانتاجراهای کیفری موضوع ن فقن احراز تناسب موضوعیت اشاتن اعماال آنب
بلی احراز عدم امیان توسه ب سادر ابزارهاب نها ها انشها نیز هرات ( غ مای همیاارانب
)9 :1999ب بنابرادن بادد پذدرفت ارر ضمانتاجراهای غیرکیفری ر حقوق کاار بتوانناد اهاداف
مذکور حقوق کار را تأمین کنندب استفا ه از ضمانتاجراهای کیفری توجیهی نخواهاد اشات
ضمانتاجرای کیفری بادد تنها ب عنوان آخردن راهحه ر رسیدن ب اهداف حقوق کار ب کار ر .
یده مختلفی میتوان برشمر ک ضمانتاجراهای کیفری بادد تنها ب عنوان آخردن راهحه
ب کار ررفت شو  .دآ لیه ادن است ک حقوق کیفری ارای معادب م رات اقتصا ی عملی
است معلوم نیرت ک ادن هزدن ها بازرشت خواهند کر دا ن  .ب ع ه ضمانت اجرای کیفاری
اجرای تبعیضآمیز سوءاستفا ه از قدرت را موجب میشو حتی راهی نتادج عیس می هد
موجب ار آمدن صدمات بیشتری نربت ب آنچ رصد پیشگیری از آن بو ه استب میشو .
حقوق کیفری ب ادن لیه متفا ت است ک افارا را ر معارو مجاازات قارار مای هاد
مجازات ازآن ر متفا ت ک اجباریتردن ساز کار موجو ر سات لات اسات ادان تفاا ت
ب لیه برخور شدددی است ک ر ذات مجازاتها جو ار شدددتر از دگر ابزارهاست .اما
ادن پاسخها زدا قابه اعتما نیراتندب چراکا رااه جباران خراارتهاای مادنی ممیان اسات
اجبارکنندهتر باشند شیوههای غیرکیفری مایتوانناد شاواری بیشاتری نرابت با مجاازات
تدمیه کنند .حقوق کیفری ماهیت متفا تی ار بادد با استاندار تاوجیهی باایتری ارزداابی
شو ب زدرا منافعی را تدددد میکند ک با ب کار برتن دگر شیوه های کنترل اجتمااعی مداد
نخواهند شد (هوساکب .)120-191 :1999
توج ب ادن نیت نیز حائز اهمیت است ک حقاوق کیفاری ارای کاارکر پیشاگیران
بیانی است ب تعبیری نظرد های بیانی با تفریر پیشگیران از اصه آخردن راهحاه همخاوانی
مطابقت ندار ب زدرا بنابر اصه آخردن راهحهب جادگزدنهای غیرکیفری تنها هنگامی بادد با کاار
ر ند ک ب همان خوبی دا بهتر بتوانند از رفتارهای مقرر پیشگیری کنند .توساه با ادان اصاه
اررچ ممین است جادگزدن مناسابی بارای کاارکر پیشاگیران حقاوق کیفاری باشادب بارای
جادگزدن کر ن کارکر بیانی حقوق کیفری راهحلی ارائ نمی هد .حتی ارر شیوههای جادگزدن
کنترل اجتماعیب ظیفۀ کاهش قوع بزهیاری را بهتر انجام هندب ممین است ر رسایدن با
هادف ضاار ری ضاامانتاجارای کیفااری دعناای اظهاار ساارزنش مااذمت ناکاام بماننااد .باارای
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تصمیمریری ر خصوص ادنی آدا جادگزدنهای حقوق کیفری ب دآ رجا مؤثرناد داا خیارب
ن تنها بادد ب ارزدابی توانادی آنها ر کاهش جرم پر اختب بلی یزم اسات اثربخشای آنهاا نیاز
مور توج قرار ریر (هوساکب .)119 :1999
اما ر پاسخ بادد رفتب جرمانگاری مجازات تنهاا راههاای ممیان ر سات لات بارای
سرزنش مدیومیت نیرت .اررچ ادان داآ حقیقات مدتماه ر جواماع معاصار اسات کا
برخور های سخت خشن با ناق ان حقوق کیفریب ابزار متعارفی برای رسیدن ب کارکر هاای
رسومی را تصور کار کا موفقیاتآمیزتار از ادان برخور هاای
بیانی آن استب میتوان آ ا
ناخوشادند ب هدف بدنام کر ن نائه میآدند (هوساکب.)121 :1999
از سوی دگرب قدرت رسمی همواره ر معرو فرا است توسه بیشتر ب قادرت رسامیب
موجبات افزادش قلمر آن ر عین حال زمینۀ فرا بیشتر آن را نیز فراهم میکند .مهمتاردن
استراتژی برای کاهش امیان فرا ب مدد کر ن قلمر قادرت رسامی با خصاوص مداخلاۀ
کیفری از طرد عقبنشینی از قلمر هاای غیرضار ری مداخلا اسات .چناین عقابنشاینی
مدد دتی ن تنها موجبات اعا ۀ اعتبار جادگاه سادر ابزارها انواع مداخل های کنترلکنناده را
فراهم میکند ب بلی زمینۀ افزادش مشر عیت کارادی ابزارهاای کیفاری را نیاز فاراهم خواهاد
