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خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق

پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

درباره اضافه کاری و شرایط قانونی دریافت آن

چند خط قانون

چندمیگیریبیشترکارکنی؟

جواد نوائیان رودسری -معمو ًال کارگاهها
و مراکز خدماتی ،برای افزایش تولید و ارائه
خدمات که در نهایت به ســود بیشتر منتج
میشود ،از راهکارهای مختلفی استفاده
میکنند که یکی از مهم ترین آن ها ،باالبردن
زمان فعالیت خط تولید یا ارائه خدمت است.
این اقدام ،البته باعث بروز برخی عوارض در
روابط کار میشود که یکی از آن ها ،افزایش
ســاعــت حــضــور کــارگــر در محل کــار اســت؛
موضوعی که معمو ًال از آن با عنوان اضافهکاری
یاد میکنیم .طبق ماده  51قانون کار ،ساعات
کــار کــارگــران در شبانهروز ،نباید از هشت
ساعت بیشتر شود .عرف کارگا هها اینگونه
است که معمو ًال 40 ،دقیقه از این زمان را برای
نماز و ناهار در نظر میگیرند و هفت ساعت و
 20دقیقه را به عنوان سقف ساعت کار روزانه،
اعالم میکنند .در صورتی که کارگر ،بیش از
سقف زمانی مقرر در قانون ،در محل کار خود
حاضر باشد ،مدت اضافه ،به منزله اضافهکار
در نظر گرفته خواهد شد.

طبقبند«الف»ماده 59قانون
کار،شرطاولارجاعکاراضافه
ونگهداشتنکارگردرمحلکار،
رضایتاوست؛البتهدربسیاری
ازموارد،سکوتکارگرانرا
حملبررضایتمیکنندواز
اینشرط،بهآسانیمیگذرند؛
اماشرطدومرادیگرنمیتوان
نادیدهگرفت؛طبقبند«ب»،
شرطدومارجاعکاراضافیبه
کارگر«،پرداخت 40درصد
اضافهبرمزد»برای«هرساعت
کارعادی»است

▪بهای یک ساعت کار اضافه

اضــاف ـهکــار یــک لفظ حقوقی خشک و خالی
نیست! وقتی کارگری اضافهکاری میکند،
باید منتظر منافع مالی آن هم باشد .با این حال،
قانون گــذار بــرای انجام اضــافـهکــاری ،شــرط و
شروطی مقدماتی پیشبینی کردهاست .طبق
بند «الف» ماده  59قانون کار ،شرط اول ارجاع
کاراضافهونگهداشتنکارگردرمحلکار،رضایت
اوست؛البتهدربسیاریازموارد،سکوتکارگران
را حمل بر رضایت میکنند و از ایــن شــرط ،به
آسانی میگذرند؛ اما شرط دوم را دیگر نمیتوان
نادیده گرفت؛ طبق بند «ب» ،شرط دوم ارجاع
کار اضافی به کارگر« ،پرداخت 40درصد اضافه
بر مزد» برای «هر ساعت کار عادی» است .یعنی
اگرشمابهازایهرساعت 100،تومانازکارفرما
دریافتمیکنید،اینمبلغدرساعتاضافهکاری،
 140تومانخواهدشدوکارفرمابایداینمبلغرا
بهصورتمازادبرحقوق،درفیشماهانهدستمزد
شما،لحاظکند.شایدبهترباشداینمحاسبهرابر
حداقلدستمزدتعیینشدهامسالانجامدهیم؛
حداقل دستمزد روزان ــه ســال 505 ،1398

مجازاتانتقالمالبرایفرارازمهریه
فرار از پرداخت مهریه جرم
نکته حقوقی
است.مهریهازجملهحقوق
قــانــونــی زوجـــه اســـت که
پرداختآنتکلیفقانونیو
ش ــرع ــی مــــرد اس ــت .ب ــه
گزارش خبرگزاری میزان ،از طرف دیگر،
انجام معامله به قصد فــرار از ادای دیــن و
پرداخت بدهی ،عملی خالف است که قانون
برای آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.
به همین دلیل ،مطابق ماده  ۲۱قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی ،انتقال مال به
دیگری به هر نحو ،به وسیله مدیون و با انگیزه
فرار از ادای دین ،به نحوی که باقی مانده
امــوال بــرای پرداخت دیــون کافی نباشد،
موجب حبس تعزیری درجه شش یا جزای

