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نکته حقوقی

مهریه،فقطسکهطالنیست
هیچ الــزام قانونی بــرای قــرار دادن سکه طال به
عنوان مهریه وجود نــدارد .باید توجه داشت که
مهریه،فقطسکهطالنیست.بهگزارشخبرگزاری
مــیــزان ،کارشناسان وکیل آنالین به پرسشی
دربــاره نوع مهریه پاسخ دادنــد .متن پرسش از
این قرار است« :با سالم؛ زوج در زمان عقد ۱۰۰
سکه مهریه را تقبل کرده است .آیا بعد از۱۵سال،
درصورتدرخواستزوجهمبنیبردریافتمهریه،
قیمت سکه باید به نرخ روز محاسبه شود؟ آیا این
بیعدالتینیست؟آیااینظلمدرحقمردنیست؟»
پاسخ کارشناسان وکیل آنالین به این شرح است:
«عرف و قانون در تعیین کردن مهریه آن است که
زوج،مالیرابهعنوانمهریهزوجهتعهدمیکند.اگر
آن مال سکه طال باشد ،زوج موظف است در زمان
ادایمهریه،عینآنیاقیمتآنرابهزوجهپرداخت
کند.ازسویدیگر،وقتیمث ً
ال 15سالپیش،زوج
 100سکهبهارآزادیرابهعنوانمهریهتعهدکرده
باشد ،آیا پس از گذشت  15سال و افزایش شدید
تــورم ،قیمت سکه در  15سال پیش را میتوان
جایگزینسکهطالکرد؟ آیاهیچعقلسلیمیاین
رامیپذیردکهتعهدفردنسبتبهیکمال،هنگام
ادای آن در زمانهای بعد ،به قیمت زمان تعهد
انجامشود؟بههرحال،پرداختسکهطالیمهریه
به نرخ روز ،منشأ قانونی دارد؛ اما نکته این است
که هیچ الزامی مبنی بر اینکه مهریه صرف ًا سکه
طالباشد،وجودندارد.مطابقماده 1078قانون
مدنی ،هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک
نیز باشد ،می توان مهر قرار داد .در ضمن موارد
دیگریکهمیتواندبهعنوانمهرقرارگیردبهشرح
ذیلاست:قراردادنکالما...مجید،منفعتمانند
اجارهبها،حقتالیف،حقاختراع،حقسرقفلیو
سفرحجیاپرداختهزینهآن».

بررسی 6ماده از قوانین کار و تامین اجتماعی

مشاوره حقوقی

 5حقاختصاصیخانمهادرمحیطکار

جواد نوائیان رودسری -تردیدی نیست که
حقوق زنان و مــردان ،یکسان است؛ اما تشابه
حقوق بین آن ها ،با توجه به وظایف ذاتی و نیز،
تفاوت وضعیت فیزیولوژیک ،پذیرفتی نیست؛
به ویژه در موضوع قوانین مرتبط با روابــط کار
که تشابه حقوق زنان و مردان ،ظلمی آشکار به
خانمهاست؛ آن ها افزون بر تعهدی که به حرفه
خــود دارن ــد ،وظیفه همسری و از آن مهم تر،
مادری را هم عهدهدار هستند و طبیعی است
که باید شرایط کار برای آن ها ،طوری باشد که
بتوانند در کنار پرداختن به شغل و کار بیرون از
خانه ،دو مسئولیت خطیری را که به آن ها اشاره
کردیم هم ،به نحو مطلوب انجام دهند .این نگاه
راهبردی،تنهاتأمینکنندهحقوقبانواننیست،
بلکه ضامن امنیت و سالمت جامعه نیز است.
آنچه در ادامه تقدیم خوانندگان عزیز میشود،
برخی تمهیدات پیشبینی شده برای خانمها،
درقوانینکاروتأمیناجتماعیاست.
 1حمایت در ایام بارداری
خــان ـمهــای ک ــارگ ــری کــه ایــــام بــــــارداری را
میگذرانند ،میتوانند از دو دسته خدمات
پیشبینیشدهدرقانون،استفادهکنند؛نخست
خدمات درمانی است که حسب مورد ،توسط
مؤسساتطرفقراردادسازمانتأمیناجتماعی
ارائه میشود و دوم ،مرخصی مربوط به زایمان
است؛ مدت این مرخصی ،پیشتر شش ماه بود،
امــا هم اکنون ،طبق تصویبنامه  19تیرماه
سال 1392هیئت دولت 9،ماه است؛ با وجود
این،سازمانتأمیناجتماعیزیربارافزایشسه
ماههمرخصینرفتتااینکهرأیدیوانعدالت
اداری ،مبنی بر الــزام این سازمان به پذیرش
افزایش سه ماهه مرخصی زایمان ،در تیرماه
سال  1395صادر شد .طبق گزارشی که ایرنا
در 29مهرماهسال 1397منتشرکرد،براساس
ابالغیه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی،
شعب این سازمان موظف اند به تقاضای بانوان
برای مرخصی  9ماهه ایام بــارداری و زایمان،
رسیدگی و در صورت تأیید شرایط قانونی ،آن را
اجرایی کنند .با این حال ،با توجه به خطر بیکار