ساخت (غ می همیاران ب .)11 :1999
با بررسی اصه حداقه بو ن حقوق کیفری حال بادد ب ادن سؤال پرسش ا ک آداا نیااز
ضر رتی ب مداخلۀ حقوق جزا ر حقوق کار هرت دا نیرت؟ ب نظر میرسد نمیتاوان پاساخی
مختصر ب ادن پرسش ا کاربر حقوق جزا را دیرره پذدرفت دا ر کر  .همانطورکا رفتا
شدب ب موجب اصه دا شده حقوق کیفری تنها زمانی بادد مداخل کند ک شیوۀ مؤثرتری جو
نداشت باشد تنها مجازات بتواند ما را با هادف ماور نظر برسااند .ر حقاوق کاار نمایتاوان
ب راحتی موار ی را نشان ا ک مجازات کارفرما ب حمادت از کاررر منجر شده هدف مدقا
شو  .پیشتر رفتیم ک هدف اصلی حقوق کار ک مبتنیبر تاردخچۀ پیدادش ضر رت ظهور آن
بو هب حمادت از کاررران کاستن از نابرابری علی آنان ر رابطا ای ناابرابر اسات .اماا نباداد از
خاطر بر ک ادن رابطۀ قرار ا ی مناسباتی را فیمابین کاررر کارفرما پددد میآ ر ک مناافع
آنها را نیز ب دیددگر رره میزند .ازادنر ست ک اصالی ر حقاوق کاار پدداد مایآداد با ناام
س جانب ررادی ک خاصیت آن م حظۀ همزمان منافع م حظات س رار ه کاارررب کارفرماا
لت ر تصمیمریر ی اجرای تصمیمات استب زدرا ر اقعیتب منافع ادن رر هها با خصاوص
کاررر کارفرما -حتی ارر ر ظاهر متعارو متقابه باشند -ب دیددگر پیوست اند .برای مثاال
حبس کارفرما ب دژه ارر حبری رازمادت باشادب ر عماه ممیان اسات با تعطیلای کاررااه
بینجامد تعطیلی کارراه نیز ر مرحلۀ نخرتب بییاری کااررر را ر پای ار  .از سات رفاتن
فرصت شغلی مرئل ا ی نیرت ک ب سو کاررر باشد ا را با مشی ت چشامگیری ر داافتن
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شغه جددد ر ب آن مواج میکند .ر خصوص جزای نقدی نیز ضعیت ب همین ترتیاب
است .جزای نقدی ب میزان اندک نا جنباۀ پیشاگیرانۀ حقاوق جازا را مدقا مایکناد نا
نشان هند ۀ قبح عمه است تا بتوان آن را ارای کارکر بیانی انرت جزای نقدی سنگین نیاز
ممین است ا ضاع اقتصا ی کارفرما را ب ترتیبی مخته کند ک باز ر ا ای حقوق بعدی کااررر
با مانع مواج شو  .ادن تنیدری منافع کاررر کارفرما اعمال مجازاتی بر کارفرماا را کا نتیجاۀ
آن امنگیر کاررر نشو خو ب نقض غرو بدل نشو ب شوار میساز .
نیتۀ دگر ر ادن زمین آن است ک حقوق کار مداخلۀ لت است برای حمادت از کااررر
اما ادن ب معنای ا اشتن کارفرما ب تمام تعهدات تدمیه تماام هزدنا هاا بار ش کارفرماا
نیرت .راه ا ای تیالیف از سوی کارفرما بیشتر نیازمند مداخلۀ لات اسات .ماداخ تی مانناد
بازرسی کارب آموزش فرهنجسازی ارائۀ مراعدتها مشوقهای مالی ک ب کارفرما فرصات
می هد تا ظادف مقرر خو را عملی ساز  .بنابرادن ارر لت خو بد ن توج ب ادان الزامااتب
زمینۀ نقض حقوق کار را فراهم میآ ر ب شادرت نیرت ک بار مجازات بر کارفرما تدمیه شو
جزادی ک ر نهادت نیز منافع کاررر را بیش از هر فر دا رر ه دگر خدش ار مایسااز  .بارای
مثال ر ارائۀ ترهی ت نگهداری از فرزندانب قانون ادران تنها تیلیف را متوج کارفرماا کار ه
کارفرمای متخلف را نیز ب مجازات مدیوم ساخت است 1ادن ر حالی است ک نمایتاوان باار
نگهداری فرزند را ک عم از مرئلۀ شخصی خانوا ری فراتر بو ه با مناافع کاه اجتمااع ر
ارتباط استب تنها بر ش کارفرما رذاشت .ر عمه نیز ب نظر مایرساد ادان تعهاد منادر ر
قانون کار ب لیه غیر اقعبینان بو ن چندان مراعات نمایشاو ضامانتاجارای کیفاری نیاز
نتوانرت اجرای آن را ت مین کند .ب جای چنین تدبیری ارر نوعی فرادند مشاارکتی ر تاأمین
امیانات یزم برای نگهداری اطفال ما ران شاغه انددشیده میشدب چ برا مؤثرتر بو  .کمآهای
مالی مربیهای تعلیم دده از جانب لتب تأمین میان از سوی کارفرما تأمین تغذد لاوازم
سرررمی از سوی خانوا ه میتواند راهیاری مشارکتی عملی باشد.
