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 تقديـ

شػهدت تشػريعات العمػؿ فػي األردف تطػورات متسػارعة منػذ صػدور أوؿ قػػانوف      
( وهػػو قػػانوف نقابػػات العمػػاؿ وحتػػى 1953أردنػػي عػػالض بعػػض شػػؤوف العمػػؿ عػػاـ  

 اليًا.المعموؿ به ح 1996لسنة  8صدور قانوف العمؿ رقـ 

وقػػد جػػاءت هػػذو التطػػورات لمواكبػػة المتغيػػرات االقتصػػادية واالجتماعيػػة التػػي      
ديالت شػػهدتها المممكػػة خػػالؿ العقػػود الماضػػية والتػػي فرضػػت نفسػػها مػػف خػػالؿ تعػػ

، باعتبػار أف عمميػػة تطػوير قػانوف العمػػؿ ال تقػؼ عنػػد متتاليػة أجريػت عمػػى القػانوف
 حد.

ة فػػي موضػػوع االجتهػػادات القضػػائية فػػي مجػػاؿ وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى اف الكتابػػ    
العمؿ يمثؿ وسيمة هامة مف الوسائؿ التي يمكف االعتمػاد عميهػا فػي تفسػير جوانػب 
األحكػػػاـ التشػػػريعية النافػػػذة واالسػػػتئناس بهػػػا عنػػػد الحاجػػػة، ممػػػا يعػػػزز دور القضػػػاء 
اؿ واجتهاداته في سرعة إيجػاد الحمػوؿ المناسػبة لتسػوية الخالفػات والقضػايا فػي مجػ

العمػػؿ واإلسػػهاـ فػػي تطػػوير تشػػريعات العمػػؿ التػػي يفتػػرض فيهػػا اف تتميػػز بالواقعيػػة 
والمرونػػة، نظػػرًا لمسػػمة الخاصػػة لعالقػػات العمػػؿ ووسػػائؿ تنظيمهػػا وتحقيػػؽ التػػوازف 

 العادؿ بيف مصالح طرفيها.

لجػػػة جميػػػع فمهمػػػا بمغػػػت الدقػػػة فػػػي صػػػياغة التشػػػريعات فػػػ ف الحاجػػػة إلػػػى معا    
، تتطمػب العػودة إلػى االجتهػادات القضػائية التػي تصػبح فػي تناولهػاالتفاصيؿ التػي ت

حالػػة تكرارهػػا مػػف قبيػػؿ المبػػادئ العامػػة المكممػػة لمقػػانوف والتػػي يتوجػػب العمػػؿ بهػػا 
وعػػدـ مخالفتهػػا سػػواء مػػف قبػػؿ المحػػاكـ الػػدنيا أو مػػف قبػػؿ أطػػراؼ العمػػؿ. كمػػا اف 

ديؿ عمػػػى قػػػانوف لهػػػذو االجتهػػػادات دور هػػػاـ وأساسػػػي عنػػػد اعػػػداد صػػػياغة أي تعػػػ
العمػػؿ، حيػػث يسػػتأنس المشػػرع بهػػا ويسػػير عمػػى هػػديها لفهػػـ واقػػع حػػاؿ النصػػوص 

 .ومدى احتياجها لمتعديؿ والتطوير القانونية النافذة
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كمي ثقة باف هذا الكتاب والجهد الذي بذؿ فيه سيمثؿ إضافة نوعيػة فػي مجػاؿ     
والمختصػيف وبشػػكؿ  التطػوير القػانوني لشػػؤوف العمػؿ، وسػػيكوف فػي خدمػة المعنيػػيف

 خاص المشرعيف والقضاة والمحاميف وطمبة القانوف.

                                                            باسـ خميؿ السالـ                                                                                                              

 لعمؿوزير ا 
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 مقدمة

تنبػػػع أهميػػػة تنظػػػيـ حقػػػوؽ العمػػػؿ مػػػف كونهػػػا ال تقتصػػػر عمػػػى تنظػػػيـ مصػػػالح      
نمػػا تتنػػاوؿ مصػػالح المجتمػػع بأكممػػه، ممػػا يضػػفي  وحقػػوؽ طرفػػي العمػػؿ وحسػػب واا
عمى معظـ أحكاـ وقواعد قانوف العمؿ صفة النظاـ العاـ باعتبػار أنهػا مػف القواعػد 

اؽ عمػػػػى مخالفتهػػػا، فتشػػػريع العمػػػػؿ يتنػػػاوؿ مصػػػػمحتيف اآلمػػػرة التػػػي ال يجػػػػوز االتفػػػ
مختمفتػػيف أوالهمػػا مصػػمحة العمػػاؿ وهػػـ الطػػرؼ األضػػعؼ الػػذي اسػػتدعت الضػػرورة 
إضػػفاء صػػفة النظػػاـ العػػاـ عمػػى األحكػػاـ التػػي تحمػػي حقوقػػه ومصػػالحه، وثانيهمػػا 
مصػمحة أصػػحاب العمػػؿ وهػػـ الطػػرؼ الػػذي نظػػـ المشػػرع مصػػالحه وحقوقػػه بأحكػػاـ 

ضػػػػػح طبيعػػػػػة عالقػػػػػتهـ بالعمػػػػػاؿ ودورهػػػػػـ فػػػػػي عالقػػػػػة العمػػػػػؿ وحػػػػػدود تفسػػػػػيرية تو 
 صالحياتهـ وسمطاتهـ.   

ومػف جانػب رخػر فػ ف أهميػة تشػريعات العمػػؿ تبػرز مػف خػالؿ دورهػا فػي دفػػع      
حركة التنمية االقتصادية وتنظيـ  العالقة ما بيف أطراؼ اإلنتاج بحيث تعمؿ عمى 

طػػراؼ بمػػا يضػػمف اسػػتقرار سػػوؽ اإلنتػػاج حفػػظ التػػوازف فػػي العالقػػة مػػا بػػيف هػػذو األ
، وذلػػػؾ مػػف خػػػالؿ ح رفاقػػًا جديػػػدة لمتنميػػة والتطػػويرويعػػزز االقتصػػاد الػػػوطني ويفػػت

اسػػتقرار عالقػػات اإلنتػػاج وزيػػادة وتحسػػيف مسػػتواو وتخفػػيض نسػػبة البطالػػة وتوجيػػه 
األيػػػدي العاممػػػة وتػػػدريبها وتأهيمهػػػػا بمػػػا يخػػػدـ متطمبػػػػات اإلنتػػػاج وتطػػػورو وازدهػػػػارو 

 بة أية مستجدات تتطمبها العممية اإلنتاجية ودعـ االستثمار الوطني.ومواك

يعػػرؼ قػػانوف العمػػؿ بأنػػه مجموعػػة مػػف القواعػػد القانونيػػة التػػي تػػنظـ العالقػػات      
تحػت إشػرافهـ  الفردية والجماعية الناشئة بيف أصحاب العمؿ والعماؿ الذيف يعمموف 

دارتهـ مقابؿ اجر، تمثػؿ اجتمػاع العناصػر الثالثػة لمعمػؿ فهو يػنظـ العالقػة التػي  واا
وهػػي عنصػػر العمػػؿ أو الجهػػد الفكػػري أو الجسػػماني الػػذي يبذلػػه العامػػؿ لقػػاء أجػػر 
لصػالح صػاحب العمػػؿ وعنصػر األجػػر وهػو مػا يسػػتحقه العامػؿ لقػػاء عممػه نقػػدا أو 

دارة صاحب العمؿ.  عينا وعنصر تبعية العامؿ في أدائه لعممه إلشراؼ واا
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ف العمػػؿ يحتػػؿ أهميػػة كبيػػرة تفػػوؽ غيػػرو مػػف القػػوانيف فتظهػػر وعميػػه فػػ ف قػػانو      
أهميتػػه مػػف نػػاحيتيف األولػػى اجتماعيػػة والثانيػػة اقتصػػادية فمػػف الناحيػػة االجتماعيػػة  
يمس قانوف العمؿ المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة مػف السػكاف وهػـ العمػاؿ الػذيف 

شػػروط العػػيش  لهػػذو  يشػػكموف األكثريػػة السػػاحقة فػػي المجتمػػع ، فهػػذا القػػانوف يقػػرر
األكثريػػة وأسػػرها ومتابعتهػػا فػػي حياتهػػا اليوميػػة مػػف خػػالؿ القواعػػد المتعمقػػة بػػاألجر 
وأوقات العمػؿ وأيػاـ الراحػة واالجػازات السػنوية، ويمعػب قػانوف العمػؿ دورا كبيػرا فػي 
تحقيػػؽ السػػمـ االجتمػػاعي مػػف خػػالؿ تعبيػػرو عػػف العدالػػة االجتماعيػػة ووضػػعه أسسػػا 

 بيف مصالح العماؿ وأصحاب العمؿ. لمتوازف الضروري

ومػػف الناحيػػػة االقتصػػادية تظهػػػر أهميتػػه فػػػي مػػدى التػػػأثير عمػػى اإلنتػػػاج فهػػػو      
، ،وحػػػدا أقصػػػى لسػػػاعات العمػػػؿ اليوميػػػة، وحػػػدا أدنػػػى ل جػػػريحػػػدد كميػػػة  العمػػػؿ 
وقػػػات المسػػػموح فيهػػػا تشػػػغيؿ النسػػػاء، ويضػػػع حػػػدا أدنػػػى لسػػػف ويحػػػدد األعمػػػاؿ واأل

، ويسػػاهـ فػػي القػػوة الشػػرائية لممػػواطفثر عمػػى الػػدخؿ القػػومي و ، وهػػو بػػذلؾ يػػؤ العمػػؿ
 تحديد كمفة اإلنتاج وبالتالي أسعار السمع والخدمات.

بناء عمى هذو االعتبارات كاف لتدخؿ الدولػة فػي تنظػيـ عالقػات العمػؿ أهميػة      
كبػػػػرى لتحقيػػػػؽ السػػػػمـ االجتمػػػػاعي ومنػػػػع االسػػػػتغالؿ وتحقيػػػػؽ إشػػػػراؼ الدولػػػػة عمػػػػى 

 .محة الوطنيةتوجيهه بما يخدـ المصاالقتصاد و 

ونظػػػرا لحساسػػػية العالقػػػة التػػػي تػػػربط طرفػػػي العمػػػؿ وتعقيػػػداتها وتنػػػوع وتشػػػعب      
المواضيع والنزاعات التي تفرض نفسها بينهما سواء حوؿ النصوص القانونيػة وفهػـ 

يضػػػع حمػػػوال  مضػػػمونها وكيفيػػػة تطبيقهػػػا أو حػػػوؿ شػػػؤوف لػػػـ يعالجهػػػا المشػػػرع ولػػػـ
فكػػاف لتجتهػػادات القضػػائية بصػػفتها مصػػدرا رئيسػػيا مػػف  ،القػػانوف صػػريحة لهػػا فػػي

ة تشػػػريعات العمػػػؿ فػػػي تفسػػػير النصػػػوص ادر التشػػػريع الػػػدور الفعػػػاؿ منػػػذ نشػػػأمصػػػ
 ومعالجة النقص فيها أو عدـ الوضوح.
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وفي األردف وكما هو الحاؿ في دوؿ العػالـ المختمفػة لعػب القضػاء هػذا الػدور      
ة في العديد مف شؤوف العمؿ واسػتقرت إجتهاداتػه عمػى بفعالية، فوضع قواعد راسخ

القػػػات مجموعػػػة مػػػف المبػػػادئ القانونيػػػة سػػػاهمت بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي دعػػػـ اسػػػتقرار ع
 .العمؿ بشتى أشكالها وصورها

تػػػـ تسػػػميط الضػػػوء عمػػػى أهػػػـ المبػػػادئ القانونيػػػة فػػػي مجػػػاؿ  وفػػػي هػػػذو الدراسػػػة     
نػػي فػػي أعمػػى مسػػتوياته سػػواء العمػػؿ التػػي اسػػتقرت عميهػػا اجتهػػادات القضػػاء األرد

عػف المحكمػة العماليػة الصادرة عف محكمة التمييز أو عف محكمة العػدؿ العميػا أو 
ففػػي الجػػزء األوؿ منهػػا تػػـ تنػػاوؿ موضػػوع تطػػور تشػػريع العمػػؿ منػػذ    الصػػناعية(،

وفػػػي الجػػػزء الثػػػاني تػػػـ اسػػػتعراض اإلجتهػػػادات  نشػػػأة الدولػػػة األردنيػػػة وحتػػػى اآلف،
وفي الجزء الثالػث اإلجتهػادات  العمؿ الفردية،في مجاؿ عالقات  القضائية األردنية
، أمػا فػي الجػزء الرابػع فقػد تػـ ة في مجاؿ عالقات العمؿ الجماعيػةالقضائية األردني

اسػػتعراض أهػػـ القػػرارات الصػػادرة عػػف الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف فػػي تفسػػيرو 
 لقانونية في قانوف العمؿ.       لبعض النصوص ا
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 تطور تشريع العمؿ

 في األردف 
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الخاصػػة األساسػػية عمػػى المبػػادئ  مػػف الدسػػتور األردنػػي 23المػػادة  تأكػػدلقػػد      
ا اإلعػالف العػالمي لحقػوؽ التي جػاء بهػالمبادئ  وذلؾ بما ينسجـ مع العمؿتشريع ب

 :حيث جاء فيها، اإلنساف

نيف وعمػػػػػى الدولػػػػػة أف تػػػػػوفرو ل ردنيػػػػػيف بتوجيػػػػػه العمػػػػػؿ حػػػػػؽ لجميػػػػػع المػػػػػواط -1  
 االقتصاد الوطني والنهوض به.

 تحمي الدولة العمؿ وتضع له تشريعًا يقـو عمى المبادئ التالية: -2  

 إعطاء العامؿ أجرًا يتناسب مع كمية عممه وكيفيته .  -أ

مػع  اـ راحػة أسػبوعية وسػنويةتحديد ساعات العمؿ األسبوعية ومنح العماؿ أي  -ب
 .األجر

تقريػػػػر تعػػػػويض خػػػػاص لمعمػػػػاؿ المعيمػػػػيف ، وفػػػػي أحػػػػواؿ التسػػػػريح والمػػػػرض   -جػػػػػ
 والعجز والطوارئ الناشئة عف العمؿ.

 تعييف الشروط الخاصة بعمؿ النساء واألحداث.  -د 

 خضوع المعامؿ لمقواعد الصحية.  -هػ

 تنظيـ نقابي حر ضمف حدود القانوف(.  -و 

نمػا كػاف يع عمػؿ متكامػؿ كمػا هػو الحػاؿ اآلفتشػر لـ يكف في عهد  اإلمارة      ، واا
لغايػػػات  1919 عػػػاـهنػػػاؾ قانونػػػا الجمعيػػػات واإلضػػػراب العثمانيػػػاف المػػػذاف صػػػدرا 

، أمػػػا تنظػػػيـ عقػػػد العمػػػؿ فكػػػاف ات العمػػػاؿ وتنظػػػيـ اضػػػرابات العمػػػاؿتسػػػجيؿ نقابػػػ
 1927، وفػػػي عػػػاـ 1917كػػػاـ العدليػػػة العثمانيػػػة لسػػػنة يخضػػػع ألحكػػػاـ مجمػػػة األح

 1947حكومػػة االنتػػداب قػػانوف تعػػويض العمػػاؿ الفمسػػطيني ثػػـ فػػي عػػاـ أصػػدرت 
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 اأصػػدرت قػػانوف نقابػػات العمػػاؿ الفمسػػطيني حيػػث حػػؿ هػػذاف القانونػػاف محػػؿ قانونػػ
 الجمعيات واإلضراب العثمانياف.

صػدر أوؿ قػانوف أردنػي فػي مجػاؿ العمػؿ وهػو قػانوف نقابػات  1953وفي عاـ     
نقابػػػات العمػػػاؿ الفمسػػػطيني وقػػػانوني الجمعيػػػات العمػػػاؿ وبموجبػػػه تػػػـ إلغػػػاء قػػػانوف 
صػدر قػانوف تعػويض العمػاؿ وبموجبػه  1955واإلضراب العثمانييف، ثػـ وفػي عػاـ 

 ألغي قانوف تعويض العماؿ الفمسطيني.

ممػػا كػػاف لػػه األثػػر  1956عػػاـ  منظمػػة العمػػؿ الدوليػػةعضػػوية انضػػـ األردف ل    
 21/5/1961متكامػػؿ بتػػاري  الكبيػػر بعػػد ذلػػؾ فػػي صػػدور أوؿ قػػانوف عمػػؿ أردنػػي 

والػػػػذي اسػػػػتمر العمػػػػؿ بػػػػه حتػػػػى تػػػػاري   1961لسػػػػنة  21وهػػػػو قػػػػانوف العمػػػػؿ رقػػػػـ 
كمػػا كػػاف األردف  ،1996لسػػنة  8فػػاذ قػػانوف العمػػؿ رقػػـ عنػػدما بػػدأ ن 16/6/1996

، وكنتيجػػػة طبيعيػػػة 1971ف لمنظمػػػة العمػػػؿ العربيػػػة عػػػاـ احػػػد األعضػػػاء المؤسسػػػي
ردف بالمصػػػادقة عمػػػى عػػػدة اتفاقيػػػات عربيػػػة النضػػػمامه لهػػػاتيف المنظمتػػػيف قػػػاـ األ

( اتفاقيػة أصػدرتها 17( اتفاقيػات عربيػة مػف بػيف  6ودولية بمػغ عػددها حتػى اآلف  
( اتفاقيػػػة أصػػػدرتها  185  ( اتفاقيػػػة دوليػػػة مػػػف بػػػيف24و  منظمػػػة العمػػػؿ العربيػػػة،

التػي ( اتفاقيات مف االتفاقيات الثمانية األساسػية 7منظمة العمؿ الدولية مف بينها  
 تمثؿ حقوؽ اإلنساف في العمؿ.

 :2960لسنة  72قانوف العمؿ رقـ 

  1961لسػػنة  21يالحػػظ عمػػى المرحمػػة التػػي سػػبقت صػػدور قػػانوف العمػػؿ رقػػـ      
بػػػأف السػػػبب الرئيسػػػي فػػػي عػػػدـ وجػػػود تشػػػريع عمػػػؿ متكامػػػؿ فػػػي األردف فػػػي تمػػػؾ 
 المرحمػػػػة كػػػػاف عػػػػدـ وجػػػػود نظػػػػاـ اقتصػػػػادي واسػػػػع وصػػػػناعات مزدهػػػػرة ومشػػػػاريع
استثمارية متطورة، بؿ كاف الغالػب عمػى المجتمػع األردنػي ممارسػة المهػف والحػرؼ 
الصػغيرة والتجػػارة الضػػيقة التػػي تػػنظـ شػؤوف العمػػؿ فيهػػا بموجػػب األعػػراؼ والتقاليػػد 



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  22

 

السػػػائدة رنػػػذاؾ والعالقػػػات االجتماعيػػػة الخاصػػػة التػػػي كانػػػت تسػػػير نػػػواحي الحيػػػاة 
 وشؤونها.

وتعديالتػػػه شػػػؤوف العمػػػؿ بشػػػكؿ  1961لسػػػنة  21لقػػػد نظػػػـ قػػػانوف العمػػػؿ رقػػػـ      
شػػامؿ ، فػػنظـ شػػػؤوف االسػػتخداـ سػػػواء ل ردنيػػيف أو غيػػر األردنيػػػيف بالتعػػاوف مػػػع 
السػػمطات والهيئػػات األخػػرى المختصػػة وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بجمػػع المعمومػػات وتحميمهػػا 
وتيسػػيرها لمسػػمطات المعنيػػة بػػالتخطيط االقتصػػادي واالجتمػػاعي، كمػػا ونظػػـ أحكػػاـ 

تػػػدريب وشػػػروطه فػػػأفرد لػػػه فصػػػال خاصػػػًا ، وتنػػػاوؿ موضػػػوع عقػػػود العمػػػؿ عقػػػود ال
ميهػػػػا مػػػػف حقػػػػوؽ والتزامػػػػات الفرديػػػػة والجماعيػػػػة مػػػػف حيػػػػث تنظيمهػػػػا ومػػػػا يترتػػػػب ع

، كمػػػا نظػػػـ شػػػروط العمػػػؿ وظروفػػػه ومػػػا يتعمػػػؽ بػػػأمور الصػػػحة والسػػػالمة ألطرافهػػػا
بػػػات وسػػػاعات العمػػػؿ والعطػػػؿ واالجػػػازات إضػػػافة إلػػػى انػػػه عنػػػي بتنظػػػيـ شػػػؤوف نقا

العمػػاؿ وأصػػحاب العمػػؿ فػػأفرد فصػػاًل خاصػػًا لهػػا تضػػمف كيفيػػة تأسيسػػها وتسػػجيمها 
 ا ودورهػػا فػػي تمثيػػؿ أطػػراؼ اإلنتػػاج،واألحكػػاـ التػػي يجػػب أف تشػػتمؿ عميهػػا أنظمتهػػ

كمػػػا عػػػالض أيضػػػًا موضػػػوع تسػػػوية النزاعػػػات العماليػػػة  مػػػف خػػػالؿ منػػػدوبي التوفيػػػؽ 
 ومجالس التوفيؽ والمحاكـ الصناعية.

صػػدر بموجػػب هػػذا القػػانوف عػػدد مػػف األنظمػػة لتنفيػػذ أحكامػػه فػػي مجػػاالت  وقػػد    
جػػػراءات قضػػػايا العمػػػاؿ  ومفتشػػػي العمػػػؿ  عػػػدة منهػػػا المجمػػػس االستشػػػاري لمعمػػػؿ واا
واإلشػػػػػعار ب صػػػػػابات العمػػػػػؿ واإلصػػػػػابات المميتػػػػػة والوقايػػػػػة والسػػػػػالمة مػػػػػف اآلالت 

ية والعمػػػػؿ الصػػػػناعية وتشػػػػكيؿ أجهػػػػزة السػػػػالمة العماليػػػػة فػػػػي المؤسسػػػػات الصػػػػناع
جػػراءات  اإلضػػافي والميزانيػػة العموميػػة لنقابػػات العمػػاؿ وتسػػوية النزاعػػات العماليػػة واا
اشعارات اإلضراب واإلغالؽ والسػجالت والكشػوفات المطموبػة مػف أصػحاب العمػؿ 

 ومعاهد الثقافة العمالية.

 :2996( لسنة 8قانوف العمؿ رقـ )
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 0691نوف شػامؿ لمعمػؿ عػاـ أوؿ قػامنػذ إصػدارو  ياألردنػالمشػرع لقد سعى      
أف يعػالض كافػة المواضػيع ذات العالقػة بشػؤوف  0691لسػنة  10وهو القانوف رقـ 
فػػػػػػي المجػػػػػػاليف  ؿ المتاحػػػػػػة وبمػػػػػػا يتػػػػػػواءـ مػػػػػػع خصوصػػػػػػية األ ردفالعمػػػػػػؿ بالسػػػػػػب

االجتمػػاعي واالقتصػػادي فػػنجح فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ فػػي بعػػض المجػػاالت واخفػػؽ فػػي 
ت عميػػه ألكثػػر قػػانوف وسمسػػمة التعػػديالأخػػرى ، واسػػتمرت محػػاوالت تطػػوير ذلػػؾ ال

، وقػػد كػػاف لعضػػوية األردف فػػي منظمتػػي العمػػؿ العربيػػة مػػف ثالثػػة عقػػود ونصػػؼ
والدوليػػة ومصػػادقته عمػػى العديػػد مػػف االتفاقيػػات ورغبتػػه فػػي عكػػس صػػورة مشػػرقة 

لسػػػنة  8وف النافػػػذ حاليػػػا رقػػػـ عنػػػه فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ دور هػػػاـ  فػػػي صػػػياغة القػػػان
ة ة إلػػػى التطػػػورات االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة المتسػػػارع، كػػػؿ ذلػػػؾ باإلضػػػاف0669

ونقمت األردف نقمة نوعية في جميع المناحي  التي حصمت عمى مدى تمؾ السنوات
لتطػػورات فػػي خاصػػة اإلقتصػػادية واإلجتماعيػػة ،األمػػر الػػذي اسػػتدعى مواكبػػة هػػذو ا

 .إطار قانوف عمؿ جديد

افػػػة مواضػػػيع العمػػػؿ مػػػف لقػػػد جػػػاء هػػػذا القػػػانوف كسػػػابقه مػػػف حيػػػث شػػػموله لك     
مختمػػؼ الجوانػػب المتعمقػػة بالعمػػؿ وعالقػػات العمػػؿ، غيػػر انػػه جػػاء بنصػػوص أكثػػر 
دقة وتنظيما وتناسقا وأكثر عصرية وانسجاما مع أحكاـ االتفاقيػات العربيػة والدوليػة 
وركػػز عمػػى عموميػػات المواضػػيع ولػػـ يػػدخؿ فػػي دقػػائؽ تفاصػػيمها كمػػا فعػػؿ القػػانوف 

ذلػؾ لمجمػس الػوزراء مػف خػالؿ أنظمػة يصػدرها لتنفيػذ  السابؽ بؿ أعطى صػالحية
 أحكامه ولوزير العمؿ مف خالؿ تعميمات وقرارات يتخذها في هذا المجاؿ.

و شمؿ بأحكامػه جميػع المؤسسػات والعمػاؿ بغػض النظػر عػف عػدد العػامميف       
فػػػي المؤسسػػػة حيػػػػث ألغػػػى مصػػػػطمح المؤسسػػػة المنتظمػػػػة الػػػذي كانػػػػت تعػػػرؼ بػػػػه 

التػي كػاف يسػتثنيها عماؿ فأكثر في القػانوف السػابؽ و  ستخدـ خمسةالمؤسسة التي ت
القػػػػانوف مػػػػف الكثيػػػػر مػػػػف أحكامػػػػه ويحػػػػـر العػػػػامميف فيهػػػػا مػػػػف العديػػػػد مػػػػف الحقػػػػوؽ 

 واالمتيازات التي كانت تعطى لمعامميف اآلخريف.
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، وكػػػاف مػػػف الدسػػػتور 23وهػػػذا القػػػانوف كسػػػابقه شػػػرع بموجػػػب أحكػػػاـ المػػػادة      
 اب عديدة هامة منها أف صدورو كاف ضروريًا لمواكبة التطوراتصدورو يستند ألسب

، خاصة بعد اتساع حجـ السػوؽ وحػدوث تغييػرات االقتصادية واالجتماعية لممممكة
جذرية عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي شهدتها المممكػة منػذ إصػدار القػانوف 

ا الصػناعات تطػورت خاللهػ اعامػ 35السابؽ والذي كاف قد مضػى عميػه أكثػر مػف 
، يضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ أف هػػػذا القػػػانوف جػػػاء واتسػػػعت المؤسسػػػات وازدهػػػر االقتصػػػاد

لقصػور استجابة لدعوات وحاجػات أطػراؼ العمػؿ والعمميػة اإلنتاجيػة لسػد الػنقص وا
والذي كاف يمثؿ استمرار تطبيقه عبئػا كبيػرا عمػى في نصوص القانوف الذي سبقه، 

 مؿ مع نصوصه وأحكامه.أطراؼ العمؿ واألطراؼ األخرى التي تتعا

 :(6996لسنة  8لنافذ )القانوف رقـ مالمح قانوف العمؿ ا 

 :شموؿ أحكامو -6
 :فة شؤوف العمؿ وقضاياو وبشكؿ خاصفقد شمؿ بأحكامه كا    

 تفتيش العمؿ. 
 .التشغيؿ والتوجيه المهني وتنظيـ استخداـ العماؿ غير األردنييف 

  عقد التدريب المهني وشروط كػؿ عقد العمؿ الفردي وعقد العمؿ الجماعي و
 منها وأثارو.

 .حماية األجور وتحديد الحد األدنى ل جور 

 .تنظيـ العمؿ واالجازات 

 السالمة والصحة المهنية. 

  إصػػػػػػابات العمػػػػػػؿ وأمػػػػػػراض المهنػػػػػػة لغيػػػػػػر المشػػػػػػموليف بأحكػػػػػػاـ الضػػػػػػماف
 االجتماعي.

 ابات العماؿ ونقابات أصحاب العمؿنق. 

 جماعية.تسوية النزاعات العمالية ال 
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 الدعاوى العمالية الفردية. 

كمػػا اعتبػػر أف الحقػػوؽ العماليػػة الػػواردة فيػػه تمثػػؿ الحػػد األدنػػى الػػذي ال يجػػوز      
ه إعطػػاء العامػػؿ اقػػؿ منػػه واعتبػػر بػػاطال كػػؿ شػػرط فػػي عقػػد أو اتفػػاؽ يتنػػازؿ بموجبػػ

، كمػػػا اعتبػػػر ممزمػػػا أي حػػػؽ مػػػنح لمعامػػػؿ العامػػػؿ عػػػف أي حػػػؽ مػػػف هػػػذو الحقػػػوؽ
رخر أو عقد عمؿ أو اتفاؽ أو قرار إذا كاف أي منها يرتب له حقوقا   بموجب قانوف

 أفضؿ مف الحقوؽ المقررة بموجب هذا القانوف.
وأوكػػؿ مهمػػة الرقابػػة عمػػى تطبيػػؽ أحكامػػه لمفتشػػي العمػػؿ الػػذيف تػػـ إعطػػاؤهـ      

صػفة الضػابطة العدليػػة فػي أدائهػـ لمهػػامهـ هػذو، ولػوزارة العمػػؿ مهمػة تنظػيـ سػػوؽ 
التوجيه المهني  وتوفير فرص العمؿ ل ردنييف وترخيص المكاتػب الخاصػة العمؿ و 

 لمتشغيؿ وتنظيـ استخداـ العماؿ غير األردنييف.

تنظػيـ سػوؽ العمػؿ والتوجيػه فتتولى وزارة العمؿ بموجب هػذو النصػوص مهػاـ      
، والقيػػػػاـ بػػػػدور الوسػػػػاطة لتشػػػػغيؿ األردنيػػػػيف فػػػػي داخػػػػؿ المممكػػػػة وخارجهػػػػا المهنػػػػي
، كمػػا تقػـو بتنظػػيـ اسػػتخداـ تشػغيؿ خاصػػة  لمقيػػاـ بهػذو المهمػػة خيص لمكاتػػبوالتػر 

ر فيهػا بػديؿ مػف العمػاؿ العمالة الوافدة وفؽ حاجة السػوؽ وفػي المهػف التػي ال يتػوف
، وال يجيػػز قػػانوف العمػػؿ اسػػتخداـ أي عامػػؿ وافػػد إال بعػػد الحصػػوؿ عمػػى األردنيػػيف

اقػػػػب صػػػػاحب العمػػػػؿ بحيػػػػث يعموافقػػػة وزيػػػػر العمػػػػؿ وفػػػػؽ األسػػػػس المشػػػار إليهػػػػا، 
لػه بالعمػؿ عمػى نفقػة صػاحب  ، ويتـ تسفير العامؿ غير المصرحالمخالؼ بالغرامة

، نظمػػة وتعميمػػات بموجػػب هػػذا القػػانوف، وفػػي هػػذا المجػػاؿ تػػـ إصػػدار عػػدة أالعمػػؿ
، منهػػا نظػػاـ مكاتػػب التشػػغيؿ الخاصػػػة ؼ تنظػػيـ شػػروط التشػػغيؿ فػػي المممكػػةبهػػد

ؿ غيػػػػر األردنيػػػػيف وتعميمػػػػات شػػػػروط اسػػػػتقداـ ونظػػػػاـ رسػػػػـو تصػػػػاريح عمػػػػؿ العمػػػػا
 واستخداـ العماؿ غير األردنييف.

 أشخاص قانوف العمؿ والفئات المشمولة بأحكامو: -2
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عرؼ قانوف العمؿ األردني العامؿ بأنه  كؿ شخص ذكرًا كػاف أو أنثػى يػؤدي      
عمػػال لقػػاء اجػػر ويكػػوف تابعػػا لصػػاحب العمػػؿ وتحػػت إمرتػػه ويشػػمؿ ذلػػؾ األحػػداث 

 مف كاف قيد التجربة أو التأهيؿ(.و 

ف يكػػوف عمػػؿ العامػػؿ فػػي فقػػد تميػػز هػػذا القػػانوف عػػف سػػابقه بأنػػه لػػـ يشػػترط أ     
، وهػػذا يعنػػي توسػػيع قاعػػدة تعريػػؼ العامػػؿ وشػػموؿ هػػذا القػػانوف لفئػػة مكػػاف العمػػؿ

دارتػه فػي غيػر مكػاف  العماؿ الػذيف يػؤدوف أعمػالهـ تحػت إشػراؼ صػاحب العمػؿ واا
يؤدي العامؿ عممه في منزله أو في مكاف خاص بػه غيػر مكػاف  ، كأفالعمؿ نفسه

دارتػػه التػػي تعتبػػر  العمػػؿ ولكػػف دوف أف يخػػرج مػػف نطػػاؽ التبعيػػة لصػػاحب العمػػؿ واا
 شرطا أساسيا يتميز به عقد العمؿ عف غيرو مف العقود.

أمػا صػاحب العمػؿ فقػد عرفػه القػانوف فػي المػادة الثانيػة منػه بأنػه  كػؿ شػخص     
نػػوي يسػػتخدـ بػػأي صػػفة كانػت شخصػػًا أو أكثػػر مقابػػؿ اجػػر( وحسػػب طبيعػي أو مع

العمػؿ الػػذي  هػذا التعريػؼ فػ ف القػػانوف لػـ يشػترط فػػي صػاحب العمػؿ أف يتخػػذ مػف
، يكوف هػدؼ صػاحب العمػؿ تحقيػؽ الػربح، كما لـ يشترط أف يزاوله حرفة أو مهنة

 عمػؿ تسػريفبمجرد استخدامه لشػخص مقابػؿ اجػر ألداء عمػؿ مػا اعتبػر صػاحب 
، فػػالعبرة هنػػا بالتبعيػػة القانونيػػة وحػػدها، فػػ ذا تحقػػؽ ذلػػؾ عميػػه أحكػػاـ قػػانوف العمػػؿ

اعتبرت العالقة بيف الطرفيف عالقة عمؿ، بغض النظر عف هدؼ صػاحب العمػؿ 
 مف حيث استهدافه لمربح المادي أـ ال.

وقػػد اسػػتثنى القػػانوف مػػف تطبيػػؽ أحكامػػه فئػػات مػػف العػػامميف فػػي عػػدد مػػف      
 هذا االستثناء بالطبع يشمؿ مف يستخدمهـ وهـ:المجاالت و 

o لموظفيف العاميف وموظفي البمدياتا: 

فػػالموظؼ العػػاـ مشػػموؿ بأحكػػاـ نظػػاـ الخدمػػة المدنيػػة وموظػػؼ البمديػػة يخضػػع  
ألحكػػاـ قػػانوف البمػػديات أمػػا مػػف تسػػتخدمهـ المؤسسػػات العامػػة أو البمػػديات خػػارج 
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ت فيشػممهـ قػانوف العمػؿ ويخضػعوف إطار نظاـ الخدمػة المدنيػة أو قػانوف البمػديا
 ألحكامه.

o  الذيف يعمموف في مشاريعه دوف اجرأفراد عائمة صاحب العمؿ: 

حيػػػث اشػػػترط القػػػانوف أف يكػػػوف عممهػػػـ دوف اجػػػر واف يكونػػػوا مػػػف أفػػػراد عائمػػػة  
صاحب العمؿ ، دوف أف يحدد المرجعية في تعريؼ عائمة صاحب العمؿ، غيػر 

 احب العمؿ هـ مف يعيمهـ فعميًا.أف الغالب هو أف أفراد عائمة ص

o  وبستانييها وطهاتها ومف في حكمهـخدـ المنازؿ:  

ويقصد بالمنازؿ األماكف المخصصة لمسكف الخاص وال يقصد بها غير ذلؾ مف 
األمػػػاكف المخصصػػػة لمسػػػكف مثػػػؿ بعػػػض البنايػػػات التػػػي تسػػػتخدـ لمسػػػكف العػػػاـ 

 كمنازؿ الطالبات أو منازؿ كبار السف وغيرها.

أف كػػػػػؿ مػػػػػف يعمػػػػػؿ فػػػػػي هػػػػػذو المنػػػػػازؿ المعػػػػػدة لمسػػػػػكف الخػػػػػاص كالخػػػػػدـ  أي    
والبسػػػػتانييف والطهػػػػاة ومػػػػف فػػػػي حكمهػػػػـ ممػػػػف يعممػػػػوف فػػػػي هػػػػذو المنػػػػازؿ  كمربيػػػػة 

 األطفاؿ مثال، ال يخضعوف ألحكاـ قانوف العمؿ.

o  عمػػاؿ الزراعػػػة عػػػدا الػػػذيف يػػػتـ شػػػمولهـ بأحكػػػاـ هػػػذا القػػػانوف بموجػػػب نظػػػاـ
 يصدر لهذو الغاية: خاص

فػػػػي المشػػػػاريع والمجػػػػاالت  وتشػػػػمؿ عبػػػػارة عمػػػػاؿ الزراعػػػػة كػػػػؿ مػػػػف يعمػػػػؿ     
عمػػػى مختمػػػؼ أنواعهػػػا والبسػػػتنه والغابػػػات وتربيػػػة الحيوانػػػات والمواشػػػي الزراعيػػػة 

 مهما كبرت هذو المشاريع أو صغرت.

نظػػػػاـ فئػػػػات عمػػػػاؿ  2113لسػػػػنة  4وتجػػػػدر اإلشػػػػارة هنػػػػا الػػػػى النظػػػػاـ رقػػػػـ      
ه مجموعػة مػف فئػات بػف العمػؿ الػذي شػمؿ بموجالزراعة الخاضعيف ألحكػاـ قػانو 
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عمػػػاؿ الزراعػػػة بمعظػػػـ أحكػػػاـ قػػػانوف العمػػػؿ وهػػػي فئػػػات المهندسػػػيف الػػػزراعييف 
واألطبػاء البيطػرييف وعمػاؿ الزراعػة فػي المؤسسػات الحكوميػة والعمػاؿ الػػزراعييف 

والعماؿ الفنييف فػي المشػاتؿ والمفرخػات الحيوانيػة المختمفػة عمى اآلالت الزراعية 
 ارع تربية األسماؾ ومزارع تربية النحؿ.ومز 

 34إلػى القػانوف المػدني األردنػي رقػـ  وفي هذا المجاؿ ال بد مف التطػرؽ     
مؿ في وبشكؿ خاص فصؿ عقد العمؿ الذي نظـ أحكاـ عقد الع 1976لسنة 

، حيػث تعػد القواعػد الػواردة فيػه باعتبػارو قػانوف منػه 832إلػى  815المواد مػف 
ليهػا فيمػا سػكت عنػه الػنص فػي قػانوف العمػؿ بصػفته قػانوف عاـ قواعد يرجع إ

مػػػف القػػػانوف المػػػدني عمػػػى أف  ال تسػػػري  832/2خػػاص ، فقػػػد نصػػػت المػػػادة 
أحكػػاـ عقػػد العمػػؿ عمػػى العمػػاؿ الخاضػػعيف لقػػانوف العمػػؿ إال بالقػػدر الػػذي ال 
تتعػػػارض فيػػػه صػػػراحة أو ضػػػمنا مػػػع التشػػػريعات الخاصػػػة بهػػػـ( وعميػػػه فػػػاف 

ناهـ قػػػانوف العمػػػؿ مػػػف أحكامػػػه يعتبػػػروف حكمػػػا خاضػػػعيف العمػػػاؿ الػػػذيف اسػػػتث
، مثػػؿ خػػدـ قػػانوف المػػدني فػػي موضػػوع عقػػد العمػػؿلمنصػػوص التػػي جػػاء بهػػا ال

المنػازؿ وبسػػتانييها ومػػف فػػي حكمهػػـ وعمػاؿ الزراعػػة ، فهػػؤالء يعتبػػروف عمػػاال 
بالمعنى الذي جاء به تعريػؼ العامػؿ فػي المػادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ رغػـ 

، فهػػػذا االسػػػتثناء ال يعنػػػي ف قػػػد اسػػتثناهـ مػػػف الشػػػموؿ بأحكامػػهالقػػػانو أف هػػذا 
إخراجهـ مف صػفة العامػؿ بػالمعنى القػانوني لهػذو الصػفة، وكػؿ مػا فػي األمػر 
أنهػػػػػـ يخضػػػػػعوف ألحكػػػػػاـ القػػػػػانوف المػػػػػدني فػػػػػي عممهػػػػػـ وحقػػػػػوقهـ وعالقػػػػػاتهـ 

 بأصحاب العمؿ بدال مف قانوف العمؿ.

انوف لقطاعي خدـ المنازؿ وعماؿ الزراعة مف وبشكؿ عاـ يعتبر استثناء الق     
، كافػة المسػتويات المحميػة والدوليػةأحكامه مف المواضيع التي أشبعت بحثا عمى 

فعمػػػى الصػػػعيد المحمػػػي تراجعػػػت كثيػػػرا حجػػػة اسػػػتثناء قطػػػاع الزراعػػػة مػػػف قػػػانوف 
عمػػى قطػػاعي  العمػػؿ بهػػدؼ عػػدـ تحميمػػه أعبػػاء جديػػدة، وحجػػة صػػعوبة الرقابػػة
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، خاصػػة فػػي ظػػؿ الحمػػوؿ المطروحػػة فػػي هػػذا الشػػأف مػػف المنػػازؿالزراعػػة وخػػدـ 
خػػالؿ معػػايير العمػػؿ الدوليػػة وتجػػارب الكثيػػر مػػف الػػدوؿ التػػي شػػممت بأحكامهػػا 

، ناهيػػػػػؾ عػػػػػف مخالفػػػػػة هػػػػػذو ات العػػػػػامميف ومنهػػػػػا هػػػػػذيف القطػػػػػاعيفكافػػػػػة قطاعػػػػػ
 .دولية والحقوؽ األساسية في العمؿاالستثناءات  لممعايير ال

 عقد العمؿ: -3

نظػػـ العالقػػة العقديػػة بػػيف العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ وشػػروط تنظػػيـ عقػػد العمػػؿ      
 :نهما وحدد حاالت انتهاؤو كما يميبي

 :الحاالت الطبيعية –أ 

 وتتمثؿ حصرا في إحدى الحاالت التالية:

  ف عمى إنهائه.إذا اتفؽ الطرفا 

  .إذا انتهت مدة العقد أو انتهى العمؿ نفسه 

  دو مرض أو عجز عف العمؿمؿ أو أقعإذا توفي العا. 

  لعمؿ في حالة روعي في العقد شخصيتهإذا توفي صاحب ا. 

 وعقد العمؿ و القػوانيف المرعيػة حاالت مخالفة أي مف الطرفيف لشروط العمؿ –ب 
مػػػػف  16و 18وهػػػػي حػػػػاالت محػػػػددة عمػػػػى سػػػػبيؿ الحصػػػػر فػػػػي المػػػػادتيف 

 القانوف.

ية أو فنيػػػة لػػػدى صػػػاحب ى ذلػػػؾ ظػػػروؼ اقتصػػػادالحػػػاالت الطارئػػػة: إذا اقتضػػػ –ج 
العمؿ مثؿ كتقميص حجـ العمػؿ أو اسػتبداؿ نظػاـ إنتػاج بػوخر أو التوقػؼ 

 .نهائيا عف العمؿ
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واعتبػػػر القػػػانوف إنهػػػاء خدمػػػة العامػػػؿ فػػػي غيػػػر هػػػذو الحػػػاالت  فصػػػال تعسػػػفيا      
 .عمؿيستوجب التعويض أو إعادته إلى ال

 :حماية األجور  -4

مايػػة األجػػور مػػف حيػػث كيفيػػة تحديػػدها باالتفػػاؽ افػػرد القػػانوف فصػػال كػػامال لح     
بػػػيف العامػػػؿ وصػػػاحب العمػػػؿ، وبمػػػا ال يقػػػؿ عػػػف الحػػػد األدنػػػى ل جػػػور الػػػذي يػػػتـ 
تحديدو مف خالؿ لجنػة تمثػؿ أطػراؼ العمػؿ الػثالث ، تأخػذ بعػيف االعتبػار تكػاليؼ 

 المعيشة التي تضعها الجهات المختصة.

ال تتجػػػاوز سػػػبعة أيػػػاـ مػػػف تػػػاري   وأوجػػب أف يػػػدفع األجػػػر لمعامػػػؿ خػػػالؿ مػػدة     
اسػػتحقاقه، وحػػدد الحػػاالت التػػػي يجػػوز فيهػػا الحسػػـ مػػػف األجػػور ومنػػع الحسػػـ مػػػف 

 األجر ألسباب أخرى غيرها.

ووضػػػع قواعػػػد لمرقابػػػة عمػػػى إجػػػراءات صػػػاحب العمػػػؿ التأديبيػػػة، وحمػػػى أجػػػر     
رى العامػػؿ فػػي حالػػة إفػػالس صػػاحب العمػػؿ واعتبػػر األجػػور والحقػػوؽ العماليػػة األخػػ

سمطة دعاوى األجػور   ديونا ممتازة امتيازا عاما مف الدرجة األولى، وأوجب تشكيؿ
التػػي تعتبػػر شػػكال مػػف أشػػكاؿ المحػػاكـ الخاصػػة لنظػػر دعػػاوى األجػػور التػػي يقيمهػػا 

 العامؿ لممطالبة بأجورو المتأخرة أو المحسومة بطرؽ غير قانونية.

 :تنظيـ العمؿ الداخمي -5

( عمػاؿ أف 01عمى صاحب العمؿ الذي يشغؿ أكثػر مػف  لقد أوجب القانوف      
يضػػع نظامػػػا داخميػػا لتنظػػػيـ العمػػؿ يبػػػيف فيػػه أوقػػػات الػػدواـ وفتػػػرات الراحػػة اليوميػػػة 
واألسبوعية ومخالفات العمؿ والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها و مف ذلػؾ الفصػؿ 

 مف العمؿ وكيفية تنفيذها.
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لمعامػػؿ واشػػترط أف ال يػػتـ تشػػغيمه  سػػبوعيةوحػػدد سػػاعات العمػػؿ اليوميػػة واأل       
% مػػف 125ال يقػػؿ عػف  أكثػر مػف هػػذو السػاعات إال بموافقتػه ومقابػػؿ اجػر إضػافي

، وأعطػاو الحػؽ فػي يػػـو عطمػة أسػبوعية مدفوعػة األجػر ، ونػص عمػػى أجػرو المعتػاد
% مف أجرو المعتاد في حالة عممه خالؿ 151أف يدفع له أجرا إضافيا ال يقؿ عف 

سبوعية أو األعياد الدينية والعطؿ الرسمية ومنحه الحؽ في إجػازة سػنوية العطؿ األ
يومػا إذا زادت مػدة خدمتػه  21ما إذا قمت خدمته عػف خمػس سػنوات ويو  14مدتها 

 وهي: عمى ذلؾ، كما منح العامؿ اجازات أخرى

 اإلجازة المرضية. 
 . إجازة لاللتحاؽ بدورة لمثقافة العمالية 

 ض   لمرة واحدة(.إجازة ألداء فريضة الح 

  شهور(.  4اإلجازة الدراسية   دوف اجر ولمدة 

 مكػػػة أو إجػػازة لكػػؿ مػػف الػػػزوجيف لمرافقػػة زوجػػه إذا انتقػػػؿ لمعمػػؿ خػػارج المم
 (.المحافظة  سنتيف دوف اجر

 اجازات المرأة العاممة :
 ة أطفالها  سنة واحدة  دوف اجر(إجازة المرأة لتربي. 
   الوضع وبعدو بأجر كامؿ سابيع قبؿعشرة أإجازة األمومة.) 

