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جلوگیری از طرح دعاوی
با تنظیم سند رسمی

...

اما و اگرهای مزایای شغلی در کارگاه های خانوادگی

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پاسخ :بــرای پیگیری حقوق دوســت خــود در دادگــاه
یا شــورای حل اختالف ،باید به یکی از وکــای رسمی
دادگستری مراجعه و به ایشان برای ارائــه دادخواست
مطالبه اجار ههای معوقه و پیگیری دعوا وکالت دهید.
در ایــن صــورت ،ضــروری اســت اختیار «توکیل به غیر»
در وکالتنامه رسمی شما قید شده باشد .فقط وکالی
دادگستری که پروانه وکالت خود را از کانون وکالی
دادگستری یا مرکز امور مشاوران دریافت کرده باشند،
میتوانند به عنوان وکیل ،امور دیگران را در دادگاهها و
مراجع قضایی پیگیری کنند .پذیرش وکالتنامه رسمی
(که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد) در دیگر
مراجع (یعنی مراجع غیر قضایی) منع قانونی نــدارد.
مــاده  ۳۳قانون آیین دادرســی دادگــاههــای عمومی و
انقالب در امور مدنی ،مقرر میکند« :وکالی متداعیین
باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به
وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است ».یکی از
شرایط وکالت در دادگاهها ،داشتن پروانه وکالت رسمی
دادگستری است.
«تظاهر به وکالت» جرم است و مرتکب آن به یک تا شش
ماه حبس محکوم خواهد شد .کسی که وکیل دادگستری
نباشد و خود را وکیل دادگستری معرفی کند یا به هر شکل
دیگری وانمود کند که وکیل است ،مرتکب جرم «تظاهر به
وکالت» شده است .ماده  55قانون وکالت مصوب 1315
بیان میکند« :وکالی معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به
طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر
گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است ،اعم از
این که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار
کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در
مؤسسات خودرا اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از
یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد».

کارگرانیکهمشمول قانونکارنیستند!
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

یکی از الگوهای ایجاد کارگاه در کشور ما ،الگوی کارگاه
های خانوادگی است .این الگو ،الگویی شناخته شده
در ایران محسوب میشود .در کارگاههای خانوادگی،
افزون بر رابطه کارگری و کارفرمایی ،رابطه خویشاوندی
نزدیک برقرار است .به دلیل وجود ارتباط عاطفی میان
کارگر و کارفرما در کارگا ههای خانوادگی و اعتبار و
ارزشی که قانون گذار برای چنین رابطهای قائل است،
اجــرای قوانین مربوط به حقوق کارگر در کارگا ههای
خانوادگی ،محدودیتهای خاص خود را دارد .به عنوان
نمونه ،کارگران مشغول کار در کارگاههای خانوادگی،
نمیتوانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند .با این
حال ،محدودیتهای موجود در کارگاههای خانوادگی
برای اجرای قوانین مربوط به روابط کارگر و کارفرما ،به
آن معنا نیست که کارگران ،از همه حقوق و مزایای خود
در این کارگاهها محروم میشوند و توانایی احقاق حق
خود را ندارند.
▪مفهوم کارگاه خانوادگی

پیش از آ نکـــه بخواهیم دربــــاره مــقــررات مــربــوط به
کارگاههای خانوادگی صحبت کنیم ،ابتدا باید با مفهوم
کارگاه خانوادگی آشنا شویم .مطابق بخشی از ماده 188
قانون کار ،کارگاه خانوادگی ،کارگاهی است که در آن،
کار «منحصر ًا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان
نسبی درجــه یک از طبقه اول وی انجام مـیشــود ».بر
اساس ماده  1032قانون مدنی ،قرابت ن ََسبی طبقه اول،