مقررات مربوط به استفاده
از «تاکسیمتر»

عکس تزیینی است

پرسش :اگــر بــاغ یا زمینی به مساحت دو
هزار متر به دو فرزند برسد و یکی از آن ها ،به
دلیل وضع مالی مساعد ،بتواند ،بدون اجازه
برادرش ،در آن جا یک خانه  100متری بنا
کند و  100نهال درخت بکارد ،آیا میتواند
صاحب آن خانه و نهال ها و زمین بشود یا باغ
مورد نظر را تصرف کند؟ این در حالی است
که زمین هنوز تقسیم نشده است و معلوم
نیست سهم هر کدام چقدر می شود.
پاسخ :ساخت بنا یا کاشت درخــت در ملک
دیگری یا در زمین مشاع ،بــرای شخصی که
درخــت کاشته یا بنا احــداث کــرده اســت ،حق
مالکیت ایجاد نمیکند .از آن جا که مال مشاع
بوده است و شرکا در همه زمین شریک یکدیگر
هستند ،برای ایجاد بنا یا کاشت درخت در ملک
مشاع ،نیاز به اذن شریک (یعنی اجازه قبلی او)
است .در صورتی که اذن صریح یا ضمنی وجود
نداشته باشد ،شریک دیگر می تواند با استناد به
فقدان اذن ،از دادگاه صالح تخریب بنا و از ریشه
کندن درختان را تقاضا کند .در صورت دخل
اذن دیگر شرکا،
و تصرف یکی از شرکا ،بدون ِ
شریک متخلف ضامن خسارات وارده است.
مطابقماده  167قانون آیین دادرسی مدنی «در
صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور
مشترک در تصرف داشته یا استفاده میکردهاند
و بعضی از آن ها مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم
استفاده بعضی دیگر شود ،حسب مورد در حکم
تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق
محسوب  ...خواهد بود ».اذن صریح یعنی اعالم و
اقرار شریک برای اجازه ساخت بنا ضمن قرارداد
یا نزد شهود .اذن ضمنی به این صورت است که
مخالفتی با ساخت بنا نداشته و به طریقی ،عم ً
ال
اذن خود را اعالم کرده باشد.
پرسش :قصد دارم مهریه همسرم را پرداخت
کنم،امااوبهبهانههایمختلفوباتردیدهایی
که به من دارد ،حاضر به قبول آن نیست .آیا
میتوانمآنرابهحسابدادگستریواریزکنم
ورسیدرابهعنوانمدرکپرداختمهریهنزد
خودنگهدارم؟
پاسخ :با توجه به این که مهریه ،دین مستند به
سند رسمی است ،می توانید ابتدا به دفترخانه
صادرکننده سند ازدواج مراجعه کنید و مهریه
را برای رساندن به زوجه ،به دفترخانه بسپارید.
در این صورت ،سردفتر موضوع را به همسر شما
اطالعخواهدداد.همسرشمامیتواندبهدفترخانه
مراجعهوپسازاحرازهویت،مهریهخودرادریافت
کند .از سوی دیگر ،ماده  273قانون مدنی مقرر
می کند« :اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند،
متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم
مقام او ،بری می شود و از تاریخ این اقدام ،مسئول
خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید،
نخواهد بود ».بنابراین ،در صورتی که همسر شما
از دریافت مهریه خــودداری می کند ،می توانید
با اثبات این موضوع ،مهریه را در صندوق سپرده
دادگستریتودیعکنید.
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محکومبهیاهردومجازات
نقدیمعادلنصف
ٌ
ٌ
منتقل الیه با علم به
میشود و در صورتی که
موضوع اقدام کرده باشد ،در حکم شریک
جــرم اســت .درایــن صــورت ،عین مــال و در
صــورت تلف یا انتقال ،مثل یا قیمت آن از
اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و
محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.
ٌ