 خالؿ السنة األولى مف الوالدة  ساعة واحدة  يوميا فترات إرضاع.) 

 :استخداـ المرأة العاممة واإلحداثشروط  -6

وضػػع حمايػػات متعػػددة لممػػرأة العاممػػة وأعطاهػػا امتيػػازات خاصػػة، فقػػد أعطػػي      
ألوقػات التػي وزير العمػؿ صػالحية إصػدار قػرار يحػدد فيػه الصػناعات واألعمػاؿ وا

، كمػا منػع إنهػاء خػدمات المػػرأة نسػاء فيهػا واالسػتثناءات عمػػى ذلػؾيحظػر تشػغيؿ ال
العاممػػػػة أو توجيػػػػه إشػػػػعار لهػػػػا إلنهػػػػاء خػػػػدماتها أثنػػػػاء حممهػػػػا وابتػػػػداء مػػػػف الشػػػػهر 
السادس مف حممها وخالؿ فترة إجازة األمومة، ومنحها عدة اجػازات  إضػافية منهػا 
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جػػازة التفػػرغ لإجػػازة الوضػػ جػػازة مرافقػػة الػػزوج فػػي حالػػة انتقالػػه تربيػػة أطفالهػػاع، واا ، واا
لمعمػػؿ خػػارج المممكػػة أو خػػارج المحافظػػة التػػي تعمػػؿ بهػػا، وفتػػرات راحػػة إلرضػػاع 

 مولودها.

ة وبالنسبة لعمؿ األحداث فقد منع القانوف تشغيؿ الحدث الذي لـ يكمؿ السادس    
عمػاؿ الخطػرة أو ، كمػا منػع تشػغيمه فػي األعشر مف عمرو بػأي صػورة مػف الصػور

المرهقػػة أو المضػػػرة بالصػػحة قبػػػؿ بمػػوغ الثامنػػػة عشػػر مػػػف عمػػرو، وتػػػـ تحديػػد هػػػذو 
، و منػػع تشػػغيمه أكثػػر مػػف صػػدر عػػف وزيػػر العمػػؿ بهػػذا الخصػػوص األعمػػاؿ بقػػرار

حػدة بعػد ست ساعات في اليـو الواحػد مػع إعطػاءو فتػرة راحػة ال تقػؿ عػف سػاعة وا
مه مػػػا بػػػيف السػػػاعة الثامنػػػة مسػػػاء ، و منػػػع تشػػػغيكػػػؿ أربػػػع سػػػاعات عمػػػؿ متصػػػمة

 والسادسة صباحا وفي األعياد الدينية والعطؿ الرسمية والعطؿ األسبوعية.

 السالمة والصحة المينية: -7

أوجػػػػب عمػػػػى صػػػػاحب العمػػػػؿ تػػػػوفير االحتياطػػػػات والتػػػػدابير الالزمػػػػة لحمايػػػػة      
، ممة فيػهعػف العمػؿ واآلالت  المسػتعالعماؿ مف األخطار واألمراض التي قد تػنجـ 

، وأوجػػػػب ة لمعػػػػامميف ووسػػػػائؿ اإلسػػػػعاؼ الطبػػػػيوتػػػػوفير وسػػػػائؿ الحمايػػػػة الشخصػػػػي
تشػػػكيؿ لجػػػاف لمسػػػالمة والصػػػحة المهنيػػػة وتعيػػػيف مشػػػرفيف فػػػي المؤسسػػػات العامػػػة 

نشػػاء وحػػدات طبيػػة مشػػتركة بػػيف الم جػػراء الفحػػوص الطبيػػة والخاصػػة واا ؤسسػػات واا
نظمػػة وتعميمػػات وقػػرارات ، وقػػد صػػدر بموجػػب هػػذو األحكػػاـ عػػدة أيػػة لمعمػػاؿالدور 

نظمػػت كيفيػػة تنفيػػذ التزامػػات كػػؿ طػػرؼ وطػػرؽ الرقابػػة عمػػى ذلػػؾ والتفاصػػيؿ الفنيػػة 
 األخرى.

وحػػدد القواعػػد واإلجػػراءات الخاصػػة ب صػػابات العمػػؿ وأمػػراض المهنػػة لمعمػػاؿ      
 غير المشموليف بأحكاـ الضماف االجتماعي والحقوؽ المترتبة لهـ في ذلؾ.

 لجماعية:عالقات العمؿ ا -8
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أعطى العماؿ في المهنة الواحدة الحؽ في تأسيس نقابة خاصػة بهػـ، ولمعمػاؿ     
في تمؾ المهنة االنتساب إليها وحظر عمى صاحب العمػؿ أف يشػترط عمػى العامػؿ 
عدـ االنتساب لمنقابة مقابؿ تشغيمه لديه أو أف يعمؿ عمى اإلجحاؼ بأي حػؽ مػف 

مجموع النقابات تأسػيس االتحػاد العػاـ لمنقابػات حقوقه بسبب انتسابه لمنقابة وأجاز ل
، كمػػػا أجػػػاز لهػػػذو االتحػػػادات قػػػابتيف أو أكثػػػر تشػػػكيؿ اتحػػػاد مهنػػػيالعماليػػػة وألي ن

 االنضماـ إلى أي منظمة عمالية عربية أو دولية.

قابػػػػة لهػػػػـ لرعايػػػػة مصػػػػالحهـ كمػػػػا مػػػػنح أصػػػػحاب العمػػػػؿ الحػػػػؽ فػػػػي تأسػػػػيس ن    
تأسيس نقابػات العمػاؿ وأصػحاب العمػؿ وطريقػة ، وقد وضع القانوف قواعد لالمهنية

دارتهػػػا وحمهػػػا اختياريػػػا أو قضػػػائيا، وأعطاهػػػا الحػػػؽ فػػػي وضػػػع أنظمتهػػػػا  عممهػػػا واا
 الداخمية لتنظيـ شؤونها وعممها.

ونظػػـ شػػؤوف تأسػػيس نقابػػات العمػػاؿ ونقابػػات أصػػحاب العمػػؿ وتسػػجيمها لػػدى      
، وكيفيػة ضػع أنظمتهػا الداخميػةفها وكيفيػه و مسجؿ النقابات في الوزارة ، وحدد أهػدا

مػػف نقابػػة تصػنيؼ المهػػف ومجموعػػات المهػف المتماثمػػة التػػي ال يجػػوز تأسػيس أكثػػر 
 . واحدة تمثؿ العماؿ فيها

وحصػػر حػػاالت حػػؿ النقابػػات بحػػالتيف همػػا الحػػؿ االختيػػاري بقػػرار مػػف الهيئػػة      
وحصػر الحػؽ ، بنػاء عمػى دعػوى يقيمهػا وزيػر العمػؿالعامة لمنقابة والحؿ القضػائي 

، وأوجػب عمػى النقابػة إعػداد االنضماـ إليها في األردنييف فقطفي تأسيس النقابات و 
السجالت والدفاتر التي يقررها الوزير وأجاز لمفتشي العمؿ اإلطػالع عميهػا فػي أي 

 وقت في مقر النقابة.

كما وضع مراحؿ خاصػة لحػؿ النزاعػات الجماعيػة وهػي إلزاميػة لمطػرفيف فػور      
النػػػزاع وتبػػػدأ بمرحمػػػة تػػػدخؿ منػػػدوب التوفيػػػؽ الػػػذي يعينػػػه الػػػوزير،ثـ مجمػػػس نشػػػوء 

، ويتكػػوف مجمػػس التوفيػػؽ  فشػػؿ منػػدوب التوفيػػؽ فػػي حػػؿ النػػزاع التوفيػػؽ فػػي  حالػػة
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، ثػـ مرحمػػة يرمػف ممثمػيف بالتسػاوي عػػف الطػرفيف ويرأسػه شػخص محايػػد يعينػه الػوز 
التوفيؽ في حمه، والتي المحكمة العمالية في حاؿ فشؿ مجمس  نظر النزاع مف قبؿ

تشكؿ مف ثالث قضاة يسػميهـ المجمػس القضػائي، ويعتبػر قػرار المحكمػة فػي هػذو ت
الحالػػة قطعيػػا غيػػر قابػػؿ لمطعػػف ال إداريػػا وال قضػػائيا. كمػػا نظػػـ شػػروط اإلضػػراب 
واإلغػػالؽ ومنػػػع المجػػػوء إلػػػى أي منهمػػػا إذا كػػاف النػػػزاع محػػػاال إلػػػى أي مرحمػػػة مػػػف 

 مراحمة النظر فيه.

 اعات العمؿ الفردية:نز  -9

وضػػػػع القواعػػػػد الخاصػػػػة بكيفيػػػػة نظػػػػر الػػػػدعاوى العماليػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المحػػػػاكـ      
النظامية التي أوكؿ لها مهمة البت في النزاعات العمالية الفردية باستثناء النزاعات 

، وأوجػػب أف سػػمطة دعػػاوى األجػػور فػػي البػػت فيهػػا الخاصػػة بػػاألجور التػػي تخػػتص
ضػػػائية هػػػذو مسػػػتعجمة، وأعفػػػى العامػػػؿ مػػػف أي رسػػػـو ءات الجهػػػات القتكػػػوف إجػػػرا

، ومنػػع سػػماع أي دعػػوى  لممطالبػػة بحقػػوؽ مضػػى عمػػى نشػػوء سػػبب المطالبػػة عنهػػا
 بها أكثر مف سنتيف.

 حقوؽ نياية الخدمة : -20

أعطػى العامػػؿ الحػؽ فػػي مطالبػػة صػاحب العمػػؿ بػالتعويض عػػف الفصػػؿ إذا       
شػػهور وال ا ال يقػػؿ عػػف أجػػور ثالثػػة ثبػػت أف فصػػمه كػػاف تعسػػفيا، وحػػدد مقػػدارو بمػػ

، وفػػػي حالػػػة العقػػػد المحػػػدد المػػػدة أعطػػػاو الحػػػؽ فػػػي يزيػػػد عمػػػى أجػػػور سػػػتة شػػػهور
تقاضػػي كامػػؿ أجػػورو وحقوقػػه عػػف كامػػؿ المػػدة المتبقيػػة مػػف العقػػد فػػي حالػػة إنهػػاء 
خدماتػػه قبػػؿ انتهػػاء مػػدة العقػػد ألسػػباب غيػػر قانونيػػة، ومػػنح العامػػؿ غيػػر المشػػموؿ 

جتمػػػػاعي مكافػػػأة عنػػػػد انتهػػػاء خدمتػػػه يػػػػدفعها صػػػاحب العمػػػػؿ بأحكػػػاـ الضػػػماف اال
 مقدارها اجر شهر واحد عف كؿ سنة مف سنوات خدمته.
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وفي حالة تعرضه إلصابة عمؿ أو لمرض مهني ، فعمى صاحب العمػؿ دفػع        
ذا أدت مشػػموليف بأحكػػاـ الضػػماف االجتمػػاعيتعػػويض لػػه إف كػػاف مػػف غيػػر ال ، واا

 عجز الكمي أو العجز المؤقت أو العجز الجزئي الدائـ.اإلصابة إلى الوفاة أو ال

 -األنظمة الصادرة بموجب قانوف العمؿ:

 وتعديالته:1996لسنة  56نظاـ مفتشي العمؿ رقـ  .1

جػػاء هػػذا النظػػاـ لتحديػػد اهػػداؼ التفتػػيش والشػػروط التػػي يجػػب اف تتػػوفر فػػي 
عمػػػؿ المفػػتش وصػػالحياته وواجباتػػه وكيفيػػة أدائػػػه لمهامػػه وواجبػػات صػػاحب ال

 تجاهه.

 1997لسػػنة  36نظػاـ رسػػـو تصػػاريح عمػػؿ العمػػاؿ غيػػر االردنيػػيف رقػػـ   .2
 وتعديالته:

حػػدد مقػػدار رسػػـو تصػػريح العمػػؿ التػػي يتوجػػب اسػػتيفائها مػػف صػػاحب العمػػؿ 
، حيث فرؽ النظاـ في تحديػد هػذو الرسػـو يستخدمهعف كؿ عامؿ غير أردني 

ؿ فػػػي قطػػػاع الزراعػػػة مػػػؿ العربػػػي والعامػػػؿ غيػػػر العربػػػي وبػػػيف العامػػػابػػػيف الع
والعامؿ في القطاعػات األخػرى، كمػا أعطػى خصوصػية فػي اجػراءات اسػتيفاء 
هػػذو الرسػػػـو عػػف العمػػػاؿ فػػػي المنػػاطؽ الصػػػناعية المؤهمػػة تتضػػػمف تسػػػهيالت 

 ورسـو مخفضة بهدؼ تشجيع اإلستثمار.  

( لسػػػنة 7نظػػػاـ تشػػػكيؿ لجػػػاف ومشػػػرفي السػػػالمة والصػػػحة المهنيػػػة رقػػػـ    .3
1998: 

لنظػػاـ كػػؿ مؤسسػػة تسػػتخدـ نسػػبة معينػػة مػػف العمػػاؿ فػػي القطاعػػات الػػـز هػػذا ا
التي يحددها الوزير تشكيؿ جهاز وظيفي متخصص لمسالمة والصحة المهنية 
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رغ يتناسب مع عدد العماؿ في المؤسسة يتكوف مف مشرؼ اخصائي وفني متف
 ، وبيف النظاـ مهاـ وواجبات كؿ منهـ.ولجنة لمسالمة والصحة المهنية

 :1998( لسنة 8وط واجراءات االضراب واالغالؽ رقـ  نظاـ شر   .4

عػػػػػرؼ هػػػػػذا النظػػػػػاـ كػػػػػؿ مػػػػػف االضػػػػػراب واالغػػػػػالؽ وبػػػػػيف شػػػػػروطهما وبػػػػػيف 
المؤسسػات التػػي تقػػدـ الخػػدمات العامػػة التػي يتطمػػب اضػػراب عمالهػػا اجػػراءات 

 خاصة حددها القانوف حماية لممصالح الوطنية العامة.

( 42رقػـ   ية لمعمػاؿ فػي المؤسسػاتالعالجنظاـ العناية الطبية الوقائية و   .5
 :1998لسنة 

الػػػـز هػػػذا النظػػػاـ صػػػاحب العمػػػؿ إجػػػراء الفحػػػص الطبػػػي لمعػػػامميف لديػػػه قبػػػؿ 
، ووضػػػػع الترتيبػػػػات الالزمػػػػة الجػػػػراء خدامهـ لمتأكػػػػد مػػػػف ليػػػػاقتهـ الصػػػػحيةاسػػػػت

الفحص الطبي الدوري لمعماؿ كما حػدد المؤسسػات التػي يتوجػب عميهػا تعيػيف 
، واجػاز ة بما يتناسب مع عدد العماؿ فيهاوحدة طبي طبيب وممرض او انشاء

عامػػؿ انشػػاء وحػػدة  51اقػػؿ مػػف  لممؤسسػػات الصػػغيرة المتجػػاورة التػػي تسػػتخدـ
 مشتركة. طبية

نظػػاـ الوقايػػة والسػػالمة مػػف االالت والماكنػػات الصػػناعية  ومواقػػع العمػػؿ   .6
 :1998( لسنة 42رقـ  

قايػػة والسػػالمة مػػف المخػػاطر أوجػػب اتخػػاذ االجػػراءات واالحتياطػػات الكفيمػػة لمو 
الميكانيكيػػػػة والكهربائيػػػػة والكيماويػػػػة لػػػػالالت والماكنػػػػات الصػػػػناعية فػػػػي مواقػػػػع 
 العمػػػػػؿ وبػػػػػيف كيفيػػػػػة اتخػػػػػاذ االحتياطػػػػػات الوقائيػػػػػة الالزمػػػػػة لموقايػػػػػة مػػػػػف هػػػػػذو

 .االخطار
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نظاـ تنظيـ شؤوف االتحاد العاـ لنقابػات العمػاؿ واالتحػادات المهنيػة رقػـ   .7
 : 1998( لسنة 44 

بػػيف كيفيػػة تكػػويف اإلتحػػاد العػػاـ لنقابػػات العمػػاؿ واهدافػػه التػػي يسػػعى لتحقيقهػػا 
والمػػوارد الماليػػة لالتحػػاد ، كمػػابيف الهيئػػات التػػي يتكػػوف منهػػا ومهػػاـ كػػؿ منهػػا 
وصػػػػػػػالحياتها واجتماعاتهػػػػػػػا، وكيفيػػػػػػػة إجػػػػػػػراء اإلنتخابػػػػػػػات ومواعيػػػػػػػدها.وعالض 

ضػػػماـ إليهػػػا واجتماعاتهػػػا المواضػػػيع المتعمقػػػة بتشػػػكيؿ اإلتحػػػادات المهنيػػػة واإلن
الماليػػػػػة وانتخاباتهػػػػا باإلضػػػػػافة إلػػػػى اجػػػػػراءات وضػػػػػع أنظمتهػػػػا وادارة شػػػػػؤونها 

 .واإلدارية واجراءات حمها

 :1999( لسنة 21نظاـ المكاتب الخاصة لمتشغيؿ رقـ    .8

يهػػدؼ هػػذا النظػػاـ الػػى بيػػاف كيفيػػة انشػػاء المكاتػػب الخاصػػة بتشػػغيؿ األردنيػػيف 
لتي تقـو بها وكيفية استيفاء أتعابها ممػف تػوفر لهػـ وشروط ترخيصها والمهاـ ا

جراءات الرقابة عميها وعمى أداءها ألعمالها ومهامها.  فرص عمؿ واا

نظػػػػاـ تنظػػػػيـ المكاتػػػػب الخاصػػػػة العاممػػػػة فػػػػي اسػػػػتقداـ واسػػػػتخداـ غيػػػػر   .9
 :2113( لسنة 3يف في المنازؿ رقـ  االردنييف العامم

اصػة العاممػة فػي اسػتقداـ و اسػتخداـ بيف هذا النظاـ كيفية انشػاء المكاتػب الخ
غيػر االردنيػيف العػامميف فػػي المنػازؿ وشػروط ترخيصػها والمهػػاـ التػي تقػـو بهػػا 
وحػػدد االتعػػاب التػػي يتقاضػػاها المكتػػب وحػػدد االتعػػاب التػػي يتقاضػػاها المكتػػب 
مقابػػػؿ الخػػػدمات التػػػي يقػػػدمها واعطػػػى الػػػوزير صػػػالحية وقػػػؼ عمػػػؿ المكتػػػب 

 روط المترتب عميه اإللتزاـ بها واحكاـ هذا النظاـ.بصورة مؤقته اذا خالؼ الش

( لسػنة 4نظاـ فئات عماؿ الزراعة الخاضعيف الحكاـ قانوف العمػؿ رقػـ   .11
2113 : 
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تضمف هذا النظاـ قائمة بالعماؿ الذيف تنطبؽ عميهـ احكاـ قانوف العمؿ مػف بػيف 
شػػػممها العػػػامميف فػػػي قطػػػاع الزراعػػػة الػػػذي اسػػػتثناو المشػػػرع مػػػف القطاعػػػات التػػػي ت

 .وترؾ صالحية شموؿ أي فئة مف فئاته لهذا النظاـ أحكامه

 التعميمات الصادرة بموجب قانوف العمؿ:

 .العمؿ الجماعية واالنضماـ إليها تعميمات تسجيؿ عقود  -1

 تعميمات السالمة والصحة المهنية وهي:  -2

التعميمات الخاصة بحماية العامميف والمؤسسػات مػف مخػاطر بيئػة  - أ
 العمؿ.

عميمات القطاعات الخاضعة ألحكاـ نظاـ تشكيؿ لجػاف ومشػرفي ت - ب
 السالمة والصحة المهنية.

 تعميمات الفحص الطبي األولي لمعماؿ في المؤسسات. - ت

 تعميمات الفحص الطبي الدوري لمعماؿ في المؤسسات. - ث

جراءات استقداـ واستخداـ العماؿ غير األردنييف. -3  تعميمات شروط واا

 اب التي تتقاضاها المكاتب الخاصة لمتشغيؿ.تعميمات بدؿ األتع -4

تعميمات أسس وشروط اسػتيفاء رسػـو تصػاريح العمػؿ لمعمػاؿ غيػر العػرب فػي  -5
 مشاريع المناطؽ الصناعية المؤهمة التي يتـ توسعتها.

جراءات المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ واستخداـ غير  -6 تعميمات شروط واا
 ازؿ.األردنييف العامميف في المن
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باإلضػػػافة إلػػػى التعميمػػػات المتعمقػػػة بالتػػػدريب المهنػػػي التػػػي فػػػوض القػػػانوف        
 صالحية إصدارها لمؤسسة التدريب المهني وهي :

 ( مف القانوف . 37تعميمات برامض التدريب المهني : بموجب أحكاـ المادة    -1

 وف./ب( مف القان36حكاـ المادة  تعميمات عقد التدريب المهني : بموجب أ -2
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 الباب األوؿ

 المبادئ العامة لقانوف العمؿ

 أوال

 النصوص القانونية ذات العالقة

 :2996لسنة  8قانوف العمؿ رقـ 

 : 2المادة 

( ويعمػػؿ بػػه بعػػد مػػرور سػػتيف يومػػا 1996ة يسػػمى هػػذا القػػانوف  قػػانوف العمػػؿ لسػػن
 الجريدة الرسمية. عمى تاري  نشرو في

  :3ة الماد

هػػذا  إحكػػاـ( مػػف هػػذا القػػانوف تطبػػؽ 12الفقػػرة  ج( مػػف المػػادة   إحكػػاـمػػع مراعػػاة 
 :العمؿ باستثناء وأصحابالعماؿ  القانوف عمى جميع

 . الموظفيف العاميف وموظفي البمديات.  أ

 احب العمؿ الذيف يعمموف في مشاريعه دوف اجر.عائمة ص أفرادب. 

 ج. خدـ المنازؿ وبستانييها وطهاتها ومف في حكمهـ.

هػػػذا القػػػانوف وتحػػػدد  إحكػػػاـمػػػف  ألي إخضػػػاعهـد. عمػػػاؿ الزراعػػػة عػػػدا الػػػذيف يػػػتـ 
 .يصدر لهذو الغاية نظاـ فئاتهـ بمقتضى

  :4ة الماد



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  43

 

 أيؽ التػي يمنحهػا لمعامػػؿ حػؽ مػف الحقػػو  أيهػذا القػػانوف عمػى  إحكػاـأ . ال تػؤثر 
منهػػا يرتػػب لمعامػػؿ حقوقػػًا  أيكػػاف إذا قػػرار  أواتفػػاؽ  أوعمػػؿ  عقػػد أوقػػانوف رخػػر 

 هذا القانوف. إحكاـمف الحقوؽ المقررة له بموجب  أفضؿ

بعػػدو  أواتفػػاؽ سػػواء ابػػـر قبػػؿ هػػذا القػػانوف  أوب. يعتبػػر بػػاطاًل كػػؿ شػػرط فػػي عقػػد 
 القانوف.هذا  إياولحقوؽ التي يمنحها حؽ مف ا أيعامؿ عف أي يتنازؿ بموجبه 

 :5المادة 

  هذا القانوف. ألحكاـتتولى الوزارة القياـ بمهاـ التفتيش تطبيقًا 

  :27ة الماد

مػػػف يفوضػػػػه  أوبموافقػػػة الػػػوزير  إال أردنػػػيعامػػػؿ غيػػػر  أيأ . ال يجػػػوز اسػػػتخداـ 
كػػاف  أو األردنيػػيفخبػػرة وكفػػاءة غيػػر متػػوفرة لػػدى العمػػاؿ  يتطمػػب العمػػؿ أفشػػريطة 

لمخبػػػراء والفنيػػػيف والعمػػػاؿ األولويػػػة العػػػدد المتػػػوفر مػػػنهـ ال يفػػػي بالحاجػػػة وتعطػػػى 
 العرب.

مػػف  أوعمػػى تصػػريح عمػػؿ مػػف الػػوزير  األردنػػييحصػػؿ العامػػؿ غيػػر  أفب. يجػػب 
تزيػػػد مػػػدة التصػػػريح عمػػػى سػػػنة  أفاسػػػتخدامه وال يجػػػوز أو يفوضػػػه قبػػػؿ اسػػػتقدامه 
 واحدة قابمة لمتجديد.

  :236ة الماد

محظػػور بموجػب هػػذا القػانوف يعاقػػب بغرامػة ال تقػػؿ  ب ضػرابعامػػؿ  أيقػاـ  إذا. أ 
دنػػػػانير عػػػػف كػػػػؿ يػػػػـو يسػػػػتمر فيػػػػه  وخمسػػػػة األوؿاليػػػػـو  عػػػػف خمسػػػػيف دينػػػػارا عػػػػف

 التي يضرب فيها. األياـعف  أجروبعد ذلؾ ويحـر مف  اإلضراب
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محظػػػور بموجػػػب هػػػذا القػػػانوف فيعاقػػػب  إغػػػالؽصػػػاحب العمػػػؿ عمػػػى  أقػػػدـ إذاب. 
وخمسوف دينار عف كؿ يـو يسػتمر األوؿ دينار عف اليـو  امة مقدارها خمسمائةبغر 
 اإلغػػالؽيسػػتمر  التػػي األيػػاـالعمػػاؿ عػػف  أجػػوربعػػد ذلػػؾ ويمػػـز بػػدفع  اإلغػػالؽفيػػه 
  فيها.

  :237ة الماد

أ . تخػػتص محكمػػة الصػػمح بػػالنظر ، بصػػفة مسػػتعجمة ، فػػي الػػدعاوى الناشػػئة عػػف 
في المناطؽ المشكؿ فيها  باألجورالمتعمقة  اء الدعاوىباستثن نزاعات العمؿ الفردية

ثالثػة  الفصػؿ فيهػا خػالؿ يتـ أفهذا القانوف ، عمى  إحكاـبمقتضى  ل جورسمطة 
 اشهر مف تاري  ورودها لممحكمة .

الفقػرة  أ( مػف هػذو المػادة  إحكػاـقػرار المحكمػة الػذي يصػدر بمقتضػى  يستأنؼب. 
كاف بمثابة  إذاومف تاري  تبميغه  وجاهنا كاف إذاتاري  تفهيمه  مف أياـخالؿ عشرة 

 خػػالؿ ثالثػػيف يومػػًا مػػف تفصػػؿ فػػي االسػػتئناؼ أفالوجػػاهي ويترتػػب عمػػى المحكمػػة 
 ديوانها. إلىتاري  ورودو 

محكمػػة الصػػمح مػػف جميػػع الرسػػـو بمػػا فػػي ذلػػؾ  إلػػىج. تعفػػى الػػدعاوى التػػي تقػػدـ 
 الصادرة عنها. رسـو تنفيذ القرارات

قبػػؿ نفػػاذ  إمامهػػاة البدايػػة بػػالنظر فػػي الػػدعاوى العماليػػة المنظػػورة د. تسػػتمر محكمػػ
   هذا القانوف.

 :240ة الماد

الالزمػػػة لتنفيػػػذ  األنظمػػػةيصػػػدر  أفلمجمػػػس الػػػوزراء بنػػػاء عمػػػى تنسػػػيب مػػػف الػػػوزير 
  هذا القانوف. إحكاـ
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  :242ة الماد

 أفعمػى  عميه أدخمتوالتعديالت التي  1961( لسنة 21يمغى  قانوف العمؿ( رقـ  
هػػذا  حكػػاـأوالتعميمػػات والقػػرارات الصػػادرة بموجبػػه والتػػي ال تخػػالؼ األنظمػػة تبقػػى 

 أو إلغاؤهػػػايػػػتـ  أف إلػػػىتزيػػػد عمػػػى سػػػنتيف وذلػػػؾ  القػػػانوف سػػػارية المفعػػػوؿ لمػػػدة ال
 هذا القانوف. ألحكاـاستبداؿ غيرها بها وفقًا 

 القانوف المدني:

 : 837 المادة 

 قد العمؿ في كؿ ما لـ يرد عميه نص خاص.تسري أحكاـ اإليجار عمى ع – 1

ال تسري أحكاـ عقد العمؿ عمى العماؿ الخاضعيف لقانوف العمؿ إال بالقدر  – 2
  الذي ال تتعارض فيه صراحًة أو ضمنًا مع التشريعات الخاصة بهـ.

 ثانيا

 المبادئ القانونية التي استقرت عمييا أحكاـ محكمة التمييز

 زماف:سرياف القانوف مف حيث ال -2

 المبدأ:

مػو تسري أحكاـ قانوف العمؿ فور بدء نفاذه عمى جميػع الوقػائع المشػمولة بأحكا
 .  اال ما استثني مف ذلؾ بنص خاص

 الحكـ:
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القانوف الجديد عمى الوقائع التي تقع في ظمه باثر فوري ومباشر مف تػاري  يسري  
نافػذا وسػاري  اصػبح قػد 1996لسػنة  8وحيث اف قانوف العمؿ رقػـ  ،مفعوله سرياف

عمػػػػى جميػػػػع الوقػػػػائع  بأحكامػػػػه فانػػػػه يسػػػػري 1996/ 6/ 16المفعػػػػوؿ اعتبػػػػارا مػػػػف 
 .ف هذا التاري  وباثر فوري ومباشراعتبارا م هالمشمولة ب

كانػػػت منظػػػورة وقػػػت  ف مػػػا نػػػص عميػػػه هػػػذا القػػػانوف مػػػف اسػػػتثناء القضػػػايا التػػػيواا  
فابقاهػػا  محمػػف أف تكػػوف مػػف إختصػػاص محكمػػة الصػػ امػػاـ محكمػػة البدايػػة صػػدورو

وال يتجػاوز حػدودو وال يمتػد الػى مػدد الطعػف  و فقطتحت يدها هو استثناء يؤخذ بقدر 
مػف قػانوف العمػؿ  137محكومة بالمػادة  أصبحتبؿ  استثناء أي التي لـ يرد عميها

 .نفاذ احكامه بدء الجديد اعتبارا مف تاري 

  7000 /74/4 تاريخ   2999 /7665 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

 رياف القانوف عمى الوقائع التي بدأت في ظؿ القانوف السابؽ: س -7 

 المبدأ:

يطبؽ قانوف العمؿ النافذ عمى الوقائع التي تستمر بعد بدء نفػاذه حتػى ولػو 
 بدأت في ظؿ القانوف السابؽ.

 الحكـ:

نظػػػرا لكػػػوف المػػػدعي الػػػذي كػػػاف يعمػػػؿ لػػػدى مػػػورث المػػػدعى عمػػػيهـ قػػػد تقػػػدـ بهػػػذو 
ـ لمطػػالبتهـ بحقػػوؽ عماليػػة مفصػػمة فػػي الئحػػة الػػدعوى الػػدعوى ضػػد المػػدعى عمػػيه

 27/3/1993وذلؾ عمى سند مػف القػوؿ بانػه عمػؿ لػدى مػورثهـ وذلػؾ اعتبػارًا مػف 
، ونتيجػة لعػدـ دفػع حقوقػه العماليػة 22/11/2111الى اف تـ فصمه تعسػفيًا بتػاري  

المفصػػمة فػػي الئحػػة الػػدعوى اقػػاـ هػػذو الػػدعوى لػػدى محكمػػة الصػػمح  التػػي نظػػرت 
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قرارهػػا الػػذي قضػػى بػػالزاـ المػػدعى عمػػيهـ  15/7/2112الػػدعوى واصػػدرت بتػػاري  
اعيػاد دينيػة ايػة الخدمػة  و بػدؿ اجػازات سػنوية و بدفع الحقوؽ التي تمثؿ: مكافػأة نه

 و فصؿ تعسفي.ورسمية و عمؿ اضافي و بدؿ اشعار 

وعػػف سػػبب التمييػػز المنصػػب عمػػى القػػرار المميػػز مػػف حيػػث النتيجػػة التػػي توصػػمت 
يهػػػا محكمػػػة االسػػػتئناؼ فيمػػػا يتعمػػػؽ بحسػػػاب مكافػػػاة نهايػػػة الخدمػػػة وعػػػدـ تطبيػػػؽ ال

 عمى مدة خدمته جميعها. 1996لسنة  8احكاـ قانوف العمؿ رقـ 

قد استقر االجتهاد القضائي عمى اف انتهاء عمؿ المدعي لدى رب العمؿ في ظؿ ف
لجديػد ولػيس يوجب تطبيػؽ احكػاـ القػانوف ا 1996لسنة  8قانوف العمؿ الجديد رقـ 

القانوف السابؽ الممغي باعتبار اف القػانوف الجديػد اصػمح لمعامػؿ وتمشػيًا مػع قاعػدة 
 648/98راجػػػع قػػػرار محكمػػػة التمييػػػز رقػػػـ  -االثػػػر المباشػػػر فػػػي تطبيػػػؽ القػػػانوف 

 .1999مف مجمة نقابة المحاميف لسنة  1871المنشور عمى الصفحه 

 26/6/7003تاريخ      2736/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 نطاؽ التطبيؽ مف حيث الحقوؽ: -3

 المبدأ:

تمثػػؿ الحقػػوؽ العماليػػة التػػي وردت فػػي قػػانوف العمػػؿ الحػػد األدنػػى لمػػا يمكػػف أف 
 يعطى لمعامؿ ويعتبر باطال أي اتفاؽ يتضمف اعطائو حقوقا أقؿ مما ورد فيو.

 الحكـ:
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ؿ المػػدعى عميػػه مػف تتبػػع اجػػراءات المحاكمػػه نجػػد أف وكيػػؿ المميػػز قػػد صػػادؽ وكيػػ
عمػػى عقػػد العمػػؿ الػػذي اسػػتندت لػػه تمػػؾ المحكمػػة  مػػف أف اجػػر المػػدعي كػػاف مائػػة 

ف أف وكيػػؿ المميػػز قػػد يوخمسػػيف دينػػارًا شػػهريًا. ومػػف إمعػػاف النظػػر بهػػذا السػػبب يتبػػ
اعتمد عقد العمؿ الخطي مدار البحث في مطمع هػذا السػبب وعػاد بعػد ذلػؾ ليسػبغ 

عمػػى العقػػد الخطػػي تمػػاد محكمػػة الموضػػوع عميػػه وصػػؼ العقػػد الصػػوري فيكػػوف اع
 .   موافقًا لمقانوف

امػػا بالنسػػبة لمقػػوؿ بػػاف البينػػه الشخصػػية مقبولػػه الثبػػات مػػا يخػػالؼ مػػا اشػػتمؿ عميػػه 
مػف قػانوف  15/1عقد العمؿ الكتابي ف ف ذلؾ القوؿ مخالفًا لمػا نصػت عميػه المػادة 

 .وتعديالته 1996لسنة  8العمؿ رقـ 

االضافي فمػف اسػتقراء نػص المػادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ  وبالنسبة الجور العمؿ
نجد أف المشرع قد اخرج تمؾ االجور مف مفهـو كممة األجر وباسػتقراء نػص المػادة 

ات العمػؿ االضػافي مف ذات القانوف يتبيف انها تناولػت االحكػاـ المتعمقػه بسػاع 59
لدينيػه والعطػؿ الرسػميه يػاـ العطػؿ االسػبوعيه واالعيػاد اأومقدار اجرها وبدؿ العمؿ 

وبالتالي فال يجوز أف تكوف محؿ اتفاؽ بيف الطرفيف بمػا يخػالؼ هػذو المػادة تمشػيًا 
/ب مػػػف ذات القػػػانوف . اال أف مػػػا يسػػػتفاد مػػػف العقػػػد 4مػػػع مػػػا نصػػػت عميػػػه المػػػادة 

الخطػػي الػػذي اخػػذت بػػه محكمػػة الموضػػوع بمػػا لهػػا مػػف صػػالحية فػػي وزف البينػػات 
كػػاف يػدفع لممميػػز االجػور الػػواردو فػي عقػػد العمػؿ البالغػػه وتقػديرها أف المميػػز ضػدو 

مائػػة وخمسػػيف دينػػارًا شػػهريًا ويػػدفع لػػه عمػػى حسػػاب العمػػؿ االضػػافي مبمػػغ خمسػػة 
دنػػانير يوميػػًا يوعميػػه فػػ ف الفصػػؿ فػػي المطالبػػه ببػػدؿ العمػػؿ االضػػافي وبػػدؿ العمػػؿ 

 -:اد الدينيه والرسميه يقتضي تحديداياـ العطؿ واالعي

  .مؿ االضافي* ساعات الع

 نيه والرسميه التي عممها المدعي.* اياـ العطؿ االسبوعيه واالعياد الدي
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  .* المبالغ التي يستحقها عف عممه في البنديف السابقيف

لممػدعي  * المبالغ التي قبضها عمى حساب تمؾ الحقوؽ ثػـ اجػراء التقػاص بػيف مػا
 . وما عميه

 26/7/7004تاريخ   3774/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 : قانوفالاستثناء العامميف في المنازؿ ومف في حكميـ مف  -4 

 المبدأ:

يعتبر سائؽ األسرة مف األشخاص الذيف تسري عمييـ أحكاـ قانوف العمػؿ ولػيس 
مػف فئػػة العػامميف فػػي المنػازؿ الػػذيف اسػػتثناىـ القػانوف مػػف أحكامػو كػػوف نطػػاؽ 

 عممو خارج المنزؿ. 

 الحكـ:

عمؿ المدعي هو سائؽ ونطاؽ عممه خارج المنزؿ ، ف نه ال يمكف حيث اف طبيعة 
ذيف ينحصػر عممهػـ فػي نطػاؽ قياسه عمى فئة خدـ المنازؿ وبسػتانييها وطهاتهػا، الػ

الذي استخدـ  1961/ 21/أ مف قانوف العمؿ السابؽ رقـ 5، كما اف المادة المنازؿ
مشػموليف بػالحقوؽ التػي المميز في ظؿ نفاذو قد اعتبرت عماؿ وسائط النقؿ البريػة 

يرتبها قانوف العمؿ ، حيث وردت هذو العبارة فػي ذلػؾ القػانوف مطمقػة،  وعميػه فػاف 
 المميز يعتبر مشموال باحكاـ قانوف العمؿ.

 7002/ 5/ 9)ىيئة عامة( تاريخ 7002/ 487محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 
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 :قانوفالاستثناء عماؿ الزراعة مف  -5

 المبدأ:

المسػتخدميف فػي اعمػاؿ  مشاتؿ نباتات الزينة وقطفيا مػف لعامميف فيا ال يعتبر 
،وعميػػػو فيػػػـ زراعيػػػة بػػػالمعنى المقصػػػود مػػػف اسػػػتثناءات تطبيػػػؽ قػػػانوف العمؿ

 يخضعوف ألحكاـ قانوف العمؿ.

 الحكـ:

تعتبر مشاتؿ نباتات الزينة وقطفها هػي مشػاتؿ غاياتهػا التجػارة واف مسػتخدميها ال  
مػػػف اسػػػتثناءات  فػػػي اعمػػػاؿ زراعيػػػة بػػػالمعنى المقصػػػود المسػػػتخدميف يعتبػػػروف مػػػف

، ؿ الػػذيف ينطبػػؽ عمػػيهـ قػػانوف العمػػؿمػػف العمػػا ، لػػذا فيعتبػػروفتطبيػػؽ قػػانوف العمػػؿ
 تعتبػػػػر مػػػػف الفئػػػػات ويكػػػػوف مػػػػا توصػػػػمت اليػػػػه محكمػػػػة الموضػػػػوع مػػػػف اف المدعيػػػػة

 ، واف عممهػا يػدخؿ فػي مفهػـو عمػاؿ الزراعػة فػيالمستثناو مف تطبيؽ قانوف العمػؿ
 .ير محمه ويستوجب النقضغ

 28/3/7007 تاريخ 570/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 :قانوفالاستثناء الموظفيف العاميف مف  -6

 المبدأ:

ال يعتبػػر عػػامال وال يخضػػع ألحكػػاـ قػػانوف العمػػؿ الشػػخص الػػذي يػػتـ تعيينػػو فػػي 
 وظيفة مصنفة في إحدى الجامعات الرسمية.

 الحكـ:
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 1998/ 68ؼ فػي نظػاـ المػوظفيف فػي جامعػة مؤتػة رقػـ يستفاد مف تعريؼ الموظػ
يعػػػيف بقػػػرار مػػػف المرجػػػع المخػػػتص حسػػػب احكػػػاـ هػػػذا  أّف   الموظػػػؼ كػػػؿ شػػػخص

تشػػكيالت وظػػػائؼ  النظػػاـ فػػي وظيفػػة مصػػػنفة أو غيػػر مصػػنفة مدرجػػة فػػػي جػػدوؿ
الجامعػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الموظػػػؼ المعػػػيف بعقػػػد وال يشػػػمؿ ذلػػػؾ الشػػػخص المسػػػتخدـ 

 .يومية( بأجور

ـ تعييف المدعى عميه لدى جامعة مؤتة بوظيفة مساعد تدريس وورد في المادة اذا ت
انه تراعى بحؽ المذكور احكاـ الموظفيف االدارييف والفنيػيف المعمػوؿ  منه عمى 12

، فػ ف المطالبػة االمور التي لػـ تػرد فػي هػذا العقػدفي  به في جامعة مؤتة وتعديالته
راجػػع   ف المػػدعى عميػػه ال يعتبػػر عػػامالً ال المقدمػػة ال تخضػػع الحكػػاـ قػػانوف العمػػؿ

محكمػػػػة  قػػػػرار ، ويكػػػػوف(2113/ 6/ 19تػػػػاري   2113/ 1361قػػػػرار تمييػػػػزي رقػػػػـ 
مػػف قػػانوف العمػػؿ واقعػػًا فػػي  137االسػػتئناؼ بػػرد االسػػتئنافيف شػػكاًل عمػػاًل بالمػػادة 

 . محمه ومخالفًا لمقانوف غير

  7004 /28/8 تاريخ  7004 /377 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 :كاـ القانوف عمى العماؿ الوافديفتطبيؽ أح -7

 المبدأ:

إف عػػدـ حصػػوؿ صػػاحب العمػػؿ عمػػى تصػػريح عمػػؿ لمعامػػؿ الوافػػد مػػف الجيػػات 
( مػػف قػػانوف العمػػؿ ال يبطػػؿ عقػػد عممػػو وال 27المختصػػة حسػػب أحكػػاـ المػػادة )

                                                                                                     .  مالية التي منحيا القانوف لمعامؿيؤثر عمى الحقوؽ الع

 الحكـ:



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  52

 

انػػػػه ال يجػػػػوز  96لسػػػػنة  8/أ مػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ رقػػػػـ 12إف المسػػػػتفاد مػػػػف المػػػػادة 
اسػػػتخداـ أي عامػػػؿ غيػػػر أردنػػػي إاّل بموافقػػػة وزيػػػر العمػػػؿ أو مػػػف يفوضػػػه وتعطػػػى 

العػػػرب ، وقػػػد أوضػػػحت الفقػػػرة   ب( مػػػف هػػػذو  األولويػػػة لمخبػػػراء والفنيػػػيف والعمػػػاؿ
المػػػادة كيفيػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى تصػػػريح العمػػػؿ ومدتػػػه ورتبػػػت الفقػػػرة  ج ( مػػػف ذات 
المادة مسؤولية صاحب العمؿ بدفع رسـو التصريح كما رتبت الفقرة  هػ ( مف نفس 
المادة المشار إليها الجزاء عمى صاحب العمؿ أو مدير المؤسسة فػي حالػة مخالفػة 

هذو المادة أي بتشغيؿ العامػؿ األجنبػي دوف الحصػوؿ عمػى تصػريح عمػؿ ،  أحكاـ
كمػػا أشػػارت الفقػػرة  د( إلػػى أف الػػوزير يقػػرر تسػػفير العامػػؿ المخػػالؼ ألحكػػاـ هػػذو 

 المادة خارج المممكة وعمى نفقة صاحب العمؿ أو مدير المؤسسة .

لة الوافدة إلػى إف حكمة المشرع مف إيراد هذو المادة هو إجراء تنظيمي لضبط العما
المممكػة ومزاحمتهػا لمعمالػة الوطنيػة . لػذلؾ نػص فػي الفقػرة  أ( عمػى أنػه  ال يجػوز 
استخداـ أي عامؿ غير أردني إاّل بموافقػة الػوزير أو مػف يفوضػه . كمػا وضػع قيػدًا 

وكمػؼ  عمػى تصػريح عمػؿلمعامػؿ الػذي يسػتخدمه  عمى صػاحب العمػؿ أف يحصػؿ
 يح ، وبنفقات تسفير العامؿ المخالؼ .صاحب العمؿ بدفع رسـو هذا التصر 

وحيث أف عقد العمؿ كما عرفته المادة   الثانية ( مف قػانوف العمػؿ   إتفػاؽ شػفهي 
أو كتػػابي صػػريح أو ضػػمني يتعهػػد العامػػؿ بمقتضػػاو أف يعمػػؿ لػػدى صػػاحب العمػػؿ 
وتحػػػت إشػػػرافه أو إدارتػػػػه مقابػػػؿ أجػػػر ويكػػػػوف عقػػػد العمػػػؿ لمػػػػدة محػػػدودة أو غيػػػػر 

 مؿ معيف أو غير معيف ( .محدودة أو لع

. مقابؿ األجر وتبعيته لصػاحب العمػؿإف المستفاد مف ذلؾ هو قياـ العامؿ بالعمؿ 
أما القوؿ أف عدـ حصوؿ العامؿ األجنبي عمى تصريح عمػؿ يرتػب الػبطالف عمػى 
عقد العمؿ ، فهو قوؿ غير سميـ ألنه ال بطالف بدوف نص قػانوني وحيػث ال يوجػد 

 .دعاء بالبطالف يكوف في غير محمهقد العمؿ ف ف اإلأي نص قانوني يبطؿ ع
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وحيػػث أف عقػػد العمػػػؿ المعقػػود بػػػيف العامػػؿ وصػػػاحب العمػػؿ قػػػد اسػػتجمع األركػػػاف 
( فػػػ ف عػػػدـ ة التػػػي يتطمبهػػػا القػػػانوف وهػػػي  العمػػػؿ واألجػػػر وعالقػػػة التبعيػػػةاألساسػػػي

حصػػوؿ صػػاحب العمػػؿ عمػػى تصػػريح عمػػؿ لمعامػػؿ مػػف الجهػػات المختصػػة حسػػب 
( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ ال يبطػػػؿ هػػػذا العقػػػد وال يػػػؤثر عمػػػى الحقػػػوؽ 12دة  أحكػػػاـ المػػػا

العماليػػة التػػي منحهػػا القػػانوف لمعامػػؿ . ألف مسػػؤولية الحصػػوؿ عمػػى تصػػريح عمػػؿ 
لمعامػػػػؿ هػػػػي عمػػػػى صػػػػاحب العمػػػػؿ وألف القصػػػػد مػػػػف تصػػػػريح العمػػػػؿ هػػػػي عالقػػػػة 

 .لعمالة األجنبية الوافدة لممممكةتنظيمية أوجدها المشرع لتنظيـ ا

 70/7/7005)ىيئة ىامة( تاريخ   7004/ 3705كمة تمييزحقوؽ رقـ مح

***** 

 مالحظة: 

كػػاف اجتيػػاد محكمػػة التمييػػز قػػد اسػػتقر عمػػى اعتبػػار عقػػد عمػػؿ العامػػؿ األجنبػػي 
باطال إذا كاف قد تـ دوف الحصوؿ عمى تصريح بالعمػؿ مػف وزارة العمػؿ إال أنيػا 

 ر محكمة التمييز التالي :قد عادت عف ىذا االجتياد فيما بعد ، أنظر قرا

لقد أخذت محكمة التمييز سابقًا بأف عقد العمؿ الذي يستند إليه العمؿ األجنبي في 
مطالبتػػه يعتبػػر عقػػدا بػػاطال وال يرتػػب أثػػرًا إذا لػػـ يكػػف العمػػؿ حاصػػال عمػػى تصػػريح 

 .1996لسنة  8مف قانوف العمؿ رقـ  12العمؿ مف وزارة العمؿ بموجب المادة 

ت عف اجتهادها المذكور ورأت أف عقد العمؿ مػا بػيف العامػؿ االجنبػي اال انها عاد
ورب العمػػػؿ االردنػػػي اذا اسػػػتجمع سػػػائر عناصػػػرو وفقػػػًا لمقواعػػػد العامػػػة فانػػػه يكػػػوف 

لمػػػػادة منتجػػػػًا الثػػػػارو واف لػػػػـ يحصػػػػؿ العامػػػػؿ عمػػػػى التصػػػػريح المنصػػػػوص عميػػػػه با
ة الوافػػػدة ومػػػا مالػػػف هػػػو اال اجػػػراء تنظيمػػػي لضػػػبط العإالمػػػذكورة الف مػػػا ورد فيهػػػا 

 ثار.    ريترتب عمى ذلؾ مف 
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 26/7/7004تاريخ  3860/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 حساب مواعيد الطعوف القضائية: -8

 المبدأ:

قػػانوف خػػاص بالنسػػبة لقػػانوف أصػػوؿ  2996لسػػنة  8يعتبػػر قػػانوف العمػػؿ رقػػـ 
ذلػػؾ مػػا يتعمػػؽ  المحاكمػػات المدنيػػة الجديػػد الػػذي صػػدر بعػػد  قػػانوف العمػػؿ ومػػف

  بحساب المواعيد الخاصة بالطعوف القضائية. 

