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  كار حقوق هاي دانستني

  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي

  

 هر پايان در و نمايد خود كارگران مزاياي و حقوق ريز محاسبه به اقدام كار قانون مطابق كارفرما چنانچه ـ پرسش 
  بود؟ خواهد معتبر شده اخذ اوراق قانوني لحاظ به آيا نمايد اخذ حساب تسويه رسيد آن پرداخت قبال در ماه

 قانون با باشد بوده صحت به مقرون و نبوده مخدوش حقوقي اقالم ريز شامل حساب تسويه اوراق چنانچه:  پاسخ
  . بود خواهد نافذ و معتبر اختالف حل مراجع براي و نداشته منافاتي كار

                                          *****************************  

 يا و كار به اعاده تكليف شود محكوم دادگاه توسط و بازداشت كارفرما يتشكا به بنا كارگري چنانچه ـ پرسش
  ؟ شود مي چه وي كار پايان مزاياي

 ندارد تكليفي كار به وي اعاده به نسبت كارفرما دادگستري صالحه مراجع در كارگر محكوميت صورت در: پاسخ
 حق( كار پايان مزاياي دريافت استحقاق ، شد محكوم كارگر كار قانون 27 ماده مفاد به عنايت با حال اين با.

  . داشت خواهد را حقوق آخرين ماه يك معادل كار سابقه سال هر كار سابقه سال هر)  مأخذ به سنوات

                                        *****************************  

  خير يا ؟ شود برخوردار كار پايان مزاياي از تواند مي نمايد مي كار ترك به مبادرت كه كارگري آيا ـ پرسش

 گيرد بر در را كار پايان مزاياي پرداخت كه كار قرارداد خاتمه موارد از كار ترك به كارگر كاراقدام قانون در: پاسخ
 ترك تشخيص البته.  داشت نخواهد را كار پايان مزاياي استحقاق كننده كار ترك كارگر لذا است نشده شناخته

  . بود خواهد كار قانون نهم فصل موضوع اختالف حل مراجع با كارگر كار

 در خاطي كارگر توان مي ؟آيا چيست شود مي غيبت يا و تأخير مرتكب كه كارگري با كارفرما تكليف ـ پرسش
  ؟ نمود اخراج را زمينه اين

 از كارگاه در وي حضور عدم زمان مدت نسبت به تواند مي كارفرما ، كارگر ورود تأخير يا غيبت صورت در: پاسخ
 فرما كار شود تلقي قصور مصاديق از كه باشد حدي به غيبت يا تأخير اين چنانچه و نمايد كسر وي مزاياي و مزد
  . نمايد رابطه قطع كارگر با كار قانون 27 ماده برابر تواند مي

                                        *****************************  

 موصوف كارگر آيا باشد يكسال از كمتر كارگر سابقه و يابد خاتمه موقت غير كار قرارداد چنانچه ـ پرسش
  ؟ داشت خواهد را كار قانون 27 ماده در مقرر پايان مزاياي يافت در استحقاق
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 محاسبه قابل نيز سال يك از كمتر كار سوابق به نسبت كار قانون 27 ماده در شده بيني پيش پايان مزاياي: پاسخ
  . بود خواهد پرداخت و

                                       ****************************  

 كارگاه به اجتماعي امور و كار وزارت بازرسان ورود از توانند مي كار قانون مشمول كارگاههاي آيا:پرسش
  ؟ آورند عمل به جلوگيري

 كارفرما براي نهايتاً و پيگيري قضائي مراجع در كار وزارت سوي از موضوع جلوگيري صورت در و. خير: پاسخ
  . داشت خواهد محكوميت

                                        ***************************  

 نموده پرداخت كارگران به مازاد وجوهاتي اشتباه به يا ، مقررات از اطالع عدم دليل به اكارفرم چنانچه: پرسش
  ؟ دارد مسترد دادگاه حكم بدون كارگران از را پرداختي مبالغ تواند مي باشد

 كارگر به اشتباه به و مقررات برخالف مربوطه وجوهات كه شود مشخص الزم هاي رسيدگي از پس چنانچه:پاسخ
 به كارگر مزد از آن برداشت مزبور قانون 45 ماده به مستند و كار قانون 157 ماده به عنايت با است شده پرداخت
  . بود خواهد ممكن اختالف حل مراجع قطعي موجب

 كار قانون 56 ـ 59 ـ 58 مواد موضوع كاري نوبت و كاري اضافه ـ كاري شب انجام از ناشي مزاياي آيا ـ پرسش 
  ؟ آيد مي حساب به كارگر السعي حق جزء

 فوق كار ازاء در كه است وجوهاتي واقع در شود مي پرداخت كارگر به شده ياد عناوين تحت كه مبالغي:پاسخ
  .           شود نمي محسوب السعي حق جزء كار قانون 34 ماده بموجب بنابراين ميگردد پرداخت العاده

  .براي دريافت بيشتر دانستنيهاي حقوقي در زمينه هاي مختلف به سايت حق گستر مراجعه نماييد
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