پرســش های خود را در تمام زمینه های

حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متن پیامک حتما کلمــه «حقوقی» را قید
فرمایید.

عکس تزیینی است

طبق تبصره یــک مـــاده « 4قــانــون اصــاح
ماده  13قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی»« ،کلیه تهیه کنندگان
مواد غذایی نظیر آشپزان ،نانوایان و مشاغل
مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات
تولید مواد غذایی و بهداشتی که با این مواد
ارتباطمستقیمدارند،ملزمبهپوشیدنروپوش
سفید و کــاه و اشخاصی مانند شاغلین و
فروشندگان اغــذیــه و ســانــدویــچ ،آبمیوه،
بستنی  ،شیرینیجات  ،کله و پاچه ،جگرکی
و مشابه آن ها ،عالوه بر روپوش و کاله ،ملزم به
استفادهازدستکشدرحینکارمیباشند».
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شدن و به وجــود آمــدن مشکل بــرای ادامــه کار
در شغل قبلی ،خانمها ترجیح میدهند زیاد
پیگیر  9ماهه شدن مرخصی زایمان نباشند!
از دیگر حمایتهای تأمین اجتماعی در این
زمینه،میتوانبهپرداختکمکهزینهبهبانوان
بیکاری که طی یک سال قبل از زایمان ،سابقه
پرداخت 60روزحقبیمهرادارند،اشارهکرد.
 2بازنشستگیزودهنگام
حداقل سن بازنشستگی بانوان ،پنج سال کمتر
از آقایان است؛ خانمها در  55سالگی و با داشتن
حداقل  10سال سابقه کار ،میتوانند تقاضای
بازنشستگی کنند؛ حتی اگر سابقه آن ها کمتر
از این مقدار هم باشد ،میتوانند از تمهیدات
پیشبینی شده بــرای رساندن سابقه به سطح
مدنظراستفادهکنند.افزونبراین،قانونگذاراین
امکان را به خانمها داده است که با رسیدن به سن
 42سالودارابودن 20سالوبیشتر،سابقهکار،
تقاضایبازنشستگیکنندومستمری 20روزهیا
بیشتر(برحسبسابقهپرداختحقبیمه)بگیرند.
 3عدمفعالیتدرمشاغلخطرناک
واگذاری کارهای سختی که از عهده خانمها بر

نمیآید ،به آن ها ،ممنوع است .این را ماده 75
قانونکارمیگویدوالبته،منظورآن،ایننیست
که کارهای سخت از عهده خانمها برنمیآید.
طبق قانون ،حمل بار بیش از حد سنگین ،چه
با دست و چه با چرخ دستی ،توسط خانمهای
کارگر ممنوع است و اگر بانوی کارگری ،متولی
حمل بار سنگین ،البته در حد توانش باشد،
کارفرما مکلف است امکان معاینه پزشکی وی
را در دورههای زمانی معین و مشخص ،فراهم
کندتاآسیبیبهبدناوواردنشود.درصورتیکه
خانمیدردورانبارداری،مجبوربهکاردرکارگاه
باشد و شغل وی ،باعث آسیب دیدن خودش یا
فرزندششود،کارفرماموظفاستتاهنگامرفع
شدن مشکل ،کار سبکتری را به او محول کند.
تشخیص این موضوع با پزشک معتمد سازمان
تأمیناجتماعیاست.
 4رعایتحقوقمادری
اشاره کردیم که مسئولیت خطیر و مهم مادری،
یکی از اصلیترین مسئولیتهای بانوان
محسوب میشود .بر همین اســاس ،مــادران
باید بتوانند هنگام کار ،ساعاتی را با فرزندان
شیرخوارشان بگذرانند .قانون گــذار به این