 الحكـ:

مػػػف المقػػػرر أنػػػه فػػػي حالػػػة تعػػػارض القػػػانوف العػػػاـ مػػػع القانػػػػوف الخػػػاص ، وكػػػاف   
ذا  القانوف العاـ قد صػدر قبػؿ القػانوف الخػاص فيعتبػر الخػاص اسػتثناء مػف العػاـ واا

 صدر القانوف العاـ بعد الخاص فهو معدؿ له .

ومػا طػرأ عميػه مػف تعػديالت هػو قػانوف  1996لسػنة  8قػانوف العمػؿ رقػـ  ولما كػاف
الػذي صػدر  2111لسػنة  14خاص بالنسبة لقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية رقـ 

منػه التػي نصػت  23مػادة بعد صدور قػانوف العمػؿ والػذي نظػـ حسػاب المواعيػد بال
 :عمى ما يمي

الميعػػػػاد مقػػػػدرًا باأليػػػػاـ أو عمػػػػى الػػػػرغـ ممػػػػا ورد فػػػػي أي قػػػػانوف رخػػػػر إذا كػػػػاف  -1
بالشػػػهور أو بالسػػػنيف فػػػال يحسػػػب فيػػػه يػػػـو التبميػػػغ أو اليػػػـو الػػػذي جػػػرى فيػػػه األمػػػر 

 المعتبر في نظر القانوف مجريًا لمميعاد .
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  عمػػى  -مػػف ذات القػػانوف التػػي نصػػت عمػػى مػػا يمػػي : 171وهػػذا مػػا أكدتػػه المػػادة 
ي األحكػػاـ الوجاهيػػة مػػف الػػرغـ ممػػا ورد فػػي أي قػػانوف رخػػر تبػػدأ مواعيػػد الطعػػف فػػ

اليػػػـو التػػػالي لتػػػاري  صػػػدورها ، وفػػػي األحكػػػاـ الصػػػادرة وجاهيػػػًا اعتباريػػػًا أو بمثابػػػة 
مػف  23الوجاهي مف اليـو التالي لتاري  تبميغها ( ، وحيث يسػتفاد مػف نػص المػادة 

 137قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية أنه جػاء معػداًل ومقيػدًا لمػا ورد بػنص المػادة 
العمػػػؿ بالنسػػػبة البتػػػداء مػػػدة الطعػػػف باألحكػػػاـ الصػػػمحيه فػػػي الػػػػدعاوى  مػػػف قػػػانوف

العمالية استئنافًا خالؿ عشرة أياـ تبدأ مف اليـو التالي لتفهيـ الحكـ إذا كاف وجاهيًا 
 ومف اليـو التالي لمتبميغ إذا كاف بمثابة الوجاهي .

 78/7/7005تاريخ  4250/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ  
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 ب الثانيالبا

 عقد العمؿ

 أوال

 النصوص القانونية ذات العالقة

 :2996لسنة  8قانوف العمؿ رقـ 

 الفصؿ األوؿ:

 : 7المادة 

يكػوف لمكممػات والعبػارات التاليػة حيثمػػا وردت فػي هػذا القػانوف المعػاني المخصصػػة 
 ................................ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ: ما لـ أدناولها 

 أفضػػمني يتعهػػد العامػػؿ بمقتضػػاو  أوكتػػابي صػػريح  أوالعمػػؿ : اتفػػاؽ شػػفهي  عقػػد
مقابػػؿ اجػػر ويكػػوف عقػػد العمػػؿ  إدارتػػه أو إشػػرافه يعمػػؿ لػػدى صػػاحب العمػػؿ وتحػػت

 غير معيف. أولعمؿ معيف  أوغير محدودة  أولمدة محدودة 

 :4ة الماد

 أيا لمعامػػؿ حػؽ مػف الحقػػوؽ التػي يمنحهػ أيهػذا القػػانوف عمػى  إحكػاـأ . ال تػؤثر 
منهػػا يرتػػب لمعامػػؿ حقوقػػًا  أيكػػاف إذا قػػرار  أواتفػػاؽ  أوعمػػؿ  عقػػد أوقػػانوف رخػػر 

 هذا القانوف. إحكاـمف الحقوؽ المقررة له بموجب  أفضؿ

بعػػدو  أواتفػػاؽ سػػواء ابػػـر قبػػؿ هػػذا القػػانوف  أوب. يعتبػػر بػػاطاًل كػػؿ شػػرط فػػي عقػػد 
 هذا القانوف. إياومنحها حؽ مف الحقوؽ التي ي أيعامؿ عف أي يتنازؿ بموجبه 
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 الفصؿ الرابع: عقد العمؿ:

 :25المادة 

يحػػػتفظ كػػػؿ مػػػف  األقػػػؿأ . يػػػنظـ عقػػػد العمػػػؿ بالمغػػػة العربيػػػة وعمػػػى نسػػػختيف عمػػػى 
 إذاالقانونية  اإلثباتحقوقه بجميع طرؽ  إثباتويجوز لمعامؿ  الطرفيف بنسخة منه،
 لـ يحرر العقد كتابة.

تنتهػػػي  أف إلػػػىمسػػػتمرًا بعممػػػه  بأنػػػهمحػػػدودة  ب. يعتبػػػر العامػػػؿ المعػػػيف لمػػػدة غيػػػر
فػي الحػاالت التػي يسػتخدـ فيهػا العامػؿ لمػدة  أمػاهذا القػانوف حكاـ أخدمته بموجب 

 محدودة فيعتبر انه مستمر في عممه خالؿ تمؾ المدة.

 فػ ذاكاف عقد العمؿ لمػدة محػدودة فانػه ينتهػي مػف تمقػاء نفسػه بانتهػاء مدتػه  إذاج. 
يذو بعد انقضاء مدته اعتبر ذلؾ تجديػدًا لػه لمػدة غيػر محػدودة تنف استمر طرفاو في

 وذلؾ مف بداية االستخداـ.

الػػػذي يقػػػـو  أود. يعتبػػػر العامػػػؿ الػػػذي يسػػػتخدـ بانتظػػػاـ بالقطعػػػة فػػػي محػػػؿ العمػػػؿ 
 بالقطعة انه عامؿ لمدة غير محدودة.األعماؿ بسمسمة مف 

ع دعػػػوى مباشػػػرة عمػػػى . لعمػػػاؿ المقػػػاوؿ الػػػذيف يشػػػتغموف فػػػي تنفيػػػذ مقاولػػػة رفػػػ1هػػػػ.
لممطالبة بما يستحؽ لهـ قبؿ المقاوؿ وذلؾ في حػدود مػا يسػتحؽ  صاحب المشروع

 لممقاوؿ عمى صاحب المشروع وقت رفع الدعوى.

 األصػػػمي. ولعمػػػاؿ المقػػػاوؿ الفرعػػػي رفػػػع دعػػػوى مباشػػػرة عمػػػى كػػػؿ مػػػف المقػػػاوؿ 2
 األصػػميالمسػػتحؽ عمػػى صػػاحب المشػػروع لممقػػاوؿ  وصػػاحب المشػػروع فػػي حػػدود

 لممقاوؿ الفرعي وقت رفع الدعوى. األصميوالمستحؽ عمى المقاوؿ 
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يسػػػتوفوا حقػػػوقهـ باالمتيػػػاز عمػػػى  أف. لمعمػػػاؿ المػػػذكوريف فػػػي الفقػػػرتيف السػػػابقتيف 3
المقػػػػاوؿ الفرعػػػػي ويسػػػػتوفوف حقػػػػوقهـ عنػػػػد أو  األصػػػػميالمبػػػػالغ المسػػػػتحقة لممقػػػػاوؿ 
 تزاحمهـ بنسبة حؽ كؿ منهـ.

 :26ة الماد

معمػػواًل بػػه بغػػض النظػػر عػػف تغييػػر صػػاحب العمػػؿ بسػػبب بيػػػع يبقػػى عقػػد العمػػؿ 
سػػػػبب رخػػػػر ويظػػػػؿ  ألي أودمػػػػض المؤسسػػػػة  أو اإلرث انتقالػػػػه بطريػػػػؽ أوالمشػػػػروع 

سػػػتة اشػػػهر عػػػف تنفيػػػذ  والجديػػػد مسػػػؤوليف بالتضػػػامف مػػػدة األصػػػميصػػػاحب العمػػػؿ 
 بعػػػد وأمػػػاقبػػػؿ تػػػاري  التغييػػػر  األداءااللتزامػػػات الناجمػػػة عػػػف عقػػػد العمػػػؿ مسػػػتحقة 

 قضاء تمؾ المدة فيتحمؿ صاحب العمؿ الجديد المسؤولية وحدو.ان

 :29ة الماد

 عمى العامؿ :

 بأوامرعناية الشخص العادي واف يمتـز  تأديتهالعمؿ بنفسه واف يبذؿ في  تأديةأ . 
المتعمقػػػة بتنفيػػػذ العمػػػؿ المتفػػػؽ عميػػػه وذلػػػؾ ضػػػمف الحػػػدود التػػػي ال  صػػػاحب العمػػػؿ
 اآلداب العامة.أو وانيف المعموؿ بها الق إحكاـتخالؼ  أوتعرضه لمخطر 

 بػػأيصػاحب العمػػؿ الصػناعية والتجاريػػة واف ال يفشػيها  أسػػرارب. المحافظػة عمػى 
 العرؼ. أوالعمؿ وفقًا لما يقتضيه االتفاؽ  بعد انقضاء عقد صورة مف الصور ولو

العمػػػؿ  أدواتالعمػػػؿ ومنهػػػا  لتأديػػػة إليػػػهالمسػػػممة  األشػػػياءج. الحػػػرص عمػػػى حفػػػظ 
 الخاصة بعممه. وسائر المواـز والمواد

 أجرائهػاد. الخضوع لمفحوصات الطبية الالزمة التي تقتضي طبيعة العمػؿ ضػرورة 
 المهنية والسارية. اإلمراضمف خموو مف  بعد ذلؾ لمتحقؽ أو قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ
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 :76ة الماد

 أنهػػػاو أوصػػػاحب العمػػػؿ عقػػػد العمػػػؿ محػػػدد المػػػدة قبػػػؿ انتهػػػاء مدتػػػه  أنهػػػى إذاأ . 
هذا القانوف يحؽ لمعامؿ اسػتيفاء  ( مف29الواردة في المادة  األسباب  ألحدالعامؿ 

التػػي تسػػتحؽ األجػػور جميػػع الحقػػوؽ والمزايػػا التػػي يػػنص عميهػػا العقػػد كمػػا يسػػتحؽ 
عقػػد العمػػؿ فصػػاًل بموجػػب  إنهػػاءانتهػػاء المػػدة المتبقيػػة مػػف العقػػد مػػا لػػـ يكػػف  حتػػى

 القانوف. ( مف هذا28المادة  

العقػػػػد محػػػػدد المػػػػدة صػػػػادرًا عػػػػف العامػػػػؿ فػػػػي غيػػػػر الحػػػػاالت  إنهػػػػاءاف كػػػػ إذاب. 
لصػاحب العمػؿ مطالبتػػه  ( مػف هػذا القػانوف جػػاز29  المنصػوص عميهػا فػي المػػادة

 المحكمػػة المختصػػة إلػػىمػػف عطػػؿ وضػػرر يعػػود تقػػديرو  اإلنهػػاءعػػف هػػذا  أبمػػا ينشػػ
شػهر مبمغ ما يحكـ به عمى العامؿ اجػر نصػؼ شػهر عػف كػؿ  ال يتجاوز أفعمى 

 مف المدة المتبقية مف العقد.

 :35ة الماد

عامػػػػؿ قيػػػػد التجربػػػػة وذلػػػػؾ لمتحقػػػػؽ مػػػػف كفاءتػػػػه  أيأ . لصػػػػاحب العمػػػػؿ اسػػػػتخداـ 
 أيال تزيػد مػدة التجربػة فػي  أف المطمػوب ويشػترط فػي ذلػؾ وامكاناته لمقيػاـ بالعمػؿ

 التجربػة عػف الحػد حالة مف الحاالت عمى ثالثة اشهر واف ال يقػؿ اجػر العامػؿ قيػد
 .ل جورالمقرر األدنى 

 أو إشػػػعاراسػػػتخداـ العامػػػؿ تحػػػت التجربػػػة دوف  إنهػػػاءب. يحػػػؽ لصػػػاحب العمػػػؿ 
 خالؿ مدة التجربة. مكافأة

اسػػتمر العامػػؿ فػػي عممػػه بعػػد انتهػػاء مػػدة التجربػػة اعتبػػر العقػػد عقػػد عمػػؿ  إذاج. 
مػػدة خدمػػة العامػػؿ لػػدى صػػاحب  وتحسػػب مػػدة التجربػػة ضػػمف ولمػػدة غيػػر محػػدودة

 العمؿ.
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 :237ة لمادا

أ . تخػػتص محكمػػة الصػػمح بػػالنظر ، بصػػفة مسػػتعجمة ، فػػي الػػدعاوى الناشػػئة عػػف 
في المناطؽ المشكؿ فيها  باألجورالمتعمقة  باستثناء الدعاوى نزاعات العمؿ الفردية

ثالثػة  الفصػؿ فيهػا خػالؿ يتـ أفهذا القانوف ، عمى  إحكاـبمقتضى  ل جورسمطة 
 . اشهر مف تاري  ورودها لممحكمة

الفقػرة  أ( مػف هػذو المػادة  إحكػاـقػرار المحكمػة الػذي يصػدر بمقتضػى  يستأنؼب. 
كاف بمثابة  إذاومف تاري  تبميغه  وجاهنا كاف إذاتاري  تفهيمه  مف أياـخالؿ عشرة 

 خػػالؿ ثالثػػيف يومػػًا مػػف تفصػػؿ فػػي االسػػتئناؼ أفالوجػػاهي ويترتػػب عمػػى المحكمػػة 
 ديوانها. إلىتاري  ورودو 

محكمػػة الصػػمح مػػف جميػػع الرسػػـو بمػػا فػػي ذلػػؾ  إلػػىدعاوى التػػي تقػػدـ ج. تعفػػى الػػ
 الصادرة عنها. رسـو تنفيذ القرارات

قبػػؿ نفػػاذ  إمامهػػاد. تسػػتمر محكمػػة البدايػػة بػػالنظر فػػي الػػدعاوى العماليػػة المنظػػورة 
  هذا القانوف.

 القانوف المدني:

 : (723)المادة 

 التعاقد . ا المتعاقديف وما التزماو فيضاألصؿ في العقد ر 

 ( :805المادة )

عقػػد العمػػؿ عقػػد يمتػػـز أحػػد طرفيػػه بػػأف يقػػـو بعمػػؿ لمصػػمحة اآلخػػر تحػػت  – 1
 إشرافه أو إدارته لقاء أجر .
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أمػػػا إذا كػػػاف العامػػػؿ غيػػػر مقيػػػد بػػػأف ال يعمػػػؿ لغيػػػر صػػػاحب العمػػػؿ أو لػػػـ  – 2
يوقػػػت لعممػػػه وقػػػت فػػػال ينطبػػػؽ عميػػػه عقػػػد العمػػػؿ وال يسػػػتحؽ بػػػه أجػػػرو إال 

 ب اإلتفاؽ.بالعمؿ حس

 ( :806المادة )

 يجوز أف يكوف عقد العمؿ لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمؿ معيف. – 1

وال يجػػوز أف تتجػػاوز مدتػػه خمػػس سػػنوات فػػ ذا عقػػد لمػػدة أطػػوؿ ردت إلػػى  – 2
 خمس.

 ( :807المادة )

إذا لـ تكف المدة محػددة فػي العقػد جػاز لكػؿ مػف طرفيػه أف يفسػخه فػي أي 
 . اعيد المحددة في القوانيف الخاصةالطرؼ اآلخر في المو  وقت بشرط أف يعمف

 ( :809المادة )

إذا كػػاف عقػػد العمػػؿ لمػػدة معينػػة انتهػػى مػػف تمقػػاء نفسػػه بانتهػػاء مدتػػه فػػ ذا  – 1
استمر طرفاو في تنفيذو بعد إنقضاء مدته أعتبػر ذلػؾ تجديػدًا لػه لمػدة غيػر 

 معينة .

 بطبيعتػػه لمتجػػدد فػػ ف العقػػد يتجػػدد فػػ ف كػػاف العمػػؿ محػػؿ العقػػد معينػػًا وقػػابالً  – 2
 لممدة الالزمة .

 ( :876المادة )

إذا كانػػػت مػػػدة العمػػػؿ معينػػػة فػػػي العقػػػد وفسػػػ  صػػػاحب العمػػػؿ العقػػػد قبػػػؿ 
انقضػػاء مدتػػه بػػال عػػذر أو عيػػب فػػي عمػػؿ العامػػؿ وجػػب عميػػه أداء األجػػر إلػػى 
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 تماـ المدة .

 : (833)المادة 

ر مقػػاـ نفسػػه فػػي تصػػػرؼ الوكالػػة عقػػد يقػػيـ الموكػػؿ بمقتضػػاو شػػػخص رخػػ
.  جائز معمـو

 قانوف البينات:

 (: 33المادة )

تقػػػدر المحكمػػػة قيمػػػة شػػػهادة الشػػػهود مػػػف حيػػػث عػػػدالتهـ وسػػػموكهـ وتصػػػرفهـ  - 1
 وغير ذلؾ مف ظروؼ القضية دوف حاجة إلى التزكية . 

إذا لػػػـ توافػػػؽ الشػػػهادة الػػػدعوى أو لػػػـ تتفػػػؽ أقػػػواؿ الشػػػهود بعضػػػها مػػػع بعػػػض  - 2
 مف الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته . أخذت المحكمة

 (:34المادة )

 لممحكمة أف ترجح بينة عمى أخرى وفاقًا لما تستخمصه مف ظروؼ الدعوى .  - 1

ال يجوز لممحكمة أف تصدر حكمًا في أيػة قضػية باالسػتناد إلػى شػهادة شػاهد  - 2
فػػػػرد إال إذا لػػػػـ يعتػػػػرض عميهػػػػا الخصػػػػـ أو تأيػػػػدت بينػػػػة ماديػػػػة أخػػػػرى تػػػػرى 

 لمحكمة أنها كافية الثبات صحتها .ا

***** 

 ثانيا

 محكمة التمييز أحكاـ المبادئ القانونية التي استقرت عمييا
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 عناصر عقد العمؿ: -2

 المبدأ:

يشترط العتبار العالقة العقدية عالقة عمؿ توفر عناصر عقد العمؿ الثالثة وىػي 
مػػو لصػػاحب عنصػػر العمػػؿ وعنصػػر األجػػر وعنصػػر تبعيػػة العامػػؿ فػػي أدائػػو لعم

 العمؿ. 

 الحكـ:

مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ ، والتػػػي تػػػنص : أف عقػػػد   15/1مػػػف الرجػػػوع إلػػػى نػػػص المػػػادو 
العمػػؿ هػػو  اتفػػاؽ شػػفهي أو كتػػابي صػػريح أو ضػػمني يتعهػػد العامػػؿ بمقتضػػاو أف 

والمسػػتفاد مػػف  .مقابػػؿ اجػػر ( يعمػػؿ لػػدى صػػاحب العمػػؿ وتحػػت اشػػرافه أو ادارتػػه 
هػػػو عقػػػد عمػػػؿ أف يتػػػوافر فيػػػه التبعيػػػه لصػػػاحب ذلػػػؾ ، أنػػػه يشػػػترط العتبػػػار العقػػػد 

 .وحصوؿ العامؿ عمى اجر مقابؿ عممهالعمؿ 

ولما كاف مػف الثابػت أف الشػرطيف اعػالو قػد تػوافرا فػي عمػؿ المػدعي لػدى المػدعى 
 عميهـ وبالتالي فاف المدعي يستحؽ حقوقه العماليه .

ترجيحهػػا هػػو مػػف كمػػا نجػػد أف اجمػػاع الفقػػه والقضػػاء قػػد ذهبػػا إلػػى أف وزف البينػػه و 
الصالحيه التقديريه التي تستقؿ بها محكمة الموضوع دوف رقابه عميها مػف محكمػة 

 34و 33التمييػز فػػي هػػذو المسػأله الموضػػوعيه وفػػؽ مػػا تقضػي بػػه أحكػػاـ المػػادتيف 
مػػف قػػانوف البينػػات طالمػػا أف النتيجػػة التػػي توصػػمت إليهػػا لهػػا مػػا يؤيػػدها فػػي بينػػات 

 الدعوى.  

إلستئناؼ بصفتها محكمة موضوع قد توصمت إلػى واقعػه قنعػت وحيث أف محكمة ا
بها تتحصؿ في أف المدعي كػاف يعمػؿ لػدى المػدعى عمػيهـ بموجػب عقػد عمػؿ وال 
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أثر عمى ذلؾ أف كاف المدعي يعمؿ وبموافقة المدعى عميهـ بكي قمصاف لشخص 
اخر في مكاف عممه وهػذا ال يػؤثر عمػى عالقػة المػدعي بالمػدعى عمػيهـ مػف حيػث 

 ممه تحت اشرافهـ وتابعػػًا لهـ.ع

وحيث أف استخالص محكمة اإلستئناؼ لهذو النتيجة هو استخالص سػائغ ومقبػوؿ 
ومسػػتمد مػػف بينػػه قانونيػػه لهػػا اصػػمها الثابػػت فػػي اوراؽ الػػدعوى ونحػػف نؤيػػدها فيمػػا 

 1توصمت اليه وبالتالي فاف قرارها يكوف واقعًا في محمه

 77/27/7004تاريخ   7567/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 عنصر التبعية في عقد العمؿ: -7 

 المبدأ:

يتميز عقد العمؿ عف عقد الوكالػة وعقػد المقاولػة بعنصػر التبعيػة بحيػث اليعتبػر 
الشػػخص عػػامال إال إذا كػػاف فػػي أدائػػو لعممػػو تابعػػا لصػػاحب العمػػؿ ويعمػػؿ تحػػت 

دارتو.  إشرافو وا 

 الحكـ:

عمػػؿ عقػػد العمػػؿ باالتفػػاؽ الشػػفهي أو الكتػػابي ، عرفػػت المػػادة الثانيػػة مػػف قػػانوف ال
بمقتضػػاو اف يعمػؿ لػػدى صػاحب العمػػؿ وتحػت اشػػرافه وادارتػه مقابػػؿ  يتعهػد العامػؿ

القػػانوف المػػدني عرفػػت الوكالػػة بالعقػػد الػػذي يقػػيـ مػػف   833اجػػر ، كمػػا اف المػػادة 
جػػائز معمػػـو ، ومػػف ذلػػؾ تصػػرؼ  الموكػػؿ بمقتضػػاو شخصػػًا رخػػر مقػػاـ نفسػػه فػػي 

 بحيػث إذا كػاف التبعيػةاف ما يميز عقد العمؿ عف عقػد الوكالػة هػو عنصػر يتضح 
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العامػػؿ تابعػػًا لػػرب العمػػؿ ويعمػػؿ تحػػت اشػػرافه ويخضػػع لتوجيهاتػػه فػػ ف العقػػد يكػػوف 
 ويحكمه قانوف العمؿ. عقد عمؿ 

اذا كػػاف المػػدعي يمػػارس عممػػه كمػػدير لفػػرع الشػػركة المميػػزة فػػي عمػػاف بنػػاء عمػػى 
رة إليه مف الشركة األـ وبأنه يكوف عرضة لممساءلة عف صادوتوجيهات  ارشادات 

المتعمقػػة بكيفيػػة  ابارشػػاداتها وتوجيهاتهػػالتزامػػه  ايػػة خسػػائر تمحػػؽ بهػػا نتيجػػة عػػدـ 
المميزة هي عالقة التبعية  تنفيذو وتصريفه لعممه ، ف ف العالقة التي تربطه بالشركة
االشػػراؼ حيػث  لمميػػزة مػف وينطبػؽ عميهػا قػػانوف العمػؿ لكونػه تػػابع لعممػه لمشػركة ا

 والتوجيه وتكوف محكمة الصمح هي المختصة لنظر الدعوى .

 5/27/7004تاريخ  3576/7004 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 الفرؽ بيف عقد العمؿ وعقد المقاولة: -3

 المبدأ:

دارة صػػاحب العمػػؿ ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ اتفػػاؽ  إذا كػػاف العامػػؿ يعمػػؿ تحػػت إشػػراؼ وا 
بإنجاز أعماؿ محددة دوف إشراؼ مباشر مف صاحب العمؿ عمى  بينيما أف يمتـز

كيفية أدائو لعممو فتكوف العالقة بينيما ىي عالقة عمؿ متكونة بيف عامػؿ ورب 
 عمؿ وليست عقد مقاولة. 

 الحكـ:

تخطػػا المميػػزة محكمػػة اإلسػػتئناؼ السػػتنتاجها أف العقػػد  وفيهػػاوعػػف أسػػباب التمييػػز 
فػػي ذلػػؾ نجػػد مػػف خػػالؿ فدعواهػػا هػػو عقػػد مقاولػػة  لمميػػزة فػػيالػػذي اسػػتندت إليػػه ا

المػػػذكرة الداخميػػػة المرسػػػمة مػػػف محػػػامي البنػػػؾ إلػػػى نائػػػب المػػػدير العػػػاـ أف موضػػػوع 
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اإلتفػػػػاؽ بػػػػيف المدعيػػػػة والمػػػػدعى عميهمػػػػا هػػػػو أف تعمػػػػؿ المدعيػػػػة محاميػػػػة متفرغػػػػة 
ألعمػػاؿ البنػػؾ وأف يكػػوف عممهػػػا مػػف خػػالؿ مكتػػػب المميػػز ضػػدو األوؿ   المػػػدعى 

وؿ ( ولقاء أتعاب محاماة مقػدارها ثالثػة رالؼ وسػتماية دينػار سػنويًا كانػت عميه األ
دينػار شػهريًا وهػذا يعنػي أف عمػؿ المدعيػة  311تتقاضاها كما ورد في البينة بواقع 

كاف تحت إشػراؼ مػدير الػدائرة القانونيػة لمبنػؾ وهػذا يعنػي أف المدعيػة كانػت تعمػؿ 
مهػػػا والمؤهمػػػة لتشػػػراؼ عميهػػػا وهػػػي تحػػػت إشػػػراؼ الػػػدائرة المختصػػػة فػػػي البنػػػؾ بعم

الدائرة القانونية وأف المدعية كانت تقـو بالعمؿ الػذي يحولػه إليهػا مػدير هػذو الػدائرة 
ولـ يرد أف اإلتفاؽ بيف المدعية والمدعى عميهما أف تنجز عػدد محػدد مػف القضػايا 
ى وبذلؾ تكوف عالقة المدعية التػي اسػتندت إليهػا فػي المطالبػة موضػوع هػذو الػدعو 

هي عالقة عمؿ متكونة بيف عامؿ ورب عمػؿ وليسػت عقػد مقاولػة كمػا ذهبػت إلػى 
ذلػػػػؾ محكمػػػػة اإلسػػػػتئناؼ ومػػػػع أف تفسػػػػير العقػػػػود يعػػػػود لمحكمػػػػة الموضػػػػوع إال أف 
توصؿ المحكمة المذكورة إلى نتيجة غير مستساغة وال تػؤدي إليػه البينػة يرقػى إلػى 

تنتاج غير مستند إلى بينة تػؤدي درجة مخالفة القانوف ألنه في هذو الحالة يكوف اس
إليه مما يجعؿ مف حؽ محكمتنا بسط رقابتها عميه وبذلؾ تكوف محكمػة اإلسػتئناؼ 
أخطأت في تكييفها العالقة بيف طرفي هذو الدعوى بأنهػا عقػد مقاولػة ال عقػد عمػؿ 

 ويكوف هذاف السبباف وارديف عمى قرارها مما يوجب نقضه .

 28/22/7003تاريخ   2682/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 اثبات الحقوؽ العمالية في حالة العقد غير المكتوب : -4

 المبدأ:
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لمعامؿ في حالة عدـ وجود عقػد مكتػوب ، إثبػات العقػد وحقوقػو بػأي طريقػة مػف 
طرؽ اإلثبات دوف تقيد بالكتابة ، ولصػاحب العمػؿ أف ينفػي البينػة التػي يقػدميا 

 قواعد العامة في اإلثبات .العامؿ ببينة مماثمة وفقًا لم

 الحكـ:

مػػف قػػانوف العمػػؿ أف المشػػرع قػػد أجػػاز  15يسػػتفاد مػػف نػػص الفقػػرة  أ( مػػف المػػادة  
لمعامػػؿ فػػي حػػاؿ عػػدـ وجػػود عقػػد مكتػػوب ، إثبػػات العقػػد وحقوقػػه بػػأي طريقػػة مػػف 
طػػرؽ اإلثبػػات دوف تقيػػد بالكتابػػة ، وغايػػة هػػذا تػػوفير حمايػػة فعالػػة لمعامػػؿ باعتبػػارو 

عيؼ اقتصاديًا في العقد . إال أف هذا ال يمنع صػاحب العمػؿ أف ينفػي الطرؼ الض
 البينة التي يقدمها العامؿ ببينة مماثمة وفقًا لمقواعد العامة في اإلثبات .

وبالتػػالي فػػاف قػػوؿ محكمػػة االسػػتئناؼ بػػأف البينػػة فػػي الػػدعاوى العماليػػة تقػػاـ بكافػػة 
د أف مػػف حػػؽ المميػػز ضػػدها طػػرؽ اإلثبػػات هػػو قػػوؿ يتفػػؽ واحكػػاـ القػػانوف كمػػا نجػػ

تقديـ البينة التي تريد وفؽ القواعد القانونيػة المنصػوص عميهػا فػي قػانوف اإلثبػات ، 
ويبقى لممحكمة بالنتيجة حؽ فحص هذو البينة فػي ضػوء هػذو القواعػد ، تأخػذ منهػا 

 ما يتفؽ واحكاـ القانوف ، وترد منها ما جاء عمى خالؼ ذلؾ . 

مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ هػػػو  137وص عميػػػه فػػػي المػػػادة إف المقصػػػود باإلعفػػػاء المنصػػػ
الرسـو المتوجبة عمى الدعاوى عند تقديمها أو تمؾ التي تسػتوفي فػي مرحمػة التنفيػذ 

 ، وليست الرسـو المتوجب دفعها قبؿ إقامة الدعوى .

وحيػػث أف رسػػـ الطػػابع عمػػى عقػػد العمػػؿ يسػػتوفي عنػػد تنظيمػػه والتوقيػػع عميػػه وفػػؽ 
فانػػػػه  1952لسػػػػنة  27وف رسػػػػـو طوابػػػػع الػػػػوارادت رقػػػػـ /أ مػػػػف قػػػػان6أحكػػػػاـ المػػػػادة 

والحالػػة هػػذو ال يعتبػػر مػػف قبيػػؿ الرسػػـو القضػػائية ويتعػػيف عمػػى المػػدعي   العامػػؿ( 
الػػذي اسػػتند فػػي دعػػواو إلػػى عقػػد عمػػؿ أبػػرزو مػػف جممػػة بيناتػػه أف يػػدفع عنػػه رسػػـو 

 الطوابع المستحقة .
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 77/2/7005تاريخ   7749/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 إثبات عكس ما جاء في عقد العمؿ الخطي:  -5

 المبدأ: 

لمعامؿ اثبات حقوقو العمالية بجميع طػرؽ اإلثبػات إذا لػـ يحػرر العقػد خطيػا، إال 
 أنو ال تقبؿ البينة الشخصية إلثبات عكس ما اشتمؿ عميو عقد العمؿ الخطي.

 الحكـ:

وكيػػؿ المػػدعى عميػػه  مػف تتبػػع اجػػراءات المحاكمػػه نجػػد أف وكيػػؿ المميػػز قػػد صػػادؽ
عمػػى عقػػد العمػػؿ الػػذي اسػػتندت لػػه تمػػؾ المحكمػػة  مػػف أف اجػػر المػػدعي كػػاف مائػػة 
وخمسػػيف دينػػارًا شػػهريًا. ومػػف إمعػػاف النظػػر بهػػذا السػػبب يتبػػيف أف وكيػػؿ المميػػز قػػد 
اعتمد عقد العمؿ الخطي مدار البحث في مطمع هػذا السػبب وعػاد بعػد ذلػؾ ليسػبغ 

عمػػى العقػػد الخطػػي ف اعتمػػاد محكمػػة الموضػػوع عميػػه وصػػؼ العقػػد الصػػوري فيكػػو 
 .   موافقًا لمقانوف

امػػا بالنسػػبة لمقػػوؿ بػػاف البينػػه الشخصػػية مقبولػػه الثبػػات مػػا يخػػالؼ مػػا اشػػتمؿ عميػػه 
مػف قػانوف  15/1لما نصت عميه المادة  الكتابي ف ف ذلؾ القوؿ مخالؼ عقد العمؿ
 .وتعديالته 1996لسنة  8العمؿ رقـ 

مؿ االضافي فمػف اسػتقراء نػص المػادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ وبالنسبة الجور الع
نجد أف المشرع قد اخرج تمؾ االجور مف مفهـو كممة األجر وباسػتقراء نػص المػادة 

مف ذات القانوف يتبيف انها تناولػت االحكػاـ المتعمقػه بسػاعات العمػؿ االضػافي  59
اد الدينيه والعطؿ الرسميه ومقدار اجرها وببدؿ العمؿ باياـ العطؿ االسبوعيه واالعي
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وبالتالي فال يجوز أف تكوف محؿ اتفاؽ بيف الطرفيف بمػا يخػالؼ هػذو المػادة تمشػيًا 
/ب مػػػف ذات القػػػانوف . اال أف مػػػا يسػػػتفاد مػػػف العقػػػد 4مػػػع مػػػا نصػػػت عميػػػه المػػػادة 

الخطػػي الػػذي اخػػذت بػػه محكمػػة الموضػػوع بمػػا لهػػا مػػف صػػالحية فػػي وزف البينػػات 
ضػدو كػػاف يػدفع لممميػػز االجػور الػػواردو فػي عقػػد العمػؿ البالغػػه وتقػديرها أف المميػػز 

االضػػافي مبمػػغ خمسػػة مائػػة وخمسػػيف دينػػارًا شػػهريًا ويػػدفع لػػه عمػػى حسػػاب العمػػؿ 
وعميػػه فػػ ف الفصػػؿ فػػي المطالبػػه ببػػدؿ العمػػؿ االضػػافي وبػػدؿ العمػػؿ  يدنػػانير يوميػػاً 

  -:اد الدينيه والرسميه يقتضي تحديداياـ العطؿ واالعي

  العمؿ االضافي ساعات 

 . اياـ العطؿ االسبوعيه واالعياد الدينيه والرسميه التي عممها المدعي 

  المبالغ التي يستحقها عف عممه في البنديف السابقيف 

  ثػػـ اجػراء التقػاص بػيف مػػا المبػالغ التػي قبضػها عمػػى حسػاب تمػؾ الحقػوؽ
 لممدعي وما عميه .

 26/7/7004تاريخ   3774/7003ؽ رقـمحكمة تمييز حقو

***** 

 سمطة محكمة الموضوع في تفسير عقود العمؿ: -6

 المبدأ:

مػا تػراه واسػتخالص  لمحكمة الموضوع كامؿ السمطة فػي تفسػير العقػود وتاويميػا
وفػػى بحقػػوؽ عاقػػدييا مسػػتعينة بجميػػع وقػػائع الػػدعوى وظروفيػػا ، دوف رقابػػة أ

 .التمييز  عمييا مف محكمة
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 الحكـ:

لمقاولػػة هػػي عالقػػة التبعيػػة فػػي عقػػد العمػػؿ بػػيف اف مػػا يميػػز عقػػد العمػػؿ عػػف عقػػد ا
وذلػػػؾ باالشػػػراؼ عميػػػه واصػػػدار التعميمػػػات لػػػه ومجازاتػػػه اذا العمػػػؿ  العامػػػؿ ورب 

اذ اف عقد العمؿ وكمػا ورد فػي تعريػؼ التعمبمات ، خالؼ التعميمات اذ خالؼ تمؾ 
عقػػد ، بانػػه القػػانوف المػػدنيمػػف  815/1 المػػادة الثانيػػة مػػف قػػانوف العمػػؿ ، والمػػادة 

مقابػػؿ  يتعهػد العامػؿ بمقتضػػاو اف يعمػؿ لػػدى صػاحب العمػػؿ وتحػت اشػػرافه وادارتػه
اجػػر ، فػػي حػػيف اف عقػػد المقاولػػة ال يتػػوفر فيػػه عنصػػر التبعيػػة لػػرب العمػػؿ وانمػػا 

 االستقاللية عنه. تتوفر فيه

اف العبرة في تكييػؼ العقػد والتعػرؼ عمػى حقيقػة مرمػاو وتحديػد حقػوؽ الطػرفيف هػو 
مػػف النصػػوص والقصػػد الحقيقػػي الػػذي هػػدؼ اليػػه المتعاقػػداف مػػف لعقػػد ا لمػػا يحويػػه 

 وصؼ .عميه الفرقاء مف  ابرامه وليس بما يضفيه 

اسػػتقر الفقػػه والقضػػاء عمػػى اف لمحكمػػة الموضػػوع كامػػؿ السػػمطة فػػي تفسػػير العقػػود 
مػا تػراو اوفػى بحقػوؽ عاقػديها مسػتعينة بجميػع وقػائع الػدعوى واستخالص  وتاويمها 

التمييػػز ، شػػريطة اف ال يخػػرج ذلػػؾ عػػف  دوف رقابػػة عميهػػا مػػف محكمػػةوظروفهػػا ، 
 مف القانوف المدني . 213االصوؿ التي اوجبتها المادة 

اذا كانػت االتفاقيػػة المعقػودة بػػيف طرفػي الػػدعوى ، بػاف المميػػز ضػدو يمتػػـز بموجبهػػا 
ومطبوعػػػات المميػػػزة باوقػػػات معينػػػة وامػػػاكف محػػػددة مػػػف قبػػػؿ تمػػػؾ صػػػحؼ  بتوزيػػػع 
يوقػػػع عمػػػى الحضػػػور والمغػػػادرة ، ويعمػػػؿ ومراقبتهػػػا، وكػػػاف  وتحػػػت اشػػػرافها  الجهػػػة

واف مجمػػوع راتبػػػه  مقابػػؿ راتػػب شػػػهري ، ولػػه رقػػـ وظيفػػػي يشػػير الػػى تػػػاري  تعيينػػه
االضػػافي  الشػػهري كػػاف يتضػػمف فػػي جػػزء منػػه لمجهػػد الػػذي يبذلػػه ولسػػيارته وعممػػه 

راكػػػز التػػػي يتػػػػولى واالعيػػػاد مقابػػػؿ التحصػػػيؿ االسػػػبوعي / الشػػػػهري مػػػف جميػػػع الم
التوزيػػع لهػػا ، عمػػى اف يػػتـ تحصػػيؿ هػػذو االمػػواؿ فػػي ثالثػػة ايػػاـ مػػف تػػاري  اصػػدار 
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ادارة التوزيػع ، فػاف ذلػؾ يػدؿ عمػى  كشؼ المحاسػبة حسػب النظػاـ المعمػوؿ بػه فػي
 توافر عالقة التبعية بيف المميز ضدو والمميزة .

  26/9/7002تاريخ  2932/7002 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

 سوـ طوابع عقد العمؿ:ر  -7

 المبدأ:

لما كاف رسـ الطابع عمى عقػد العمػؿ يسػتوفي عنػد تنظيمػو والتوقيػع عميػو وفػؽ 
أحكاـ  قػانوف رسػـو طوابػع الػواردات فإنػو والحالػة ىػذه ال يعػد مػف قبيػؿ الرسػوـ 
القضائية،  وبالتػالي فػإف إعفػاء العامػؿ مػف الرسػوـ القضػائية ال يعفيػو مػف دفػع 

المسػػػتندات التػػػي يكػػػوف طرفػػػًا فييػػػا أو تمػػػؾ التػػػي نظمػػػت  رسػػػـ الطػػػابع عمػػػى
 لمصمحتو. 

 الحكـ: 

حيث أف المبادئ العامة التي تحكـ المجوء إلى القضاء، تقضي عمى مف يمجػأ إليػه 
بػػدعوى أف يسػػمؼ الرسػػـو القضػػائية المتوجػػب دفعهػػا قانونػػًا عنهػػا إال إذا استصػػدر 

جػػزو عػػف دفػػع رسػػومها ، وذلػػؾ قػػرارًا بقبػػوؿ دعػػواو بػػدوف رسػػـ ، فػػي حالػػة ثبػػوت ع
مف نظاـ رسـو المحاكـ ، ومراعاة لفقر العامػؿ ومػا يعانيػه  15عماًل بأحكاـ المادة 

مف الحاجة عند فصمه ، وتأكيد المصمحة لمعمػاؿ ، وحتػى ال يحجػـ الكثيػريف مػنهـ 
جػراءات التقاضػي ، فقػد نػص المشػرع فػي  عف المطالبة بحقوقهـ ، ولتيسػير سػبؿ واا

ف قػػانوف العمػػؿ ، وكاسػػتثناء مػػف األصػػؿ العػػاـ المتقػػدـ ذكػػرو ، عمػػى مػػ 137المػػادة 
إعفاء العماؿ بالنسبة لمدعاوي العمالية التي يرفعها العامؿ ، مف جميع الرسـو  بما 

 فيها رسـو التنفيذ .
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المػذكورة هػو الرسػـو  137ولما كاف المقصود باإلعفاء المنصوص عميه في المادة 
فػػػي مرحمػػػة التنفيػػػذ ،  ىفتقػػػديمها أو تمػػػؾ التػػػي تسػػػتو المتوجبػػػة عمػػػى الػػػدعاوي عنػػػد 

وبحيػػػث ال يشػػػمؿ الرسػػػـو المتوجػػػب دفعهػػػا قبػػػؿ إقامػػػة الػػػدعوى ، ألف هػػػذا اإلعفػػػاء 
 التي ترفع طبقًا ألحكاـ قانوف العمؿ . ىقاصر عمى الدعاو 

عنػػد تنظيمػػه والتوقيػػع عميػػه وفػػؽ  ىرسػػـ الطػػابع عمػػى عقػػد العمػػؿ يسػػتوف ولمػػا كػػاف
ف نػػػه  1952لسػػػنة  27مػػػف قػػػانوف رسػػػـو الطوابػػػع الػػػواردات رقػػػـ  /أ6أحكػػػاـ المػػػادة 

والحالػػػة هػػػذو ال يعػػػد مػػػف قبيػػػؿ الرسػػػـو القضػػػائية،  وبالتػػػالي فػػػ ف الػػػذي يعفػػػى مػػػف 
الرسػػـو القضػػائية ال يعفػػى حتمػػًا مػػف دفػػع رسػػـ الطػػابع عمػػى المسػػتندات التػػي يكػػوف 

يػر ذلػؾ لػنص طرفًا فيها أو تمؾ التي نظمت لمصمحته ، ولو كاف المشرع يقصد غ
صراحة عميه . لما كاف ذلؾ ، وكانت دعوى المدعي مسػتندة إلػى عقػد عمػؿ أبػرزو 
او مف جممػة بيناتػه ، وكػاف عقػد العمػؿ غيػر معفػى مػف رسػـ طػابع الػواردات لمػا بينػ

مػػف قػػانوف رسػػـو طوابػػع  11عمػػاؿ نػػص المػػادة إفقػػد كػػاف عمػػى محكمػػة االسػػتئناؼ 
 بالدعوى . الواردات المشار إليه رنفًا قبؿ الفصؿ

 9/5/7002)ىيئة عامة( تاريخ  549/7002محكمة تمييز رقـ 

***** 

 اإلتفاؽ عمى فترة التجربة: -8

 المبدأ:

يجػوز لػو ف ،وانمػا اختياريػة لػرب العمػؿ فترة التجربة ليست الزاميػة بحكػـ القػانوف
ال تزيػػد عمػػى  اف يتفػػؽ مػػع العامػػؿ بػػاف يكػػوف االخيػػر تحػػت التجربػػة لمػػدة معينػػة

ال يػرد القػوؿ اف العامػؿ فػ فاذا خال عقػد العمػؿ مػف شػرط التجربػة  ،شير ثالثة ا
 يكوف تحت التجربة بحكـ القانوف.
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 الحكـ:

/أ مػػف قػػانوف العمػػؿ اف فتػػرة التجربػػة ليسػػت الزاميػػة 35يسػػتفاد مػػف احكػػاـ المػػادة    
وانمػا اختياريػة لػرب العمػؿ ويجػوز لػه اف يتفػؽ مػع العامػؿ بػاف يكػوف  بحكـ القػانوف

ال تزيػػػد عمػػػى ثالثػػػة اشػػػهر ويجػػػوز لػػػرب العمػػػؿ  يػػػر تحػػػت التجربػػػة لمػػػدة معينػػػةاالخ
المكافػػػاة فػػػاذا خػػػال عقػػػد  خاللهػػػا انهػػػاء عقػػػد العمػػػؿ دوف اشػػػعار العامػػػؿ او اعطائػػػه

منػذ  العمؿ مف شرط التجربة فيترتب لػه كافػة حقوقػه المنصػوص عميهػا فػي القػانوف
 ربة بحكـ القانوف.بداية عممه وال يرد القوؿ اف العامؿ يكوف تحت التج

/أ مف قانوف العمػؿ اف يسػتخدـ العامػؿ 35ترؾ المشرع لرب العمؿ بموجب المادة  
محػػػددة لغايػػػات التحقػػػػؽ مػػػف كفاءتػػػه وامكاناتػػػه لمقيػػػاـ بالعمػػػػؿ  تحػػػت التجربػػػة لمػػػدة

كفاءته خالؿ تمؾ المهمة قاـ بفصمه فػاذا لػـ  المطموب منه حتى اذا ما ثبت له عدـ
بعػػػد ذلػػػؾ االدعػػػاء بػػػاف  لعمػػػؿ( هػػػذا الخيػػػار فػػػال يجػػػوز لهػػػاتسػػػتخدـ المميػػػزة  رب ا

 المميز ضدو غير كؼء والقياـ بفصمه مف العمؿ.