ر چنین حالتی میتوان مادعی شاد کا اقادامات فرهنگایب ماددردتی حتای سیاساتهاای
اقتصا ی نیز بیشتر از هر نوع مداخلۀ کیفری مؤثر خواهند بو ازادانر نمایتاوان تاوجیهی بارای
تعیین کیفر ر نظر ررفتب زدرا مداخلۀ کیفری بیر د ن تنها ب عادم تعاا ل بایثبااتی اجتمااعی
 .1ما ۀ  10قانون کار اشعار می ار  « :ر کارراهها دی ک ارای کاررر زن هرتند...کارفرما میلف است متناسب با
تعدا کو کان با ر نظر ررفتن رر ه سنی آنها مراکز مربوط ب نگهداری کو کان _ از قبیه شیرخوارراهب
مهدکو ک  )...را ادجا نمادد» .ما ۀ  119قانون کار نیز برای ادن قرمت ع هبر رفع تخلفب با توج ب
تعدا کاررران حجم کارراه ر کارراههای کمتر از  100نفر برای هر بار تخلف ب پر اخت جردمۀ نقدی از
هفتا تا دیصد برابر حداقه مز ر زانۀ رسمی دآ کاررر ر تاردخ صد ر حیم مدیوم خواهد شد ب ازای هر
صد نفر کاررر اضافی ر کارراه  10برابر حداقه مز ب حداکثر جردمۀ مذکور اضاف خواهد شد.
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منجر میشو ب بلی ارزشب اهمیت کارکر سادر ابزارهای کنترل اجتماعی را نیز نفی میکناد داا ر
معرو تر دد قرار می هد .ارر مهمتردن هدف مداخلۀ کیفری «کنترل» باشدب میتوان چنین هادفی
را با توسه ب سادر ابزارهای فرهنگیب ا اریب اقتصا ی مددردتی ب ندو مناسبتر کامهزدنا تار باا
مخاطرات کمتری مدق ساخت .چنین ابزارهادی ضامن حفا «تعاا ل اجتمااعی» بارای اصا ح
بهبو شرادن زدرت ر جامع نیز میتوانند ب کار ر ند ( غ می همیارانب .)9 :1999

امکان کاربرد مجازات در قانون کار :بایستههای جرمانگاری
هرچند جرمانگاری توسن لت انشاء اعمال میشو ب ب ضر رت عق نی باو ن نا مایتواناد
اهداف بلند انرانی اخ قی را نا دده بگیر ن ابزارهادی را ب کار بناد کا ر خاور اهاداف
دا شده نباشند (مدمدیب  .)219 :1991بر همین مبناب ع هبر آنچ ر خصوص اصاه حاداقه
بو ن حقوق کیفری رفت شدب اشاره ب برخی معیارهای جرمانگاری ر ذده اصه ماذکور بارای
فهم ادنی یده موجو جهات جارمانگاار ی برخای رفتارهاا ر حقاوق کاار با انادازۀ کاافی
اقناعکنندهاند دا خیرب ضر ری مینمادد .البت بادد اذعان اشت ک ادن موضوع ک چا یداه
استدیلهای عینی برای توجی تصمیمات منجر ب جرمانگاری میتوان برشامر ب داآ پرساش
ک ن فلرفی است ( )Baker, 2011: 26ف سفۀ حقوق کیفری پاسخهای متنوع مختلفی با
آن ا هاند  .برخی نودرندران حقوق کیفری برای موج بو ن قوانین کیفری مدد دتهاادی را
برمیشمارند ک برخی از آنها مدد دتهای ر نی برخی بیر نیاند .از جمل مدد دتهاای
ر نی حقوق کیفری برای جرم انگاری مجازات ار میتوان ب ادن اشاره کار کا مصاوبات
بادد آسیب دا شرارتی جدی را ممنوع کنند مجازاتها بادد بجا باشند (هوسااکب )119 :1990
از مدد دتهای بیر نی برای توجی ب کارریری حقوق کیفری میتوان ادن موار را ناام بار
ک ا ی لت بادد ر هر هدفی ک مصاوب بارای ساتیابی با آن طراحای مایشاو ب از نفعای
بنیا دن برخور ار باشد ثانیا قانون بادد مرتقیما برای پیشبر آن نفع تصودب شو سوم آنیا
قانون بادد از مدد ۀ یزم برای ستیابی ب آن هدف موسعتر نباشد (هوساکب .)220 :1990
ر ش پایدش دا تصفی نیز ک توسن شنشآ برای توجی اخ قی جرمانگاری بیان شدهب ر
ادن خصوص شادان توج است .بنابر ادن نظرد ب س صافی مجزا ب ترتیب ب صورت پلیاانی ر
فرادند جرمانگاری دآ رفتار جو ار ک تنها ر صورت عبور موفقیتآمیز از ادن سا صاافی
جرمانگاری آن رفتار توجی پذدر است .صافی ا ل عبارت از اصاولی اسات کا براساا آن باداد
نشان ا ه شو ک جرمانگاری آن رفتار براسا اصول مدد کنندۀ آزا ی مثه اصه ضارر با
دگرانب پدرسایری قانونیب اخ قررادی قانونی غیره توجی مایشاو  .صاافی پایشفاروهاا
صافی م است .ادن امرب ب ادن موضوع اشاره ار ک آدا برای مقابل با ادن رفتار مایتاوان با
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راههای دگر کنترل اجتماعی مثه ضمانتاجراهای غیرکیفری توسه جرت دا جرمانگاری تنهاا
راهحه برای جلوریری از رفتار است؟( .)schonsheck, 1994: 64-68ب بیان دگارب ادان صاافیب
اصلی را ک ر مبدا قبلی اشاره شدب بیان میکند آن ادن است ک آدا حقوق کیفری آخاردن