در حالتی که کارگر به دلیل
سابقه کاری و دریافت
سنوات و ...رقم دریافتی
باالتری نسبت به کارگران
حداقل بگیر دریافت میکند،
رقم اضافهکاری او ،تابعی از
حقوق پایه دریافتی بر مبنای
سنوات و طرح طبقهبندی
مشاغل خواهد بود
هزار و  627ریال تعیین شده است .اگر این رقم
را بر عدد هشت تقسیم کنید ،رقم حدودی 63
هزار و  203ریال به دست میآید که معادل یک
ساعت کار روزانه است .اگر  40درصد را به این
رقم بیفزاییم ،رقم تقریبی  88هزار و  484ریال

حاصل میشود که همان رقم پرداختی بابت یک
ساعتاضافهکاریاست.البتهاینرقم،مربوطبه
کارگرانی است که با حقوق پایه و بدون سابقه کار
بیشازیکسالبهکارمشغولاند.
▪چند نکته کلیدی

در حالتی که کارگر به دلیل سابقه کــاری و
دریافتسنواتونیز،قرارگرفتنشغلشدرطرح
طبقهبندیمشاغل،رقمدریافتیباالترینسبت
به کارگران حداقل بگیر دریافت میکند ،رقم
اضافهکاری او ،تابعی از حقوق پایه دریافتی بر
مبنایسنواتوطرحطبقهبندیمشاغلخواهد
بود .افــزون بر این ،حداکثر زمان اضافهکاری
برای کارگران یک کارگاه ،چهار ساعت در روز
اســت ،امــا طبق مــاده  60قانون کــار ،کارفرما
میتوانددرشرایطاضطراری،مانندبروزحوادث
پیشبینینشده ،مثل سیل و زلزله یا تغییر و
جابهجایی کارگاه ،ساعات اضافهکار را به طور
موقت ،به هشت ساعت در روز افزایش دهد .در
اینحالت،کارفرمامکلفاستظرف 48ساعت،
موضوعرابهادارهکارمحلکارگاه،اطالعدهد.

طبقماده 179آییننامهراهنماییورانندگی:
«رانندگان تاکسی ها و وسایل نقلیه مسافربری
موظف اند موارد زیر را رعایت نمایند :الف -سوار
کردنمسافرباداشتنمسافرقبلیدرتاکسیهای
تلفنی ،بی سیم و یـا موسسات و یا شرکت های
تاکسیرانی دربست ،ممنوع است .ب -رانندگان
تاکسی ها موظف اند پس از ســوار شدن مسافر
و هنگام شــروع به حرکت ،تاکسیمتر را به کار
اندازند .در صورت نداشتن یا خرابی تاکسیمتر
حقکارکردنندارند،مگردرنقـاطیکـهشهرداری
نصبتاکسیمترراضروریاعالمنکردهباشد».
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شرایط صدور اجراییه
برای احکام الزم االجرا
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام الزماالجرا،
مشابه نیست؛ اما به طور کلی میتوان گفت که باید
سه حالت وجود داشته باشد تا کار به صدور اجراییه
برسد .به گزارش خبرگزاری میزان ،این سه حالت
عبارت اند از -1 :در صورتی که حکم ابالغ شود،
 -2در صورتی که تقاضای صــدور اجراییه شود و
 -3در صورتی که حکمی قطعیت پیدا کند .شرایط
صدوراجراییهبرایآرایهیئتهایتشخیصوحل
اختالفکارگروکارفرما،کمیفرقمیکند.مرجعی
که میتوانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع
شوید ،ماده  ۴۳قانون کار و آییننامه مصوب هیئت
وزیرانمورخسال ۱۳۷۰است.صدوراجراییهدراین
شرایط،بهاینترتیباستکهکسیکهحکمبهنفعاو
صادر شده است ،در موقع تقاضای صدور اجراییه،
یکنسخهرونوشتابالغشدهرایقطعیرا،پیوست
تقاضانامهخودکندوبهاجرایاحکامدادگاهبدهد.