 26/8/2999 تاريخ 247/2999محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 واجبات العامؿ: -9

 المبدأ:

يمات صػاحب العمػؿ، إف رفض العامؿ التعاوف مع زمالئو بالعمؿ مخالفا بذلؾ تعم
ف الخاصػػة بالعمػػؿ حسػػبما يرتأيػػو وبعكػػس التعميمػػات التػػي وتصػػرفو فػػي الشػػؤو

 تصدر إليو يعتبر إخالال بواجباتو المترتبة عميو بموجب عقد العمؿ .

 الحكـ:
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( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ السػػػاري المفعػػػوؿ واجبػػػات العامػػػؿ، 19لقػػػد وضػػػحت المػػػادة   
ديتػػػه عمػػػى العامػػػؿ تأديػػػة العمػػػؿ بنفسػػػه وأف يبػػػذؿ فػػػي تأ -فػػػأوردت فػػػي الفقػػػػرة  أ( :

عنايػػػة الشػػػخص العػػػادي وأف يمتػػػـز بػػػأوامر صػػػاحب العمػػػؿ المتعمقػػػة بتنفيػػػذ العمػػػؿ 
 المتفؽ عميه ......

كانػػػت  مقدمػػػة وحيػػػث أّف المدعيػػػة كمػػػا هػػػو ثابػػػت لمحكمػػػة الموضػػػوع مػػػف البينػػػة ال
تػػػرفض التعػػػاوف مػػػع زمالئهػػػا بالعمػػػؿ مخالفػػػة تعميمػػػات مػػػديرها ، ولػػػـ تقػػػـ بتػػػدريب 

تػػػػي تصػػػػدر إليهػػػػا ، وكانػػػػت تتصػػػػرؼ حسػػػػب رأيهػػػػا المػػػػوظفيف حسػػػػب التعميمػػػػات ال
 وبعكس التعميمات . مما اضطر مديرها إلى االستغناء عف خدماتها .

/ب مف قانوف العمؿ قد أجازت لصاحب العمؿ فصػؿ العامػؿ 28ولما كانت المادة 
 .ت المترتبة عميه بموجب عقد العمؿدوف إشعار إذا لـ يقـ العامؿ بالوفاء بااللتزاما

ث مف الثابت أّف المدعية لـ تقـ بااللتزامات المترتبة عميها . ف ّف فصمها وعميه وحي
/ب مػف قػانوف العمػؿ والػذي يعفػي صػاحب العمػؿ 28مف العمؿ يتفؽ وحكػـ المػادة 

 مف بدؿ اإلشعار وال يعتبر فصمها تعسفيًا .

 22/4/7004تاريخ  88/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 مات في حالة تغير صاحب العمؿ:مسؤولية تنفيذ اإللتزا -20

 المبدأ:

فػػي حالػػة تغيػػر صػػاحب العمػػؿ ألي سػػبب يظػػؿ صػػاحب العمػػؿ األصػػمي والجديػػد 
مسػػؤوليف بالتضػػامف مػػدة سػػتة أشػػير عػػف تنفيػػذ اإللتزامػػات الناجمػػة عنػػو قبػػؿ 
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التغيػػر وأمػػا بعػػد انقضػػاء تمػػؾ المػػدة فيتحمػػػػؿ صػػاحب العمػػؿ الجديػػد المسػػؤولية 
 وحده.

 الحكـ:

يتبػيف بػػأنها قػػد   1966لسػػنة 8مػف قػػانوف العمػؿ رقػـ  16إلػى نػػص المػادة بػالرجوع 
نصػػػت عمػػػى أف  يبقػػػى عقػػػد العمػػػؿ معمػػػواًل بػػػه بغػػػض النظػػػر عػػػػف تغييػػػر صػػػاحب 
العمؿ بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريؽ اإلرث أو دمض المؤسسػة أو ألي سػبب 

تة أشػػهر رخػػر ويظػػؿ صػػاحب العمػػؿ األصػػمي والجديػػد مسػػؤوليف بالتضػػامف مػػدة سػػ
عف تنفيذ اإللتزامات الناجمة عف عقد العمؿ مستحقة األداء قبؿ تاري  التغيير وأمػا 

 بعد انقضاء تمؾ المدة فيتحمػػؿ صاحب العمؿ الجديد المسؤولية وحدو .. (.

وحيث تبيف مف مشػروحات تػرخيص إدارة السػواقيف بػأف الصػهريض الػذي كػاف يعمػؿ 
إلػػى مؤسسػػة ....... لمنقػػؿ البػػري  3/3/99 عميػػه المػػدعي جػػرى نقػػؿ ممكيتػػه بتػػاري 

مف قبػؿ المالػؾ وأف المؤسسػة قامػت ببيػع الصػهريض لمؤسسػة ...... كمػا هػو ثابػت 
برخصة سير المركبػة فػ ف صػاحب العمػؿ الػذي ابتػدأ عالقتػه مػع المػدعي قػد تغيػر 

 وحؿ مكانه المالؾ الجديد لممؤسسة المذكورة . 3/3/99بتاري  

لـ يقـ بمطالبة صاحب العمؿ السابؽ والجديد بتمػؾ  -ز الممي -وحيث أف المدعي 
الحقػػػػوؽ بالتضػػػػامف خػػػػالؿ سػػػػتة أشػػػػهر مػػػػف تخمػػػػي صػػػػاحب العمػػػػؿ السػػػػابؽ عػػػػف 

مػػف قػػانوف العمػػؿ  16الصػػهريض عنػػد بيعػػه إلػػى المؤسسػػة األولاعمػػاًل بأحكػػاـ المػػادة 
أقػػػاـ دعػػػواو بعػػػد أكثػػػر مػػػف سػػػتة  -المميػػػز  -وحيػػػث أف المػػػدعي  96لسػػػنة  8رقػػػـ 

ى تخمػػي صػػاحب العمػػؿ السػػابؽ عػػف السػػيارة الصػػهريض فػػ ف دفػػع المػػدعى أشػػهر عمػػ
عميه الدعوى بانتفاء الخصومة بينه وبيف المدعي دفع مقبوؿ ويكوف ما ذهبػت إليػه 

 محكمة االستئناؼ برد الدعوى لعدـ الخصومة واقع في محمه وموافقًا لمقانوف .

 25/3/7005تاريخ  3526/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ  
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***** 

 رجوع عماؿ المقاوؿ عمى صاحب المشروع الستيفاء حقوقيـ: -22

 المبدأ:

مباشػرة  دعوىالػرفػع في سبيؿ المطالبة بحقوقيـ العماليػة لعماؿ المقاوؿ الفرعي 
عمػػى كػػؿ مػػف المقػػاوؿ االصػػمي وصػػاحب المشػػروع فػػي حػػدود المسػػتحؽ عمػػى 

ممقػػاوؿ االصػػمي والمسػػتحؽ عمػػى المقػػاوؿ االصػػمي ل صػػاحب المشػػروع لممقػػاوؿ
 .الفرعي وقت رفع الدعوى

 الحكـ:

اف االجػػػػر هػػػػو كػػػػؿ  1996 لسػػػػنة 8 مػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ رقػػػػـ 2يسػػػػتفاد مػػػػف المػػػػادة 
نقػػدا او عينػػا ، مضػػافا اليػػه سػػائر االسػػتحقاقات االخػػرى  يسػػتحقه العامػػؿ لقػػاء عممػػه

العمؿ او النظاـ الػداخمي او اسػتقر التعامػؿ  ايا كاف نوعها اذا نص القانوف او عقد
 االضافي . دفعها باستثناء االجور المستحقة عف العمؿ عمى

مف قانوف العمؿ عمى انه لعماؿ المقاوؿ الفرعي  2/ 15يستفاد مف احكاـ المادة  و
مباشػػرة عمػػى كػػؿ مػػف المقػػاوؿ االصػػمي وصػػاحب المشػػروع فػػي حػػدود  رفػػع دعػػوى

 االصمي والمستحؽ عمى المقاوؿ االصمي المستحؽ عمى صاحب المشروع لممقاوؿ
/ب مف قػانوف العمػؿ نصػت 138اف المادة  كما .لممقاوؿ الفرعي وقت رفع الدعوى

القػانوف بمػا فػي ذلػؾ  عمى انػه ال تسػمع أي دعػوى لممطالبػة بػاي حقػوؽ يرتبهػا هػذا
اجػػور سػػاعات العمػػؿ االضػػافية مهمػػا كػػاف مصػػدرها او منشػػؤها بعػػد مػػرور سػػنتيف 

 .نشوء سبب المطالبة بتمؾ الحقوؽ واالجور  عمى

 3/7/7002 تاريخ 953/7002 كمة تمييز حقوؽ رقـمح
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***** 

 توقيع المخالصة خالؿ مدة سرياف عقد العمؿ: -27

 المبدأ: 

إف المخالصػػة التػػي تػػنظـ والعامػػؿ ال يػػزاؿ عمػػى رأس عممػػو ال ترتػػب أثػػرًا عمػػى  
الحقوؽ التي يستحقيا وفقًا ألحكاـ المادة الرابعػة مػف قػانوف العمػؿ التػي تقضػي 

شػرط فػي عقػد أو اتفػاؽ يتنػازؿ بموجبػو أي عامػؿ عػف أي حػؽ مػف ببطالف كؿ 
                                           الحقوؽ التي يمنحيا قانوف العمؿ .

 الحكـ:

الثابت في أوراؽ هػذو الػدعوى والبينػات المقدمػة فيهػا أّف المدعيػة عممػت حيث مف  
عمػػؿ خطػػي محػػدد المػػدة لػػدى الجهػػة المػػدعى عميهػػا بوظيفػػة معممػػة بموجػػب عقػػد 

وقبػؿ حمػوؿ نهايػة هػذا العقػد تػػـ  31/8/2111وينتهػي بتػاري   1/9/99اعتبػارًا مػف 
تجديدو بموافقة الطرفيف بموجب عقد عمؿ جديد مرّوس بػذلؾ لمػدة سػنة أخػرى تبػدأ 

ويبػػػدأ سػػػرياف هػػػذا العقػػػد الجديػػػد  15/8/2111وينتهػػػي بتاريػػػػػػػ   15/8/2111مػػػف 
كمػا نػّص عمػى ذلػؾ صػراحة البنػد  21/4/2111وقيعه فػػػػي وااللتزاـ به مف تاري  ت
 الثالث مف هذا العقد.

وحيػػػث أنػػػه مػػػف المسػػػتقر عميػػػه فػػػي االجتهػػػاد القضػػػائي أّف المطالبػػػة بػػػاألجور التػػػي 
يستحقها العامؿ خالؿ مدة العقد ولـ يعممها ال تعتبر أجرًا بالمعنى الوارد في المػادة 

نمػػا هػػي تعػػويض الثانيػػة مػػف قػػانوف العمػػؿ ألنهػػا ليسػػ ت لقػػاء عمػػؿ قػػاـ بػػه العامػػؿ واا
لمعامػػؿ عػػف الضػػرر الػػذي لحقػػه مػػف جػػراء إنهػػاء صػػاحب العمػػؿ لعقػػد العمػػؿ محػػدد 
المػدة قبػؿ انتهػاء مدتػه وتكػوف محكمػة صػمح الحقػوؽ هػي المختصػة بنظػر الػدعوى 
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المتعمقػػة بهػػذو المطالبػػة الناشػػئة عػػف عقػػد عمػػؿ محػػدد المػػدة وفػػؽ مػػا نصػػت عميػػه 
 . ف قانوف العمؿم 137المادة 

هػػػو تػػػاري  نشػػػوء هػػػذا  21/4/2111تػػػاري  توقيػػػع عقػػػد العمػػػؿ الجديػػد فػػػي  وبمػػا أف
العقػػد ونفػػاذو كمػػا تأكػػد ذلػػؾ بعبػػارة العقػػد الػػواردة فػػي البنػػد الثالػػث منػػه  يبػػدأ االلتػػزاـ 

 بهذا العقد مف كال الطرفيف مف تاري  توقيعه وليس فقط مف تاري  سريانه( .

وأّف  21/4/2111العقػػػػػػد هػػػػػػو تػػػػػػاري  التوقيػػػػػػع عميػػػػػػه فػػػػػػي وحيػػػػػػث أّف تػػػػػػاري  نفػػػػػػاذ 
أي بتاري  الحػؽ  9/7/2111المخالصة التي تستند إليها المميزة تـّ توقيعها بتاري  

لسرياف العقد ، مما يعني أّف المخالصة نظمػت والمدعيػة ال تػزاؿ عمػى رأس عممهػا 
ألحكػػػاـ المػػػادة  وبالتػػػالي ال ترتػػػب أثػػػرًا عمػػػى الحقػػػوؽ التػػػي تسػػػتحقها المدعيػػػة وفقػػػاً 

الرابعػػة مػػف قػػانوف العمػػؿ التػػي تقضػػي بػػبطالف كػػؿ شػػرط فػػي عقػػد أو اتفػػاؽ يتنػػازؿ 
بموجبه أي عامؿ عػف أي حػؽ مػف الحقػوؽ التػي يمنحهػا قػانوف العمػؿ ، وال تشػكؿ 
هذو المخالصة إقالة لمعقد الجديد النافذ بحؽ الطرفيف مف تاري  توقيعه ويبدأ العمؿ 

ولمػدة سػنة أخػرى ممػا ال يجػوز معػه  15/8/2111ديـ فػػػػػي به بعد انتهػاء العقػد القػ
لصػػاحب العمػػؿ إنهػػاء العقػػد ب رادتػػه المنفػػردة ويكػػوف ممزمػػًا بػػأداء األجػػور المسػػتحقة 

مف قانوف العمػؿ مػا لػـ يكػف  26عف مدة العقد لممدعية وفؽ ما نصت عميه المادة 
 مف ذات القانوف . 28إنهاء عقد العمؿ فصاًل بموجب المادة 

حيػػػث توصػػػمت محكمػػػة الموضػػػوع لهػػػذو النتيجػػػة التػػػي نقرهػػػا عميهػػػا وقضػػػت بػػػ لزاـ و 
الجهة المدعى عميها بما هو مستحؽ لممدعية مف أجور حتى انتهػاء المػدة المتبقيػة 
مف العقد أو مدة العقد فيكوف قرارها المميز واقعػًا فػي محمػه وأسػباب الطعػف هػذو ال 

 ترد عميه مما يتعيف ردها .

 29/20/7003تاريخ   7075/7003وؽ رقـ  محكمة تمييزحق

***** 
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 أثر العمؿ بدواـ جزئي عمى صفة العامؿ: -23

 المبدأ:

اليػػؤثر عمػػؿ العامػػؿ بػػدواـ جزئػػي لػػدى صػػاحب عمػػؿ عمػػى صػػفتو كعامػػؿ مػػا داـ 
دارة صاحب العمؿ.  يؤدي عممو تحت إشراؼ وا 

 الحكـ:

ذكػرا كػاف او انثػى عرفت المادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ العامػؿ بانػه كػؿ شػخص  
اجػػػر ويكػػػوف تابعػػػا لصػػػاحب العمػػػؿ وتحػػػت امرتػػػه ويشػػػمؿ ذلػػػؾ  يػػػؤدي عمػػػال لقػػػاء

االحداث ومػف كػاف قيػد التجربػة او التاهيػؿ ،وعميػه وحيػث اف المدعيػة كانػت تعمػؿ 
العمػػؿ عمػػيهـ  يف مػػف تطبيػػؽ احكػػاـ قػػانوفيلػػدى المػػدعى عميهػػا وليسػػت مػػف المسػػتثن
عقػد عمػؿ المدعيػة بغػض النظػر عػف عػدد فاف قانوف العمؿ هػو الػذي يطبػؽ عمػى 

المتفػػػؽ عميهػػػا وال يػػػرد القػػػوؿ اف دواـ المدعيػػػة دوامػػػا جزئيػػػا كمػػػا ال  سػػػاعات عممهػػػا
العمؿ عمى عقد عمؿ المدعيػة اف يكػوف دوامهػا ثمػاني  يشترط لتطبيؽ احكاـ قانوف

 ساعات .

 32/3/2999تاريخ  7798/2998 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 العامؿ بالقطعة:صفة عقد عمؿ  -24

 المبدأ:
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يعتبػػر العامػػؿ الػػذي يسػػػتخدـ بانتظػػاـ بالقطعػػة فػػي محػػػؿ العمػػؿ او الػػذي يقػػػوـ 
وتنطبػؽ عميػو كافػة بالقطعػة انػو عامػؿ لمػدة غيػر محػدودة  بسمسمة مف االعماؿ

 األحكاـ الخاصة بالعقد المحدد المدة. 

 الحكـ:

مػػػؿ فػػػي ذمػػػة صػػػاحب اسػػػتقر االجتهػػػاد عمػػػى اف الحقػػػوؽ العماليػػػة التػػػي تترتػػػب لمعا
العمؿ تعتبر دينًا لمعامؿ في ذمة صػاحب العمػؿ فػاذا لػـ يقػـ  العمؿ بعد انتهاء عقد

بالفائػػدة اعتبػػارًا مػػف تػػاري  المطالبػػة بهػػا فػػي  بػػدفعها بعػػد مطالبتػػه بػػذلؾ يحكػػـ عميػػه
صػدقت قػرار محكمػة الدرجػة  الئحة الدعوى وعميه وحيث اف محكمة االسػتئناؼ قػد

تطبيػػؽ  ـ بالفائػدة مػػف تػاري  المطالبػة فتكػػوف قػد اصػػابت فػياالولػى المتضػمف الحكػػ
القػػػانوف ويكػػػوف القػػػوؿ اف الحكػػػـ بالفائػػػدة يكػػػوف مػػػف تػػػاري  اكتسػػػاب الحكػػػـ الدرجػػػة 

 قوؿ غير وارد ومستوجب الرد . القطعية هو

يعتبر العامؿ الذي يستخدـ بانتظاـ بالقطعة فػي محػؿ العمػؿ او الػذي يقػـو بسمسػمة 
/د مػػف 15انػػه عامػػؿ لمػػدة غيػػر محػػدودة وذلػػؾ وفقػػًا لممػػادة  بالقطعػػة مػػف االعمػػاؿ

مػػف القػػانوف المػػذكور اعػػالو تقضػػي عمػػى اف    /ج61قػػانوف العمػػؿ كمػػا اف المػػادة 
كػػػاف يعمػػػؿ عمػػػى اسػػػاس  يكػػػوف يػػػـو العطمػػػة االسػػػبوعية لمعامػػػؿ بػػػاجر كامػػػؿ اال اذا

 ذا عمػؿيومي او اسػبوعي فيسػتحؽ فػي كمتػا الحػالتيف اجػر يػـو العطمػة االسػبوعية ا
سػػتة ايػػاـ متصػػمة قبػػؿ اليػػـو المحػػدد لمعطمػػة ويسػػتحؽ عػػف ذلػػؾ االجػػر بنسػػبة االيػػاـ 

كانػػت ثالثػػة ايػػاـ او اكثػػر ( وعميػػه وحيػػث اف المميػػز ضػػدو كػػاف  التػػي عمػػؿ بهػػا اذا
يعمؿ لدى المميزة خياطًا بالقطعة بصػورة منتظمػة وانػه كػاف يتقاضػى اجػرًا اسػبوعيًا 

نه لػـ يكػف يتقاضػى اجػرًا عػف يػـو العطمػة االسػبوعية دينارًا وا 71 – 61يتراوح بيف 
فيكوف الحكـ له ببدؿ ايػاـ الجمػع وبػدؿ اعيػاد وعطػؿ  واياـ االعياد الدينية والرسمية

 رسمية ودينية موافقًا الحكاـ القانوف .
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 5/2/2999تاريخ 7034/2998 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 صاحب العمؿ:و رغ المحامي المتف بيفصفة العالقة العقدية   -25

 المبدأ:

تعتبػػر العالقػػة التػػي تػػربط المحػػامي المتفػػرغ لمعمػػؿ لصػػالح صػػاحب عمػػؿ وتحػػت 
دارتو عالقة عمؿ تخضع ألحكاـ قانوف العمؿ وقواعده.  اشرافو وا 

 الحكـ:

أف موضػػوع اإلتفػػاؽ بػػيف المدعيػػة والمػػدعى عميهمػػا هػػو أف تعمػػؿ المدعيػػة محاميػػة 
مهػػػا مػػػف خػػػالؿ مكتػػػب المميػػػز ضػػػدو األوؿ   متفرغػػػة ألعمػػػاؿ البنػػػؾ وأف يكػػػوف عم

المػػدعى عميػػه األوؿ ( ولقػػاء أتعػػاب محامػػاة  سػػنوية كانػػت تتقاضػػاها كمػػا ورد فػػي 
دينار شهريًا وهذا يعني أف عمؿ المدعية كاف تحت إشراؼ مدير  311البينة بواقع 

الػػدائرة القانونيػػػة لمبنػػػؾ  وهػػذا يعنػػػي أف المدعيػػػة كانػػػت تعمػػؿ تحػػػت إشػػػراؼ الػػػدائرة 
لمختصػػػة فػػػي البنػػػؾ بعممهػػػا والمؤهمػػػة لتشػػػراؼ عميهػػػا وهػػػي الػػػدائرة القانونيػػػة وأف ا

المدعية كانت تقـو بالعمؿ الػذي يحولػه إليهػا مػدير هػذو الػدائرة ولػـ يػرد أف اإلتفػاؽ 
بيف المدعية والمدعى عميهما أف تنجز عدد محدد مف القضايا وبػذلؾ تكػوف عالقػة 

لبػػة موضػػوع هػػذو الػػدعوى هػػي عالقػػة عمػػؿ المدعيػػة التػػي اسػػتندت إليهػػا فػػي المطا
متكونػػػة بػػػيف عامػػػؿ ورب عمػػػؿ وليسػػػت عقػػػد مقاولػػػة كمػػػا ذهبػػػت إلػػػى ذلػػػؾ محكمػػػة 
اإلسػػتئناؼ ومػػع أف تفسػػير العقػػود يعػػود لمحكمػػة الموضػػوع إال أف توصػػؿ المحكمػػة 
المػػذكورة إلػػى نتيجػػة غيػػر مستسػػاغة وال تػػؤدي إليػػه البينػػة يرقػػى إلػػى درجػػة مخالفػػة 

هػػذو الحالػػة يكػػوف اسػػتنتاج غيػػر مسػػتند إلػػى بينػػة تػػؤدي إليػػه ممػػا  القػػانوف ألنػػه فػػي
يجعؿ مف حؽ محكمتنا بسط رقابتها عميه وبذلؾ تكوف محكمػة اإلسػتئناؼ أخطػأت 
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في تكييفها العالقػة بػيف طرفػي هػذو الػدعوى بأنهػا عقػد مقاولػة ال عقػد عمػؿ ويكػوف 
 هذاف السبباف وارديف عمى قرارها مما يوجب نقضه .

  28/22/7003تاريخ  2682/7003يز حقوؽ رقـ محكمة تمي

***** 

 تحوؿ عقد العمؿ المحدد المدة الى عقد غير محدد المدة: -26

 المبدأ:

عمػى  العاقػداف بموجبػو دة ضػمنيا بػأف اسػتمرمإذا تـ تجديد عقد العمؿ المحدد ال
  .ة فيتحوؿ الى عقد غير محدد المدةتنفيذ العقد بدوف التصريح وبدوف تحديد مد

 لحكـ:ا

مػػف قػػانوف العمػػؿ اف عقػػد العمػػؿ امػػا اف يكػػوف  15مػػف المسػػتفاد مػػف نػػص المػػادة  
محػػددة واف عقػػد العمػػؿ محػػدد المػػدة ينتهػػي بانتهػػاء مدتػػه فػػاف  لمػػدة محػػددة او غيػػر

 مدته يتحوؿ الى عقد غير محدد المدة . استمر الطرفاف في تنفيذو بعد انقضاء

نػػػا انػػػه اذا اتفػػػؽ المتعاقػػػداف عمػػػى اف مػػػف المقػػػرر ايضػػػا وبمػػػا عميػػػه اجتهػػػاد محكمتو 
سػػنة قابمػػة لمتجديػػد اال اذا اراد احػػدهما عػػدـ التجديػػد فعميػػه انػػذار  تكػػوف مػػدة العقػػد

انتهػػػاء العقػػػد فيكػػوف العقػػػد فػػػي السػػنة الثانيػػػة قػػػد تجػػػدد  العاقػػد االخػػػر قبػػػؿ مػػدة مػػػف
دد المػدة العقػد وبهػذو الحالػة يعتبػر العقػد محػ فػي تنفيػذ اتجديدا اتفاقيا ولػيس اسػتمرار 

العقد شريعة المتعاقديف بخالؼ  لكؿ سنة جديدة سواء تـ التجديد لسنة او اكثر الف
عمػػى تنفيػػذ العقػػد  التجديػػد الضػػمني الػػذي اشػػرنا اليػػه والػػذي يسػػتمر العاقػػداف بموجبػػه

 بدوف التصريح وبدوف تحديد مدة فيتحوؿ الى عقد غير محدد المدة .
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مػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ اف تعػػػػويض  26و 25حيػػػث اف المسػػػػتفاد مػػػػف نػػػػص المػػػادتيف  
فػػي عقػػود العمػػؿ غيػػر محػػددة المػػدة اذ اف لمعامػػؿ اذا  الفصػػؿ التعسػػفي ال يػػرد اال

يستوفي جميع الحقوؽ والمزايػا التػي  انهى صاحب العمؿ عقد عممه محدد المدة اف
 ينص عميها العقد واجور باقي مدة العقد .

لجوابية والبينات المتوفرة في ممؼ وحيث انه بالرجوع الى الئحة الدعوى والالئحة ا 
يتبيف اف المدعي عمؿ لدى المدعى عميها بموجػب عقػد عمػؿ محػدد المػدة  الدعوى

سنة واشتمؿ البند الثالػث منػه عمػى شػرط مفػادو اف  لمدة 1991/ 8/ 15ابتداء مف 
الفػريقيف االخػر برغبتػه فػي انهػاء العقػد  مدة العقد سنة تجدد تمقائيػا اذا لػـ يعمػـ احػد

/ 15تجديدا اتفاقيا حتى  ؿ انقضاء مدته بشهر واحد وبقي هذا العقد يتجدد سنوياقب
 حيػػث حػػرر الطرفػػاف عقػػدا خطيػػا براتػػب جديػػد لمػػدة سػػنة واخػػرى تنتهػػي 1996/ 8

وحيػػػث اف المػػػدعى عميهػػػا ابػػػدت رغبتهػػػا وابمغتهػػػا لممػػػدعي  1997/ 8/ 15بتػػػاري  
حيث لـ يرد مف المػدعي عمػى العقد قبؿ شهر مف نهاية مدته و  بعدـ رغبتها بتجديد

وقيمتػه الثبوتيػة وداللتػه فػي انػه عقػد محػدد  هذا العقد أي مطعػف قػانوني يفقػدو قوتػه
انػػه وهػػديا بمػػا تقػػدـ مػػف  المػػدة معتبػػر ونافػػذ ونػػاطؽ بمػػا فيػػه وممػػـز لطرفيػػه وحيػػث

عمى  مبادىء وما تحصؿ مف واقع تكوف العالقة بيف المدعي والمدعى عميها قائمة
د المدة ويترتب عمى انتهاء عمػؿ المػدعي النتهػاء مػدة العقػد مػا ورد عقد عمؿ محد
 مف قانوف العمؿ. 26المادة  النص عميه في

وحيث اف محكمة الدرجة االولى اعتبػرت اف عقػد عمػؿ المػدعي تحػوؿ مػف محػدد  
/ 8/ 15المػػدة واسػػتنتجت مػػف تحريػػر العقػػد الثػػاني فػػي  المػػدة الػػى عقػػد غيػػر محػػدد

تعػػػويض الفصػػؿ التعسػػػفي  قػػانوف العمػػػؿ وتهػػرب مػػػف دفػػع انػػه تحايػػؿ عمػػػى 1996
يبػػرر  لممػػدعي وذلػػؾ خالفػػا لممبػػادىء القانونيػػة التػػي اشػػرنا اليهػػا ودوف اف تبػػيف مػػا

قناعتها او تسػوؽ مػا يػدلؿ عمػى تمػؾ القناعػة وسػايرتها فػي ذلػؾ محكمػة االسػتئناؼ 
باب ومػا عف مراقبػة مػا قػاـ عميػه حكػـ محكمػة الدرجػة االولػى مػف اسػ حاجبة نفسها
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وتصػػػويب مػػػا شػػػاب القػػػرار المسػػػتانؼ مػػػف  طػػػت بػػػه مػػػف وقػػػائعاحصػػػمت فهمػػػه واح
التقصػػير فػػي التػػدقيؽ  اخطػػاء وحيػػث انهػػا لػػـ تفعػػؿ فػػاف قرارهػػا يكػػوف مشػػوبا بعيػػب

 والقصور في التسبيب والتعميؿ وهذا الطعف يرد عميه مما يتعيف نقضه .

 76/4/7000 تاريخ 7709/2999 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 أثر تجديد عقد العمؿ محدد المدة عدة مرات متتالية:  -27

 المبدأ:

ه قػد إف مجرد تجديد عقد العمؿ محدد المدة سػنة بعػد أخػرى ال يػؤدي الػى اعتبػار 
 ر محدد المدة.يأصبح عقدا غ

 الحكـ:

مف استعراض عقد العمؿ المنظـ بيف الطرفيف  فقػد ورد فػي الفقػرة الثالثػة منػه مػا   
يفكـ هو لمدة عشرة اشهر لمسنة األولى ويحػؽ لمشػركة إنهػاؤو فػي أي يمي:  أف توظ

وقػػػت حسػػػب خيػػػار الشػػػركة وحػػػدها( ثػػػـ تػػػـ تجديػػػد هػػػذا العقػػػد ثػػػالث مػػػراتي برغبػػػة 
/ج مػف قػانوف العمػؿ رقػـ 15ومف الرجوع إلى احكاـ المادة  ، الطرفيف لتجديد العقد

ؿ لمػػدة محػػددة فانػػه نجػػد انهػػا تػنص عمػػى مػػا يمػػػي:  إذا كػػاف عقػػد العمػ 96لسػنة  8
ينتهي مف تمقاء نفسه بانتهػاء مدتػه فػ ذا اسػتمر طرفػاو فػي تنفيػذو بعػد انقضػاء مدتػه 

 819اعتبر ذلؾ تجديد لمدة غير محددة وذلؾ مف بداية االستخداـ( كما أف المػادة 
مف القانوف المدني نصت عمى ما يمي  إذا كاف عقػد العمػؿ لمػدة معينػة انتهػى مػف 

اء مدته ف ذا استمر طرفاو في تنفيػذو بعػد انقضػاء مدتػه اعتبػر ذلػؾ تمقاء نفسه بانته
 .(تجديدًا له لمدة غير معينة
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وحيػػث أف عقػػد العمػػؿ بػػيف المميػػز والمميػػز ضػػدها تػػـ تجديػػدو باتفػػاؽ الطػػرفيف لمػػدة 
لمػدة جديػدة  اثالث مرات ولـ يكف استمرارًا في تنفيذ العقد األوؿ فيعتبر العقد مجػدد

لمػدة سػنة او اكثػر باعتبػار العقػد شػريعة وعمػى هػذا اسػتقر اجتهػاد سواء تـ التجديػد 
 .461/88محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقـ 

 9/7/7005تاريخ   3093/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 الشرط الجزائي في العقد المحدد المدة: -28

 المبدأ:

جاز لصاحب العمػؿ مطالبتػو   إذا كاف إنياء العقد المحدد المدة صادرًا عف العامؿ
بالعطؿ والضرر تقدره المحكمة عمى أف ال يتجاوز مبمغ ما يحكـ بو عمػى العامػؿ 
 أجر نصؼ شير عف كؿ شير مف المدة المتبقية مف عقد العمؿ محدد المدة .

وفػػي حالػػة وجػػود شػػرط جزائػػي فػػي العقػػد يكػػوف الحكػػـ بػػالتعويض بمػػا ال يتجػػاوز 
 ذلؾ عمى نصؼ أجور المدة المتبقية مف العقد. مقدار الشرط ، وأف ال يزيد

   الحكـ:

تخػػػػتص  عمػػػى أف 96لسػػػػنة  8/أ مػػػػف قػػػانوف العمػػػػؿ رقػػػـ 137لقػػػد نصػػػػت المػػػادة  
محكمة الصمح بالنظر في الدعاوى الناشئة عف نزاعات العمؿ الفرديػه . وحيػث أف 

ني عمى المطالبة بالشرط الجزائي الوارد بعقد العمؿ هو مف نزاعات العمؿ ف ف ما ب
ذلؾ أف المطالبة بقيمة الشرط الجزائي يقػع ضػمف هػذو الفقػرة . أنظػر   قػرار تمييػز 

 ( . 28/6/2111تاري   876/2111حقوؽ رقـ 
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/ب مػػف قػػانوف العمػػؿ قػػد نصػػت عمػػى أنػػه إذا كػػاف إنهػػاء العقػػد 26كمػػا أف المػػادة  
 29دة المحدد المدة صادرًا عف العامؿ في غير الحاالت المنصوص عميها في الما

مف هذا القانوف جاز لصاحب العمؿ مطالبته بمػا ينشػا عػف هػذا اإلنهػاء مػف عطػؿ 
وضرر يعود تقديرو عمى المحكمػة المختصػة عمػى أف ال يتجػاوز مبمػغ مػا يحكػـ بػه 
عمػػى العامػػؿ أجػػر نصػػؼ شػػهر عػػف كػػؿ شػػهر مػػف المػػدة المتبقيػػة مػػف عقػػد العمػػؿ 

 محدد المدة .

نه يستحؽ راتػب نصػؼ شػهر عػف كػؿ شػهر مػف وطبقًا لنص المادة المشار إليها ف 
دينػػػػار وهػػػػو قيمػػػػة الشػػػػرط  511المػػػػدة المتبقيػػػػة مػػػػف العقػػػػد إال أنػػػػه ارتضػػػػى بمبمػػػػغ 

 الجزائي.

 70/7/7005تاريخ  3493/7004محكمة تمببز حقوؽ رقـ  

***** 

 إشتراط فترة التجربة في العقود المحددة المدة: -29

 المبدأ:

قػػود العمػػؿ غيػػر محػػددة المػػدة وبالتػػالي فػػإف إف فتػػرة التجربػػة ال تكػػوف إال فػػي ع
وجود شرط التجربة في العقد المحػدد المػدة ال يخرجػو عػف صػفتو ىػذه ويتنػاقض 

مػػف قػػانوف العمػػؿ التػػي اعتبػػرت أف اسػػتمرار  35مػػع نػػص الفقػػرة ج مػػف المػػادة 
العامػػؿ بالعمػػؿ بعػػد انتيػػاء مػػدة التجربػػة ىػػو اسػػتمرار بالعمػػؿ بموجػػب عقػػد عمػػؿ 

 . غير محدد المدة

 الحكـ:
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الذي يخطا محكمة االستئناؼ العتمادها اف عقد العمؿ الموقع سبب الطعف  وعف
مػػػف الطػػػرفيف هػػػو عقػػػد عمػػػؿ محػػػدد المػػػدة ، فمػػػف الرجػػػوع الػػػى ترجمػػػة عقػػػد العمػػػؿ 
المبػػرزة نجػػد أف المػػادة الرابعػػة منػػه نصػػت   مػػدة الخدمػػة فػػي هػػذا العقػػد يجػػب أف 

يمكػػف تمديػػد مػػدة التعاقػػد تحػػت شػػروط تكػػوف سػػنة وبنػػاء عمػػى موافقػػة الطػػرفيف ف نػػه 
 مختمفة ( .

اف مػػا يسػػتفاد مػػف عبػػارات هػػذو المػػادة أف إرادة المتعاقػػديف قػػد اتجهػػت الػػى اف مػػدة 
العقػػد هػػي سػػنة واحػػدة ، ولكنهػػا قابمػػة لمتمديػػد ، وبػػذلؾ يكػػوف عقػػد العمػػؿ هػػذا مػػف 
العقػػػػود المحػػػػػددة المػػػػػدة ، الػػػػذي يسػػػػػتمر حتػػػػػى تنتهػػػػي مدتػػػػػه . وحيػػػػػث اف محكمػػػػػة 

سػتئناؼ توصػػمت الػى هػػذو النتيجػة ، فػػ ف هػذا السػػبب ال يػرد عمػػى القػرار المميػػز اال
 ويتعيف ردو . 

الذي يخطا محكمة االستئناؼ في تفسير عقد العمؿ موضوع الدعوى  ببوعف الس
 بأنه ال يتضمف فترة تجربة . 

في ذلؾ نجد بأنه مف الثابت بأف عقد العمؿ المبرز هو عقػد عمػؿ محػدد المػدة إذ ف
ف وحيػػػػث اف انهػػػػاء  1/6/2111مف أف مػػػػدة العمػػػػؿ سػػػػنة واحػػػػدة ابتػػػػداًء مػػػػف تضػػػػ

/ب( مف قانوف العمؿ يقصد 35االستخداـ خالؿ مدة التجربة المشار اليها بالمادة  
منهػػػا عقػػػد العمػػػؿ غيػػػر المحػػػدد المػػػدة ، حيػػػث أجػػػاز قػػػانوف العمػػػؿ إنهػػػاء اسػػػتخداـ 

ى ذلػػػؾ اسػػػتقر اجتهػػػاد العامػػػؿ خػػػالؿ مػػػدة التجربػػػة دوف إشػػػعار او مكافػػػأة .  وعمػػػ
 .  92لسنة  919ص  1177/91محكمة التمييز انظر تمييز حقوؽ 

وعميه ف ف فترة التجربة ال تكوف إال في عقود العمؿ غير محددة المدة وبالتالي ف ف 
 وجود شرط التجربة ال يخرج عقد العمؿ المحدد المدة عف صفته هذو . 

 23/2/7003تاريخ  7737/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ 



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  88

 

***** 

 القيود عمى حؽ صاحب في إنياء عقد العمؿ المحدد قبؿ أوانو: -70

 المبدأ:

يعتبر باطال الشرط في العقد المحدد المػدة الػذي يعطػي صػاحب العمػؿ الحػؽ فػي  
 فسخ العقد قبؿ انقضاء مدتو وبإرادتو المنفرده دوف تعويض .

 الحكـ:

نجػد أنػه يػنص عمػى مػا يمػي :    بالرجوع إلى البنػد التاسػع مػف عقػد عمػؿ المػدعي 
يحػػؽ لمفريػػؽ األوؿ فسػػ  العقػػد قبػػؿ انقضػػاء مدتػػه الكاممػػة والمدرجػػه سػػابقًا وب رادتػػه 
المنفػػردو دوف تعػػويض ، وال يحػػؽ لمفريػػؽ الثػػاني فسػػ  العقػػد أو إنهائػػه قبػػؿ مضػػي 

 (   .11المدة المحددو وتحت طائمة الشرط الجزائي الوارد في البند  

/ب مػف قػانوف 4ط وبالصػورو الػوارد فيهػا مخػالؼ ألحكػاـ المػادة ولما كاف هػذا الشػر 
العمػػؿ التػػي رتبػػت الػػبطالف عمػػى كػػؿ شػػرط فػػي عقػػد أو اتفػػاؽ يتنػػازؿ بموجبػػه أي 
عامؿ عف أي حؽ مف الحقوؽ التػي يمنحهػا إيػاو هػذا القػانوف حيػث أف هػذا الشػرط 

ؿ فػػي مػػف قػػانوف العمػػ 26يحػػـر العامػػؿ مػػف الحقػػوؽ المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادة 
حالة إنهاء صاحب العمؿ عقد العمؿ محدد المدو قبؿ انتهاء مدتػه أو أنهػاو العامػؿ 

مف ذات القانوف فيكوف عقػد العمؿ المبـر بػيف  29ألحد األسباب الواردة في المادة 
المػػدعي والمػػدعى عميهػػا صػػحيحًا والشػػرط باطػػؿ واف المػػدعي يسػػتحؽ حقوقػػه عػػف 

 .باقي المدة المضروبه في عقد العمؿ 

نجػػد أف موضػػوع الػػدعوى هػػو المطالبػػه بحقػػوؽ عماليػػه بسػػبب فصػػؿ المدعيػػه  كمػػا
لممدعي ولما كانت المدعيه قد سممت وأقرت فػي الالئحػه الجوابيػه بأنهػا قػد فصػمت 



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  89

 

المػدعي مػف عممػه باإلسػتناد إلػى البنػد التاسػع مػف عقػد العمػؿ ولػيس باإلسػتناد إلػػى 
نػػد وكمػػا اشػػرنا فػػي معالجتنػػا لمسػػبب مػػف قػػانوف العمػػؿ ولمػػا كػػاف هػػذا الب 28المػػادة 

األوؿ قد وقع باطاًل وأف إنهاء عقػد العمػؿ محػدد المػدة مػف قبػؿ المػدعى عميهػا فػي 
هػػػػذو الحالػػػػه يرتػػػػب لمعامػػػػؿ حقوقػػػػه العماليػػػػه المتمثمػػػػة بكافػػػػة األجػػػػور والمسػػػػتحقات 

مػػػف قػػػانوف  26األخػػػرى عػػػف المػػػدة المتبقيػػػة مػػػف عقػػػد العمػػػؿ وذلػػػؾ عمػػػاًل بالمػػػادو 
 العمؿ. 

 2/7/7004تاريخ  373/7004كمة تمييز حقوؽ رقـ  مح

***** 

 الحقوؽ المترتبة لمعامؿ عف إنياء عقد عممو المحدد المدة دوف مبرر : -72

 المبدأ:

فػي عقػود العمػؿ غيػر محػددة المػدة اذ اف  اف تعويض الفصؿ التعسفي ال يرد اال
يع الحقوؽ يستوفي جم لمعامؿ اذا انيى صاحب العمؿ عقد عممو محدد المدة اف
 والمزايا التي ينص عمييا العقد واجور باقي مدة العقد .

 الحكـ:

مػف قػانوف العمػؿ اف عقػد العمػؿ امػا اف يكػوف  15مف المستفاد مف نص المادة    
محػػددة واف عقػػد العمػػؿ محػػدد المػػدة ينتهػػي بانتهػػاء مدتػػه فػػاف  لمػػدة محػػددة او غيػػر

 وؿ الى عقد غير محدد المدة .استمر الطرفاف في تنفيذو بعد انقضاء مدته يتح

مػػػف المقػػػرر ايضػػػا وبمػػػا عميػػػه اجتهػػػاد محكمتنػػػا انػػػه اذا اتفػػػؽ المتعاقػػػداف عمػػػى اف  
سػػنة قابمػػة لمتجديػػد اال اذا اراد احػػدهما عػػدـ التجديػػد فعميػػه انػػذار  تكػػوف مػػدة العقػػد

انتهػػػاء العقػػػد فيكػػوف العقػػػد فػػػي السػػنة الثانيػػػة قػػػد تجػػػدد  العاقػػد االخػػػر قبػػػؿ مػػدة مػػػف
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العقػد وبهػذو الحالػة يعتبػر العقػد محػدد المػدة  ا اتفاقيا ولػيس اسػتمرار فػي تنفيػذتجديد
العقد شريعة المتعاقديف بخالؼ  لكؿ سنة جديدة سواء تـ التجديد لسنة او اكثر الف

عمػػى تنفيػػذ العقػػد  التجديػػد الضػػمني الػػذي اشػػرنا اليػػه والػػذي يسػػتمر العاقػػداف بموجبػػه
 تحوؿ الى عقد غير محدد المدة .بدوف التصريح وبدوف تحديد مدة في

مػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ اف تعػػػػويض  26و 25حيػػػث اف المسػػػػتفاد مػػػػف نػػػػص المػػػادتيف  
فػػي عقػػود العمػػؿ غيػػر محػػددة المػػدة اذ اف لمعامػػؿ اذا  الفصػػؿ التعسػػفي ال يػػرد اال

يستوفي جميع الحقوؽ والمزايػا التػي  انهى صاحب العمؿ عقد عممه محدد المدة اف
 ور باقي مدة العقد .ينص عميها العقد واج

وحيث انه بالرجوع الى الئحة الدعوى والالئحة الجوابية والبينات المتوفرة في ممؼ  
يتبيف اف المدعي عمؿ لدى المدعى عميها بموجػب عقػد عمػؿ محػدد المػدة  الدعوى

سنة واشتمؿ البند الثالػث منػه عمػى شػرط مفػادو اف  لمدة 1991/ 8/ 15ابتداء مف 
الفػريقيف االخػر برغبتػه فػي انهػاء العقػد  د تمقائيػا اذا لػـ يعمػـ احػدمدة العقد سنة تجد

/ 15تجديدا اتفاقيا حتى  قبؿ انقضاء مدته بشهر واحد وبقي هذا العقد يتجدد سنويا
 حيػػث حػػرر الطرفػػاف عقػػدا خطيػػا براتػػب جديػػد لمػػدة سػػنة واخػػرى تنتهػػي 1996/ 8

هػػا وابمغتهػػا لممػػدعي وحيػػث اف المػػدعى عميهػػا ابػػدت رغبت ، 1997/ 8/ 15بتػػاري  
العقد قبؿ شهر مف نهاية مدته وحيث لـ يرد مف المػدعي عمػى  بعدـ رغبتها بتجديد

وقيمتػه الثبوتيػة وداللتػه فػي انػه عقػد محػدد  هذا العقد أي مطعػف قػانوني يفقػدو قوتػه
انػػه وهػػديا بمػػا تقػػدـ مػػف  المػػدة معتبػػر ونافػػذ ونػػاطؽ بمػػا فيػػه وممػػـز لطرفيػػه وحيػػث

عمى  مف واقع تكوف العالقة بيف المدعي والمدعى عميها قائمةمبادىء وما تحصؿ 
عقد عمؿ محدد المدة ويترتب عمى انتهاء عمػؿ المػدعي النتهػاء مػدة العقػد مػا ورد 

 مف قانوف العمؿ. 26المادة  النص عميه في

وحيث اف محكمة الدرجة االولى اعتبػرت اف عقػد عمػؿ المػدعي تحػوؿ مػف محػدد  
/ 8/ 15المػػدة واسػػتنتجت مػػف تحريػػر العقػػد الثػػاني فػػي  دالمػػدة الػػى عقػػد غيػػر محػػد
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تعػػػويض الفصػػؿ التعسػػػفي  انػػه تحايػػؿ عمػػػى قػػانوف العمػػػؿ وتهػػرب مػػػف دفػػع 1996
يبػػرر  لممػػدعي وذلػػؾ خالفػػا لممبػػادىء القانونيػػة التػػي اشػػرنا اليهػػا ودوف اف تبػػيف مػػا
ناؼ قناعتها او تسػوؽ مػا يػدلؿ عمػى تمػؾ القناعػة وسػايرتها فػي ذلػؾ محكمػة االسػتئ

عف مراقبػة مػا قػاـ عميػه حكػـ محكمػة الدرجػة االولػى مػف اسػباب ومػا  حاجبة نفسها
وتصػػػويب مػػػا شػػػاب القػػػرار المسػػػتانؼ مػػػف  طػػػت بػػػه مػػػف وقػػػائعاحصػػػمت فهمػػػه واح

التقصػػير فػػي التػػدقيؽ  اخطػػاء وحيػػث انهػػا لػػـ تفعػػؿ فػػاف قرارهػػا يكػػوف مشػػوبا بعيػػب
 ما يتعيف نقضه . والقصور في التسبيب والتعميؿ وهذا الطعف يرد عميه م

 76/4/7000تاريخ 7709/2999محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 لمعامؿ عند إنياء العقد المحدد المدة قبؿ أوانو: حقوؽ المترتبةصفة ال -77

 المبدأ:

المحػدد المػدة فػي  المػدة المتبقيػة مػف العقػد عػفاف االجور التي تستحؽ لمعامؿ 
تعريػؼ ال تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في  حالة إنياء خدماتو قبؿ إنتياء مدة العقد

بػػو العامػؿ ، وانمػا ىػي فػػي  نيػػا ليسػت لقػاء عمػؿ قػاـأل  األجػر فػي قػانوف العمػؿ
عقػد  الواقع تعويض لمعامؿ عف الضرر الذي لحقو مف جراء انياء صاحب العمؿ

 مدتو. العمؿ محدد المدة قبؿ انتياء

 الحكـ:

نجد بانهػا تػنص  1996( لسنة 8ؿ رقـ  /أ( مف قانوف العم54بالرجوع الى المادة  
اف يعػػيف سػػمطة مػػف ذوي الخبػػرة واالختصػػاص فػػي شػػؤوف … الػػوزراء  :   لمجمػػس

وى اشػػخص او اكثػػر لمنظػػر فػػي الػػدع العمػػؿ تسػػمى   سػػمطة االجػػور ( تتػػالؼ مػػف
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او  فػػػػػي االجػػػػػر المػػػػػدفوع نقصجور فػػػػػي منطقػػػػػة معينػػػػػة ، ومنهػػػػػا الػػػػػالمتعمقػػػػػة بػػػػػاال
و اجػػػور سػػػاعات العمػػػؿ االضػػػافية او تػػػاخير دفعػػػه  يػػػر القانونيػػػة منػػػهالحسػػػميات غ

يمػػػض عمػػػى  س عممػػػه او لػػػـأالػػػدعوى اف يكػػػوف العامػػػؿ عمػػػى ر  ويشػػػترط فػػػي قبػػػوؿ
 .ستة اشهر  مىانتهاء عممه مدة تزيد ع

عرفت المادة الثانية مف قانوف العمؿ المذكور االجر بقولهػا : كػؿ مػا يسػتحقه  كما 
ليػػه سػػائر االسػػتحقاقات االخػػرى ايػػا كػػاف نقػػدا او عينػػا مضػػافا ا العامػػؿ لقػػاء عممػػه

او النظػػاـ الػػداخمي او اسػػتقر التعامػػؿ عمػػى  نوعهػػا اذا نػػص القػػانوف او عقػػد العمػػؿ
ذلػػؾ يتبػػيف اف سػػمطة  دفعهػػا باسػػتثناء االجػػور المسػػتحقة عػػف العمػػؿ االضػػافي مػػف

االجور تكوف مختصة بنظػر الػدعاوى المتعمقػة بػاالجور وحػدها واف االجػر هػو كػؿ 
وحيث اف موضوع دعوى المدعية هػو المطالبػة … ( ه العامؿ لقاء عممه يستحق ما

باجور بػاقي مػدة العقػد وبػدؿ االجػازات السػنوية وراتػب الشػهر  بحقوؽ عمالية تتمثؿ
/أ( 54االدخار ، ولذا فاف احكػاـ المػادة   الرابع عشر ، وبدؿ مساهمة في صندوؽ

طالبػػات فيهػػا ، وبالتػػالي فػػاف الم المػػذكور ال تنطبػػؽ عمػػى وقػػائع هػػذو الػػدعوى لتعػػدد
( 137  محكمة الصمح هي صػاحبة االختصػاص بنظػر هػذو الػدعوى عمػال بالمػادة

 مف القانوف ذاته .