راهحه برای رسیدن ب نتیجۀ مور نظر است داا خیار .صاافی کارکر هاا نیاز پیاماد نتیجاۀ
جرمانگاری ر عمه را بیان میکند ادنی با ر نظر اشتن سو زدان اجتمااعیب باداد قاانون
کیفری پیشنها ی را ارزدابی سبآ سانگین کار (حبیابزا ه زدناالیب  .)1 :1901ر
مور اخیر بادد توج اشت ک ر بریاری از موار ر حقوق کار تقودت ساز کارهای نظاارتی
بازبینی ر مقررات کیفری ناظر ب کار تقودت ح کاررران ر بهرهمندی از آزا ی سنددیادی
میتواند موجبات کارامدی بیشتری را فراهم کناد (نیاازپورب  .)102 :1900عا هبار آنب شاش
لیه برای جرم انگاری از سوی برخی نودرندران حقوق کیفری تجودز شده است ک معیارهاای
خوبی برای رک کاربر ادن موضوع ر حقوق کار ارائ می هند .ادن یده ب شرح زدرند:
 .9اصل قابلیت سرزنش یا ارزش کیفری 9:ادن اصه بیان میکند ک دآ رفتار بارای ادنیا
جرمانگاری شو ب بادد ب اندازۀ کافی سرزنشپذدر باشد دعنی مرتد سرزنشی باشد کا مجاازات
آن را بیان میکند .میزان سرزنشپذدری ب ارزش دا منافعی برتگی ار ک فر با رفتارش با آن
آسیب میزند ( .)Jareborg, 2005: 528ع هبر میزان ضرر زدان حاصه از صدمات ناشی از قوع
جرمب قابلیت سرزنشپذدری تابعی از عوامه عناصر دگر نیز خواهد بو  .ب طور مثال رفتار نااقض
هنجار دآ کو ک ب همان اندازه قابه سرزنش نیرت ک دآ بزرررال آن را تعمادا انجاام هاد
حتی ارر نتادج حاصه از اقدام آنها دیران باشد (غ می همیارانب .)91 :1999
ر شن است ک قابلیت سرزنشپذدری رفتار آنقدر ک راه تصور میشو ب ضابط مناد نیرات.
بیرمان ادن اصه معیاری کمی ب ست نمی هد تا بتوان با تیی بر آن تیلیاف جارم انگااری را
دیرره کر (نوبهارب  .)91 :1990ر جرمانگاری ر حقوق کار ب نظر میرسد ادن عنصار مدقا
نیرت جامع نیز ر بریاری از موار عملیر کارفرما را باا رک شارادن مراتوجب سارزنش
نمی اند .برای مثال کارفرمادی ک ب لیه برخی مشای ت اقتصاا ی کا ن قاا ر با پر اخات
ستمز کارررانش حتی برای چند ماه متوالی نبو ه اساتبممین اسات نا تنهاا سارزنشپاذدر
انرت نشو ب بلی از ق ا نیازمند همدلی تلقای شاو ازادانر اعماال مجاازات ر ماور ی
پذدرفتنی نیرت 2.میتوان انتظار اشت زمانیک افرا ب لیه زدرپا رذاشتن قوانینی ک رصاد
قابه توجهی از شهر ندان آنها را غیرمنصفان میپندارندب مجازات میشوندب اعتماا عماومی با
کلیت نظام عدالت کیفری ر ب افول میر (هوساکب .)29 :1990
1. Blameworthiness or Penal value

 .2براسا ما ۀ  111قانون کار کارفرما ر صورت تخلف از پر اخت مز تعیینشده ب کاررر مرتوجب مجازات
کیفری جزای نقدی ب شرح مقرر ر ما ه مدیوم خواهد شد.
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 .2اصل نیاز 9:ارر لت ب سیلۀ ابزارهای کمتر مداخل جودانا کامهزدنا تار نتواناد با
اهداف مقصو ش ست دابدب نیاز ب تمهیدی خاص مانناد جارمانگااری اسات .با بیاان دگارب
جرمانگاری دآ رفتارب تنها ر فرو نیاز ضر رت موج است .بنابرادنب ر فرضی ک حمادت از
ارزشها منافع مور نظر ب طرق دگار مانناد ساادر اناواع قانونگاذاری قاباه ساتیابی اساتب
جرمانگاری توجیهی ندار ( .)Jareborg, 2005: 528استدیل ب عنصر نیااز ر جا منفای آن
دعنی ترک جرمانگاری ب لیه عدم نیاز ب آن بیاشیالتر است .ر موار ی ک با جارمانگااری
نیازی نیرتب عنصر نیازب همچون استدیلی راهنما لز م ترک جرمانگاری را پیشانها مای هادب
اما اقدام ب جرم انگاری ب لیه نیاز چندان معیار ر شن تعیینکننده ای نیرت .با ادن حال ادن
ابهامات سبب نمیشوند ک استنا ب نیاز همچون مبنادی برای جرمانگااری های رونا کاارادی
نداشت باشد (نوبهارب  .)91 :1990اصه نیاز را میتاوان خوانشای دگار از اصاه حاداقه باو ن
حقوق کیفری انرت .تنها زمانی بادد ب مجازات متوسه شد ک ضر رت اقت ا مایکناد ادان
نیاز ضر رت با هی ابزار دگری پاسخ ا ه نمیشو  .پیشتر ادن امر ر حقاوق کاار بررسای
ارزدابی شد .نمونۀ دگری ک ر حقوق کار میتوان ب آن اشااره کار ب الازام کارفرماا از ساوی
لت با هدف حمادت از ح کاررران ر بهرهمندی از رفاه است ک میتواند مصا د مختلفای
اشت باشدب مانند تأسیس نیر ن میانهای رزشی برای کاررران دا فراهم نیار ن زمینا هاای
تأسیس شرکتها ی تعا نی کاررران پرسش ادن است ک آدا برای حمادت از ادن حا کااررران