عکس تزئینی است

پرسش :یکی از دوستانم که در شهرستان زندگی
میکند ،به من وکالت رسمی داد تا منزل او را اجاره
بدهم و به امــور آن رسیدگی کنم .شش ماه است که
مستأجر اجاره را پرداخت نکرده است؛ وقتی به شورای
حل اختالف مراجعه کردم و خواستار رسیدگی شدم،
گفتند وکالت من اعتباری ندارد و من باید وکالتم را
به وکالی دادگستری تفویض کنم .آیا به این مورد هم
اجبار ًا باید وکیل رسمی دادگستری ورود کند؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت :تنظیم سند رسمی ،باعث شفافیت معامالت و جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی می شود .به
گزارش ایرنا ،محمدرضا دشتی اردکانی افزود :در الیحه بودجه ســال  ،٩٧برای نخستین بار در صد سال اخیر ،بودجه سازمان ثبت ،رشد منفی
داشته است .در حالی که افزون بر امور جاری ،برای اجرای قانون کاداستر و جلوگیری از زمین خواری ،به تقویت بودجه نیازمندیم.

شامل «پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد» است؛ اما از آنجا
که قانون گذار برای شناسایی کارگاههای خانوادگی بر
«خویشاوندان ن ََسبی درجه یک از طبقه اول» تأکید کرده
است« ،اوالد اوالد» یا همان «نوه» از شمول تعریف کارگاه
خانوادگی خارج میشود .بنابراین ،کارگاه خانوادگی،
کارگاهی است که در آن منحصر ًا ،کارفرما ،همسر ،پدر،
مادر یا فرزندان وی ،مشغول به کار باشند .آوردن واژه
«منحصر ًا» در متن قانون ،مؤید این موضوع است که اگر
فرد دیگری غیر از این افراد ،در کارگاه مشغول به کار شود،
ولو اینکه وی نوه ،خواهر ،برادر یا از دیگر بستگان نسبی
کارفرما محسوب شود ،کارگاه او از شمول کارگاههای
خانوادگی خارج خواهد شد .پس ،اگر شما در کارگاهی

مشغول به کار هستید که ظاهر ًا خانوادگی است اما در
آن افرادی جز موارد انحصاری در قانون مشغول به کار
هستند ،آن کارگاه در ردیف کارگاههای معمولی است
و تمام مقررات قانون کار و تامین اجتماعی ،باید بیکم و
کاست در آن اجرا شود و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی
مکلفند به این مسئله توجه کنند؛ در غیر این صورت ،افراد
ذیحق میتوانند از طریق مسئوالن مربوط در ادارات
تأمین اجتماعی ،پیگیر حق و حقوق خود شوند.
▪محدودیتهای قانونی در کارگاههای خانوادگی

طبق ماده  188قانون کار« ،اشخاص مشمول قانون
استخدام کــشــوری یــا سایر قوانین و مــقــررات خاص
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استخدامی و نیز کارگران کارگا ههای خانوادگی که
انجام کار آن ها منحصر ًا توسط صاحب کار و همسر و
خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام
میشود  ،مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ».بر
همین اساس و مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری«:کلیه
مشمولین قانون تأمیناجتماعی که تابع قوانین کار
و کار کشاورزی هستند ،مشمول مقررات این قانو ن
میباشند».
شاغالن در کارگاههای خانوادگی ،نمیتوانند از مزایای
بیمه بیکاری استفاده کنند .همچنین ،این دسته از
شاغالن ،برای استفاده از بیمه تأمیناجتماعی و مزایای
آن ،باید از طرح بیمههای خویشفرما استفاده کنند
و نمیتوانند از مزایای مربوط به بیمههای اجباری
استفاده کنند .در صورتی که در فهرست بیمه کارگاههای
خانوادگی 3 ،درصد مربوط به حق بیمه بیکاری لحاظ
شده باشد ،سازمان تأمین اجتماعی موظف به بستانکار
کردن بیمه شده ،بابت این دریافت خواهد بود .در ضمن،
نباید فراموش کرد قرار نگرفتن کارگاههای خانوادگی
در شمول مواد قانون کار ،به معنای آن است که شاغالن
در این کارگاهها ،نمیتوانند مزد قانونی یا دیگر مزایایی
را که برای کارگران در غیر از کارگاههای خانوادگی در
نظر گرفته شده است ،از کارفرما مطالبه کنند .با این
حال ،اشتغال حتی یک نفر ،غیر از شاغالن انحصاری
کارگا ههای خانوادگی ،در کارگاه ،باعث خروج آن از
تعریف کارگاههای خانوادگی میشود و کارفرما موظف
است مطابق قانون ،اقــدام الزم را برای برقراری بیمه
اجباری و نیز توجه به مقررات مربوط به پرداخت دستمزد
به کارگران ،انجام دهد.