اف االجور التي تستحؽ لمعامؿ حتى انتهاء المدة المتبقية مػف العقػد بموجػب المػادة 
منػػه  (2قػػانوف العمػػؿ المػػذكور ال تعتبػػر اجػرا بػػالمعنى الػػوارد فػػي المػػادة   ( مػف26 

بػػه العامػػؿ ، وانمػػا هػػي فػػي الواقػػع تعػػويض لمعامػػؿ عػػف  النهػػا ليسػػت لقػػاء عمػػؿ قػػاـ
عقػػد العمػػؿ محػػدد المػػدة قبػػؿ  الضػػرر الػػذي لحقػػه مػػف جػػراء انهػػاء صػػاحب العمػػؿ

المتعمقػػة  انتهػػاء مدتػػه ، وبالتػػالي فػػاف محكمػػة الصػػمح هػػي المختصػػة بنظػػر الػػدعوى
حكمػة االسػتئناؼ فػي حكمهػا بهذو االجور وليسػت سػمطة االجػور ، وحيػث ذهبػت م

 خالؼ ذلؾ ، فيكوف حكمها مخالفا لمقانوف ومستوجبا لمنقض. المميز الى

 24/9/2999 تاريخ2999/ 2687محكمة تمييز حقوؽ رقـ



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  93

 

 الباب الثالث

 األجور

 أوال

 النصوص القانونية ذات العالقة

 :2996لسنة  8قانوف العمؿ رقـ 

 : 7المادة 

ليػة حيثمػػا وردت فػي هػذا القػانوف المعػاني المخصصػػة يكػوف لمكممػات والعبػارات التا
 ...............تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ: ما لـ أدناولها 

سػػػػائر  إليػػػػهعينػػػػًا مضػػػػافًا  أو: كػػػػؿ مػػػػا يسػػػػتحقه العامػػػػؿ لقػػػػاء عممػػػػه نقػػػػدا  األجػػػػر
النظػػػاـ  أوعقػػػد العمػػػؿ  أونػػػص القػػػانوف  إذا كػػػاف نوعهػػػا أيػػػا األخػػػرىاالسػػػتحقاقات 

المسػػػػتحقة عػػػػف العمػػػػؿ  األجػػػورقر التعامػػػػؿ عمػػػى دفعهػػػػا باسػػػػتثناء اسػػػػت أوالػػػداخمي 
 .اإلضافي

 الفصؿ الرابع: عقد العمؿ:

  :76ة الماد

 أنهػػػاو أوصػػػاحب العمػػػؿ عقػػػد العمػػػؿ محػػػدد المػػػدة قبػػػؿ انتهػػػاء مدتػػػه  أنهػػػى إذاأ . 
هذا القانوف يحؽ لمعامؿ اسػتيفاء  ( مف29الواردة في المادة  األسباب  ألحدالعامؿ 

التػػي تسػػتحؽ األجػػور قػػوؽ والمزايػػا التػػي يػػنص عميهػػا العقػػد كمػػا يسػػتحؽ جميػػع الح
عقػػد العمػػؿ فصػػاًل بموجػػب  إنهػػاءانتهػػاء المػػدة المتبقيػػة مػػف العقػػد مػػا لػػـ يكػػف  حتػػى

 القانوف. ( مف هذا28المادة  
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العقػػػػد محػػػػدد المػػػػدة صػػػػادرًا عػػػػف العامػػػػؿ فػػػػي غيػػػػر الحػػػػاالت  إنهػػػػاءكػػػػاف  إذاب. 
لصػاحب العمػؿ مطالبتػػه  ( مػف هػذا القػانوف جػػاز29  المنصػوص عميهػا فػي المػػادة

 المحكمػػة المختصػػة إلػػىمػػف عطػػؿ وضػػرر يعػػود تقػػديرو  اإلنهػػاءبمػػا ينشػػا عػػف هػػذا 
مبمغ ما يحكـ به عمى العامؿ اجػر نصػؼ شػهر عػف كػؿ شػهر  ال يتجاوز أفعمى 

 مف المدة المتبقية مف العقد.

 األجور:حماية : الفصؿ السابع

 :45المادة 

ذافػػي العقػػد  جػػراأليحػػدد مقػػدار   األجػػرالعامػػؿ  فيأخػػذلػػـ يػػنص عقػػد العمػػؿ عميػػه  واا
لػػـ يوجػػد العػػرؼ  فػػ ذاوجػػد واال قػػدر طبقػػا لمعػػرؼ  أفالنػػوع  المقػػدر لعمػػؿ مػػف نفػػس

القػػػانوف باعتبػػػارو نزاعػػػا عماليػػػًا عمػػػى  هػػػذا حكػػػاـأتولػػػت المحكمػػػة تقػػػديرو بمقتضػػػى 
  .األجر

  :46ة الماد

مػػف تػػاري  اسػػتحقاقه وال يجػػوز  أيػػاـسػػبعة  خػػالؿ مػػدة ال تزيػػد عمػػى األجػػرأ . يػػدفع 
 الحاالت التي يجيزها القانوف. في إالجزء منه  أي لصاحب العمؿ حسـ

بقيمػػػػة  إيصػػػػاؿعمػػػى  أو ل جػػػػورسػػػجؿ  أوكشػػػػؼ  أيتوقيػػػع العامػػػػؿ عمػػػى  فإب. 
زيػػػػادة عمػػػػى المبمػػػػغ المقبػػػػوض أي حقػػػػه فػػػػي  إسػػػػقاط المبمػػػػغ المسػػػػجؿ فيػػػػه ال يعنػػػػي

  العقد. وأالنظاـ  أوبموجب القانوف 

 :47ة الماد

 في الحاالت التالية : إالمبمغ مف اجر العامؿ  أيال يجوز حسـ 
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أ . اسػػترداد مػػا قػػدـ صػػاحب العمػػؿ مػػف سػػمؼ لمعامػػؿ بحيػػث ال يزيػػد كػػؿ قسػػط يػػتـ 
 .األجر%( مف 11  استردادو مف السمفة عمى

 مبمغ دفع لمعامؿ زيادة عمى استحقاقه. أيب. استرداد 

المسػػػتحقة عمػػػى العامػػػؿ والحسػػػميات  وأقسػػػاطهاالجتمػػػاعي ج. اشػػػتراكات الضػػػماف 
 .األخرىالقوانيف  بموجب إجراؤهاالواجب 

 د. اشتراكات العامؿ في صندوؽ االدخار.

التػي يقػدمها صػاحب العمػؿ وغيػر ذلػؾ  اإلسكافهػ. الحسميات الخاصة بتسهيالت 
 النسػػػػػب المئويػػػػػة المتفػػػػػؽ عميهػػػػػا بػػػػػيفأو المعػػػػػدالت  خػػػػػدمات حسػػػػػب أومػػػػػف مزايػػػػػا 
 الطرفيف.

 و. كؿ ديف يستوفى تنفيذا لحكـ قضائي.

النظػػػػاـ الػػػػداخمي  ألحكػػػػاـز. المبػػػػالغ التػػػػي تفػػػػرض عمػػػػى العامػػػػؿ بسػػػػبب مخالفتػػػػه 
 أو إهمالػهبسػبب  األدوات أو مػف المػواد أتمفػهمقابػؿ مػا  أو لعقد العمػؿ أولممؤسسة 
  الخاصة المنصوص عميها في هذا القانوف. األحكاـوذلؾ وفؽ  أخطائه

  :48ة الماد

فرض غرامػة عمػى العامػؿ عػف  أو تأديبي إجراء أيال يجوز لصاحب العمؿ اتخاذ 
مػف  أوعميها في الئحة الجػزاءات المعتمػدة مػف قبػؿ الػوزير  مخالفة غير منصوص

    ...............  يفوضه 

 :49ة الماد
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 منتجػات يممكهػا أو رالت أو أدوات إتػالؼ أوالعامؿ قد تسػبب فػي فقػد  أفثبت  إذا
كانػػت فػػي عهػػدة العامػػؿ وكػػاف ذلػػؾ ناشػػئًا عػػف خطػػا  أوالعمػػؿ  يحوزهػػا صػػاحب أو

يقتطػػع مػػف اجػػر  أففمصػػاحب العمػػؿ  مخالفتػػه تعميمػػات صػػاحب العمػػؿ أوالعامػػؿ 
ال يزيػػػد مػػػا  أف عمػػػى إصػػػالحهاكمفػػػة  أوالمتمفػػػة  أوالمفقػػػودة  األشػػػياءالعامػػػؿ قيمػػػة 

حب العمػؿ حػؽ المجػوء فػي الشػهر ولصػا أيػاـيقتطع لهذا الغرض عمى اجر خمسة 
التػػي تسػػبب  األضػػرارالمحػػاكـ النظاميػػة المختصػػة بالمطالبػػة بػػالتعويض عػػف إلػػى 

 العامؿ بها.

  :54ة  الماد

يعػػػػيف سػػػػمطة مػػػػف ذوي الخبػػػػرة  أفأ . لمجمػػػػس الػػػػوزراء بنػػػػاء عمػػػػى تنسػػػػيب الػػػػوزير 
 أكثػر أومػف شػخص  تتػألؼ( األجػور تسمى  سمطة واالختصاص في شؤوف العمؿ

 األجػػرفػػي  فػػي منطقػػة معينػػة ومنهػػا الػػنقص بػػاألجورعاوى المتعمقػػة لمنظػػر فػػي الػػد
سػػاعات العمػػؿ  أجػػور أودفعػػه  تػػأخير أوالحسػػميات غيػػر القانونيػػة منػػه  أو المػػدفوع
 أفمستعجمة. ويشترط في قبػوؿ الػدعوى  فيها بصورة يتـ الفصؿ أفعمى  اإلضافية

سػػتة  تزيػد عمػػى لػػـ يمػض عمػػى انتهػاء عممػػه مػػدة أويكػوف العامػػؿ عمػى راس عممػػه 
المحكمػػة  إلػػىاشػػهر وفػػي حالػػة عػػدـ تػػوفر هػػذا الشػػرط فممعامػػؿ الحػػؽ فػػي المجػػوء 

 ............النظامية المختصة.

مػف ينػوب  أوبحضػور الطػرفيف  إليهػافػي الػدعوى المقدمػة  األجػورهػ. تنظر سمطة 
غػػاب  إذاالمػػدعي وتنظػػر فيهػػا بحضػػورو  تغيػػب العامػػؿ إذا عنهمػػا وتسػػقط الػػدعوى

 الحالػػة غيابيػػاً  فػػي هػػذو األخيػػرعمػػؿ المػػدعى عميػػه وتصػػدر قرارهػػا بحػػؽ صػػاحب ال
مػف تػاري   أيػاـويكوف قرارها قاباًل لالسػتئناؼ لػدى محكمػة االسػتئناؼ خػالؿ عشػرة 

 .لمعامؿ يزيد عمى مئة دينار المبمغ المحكـو به كاف إذاتبميغه 
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قػػرارات  كأنهػا المختصػة اإلجػػراءمػػف قبػؿ دوائػر  األجػورو. يػتـ تنفيػذ قػػرارات سػمطة 
  تخضع المبالغ المحكومة بها لمتقسيط. ال أفالنظامية شريطة  صادرة عف المحاكـ

وكػػذلؾ  األجػػورز. يعفػػى مػػف الرسػػـو والطوابػػع االدعػػاء المقػػدـ مػػف العامػػؿ لسػػمطة 
 .اإلجراءدوائر  إلىلمتنفيذ  قراراتها المقدمة

 القانوف المدني:

 :( 444)المادة 

 .االلتزاـمختارًا مف حؽ له عميه سقط الحؽ وانقضى إذا أبرأ الدائف مدينه 

 : 820المادة 

أجػػػر العامػػػؿ هػػػو مػػػا يتقاضػػػاو بمقتضػػػى العقػػػد مػػػف مػػػاؿ أو منفعػػػة فػػػي أي  - 1
 صورة كانت .

فػػ ذا لػػـ يكػػف األجػػر مقػػدرًا فػػي العقػػد كػػاف لمعامػػؿ أجػػر مثمػػه طبقػػًا لمػػا جػػرى  – 2
و وفقػػًا لمقتضػػيات عميػػه العػػرؼ فػػ ذا لػػـ  يوجػػد عػػرؼ تولػػت المحكمػػة تقػػدير 

 العدالة .

 : 822 المادة 

تدخؿ فػي أجػر العامػؿ وتعتبػر جػزءًا منػه العمػوالت والنسػب المئويػة والمػنح 
ومقابػػؿ الخدمػػة فػػي األعمػػاؿ التػػي جػػرى العػػرؼ فيهػػا عمػػى منحهػػا وتحتسػػب عنػػد 

 تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عميها.

 : 827 المادة 

مبه دوف اتفاؽ عمػى األجػر فمػه أجػر إذا عمؿ أحد آلخر عماًل بناًء عمى ط
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ال فال.  المثؿ إف كاف ممف يعمؿ باألجرة واا

 :  872 المادة 

عمى صاحب العمؿ أف يؤدي لمعامؿ أجرو المتفؽ عميه متى أدى عممػه أو 
ف لـ يسند إليه عمؿ.  أعد نفسه وتفرغ له واا

 قانوف البينات:

 (: 26المادة )

 دفاتر التجار اإلجبارية: 

عمى صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيمًا قانونيًا أـ لػـ تكػف ولكػف  تكوف حجة - 1
ال يجػػػوز لمػػػف يريػػػد أف يسػػػتخمص منهػػػا دلػػػياًل لنفسػػػه أف يجػػػزئ مػػػا ورد فيهػػػا 

 ويستبعد ما كاف مناقضًا لدعواو. 

تصمح ألف تكوف حجة لصػاحبها فػي المعػامالت المختصػة بتجارتػه إذا كانػت  - 2
 جر. منظمة وكاف الخالؼ بينه وبيف تا

 قانوف أصوؿ االمحاكمات المدنية:

 : 226المادة 

 لممدعى عميه أف يقابؿ أي ادعاء مف ادعاءات المدعي : 

بطمب المقاصة القضائية وطمب الحكـ له بتضمينات عف ضػرر لحقػه مػف  - 1
 الدعوى األصمية أو مف إجراء حصؿ فيها.

كمها أو بعضها أو بأي طمب يترتب عمى إجابته أف ال يحكـ لممدعي بطمباته  - 2
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 أف يحكـ له بها مقيدة بقيد لمصمحة المدعى عميه.

 بأي طمب يكوف متصاًل بالدعوى األصمية بصمة ال تقبؿ التجزئة. - 3

 تقديمه مما يكوف مرتبطًا بالدعوى األصمية.بما تأذف المحكمة  - 4

***** 

 ثانيا

 المبادئ القانونية التي استقرت عمييا أحكاـ محكمة التمييز

 مفيوـ األجر: -2

 المبدأ:

اليدخؿ في مفيوـ األجر مساىمة صاحب العمؿ عف العامؿ في صندوؽ اإلدخار 
 الذي يتـ تأسيسو لمصمحة العماؿ في مؤسستو.

 الحكـ:

،  1996/ 8مػػف قػانوف العمػػؿ رقػػـ  2اف االجػر حسػػب التعريػؼ الػػوارد فػػي المػادة  
مضػػػػػافا اليػػػػػه سػػػػػائر العامػػػػػؿ لقػػػػػاء عممػػػػػه نقػػػػػدا او عينػػػػػا ف  هػػػػػو كػػػػػؿ مػػػػػا يسػػػػػتحقه

القػػػانوف او عقػػػد العمػػػؿ او النظػػػاـ  االسػػػتحقاقات االخػػػرى ايػػػا كػػػاف نوعهػػػا اذا نػػػص
المسػػػتحقة عػػػف العمػػػؿ  الػػػداخمي ، او اسػػػتقر التعامػػػؿ عمػػػى دفعهػػػا باسػػػتثناء االجػػػور

 االضافي .

مػف القػانوف المػدني هػو   مػا  1/ 811اف االجر حسب التعريؼ الوارد فػي المػادة  
 . (مقتضػػػػػى العقػػػػػد مػػػػػف مػػػػػاؿ او منفعػػػػػة فػػػػػي أي صػػػػػورة كانػػػػػتب يتقاضػػػػػاو العامػػػػػؿ
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مػػػف القػػػانوف المػػػدني انػػػه يعتبػػػر جػػػزءا مػػػف االجػػػر  811يسػػػتفاد مػػػف نػػػص المػػػادة  
المئويػػة والمػػنح ومقابػػؿ الخدمػػة فػػي االعمػػاؿ التػػي جػػرى العػػرض  العمػػوالت والنسػػب

 حقوقه . فيها عمى منحها وتحتسب عند تسوية

 فػي صػندوؽ االدخػار والضػماف االجتمػاعي اف مساهمة رب العمؿ لحساب العامػؿ
والتػػػاميف الصػػػحي ، وكمػػػا يتضػػػح مػػػف ممػػػؼ الػػػدعوى ليسػػػت  والتػػػاميف عمػػػى الحيػػػاة

الػػداخمي او اف التعامػػؿ اسػػتقر عمػػى  مقػػررة بػػنص القػػانوف او عقػػد العمػػؿ او النظػػاـ
 سالفة الذكر . دفعها مما يخرجها عف مفهـو االجر بالمعنى المقصود بالمواد

 9/20/7002)ىيئة عامة( تاريخ 2237/7002حقوؽ رقـ محكمة تمييز

***** 

 طرؽ تحديد مقدارأجور العامؿ في حالة عدـ اإلتفاؽ عمى مقدارىا: -7

 المبدأ:

اذا كاف أجر العامؿ غير محدد بموجب عقد العمػؿ فيتقاضػى األجػر المقػدر لعمػؿ 
ذا لػػـ يكػػف ذلػػؾ م مكنػػا مػػف نفػػس النػػوع  أو وفقػػا لمعػػرؼ السػػائد فػػي المينػػة، وا 

 فتتولى المحكمة تقديره .

 الحكـ:

عمى أف ينظـ عقد العمؿ بالمغة العربية  /أ مف قانوف العمؿ15لمادة لقد نصت ا   
وعمػػى نسػػػختيف عمػػػى األقػػؿ يحػػػتفظ كػػػؿ مػػف الطػػػرفيف بنسػػػخته منػػه ويجػػػوز لمعامػػػؿ 

 اثبات حقوقه بجميع طرؽ اإلثبات القانونية إذا لـ يحرر العقد كتابة.
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ذا لـ ينص عقد  45 كما نصت المادة منه عمى انه  يحدد مقدار االجر في العقد واا
ال قػػدر إاالجػػر المقػػدر لعمػػؿ مػػف نفػػس النػػوع العمػػؿ عميػػه فيأخػػذ العامػػؿ  ف وجػػد واا

طبقًا لمعرؼ فاذا لـ يوجد العرؼ تولت المحكمة تقديرو بمقتضى أحكاـ هػذا القػانوف 
ًً عمى االجر .  باعتبارو  نزاعًا عماليًا

ممػػػا سػػػبؽ بيانػػػه أف عمػػػى العامػػػؿ فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ وجػػػود عقػػػد عمػػػؿ  والػػػذي يسػػػتفاد
مكتػػػوب بينػػػه وبػػػيف صػػػاحب العمػػػؿ أف يثبػػػت انػػػه كػػػاف يعمػػػؿ لػػػدى صػػػاحب العمػػػؿ 
وتحػػت إشػػرافه أو إدارتػػه مقابػػؿ اجػػر .واذا كػػاف هػػذا االجػػر غيػػر محػػدد يصػػار إلػػى 

 سالفة البياف . 45تقديرو وفؽ األسس التي نصت عميها المادة 

يرو الطاعف في أسباب التمييػز يتعمػؽ بػالطعف فػي صػالحية محكمػة وحيث أف ما يث
االسػػػػتئناؼ التقديريػػػػة بوصػػػػفها محكمػػػػة موضػػػػوع والممنوحػػػػة لهػػػػا بمقتضػػػػى أحكػػػػاـ 

 مف قانوف البينات .  34،  33المادتييف 

وحيػػث أف محكمػػة االسػػػتئناؼ وطبقػػًا لصػػالحيتها التقديريػػػة قامػػت بمناقشػػة البينػػػات 
ت إلى أف سبب وجػػود المدعى في كراج المػدعى عميػػػه المقدمة في الدعوى وتوصم

 المميز ضدو ( كاف بسبب أف والد المدعي كاف يقـو ب صالح الباصات العائدة له 
 في الكراج ولـ يكف تواجدو لمعمؿ لدى المدعى عميه .

 77/2/7005تاريخ   7772/7004 رقـمحكمة تمييزحقوؽ 

***** 

 إثبات دفع األجور: -3

 المبدأ:
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مػف  ىػو الف االجػرعبء إثبات دفع األجور لمعامؿ يقع عمى صاحب العمؿ  إف-
 .صاحب العمؿ االلتزامات المترتبة عمى

 العامػؿ اف دفاتر الشركة وسػجالتيا والبيانػات الػواردة فييػا ال تكػوف حجػة عمػى-
 . في اثبات استيفائو ألجوره وباقي حقوقو العمالية

 الحكـ:

الصناديؽ التي كاف يعطيها لمتجار التػي كانػت عهػدة اذا لـ يعيد العامؿ لمشركة    
وعميػػه /د مػػف نظػػاـ الشػػركة المميػػز ضػػدها ، 3يكػػوف قػػد خػػالؼ المػػادة  عميػػه ، فانػػه

/ز مػػف 47متفقػػا واحكػػاـ المػػادة يعتبػػر  فػػاف حسػػـ قيمػػة هػػذو الصػػناديؽ مػػف رواتبػػه
 قانوف العمؿ .

االجػػػػػر مػػػػػف  اف صػػػػػاحب العمػػػػػؿ هػػػػػو الممػػػػػـز باثبػػػػػات دفػػػػػع االجػػػػػر لمعامػػػػػؿ ، الف 
مػػف قػػانوف  46صػاحب العمػػؿ تجػػاو العامػػؿ عمػال بالمػػادة  االلتزامػات المترتبػػة عمػػى

 العمؿ .

مػػػف  15اف دفػػػاتر التجػػػار ال تكػػػوف حجػػػة عمػػػى غيػػػر التجػػػار حسػػػب نػػػص المػػػادة  
 قانوف البينات.

اف دفػػػػاتر التجػػػػار تصػػػػمح اف تكػػػػوف حجػػػػة لصػػػػاحبها فػػػػي المعػػػػامالت المختصػػػػة  
/ 16وكاف الخالؼ بينه وبيف تاجر حسب نص المادة  ،بتجارته اذا كانت منتظمة 

 مف قانوف البينات . 2

بمػا اذا كانت البيانػات الػواردة فػي المسػتند مسػتقاة مػف دفػاتر وسػجالت الشػركة ، و  
تػػاجرا وانمػػػا هػػو عامػػػؿ ، فػػاف دفػػػاتر الشػػركة وسػػػجالتها والبيانػػػات  اف المميػػز لػػػيس

 . يهاردة فيها ال تكوف حجة عمالو 
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  75/20/7002 تاريخ 2573/7002يز حقوؽ رقـمحكمة تمي

***** 

 توفير السكف لمعامؿ عمى نفقة صاحب العمؿ: -4

 المبدأ: 

ال يدخؿ فػي مفيػـو األجػر تػوفير السػكف لفتػرة مؤقتػة لمعامػؿ عمػى نفقػة صػاحب 
 العمؿ لغايات العمؿ واإلقامة خارج منطقة سكناه المعتادة.

 الحكـ:

لمػػػػدعي فػػػػي مجممهػػػػا عمػػػػى تخطئػػػػة محكمػػػػة تنصػػػػب أسػػػػباب الطعػػػػف المقػػػػدـ مػػػػف ا 
االستئناؼ بتحديد مفهـو األجر مخالفة بذلؾ أحكاـ المػادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ 

/ب مػف قػانوف الضػماف 91و المادة الثانية مػف قػانوف الضػماف اإلجتمػاعي والمػادة 
/ب مػػػف التعميمػػػات التنفيذيػػػة إلحتسػػػاب األجػػػر مػػػع الضػػػماف 5اإلجتمػػػاعي والمػػػادة 

 . ي السكف إلعتبارو جزءًا مف األجرت إجتهادًا خاطئًا ب شتراط الديمومة فواجتهد

 2111لسػنة 19وفي ذلؾ نجد أف المادة الثانية مف قانوف الضماف اإلجتماعي رقػـ 
قػػد عرفػػت األجػػر بأنػػه المقابػػؿ النقػػدي أو العينػػي الػػذي يتقاضػػاو المػػؤمف عميػػه لقػػاء 

 فعوؿ .عممه وفقًا ألحكاـ قانوف العمؿ الساري الم

قد عرفت األجر بأنه كؿ ما  1996لسنة  8وأف المادة الثانية مف قانوف العمؿ رقـ 
يستحقه العامؿ لقاء عممه نقدًا أو عينػًا مضػافًا إليػه سػائر اإلسػتحقاقات األخػرى أيػًا 
كػػاف نوعهػػػا إذ نػػػص القػػانوف أو عقػػػد العمػػػؿ أو النظػػاـ الػػػداخمي أو أسػػػتقر التعامػػػؿ 

 جور المستحقة عف العمؿ اإلضافي .عمى دفعها ب ستثناء األ
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ستقراء هذا يتبيف بأنه يدخؿ في مفهـو األجر اإلستحقاقات التي يػنص عميهػا اومف 
القػػػانوف أو التػػػي يػػػنص عميهػػػا عقػػػد العمػػػؿ أو التػػػي يػػػنص عميهػػػا النظػػػاـ الػػػداخمي 
لمؤسسػػػة العمػػػؿ أو التػػػي أسػػػتقر التعامػػػؿ عمػػػػى دفعهػػػا لمعامػػػؿ ويسػػػتثنى مػػػف ذلػػػػؾ 

وعميه وفي ضوء ما تقدـ يتضح أف طبيعة  ة عف العمؿ اإلضافي.األجور المستحق
اإلسػػػتحقاقات التػػػي تػػػدخؿ فػػػي مفهػػػـو األجػػػر هػػػي اإلسػػػتحقاقات التػػػي تػػػدفع بصػػػورة 

 دائمة مهما كاف نوعها ب ستثناء أجور العمؿ اإلضافي.

وفي الحالة المعروضة ي وحيث أنػه مػف الثابػت أف الجهػة المػدعى عميهػا قػد وفػرت 
فػي إربػد وحيػث أف مثػؿ هػذا  تعيينه مديرًا لفرع البنؾًا لممدعي بمناسبة سكنًا مفروش

السكف يخصص فقط لمػف يشػغؿ وظيفػة مػدير فػرع فػي إربػد أو العقبػة وفقػًا ألحكػاـ 
وحيػػػػث أف مػػػػوظفي البنػػػػؾ  62/2111/أ مػػػػف نظػػػػاـ مػػػػوظفي البنػػػػؾ رقػػػػـ 67المػػػػادة 

ف مقصورًا عمى عرضة لمتنقؿ مف حيف آلخر ف ف مؤدى ذلؾ أف إشغاؿ السكف يكو 
الفتػػرة التػػي يشػػغمها الموظػػؼ مػػديرًا ألي مػػف الفػػرعيف المشػػار إليهمػػا أعػػالو وبالتػػالي 
فػػػ ف السػػػكف الػػػذي كػػػاف يشػػػغمه المػػػدعي ال يعتبػػػر مػػػف قبيػػػؿ األسػػػتحقاقات الدائمػػػة 

 المشار إليها في المادة الثانية مف قانوف العمؿ .

إلى هذو النتيجػة فيكػوف  وحيث أف محكمة االستئناؼ قد خمصت في قرارها الطعيف
مػػػا ذهبػػػت إليػػػه واستخمصػػػته مستخمصػػػًا إستخالصػػػًا سػػػائغًا ومقبػػػواًل وتغػػػدو أسػػػباب 
الطعػػػػف غيػػػػر وارد عميػػػػه ومسػػػػتوجبة لمػػػػرد . أنظػػػػر قػػػػراري محكمػػػػػة التمييػػػػز رقمػػػػػي 

 . 8/9/1999تاري   111/99و 6/5/2112بتاريػ   452/2112

 70/7/7005خ يتار  4248/7004تمييز حقوؽ رقـ  محكمة 

***** 

 تفسير القوانيف بشأنو: الخاص بديواف البدؿ العمؿ الخطر وقرارات  -5
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 المبدأ:

لقرار ديواف تفسير القوانيف حكـ القانوف باعتباره جزء منو لذلؾ فإف قػرار ديػواف  
يقتصػػر أثػػره عمػػى الوقػػائع التػػي تمػػي تػػاريخ  7003لسػػنة 5تفسػػير القػػوانيف رقػػـ 

نو القػرار مػف اعتبػار بػدؿ العمػؿ الخطػر جػزءا سرياف أحكامو، ومف ذلؾ ما تضػم
 مف األجر . 

 الحكـ: 

حيػػػػػػث أف دعػػػػػػوى المػػػػػػدعي تػػػػػػتمخص فػػػػػػي المطالبػػػػػػة بعػػػػػػالوة الخطػػػػػػر اإلشػػػػػػعاعي  
 14مف قانوف الطاقة النووية والوقاية اإلشػعاعية رقػـ  35المنصوص عميها بالمادة 

قػرار ديػواف ولػذلؾ فهػي ال تخضػع لحكػػػـ  17/4/2111مقامػػة بتػاري   1987لسنة 
الػػذي اعتبػػر بػػدؿ العمػػؿ  21/5/2113تػػاري   2113لسػػنة  5تفسيػػػػر القػػوانيف رقػػـ 

الخطػػر يػػدخؿ فػػي مفهػػـو األجػػر وذلػػؾ إعمػػااًل لقاعػػدة عػػدـ رجعيػػة القػػوانيف حمايػػة 
لمحقوؽ المكتسبة المنصوص عميهػا بالقاعػدة القانونيػة السػابقة مػا لػـ يػرد فيهػا نػص 

 والدعاوى السابقة عمى صدور القانوف الجديد. صريح عمى إعمالها عمى الوقائع 

وحيث أّف لقرار ديواف تفسير القوانيف حكـ القانوف باعتبارو جزء منه لذلؾ فػ ف قػرار 
المشػػار إليػػػه أعػػػالو ال يحكػػـ وقػػػائع هػػػذو  2113لسػػػنة 5ديػػواف تفسػػػير القػػوانيف رقػػػـ 

 الدعوى  ويقتصر أثرو عمى الوقائع التي تمي تاري  سرياف أحكامه.

فهػو يتعمػؽ  3/7/89تػاري   89لسػنة  2ما بالنسبة لقرار ديواف تفسير القوانيف رقػـ أ
بعالوة غالء المعيشة  العػالوة العائميػة( التػي تصػرؼ لمػوظفي  الدولػة عػف الزوجػة 
واألوالد واعتبارهػػا مػػف الحقػػوؽ الدوريػػة وتخضػػع لمتقػػادـ الخمسػػي المنصػػوص عميػػه 

تناد إليػػػػه فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بعػػػػالوة خطػػػػر مػػػػدني لػػػػذلؾ فػػػػال يجػػػػوز االسػػػػ451/1بالمػػػػادة 
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لسػػػنة  14مػػف قػػػانوف الطاقػػة رقػػػـ  35التعػػرض ل شػػػعة المنصػػوص عميهػػػا بالمػػػادة 
1987. 

هػو  96لسػنة  8وحيث أّف األجر وكما عرفته المػادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ  رقػـ 
كػػػؿ مػػػا يسػػػتحقه العامػػػؿ لقػػػاء عممػػػه نقػػػدًا أو عينػػػًا مضػػػافًا إليػػػه سػػػائر االسػػػتحقاقات 

خرى أيًا كاف  نوعها إذا نص القانوف أو عقد العمؿ أو النظاـ الداخمي أو استقر األ
 التعامؿ عمى دفعها باستثناء األجور المستحقة عف العمؿ اإلضافي .

مػػػدني بأنػػػه مػػػا يتقاضػػػاو العامػػػؿ بمقتضػػػى العقػػػد مػػػف مػػػاؿ  أو  811وعرفتػػػه المػػػادة 
بأنػػه يػػػدخؿ فػػي أجػػػر مػػػدني  811منفعػػة فػػػي أي صػػورة كانػػػت، كمػػا جػػػاء بالمػػادة  

العامػػػؿ وتعتبػػػر جػػػزءًا منػػػه العمػػػوالت والنسػػػب المئويػػػة والمػػػنح ومقابػػػؿ الخدمػػػة فػػػي 
 األعماؿ التي جرى العرؼ فيها عمى منحها .... ال 

 1978لسػػػنة  31كمػػػا عرفتػػػه المػػػادة الثانيػػػة مػػػف قػػػانوف الضػػػماف االجتمػػػاعي رقػػػـ 
اء عممػه طبقػًا ألحكػاـ المعدؿ  بأنه كؿ ما يحصؿ عميه المػؤمف عميػه مػف مقابػؿ لقػ

الصػادر عػف  1981لسػنة  7قانوف العمؿ  السػاري المفعػوؿ  وحيػث أّف القػرار رقػـ 
قػػد تضػػمف صػػراحة بػػأف بػػدؿ  5/5/1981الػديواف الخػػاص  بتفسػػير القػػوانيف بتػػاري  

 العمؿ الخطر ال يدخؿ في مفهـو األجر  ما لـ يرد عميه نص خاص في العقد.

و المطالبػػة  ببػػدؿ خطػػر العمػػؿ اإلشػػعاعي وبػػدؿ وبمػػا أّف موضػػوع هػػذو الػػدعوى هػػ
وعػف  1987لسػنة  14مف القانوف رقـ  35إجازة إضافية المنصوص عميها بالمادة 
. وحيػػث أّف عقػػد عمػػؿ المميػػز 1/7/2111المػػدة السػػابقة لتػػاري  انتهػػاء عممػػه فػػي 
نم  .ا يطالب بها تطبيقًا لنص القانوفضدو لـ يتضمف منحه هذو العالوة واا

قرار الػديواف الخػاص بتفسػير القػوانيف سػالؼ الػذكر قػد أخػرج بػدؿ العمػؿ  وحيث أفّ 
الخطر مف مفهـو األجر لذلؾ ف ف دعوى المميػز ضػدو ال تعتبػر مطالبػة  بػأجر أو 
نمػا تخضػع  بجزء منه وبالتالي فهي ليست دعوى عمالية وال يحكمها قانوف العمػؿ واا
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ة بمبػػػػالغ اسػػػػتحقها بحكػػػػـ باعتبارهػػػػا مطالبػػػػ 1987لسػػػػنة  14ألحكػػػػاـ القػػػػانوف رقػػػػـ 
القػػانوف وتػػدخؿ فػػي اختصػػاص محكمػػة البدايػػة حسػػب قيمتهػػا وهػػو مػػا جػػرى عميػػه 

 666/99ورقػػػػػـ  31/9/2111تػػػػػاري   2611/2111قضػػػػػاء محكمتنػػػػػا  قػػػػػرار رقػػػػػـ 
 (.16/11/99تاري  

 28/4/7004تاريخ   3922/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 بعد انتياء عممو: إبراء العامؿ صاحب العمؿ مف األجور -6

 المبدأ:

إف اإلقػرار الصادر عف العامؿ بعػد انتيػاء عممػو والمتضػمف إبػراء صػاحب العمػؿ 
مف كافة اإللتزامات يعتبر إبراءا عامًا ليس لػو معػو العػوده لممطالبػو بأيػة حقػوؽ 

 حتى لو لـ يكف قد استوفاىا ألف اإلبراء في ىذه الحالة يكوف إبراء إسقاط .

 الحكـ: 

نسػبة لسػبب الطعػػف المتمثػؿ بػأف اإلقػػرار بالتنػازؿ عنػد انتهػػاء الخػدمات الموقػػع بال و
فػػػ ف الػػػدائف إذا أبػػػرأ مدينػػػه  مػػػف المميػػػز ال يشػػػكؿ إقػػػرارًا باسػػػتالمه عػػػالوة الخطػػػر .

 444مختارًا مف حؽ له عميه سقط الحؽ وانقضى اإللتزاـ كمػا تقضػي بػذلؾ المػادو 
 ا أف يكوف إبراء استيفاء أو إبراء إسقاط .مف القانوف المدني واإلبراء مف الديف إم

عامػًا  اوفي الحالػه المعروضه ف ف ما ورد باإلقػرار الصادر عف الممػيز يشكؿ إبػراء
ليس له معه العػودو لممطالبػه بأيػة حقػوؽ حتػى لػو لػـ يكػف قػد اسػتوفاها ألف اإلبػراء 

 في الحاله األخيرو يكوف إبراء إسقاط .
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مؽ بأف توقيع العامؿ عمى أي كشػؼ أو سػجؿ ل جػور وبالنسبه لسبب الطعف المتع
أو عمػػى إيصػػاؿ بقيمػػة المبمػػغ المسػػجؿ فيػػه ال يعنػػي إسػػقاط حقػػه فػػي أي زيػػادو عػػف 

 المبمغ المقبوض بموجب القانوف أو النظاـ أو العقد .

/ب مػػػف قػػػانوف 46فػػػ ف توقيػػػع العامػػػؿ عمػػػى المسػػػتندات المنصػػػوص عميهػػػا بالمػػػادو 
ا يفيػد أنػه اسػتوفى مبمغػًا محػددًا إنمػا يمزمػه بحػدود مػا بمػ 1996لسػنة  8العمؿ رقػـ 

ورد بػػذلؾ المسػػتند وال يتعػػداو ألي حػػؽ مػػف حقوقػػه األخػػرى ، وال محػػؿ لتطبيػػؽ هػػذا 
الحكـ في هذا المقاـ حياؿ اإلبراء العاـ الصادر عف المميػز بعػد انتهػاء عممػه لػدى 

 المميز ضدو. 

 74/27/7003تاريخ  7575/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 حماية العامؿ في حقوقو المكتسبة: -7

 المبدأ:

إف أي تعديؿ عمى أي أنظمة تمنح العامؿ أي امتيازات في األجور أو في غيرىا  
مف الحقوؽ العمالية ال تسري عميو باعتباره اصػبح حقػًا مكتسػبًا لػو، واف تطبيػؽ 

 . التعديالت يجب أف ال يشمؿ اال الحاالت التي تنشأ بعد صدورىا

 الحكـ:

حيػػث يطالػػب المػػدعي باسػػتحقاقه لعػػالوات االختصػػاص المقػػررو لمػػوظفي الحكومػػه 
نجػد اف المػدعي مهنػدس ففي هذا الصدد  1يطالب بفروقات عالوات االختصاصو 

وبػػأف الشػػركه المػػدعى 1 1/9/1981ري  وقػػد عمػػؿ لػػدى الشػػركه المػػدعى عميهػػا بتػػا
يه وعالوات االختصػاص الموحػد عميها كانت تطبؽ عمى موظفيها نظاـ العالوة الفن



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  119

 

وانهػػػا بقيػػػت تطبػػػؽ هػػػذا النظػػػاـ حتػػػى تػػػاي   1977لسػػػنة  2لمػػػوظفي الحكومػػػه رقػػػـ 
وبعػػد هػػذا التػػاري  بػػدأت تطبػػؽ نظػػاـ عػػالوات خػػاص بهػػا بحيػػث مػػنح   29/6/77

مػػف  6المػػدعي عػػالوة فنيػػه مقػػدارها اربعػػوف دينػػارًا كمػػا هػػو ثابػػت مػػف المسمسػػؿ رقػػـ 
    .هاحافظة مستندات المدعى عمي

وحيث اف المدعي قد بدا العمؿ لدى المدعى عميها بعد الغػاء العمػؿ بنظػاـ العػالوو 
الفنيػػه الموحػػدو لمػػوظفي الدولػػة وعػػدـ تطبيقػػه عمػػى موظفيهػػا وحيػػث اف المػػدعي قػػد 
عمؿ لدى المدعى عميها بعقػد عمػؿ واف شػروط العقػد هػي التػي تحكػـ العالقػه بػيف 

فنيػػه الموحػػدو وعػػالوات االختصػػاص لمػػوظفي الطػػرفيف وعميػػه فػػ ف نظػػاـ العػػالوو ال
 الدوله ال ينطبؽ عمى المدعي وال يكوف مستفيدًا او مشمواًل في احكامه وامتيازاته.  

والمنشػػػػور عمػػػػػى   111/99وامػػػػا االشػػػػػارو الػػػػى مػػػػػا ورد فػػػػي القػػػػػرار التمييػػػػزي رقػػػػػـ 
فال ينطبؽ عمػى وقػائع هػذو   2112مف مجمه نقابة المحاميف لسنة  371الصحيفه 

لدعوى ذلؾ اف المدعي في تمؾ الدعوى كاف مشمواًل بنظػاـ العػالوة الفنيػه الموحػدو ا
وبالتالي ف نػه عنػدما عمػدت المػدعى عميهػا الػى تعػديؿ نظػاـ مػوظفي   1977لسنة 

ف نهػػػا تكػػػوف قػػػد اخمػػػت بػػػالحقوؽ المكتسػػػبه  29/6/1977الشػػػركه ابتػػػداء مػػػف تػػػاري  
 : لقرارلممدعي ومف هنا قالت محكمة التمييز في ذلؾ ا

 44 نػص نظػػاـ مػػوظفي شػػركة الفوسػػفات االردنيػه المسػػاهمه المحػػدودو فػػي المػػا دو 
منػه عمػػى تطبيػؽ عػػالوة مػوظفي الدولػػه عمػى مػػوظفي الشػركه ممػػا يجعػؿ مػػف نظػػاـ 
عػػػالوة مػػػوظفي الدولػػػه سػػػاري المفعػػػوؿ عمػػػى مػػػوظفي الشػػػركه بمجػػػرد صػػػدورو دوف 

لؾ ف نه بعد سريانه وانطباقػه ضرورو الصدار قرار بذلؾ مف مجمس ادارة الشركه لذ
عمى المدعي ف ف أي تعديؿ بعد  ذلؾ في غير صالحه ال يسػري عميػه بػدوف نػص 
خػػاص باعتبػػارو اصػػبح حقػػًا مكتسػػبًا فػػي ذلػػؾ واف تطبيػػؽ التعػػديؿ الػػذي تتمسػػؾ بػػه 
الشػػركه ال يشػػمؿ اال الحػػاالت التػػي تنشػػأ بعػػد صػػدورو والتػػي تعطػػي الحػػؽ لمجمػػس 
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لتػػي تراهػػا مناسػػبه عنػػد تعيػػيف الموظػػؼ التػػي تطبػػػؽ عميػػه االدارو وضػػع التحفظػػات ا
111). 

وعميػػه وفػػي ضػػوء مػػا سػػمؼ بيانػػه يكػػوف المػػدعي غيػػر محػػؽ فػػي مطالبتػػه لعػػالوات 
اإلختصاص المقررو لموظفي الدوله وفروقػات عػالوات االختصػاص وحيػث توصػؿ 

    .القرار المطعوف فيه الى هذو النتيجه فتكوف هذو االسباب مستوجبة الرد

 78/20/7007تاريخ   7585/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 عف األضرارالتي سببيا: لمطالبة العامؿ بالتعويضؿ اإلدعاء بالتقاب -8 

 المبدأ:

لصاحب العمؿ اإلدعاء بالتقابؿ لممطالبة بالتعويض عف األضرار التي تسػبب بيػا 
لممطالبػػة بحقوقػػو العامػػؿ أثنػػاء عممػػو وذلػػؾ فػػي الػػدعوى التػػي يقيميػػا العامػػؿ 

 العمالية أماـ محكمة الصمح.