طرق حمادتی دگری جو نداشت ضر رتی برای جرمانگاری کیفررذاری بارای کارفرماداان
خاطی جو ار ؟2
 .9اصل اعتدال و میانهروی 9:ادن عنصر تنها علی جرمانگاری اساتدیل مایکناد بیاان
می ار حتی ارر رفتاری سزا ار سرزنش باشدب مجازات آن نبادد افراطی بیشازحد باشد .ادان
اصه جنب ار  :از دآ سو بیان میکند ک با هر رون عمه مرتد سرزنش نباداد با طاور
شددد برخور کر ب ادن معنا استدیل اعتدال بیانگر اصه تناسبی است ک نااظر با رذشات
است ر نظام کیفری مدوردت ار  .ر ادن معناب بیانگر رعادت تناسب میاان جارم ارتیاابی
مجازات است .از سوی دگرب اصه اعتدال ر ارتباط با هدف غاادتی اسات کا لات ر پای
ستیابی ب آن است .ر ادن معنا با اصه تناسب معطوف با آدناده ماواجهیم کا بیاانگر ادان
مرئل است ک بادد با توج ب انتظاراتی ک از اجرای کیفر میر ب نوع متناسب کیفر را بررزدد
تا هدف دا اهداف مور نظر را ر بیشتردن حد ممین برآ ر ه سااز ( .)Jareborg,2005: 529با
1. Need

 .2براسا ما ۀ  119قانون کار  1919کارفرما ملزم ب فراهم کر ن زمین های مناسب برای تأسیس شرکتهای
تعا نی کاررران بو ه ما ۀ  111آنها را ملزم ب تأسیس میانهای رزشی مناسب کر ه است .ما ۀ 119
قانون مذکور برای نقض ادن موا ضمانتاجرای کیفری تعیین کر ه است.
3. Moderation
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دگر بیان لت هم بادد ر امنۀ مداخلۀ کیفری خو ب عادالت رفتاار کناد هام ر تعیاین
ضمانتاجراها( 1مدمدیب .)100 :1991
ر اقعب اصه تناسبب مجازات شددد را نفی میکندب لی اصه اعتدال ک ناظر بر جارم انگااری
استب دآ بار دگر همچون اصه نیاز قانونگذار را امی ار ک تا مرز امیاان ر برابار پددادههاای
نابهنجارب بر بار باشد رزدنش شدددتردنها را ب آخردن مرحل ارذار کند ( نوبهارب .)91 :1990
ر حقوق کار البت از ادن معیار میتوان خوانشی دگر نیز با سات ا مجاازات کارفرماا
میتواند ی را ب نوعی ر تقابه با کاررر قرار هد .ب عبارت دگرب رودی کارفرما موجو ی دیرر
غردب با کاررر است ک اکنون ب سبب ی بادد مجازاتی را تدمه کند .بادد توج اشت ک بر ز
چنین بیگان انگاری میتواند منافع رازمدت کاررر حتی کلیۀ کاررران کاررااه را با مخااطره
انداز  .ا امۀ کار ر چنین ف ادی ممین است برای کاررر ممین نباشدب ممین است کارفرما با
هر ابزاری متوسه شو تا کاررر را اخرا کند دا ارر قرار ا ی موقت استب ا را دگار با کاار
نگیر چ برا ف ادی مبتنیبر عدم اعتما حتی خشونت را ر کارراه ر پی اشات باشاد
نمیتوان مدعی شد ک چنین ف ادی ب سو کاررران خواهاد باو  .اررچا شایادت از کارفرماا
نبادد لیلی برای اخرا کاررر باشد جز عله موجهۀ اخرا ر اسنا باینالمللای نیاز نیرات
(طاهریب )110 :1999ب اما نمیتوان از اثر عملی آن فارغ بو  .ب بیان دگرب مایتاوان رفات ر
ذات کیفر کر ن خشونتی نهفت است ک میتواند ب اعتما بین طرفین آسیب ار کند ادان
آسیب ر رازمدت ب سو حقوق کاررران نخواهد بو .
 .5استدالل ناکارامددی 2:ادان اصاه همپوشاانی ارتبااط زداا ی باا اصاه نیااز ار
بددنمعناست ک ارر جرمانگاری نتواند ابزار کارامدی باشدب موج نیرت .مصا دقی جو ارناد
ک نشان هندۀ عنصر ناکارامدی جرمانگاری هرتند :راه رفتاری چنان پنهان است کا احتماال
کشف جرم بریار پادین ناممین است .جرمانگاری ممین است سبب شو ادن احتماال کمتار
نیز شو  .راه عناصر ما ی برخی رفتارهاا چناان اسات کا های رااه قاباه اثباات نیراتندب داا
ب شواری قابه اثباتاند .راه جرمانگاری ب ضوح با افیار عمومی تناقض ار ک مور مخالفات
افیار عمومی راه تدلیه رفتن احترام نظام عدالت کیفاری مایشاو (.)Jarebog, 2005: 529
استدیل ب ناکارامدی ر جرائم متر ک هم کاربر ار  .ارار جارم انگااری باا اقباال پاذدرش

 .1ر ادن خصوص همانطورک اشاره شدب میتوان ب موا  10ب 112ب  111 119قانون کار ب تبع آن ما ۀ
 119ادن قانون اشاره کر ک ر مقابه تخلف کارفرما از اجرای تیالیفی مانند ادجا مراکز مربوط ب نگهداری
کو کانب تهیۀ سیلۀ نقلی برای رفت آمد کارررانب فراهم کر ن ترهی ت یزم برای تعا نی کاررران ادجا
مده مناسب برای رزش کاررران ضمانتاجرای کیفری جزای نقدی از هفتا تا دیصد پنجاه برابر حداقه
مز ر زانۀ رسمی دآ کاررر تعیین کر ه است.