«توبه مجرم» چگونه از اجرای مجازات جلوگیری می کند؟
درقــانــون مــجــازات اسالمی مصوب
گزارش حقوقی
سال  ،۱۳۹۲حدود  ۱۸مرتبه واژه
توبه به کار رفته است .در کتاب پنجم
این قانون ،موسوم به تعزیرات ،مصوب سال ،۱۳۷۵
قانون گذار دو مرتبه در تبصره ماده ( ۵۱۲جرایم علیه
امنیت) و ماده ( ۵۲۱تهیه و ترویج سکه قلب) ،واژه توبه
را بهکار برده و از آن به عنوان عذر معافکننده از مجازات
یاد کرده است .همچنین ،قانون گذار در بند «ج» ماده ۱۳
قانونآییندادرسیکیفریمصوبسال،۱۳۹۲ازتوبهبه
عنوان یکی از موارد موقوفی تعقیب و اجرای مجازات طبق
شرایط مقرر در قانون مجازات اسالمی ،یاد کرده است.
مواد  ۱۱۴تا  ۱۱۹قانون مجازات اسالمی ،به طور خاص
به مبحث توبه اختصاص دارد .البته مقنن در مواد دیگر

این قانون نیز ،به مقتضای بحث ،از این واژه استفاده کرده
است .هماکنون در حقوق کیفری ایران ،توبه به جز چند
مورد ،در همه جرایم به شرط احراز ندامت مرتکب توسط
مقام قضایی صادرکننده حکم ،پذیرفته شده است؛ البته
باید تاکید کرد که توبه یک تأسیس ارفاقی اختیاری است،
یعنی الزامی به اعمال آن توسط مقام قضایی وجود ندارد.
دادگاه نمیتواند کیفیت ،نوع و میزان حدود شرعی را
تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل و ساقط کند بلکه
این مجازاتها ،تنها از طریق توبه و عفو ،به کیفیت مقرر
در قانون مجازات اسالمی ،قابل سقوط ،تقلیل یا تبدیل
اســت.دربــاره اینکه پذیرش توبه در جرایم حــدی چه
فرایندی را طی میکند ،باید تصریح کرد که مقنن ،درباره
حدود (بهجز قذف و محاربه بعد از دستگیری که اصو ًال

توبه پذیرفته نیست) ،اینگونه مقرر کرده است که هرگاه
متهم قبل از اثبات جرم ،توبه کند و ندامت و اصالح او برای
قاضی محرز شود ،حد از او ساقط میشود .درباره نقش
قاضی در مواجهه با ادعای توبه و پس از آن ،می توان گفت
او ًال توبه ،اصالح و ندامت مرتکب باید توسط قاضی احراز
شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمیشود؛ ثانی ًا ،چنانچه
پس از اعمال مقررات راجع به توبه ،ثابت شود مرتکب
تظاهر به توبه کرده است ،سقوط مجازات و تخفیفات
درنظرگرفتهشده ،ملغی و مجازات اجــرا میشود .در
این باره ،چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد ،مرتکب به
حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.درباره آثار توبه
در جرایم مستوجب تعزیر با بیان اینکه قانون گذار درباره
جرایم تعزیری ،درجات  7 ،6و  8را از بقیه درجات تعزیر

جدا کرده است ،چنان چه مرتکب ،در جرایم تعزیری درجه
 7 ،6و  ،8توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز
شود ،مجازات ساقط میشود .درباره درجات دیگر ،یعنی
یک تا ،5دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات
را اعمال کند.دیه ،قصاص ،حد قذف و محاربه ،بعد از
دستگیری مرتکب با توبه ساقط نمیشود؛ اما توبه محارب
قبل از دستگیری یا تسلط بر او ،موجب سقوط حد است.
همچنین ،با توجه به اینکه یکی از مجازاتهای محارب،
نفی بلد (تبعید) است که مدت آن دست کم یک سال
تعیین شده ،مقنن در ماده  ۲۸۴قانون مجازات اسالمی
بیان کرده است که اگر مرتکب توبه نکند ،همچنان در
تبعید باقی میماند؛ ضمن ًا در تعزیرات منصوص شرعی
نیز ،توبه پذیرفته نمیشود.