 الحكـ:

تخػػتص محكمػػة الصػػمح بػػالنظر فػػي الػػػدعاوى الناشػػئة عػػف نزاعػػات العمػػؿ الفرديػػػة 
(مف قانوف العمؿ . وحيث أف مطالبة الشركة لممػدعي 137بمقتضى أحكاـ المادة  

ببػػدؿ  ( مػػف قػػانوف العمػػؿ ،كمػػا أف المطالبػػة23ببػػدؿ اإلشػػعار يتفػػؽ وأحكػػاـ المػػادة  
( مف نفػس القػانوف ، فػ ف اإلدعػاء المتقابػؿ يكػوف 49األضرار يتفؽ وأحكاـ المادة  

مػػف إختصػػػاص محكمػػػة الصػػػمح وناشػػئًا عػػػف عقػػػد العمػػػؿ الػػذي يحكػػػـ العالقػػػة بػػػيف 
الطرفيف والذي استند إليه العامؿ بتقديـ الػدعوى االصػمية لممطالبػة بحقوقػه العماليػة 

 مػػف حيػػث الشػػكؿ ،وعػػالوة عمػػى مػػا ذكرنػػاو فقػػد ممػػا يجعػػؿ اإلدعػػاء المتقابػػؿ مقبػػوالً 
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(مف قػانوف اصػوؿ المحاكمػات المدنيػة لممػدعي عميػه أف يقابػؿ 116أجازت المادة  
 : 2و1أي ادعاء لممدعي وكما هو وارد بالفقرتيف 

بطمب المقاصػة القضػائية وطمػب الحكػـ لػه بتضػمينات عػف ضػرر لحقػه مػف    -1
 الدعوى األصمية . 

ترتب عمى إجابته أال يحكـ لممدعي بطمباتػه كمهػا أو بعضػها أو بأي طمب ي   -2 
 أف يحكـ له بها مقيدة بقيد لمصمحة المدعي عميه . 

وحيػػػث أف إدعاء المػػػدعي عميػػػه بالػػػدعوى الصػػػمحية ( المتقابػػػؿ ال يخػػػرج عػػػف هػػػذا 
المفهـو ف ف قبوله والنظػر بموضػوعه يكػوف موافقػًا القػانوف ، ممػا يتعػيف معػه نقػض 

 مميز مف هذو الناحية .القرار ال

 72/9/7000)ىيئة عامة( تاريخ  706/7000محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

 ***** 

 األجور عف المدة المتبقية مف العقد المحدد: -9

 المبدأ:

في حالة تعدد المطالبات العمالية التي يطالب بيا العامػؿ تكػوف محػاكـ الصػمح -
المتعمقػة بػاألجور، التػي ال  ىي المختصة بنظرىا مجتمعة ومف ضػمنيا مطالباتػو
 يتوجب عميو فصميا والمطالبة بيا أماـ سمطة األجور.

المحػدد اف االجور التي تستحؽ لمعامؿ حتى انتيػاء المػدة المتبقيػة مػف العقػد  -
بو العامؿ ، وانما ىػي فػي الواقػع  نيا ليست لقاء عمؿ قاـأل  اال تعتبر اجر  المدة 
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عقػد العمػؿ  مف جراء انياء صاحب العمؿتعويض لمعامؿ عف الضرر الذي لحقو 
  مدتو. محدد المدة قبؿ انتياء

 الحكـ: 

نجد بانهػا تػنص  1996( لسنة 8/أ( مف قانوف العمؿ رقـ  54بالرجوع الى المادة  
اف يعػػيف سػػمطة مػػف ذوي الخبػػرة واالختصػػاص فػػي شػػؤوف … الػػوزراء  :   لمجمػػس

ر لمنظػػر فػػي الػػػدعوى شػػخص او اكثػػ العمػػؿ تسػػمى   سػػمطة االجػػور ( تتػػالؼ مػػػف
 فػػػػػػي االجػػػػػػر المػػػػػػػدفوع الػػػػػػنقصالمتعمقػػػػػػة بػػػػػػاالجور فػػػػػػي منطقػػػػػػة معينػػػػػػة ، ومنهػػػػػػا 

او الحسميات غير القانونية منه او تاخير دفعػه او اجػور سػاعات العمػؿ االضػافية 
الػػػدعوى اف يكػػػوف العامػػػؿ عمػػػى راس عممػػػه او لػػػـ يمػػػض عمػػػى  ويشػػػترط فػػػي قبػػػوؿ

عرفت المػادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ  استة اشهر ، كم مىانتهاء عممه مدة تزيد ع
نقػدا او عينػا مضػافا اليػه  المذكور االجر بقولها : كؿ ما يستحقه العامؿ لقاء عممه

او النظاـ  نص القانوف او عقد العمؿ سائر االستحقاقات االخرى ايا كاف نوعها اذا
مػػػػؿ الػػػداخمي او اسػػػػتقر التعامػػػػؿ عمػػػى دفعهػػػػا باسػػػػتثناء االجػػػور المسػػػػتحقة عػػػػف الع

ذلؾ يتبيف اف سمطة االجور تكػوف مختصػة بنظػر الػدعاوى المتعمقػة  مف ،االضافي
 …يستحقه العامؿ لقاء عممه  باالجور وحدها واف االجر هو كؿ ما

وحيث اف موضوع دعوى المدعية هو المطالبة بحقوؽ عماليػة تتمثػؿ بػاجور بػاقي  
، وبػػدؿ مسػاهمة فػػي  مػدة العقػػد وبػدؿ االجػػازات السػنوية وراتػػب الشػهر الرابػػع عشػر

/أ( المػػذكور ال تنطبػػؽ عمػػى وقػػائع 54االدخػػار ، ولػػذا فػػاف احكػػاـ المػػادة   صػػندوؽ
المطالبػػػات فيهػػػا ، وبالتػػػالي فػػػاف محكمػػػة الصػػػمح هػػػي صػػػاحبة  هػػػذو الػػػدعوى لتعػػػدد

  ( مف القانوف ذاته .137  االختصاص بنظر هذو الدعوى عمال بالمادة

المػادة  هاء المدة المتبقية مػف العقػد بموجػباف االجور التي تستحؽ لمعامؿ حتى انت
( منػػه 2قػػانوف العمػػؿ المػػذكور ال تعتبػػر اجػرا بػػالمعنى الػػوارد فػػي المػػادة   ( مػف26 
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بػػه العامػػؿ ، وانمػػا هػػي فػػي الواقػػع تعػػويض لمعامػػؿ عػػف  النهػػا ليسػػت لقػػاء عمػػؿ قػػاـ
عقػػد العمػػؿ محػػدد المػػدة قبػػؿ  الضػػرر الػػذي لحقػػه مػػف جػػراء انهػػاء صػػاحب العمػػؿ

 هػػػػػاء مدتػػػػػػه ، وبالتػػػػػالي فػػػػػػاف محكمػػػػػػة الصػػػػػمح هػػػػػػي المختصػػػػػة بنظػػػػػػر الػػػػػػدعوىانت
المتعمقة بهذو االجور وليست سمطة االجور ، وحيث ذهبػت محكمػة االسػتئناؼ فػي 

 خالؼ ذلؾ ، فيكوف حكمها مخالفا لمقانوف ومستوجبا لمنقض . حكمها المميز الى

كػػؿ عامػػؿ الحػػؽ ( مػػف قػػانوف العمػػؿ نجػػد انهػػا اعطػػت ل61بػػالرجوع الػػى المػػادة   
( يومػػا عػػف كػػؿ سػػنة خدمػػة، فػػاذا لػػـ تبمػػغ مػػدة 14كامػػؿ لمػػدة   باجػػازة سػػنوية بػػاجر

اجػػازة بػػاجر بنسػػبة المػػدة التػػي عمػػؿ  خدمػػة العامػػؿ السػػنة فيحػػؽ لػػه الحصػػوؿ عمػػى
وحيػػث اف محكمػػة  خاللهػػا فػػي السػػنة ، وحيػػث اف خدمػػة المدعيػػة لػػـ تبمػػغ السػػنة ،

 بنسبة المدة التي عممػت خاللهػا فػي السػنة ،االستئناؼ حكمت لممدعية ببدؿ اجازة 
 فيكوف حكمها مف هذو الناحية واقعا في محمه .

 24/9/2999 تاريخ 2687/2999محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 
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 الباب الرابع

 تنظيـ العمؿ واإلجازات

 أوال

 النصوص القانونية ذات العالقة

 :2996لسنة  8قانوف العمؿ رقـ 

 الفصؿ الثامف:

 :55ادة الم

يضػع نظامػًا داخميػًا لتنظػيـ  أف فػأكثرعمى كؿ صاحب عمػؿ يسػتخدـ عشػرة عمػاؿ 
 واألسػػػػبوعيةالػػػػدواـ وفتػػػرات الراحػػػػة اليوميػػػة  أوقػػػاتفيػػػػه  العمػػػؿ فػػػي مؤسسػػػػته يبػػػيف

بما في ذلؾ الفصؿ مف العمؿ  بشأنهاالمتخذة  ومخالفات العمؿ والعقوبات والتدابير
العمػؿ ويخضػع النظػاـ الػداخمي  تضػيها طبيعػةتق أخرىتفاصيؿ  وأيوكيفية تنفيذها 

 يفوضه ويعمؿ به مف تاري  تصديقه.مف  أولممؤسسة لتصديؽ الوزير 

  :56ة الماد

سػاعة  وأربعػيفثمػاف  أومػف ثمػاني سػاعات يوميػا  أكثػرأ . ال يجوز تشغيؿ العامؿ 
عميهػػا فػػي هػػذا القػػانوف وال يحسػػب منهػػا ص الحػػاالت المنصػػو  فػػي إال األسػػبوعفػػي 
 ت المخصص لتناوؿ الطعاـ والراحة .الوق

وفتػػرات الراحػػة بحيػػث ال  األسػػبوعيةلسػػاعات العمػػؿ  األعمػػىب. يجػػوز توزيػػع الحػػد 
 اليـو . عشرة ساعة في إحدى يزيد مجموعها عمى
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  :57ة الماد

 األسػبوعية أومف ساعات العمؿ اليومية  أكثريجوز لصاحب العمؿ تشغيؿ العامؿ 
مػػػػف هػػػػذو  أييتقاضػػػػى العامػػػػؿ فػػػػي  أفليػػػػة عمػػػػى الحػػػػاالت التا مػػػػف أيوذلػػػػؾ فػػػػي 
 هذا القانوف : المنصوص عميه في اإلضافي األجرالحاالت 

عػػػدادالجػػػرد السػػػنوي لممؤسسػػػة  بأعمػػػاؿأ . القيػػػاـ  الميزانيػػػة والحسػػػابات الختاميػػػة  واا
التػػي تنطبػػؽ عميهػػا  األيػػاـيزيػػد عػػدد  ال أفمخفضػػة بشػػرط  بأثمػػافلمبيػػع  واالسػػتعداد

سػػاعات العمػػؿ الفعميػػة  عمػػى ثالثػػيف يومػػًا فػػي السػػنة واف ال تزيػػدهػػذو الفقػػرة  إحكػػاـ
 عشر ساعات في كؿ يـو منها. عمى

 أوتتعػرض لمتمػؼ  أخػرىمػادة  أي أوب. مف اجؿ تالفي وقوع خسارة في البضائع 
 نقمها. أوتسميمها  أومواد معينة  مف اجؿ تسمـ أو لتجنب مخاطر عمؿ فني

  :58ة الماد

المتعمقػة بسػاعات العمػؿ المنصػوص عميهػا فػي هػذا القػانوف  المػواد إحكػاـال تسري 
مؤسسة والذيف  أيفي  اإلدارة أوالعاـ  اإلشراؼيتولوف مهاـ  الذيف األشخاصعمى 

التنقػػػؿ  أوالسػػفر  أعمػػالهـتتطمػػب  أو يعممػػوف فػػي بعػػض الحػػاالت خػػارج المؤسسػػة
  خارجها. أوداخؿ المممكة 

 :59ة الماد

 األسػػبوعية أومػػف سػػاعات العمػػؿ اليوميػػة  أكثػػرفقتػػه أ . يجػػوز تشػػغيؿ العامػػؿ بموا
% مػف 125ال يقػؿ عػف  أجػرا اإلضػافية العامؿ عف ساعة العمؿ يتقاضى أفعمى 
 المعتاد. أجرو
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العطػؿ  أوالدينيػة  األعيػاد أيػاـ أو األسػبوعيةاشتغؿ العامؿ في يػـو عطمتػه  إذاب. 
%( مػف 151يقػؿ عػف  ال  إضػافيا أجػرا لقاء عممه عف ذلؾ اليـو الرسمية يتقاضى

 المعتاد. أجرو

  :60ة الماد

اقتضػت  إذا إاللمعامػؿ  األسػبوعيةيػـو العطمػة  أسػبوعأ . يكوف يـو الجمعة مف كؿ 
 ذلؾ. طبيعة العمؿ غير

والحصػػوؿ  األسػػبوعيةعطمتػػه  أيػػاـب. يجػػوز لمعامػػؿ بموافقػػة صػػاحب العمػػؿ جمػػع 
 عمى شهر. عميها خالؿ مدة ال تزيد

 أسػاسكاف يعمؿ عمػى  إذا إاللمعامؿ باجر كامؿ،  األسبوعيةج. يكوف يـو العطمة 
عمػؿ  إذا األسػبوعيةالحػالتيف اجػر يػـو العطمػة  فيسػتحؽ فػي كمتػاأسػبوعي  أويومي 
 األيػاـ بنسػبة األجػرمػف ذلػؾ  متصػمة قبػؿ اليػـو المحػدد لمعطمػة، ويسػتحؽ أيػاـستة 

 .أكثر أو أياـكانت ثالثة  إذا األسبوعالتي عمؿ فيها خالؿ 

  :62ة الماد

عشػر يومػًا عػف كػؿ سػنة  أربعةسنوية باجر كامؿ لمدة  ب جازةأ . لكؿ عامؿ الحؽ 
السػػنوية  اإلجػػازةتصػػبح مػػدة  أفعمػػى  مػػف ذلػػؾ أكثػػراالتفػػاؽ عمػػى  تػػـ إذا إالخدمػػة 

 خمس سنوات في الخدمة لدى صاحب العمؿ نفسه أمضى إذاواحدًا وعشريف يومًا 
مف  األسبوعيةالعطؿ  وأياـالدينية  واألعيادمية العطؿ الرس أياـمتصمة، وال تحسب 

 وقعت خاللها. إذا إالالسنوية اإلجازة 

بػاجر بنسػبة  إجازةلـ تبمغ مدة خدمة العامؿ السنة فيحؽ له الحصوؿ عمى  إذاب. 
 خاللها في السنة. المدة التي عمؿ
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 سػػنة باالتفػػاؽ بػػيف العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ أيالعامػػؿ عػػف  إجػػازة تأجيػػؿج. يجػػوز 
المؤجمػة عمػى  اإلجػازةحػؽ العامػؿ فػي  مباشػرة لتمػؾ السػنة ويسػقط السنة التاليػة إلى

اسػػػتعمالها خػػالؿ تمػػػؾ  ولػػػـ يطمػػب إليهػػا أجمػػتانقضػػػت السػػنة التػػػي  إذاهػػذا الوجػػه 
 .إجازتهوال يجوز لصاحب العمؿ رفض طمب العامؿ لمحصوؿ عمى  السنة،

السػػنوية  اإلجػػازةتػػاري   مػػف السػػنة األوؿيحػػدد خػػالؿ الشػػهر  أفد. لصػػاحب العمػػؿ 
مؤسسػػته وذلػػؾ حسػػب مقتضػػيات العمػػؿ  اسػػتعمالها لمعامػػؿ فػػي لكػػؿ عامػػؿ وكيفيػػة

   في ذلؾ مصمحة العامؿ. ييراع أففيها عمى 

 :67ة الماد

يقػؿ الجػزء منهػا عػف يػوميف  أفالسػنوية دفعػة واحػدة فػال يجػوز  اإلجػازةلـ تؤخذ  إذا
  مرة. أيفي 

  :63ة الماد

السػػنوية  إجازتػػهيسػػتعمؿ  أفقبػػؿ  األسػػبابسػػبب مػػف  أليلعامػػؿ انتهػػت خدمػػة ا إذا
  .اإلجازةالتي لـ يستعممها مف تمؾ  األياـعف األجر فيحؽ له تقاضي 

  :64ة الماد

جػزء  أيعػف  أوالسػنوية  إجازتػهيعتبر بػاطاًل كػؿ اتفػاؽ يقضػي بتنػازؿ العامػؿ عػف 
  منها.

  :65ة الماد

عشػػر يومػػًا خػػالؿ السػػنة الواحػػدة  أربعػػةمرضػػية مػػدتها  إجػػازةلكػػؿ عامػػؿ الحػػؽ فػػي 
تقريػػػر مػػػف الطبيػػػب المعتمػػػد مػػػف قبػػػؿ المؤسسػػػة، ويجػػػوز  بػػػاجر كامػػػؿ بنػػػاء عمػػػى

كػػاف نزيػؿ احػػد المستشػػفيات  إذا بػاجر كامػػؿ أخػػرىعشػر يومػػًا  أربعػػةتجديػدها لمػػدة 
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ولػػـ يكػػف  كػػاف بنػػاء عمػػى تقريػػر لجنػػة طبيػػة تعتمػػدها المؤسسػػة إذا األجػػروبنصػػؼ 
  فيات.نزيؿ احد المستش

  :66ة الماد

في  األجرعشر يومًا في السنة مدفوعة  أربعةمدتها  إجازةأ . لكؿ عامؿ الحؽ في 
 التالية : مف الحاالت أي

التحػػؽ بػػدورة لمثقافػػة العماليػػة معتمػػدة مػػف الػػوزارة بنػػاء عمػػى ترشػػيح صػػاحب  إذا. 1
 النقابة المعنية. المؤسسة بالتنسيؽ مع مدير أوالعمؿ 

يكػػوف العامػػؿ قػػد عمػػؿ مػػدة  أف اإلجػػازةالحػػض ويشػػترط لمػػنح هػػذو  فريضػػة ألداء. 2
 إال اإلجػازةصاحب العمؿ، وال تعطػى هػذو  لدى األقؿعمى  خمس سنوات متواصمة

 لمرة واحدة خالؿ مدة الخدمة.

التحػػػؽ  إذااشػػػهر دوف اجػػػر  أربعػػػةمػػػدتها  إجػػػازةب. يحػػػؽ لمعامػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى 
  بصورة رسمية. ؼ بهاكمية معتر  أو معهد أولمدراسة في جامعة 

 ثانيا 

 المبادئ القانونية التي استقرت عمييا محكمة التمييز

 مضموف النظاـ الداخمي لتنظيـ العمؿ: -2

 المبدأ:

 اوقػػػػات الػػػػدواـ وفتػػػػرات الراحػػػػة اليوميػػػػو واألسػػػػبوعيوتعػػػػالن األنظمػػػػة الداخميػػػػة 
ضػػػوع تعػػػالن مو  ومخالفػػػات العمػػػؿ والعقوبػػػات والتػػػدابير المتخػػػذه بشػػػأنيا ، وال

 .الحقوؽ المالية لمعماؿ
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 الحكـ:

انهػػػا  1996( لسػػػنه  8( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ رقػػػـ    55يسػػػتفاد مػػػف احكػػػاـ المػػػادو   
فػػي المؤسسػػات والشػػركات ، وتحديػػدًا عالجػػت اوقػػات الػػدواـ  عالجػػت تنظػػيـ العمػػؿ

ومخالفػػات العمػػػؿ والعقوبػػػات والتػػػدابير المتخػػػذو  وفتػػرات الراحػػػة اليوميػػػه واألسػػػبوعيه
مػػػا ورد فػػػي هػػػذو المػػػادو   وأف ، ولػػػـ تعػػػالض موضػػػوع الحقػػػوؽ الماليػػػة لمعمػػػاؿبشػػػأنها 

االجتماعي ذلػؾ  مف قانوف الضماف 43اليتعمؽ بمضموف الفقرة   هػ ( مف المادو /
عمػػػػيهـ تحػػػػدد رواتػػػػبهـ بمقتضػػػػى  اف الفقػػػػرو   هػػػػػ ( تطبػػػػؽ فػػػػي حالػػػػة كػػػػوف المػػػػؤمف

 مفعوؿ. أتفاقيات جماعيه صادرة وفقًا لقانوف العمؿ السارى ال

  77/22/7007 تاريخ  369/7007 محكمة العدؿ العميا رقـ

***** 

 شروط وضع النظاـ الداخمي لتنظيـ العمؿ: -7

 المبدأ:

مؤسسػػتو اذا كػػاف  صػػاحب العمػػؿ بوضػػع نظػػاـ داخمػػي لتنظػػيـ العمػػؿ فػػييمػػـز 
وزيػر  و مػفتصػديق لمعمؿ بيذا النظاـ أف يتـ شترطوييستخدـ عشرة عماؿ فاكثر 

 .العمؿ 

 لحكـ:ا

عمػػػى مػػػا يمػػػي :   عمػػػى كػػػؿ صػػػاحب عمػػػؿ  ( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ55المػػػادة   تػػػنص
عشرة عماؿ فاكثر اف يضع نظاما داخميا لتنظػيـ العمػؿ فػي مؤسسػته يبػيف  يستخدـ

الراحػػة اليوميػػة واالسػػبوعية ومخالفػػات العمػػؿ والعقوبػػػات  فيػػه اوقػػات الػػدواـ وفتػػرات
العمؿ وكيفيته واي تفاصيؿ اخرى  مفالفصؿ  والتدابير المتخدة بشانها بما في ذلؾ
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لتصػػػديؽ وزيػػػر العمػػػؿ  تقتضػػػيها طبيعػػػة العمػػػؿ ويخضػػػع النظػػػاـ الػػػداخمى لممؤسسػػػة
 . (ويعمؿ به مف تاري  تصديقه

/د( 28العمػػؿ الػػى المػػادة   وحيػػث اف المػػدعى عميهػػا تسػػتند فػػي فصػػؿ المػػدعي مػػف
العمػؿ ،  ة ربمف قانوف العمػؿ الباحثػة فػي مخالفػة العامػؿ لمنظػاـ الػداخمي لمؤسسػ

( انفة الػذكر تمػـز صػاحب العمػؿ بوضػع نظػاـ داخمػي لتنظػيـ 55وحيث اف المادة  
مؤسسػػته اذا كػػاف يسػػتخدـ عشػػرة عمػػاؿ فػػاكثر كمػػا انهػػا تشػػترط تصػػديؽ  العمػػؿ فػػي

فقػػػد كػػػػاف عمػػػى محكمػػػػة الموضػػػػوع اف  بػػػػه ، هػػػذا النظػػػػاـ مػػػف وزيػػػػر العمػػػؿ لمعمػػػػؿ
اذا كانت المػدعى عميهػا  ا ( فيماتستوضح مف وكيؿ المدعى عميها   المميز ضده

وعمػا اذا  تستخدـ في مؤسستها عشرة عماؿ فاكثر وفيما اذا كاف لديها نظاـ داخمي
كاف هذا النظاـ مصدقا مف وزير العمؿ وفي حالة وجػود مثػؿ هػذا النظػاـ لػديها اف 

 باحضارو ولما لـ تفعؿ يكوف الحكـ المميز سابقا الوانه مما يقتضي نقضه . تكمفه

  77/8/7000 تاريخ 2577/7000 مة تمييز حقوؽ رقـمحك

***** 

 التكميؼ بالعمؿ اإلضافي: -3

  المبدأ:

تكميفػػًا خطيػػًا مػف رب العمػػؿ لمعامػػؿ  2996لسػنة  8لػـ يشػػترط قػانوف العمػػؿ رقػػـ 
بالعمؿ اإلضافي كما كاف يشترط القانوف السابؽ ، بؿ اشترط موافقة العامؿ عمى 

ؽ العامػؿ أجػور العمػؿ اإلضػافي عػف أي سػاعات العمؿ اإلضػافي، وعميػو فيسػتح
 عمؿ تزيد عمى ثماف ساعات في اليوـ الواحد.     

 الحكـ:
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ميز  ضدو ببدؿ حيث أف الطعف ينصب عمى تخطئة محكمة االستئناؼ بالحكـ لمم
ألنه ال يجوز لمعامؿ أف يقـو بالعمؿ اإلضافي اال بناًء عمػى  ساعات عمؿ إضافية

 /أ مف قانوف العمؿ .59ا مفهـو منطوؽ المادة تكميؼ مف رب العمؿ وهذ

/أ مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ ال 59وفػػػي ذلػػػؾ نجػػػد أف التفسػػػير الػػػذي أوردو المميػػػز لممػػػادة 
/أ مف ذات القانوف لـ يجز تشغيؿ 56أساس له ، ذلؾ أف المشرع وفي نص المادة 

العامػػػؿ أكثػػػر مػػػف ثمػػػاف سػػػاعات يوميػػػًا أو ثمػػػاف وأربعػػػيف سػػػاعة فػػػي األسػػػبوع وفػػػي 
/أ مف القانوف نفسه اعتبر المشػرع أف مػا زاد عػف سػاعات العمػؿ المقػررة 59مادة ال

بموجػػػػب القػػػػانوف ، والتػػػػي يعممهػػػػا العامػػػػؿ بموافقتػػػػه تعتبػػػػر سػػػػاعات عمػػػػؿ إضػػػػافية 
يتقاضػػػى العامػػػؿ عنهػػػا البػػػدؿ المقػػػرر قانونػػػًا ، حيػػػث ال يسػػػتقيـ األمػػػر تكميػػػؼ رب 

المسػبقة عمػى العمػؿ اإلضػػافي العمػؿ لمعامػؿ بالعمػؿ سػاعات إضػػافية دوف موافقتػه 
ولخػػروج ذلػػؾ عػػف االتفػػاؽ المحػػدد مسػػبقًا مػػا بػػيف الطػػرفيف عنػػد بػػدء العمػػؿ ، مػػف 
حيث زمف العمؿ واألجر المقابؿ ، وحيػث حػدد قػانوف العمػؿ سػاعات العمػؿ بثمػاف 

 ساعات ف ف ما زاد عف ذلؾ يعتبر بحكـ القانوف ، ساعات عمؿ إضافية .

ز ضػػدو ، خاصػػة وأنػػه وفػػؽ مػػا هػػو ثابػػت مػػف ممػػؼ األمػػر الػػذي ينطبػػؽ عمػػى المميػػ
الػػدعوى لػػيس مػػف األشػػخاص المسػػتثنيف مػػف أحكػػاـ المػػواد المتعمقػػة بسػػاعات العمػػؿ 

( مػػف القػػانوف المشػػار 58المنصػػوص عميهػػا فػػي قػػانوف العمػػؿ وفػػؽ أحكػػاـ المػػادة  
 إليه رنفًا .

قػػد وحيػػث ثبػػت مػػف خػػالؿ البينػػات المقدمػػة مػػف طرفػػي الػػدعوى ، أف المميػػز ضػػدو 
 1996لسػنة  8عمؿ ألكثر مف ثمػاف سػاعات يوميػًا ، وحيػث أف قػانوف العمػؿ رقػـ 

ال يشػػػترط تكميفػػػًا خطيػػػًا مػػػف رب العمػػػؿ لمعامػػػؿ بالعمػػػؿ اإلضػػػافي ، كمػػػا كػػػاف فػػػي 
 القانوف السابؽ ، ف نه والحالة هذو يكوف مستحقًا لبدؿ ساعات العمؿ اإلضافية .

 70/7/7005تاريخ  7004/ 3953محكمة تمييز حقوؽ رقـ  
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***** 

استثناء العماؿ الذيف يتطمب عمميـ التنقؿ والسفر مف أحكاـ تحديػد سػاعات  -4
 العمؿ:

 المبدأ: 

إف معيار اسػتثناء العمػاؿ الػذيف يتطمػب عمميػـ التنقػؿ والسػفر مػف قواعػد تنظػيـ 
ىػو الطبيعػة الخاصػة لعمػؿ  -ساعات العمؿ المنصوص عمييا في قانوف العمػؿ 

ة عمػػى ضػػبط سػػاعات العمػػؿ وتحديػػدىا أثنػػاء عمميػػـ خػػارج ىػػؤالء وعػػدـ القػػدر 
 المصمحة أو المؤسسة التي يعمموف فييا .

 الحكـ:

مػف قػانوف العمػؿ عمػى عػدـ  58لقد جرى قضػاء محكمػة التمييػز فػي تفسػير المػادة 
استحقاؽ العامؿ الذي تتطمب طبيعة عممه السفر والتنقؿ داخؿ المممكة أو خارجهػا 

تػػػػاري   247/2112راجػػػػع القػػػػرار التمييػػػػزي رقػػػػـ  ضػػػػافي لبػػػػدؿ سػػػػاعات العمػػػػؿ اإل
 .(25/11/2111تاري   1173/2111والقرار التمييزي رقـ  4/2/2112

مػػف قػػانوف العمػػؿ سػػاعات العمػػؿ العاديػػة لمعامػػؿ  56فقػػد حػػدد المشػػرع فػػي المػػادة 
بثماني سػاعات فػي اليػـو عمػى أف ال تزيػد عػف ثمػاف وأربعػيف سػاعة فػي األسػبوع ، 

يػد أوقػات العمػؿ عمػى ذلػؾ إاّل فػي الحػاالت المنصػوص عميهػا فػي هػػذا ومنػع أف تز 
مػػف ذات القػػانوف حػػاالت تشػػغيؿ العامػػؿ  59و  57القػػانوف . ثػػـ بػػيف فػػي المػػادتيف 

 ساعات تتجاوز ساعات العمؿ اليومية ، واألجر اإلضافي الذي يستحؽ عنها .

 ال تسػري  -يمػي :مف قانوف العمؿ ونص فيها عمػى مػا  58إاّل أنه جاء في المادة 
أحكػػػاـ المػػػواد المتعمقػػػة بسػػػاعات العمػػػؿ المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي هػػػذا القػػػانوف عمػػػى 
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األشخاص الذيف يتولوف اإلشراؼ العاـ أو اإلدارة في أي مؤسسة ، والػذيف يعممػوف 
فػػػي بعػػػض الحػػػاالت خػػػارج المؤسسػػػة أو تتطمػػػب أعمػػػالهـ السػػػفر أو التنقػػػؿ داخػػػؿ 

 المممكة أو خارجها ..(

اد مف هذا النص أّف المشػرع قػد حػدد األشػخاص الػذيف ال تسػري عمػيهـ والذي يستف
ـّ اسػػتثناءهـ مػػف الخضػػوع ألحكامهػػا . ومػػف  األحكػػاـ المتعمقػػة بسػػاعات العمػػؿ ، وتػػ
 بينهـ األشخاص الذيف تتطمب أعمالهـ السفر أو التنقؿ داخؿ المممكة أو خارجها .

 نظػػػػيـ سػػػػاعات العمػػػػؿبمعنػػػػى أّف معيػػػػار اسػػػػتثناء هػػػػؤالء األشػػػػخاص مػػػػف قواعػػػػد ت
هػو الطبيعػة الخاصػة لعمػؿ هػؤالء وعػدـ القػدرة المنصوص عميهػا فػي قػانوف العمػؿ 

عمى ضبط ساعات العمؿ وتحديدها أثناء عممهـ خارج المصمحة أو المؤسسة التي 
وحيث أّف الثابت مف البينات المقدمة فػي الػدعوى أّف المػدعي يعمػؿ  يعمموف فيها .

مػػدعى عميػػه( ، وعممػػه هػػذا يقتضػػي منػػه التنقػػؿ خػػارج سػػائؽ قػػالب لػػدى المميػػز  ال
 مركز العمؿ . وال يمكف معه تحديد ساعات العمؿ له أو ضبطها .

، مػف قػانوف العمػؿ 58ارد فػي المػادة ف ّف ما يترتب عمى ذلػؾ شػموله باالسػتثناء الػو 
وبالتالي ال يستحؽ بدؿ ساعات عمؿ إضافية هذا مف جهة . ومف جهة أخرى ف ّف 

ستئناؼ بحكمها محؿ الطعف قد تجاوزت حدود نقطة الػنقض الػواردة فػي محكمة اال
القػػرار التمييػػزي الصػػادر فػػي هػػذو الػػدعوى ، وذلػػؾ عنػػدما نحػػت إلػػى تفسػػير إحػػدى 
قػػرارات التمييػػز المشػػار إليهػػا فػػي قػػرار الػػنقض . مػػع أنػػه كػػاف يتوجػػب عميهػػا فقػػط 

وتتقيػػد بأحكػػاـ  معالجػػة عمػػؿ المػػدعي فػػي هػػذو الػػدعوى دوف الخػػروج عمػػا ورد فيػػه
محكمػة االسػتئناؼ ل المحاكمػات المدنيػة التػي أجػازتمف قانوف أصوؿ  212المادة 

فػي حالػػة إعػػادة الحكػػـ إليهػػا منقوضػػًا إّمػػا أف تقػػرر اتبػػاع الػػنقض أو اإلصػػرار عمػػى 
حكمها السابؽ دوف تفسير أو تعميؽ عميه لمػا فػي ذلػؾ مػف خػروج عمػى صػالحيتها 

معيبػػػًا مػػػف هػػػذو الجهػػػة ، ويكػػػوف حكمهػػػا بالتػػػالي  القانونيػػػة بمػػػا يجعػػػؿ مػػػف حكمهػػػا
 مستوجبًا النقض لورود أسباب الطعف عميه في ضوء ما سبؽ بيانه.



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  124

 

 79/4/7003)ىيئة عامة( تاريخ  86/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

اسػػتثناء مػػف يتػػولى ميػػاـ اإلشػػراؼ العػػاـ واإلدارة مػػف أحكػػاـ تحديػػد سػػاعات  -5
 العمؿ: 

 المبدأ:

العتبػػار العامػػؿ مػػف األشػػخاص المسػتثنييف مػػف األحكػػاـ الخاصػػة بتحديػػد يشػترط 
ساعات العمؿ بدعوى أنيـ يمارسوف أعماال إدارية أف يكونوا ممف يتولػوف ميػاـ 

 اإلشراؼ العاـ واإلدارة في المؤسسة بشكؿ فعمي .

 الحكـ:

مػػػػػف قػػػػػانوف العمػػػػػؿ االشػػػػػخاص الػػػػػذيف يتولػػػػػوف مهػػػػػاـ االدارة  58اسػػػػػتثنت المػػػػػادة 
تحديػد سػاعات العمػؿ ، وعميػه فػاف المحاسػب الػذي لػـ تػرد أي  شراؼ العاـ مػفواال

االدارة فػي المؤسسػة فانػه ال يعتبػر مػف عػداد  بينة انه تولى مهاـ االشراؼ العػاـ او
المستثنيف مػف تحديػد  مف قانوف العمؿ 58االشخاص المنصوص عميهـ في المادة 

 ساعات العمؿ.

مػػف قػػانوف  59بػػه وفقػػا لمقتضػػى احكػػاـ المػػادة ف حسػػاب المبمػػغ المحكػػـو فػػ  وعميػػه
/د مػف 54المػادة  باإلضػافة الػى أفمحمه ويتفؽ واحكاـ القانوف .  العمؿ، يكوف في
لمحكمػػة الموضػػوع اف تحكػػـ لمعامػػؿ بػػالتعويض المناسػػب  قػػد أجػػازت قػػانوف العمػػؿ
حيػػػث ثبػػػت اف العامػػػؿ يسػػػتحؽ بػػػدؿ سػػػاعات العمػػػؿ و  دفػػػع مسػػػتحقاته . عػػػف عػػػدـ

العمػػػؿ فػػػاف الحكػػػـ لمعامػػػؿ  ي حكمػػػت بهػػػا المحكمػػػة ولػػػـ يػػػدفعها رباالضػػػافي التػػػ
 مف قانوف العمؿ . 54بالتعويض يشكؿ تطبيقا سميما لمقتضى المادة 
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 7007 /6/2 تاريخ 7942/7002محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 حؽ الحارس الميمي في تقاضي أجور ساعات العمؿ اإلضافي: -6

 المبدأ:

مػف األشػخاص الػذيف يتولػوف ميػاـ اإلشػراؼ العػػاـ  بمػا أف الحػارس الميمػي لػيس
واإلدارة وليس ممف يتطمب عمميـ التنقؿ داخؿ المممكة أو خارجيا فال يعتبر مػف 
األشػػػخاص المسػػػتثنييف مػػػف األحكػػػاـ الخاصػػػة بتحديػػػد سػػػاعات العمػػػؿ وعميػػػو 

 فيستحؽ أجور العمؿ اإلضافي عف ساعات العمؿ اإلضافية التي يعمميا 

 الحكـ:

عمػػؽ بالبنػػد األوؿ مػػف الطعػػف ومفػػادو أف طبيعػػة عمػػؿ المػػدعي لػػدى المػػدعى فيمػػا يت
 58عميها كحارس ليمي مستثناة مف ساعات العمؿ اإلضافي استنادًا ألحكاـ المػادة 

 .1996لسنة  8مف قانوف العمؿ رقـ 

 8مػػف قػانوف العمػػؿ األردنػػي رقػػـ  58وفػي ذلػػؾ نجػػد ومػف الرجػػوع إلػػى نػص المػػادة 
نت مف أحكامه األشػخاص الػذيف يتولػوف مهػاـ اإلدارة واإلشػراؼ أنها استث 96لسنة 

العػػاـ ... والػػذيف يعممػػوف فػػي بعػػض الحػػاالت خػػارج المؤسسػػة أو تتطمػػب أعمػػالهـ 
 السفر والتنقؿ داخؿ المممكة أو خارجها.

وحيث أف الحارس ليس مف عداد األشخاص المشار إليهـ في هذو المادة فيكوف ما 
بب غير وارد ، هػذا مػف جهػة ومػف جهػة أخػرى فػ ف مػا أبدتػه أبدته المميزة بهذا الس

المميزة بهذا السبب أيضًا يتنػاقض مػع زعمهػا بػأف المػدعي  المميػز ضػدو( اسػتوفى 
 بدؿ العمؿ اإلضافي واألعياد والعطؿ بموجب سندات الصرؼ المبرزة مف قبمها.
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 28/20/7004تاريخ    948/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ   

***** 

 اعات العمؿ في البنوؾ:س -7  

 المبدأ:

إف توجو المحكمة العمالية في بعػض قراراتيػا الػى أف سػاعات العمػؿ فػي البنػوؾ 
تتحػػدد بسػػت سػػاعات فػػي اليػػوـ ال يشػػمؿ إال البنػػوؾ التػػي صػػدرت بحقيػػا كػػوف 

 ساعات العمؿ المحددة في القانوف ىي ثماف ساعات. 

 الحكـ:

سػاعات العمػؿ فػي البنػوؾ تتحػدد وفقػًا  لقد اوردت محكمػة اإلسػتئناؼ فػي قرارهػا اف
لتعميمػػػػات البنػػػػؾ المركػػػػزي واف ادعػػػػاء المػػػػدعي بػػػػاف المحكمػػػػة الصػػػػناعية حػػػػددت 

 ساعات العمؿ بست ساعات ال مجاؿ لتطبيقه دوف االعتماد عمى نص قانوني.

مػػف قػػانوف العمػػؿ قػػد حػػددت سػػاعات العمػػؿ العاديػػة  56وفػػي ذلػػؾ نجػػد اف المػػادة 
( سػاعة فػي االسػبوع تػوزع عمػى 48عمى اف ال تزيد عمى  ثماني ساعات في اليـو 
 ستة اياـ عمى االكثر .

قػػد  31/9/96تػػاري   6/95ولمػػا كانػػت قػػرارات المحكمػػة العماليػػة ومنهػػا القػػرار رقػػـ 
نػػػص عمػػػى انػػػه جػػػرى التعامػػػؿ عمػػػى اف سػػػاعات العمػػػؿ لػػػدى البنػػػوؾ تتحػػػدد بسػػػت 

صدر بها النه يتعػارض مػع ساعات فاف هذا القرار غير ممـز اال في القضية التي 
( 48مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ والتػػي حػػػددت سػػػاعات العمػػػؿ االسػػػبوعية   56حكػػـ المػػػادة 
 ساعة .  
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 22/2/7004تاريخ   3773/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 :اعات إضافية والعمؿ في العطؿالفرؽ بيف العمؿ س -8

 المبدأ:

وميػة والرسػمية والدينيػة ال يعتبػر اف العمؿ في اياـ العطؿ االسبوعية واالعياد الق
سػػاعات عمػػؿ اضػػافية الف المقصػػود بسػػاعات العمػػؿ االضػػافية ىػػي  عمػػال فػػي

ساعات العمػؿ اليوميػة التػي يحػددىا  مىع الساعات التي يعمؿ فييا العامؿ زيادة
 القانوف ، وىي ثماني ساعات .

 الحكـ:

انوف العمػؿ رقػـ /ب مف ق115اذا اغفمت محكمة االستئناؼ تطبيؽ نص المادتيف  
الدفع بخصوص  1996لسنة  8مف قانوف العمؿ رقـ  /ب138و  1961 لسنة 21

الالحقػة مػف اجػراءات  بالتقادـ الذي اثارو الطاعف في الئحته الجوابية وفػي المراحػؿ
المشػار  المحاكمة مع انه كاف عميها اف تستجيب لهػذا الػدفع بحػدود احكػاـ النصػيف

 فاف قرارها فيما يتعمؽ بالشؽ المتعمػؽ بػاجر ايػاـ االعيػاداليهما ، وبما انها لـ تفعؿ 
القومية والرسمية واياـ الجمع التي عمؿ فيها المدعي يكوف مخالفا لمحكـ الوارد في 

 حقيقا بالنقض بهذا الخصوص .و  ، المذكوريف كؿ مف النصيف

يعتبػػر اف العمػػؿ فػػي ايػػاـ العطػػؿ االسػػبوعية واالعيػػاد القوميػػة والرسػػمية والدينيػػة ال 
سػػػاعات عمػػػؿ اضػػػافية الف المقصػػػود بسػػػاعات العمػػػؿ االضػػػافية هػػػػي  عمػػػال فػػػي

سػػاعات العمػػؿ اليوميػػة التػػي يحػػددها  مػػىع السػػاعات التػػي يعمػػؿ فيهػػا العامػػؿ زيػػادة
 القانوف ، وهي ثماني ساعات .
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بيف ساعات العمؿ  1996/ 8مف قانوف العمؿ رقـ  59فرؽ المشرع في المادة  فقد
يػػػـو العطمػػػة االسػػػبوعية او ايػػػاـ االعيػػػاد الدينيػػػة والرسػػػمية ،  ياالضػػػافية والعمػػػؿ فػػػ

% مػف اجػرو 125االضافية بنسبة ال تقؿ عف  وجعؿ اجر العامؿ عف ساعة العمؿ
االسػػػبوعية وايػػػاـ  المعتػػػاد ، بينمػػػا فػػػرض لمعامػػػؿ اجػػػرا لكػػػؿ يػػػـو عمػػػؿ فػػػي العطػػػؿ

بػاف  فاف القوؿ % مف اجرو المعتاد ، لذلؾ151االعياد الدينية والرسمية اليقؿ عف 
العمؿ في اياـ العطمة االسبوعية او اياـ االعياد الدينية والرسمية انما هو مػف قبيػؿ 

 .افية هو قوؿ يخالؼ احكاـ القانوفساعات اض العمؿ

 30/9/7002تاريخ  7029/7002 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

 جور العمؿ اإلضافي:ألأجور العامؿ  شموؿاإلتفاؽ عمى  -9

 المبدأ:

باطال اإلتفاؽ بيف العامؿ وصاحب العمؿ المتضمف أف أجره المعتػاد يشػمؿ بعتبر 
أجور ساعات العمؿ اإلضافي وبدؿ العطؿ واألعيػاد والجمػع عمػى اعتبػار أف ذلػؾ 
يشكؿ مخالفػة ألحكػاـ القػانوف وخاصػة المػادة الرابعػة منػو التػي تعتبػر بػاطال أي 

 اتفاؽ يتنازؿ بموجبو العامؿ عف أي حؽ مف حقوقو. 