موضوع مهم ،توجه ویــژه نشان داده اســت؛ بر
همین اساس و طبق ماده  78قانون کار« ،در
کارگاههاییکهدارایکارگرزنهستندکارفرما
مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی
کودک،پسازهرسهساعت،نیمساعتفرصت
شیردادنبدهد.اینفرصتجزوساعاتکارآنان
محسوبمیشودوهمچنینکارفرمامکلفاست
متناسبباتعدادکودکانوبادرنظرگرفتنگروه
سنی آنها ،مراکز مربوط به نگهداری کودکان
(ازقبیلشیرخوارگاه،مهدکودکو)...راایجاد
نماید».
 5حمایتازفرزندانخردسالبانوان
اش ــاره کردیم که مطابق قانون کــار مــادران
میتوانند بخشی از ساعت کار خود را با فرزند
شیرخوارشان بگذرانند؛ اما قانون گذار برای
حمایت از سالمت مــادر و کــودک ،تمهیدات
دیگرینیز،اندیشیدهاست.طبقماده 69قانون
تأمیناجتماعی«،درصورتیکهبیمهشدهزنویا
همسربیمهشدهمردبهبیماریهاییمبتالشود
کهشیردادنبرایطفلاوزیانآورباشدیاپساز
زایمان فوت شود ،شیر مورد نیاز تا 18ماهگی
تحویلخواهدشد».

پرسش :پدرم  15سال قبل فوت کرده و هنوز
ماترک او تقسیم نشده است .چند خواهر
و بــرادر هستیم که از یک خواهر اطالعی
نداریم و  10سال است از او بیخبریم .برای
تقسیم ارث چگونه باید عمل کنیم؟
پاسخ :با توجه به غیبت خواهرتان ،برای تقسیم
ماترک پدر باید به دادگاه مراجعه کنید .از دادگاه
درخواست کنید برای اداره اموال خواهرتان امینی
تعیینوسپسماترکپدررابینوارثانتقسیمکند.
به این ترتیب ،دادگاه ماترک پدر را تقسیم میکند
و سهم هر یک از وارثان را به وی تحویل خواهد داد.
امین
سهم خواهر غایب تا تعیین تکلیف نهایی ،به ِ
او تحویل داده میشود .خواهر شما به اصطالح
غایبمفقوداالثراست؛یعنیمدتزیادیازغیبتش
میگذردوازاوهیچخبرینیست؛«غایبمفقوداالثر
كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی
گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد( ».ماده
 1011قانونمدنی)اگرمیانوارثانمتوفی،غایب
مفقوداالثری باشد ،از سهماالرث او تا روشن شدن
قطعی وضعیتش نگهداری خواهد شد؛ «اگر غایب
مفقوداالثربرایادارهاموالخودتكلیفیمعیننكرده
باشدوكسیهمنباشدكهقانون ًاحقتصدیاموراورا
داشتهباشد،محكمهبرایادارهاموالاویكنفرامین
معین میكند .تقاضای تعیین امین فقط از طرف
مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول
میشود( ».ماده  ۱۰۱۲قانون مدنی) ماده ۸۷۹
قانون مدنی مقرر میکند که «اگر بین وراث غایب
مفقوداالثری باشد ،سهم او كنار گذارده میشود تا
حالاومعلومشود.درصورتیكهمحققگرددقبلاز
مورث مردهاست ،حصه او به سایر وراث بر میگردد
و اال به خود او یا به ورثه او میرسد ».در صورتی که
مورث مرده است ،از
مشخص شود که غایب ،قبل از ّ
ارثسهمینمیبردوسهماوبهسایروارثانمیرسد.
اگر زنده باشد ،سهم او به خودش خواهد رسید و
مورث ،مرده
در صورتی که معلوم شود پس از مرگ ّ
است،سهمغایببهورثهاشخواهدرسید.