2. Inefficiency
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عمومی ر ب ر نشو ب ادن نگرانی جو ار کا قاوانین کیفاری احتارام اهمیات خاو را ر
ددران شهر ندان از ست بدهد (نوبهارب  .)91 :1990فقدان احترام با قاانون از درانگرتاردن
پیامدهای جرمانگاری افراطی است (هوساکب .)29 :1990ر خصوص ادن م ک پیشاتر ساخن
رانده شد .اعمال مجازات علی کارفرما ر بریاری از موار با اقبال عمومی مواج نمیشو ب زدارا
فعه دا ترک فعه کارفرما ب هنجارهای اصلی اجتماعی برخور نیر ه است .برای مثال قتی ر
جامع ا ی بریاری از کارفرماها ر تأمین حداقه ساتمز بارای کااررران خاو نیاز باا مشایه
مواج اندب نمیتوان از آنها انتظار اشت ک برای کاررران خو مرین داا سایلۀ اداا ذهاا
مهیا کنند 1.ازادن ر ادن نگرانی ر مور حقوق کار بجاست ممین اسات توساه بایماور با
حقوق کیفری از اعتبار آن نز عموم بیاهد.
 .0اصل هزینههای کنترل 2:لیه دگر برای توجی جرمانگاری ادن است ک جرمانگااری
از سادر ضمانت اجراهای جادگزدن نیاز ب منابع هزدن های بیشتری نداشت باشاد ( Jareborg,
 .)2005: 530توج ب هزدن های جرمانگاری هم ب نفع جرمانگاری هم علی آن اسات .جاادی
ک ر دار دی با دآ رفتار از راههای دگری جاز جارم انگااری ساو مندتر باشادب بارآ ر هزدناۀ
جرم انگاریب ترک جرم انگاری را توصی میکند .برعیس ارر دگر راهها پرهزدن تر از جرمانگاری
باشندب جرمانگاری توصی میشو  .هرچند ر عمه کمتر اتفاق میافتد ک هزدناۀ جارم انگااری
کمتر از دگر راههای ر دار دی با رفتار نابهنجار باشد (نوبهارب  .)91 :1990توج ب هزدنا هاای
جرمانگاری را نیز میتوان ب اصه حداقه بو ن حقوق کیفاری آخاردن راه باو ن آن راره ز .
تنها زمانی موج است هزدن های جرمانگاری تقبه شو ک منفعت فوتشده ر ساوی دگار از
دد جامع ارزش ادن هزدن را اشت باشد .ب ادن ترتیب ب نظر میرسد تنها تخطی کارفرماا از
ارزشهای پاد ای بنیا دن حمادتشده ر حقوق کار اسات کا مایتواناد مداخلاۀ کیفاری را
موج ساز  .برای مثال ر موار ی مانند کار اجبااری بار ه اریب ا اشاتن کو کاان با کاارب
اعمال تبعیض ر اشتغال استخدام توسه ب مجازات موج مینمادد .تعیین مجازات ر چنین
موار ی حیادت از آن ار ک کدام موار زدرمجموعۀ حقوق کار از شأنی خاص اعتباری داژه
برخور ارند تعیین چنین مجازاتهادی میتواند حا ی پیام ر شن برای تمام جامعا باشاد .باا
ادن م حظ میتاوان مداخلاۀ کیفاری ر حقاوق کاار را مداد کار تنهاا ر ماوار ی با
جرمانگاری مبا رت رزدد ک ارزشهادی بنیا دن ب خطر افتا هاند 9.همچنین زمانیک کارفرماا
 .1قانونگذار ادران ر ما ۀ  112قانون کار مصو  1919فراهم کر ن سیلۀ نقلی برای ادا
الزامی انرت ما ۀ  119ادن قانون نقض ادن ما ه را مرتوجب کیفر انرت است.

ذها کاررران را
2. Control Costs

 .9ر نظام حقوقی ما بر همین اسا است ک اصه  20قانون اساسی ما ۀ  1قانون کارب کار اجباری ب هر شیه را
ممنوع کر ه متخلف بر طب ما ۀ  112قانون کار مرتد مجازات کیفری حبس از  91ر ز تا دآ سال دا
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با جو آراهی اخطار ب عمد مانع از مداخلۀ لت ر ت مین حقاوق کاار مایشاو ب کااربر
اقدام بازرسان کار بهداشات
مجازات معقول مینمادد .ر ادن زمرهاند کارفرمادانی ک از ر
ممانعت ب عمه میآ رند1.