 الحكـ: 

دينػػار شػػاماًل  13إف اإلتفػػاؽ المبػػـر بػػيف العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ باعتبػػار مبمػػغ اؿ 
فػة ذلػؾ لممػادة لساعات العمؿ االضػافي وبػدؿ العطػؿ واالعيػاد والجمػع بػاطال لمخال

 .مف قانوف العمؿ 4

فمف استقراء نص المادة الثانية مف قػانوف العمػؿ نجػد أف المشػرع قػد اخػرج االجػور 
مػػف ذات  59ضػػافي مػػف مفهػػـو كممػػة األجػػر وباسػػتقراء نػػص المػػادة عػػف العمػػؿ اإل
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ضػافي ومقػدار اجرهػا القانوف يتبيف انها تناولت االحكاـ المتعمقه بساعات العمؿ اال
ايػػاـ العطػؿ االسػػبوعيه واالعيػاد الدينيػػه والعطػؿ الرسػػميه وبالتػػالي فػي وببػدؿ العمػػؿ 

لؼ هػذو المػادة تمشػيًا مػع مػا فال يجػوز أف تكػوف محػؿ اتفػاؽ بػيف الطػرفيف بمػا يخػا
 /ب مف ذات القانوف.4عميه المادة نصت 

اال أف مػا يسػػتفاد مػػف العقػػد الخطػػي الػػذي اخػذت بػػه محكمػػة الموضػػوع بمػػا لهػػا مػػف 
صػػػالحية فػػػي وزف البينػػػات وتقػػػديرها أف المميػػػز ضػػػدو كػػػاف يػػػدفع لممميػػػز االجػػػور 

ويػػدفع لػػه عمػػى حسػػاب  الػػواردو فػػي عقػػد العمػػؿ البالغػػه مائػػة وخمسػػيف دينػػارًا شػػهرياً 
 .العمؿ االضافي مبمغ خمسة دنانير يومياً 

وعميػػػه فػػػ ف الفصػػػؿ فػػػي المطالبػػػه ببػػػدؿ العمػػػؿ االضػػػافي وبػػػدؿ العمػػػؿ ايػػػاـ العطػػػؿ 
 -واالعياد الدينيه والرسميه يقتضي تحديد :

 * ساعات العمؿ االضافي

 .نيه والرسميه التي عممها المدعي* اياـ العطؿ االسبوعيه واالعياد الدي

 * المبالغ التي يستحقها عف عممه في البنديف السابقيف

* المبالغ التي قبضها عمى حساب تمؾ الحقوؽ ثػـ اجػراء التقػاص بػيف مػا لممػدعي 
 .وما عميه 

وبالرجوع لقرار محكمػة الدرجػه االولػى المؤيػد بػالقرار المميػز نجػد أف تمػؾ المحكمػة 
ا لمػػػا انتهػػػت إليػػػه بخصػػػوص لػػػـ تبػػػيف بقرارهػػػا عناصػػػر المعادلػػػه التػػػي انتهػػػت معهػػػ

الفصػػؿ بالمطالبػػه ببػػدؿ العمػػؿ االضػػػافي وايػػاـ العطػػؿ االسػػبوعيه واالعيػػاد الدينيػػػه 
والرسػميه اذ لػـ تحػدد عػدد سػاعات العمػؿ االضػافي وال مقػدار المبػالغ التػي قبضػػها 

  .المميز عنها ليتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها مما يوجب نقض القرار المميز 
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 26/7/7004تاريخ   3774/7003رقـ  محكمة تمييز حقوؽ

***** 

 واستبداليا بأياـ أخرى: مع أياـ العطؿاإلتفاؽ عمى ج -20

 المبدأ:

يجػػوز اإلتفػػاؽ بػػيف العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ عمػػى جمػػع أيػػاـ العطػػؿ  األسػػبوعية 
واستبداليا بأياـ أخرى وكذلؾ استبداؿ أيػاـ العطػؿ الرسػمية والدينيػة بأيػاـ أخػرى، 

   ؿ ال يجوز لو المطالبة بعد ذلؾ بأجور إضافية عف ىذه العطؿ.وفي ىذه األحوا

 الحكـ: 

إف يـو الجمعه مف كؿ اسبوع هو يـو عطمػه رسػميه لمعامػؿ اال اذا اقتضػت طبيعػة 
العمػػػػؿ غيػػػػر ذلػػػػؾ وانػػػػه يجػػػػوز باتفػػػػاؽ العامػػػػؿ مػػػػع رب العمػػػػؿ جمػػػػع ايػػػػاـ العطمػػػػه 

وفقػًا الحكػاـ المػادو  االسبوعيه والحصوؿ عميها خالؿ مػدة ال تزيػد عمػى شػهر واحػد
وحيث أف طرفػي الػدعوى قػد اتفقػا عمػى جمػع واسػتبداؿ يػـو . مف قانوف العمؿ  61

العطمػه االسػػبوعيه بيػػػػـو اخػر فيكػػوف ذلػػؾ موافقػًا لالصػػوؿ والقػػانوف ممػا يتعػػيف معػػه 
 .بالنسبه ليـو العطمه االسبوعيه رد الطعف

الدينيػػه والقوميػه ، فػػاف العمػػؿ  امػا فيمػػا يتعمػؽ بالعمػػؿ ايػاـ العطػػؿ الرسػػميه واالعيػاد
% مػف اجػرو 151خاللها اجازو المشرع شريطة أف يكوف ذلػؾ بػاجر اضػافي مقػدارو 

 . مف قانوف العمؿ 59/2المعتاد وفقًا الحكاـ المادو 

وحيػث انػه مػػف الثابػت مػػف البينػات المقدمػػه أف المػدعي كػػاف يعمػؿ فػػي ايػاـ العطػػؿ 
عنهػػا باالتفػػاؽ مػػع صػػاحب العمػػؿ وحيػػث أف الرسػػميه والدينيػػه ويعطػػؿ ايامػػًا بديمػػه 

عمالػػػه إكػػػاـ قػػػانوف العمػػػؿ فيكػػػوف مثػػػؿ هػػػذا االتفػػػاؽ ال يخػػػالؼ النظػػػاـ العػػػاـ وال أح
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صحيحًا وموافقًا لالصػوؿ وبالتػالي فػاف مػا ذهبػت اليػه محكمػة اإلسػتئناؼ مػف عػدـ 
استحقاؽ المدعي الي اجر عف عممه اياـ العطؿ الرسميه والدينيه طالما انه عطؿ 

واًل ممػػػػا يتعػػػػيف معػػػػه رد هػػػػذا امػػػػًا بديمػػػػه عنػػػػه مستخمصػػػػا استخالصػػػػًا سػػػػائغًا ومقبػػػػاي
 .السبب

 77/22/7004تاريخ     2639/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

اسػػػتحقاؽ األشػػػخاص الػػػذيف يتولػػػوف ميػػػاـ اإلشػػػراؼ العػػػاـ واإلدارة لبػػػدؿ  -22
 العطؿ:

 المبدأ:

الػػذي يتػػولى اإلشػػراؼ العػػاـ أو لػػـ يػػرد فػػي قػػانوف العمػػؿ أي نػػص يمنػػع العامػػؿ 
مف تقاضي بدؿ العمؿ في العطؿ الرسػمية أو الدينيػة أو األسػبوعية وجػاء اإلدارة 
 لعمؿ اإلضافية في أياـ العمؿ المعتادة.قط فيما يتعمؽ بساعات االمنع ف

 الحكـ:

مػف لػدى صػاحب العمػؿ  مػف قػانوف العمػؿ مػف يتػولى االشػراؼ  58منعت المػادة  
تتعػػػػرض لموضػػػػوع ايػػػػاـ العطػػػػؿ الدينيػػػػة  السػػػػاعات االضػػػػافية ولػػػػـالمطالبػػػػة ببػػػػدؿ 
 واالسبوعية .

/أ عف تحديد يـو الجمعة مف كؿ اسبوع ليكوف يـو العطمة 61اف ما اوردته المادة  
لمعامػػؿ اال اذا اقتضػػت طبيعػػة العمػػؿ غيػػر ذلػػؾ تنصػػرؼ فقػػط لتحديػػد يػػـو  الرسػػمية

حرمػػاف العامػػؿ مػػف المطالبػػة  تتحػػدث عػػف اسػتحقاؽ او معػيف لمعطمػػة االسػػبوعية وال
 ببدؿ اياـ العطؿ االسبوعية او الدينية .
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 73/20/2999 تاريخ 665/2999 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 استحقاؽ العامؿ بالقطعة ألجر يوـ العطمة األسبوعية: -27

  المبدأ:

يستحؽ العامؿ بالقطعة أجر يـو العطمة األسبوعية كامال إذا عمؿ في الستة أياـ 
ثالثػة أيػاـ فػأكثر فيسػتحؽ عػف يػوـ عمؿ لسابقة ليـو العطمة األسبوعية أما إذا ا

ذا قمػت أيػاـ العمػؿ السػابقة  أجػرا بنسػبة األيػاـ التػي األسػبوعية العطمة عمميػا، وا 
 ليوـ العطمة األسبوعية عف ذلؾ فال يستحؽ أجرا إضافيا عنو.

 الحكـ:

ر العامػػػػؿ الػػػػذي يسػػػػتخدـ /د مػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ تقضػػػػي بػػػػاف   يعتبػػػػ15اف المػػػػادة  
العمػػؿ او الػػذي يقػػـو بسمسػػمة مػػف االعمػػاؿ بالقطعػػة انػػه  بانتظػػاـ بالقطعػػة فػػي محػػؿ

/ج مػػف القػػانوف المػػذكور تػػنص 61 عامػػؿ لمػػدة غيػػر محػػددة ( كمػػا نجػػد اف المػػادة
كػاف يعمػؿ عمػى  عمى انه  يكوف يػـو العطمػة االسػبوعية لمعامػؿ بػاجر كامػؿ اال اذا

ستحؽ في كمتا الحالتيف اجػر يػـو العطمػة االسػبوعية اذا اساس يومي او اسبوعي في
سػػتة ايػػاـ متصػػمة قبػػؿ اليػػـو المحػػدد لمعطمػػة ويسػػتحؽ مػػف ذلػػؾ االجػػر بنسػػبة  عمػػؿ

االسبوع اذا كانت ثالثػة ايػاـ او اكثػر ( وحيػث انػه ثبػت  االياـ التي عمؿ بها خالؿ
يػػزة خياطػػا ضػػدو كػػاف يعمػػؿ لػػدى المم مػػف البينػػات المقدمػػة فػػي الػػدعوى اف المميػػز

دينػارا  71-61بػيف  بالقطعة بصورة منتظمة وانه كاف يتقاضى اجرا اسبوعيا يتػراوح
والرسػمية  وانه لـ يكف يتقاضى اجرا عف يـو العطمة االسبوعية واياـ االعياد الدينيػة

دينيػة يكػوف موافقػا الرسػمية و العطػؿ البدؿ اياـ الجمػع وبػدؿ االعيػاد و بفاف الحكـ له 
 .القانوف  الحكاـ
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  5/2/2999 تاريخ 7034/2998محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 تحديد مواعيد استحقاؽ اإلجازة السنوية باإلتفاؽ مع العامؿ: -13

 المبدأ:

منيػػا حسػػب مصػػمحتو اال اف  اف االجػػازة ىػػي حػػؽ لمعامػػؿ وبالتػػالي فيػػو يسػػتفيد
ى أف ، عمالشير االوؿ مف السنة  فيالقانوف اجاز لصاحب العمؿ تحديد زمانيا 

 راعي في ذلؾ مصمحة العامؿ.ي

 الحكـ:

لصاحب العمؿ اف يحدد خالؿ الشهر االوؿ مػف السػنة تػاري  االجػازة السػنوية لكػؿ 
مقتضػػيات العمػػؿ فيهػػا  اسػػتعمالها لمعامػػؿ فػػي المؤسسػػة وذلػػؾ حسػػب عامػػؿ وكيفيػػة
مػف قػانوف العمػؿ  د/61وذلػؾ وفقػًا لممػادة  في ذلؾ مصػمحة العامػؿ يعمى اف يراع

منهػػا حسػػب مصػػمحته اال اف  االجػػازة هػػي حػػؽ لمعامػػؿ وبالتػػالي فهػػو يسػػتفيداي اف 
اف  الشػهر االوؿ مػف السػنة وحيػث فػياجػاز لصػاحب العمػؿ تحديػد زمانهػا القانوف 

صاحب العمؿ لـ يقدـ البينة عمػى انػه قػاـ بشػيء مػف هػذا فيكػوف اسػتعماؿ االجػازة 
الشػركة مػف المػدعي  العامؿ وحسب مصمحته وبالتالي طمػب صػاحب مرهونًا برغبة

رفػػض المػػدعي لهػػذو االجػػازة وقيػػاـ مػػدير و  مغػػادرة الشػػركة واعتبػػار نفسػػه فػػي اجػػازة
فصػػاًل لمعامػػؿ ويكػػوف  الشػػركة المميػػز باخراجػػه مػػف المصػػنع بواسػػطة الشػػرطة يعػػد

 .العمالية متفقًا واحكاـ القانوف القرار بالحكـ له بحقوقه

  73/27/2998 تاريخ  7532/2998 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 
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 إجازات العطؿ المدرسية: -24
 المبدأ:

بما أف اإلجازات السنوية التػي تمػنح لمعػامميف فػي المػدارس وىػي عطمػة مػا بػيف 
الفصميف والعطمة الصيفية وعطمة الربيػع، تمثػؿ حقػا أفضػؿ لمعامػؿ مػف اإلجػازات 

 الممنوحة بموجب قانوف العمؿ فتكوف ىي الواجبة التطبيؽ.
 الحكـ:
التمييز المتعمؽ بعدـ الحكـ لممدعي ببدؿ االجازات السنوية، نجد أف ما  ببسوعف 

توصمت إليػه محكمػة االسػتئناؼ مػف أف أنظمػة العمػؿ المدرسػية التػي تمػنح العامػؿ 
حػػؽ االسػػتفادة مػػف عطمػػة مػػا بػػيف الفصػػميف وعطمػػة الربيػػع والعطمػػة الصػػيفية والتػػي 

العمػػػؿ، هػػػذو االنظمػػػة هػػػي  مػػػف قػػػانوف 61تزيػػػد بمجموعهػػػا عمػػػا تقضػػػي بػػػه المػػػادة 
األفضػػػػؿ لمعامػػػػؿ وهػػػػي الواجبػػػػة التطبيػػػػؽ ، إف هػػػػذا الػػػػذي توصػػػػمت إليػػػػه محكمػػػػة 

منػه التػي نصػت عمػى أنػه لكػؿ  61االستئناؼ يتفؽ وأحكاـ قانوف العمؿ في المادة 
عامػؿ الحػؽ ب جػازة سػنوية بػػأجر كامػؿ لمػدة أربعػة عشػر يومػػًا عػف كػؿ سػنة خدمػػة 

مػػف ذلػػؾ، وعميػػه فػػ ف هػػذا السػػبب ال يػػرد عمػػى القػػرار  إال إذا تػػـ االتفػػاؽ عمػػى أكثػػر
 المميز ويستوجب الرد.

 27/9/7002تاريخ   7082/7002محكمة تمييز حقوؽ رقـ  
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 الباب الخامس

 انتياء عقد العمؿ

 أوال

 ة ذات العالقةالنصوص القانوني

 :2996لسنة  8قانوف العمؿ رقـ 

 الفصؿ الرابع:عقد العمؿ:

  :72ة الماد

 مف الحاالت التالية : أيي عقد العمؿ في ينته

 .إنهائهاتفؽ الطرفاف عمى  إذاأ . 

 انتهى العمؿ نفسه. أوانتهت مدة عقد العمؿ  إذاب. 

عجػػز عػف العمػػؿ وثبػػت ذلػؾ بتقريػػر طبػػي  أومػػرض  أقعػدو أوتػوفي العامػػؿ  إذاج. 
 صادر عف المرجع الطبي.

  :73ة الماد

قػػد العمػػؿ غيػػر المحػػدد المػػدة فيترتػػب عميػػه ع إنهػػاءرغػػب احػػد الطػػرفيف فػػي  إذاأ . 
وال  األقػؿالعقػد قبػؿ شػهر واحػد عمػى إنهػاء خطيًا برغبتػه فػي اآلخر الطرؼ  إشعار

 بموافقة الطرفيف. إال األشعاريجوز سحب 
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مػػف  األشػعاروتعتبػر مػدة  األشػػعارب. يبقػى عقػد العمػؿ سػػاري المفعػوؿ طػواؿ مػدة 
 مدة الخدمة.

يعفػػي العامػػؿ مػػف العمػػؿ  أفصػػاحب العمػػؿ فمػػه  مػػف طػػرؼ األشػػعاركػػاف  إذاج. 
 أجػرومنهػا ويسػتحؽ العامػؿ  األخيػرة السػبعة األياـفي  إال يشغمه أفخالؿ مدته وله 

 .األحواؿفي جميع هذو  األشعارعف مدة 

فػال  األشػعارمػف طػرؼ العامػؿ وتػرؾ العمػؿ قبػؿ انقضػاء مػدة  األشعاركاف  إذاد. 
تعويض صاحب العمؿ عف تمؾ الفترة بمػا  يهتركه العمؿ وعم عف فترة أجرايستحؽ 
  عنها. أجرويعادؿ 

  :75ة الماد

العامػؿ خػالؿ سػتيف يومػًا مػف تػاري   أقامهػاتبػيف لممحكمػة المختصػة فػي دعػوى  إذا
 أمػػر إصػػدارهػػذا القػػانوف جػػاز لهػػا  ألحكػػاـتعسػػفيًا ومخالفػػًا  الفصػػؿ كػػاف أففصػػمه 
 باإلضافةبدفع تعويض له  أو األصميعممه إلى العامؿ  ب عادةصاحب العمؿ  إلى
( و 32المػػػادتيف   المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي األخػػػرىواسػػػتحقاقاته  األشػػػعاربػػػدؿ  إلػػػى
ثالثػة اشػهر  أجػورال يقؿ مقدار هذا التعويض عػف  أف( مف هذا القانوف عمى 33 
 رخر اجر تقاضاو العامؿ. أساسيزيد عمى ستة اشهر ويحتسب التعويض عمى  وال

  :76ة الماد

 أنهػػػاو أوصػػػاحب العمػػػؿ عقػػػد العمػػػؿ محػػػدد المػػػدة قبػػػؿ انتهػػػاء مدتػػػه  نهػػػىأ إذاأ . 
هذا القانوف يحؽ لمعامؿ اسػتيفاء  ( مف29الواردة في المادة  األسباب  ألحدالعامؿ 

التػػي تسػػتحؽ األجػػور جميػػع الحقػػوؽ والمزايػػا التػػي يػػنص عميهػػا العقػػد كمػػا يسػػتحؽ 
عقػػد العمػػؿ فصػػاًل بموجػػب  اءإنهػػانتهػػاء المػػدة المتبقيػػة مػػف العقػػد مػػا لػػـ يكػػف  حتػػى

 القانوف. ( مف هذا28المادة  
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العقػػػػد محػػػػدد المػػػػدة صػػػػادرًا عػػػػف العامػػػػؿ فػػػػي غيػػػػر الحػػػػاالت  إنهػػػػاءكػػػػاف  إذاب. 
لصػاحب العمػؿ مطالبتػػه  ( مػف هػذا القػانوف جػػاز29  المنصػوص عميهػا فػي المػػادة

 المحكمػػة المختصػػة إلػػىمػػف عطػػؿ وضػػرر يعػػود تقػػديرو  اإلنهػػاءبمػػا ينشػػا عػػف هػػذا 
مبمغ ما يحكـ به عمى العامؿ اجػر نصػؼ شػهر عػف كػؿ شػهر  ال يتجاوز أفمى ع

  مف المدة المتبقية مف العقد.

  :78ة الماد

 مف الحاالت التالية : أيوذلؾ في  إشعارلصاحب العمؿ فصؿ العامؿ دوف 

وثػػػائؽ مػػػزورة  أوقػػػدـ شػػػهادات  أوهويػػػة غيػػػرو  أوانتحػػػؿ العامػػػؿ شخصػػػية  إذاأ . 
 بغيرو. األضرار أولنفسه  بقصد جمب المنفعة

 لـ يقـ العامؿ بالوفاء بااللتزامات المترتبة عميه بموجب عقد العمؿ. إذاب. 

ارتكػػب العامػػؿ خطػػا نشػػا عنػػه خسػػارة ماديػػة جسػػيمة لصػػاحب العمػػؿ بشػػرط  إذاج. 
مف  أياـالمختصة بالحادث خالؿ خمسة  الجهات أوالجهة  يبمغ صاحب العمؿ أف

 وقت عممه بوقوعه.

خػػالؼ العامػػؿ النظػػاـ الػػداخمي لممؤسسػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ شػػروط سػػالمة العمػػؿ  إذاد. 
 كتابة مرتيف.إنذارو والعماؿ رغـ 

مف عشريف يومًا متقطعة خالؿ السنة  أكثرتغيب العامؿ دوف سبب مشروع  إذاهػ. 
كتػػابي يرسػػؿ  إنػػذاريسػػبؽ الفصػػؿ  أفعمػػى  متتاليػػة أيػػاـعشػػرة  مػػف أكثػػر أوالواحػػدة 

 واحدة. المحمية مرة الصحؼ اليومية إحدىمى عنوانه وينشر في بالبريد المسجؿ ع

 الخاصة بالعمؿ. األسرارالعامؿ  أفشى إذاو. 
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بجنحػة ماسػة  أوالعامؿ بحكـ قضػائي اكتسػب الدرجػة القطعيػة بجنايػة  أديف إذاز. 
 العامة.واألخالؽ بالشرؼ 

مػف مػادة مخػدرة بمػا تعاطػاو  متػأثرا أوالعمػؿ فػي حالػة سػكر بػّيف  أثنػاءوجػد  إذاح. 
 العامة في مكاف العمؿ.باآلداب ارتكب عماًل مخاًل  أو مؤثر عقمي أو

 أواحػد رؤسػائه  أوالمػدير المسػؤوؿ  أواعتدى العامؿ عمػى صػاحب العمػؿ  إذاط. 
 أوبسػػػػببه وذلػػػػؾ بالضػػػػرب  أو العمػػػػؿ أثنػػػػاءشػػػػخص رخػػػػر أي عمػػػػى  أوعامػػػػؿ  أي

 التحقير.

  :79ة الماد

مػع احتفاظػه بحقوقػه القانونيػة عػف انتهػاء  إشػعاردوف يتػرؾ العمػؿ  أفيحؽ لمعامؿ 
مػػف الحػػػاالت  أيلػػػه مػػف تعويضػػات عطػػؿ وضػػػرر وذلػػؾ فػػي  الخدمػػة ومػػا يترتػػب

 التالية :

أ . اسػتخدامه فػي عمػؿ يختمػؼ فػي نوعػه اختالفػًا بينػًا عػف العمػؿ الػذي اتفػؽ عمػى 
( مف 17المادة   إحكاـتراعى في ذلؾ أف بمقتضى عقد العمؿ عمى  استخدامه فيه
  هذا القانوف.

نػػص فػػي العقػػد  إذا إالالػػدائـ  إقامتػػهتغييػػر محػػؿ  إلػػىب. اسػػتخدامه بصػػورة تػػدعو 
 عمى جواز ذلؾ.

 مف العمؿ الذي اتفؽ عمى استخدامه فيه. أدنىعمؿ رخر في درجة  إلىج. نقمه 

 ( مف هذا القانوف.14المادة   إحكاـتراعى  أف، عمى أجرود. تخفيض 

اسػتمرارو فػي العمػؿ مػف شػانه  أفطبي صػادر عػف مرجػع طبػي  ثبت بتقرير إذاهػ. 
 تهديد صحته.
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بسػػببه وذلػػؾ  أوالعمػػؿ  أثنػػاءمػػف يمثمػػه عميػػه فػػي  أواعتػػدى صػػاحب العمػػؿ  إذاو. 
 التحقير. أوبالضرب 

نظاـ  أي أوهذا القانوف  حكاـأحكـ مف  أيتخمؼ صاحب العمؿ عف تنفيذ  إذاز. 
مػػف جهػػة مختصػػة فػػي الػػوزارة  إشػػعارا ىيكػػوف قػػد تمقػػ أف صػػادر بمقتضػػاو شػػريطة
 .األحكاـتطمب فيه التقيد بتمؾ 

  :32ةالماد

 أوالفنية تقميص حجـ العمؿ  أواقتضت ظروؼ صاحب العمؿ االقتصادية  إذاأ . 
 إنهػػاءنهائيػػا عػػف العمػػؿ ممػػا قػػد يترتػػب عميػػه  التوقػػؼ أو إنتػػاج بػػأخراسػػتبداؿ نظػػاـ 

الػػػوزير  ، فعميػػػه تبميػػغ بعضػػها أومهػػػا تعميقهػػا ك أوعقػػود عمػػؿ غيػػػر محػػدودة المػػػدة 
 المبررة بذلؾ فورا . باألسبابخطيا معززا 

 إجػػراءاتالثالثػػة لمتحقػػؽ مػػف سػػالمة  اإلنتػػاج أطػػراؼب. يشػػكؿ الػػوزير لجنػػة مػػف 
الػػوزير خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاوز خمسػػة  بشػػأنها إلػػىتوصػػياتها  صػػاحب العمػػؿ وتقػػديـ

 عشر يوما مف تاري  تقديـ التبميغ .

مف تاري  رفعها بالموافقة  أياـوزير قرارو بشاف التوصية ، خالؿ سبعة ج. يصدر ال
 النظر فيها . أو إعادةصاحب العمؿ إجراءات عمى 

متضرر مف قرار الػوزير الػذي يصػدر بمقتضػى الفقػرة  ج( مػف هػذو المػادة  أليد. 
تبميغػػه هػػذا القػػرار بػػالطعف فيػػه لػػدى محكمػػة  مػػف تػػاري  أيػػاـ يتقػػدـ خػػالؿ عشػػرة أف
مػػػدة  قرارهػػػا فيػػػه فػػػي سػػػتئناؼ المختصػػػة التػػػي تنظػػػر فػػػي الطعػػػف تػػػدقيقا وتصػػػدراال

 شهر مف تاري  تسجيؿ الطعف في قمـ المحكمة . أقصاها
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خػػدماتهـ وفقػػًا لمفقػػرة  أ،ب( مػػف هػػذو المػػادة بػػالعودة  أنهيػػتهػػػ. يتمتػػع العمػػاؿ الػػذيف 
 وأمكػػف طبيعتػػه إلػػىعػػاد العمػػؿ  إذاالعمػػؿ  خػػالؿ سػػنة مػػف تػػاري  تػػركهـ العمػػؿ إلػػى

 استخدامهـ لدى صاحب العمؿ.

يترؾ العمؿ  أفو. يحؽ لمعامؿ الذي عمؽ عقد عممه وفقًا لمفقرة  أ( مف هذو المادة 
  عف انتهاء الخدمة. احتفاظه بحقوقه القانونية مع إشعاردوف 

  :37ة الماد

( مف هػذا القػانوف يحػؽ لمعامػؿ الػذي يعمػؿ لمػدة غيػر 28المادة   إحكاـمع مراعاة 
سػػبب  أليقػػانوف الضػػماف االجتمػػاعي وتنتهػػي خدماتػػه  ألحكػػاـ دة وال يخضػػعمحػػدو 
الخدمػػة بمعػدؿ اجػػر شػػهر عػف كػػؿ سػػنة  الحصػوؿ عمػػى مكافػػأة نهايػة األسػػبابمػف 

المكافػأة عمػى  مف خدمتػه الفعميػة ويعطػى عػف كسػور السػنة مكافػأة نسػبية وتحتسػب
بعضػػه  أوكمػػه  األجػػركػػاف  إذارخػػر اجػػر تقاضػػاو خػػالؿ مػػدة اسػػتخدامه أمػػا  أسػػاس

القطعػػة فيعتمػػد لحسػػاب المكافػػأة المتوسػػط الشػػهري  أوالعمولػػة  أسػػاس يحسػػب عمػػى
ذاعشػػر شػػهرًا السػػابقة النتهػػاء خدمتػػه  ثنػػياإل لمػػا تقاضػػاو العامػػؿ فعػػاًل خػػالؿ لػػـ  واا

خدمته وتعتبر الفواصؿ التي تقػع  خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع تبمغ 
حسػػػػاب  مػػػػدة اسػػػػتخداـ متصػػػػمة عنػػػػد كأنهػػػػاشػػػػهر  بػػػػيف عمػػػػؿ ورخػػػػر وال تزيػػػػد عمػػػػى

 المكافأة.

***** 

 ثانيا

 ة التي استقرت عمييا أحكاـ محكمة التمييزالمبادئ القانوني

 انتياء عقد العمؿ باتفاؽ الطرفيف: -2
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 المبدأ:

ينتيي عقد العمؿ بالتراضي بيف العامػؿ وصػاحب العمػؿ فػي حالػة اتفاقيمػا عمػى 
 عاء العامؿ أف انتياء خدمتو كاف فصال تعسفيا.إنيائو وال يؤخذ بعد ذلؾ باد

  الحكـ:

وعف أسباب الطعف المتمثمػة فػي تخطئػة محكمػة االسػتئناؼ بتفسػيرها لػنص المػادة  
مف قانوف العمؿ وعدـ اعتبار إنهاء خدمات المدعي فصػاًل تعسػفيًا لعػدـ اتبػاع  21

أّف  -لػؾ نجػد :مػف قػانوف العمػؿ وفػي ذ 31المدعى عميها الشػروط المبينػة بالمػادة 
محكمػػػة االسػػػتئناؼ توصػػػمت مػػػف خػػػػالؿ البينػػػة المقدمػػػة أّف المػػػدعى عميهػػػا أبػػػػدت 
رغبتهػػا فػػي إنهػػاء عمػػؿ عػػدد مػػف العمػػاؿ ومػػنهـ المػػدعي حيػػث وجهػػت لػػه إشػػعارًا 

أبػػدت فيػػه رغبتهػػا ب نهػػاء عقػػد عممػػه اعتبػػارًا  1المبػػرز ـ ع/ 2/4/2113مؤرخػػًا فػػي 
يسػاف بمثابػة شػهر إنػذار وذلػؾ اسػتنادًا إلػى واعتبػار شػهر ن 1/5/2114مف تاريػػػػ  

قرار مجمس إدارتها ب عادة هيكمة الشركة وبالتاري  ذاته أبدى المدعي موافقته عمػى 
ذلػػؾ شػػريطة أف تقػػـو المػػدعى عميهػػا بػػدفع أجػػور ثالثػػة أشػػهر لػػه إضػػافة إلػػى كافػػػة 

يترتػب لػه وقػع إبػراءًا عامػًا شػاماًل وذلػؾ لقػاء مػا  8/5/2113استحقاقاته . وبتػاري  
جازات ورواتػب وتعويضػات وحقػوؽ  بذمة المدعى عميها مف مكافوت وبدؿ إشعار واا
مهمػػػا كػػػاف نوعهػػػا أو منشػػػؤها . وقػػػد وجػػػدت المحكمػػػة فػػػي ذلػػػؾ إنهػػػاًء لعقػػػد العمػػػؿ 

ولػػيس  96لسػػنة  8مػػف قػػانوف العمػػؿ رقػػـ  21برضػػاء الطػػرفيف وفػػؽ أحكػػاـ المػػادة 
نقرهػػػا عمػػػى هػػػذا االسػػػتخالص  نافصػػػاًل تعسػػػفيًا كمػػػا يػػػزعـ المػػػدعي . ونحػػػف بػػػدور 

 .السائغ

أّما ما أبداو المدعي مف أّف اإلنهاء كاف بسبب إعادة الهيكمة وأّف المدعى عميها لـ 
مػػف قػػانوف العمػػؿ . نجػػد أّف البحػػث  31تتبػػع اإلجػػراءات المنصػػوص عميهػػا بالمػػادة 

ـّ بالترا ضػػي فػػي هػػذو المسػػألة أصػػبح غيػػر مجػػد  إزاء مػػا هػػو ثابػػت مػػف أّف اإلنهػػاء تػػ
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مػف قػانوف العمػؿ الػذي يػتـ بػ رادة  31وب رادة الطرفيف بعكس اإلنهػاء الػوارد بالمػادة 
صػػاحب العمػػؿ المنفػػردة وب تبػػاع اإلجػػراءات المنصػػوص عميهػػا بالمػػادة المػػذكورة . 

 مما يتعيف معه رد هذو األسباب لعدـ ورودها عمى الحكـ المميز .

 77/22/7004تاريخ   2997/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 انتياء عقد العمؿ بانتياء العمؿ نفسو: -7

 المبدأ:

يعتبر عقد العمؿ منتييا إذا انتيى العمؿ نفسو الذي تـ تعييف العامػؿ لمعمػؿ فيػو 
وال يشػػترط فػػي ذلػػؾ أف تنتيػػي المؤسسػػة التػػي عمػػؿ لػػدييا العامػػؿ أو أف تتوقػػؼ 

 نيائيا عف العمؿ.

 الحكـ:

شػػركة اجنبيػػة والغايػػة مػػف وجودهػػا بػػاالردف حسػػب اذا كانػػت الشػػركة المػػدعى عميهػػا 
ترخيصػػػػها هػػػػو لتنفيػػػػذ عطػػػػاء بنػػػػاء. وبمػػػػا أف العمػػػػؿ فػػػػي البنػػػػاء قػػػػد انتهػػػػى بتػػػػاري  

لذا يكوف عمؿ المدعي قد انتهى مع نهاية العمؿ نفسه حسب احكاـ  31/4/2111
ػػيف فيػػه المػػدعي قػػد انتهػػى  21المػػادة  مػػف قػػانوف العمػػؿ . وحيػػث أف العمػػؿ الػػذي عع
( مف قػانوف 25نهاء عمؿ المدعي ليس فصاًل تعسفيًا بالمفهـو الوارد بالمادة  فاف ا

العمؿ الف الفصؿ التعسفي مسػألة موضػوعية يعػود تقػديرها لمحكمػة الموضػوع كمػا 
/ هيئػػػػة 1158/2114ز حقػػػػوؽ رقػػػػـ اسػػػػتقر عمػػػػى ذلػػػػؾ االجتهػػػػاد القضػػػػائي   تمييػػػػ

 .عامة(

 27/4/7005تاريخ )ىيئة عامة(  3242/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ 
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***** 

  انتياء عقد العمؿ ببموغ العامؿ سف التقاعد: -3

 :(2)المبدأ

فػي ذلػؾ  امسػتندالتقاعػد لبموغػو سػف  عامػؿإنيػاء خدمػة اليجوز لصػاحب العمػؿ 
سػػف التقاعػػد  الػػذي حػػدد مػػف قػػانوف الضػػماف االجتمػػاعي  42إلػػى نػػص المػػادة 

 .اماو لمرجؿ بستيف علممرأة العاممة بخمس وخمسيف سنة 

  الحكـ:

الباحثة في  28 و الباحثة في الفصؿ التعسفي 25المواد  نصوصأف المستفاد مف 
أف عقػػد  بتػػرؾ العمػؿ دوف إشػػعار الخاصػػة بحػؽ العامػػؿ 29و الفصػؿ دوف إشػػعار 

العمػؿ غيػػر محػدد المػػدة لػيس أبػػديًا وقػد أجػػاز المشػرع إنهػػاءو بنػاءًا عمػػى رغبػة أحػػد 
مصػػمحة العامػػؿ باعتبػػارو الطػػرؼ الضػػعيؼ فػػي هػػذا الطػػرفيف إاّل أنػػه ومراعػػاة منػػه ل

العقد فقد أورد المشرع جممة مف القيود والضوابط عمى اسػتعماؿ الحػؽ ب نهػاء العقػد 
منها عدـ جواز إنهػاء عقػد عمػؿ المػرأة الحامػؿ أو العامػؿ المكمػؼ بخدمػة العمػـ أو 

ومنهػا أيضػًا  مف قانوف العمؿ . 27أثناء اإلجازات وهي الحاالت الواردة في المادة 
وجػػوب توجيػػه إشػػعار ب نهػػاء العقػػد قبػػؿ شػػهر واحػػد عمػػى األقػػؿ الػػذي أوردتػػه المػػادة 

 مف ذات القانوف . 23

واسػػتثناءًا مػػف أحكػػاـ هػػذو المػػادة فقػػد أجػػاز المشػػرع لصػػاحب العمػػؿ فصػػؿ العامػػؿ 
مف ذات القػانوف كمػا أجػاز  28دوف إشعار في بعض الحاالت التي أوردتها المادة 

 منه . 29ؾ العمؿ دوف إشعار في الحاالت المبينة في المادة لمعامؿ تر 
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أما بالنسبة لمفصؿ التعسفي فقد ترؾ المشرع أمػر تقػديرو لمحػاكـ الموضػوع بصػريح 
مػػػف ذات القػػػانوف ذلػػػؾ أف التعسػػػؼ مػػػف عدمػػػه فػػػي إنهػػػاء خدمػػػة  25نػػػص المػػػادة 

 العامػػػؿ مسػػػألة مػػػف مسػػػائؿ الواقػػػع وهػػػي ليسػػػت مسػػػألة قانونيػػػة تنضػػػبط بنصػػػوص
محػػػددة وعميػػػه فهػػػي كغيرهػػػا مػػػف مسػػػائؿ الواقػػػع تستخمصػػػها المحكمػػػة بمػػػا لهػػػا مػػػف 
صالحيات في تقػدير البينػات ووزنهػا دوف معقػب عميهػا مػف محكمػة التمييػز مػا داـ 

 .تخمصة استخالصًا سائغًا ومقبوالً أنها تستند في ذلؾ إلى بينة قانونية ومس

عميهػػا لػػـ تكػػف متعسػػفة  وحيػػث توصػػمت محكمػػة االسػػتئناؼ إلػػى أف الجهػػة المػػدعى
فػػي إنهػػاء خدمػػة المدعيػػة لبموغهػػا سػػف الخامسػػة والخمسػػيف مػػف عمرهػػا مسػػتندة فػػي 

مػف نظػاـ  119/1مف قانوف الضػماف االجتمػاعي والمػادة  41ذلؾ إلى نص المادة 
المتػيف تحػدداف سػف التقاعػد لممػرأة  1995العامميف لدى الجهة المػدعى عميهػا لسػنة 

 .وذلؾ رجوعًا عف أي اجتهاد سابؽ مخالؼ ، العاممة بخمس وخمسيف سنة

 23/2/7005)ىيئة عامة(   2258/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 :(7)المبدأ

حيػث أف حالػػة إنيػػاء خػػدمات العامػػؿ ببموغػػو سػػف التقاعػػد المنصػػوص عميػػو فػػي 
لـ ترد ضمف الحاالت التي حددىا القانوف عمى سػبيؿ  قانوف الضماف اإلجتماعي

رًا لفصؿ العامػؿ ، فيكػوف فصػؿ المػدعي اسػتنادًا لبموغػو السػتيف مػف الحصر مبر 
 عمره فصاًل تعسفيًا وغير مبرر .

  الحكـ:



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  145

 

تنعػػى الجهػػة المميػػزة عمػػى الحكػػـ المميػػز خطػػأو فػػي اإلصػػرار عمػػى القػػرار السػػابؽ 
واعتبػػار أّف بمػػوغ المػػدعي سػػػف السػػتيف وانقطػػاع اشػػػتراكه فػػي الضػػماف االجتمػػػاعي 

 عد لـ يعد مبررًا إلنهاء خدماته .وحصوله عمى التقا

وفػػػػي ذلػػػػؾ نجػػػػد أّف محكمػػػػة التمييػػػػز وبهيئتهػػػػا العاديػػػػة كانػػػػت قػػػػد توصػػػػمت بقرارهػػػػا 
في هذو الدعوى إلى أّف فصؿ العامؿ لبموغه السػتيف  19/3/2112الصادر بتاري  

مػػف عمػػرو ال يعتبػػر فصػػاًل تعسػػفيًا ألّف إنهػػاء صػػاحب العمػػؿ خػػدمات العامػػؿ لهػػذا 
اء مبػػرر وصػػحيح سػػواء اسػػتمر العامػػؿ فػػي العمػػؿ بعػػد بموغػػه هػػذا السػػبب هػػو إنهػػ

مػف قػانوف  25السف طالت هذو المدة أو قصرت أو لـ يستمر تمشيًا وأحكاـ المػادة 
 العمؿ .

وحيػػث أّف اجتهػػاد محكمػػة التمييػػز بهيئتهػػا العامػػة وبعػػد صػػدور قػػرار الهيئػػة العاديػػة 
قػػد جػػرى عمػػى أّف الفصػػؿ  فػػي هػػذو الػػدعوى قػػد ذهػػب إلػػى أّف قضػػاء هػػذو المحكمػػة

يكػػوف تعسػػفيًا إذا وقػػع بػػال مبػػرر ولػػـ يكػػف بسػػبب إحػػدى الحػػاالت التػػي نػػّص عميهػػا 
قػانوف العمػؿ والتػي يجػوز معهػا لصػػاحب العمػؿ إنهػاء خػدمات العامػؿ ، بحيػػث إذا 
لػػـ تتػػوافر إحػػدى هػػذو الحػػاالت يكػػوف الفصػػؿ عندئػػذ تعسػػفيًا بمػػا يتفػػؽ مػػع المفهػػـو 

 مف قانوف العمؿ . 25المستفاد مف المادة 

أّف فصػؿ  96لسنة  8مف قانوف العمؿ رقـ  28وحيث أّف المستفاد مف نص المادة 
العامػػػؿ مػػػف عممػػػه يكػػػػوف مبػػػررًا فػػػي أي حالػػػة مػػػػف الحػػػاالت التػػػي عػػػددتها المػػػػادة 
المذكػورة ، ف ذا ما وقع لغير حالػة مػف هػذو الحػاالت التػي نػص عميهػا القػانوف كػاف 

 الفصؿ تعسفيًا .

المميػػزة قامػػت بفصػػؿ المميػػز ضػػدو لبموغػػه السػػتيف مػػف عمػػرو .وأّف هػػذو  وحيػػث أفّ 
الحالة لـ ترد ضمف الحاالت التي حددها القانوف عمى سبيؿ الحصػر مبػررًا لفصػؿ 
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العامؿ ، فيكوف فصؿ المدعي استنادًا لبموغه الستيف مف عمرو فصاًل تعسفيًا وغير 
 مبرر .

 25/4/7003ة( )ىيئة عام3038/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 ظة:مالح

رقػػػـ  و 2258/7004القػػػراريف المشػػػار إلييمػػػا أعػػػاله رقػػػـ  لقػػػد تػػػـ اسػػػتعراض 
الصػػادريف عػػف الييئػػة العامػػة لمحكمػػة التمييػػز ألىميتمػػا ولبيػػاف  3038/7007

التغيػػر الػػذي حصػػؿ عمػػى اجتيػػاد ىػػذه المحكمػػة فػػي موضػػوع إعتبػػار بمػػوغ سػػف 
ىػذا التغيػر اليػاـ نيػاء خػدمات العامػؿ ،إل التقاعد مػف الضػماف اإلجتمػاعي سػببا 

الػذي حصػؿ خػالؿ فتػرة تعتبػر قصػيرة نسػبيا قػد أدى إلػى إربػاؾ األطػراؼ المعنيػػة 
لى اختالالت كاف أطراؼ العمؿ بتطبيؽ قانوف العمؿ  في غنى عنيا. وا 

بمػػوغ سػػف  الػػى أف اإلجتيػػاد القائػػؿ باعتبػػاروفػػي ىػػذا السػػياؽ ال بػػد مػػف اإلشػػارة 
نياء خدمة العامؿ ال يوجد ما يؤيػده فػي إل  ف اإلجتماعي سببلتقاعد مف الضماا

صريح أو حتى ضمني سواء فػي قػانوف العمػؿ أوفػي قػانوف القانوف سواء بنص 
ما عممنا أف قانوف العمؿ النافػذ حاليػا منػذ عػاـ  الضماف اإلجتماعي ، خاصة إذا

لمشػرع قد جاء الحقا لقانوف الضماف اإلجتماعي، وعميو فمو كاف ييػدؼ ا 2996
صػػرح بػػذلؾ فػػي قػػانوف العمػػؿ ، ناىيػػؾ عػػف أف إلػػى األخػػذ بيػػذا التوجػػو لكػػاف 

حػاالت ت مف قانوف العمؿ قد جاءت واضحة في ىذا المجاؿ حيف حػدد 72المادة
   انتياء عقد العمؿ بالحاالت التالية:

 .إنيائواتفؽ الطرفاف عمى  إذاأ .  

 انتيى العمؿ نفسو. أوانتيت مدة عقد العمؿ  إذاب. 
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   عجز عػف العمػؿ وثبػت ذلػؾ بتقريػر طبػي  أومرض  أقعده أوتوفي العامؿ  إذاج. 
 صادر عف المرجع الطبي.

باعتبارىػا  32و79و 78ائية التي وردت فػي المػواد باإلضافة إلى الحاالت اإلستثن
حػػػاالت اسػػػتثنائية تتعمػػػؽ بمخالفػػػة أي مػػػف الطػػػرفيف لشػػػروط العقػػػد أو القػػػانوف 

 إلقتصادية التي يمكف أف يتعرض ليا صاحب العمؿ.وحاالت الظروؼ الفنية وا

كؿ ذلؾ يفيد بأف المشػرع كػاف واضػحا وصػريحا فػي تحديػده لحػاالت انتيػاء عقػد 
ولػػـ ، عمػػى سػػبيؿ الحصػػرمحػػددة العمػػؿ وحريصػػا عمػػى أف تكػػوف ىػػذه الحػػاالت 

   تفيد بإمكانية إضافة أي حالة أخرى.تصدر عنو أي إشارة 

***** 

 د العمؿ:مدة إشعار انياء عق -4

 المبدأ: 

المقػػدـ مػػف صػػاحب العمػػؿ أو مػػف  الحػػد االدنػػى لمػػدة االشػػعاريجػػب أف ال يقػػؿ 
القػانوف  شػير ولػـ يحػدد العامؿ لغايات إنيػاء عقػد العمػؿ غيػر محػدد المػدة عػف

مػدة لالشػعار  ف يتفقػا عمػىأ، وعميو فانو يجوز لطرفي عقد العمػؿ  حدا أعمى لو
  الشير.  مىتزيد ع

 الحكـ:

انهػػا حػػددت الحػػد  1996/ 8/أ مػػف قػػانوف العمػػؿ رقػػـ 23مػػف نػػص المػػادة  يسػػتفاد 
، باف ال تقػؿ عػف شػهر ولػـ يحػدد الحػد االعمػى ، وعميػه فانػه  االدنى لمدة االشعار

مػػدة لالشػػعار تزيػػد عػػف الشػػهر. وبالتػػالي  يجػػوز لطرفػػي عقػػد العمػػؿ بػػاف يتفقػػا عمػػى
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الػػدعوى بثالثػػة اشػػهر  وفػػاف مػػدة االنػػذار التػػي اتفػػؽ عميهػػا طرفػػا الخصػػومة فػػي هػػذ
 بموجب عقد العمؿ المبـر بينهما ال تخالؼ القانوف .

اذا كاف عقد العمؿ ال يتضمف مدة محددة ، فاف هػذا العقػد يعتبػر عقػد عمػؿ غيػر  
وعميػػػه فػػػاف مػػػا ورد بػػػاالقرار والتعهػػػد المػػػالي ال يعنػػػي اف مػػػدة العقػػػد  محػػػدد المػػػدة ،

يػػات الشػػرط الجزائػػي فقػػط فػػي حػػاؿ هػػذو المػػدة لغا محػػددة بػػثالث سػػنوات بػػؿ حػػددت
االؼ دينػار لمشػركة لقػاء الخبػراء  تركه العمؿ قبؿ انتهاء هذو المػدة دفػع مبمػغ ثالثػة
 والمعمومات والتدريبات التي تمقاها في الشركة .

   27/20/7002)ىيئة عامة( تاريخ 2737/7002 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 تبميغ إإلشعار: -5

 :المبدأ

يجػب أف يبمػغ لمطػرؼ  و ، ف اإلشعار بالرغبة في إنياء العمؿ خطيايجب أف يكو
اء كػاف العامػؿ سػو بتبميغو لمطرؼ المعني بػذلؾ  أثرا إالاإلشعار يرتب  الالمعني ، 

 أو صاحب العمؿ.

 الحكـ:

وبالنسبة ألسػباب الطعػف المتمثمػة بػأف المميػزة قػد انهػت عمػؿ المميػز ضػدو اسػتنادًا 
بعػػد اشػػعارو ولػػـ تفصػػمه فصػػاًل  1996لسػػنة  8عمػػؿ رقػػـ /أ مػػف قػػانوف ال23لممػػادة 

 .تعسفيًا خالفًا لما جاء بالقرار المميز 
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فػػ ف انهػػاء رب العمػػؿ لعمػػؿ العامػػؿ حسػػب احكػػاـ قػػانوف العمػػؿ تكػػوف عمػػى احػػدى 
  -الصور التاليه :

اذا رغب في انهػاء عقػد العمػؿ غيػر المحػدد المػدة شػريطه اشػعار العامػؿ  -1
/أ 23المػادة  ي بػه هر واحد عمى االقؿ وفقػًا لمػا تقضػعقد قبؿ شبرغبته في انهاء ال
 .مف القانوف المذكور

انهاء عقد العمؿ غير محدد المدة اذا اقتضػت ظػروؼ اقتصػاديه او فنيػه  -2
 ىسػػتبداؿ نظػػاـ االنتػػاج بػػوخر بػػالمعناإلنهػػاء او التعميػػؽ كتقمػػيص حجػػـ العمػػؿ او ا

 ./أ مف ذات القانوف31المقصود في المادة 

 .انهاء عقد العمؿ غير المحدد المدة دوف سبب او مبرر قانوني -3

مػػػف  28انهػػػاء عمػػػؿ العامػػػؿ دوف اشػػػعار وفقػػػًا لمػػػا نصػػػت عميػػػه المػػػادة  -4
 .القانوف المذكور

وفػػػي الحالػػػه المعروضػػػه فػػػ ف المميػػػزة قػػػد دفعػػػت دعػػػوى المميػػػز ضػػػدو فيمػػػا يتعمػػػؽ 
ت خدماته بعد أف اشعرته بالمطالبه بالتعويض عف الفصؿ التعسفي مف انها قد انه

ولػػػى مػػػف /أ أي اسػػػتنادًا لمحالػػػه اال23برغبتهػػػا فػػػي انهػػػاء عقػػػد العمػػػؿ وفقػػػًا لممػػػادة 
 الحاالت التي استعرضناها.