...

درسهاییازحماسهحسینی
سخاوت؛ راه رسیدن به رضایت پروردگار
نوشتاری که در پی میآید ،گزیدهای

از مــبــاحــث مــطــرح شـــده توسط
حجت االسالم و المسلمین نظافت،

از اســتــادان حــوزه علمیه مشهد ،با
موضوعدرسهاییازحماسهحسینی

اســت .ایــن مباحث در جلسات ماه

مــحــرمامــســالایــــرادشـــدهاســت.

در قسمت قبل ،درباره نشانههای ایمان صحبت کردیم.
یکی از نشانههای ایمان ،انصاف داشتن است .انصاف
داشتن ،یعنی شرایط را درک کردن؛ یعنی اینکه بدانی
جوانی که تازه زندگی مشترک را آغاز کردهاست یا قصد
دارد آن را شروع کند ،مشکالتی دارد؛ یعنی که بدانی او
نمیتواند همه چیزهایی که مد نظر توست ،برای دخترت
فراهم کند .بیانصافی ،خود یک معضل اجتماعی است.
اگر انصاف را رعایت کنیم ،بسیاری از معضالت و مشکالت
ما حل میشود .نشانه دیگر ایمان ،سخاوت است .حدیث
از معصوم(ع) داریم که جوان غرق گناه اما سخاوتمند ،بر
پیر اهل عبادت اما بخیل ،برتری دارد .گذشتن از مال،
چیز کمی نیست؛ گذشتن از شهرت و جاه و مقام ،به آسانی
میسر نمیشود.
برای همه ما مواقعی پیش آمده است که حال عبادت و
زیــارت نداریم و نمیتوانیم مث ً
ال از لحظاتی که در حرم
مطهر امام رضــا(ع) سپری میکنیم ،بهره کافی و وافی
ببریم .دوستی نقل میکرد یکبار ،وقتی با چنین وضعیتی
روب ـهرو شده ،کمک به یک انسان نیازمند ،مشکل او را
حل کرده و قفل دلش باز شده است .امیرالمؤمنین(ع)
میفرمایند «:ت ََخ َّففُ وا َت ْل َحقُ وا»؛ خود را سبکبار کنید تا به
لقای پروردگار برسید.
این یک واقعیت تلخ است که پول ،شهرت و حتی علم،
ما را سنگین و در قفسی گرفتار کــرده اســت؛ ظاهرش
زیباست ،اما تأثیرش بر روح انسان خردکننده است ،مگر
آنکه زکات آن را بپردازیم؛ مال را صرف کمک به همنوع
کنیم؛ از شهرتمان مایه بگذاریم و مشکالت و دشمنیها را
خاتمه دهیم؛ علم را به دیگران بیاموزیم و مشکالت ذهنی و
فکری جوانانمان را برطرف کنیم .اگر چنین کردیم ،آنگاه
میتوانیم سبکبار در محضر پروردگار حاضر شویم و لذت
حاصل از بندگی او را درک کنیم.
باور کنید که علم راکد ،کار دست انسان میدهد؛ غرور را
میافزاید و انسان را در پیلهای گرفتار میکند که رهایی
از آن بسیار سخت اســت .یــاران امــام حسین(ع) ،برای
رسیدن به لقای پروردگار و کسب رضایت حضرت دوست،
از شاهراه سخاوت گذشتند؛ آن ها هر چه را داشتند،
سخاوتمندانه تقدیم کردند تا به بهترین جایگاه و پاداش
در هر دو جهان دست پیدا کنند.
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