 .5اصل منافع بزهدیده 2:ر جرمانگاری برخی رفتارها توج ب ادن نیت اهمیات ار کا
اررچ معموی برای بزه دده بریار مطلو تر است ک مور حمادت اقع شو دا خراارتهاادش
جبران شو ب راه منافع بزه دده ادجا میکند تا برخی رفتارها ک علی ا صورت ررفتا اساتب
موجب مداخلۀ عمومی نشو ( .)Jareborg, 2005: 530ب طور کلی ر جرمانگااری داا تارک آن
بادد ب مصالح منافع کری ک از رفتار نابهنجار زدان میبیندب توج نیر  .ادن ر دیر اخیرا ر
نگاههای ترمیمی ب جرم برجرت تر شده است .جرمانگاری اغلب بار پیگیری هزدن هاای آن را
از ش زدان دده برمی ار آن را بر ش لت با نمادنادری از جامعا ماینهاد ( نوبهاارب
 .)91 :1990ب نظر میرسد ر حقوق کار ادن معیاار باداد ماور توجا داژه قارار ریار ب زدارا
همانطورک رفت شدب منافع کاررر کارفرما بیتر دد ر رازمدت ب دیددگر ابرات اسات
نمیتوان تصور کر تدمیه هزدن های مجازات ب کارفرماب تأثیری بر ضعیت کاررر نگذار  .بادد
توج اشت ک مجازات کارفرما امری مور ی مدد است ک چ برا اصا ح ر پای نداشات
باشد .برای مثال کارفرمادی ک کاررر را بد ن رضادت ب اضاف کار ا ار میکند9ب ممین است باا
مجازات ر دآ مور خاص تغییری ر ر دۀ خو ادجا کندب اما ارر ا نداند ک لیه حمادت از
کاررر ر قبال ساعات کار اضاف چیرت حتی اضاف کار ممین است بهاره ری نیار ی کاار را
کاهش هدب ممین است هر زمان ک بتواند اقدام خ ف خاو را تیارار کناد .نقاش آماوزش
آراهیبخشی را ک جز ضر ریتردن پیششرطهای تدق حقاوق کارناد ر برایاری ماوار
بیش از مداخلۀ کیفری لت را ب اهداف مور نظرش ر حقوق کاار نز داآ مایکنادب ر ادان
میان نمیتوان نا دده انگاشت.

نتیجهگیری
حقوق کار حقوق مجموع ای از موازدن است ک با هدف حمادت از کاررران پددد آمده اررچ
جردمۀ نقدی معا ل  10تا  200برابر حداقه مز ر زان خواهد بو .
 .1ر ادن خصوص ما ۀ  101قانون کار اشعار می ار  «:کارفرمادان دگر کرانی ک مانع ر بازرسان کار کارشناسان
بهداشت کار ب کارراههای مشمول ادن قانون رر ند دا مانع انجام ظیفۀ ادشان شوند دا از ا ن اط عات مدارک
یزم ب آنان خو اری نمادندب حرب مور ب مجازاتهای مقرر ر ادن قانون مدیوم خواهند شد».

2. The Victim’s Interests

 .9ر ادن خصوص میتوان ب موا 19ب  11 10قانون کار اشاره کر ک شرادن ارجاع اضاف کاری مجاز ب کاررران را
ذکر میکنند ب تبع آن موا  111 111ادن قانون تخطی از ادن شرادن را مرتوجب مجازات کیفری می انند.
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ا لی ارائ کر هب اما ررذر زماان کوشایده اسات
ر ر زهای نخرت تنها حمادتهادی مدد
ابزارهای بهتر مؤثرتری را بارای با اجارا رآ ر ن حماداتهاا جرات جاو کناد .توساه با
شدددتردن نوع ضمانتاجراها دعنی ضمانتاجرای کیفری دیی از ادن ابزارهاسات کا ر قاانون
کار ادران نیز فصلی بدان اختصاص دافت است .اررچ پیشبینی چنین مجازاتهادی را میتاوان
بیانگر اهمیت حقوق کار انرتب لیین پرسش همچنان باقی است ک آدا چناین مجاازاتهاادی
کارادی یزم را ارند آدا اساسا یزم است حقاوق کیفاری ر حقاوق کاار مداخلا کناد ادان
مداخل توجی پذدر است دا خیر.
آنچ ر ادن مقال آمد پاسخ ادن پرسش را ب تفییآ ر حقوق کار موکول میکندب ب ادان
معنا ک اررچ ب اسط ۀ امری بو ن حقوق کار نظر با اهمیات آن ر حفا نظام اجتمااعی
کاربر کیفر ممین است توجی اشت باشدب لیین اصه حداقه بو ن حقوق جزا ادن مداخلا را
ر هر مور موج نمی اند .بر ادن اسا جرمز ادی کامه ر حقوق کار قابه پذدرش نیرتب اما
ر عمدۀ حایتب مداخل ا ی غیر از کیفر بیشتر ب سو کارررب کارفرما جامعا خواهاد باو  .از
آنجا ک منفعت ادن س رر ه ب دیددگر ابرت است اصه س جانب ررادی ر حقوق کار نیز بر
همین معنا یلت ار ب نمیتوان بیتوج ب مطالبات دیی از رر هها تنها ب برخور کیفاری باا
ست از دیددگر جدا شاوند تاا با ادان
دگری حیم ا  .ازادن ر تفیییی یزم است ک ادن
سیل بتوان مرزهای مداخلۀ حقوق کیفری ر حقوق کار را نیز ب قت تعیین کر  .با همنشینی
ادن بدا ر کنار معیارهای جرمانگاری یزم است ک مداخلۀ حقوق کیفاری تنهاا با ماوار ی
مدد شو ک ارزشهادی بنیا دن مور تجا ز اقع شدهاناد ارزشهاادی کا تدمیاه هزدناۀ
مداخلۀ کیفری را توجی کنند .ب عبارتی تنها بادد ر موار ی ر حقوق کار با حقاوق کیفاری
متوسه شد ک شیوههای ا اریب اقتصا ی مددردتی ک ماهیتا قرابت بیشاتری باا حقاوق کاار
ارندب مؤثر نیرتند دا ستکم ب تنهادی مؤثر نیرتند .ر بریاری از موار تخلف از حقاوق کاار
ب لیه ناآراهی از قوانین مقررات از سوی کاررر کارفرما دا ب لیه رک نیار ن ضار رت
ادن حمادتهاست  .ر چنین موار ی مداخلۀ کیفری هی سو ی ندار با تشددد حالت تقاباه
ب جای تعامه بر امیان نقض مجد قوانین ر آدنده میافزاداد .ماداخ ت ا اری اقتصاا ی باا
بهبو ارتقای آموزشب نظارت فرهنجسازی ک هر از ظاادف حااکمیتی لات هراتندب
ارتباط مرتقیم ار ب بیان دگر میتوان رفت شادرت است بار حمادت از کاررران تنهاا بار
لت سهم خو را ر ادن میان ا ا کند.
ش کارفرما نباشد
اما چگون میتوان مهم تردن موار را ر حقوق کار جرت؟ چگون میتوان بهتردن اقادامات
را ر پاسخ ب نقض حقوق کار پیدا کر چگون میتاوان لات را ر فرادنادی مشاارکتی با
نقشآفردنی ر حقوق کار ا اشت؟ ب نظر میرسد دیای از کارامادتردن ابزارهاا ر ادان زمینا
لت اتخاذ تصمیماتی با رعادت م حظات هر سا
مشارکت س جهی کارررانب کارفرمادان
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رر ه باشد .پیمانهای جمعی ک ر قانون کار ادران نیز ب رسمیت شناخت شادهاناد امار زه
آنها را میتوان دیی از جوه برجرتۀ کار شادرت  1ب شمار آ ر ب تدبیری ارزندهاناد .پیماانهاای
جمعی کمآ میکنند با هدادت لت کاررران کارفرمادان ر مور برایاری از موضاوعات با
تواف برسند بد ن عد ل از حمادتها ی قانون کاار بار سار موضاوعاتی چاون سااعات کاار
ستمز ها میان کار مرخصیها با هم تواف کنند ارر مشیلی نیز بارای کاررااه با جاو
آمده باشدب ادن تواف میتواند ب ندوی مشارکتی ب حه آن اقدام کند بیآنی مداخلاۀ کیفاری
ب شیلی تدمیلی ب میان آدد هزدن های رزاف بیمور ی را تدمیه کند .ر مقام جمعبنادی
میتوان رفت شادرت است لت ب جای مداخلۀ کیفریب ضمانتاجرای حقوق کاار را ر خاو
ادن شاخ جرت جو کند حقوق کیفری را ب مثابۀ استثنادی مداد تنهاا ر ماوار ی حاائز
اهمیت بنیا دن ب کار بند  .ر حقوق کار ادران قددمی بو ن قانون کار ابهاام ر عاین حاال
تغییرات میرر ر برخی موازدن بریار تأثیررذار ر رابطۀ کاررر کارفرما از جملا ر خصاوص
امنیت شغلی اخرا کاررر خو میتواند زمین ساز نقض حقاوق کاار از ساوی کارفرماا شاو .
برقراری توازن فیمابین منافع کاررر امنیت ی از دآساو اختیاارات ماددردتی کارفرماا ر
ا ارۀ کارراه امیان اتخاذ تصمیمات مقت ی ر شرادن رونارون ک با اصا ح برخای قاوانین
ضع برخی دگر مدق میشو ب میتواند اقدامی راهگشا ب منظور ت مین قاانون کاار اصاول
حاکم بر آن باشد ب ادن ترتیب با ر دیر ی پیشگیران نیاز ب ضع مجازات برای نقض قاانون
کاهش خواهد دافت.
نبادد از خاطر بر ک مدد کر ن مداخلۀ کیفری ر حقوق کار ب معنای بایتاوجهی با
حقوق کار نیرت نبادد ب کاهش حمادت از کاررران تعبیر شو ب زدرا توسه ب حقوق کیفاری
آنگاه ک ب آن نیازی نیرت معیارهای جارمانگااری نیاز از آن پشاتیبانی نمایکنادب موجاب
میشو ک مجازاتها تنها ر متن قانون باقی بمانند ر عالم اقع اثری ب جا نگذارناد .فقادان
راهیارهای اجرادی مؤثر سبب میشو هم حقوق کار ت امیننشاده بااقی بماناد هام شاأن
اعتبار حقوق کیفری ب عنوان شدددتردن نوع مداخلۀ لت زدر سؤال مایر نتیجا ای کا ر
نهادت سو ی را متوج کاررران نمیکند .همچنین بادد ر نظر اشت کا چنانچا باا ر نظار
اشتن تمام م حظات مداخلۀ کیفری ر مور ی ر حقوق کار یزم آمد کاربر ابزارهادی مانناد
آزا ی مشر ط تعلی مجازات نیز بادد ب فراخور اصول حقوق کاار ماور توجا قارار ریار
کوشید ک حتی مجازاتها را نیز مبتنی بر اصول بنیا دن حقوق کار اعمال کر .

1. Decent Work
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