وباسػػتعراض نػػص المػػادة المػػذكورة نجػػد انهػػا قػػد رتبػػت عمػػى الراغػػب فػػي انهػػاء عقػػد 
عمػػى العمػػؿ مػػف طرفيػػه اشػػعار الطػػرؼ اآلخػػر خطيػػًا بتمػػؾ الرغبػػه قبػػؿ شػػهر واحػػد 

االقػػؿ والمػػدعى عميهػػا المميػػزة اذا كانػػت قػػد قػػدمت كتابػػًا يشػػير إلػػى انهػػاء خػػدمات 
فهػػي لػػـ تقػػدـ بينػػه عمػػى أف المميػػز  18/1/2111المميػػز ضػػدو اعتبػػارًا مػػف تػػاري  

ضدو قد تبمغ ذلؾ االشػعار ألف االشػعار بالرغبػه ال يػتـ اال بتبميغػه لمطػرؼ المعنػي 
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القػػرار المميػػز مػػف أف فصػػؿ المميػػزة لممميػػز  بػػذلؾ ممػػا نػػرى معػػه أف مػػا انتهػػى إليػػه
 .ضدو ليس مبررًا يتفؽ واحكاـ القانوف ويتعيف رد هػػذو االسباب

 24/27/7003تاريخ  3039/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 أثر توجيو اإلشعار عمى صحة اجراءات صاحب العمؿ: -6

 المبدأ:

ؿ العتبػار أف إجراءاتػو فػي ال يكفي توجيو اإلشعار مػف صػاحب العمػؿ إلػى العامػ
، قػرار إنيػاء خدماتػوو وسػيمة إبػالغ العامػؿ فاإلشعار ى ، إنياء خدماتو صحيحة

  ويبقى حؽ العامؿ قائما في اإلدعاء بتعسؼ صاحب العمؿ في إنياء خدماتو. 

 الحكـ:

منػه اذا رغػب  23لقد نظـ قانوف العمػؿ طريقػه انهػاء االسػتخداـ فقػد اوجػب بالمػادو 
ف في انهاء عقػد العمػؿ غيػر المحػدد المػدو فيترتػب عميػه اشػعار الطػرؼ احد الطرفي

كمػػا اوضػػحت  اآلخػػر خطيػػًا برغبتػػه فػػي انهػػاء العقػػد قبػػؿ شػػهر واحػػد عمػػى االقػػؿ .
مف القانوف ذاته بأف لصػاحب العمػؿ فصػؿ العامػؿ دوف اشػعار وعػددت  28المادو 

ت التػػػي يحػػػؽ مػػػف القػػػانوف نفسػػػه عػػػددت الحػػػاال 29تمػػػؾ الحػػػاالت كمػػػا اف المػػػادو 
 لمعامؿ ترؾ العمؿ دوف اشعار صاحب العمؿ .

وحيث يتبػيف لنػا مػف هػذو الػدعوى اف صػاحب العمػؿ قػد وجػه اشػعارًا لمعامػؿ يعممػه 
 1/9/2111واف الفتػرو مػف  1/11/2111فيه برغبته بانهاء عقد العمؿ اعتبػارًا مػف 

الحكػػػاـ  هػػػي فتػػػرة اشػػػعار قانونيػػػه فػػػ ف هػػػذا الفصػػػؿ هػػػو تطبيقػػػاً 1/11/2111لغايػػػة 
 مف قانوف العمؿ . 23المادو 
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ف الجهػػه المػػدعى عميهػػا لػػـ تبػػيف فػػي اشػػعار انهػػاء العمػػؿ أ نػػا أيضػػاوحيػػث يتبػػيف ل
سػبب انهػاء عقػد عمػؿ المػدعي كمػا لػـ تقػدـ ايػة بينػه تبػرر سػبب انهػاء عقػد العمػؿ 
مع المدعي . وحيث اف مف حؽ صاحب العمؿ انهاء عقد العامػؿ اال اف مػف حػؽ 

 لبه بالحقوؽ التي يرتبها قانوف العمؿ او عقد العمؿ .العامؿ المطا

ولما كاف التعسؼ او عدـ التعسؼ في انهاء خدمة العامؿ مسأله مف مسائؿ الواقع 
وليست مسأله قانونيه وهي في هػذو كغيرهػا مػف مسػائؿ الواقػع تستخمصػها المحكمػه 

 بما لها مف صالحيات في تقدير البينات ووزنها .

ميهػا لػـ تقػدـ ايػة بينػه تبػرر فصػؿ العامػؿ . وحيػث اف محكمػة وحيث اف المدعى ع
 23الموضوع لـ تتبيف مػف البينػات بػأف الفصػؿ لػـ يكػف تعسػفيًا وانمػا فسػرت المػادو 

تفسػػيرًا مخالفػػًا لقصػػد المشػػرع . وحيػػث اف الجهػػه المػػدعى عميهػػا انهػػت عقػػد عمػػؿ 
 25وحكػـ المػادو المدعي دوف مبرر واقعي فاف فصمها لمعامؿ والحاله هذو يتطابؽ 

 مف نفس القانوف.

 9/7/7007تاريخ  2708/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

 20/6/7003تاريخ  2364/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ أنظر أيضا قرار 

***** 

خيػػار المحكمػػة بػػيف الحكػػـ بػػالتعويض عػػف الفصػػؿ التعسػػفي أو اإلعػػادة إلػػى  -7
 العمؿ: 

 المبدأ:

ي يقيميا العامؿ بخصوص الفصػؿ التعسػفي الخيػار التلممحكمة الناظرة لمدعوى  
 :بيف
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. اف تػػامر باعػػادة العامػػؿ الػػى عممػػو اذا تقػػدـ بالػػدعوى خػػالؿ سػػتيف يومػػا مػػف 2
 واثبت العامؿ اف فصمو كاف تعسفيا . تاريخ انياء عممو

 . اف تحكـ لمعامؿ بالتعويض عف الفصؿ التعسفي .7

 الحكـ:

اف مػػدة السػػتيف يومػػا المبحػػوث عنهػػا فػػي اف اجتهػػاد محكمػػة التمييػػز قػػد جػػرى عمػػى 
قػػػانوف العمػػػؿ ، قػػػد اشػػػترطها المشػػػرع كشػػػرط صػػػحة لقبػػػوؿ  مػػػف 25صػػػدر المػػػادة 

عممػػػه فقػػػط ، امػػػا المطالبػػػة ببػػػدؿ  الػػػدعوى فػػػي حػػػاؿ المطالبػػػة باعػػػادة العامػػػؿ الػػػى
 التعويض عف الفصؿ التعسفي فال يشممها حكـ هذا النص .

نوف العمؿ ، قد اعطى خيارا لممحكمػة مف قا 25اف المشرع وبصرحة نص المادة  
 الناظرة لمدعوى :

. اف تامر باعادة العامؿ الى عممه اذا تقدـ بالدعوى خالؿ ستيف يوما مػف تػاري  1
 واثبت العامؿ اف فصمه كاف تعسفيا . انهاء عممه

 . اف تحكـ لمعامؿ بالتعويض عف الفصؿ التعسفي .2

ت المقدمة في الدعوى ، وما تستشفه اف محاكـ الموضوع تستطيع مف خالؿ البينا 
، فػػاف ف امكانيػػة اعػػادة العامػػؿ الػػى عممػػهعميػػه رب العمػػؿ ، مػػ مػػف موقػػؼ المػػدعى

ذو ت اف هػػػأالعامػػػؿ الػػى عممػػػه ، واف ر  رات اف هػػذو االعػػػادة ممكنػػػة قضػػت باعػػػادة
الخيػػػػار  االعػػػػادة غيػػػػر ممكنػػػػة قضػػػػت بػػػػالتعويض عػػػػف الفصػػػػؿ التعسػػػػفي ، أي اف

مػف قػػانوف العمػؿ هػو لممحكمػة ولػيس لػرب العمػػؿ  25 المنصػوص عميػه فػي المػادة
 وذلؾ رجوعا عف أي اجتهاد سابؽ .
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حيث اف محكمتي الموضوع قد توصمتا الى اف المدعى عميها رب العمؿ ال ترغػب 
عممػػه ، فيكػػوف الحكػػـ بػػالتعويض عػػف الفصػػؿ التعسػػفي لمعامػػؿ  باعػػادة العامػػؿ الػػى

، وذلػػؾ  1996/ 8ف العمػػؿ رقػػـ قػػانو  مػػف 25عمػػى رب العمػػؿ متفقػػا وروح المػػادة 
ذلػؾ انػه ومػا  عمى الرغـ مف اف المدعي طمب في دعواو اعادتػه الػى العمػؿ فقػط ،
 داـ قد تعذر اعادته الى عممه فيصار الى الحكـ له بالتعويض . 

 3/9/7002)ىيئة عامة( تاريخ 522/7002 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 مى أساس المسؤولية التقصيرية:حكـ المجوء إلى المطالبة بالتعويض ع -8

 المبدأ:

انػػو يمكػػف لمعامػػؿ المطالبػػو بحقػػوؽ المقصػػود بالمػػادة الرابعػػة مػػف قػػانوف العمػػؿ  
عماليو افضؿ قد يمنحيا قانوف آخػر أو عقػد عمػؿ أو قػرار اخػر وال يقصػد بػذلؾ 
أف يمجأ إلى أحكاـ المسؤوليو التقصيريو والفعؿ الضػار لممطالبػو بػالتعويض عػف 

 منو. 75لفصؿ التي رتب ليا قانوف العمؿ جزاء خاص في المادة واقعة ا

 الحكـ:

حيػػث تػػدور أسػػباب الطعػػف حػػوؿ تخطئػػة محكمػػة اإلسػػتئناؼ بتطبيػػؽ أحكػػاـ قػػانوف 
العمػػؿ عمػػى وقػػائع الػػدعوى واغفػػاؿ المػػادة الرابعػػه مػػف قػػانوف العمػػؿ والخطػػأ بتفسػػير 

اسػػػاس المسػػػؤولية  مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ واف المميػػػز قػػػد اسػػػس دعػػػواو عمػػػى 25المػػػادة 
التقصػػػيريه ، وردًا عمػػػى هػػػذو األسػػػباب نجػػػد أف العالقػػػه فيمػػػا بػػػيف المميػػػز والمميػػػز 
ضدهما هي عالقة عمؿ وبالتالي فاف ما ينطبؽ عمى هذو العالقه هو قانوف العمؿ 
ب عتبارو القانوف الخاص الذي ينظـ عالقػات العمػاؿ باصػحاب العمػؿ وهػي العالقػه 
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وبالتػػػالي فػػاف اسػػتبعاد أحكػػػاـ القػػانوف المػػدني المتعمقػػػه التػػي تنشػػأ عػػػف عقػػد العمػػؿ 
بالمسؤوليه التقصيريه جاء في محمه إذ أف المسؤوليه التقصػيريه كقاعػدو عامػه هػي 
مسػػؤولية تنشػػأ مػػف االضػػرار بػػالغير وبالتػػالي فػػاف االصػػؿ أف المسػػؤوليه التقصػػيريه 

عػف   خػرج تمامػاً تقـو بيف طرفيف ال يربطهما عقػد أو أف يػرد فػي فعػؿ احػدهما مػا ي
 .حكـ العقد أو قانوف العقد

وفي هػذو الػدعوى فػاف واقعػه الفصػؿ التػي يسػتند إليهػا المميػز بالمطالبػة بػالتعويض 
عمػػا اصػػابه مػػف ضػػرر هػػي واقعػػة يحكمهػػا ويرتػػب اثارهػػا قػػانوف العمػػؿ  وهػػو حكػػـ 

مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ الػػػذي يقتصػػػر عمػػػى احػػػد امػػػريف امػػػا الحكػػػـ لمعامػػػؿ  25المػػػادة 
عف الفصؿ اذا كاف تعسفيًا أو اعػادة هػذا العامػؿ إلػى عممػه وفقػًا لمػا تػراو بتعويض 

المحكمػػػػػه التػػػػػي تنظػػػػػر الػػػػػدعوى العماليػػػػػه وقػػػػػد أقػػػػػاـ المميػػػػػز دعػػػػػوى عماليػػػػػه بهػػػػػذا 
المشػار اليػه وبالتػالي  25الخصوص حيث تقػرر اعادتػه لمعمػؿ وفقػًا الحكػاـ المػادة 

قػه اسػتنادًا الحكػاـ المسػؤوليه فال محؿ القامة دعوى اخػرى لممطالبػه واالدعػاء بحقو 
اب صػحيح التقصيريه وعميه فاف الحكػـ المميػز إذ توصػؿ إلػى هػذو النتيجػة قػد اصػ

 .تطبيقه القانوف وتفسيرو

امػػػا القػػػوؿ بػػػاف محكمػػػة اإلسػػػتئناؼ اغفمػػػت المػػػادة الرابعػػػه مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ فػػػاف  
يمنحهػػا  مقصػػود تمػػؾ المػػادة انػػه يمكػػف لمعامػػؿ المطالبػػه بحقػػوؽ عماليػػه افضػػؿ قػػد

قػػػػانوف رخػػػػر أو عقػػػػد عمػػػػؿ أو قػػػػرار اخػػػػر وال يقصػػػػد بػػػػذلؾ أف يمجػػػػأ إلػػػػى أحكػػػػاـ 
المسػػؤوليه التقصػػيريه والفعػػؿ الضػػار لممطالبػػه بػػالتعويض عػػف واقعػػة الفصػػؿ التػػي 

عمػػى النحػػػو الػػذي اشػػرنا اليػػػه  25رتػػب لهػػا قػػانوف العمػػػؿ جػػزاء خػػاص فػػػي المػػادة 
 وعميه نقرر رد هذو األسباب

 70/7/7005تاريخ  7983/7004قـ  محكمة تمييز حقوؽ ر 

*****   
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 شرط فترة التجربة في العقد المحدد المدة: -9

 المبدأ:

إف فتػػرة التجربػػة ال تكػػوف إال فػػي عقػػود العمػػؿ غيػػر محػػددة المػػدة وبالتػػالي فػػإف 
 .عقد عف صفتو ىذه الال يخرج  في عقد محدد المدة وجود شرط التجربة

 الحكـ:

وعف سبب الطعف الذي يخطا محكمة االستئناؼ العتمادها اف عقد العمؿ الموقع 
مػػف الطػػرفيف هػػو عقػػد عمػػؿ محػػدد المػػدة .  ومػػف الرجػػوع الػػى الترجمػػة لعقػػد العمػػؿ 

  مدة الخدمة في هذا العقد يجب عمى أف المبرزة نجد أف المادة الرابعة منه نصت 
يمكف تمديد مدة التعاقد تحػت شػروط  أف تكوف سنة وبناء عمى موافقة الطرفيف ف نه

 مختمفة ( . 

اف مػػا يسػػتفاد مػػف عبػػارات هػػذو المػػادة أف إرادة المتعاقػػديف قػػد اتجهػػت الػػى اف مػػدة 
العقػػد هػػي سػػنة واحػػدة ، ولكنهػػا قابمػػة لمتمديػػد ، وبػػذلؾ يكػػوف عقػػد العمػػؿ هػػذا مػػف 

 العقود المحددة المدة ، الذي يستمر حتى تنتهي مدته . 

أنه مف الثابت بأف عقد العمؿ المبرز هو عقد عمػؿ محػدد المػدة إذ وفي ذلؾ نجد ب
ف وحيػػػػث اف انهػػػػاء  1/6/2111تضػػػػمف أف مػػػػدة العمػػػػؿ سػػػػنة واحػػػػدة ابتػػػػداًء مػػػػف 
/ب( مف قانوف العمؿ يقصد 35االستخداـ خالؿ مدة التجربة المشار اليها بالمادة  

هػػػاء اسػػػتخداـ منهػػػا عقػػػد العمػػػؿ غيػػػر المحػػػدد المػػػدة ، حيػػػث أجػػػاز قػػػانوف العمػػػؿ إن
وعمػػػى ذلػػػؾ اسػػػتقر اجتهػػػاد  العامػػػؿ خػػػالؿ مػػػدة التجربػػػة دوف إشػػػعار او مكافػػػأة . 

 . 1992لسنة  919ص  1177/91محكمة التمييز انظر تمييز حقوؽ 
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وعميه ف ف فترة التجربة ال تكوف إال في عقود العمؿ غير محددة المدة وبالتالي ف ف 
المػػدة عػػف صػػفته هػػذو . وبػػذلؾ  وجػػود شػػرط التجربػػة ال يخػػرج عقػػد العمػػؿ المحػػدد

 يكوف هذا السبب مستوجبًا لمرد . 

 23/2/7003تاريخ  7737/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 إعطاء صاحب العمؿ حؽ انياء العقد متى شاء: -20

 المبدأ:

الػذي يعطػي صػاحب العمػؿ الحػؽ فػي انيػاء  يعتبر بػاطال الشػرط فػي عقػد العمػؿ
مػف قػانوف  76نػص المػادة  تػوخالفلماو اعتػراض ،  العقد متى شاء دوف اشػعار

ي منحيػػا ايػػاه التػػ ينطػػوي عمػػى تنػػازؿ العامػػؿ عػػف حػػؽ مػػف حقوقػػو كونػػو العمػػؿ 
 .القانوف

 الحكـ: 

مػػف قػػانوف العمػػؿ قػػد اعطػػت العامػػؿ فػػي حالػػة قيػػاـ صػػاحب العمػػؿ  26اف المػػادة 
حتػػػى  محػػػدد المػػػدة قبػػػؿ انتهػػػاء مدتػػػه ، الحصػػػوؿ عمػػػى االجػػػور بانهػػػاء عقػػػد العمػػػؿ

يكػػف انهػػاء عقػػد العمػػؿ فصػػال بموجػػب المػػادة  انتهػػاء المػػدة المتبقيػػة مػػف العقػػد مػػا لػػـ
 مف هذا القانوف . 28

اف الشرط الوارد في عقد العمؿ الػذي يعطػي صػاحب العمػؿ الحػؽ فػي انهػاء العقػد 
مػػف قػػانوف العمػػؿ ف  26او اعتػػراض ، يخػػالؼ نػػص المػػادة  متػػى شػػاء دوف اشػػعار

التػػي منحهػػا ايػػاو القػػانوف ، ممػػا  امػػؿ عػػف حػػؽ مػػف حقوقػػهوينطػػوي عمػػى تنػػازؿ الع
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وغيػػر نافػػذ بحػػؽ  يجعػػؿ هػػذا الشػػرط بػػاطال عمػػال بالمػػادة الرابعػػة مػػف قػػانوف العمػػؿ
 المدعى عميه . 

  7/2/7007 تاريخ 7945/7002 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 تجديد العقد المحدد المدة: -22

 المبدأ:

سػػنة قابمػػة لمتجديػػد اال اذا اراد  ف مػػدة العقػػداذا اتفػػؽ المتعاقػػداف عمػػى اف تكػػو
انتيػاء العقػد فيكػوف  العاقد االخر قبؿ مدة مػفإشعار احدىما عدـ التجديد فعميو 

العقػد  العقػد فػي السػنة الثانيػة قػد تجػدد تجديػدا اتفاقيػا ولػيس اسػتمرار فػي تنفيػذ
لسػنة او  وبيذه الحالة يعتبر العقد محدد المدة لكؿ سنة جديدة سواء تػـ التجديػد

عمػى تنفيػذ العقػد  الػذي يسػتمر العاقػداف بموجبػوفيػو  التجديد الضمني ، أمااكثر
 بدوف التصريح وبدوف تحديد مدة فيتحوؿ الى عقد غير محدد المدة .

 الحكـ:

مف قانوف العمؿ اف عقد العمؿ اما اف يكوف لمدة  15مف المستفاد مف نص المادة 
حػدد المػدة ينتهػي بانتهػاء مدتػه فػاف اسػتمر محددة واف عقد العمؿ م محددة او غير

 الطرفاف في تنفيذو بعد انقضاء مدته يتحوؿ الى عقد غير محدد المدة .

مف المقرر ايضا وبما عميه اجتهاد محكمتنا انه اذا اتفؽ المتعاقداف عمػى اف تكػوف 
قػػد سػػنة قابمػػة لمتجديػػد اال اذا اراد احػػدهما عػػدـ التجديػػد فعميػػه انػػذار العا مػػدة العقػػد

انتهػػاء العقػػد فيكػػوف العقػػد فػػي السػػنة الثانيػػة قػػد تجػػدد تجديػػدا  االخػػر قبػػؿ مػػدة مػػف
العقد وبهذو الحالة يعتبر العقد محدد المدة لكؿ سػنة  اتفاقيا وليس استمرار في تنفيذ
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العقػد شػريعة المتعاقػديف بخػالؼ التجديػد  جديدة سواء تـ التجديد لسنة او اكثػر الف
عمػػى تنفيػػذ العقػػد بػػدوف  والػػذي يسػػتمر العاقػػداف بموجبػػهالضػػمني الػػذي اشػػرنا اليػػه 

 التصريح وبدوف تحديد مدة فيتحوؿ الى عقد غير محدد المدة .

مػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ اف تعػػػػويض  26و 25حيػػػػث اف المسػػػػتفاد مػػػػف نػػػػص المػػػػادتيف 
فػػي عقػػود العمػػؿ غيػػر محػػددة المػػدة اذ اف لمعامػػؿ اذا  الفصػػؿ التعسػػفي ال يػػرد اال

يستوفي جميع الحقوؽ والمزايػا التػي  قد عممه محدد المدة افانهى صاحب العمؿ ع
 ينص عميها العقد واجور باقي مدة العقد .

وحيث انه بالرجوع الى الئحة الدعوى والالئحة الجوابية والبينػات المتػوفرة فػي ممػؼ 
يتبيف اف المدعي عمؿ لدى المدعى عميها بموجػب عقػد عمػؿ محػدد المػدة  الدعوى

سنة واشتمؿ البند الثالػث منػه عمػى شػرط مفػادو اف  لمدة 1991 /8/ 15ابتداء مف 
الفػريقيف االخػر برغبتػه فػي انهػاء العقػد  مدة العقد سنة تجدد تمقائيػا اذا لػـ يعمػـ احػد

/ 15تجديدا اتفاقيا حتى  قبؿ انقضاء مدته بشهر واحد وبقي هذا العقد يتجدد سنويا
 لمػػدة سػػنة واخػػرى تنتهػػي حيػػث حػػرر الطرفػػاف عقػػدا خطيػػا براتػػب جديػػد 1996/ 8

وحيػػػث اف المػػػدعى عميهػػػا ابػػػدت رغبتهػػػا وابمغتهػػػا لممػػػدعي  1997/ 8/ 15بتػػػاري  
العقد قبؿ شهر مف نهاية مدته وحيث لـ يرد مف المػدعي عمػى  بعدـ رغبتها بتجديد

وقيمتػه الثبوتيػة وداللتػه فػي انػه عقػد محػدد  هذا العقد أي مطعػف قػانوني يفقػدو قوتػه
انػػه وهػػديا بمػػا تقػػدـ مػػف  ونػػاطؽ بمػػا فيػػه وممػػـز لطرفيػػه وحيػػث المػػدة معتبػػر ونافػػذ

عمى  مبادىء وما تحصؿ مف واقع تكوف العالقة بيف المدعي والمدعى عميها قائمة
عقد عمؿ محدد المدة ويترتب عمى انتهاء عمػؿ المػدعي النتهػاء مػدة العقػد مػا ورد 

 مف قانوف العمؿ. 26المادة  النص عميه في

رجػػة االولػػى اعتبػػرت اف عقػد عمػػؿ المػػدعي تحػػوؿ مػػف محػػدد وحيػث اف محكمػػة الد
/ 8/ 15المػػدة واسػػتنتجت مػػف تحريػػر العقػػد الثػػاني فػػي  المػػدة الػػى عقػػد غيػػر محػػدد

تعػػػويض الفصػػؿ التعسػػػفي  انػػه تحايػػؿ عمػػػى قػػانوف العمػػػؿ وتهػػرب مػػػف دفػػع 1996
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ر يبػػر  لممػػدعي وذلػػؾ خالفػػا لممبػػادىء القانونيػػة التػػي اشػػرنا اليهػػا ودوف اف تبػػيف مػػا
قناعتها او تسػوؽ مػا يػدلؿ عمػى تمػؾ القناعػة وسػايرتها فػي ذلػؾ محكمػة االسػتئناؼ 

عف مراقبػة مػا قػاـ عميػه حكػـ محكمػة الدرجػة االولػى مػف اسػباب ومػا  حاجبة نفسها
وتصويب ما شاب القرار المستانؼ مف اخطاء  حصمت فهمه واحطت به مف وقائع

التقصػير فػي التػدقيؽ والقصػور  وحيث انهػا لػـ تفعػؿ فػاف قرارهػا يكػوف مشػوبا بعيػب
 في التسبيب والتعميؿ وهذا الطعف يرد عميه مما يتعيف نقضه . 

  76/4/7000تاريخ 7709/2999محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 فصؿ العامؿ لمخالفة شروط العقد: -27

 المبدأ:

 وذلػػؾ فػػي حالػػة تصػػرؼ العامػػؿلديػػو  ة العامػػؿإنيػػاء خدمػػ يحػػؽ لصػػاحب العمػػؿ 
المعمػػوؿ بيػػا لػػدى صػػاحب  نظمػػةاأل مميػػو عميػػو شػػروط عقػػد العمػػؿ و ت خالفػػًا لمػػا

 .ذلؾبعد أف قاـ لديو المبرر الداعي ل في فصمو اكوف متعسفيوال ، العمؿ

 الحكـ:

مػػػف الثابػػػت بوقػػػائع القضػػػيه كمػػػا توصػػػمت إليهػػػا محكمتػػػا الموضػػػوع أف الطػػػاعف قػػػد 
وزع بػػه البنػػزيف اعتػاد عمػػى التالعػب بعػػداد البنػزيف فػػي صػػهريض المحروقػات الػػذي يػ

عمػى محطػػات الوقػػود. بحيػػث يسػتبقي كميػػة مػػف البنػػزيف فػي كػػؿ مػػرة ويتصػػرؼ بهػػا 
لمصمحته، خالفًا لما يمميه عميػه شػروط عقػد العمػؿ وأنظمػة الشػركة المميػز ضػدها 
ولذلؾ ف ف مف حؽ الشركة المميزو إنهاء خدمته لديها وال تكوف متعسفه في فصػمه، 

 عي لفصمه عف العمؿ.بعد أف قاـ لديها المبرر الدا
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ولما كاف التعسؼ أو عدـ التعسؼ في إنهاء خدمة العامؿ مسألة مف مسائؿ الواقع 
وليست مسأله قانونيه، وهي في هذو كغيرها مف مسائؿ الواقع تستخمصػها المحكمػة 
بمػػا لهػػا مػػف صػػالحيات فػػي تقػػدير البينػػات ووزنهػػا دوف معقػػب عميهػػا مػػف محكمػػة 

سػػػتئناؼ قػػػد توصػػػمت إلػػػى أف المميػػػز ضػػػدها لػػػـ تكػػػف القػػػانوف وبمػػػا أف محكمػػػة اال
متعسفه في فصؿ المميز مف العمؿ، وبما أنه ثابػت مػف كتػاب الفصػؿ الموجػه مػف 
المميػػػز ضػػػدها إلػػػى المميػػػز، بأنهػػػا قػػػررت فصػػػمه بسػػػبب مخالفتػػػه ألنظمػػػة الشػػػركة 

 وتعميماتها، والقوانيف النافذة، ف ف القرار المطعوف فيه لـ يخالؼ القانوف.

يثيػػرو الطػػاعف، بػػأف مػػا نسػػب إليػػه يشػػكؿ جريمػػة ماسػػة بالشػػرؼ واالخػػالؽ  أمػػا مػػا
العامػة، وأنػػه ال يجػػوز فصػػمه فػي هػػذو الحالػػة إال بعػػد إدانتػه بحكػػـ قضػػائي مكتسػػب 

/ز( مػف قػانوف العمػؿ، فمػيس مػف شػأنه المسػاس 28لمدرجة القطعيه تطبيقػًا لممػادة  
وذلػؾ ألف الحكػـ الػوارد فػي  بسالمة النتيجة التي توصمت إليها محكمػة االسػتئناؼ،

مػؿ قصػد بػه المشػرع حمايػة ( المشػار إليهػا مػف قػانوف الع28الفقرة  ز( مف المادو  
ثبػات براءتػه فيمػا اذا اسػندت اليػه اا العامؿ و  فساح المجػاؿ أمامػه لمػدفاع عػف نفسػه واا

جنايػػة او جنحػػة ماسػػة بالشػػرؼ واالخػػالؽ العامػػة ، اذ يمتنػػع عمػػى رب العمػػؿ فػػي 
أف يفصػؿ العامػؿ مػف عممػه قبػؿ ادانتػه او تجريمػه بهػذو الجريمػة بحكػـ هذو الحالػة 

 قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

اما اف ما نسب الى العامؿ الطاعف هػو سػرقة واخػتالس كميػات مػف البنػزيف وعمػى 
فتػػػرات متالحقػػػة ، وقػػػد اعتػػػرؼ بهػػػذو االفعػػػاؿ صػػػراحة االمػػػر الػػػذي يشػػػكؿ اضػػػرارًا 

سػػارة ماديػػة لهػػا ، واسػػاءة الػػى سػػمعتها واخػػالاًل مػػف بػػامواؿ الشػػركة  رب العمػػؿ( وخ
العامػػؿ بالوفػػاء بااللتزامػػات المترتبػػة عميػػه بموجػػب عقػػد العمػػؿ ، ومخالفػػة لالنظمػػة 

 الداخمية والتعميمات الصادرة عف الشركة.

وبمػػا انػػه مػػف الثابػػت بػػاالوراؽ الرسػػمية المبػػرزة فػػي القضػػية اف العامػػؿ الطػػاعف قػػد 
الئػػه عمػػى التالعػػب بعػػدادات الوقػػود وسػػرقة كميػػات مػػف اعتػػاد هػػو ورخػػريف مػػف زم
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الوقػػػود المسػػػمـ الػػػيهـ والتصػػػرؼ فيػػػه لمصػػػمحته الشخصػػػية ، فػػػ ف الشػػػركة المميػػػز 
نهػػت خدمتػػه لهػػذو االسػػباب ال تكػػوف متعسػػفه فػػي فصػػمه اذ انػػه قػػد قػػاـ أضػػدها اذا 

 لديها المبرر الكافي النهاء عممه لديها.

 75/22/7002 تاريخىيئة عامة( )7785/7002قـ  محكمة تمييز حقوؽ ر 

***** 

  إحالة العامؿ إلى القضاء بتيمة جزائية: -23

 المبدأ:

ّف إحالة العامؿ لمقضاء بتيمة جزائية ال يخوؿ رب العمؿ بفصمو مف عممػو قبػؿ إ
 .إدانتو بتمؾ التيمة مف المحكمة المختصة واكتساب الحكـ الدرجة القطعية

 الحكـ:

عمػػى أّف إحالػػة العامػػؿ لمقضػػاء بتهمػػة جزائيػػة ال  كمػػةقضػػاء هػػذو المح لقػػد اسػػتقر 
يخوؿ رب العمؿ بفصمه مف عممػه قبػؿ إدانتػه بتمػؾ التهمػة مػف المحكمػة المختصػة 

لسػػػػنة  8ف قػػػػانوف العمػػػػؿ رقػػػػـ /ز مػػػػ28واكتسػػػػاب الحكػػػػـ الدرجػػػػة القطعيػػػػة  المػػػػادة 
ف محكمػػػة الموضػػػوع تسػػػتقؿ فػػػي وزف البينػػػات وتقػػػديرها دوف معقػػػب ،كمػػػا أ(1996
 ا طالما أّف تمؾ البينات قانونية وأنها تؤدي لمنتيجة التي استخمصتها منها.عميه

وفػي الحالػة المعروضػة فقػػد ثبػت لمحكمػة الموضػوع أّف المميػػز ضػدو راجػع المميػػزة 
بعد إخالء سبيؿ بالكفالة وبعد إسقاط دعوى الحؽ العاـ مف أجػؿ إعادتػه لمعمػؿ إاّل 

يػػػز ضػػػدو عمػػػى النحػػػو الػػػوارد بػػػالقرار أنهػػػا رفضػػػت ذلػػػؾ فيكػػػوف إنهاءهػػػا لعمػػػؿ المم
المميػػػز مخالفػػػًا لمقػػػانوف وتكػػػوف محكمػػػة االسػػػتئناؼ قػػػد أصػػػابت فيمػػػا توصػػػمت إليػػػه 

 . يزبقرارها المم
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 26/7/7004تاريخ   3607/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 إثبات واقعة الفصؿ: -24

 المبدأ:

 ىػػذه ذا لػػـ تثبػػتإفػػالمػػدعي . العامػػؿ عػػبء اثبػػات واقعػػة الفصػػؿ عمػػى عػاتؽ يقػع
ثبػػوت  و نتيجػػةات العماليػػة التػػي تترتػػب لػػالتعويضػػالعامػػؿ  ال يسػػتحؽفػػ واقعػػة ال

  .واقعة فصمو

 الحكـ:

ذا لػػـ تثبػػت واقعػػة الفصػػؿ فػػ عػػبء اثبػػات واقعػػة الفصػػؿ عمػػى عػػاتؽ المػػدعي . يقػػع 
 التعسػػػػػفي كمػػػػػا جػػػػػاء بالئحػػػػػة الػػػػػدعوى ، فػػػػػاف المػػػػػدعي والحالػػػػػة هػػػػػذو ال يسػػػػػتحؽ

ة المطالب بها ، التػي تترتػب لمعامػؿ بعػد ثبػوت واقعػة فصػمه او التعويضات العمالي
فاف دعواو والحالة هذو بمواجهة الشركة المدعى عميها تكوف سػابقة  انهاء خدماته ،

 الوانها وتستوجب الرد .

  9/5/7007 تاريخ 2096/7007 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 إثبات سبب الفصؿ: -25

 المبدأ:
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 ، فػإذا ف العمػؿ عمػى عػاتؽ صػاحب العمػؿ مػ لعامؿفصؿ اعبء اثبات سبب يقع 
ثبت صاحب العمؿ مػدعاه بانػو فصػؿ العامػؿ لسػبب قػانوني ، فػاف فصػمو لػو يلـ 

 يكوف تعسفيا . 

 الحكـ:

المػػدعي عػػف العمػػؿ يقػػع عمػػى عػػاتؽ صػػاحب  العامػػؿ اف عػػبء اثبػػات سػػبب فصػػؿ
 . وليس عمى العامؿ نفسه العمؿ

حبة العمػؿ مػػدعاها بانهػا فصػػمت العامػؿ لسػػبب وحيػث لػـ تثبػػت المػدعى عميهػػا صػا
/ج مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ ، فػػػاف 28منصػػػوص عميػػػه فػػػي المػػػادة  قػػانوني ، حسػػػبما هػػػو

 فصمها له يكوف تعسفيا وعميها تبعات هذا الفصؿ. 

 7/2/7007 تاريخ 3287/7002محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 حؽ العامؿ في ترؾ العمؿ دوف إشعار: -26

 المبدأ:

فػي بترؾ العمؿ مع احتفاظو بحقوقو القانونية عػف انتيػاء الخدمػة الحؽ معامؿ ل 
المطالبػة و  مف قػانوف العمػؿ ، 79حالة مخالفة صاحب العمؿ وفقا ألحكاـ المادة 

التعويض عف العطػؿ والضػرر الالحػؽ و  بكؿ حقوقو التي كانت لو قبؿ تركو العمؿ
 .بو بعد تركو العمؿ إف كاف لو محؿ لذلؾ 

 الحكـ:
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صػػػراحة عمػػى حػػؽ العامػػػؿ  96لسػػنة  8مػػف قػػػانوف العمػػؿ رقػػـ  29المػػادة  نصػػت 
بتػػػرؾ العمػػػؿ دوف إشػػػعار مػػػع احتفاظػػػه بحقوقػػػه القانونيػػػة عػػػف انتهػػػاء خدماتػػػه ومػػػا 
يترتػػب لػػه مػػف تعويضػػات عطػػؿ وضػػرر فػػي عػػدة حػػاالت منهػػا حالػػة تخفػػيض أجػػر 

قػرر لػػه مػف قػانوف العمػؿ حيػث  29الفقرة  د( مف المػادة ا هالعامؿ المنصوص عمي
القانوف حماية خاصة بأجرو واعتبر إخالؿ رب العمؿ بػه إخػالاًل بػركف أساسػي مػف 
أركاف عقػد العمػؿ رتػب عميػه إعطػاء  العامػؿ حقػه بتػرؾ العمػؿ مػع احتفاظػه بكافػة 
حقوقػػه القانونيػػة ومنهػػا حقػػه ببػػدؿ الفصػػؿ التعسػػفي وبػػدؿ اإلشػػعار لمػػا ل جػػر مػػف 

العقػد بدونػه ألف تخفػيض األجػر فػي مضػمونه أهمية بالغة في عقد العمؿ فال يقـو 
وجوهرة فصؿ لمعامؿ عف طريػؽ حممػه عمػى تػرؾ العمػؿ بقصػد حرمانػه مػف حقوقػه 

 .القانونية

وقػػد ذهػػب الفقػػه والقضػػاء إلػػى أّف حػػؽ العامػػؿ بتػػرؾ العمػػؿ عنػػد إخػػالؿ صػػاحب  
العمؿ بالتزاماته نحو العامؿ وخاصة إخالله باألجر سػواء عػف طريػؽ تخفيضػها أو 

ـ دفعها له في وقته مف صميـ النظاـ العاـ شأنه في ذلؾ شأف غيرو مػف حقوقػه عد
األخػػػػرى التػػػػي يقررهػػػػا القػػػػانوف وهػػػػو مػػػػا قضػػػػت بػػػػه محكمػػػػة التمييػػػػز بقرارهػػػػا رقػػػػـ 

ومػػا ذهػػب إليػػه الػػدكتور عبػػد الفتػػاح عبػػد البػػاقي  17/4/2111تػػاري   313/2111
ألف  392-388ص  1982عػة في كتابه أحكػػاـ قانػػوف العمػػؿ الكويتي المقػارف طب

مخالفة القانوف ب خالؿ رب العمؿ بالتزامه بتخفيض أجر العامػؿ يجػب أّف ال يكػوف 
سببًا له بالنعمة وضررًا  بالعامؿ بحرمانه مػف بعػض حقوقػه التػي قررهػا لػه القػانوف 
. وعميػػػه فػػػ ف فصػػػؿ العامػػػؿ كمػػػا يقػػػع بػػػالقوؿ يقػػػع أيضػػػًا بالتصػػػرؼ غيػػػر المشػػػروع 

 ف المؤدي بالنتيجة إلى حمؿ العامؿ عمى ترؾ العمؿ . والمخالؼ  لمقانو 

مػػف قػػانوف العمػػؿ مػػف حيػػث حػػؽ  29يضػػاؼ إلػػى مػػا تقػػدـ أّف مطمػػع نػػص المػػادة 
العامػػؿ بتػػرؾ العمػػؿ مػػع احتفاظػػه بحقوقػػه القانونيػػة عػػف انتهػػاء الخدمػػة جػػاء عامػػًا 
قػه ومطمقًا وبدوف أي قيد والمطمػؽ يجػري عمػى إطالقػه أي حقػه بالمطالبػة بكػؿ حقو 
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التػػػػي كانػػػػت لػػػػه قبػػػػؿ تركػػػػه العمػػػػؿ وأعطػػػػاو باإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ الحػػػػؽ بالمطالبػػػػة 
بالتعويض عف العطؿ والضرر الالحؽ به بعػد تركػه العمػؿ إف كػاف لػه محػؿ لػذلؾ 

  رجوعًا عف أي اجتهاد سابؽ مخالؼ( .

 7003/ 3/ 28)ىيئة عامة( تاريخ   3507/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 مة:شيادة الخد -27

 المبدأ:

يتوجب عمى صاحب العمؿ إعطاء العامؿ عند انتياء خدمتػو شػيادة خدمػة تبػيف 
و لممحكمػػة إلزامػػو ونػػوع عممػػو وتػػاريخ التحاقػػو بالخدمػػة وتػػاريخ انتيائيػػا  واسػػم
 بذلؾ.

   الحكـ:

( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ تمػػػـز رب العمػػػؿ اف يعطػػػي لمعامػػػؿ عنػػػد انتهػػػاء 31اف المػػػادة  
شػػهادة خدمػػة يػػذكر فيهػػا اسػػـ العامػػؿ ونػػوع عممػػه وتػػاري  طمبػػه  خدمتػػه بنػػاءا عمػػى

فػػػاف الػػػزاـ المميػػػزة باصػػػدار شػػػهادة خدمػػػة  التحاقػػػه بالخدمػػػة وتػػػاري  انتهائهػػػا لػػػذلؾ
ذلؾ حاؿ تقػديـ البينػة  لمعامؿ المميز ضدو امر ال يخالؼ احكاـ القانوف يستوي في

 نػة عمػى ذلػؾعمى امتنػاع رب العمػؿ عػف اصػدار شػهادة الخدمػة او عػدـ تقػديـ البي
 ما داـ اف رب العمؿ ممـز قانونا باصدار هذو الشهادة . 

  24/5/7000 تاريخ  7738/2999 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 
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 إنياء خدمة العامؿ ألسباب إقتصادية أو فنية: -28

 المبدأ:

يشترط إلنياء خدمات العامؿ ألسباب إقتصادية أو فنية إشعار وزارة العمػؿ بػذلؾ 
ة مػػػف اطػػراؼ االنتػػاج الثالثػػة لمتحقػػؽ مػػف سػػػالم فييػػا تشػػكيؿ لجنػػة يػػتـ التػػي

اف تتأكػد المجنػة المشػكمة مػف اف االجػراءات التػي  ذلػؾاالجراءات والمقصود مػف 
 قاـ بيا صاحب العمؿ ىي اجراءات مبررة. 

 الحكـ:

مف الرجػوع الػى ممػؼ الػدعوى يتبػيف اف المػدعى عميهػا كانػت قػد وجهػت الػى وزيػر 
تشػعر فيػه وزيػر العمػػؿ  هػػا( مػف بينػات المػدعى عمي1لمسمسػؿ رقػػـ  العمػؿ الكتػاب ا

اسػتنادًا الحكػػاـ  1/12/2111بانهػا قػػررت انهػاء عمػػؿ المػذكوريف ادنػػاو اعتبػارًا مػػف 
لتقمػػػػيص حجػػػػـ العمػػػػؿ الػػػػذي  1996لسػػػػنة  8/أ مػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ رقػػػػـ 31المػػػػادة 

ض قطػػػاع اقتضػػػته الظػػػروؼ االقتصػػػادية وبسػػػبب الغػػػاء الحجػػػوزات السػػػياحية وتعػػػر 
 السياحة الزمة حادة وخسائر فادحة .....( ومف بينهـ المدعي.

نجػد انهػا  1996لسػنة  8/أ مف قانوف العمؿ رقػـ 31ومف الرجوع الى احكاـ المادة 
اجػػازت لصػػاحب العمػػؿ انهػػاء عقػػود العمػػؿ غيػػر محػػددة المػػدة اذا اقتضػػت ظػػروؼ 

 ذلؾ. اقتصادية او فنية هذا االنهاء بشرط اشعار وزارة العمؿ ب

عمػؿ غيػر محػددة والمستفاد مف هذا النص انه يجوز لصاحب العمػؿ انهػاء عقػود ال
  -:المدة توفر شرطيف 
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الشرط االوؿ : اف تتحقؽ ظروؼ اقتصادية سيئة تمر فيها الشػركة او المؤسسػة او 
وجػػود ظػػروؼ فنيػػة توجػػب تقمػػيص حجػػـ العمػػؿ او اسػػتبداؿ نظػػاـ االنتػػاج بػػوخر او 

 لعمؿ. التوقؼ نهائيًا عف ا

 الشرط الثاني : اف يقـو صاحب العمؿ باشعار وزارة العمؿ بذلؾ. 

/ب مػػف 31ونجػػد اف المقصػػود مػػف اشػػعار وزارة العمػػؿ هػػو مػػا نصػػت عميػػه المػػادة 
القػػانوف المشػػار اليػػه والتػػي اجػػازت لػػوزير العمػػؿ تشػػكيؿ لجنػػة مػػف اطػػراؼ االنتػػاج 

الػػنص اف تتأكػػد المجنػػة الثالثػػة لمتحقػػؽ مػػف سػػالمة االجػػراءات والمقصػػود مػػف هػػذا 
 المشكمة مف اف االجراءات التي قاـ بها صاحب العمؿ هي اجراءات مبررة. 

وفي دعوانا هذو نجد اف وزير العمػؿ قػد شػكؿ المجنػة وفقػًا لمنطػوؽ الفقػرة  ب( مػف 
وكاف رأي المجنة بانػه  26/11/2111المشار اليها واعطت رأيها بتاري   31المادة 

ائؽ والبينػات المقدمػة الػى المجنػة مػف الشػركة اوصػت المجنػة بعد االطالع عمى الوث
انػػػذار مػػػدفوع  31/1/2112ولغايػػػة  11/1/2112المػػػذكورة باعتبػػػار الفتػػػرة مػػػا بػػػيف 

االجػػر وبػػدوف عمػػؿ باالضػػافة لػػدفع كافػػة حقػػوؽ العػػامميف المسػػتغنى عػػف خػػدماتهـ 
كة حسػب قػانوف العمػؿ ، كمػػا أوصػت فػي حػاؿ تحسػػيف االوضػاع االقتصػادية لمشػػر 

فػػػ ف لمعػػػامميف حػػػؽ االولويػػػة بػػػالعودة الػػػى العمػػػؿ وكػػػاف رأي المجنػػػة اف االجػػػراءات 
 سميمة(.

مػػف  31وبالتػػالي وحيػػث شػػكمت المجنػػة المنصػػوص عميهػػا فػػي الفقػػرة ب مػػف المػػادة 
فتكوف ادعاءاتها حوؿ فصؿ قانوف العمؿ وثبت لها صحة ادعاءات المدعى عميها 

/أ مػػف قػػانوف العمػػؿ المشػػار اليػػه 31المػػادة ف العمػػؿ مبػػررة وفقػػًا الحكػػاـ مػػالمػػدعي 
واف مػػػا توصػػػمت اليػػػه محكمػػػة االسػػػتئناؼ حػػػوؿ ذلػػػؾ فػػػي محمػػػه ممػػػا يسػػػتوجب رد 

تػػػاري   1326/2111اسػػػباب الطعػػػف السالػػػػؼ ذكرهػػػػا .   انظػػػر تمييػػػز حقػػػوؽ رقػػػـ 
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تػػػػػػػػػػػاري   1711/2111(   تمييػػػػػػػػػػػز حقػػػػػػػػػػػوؽ هيئػػػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػـ  31/7/2111
7/8/2111  .) 

 2/3/7004تاريخ  3783/7003قـ محكمة تمييز حقوؽ ر 

***** 

 صالحيات لجنة النظر في طمبات إنياء وتعميؽ عقود العمؿ: -29

 المبدأ:

ثبػػات او نفػػي مػػا يدعيػػو إمشػػكمة مػػف اطػػراؼ االنتػػاج الػػثالث بال عالقػػة لمجنػػة ال
العماؿ المتضرروف مف االجراءات التػي قامػت بيػا الشػركة الف مػا تقػوـ بػو ىػذه 

العمػػؿ االداري جػػاء بتكميػػؼ مػػف وزيػػر العمػػؿ لمتحقػػؽ مػػف المجنػػة ىػػو نػػوع مػػف 
التي اتخذىا صاحب العمؿ في سبيؿ إنياء أوتعميؽ عقود عمؿ سالمة االجراءات 
 العامميف لديو .

 الحكـ:

وعػػػف أسػػػباب التمييػػػز جميعهػػػا ومؤداهػػػا تخطئػػػة محكمػػػة االسػػػتئناؼ بتطبيػػػؽ احكػػػاـ 
البة المدعيف ببدؿ االشػعار وبػدؿ مف قانوف العمؿ تطبيقًا خاطئًا ورد مط 31المادة 

الفصػػؿ التعسػػفي . وفػػي ذلػػؾ نجػػد انػػه مػػف الثابػػت فػػي اوراؽ هػػذو الػػدعوى والبينػػات 
الواردة فيها أف المػدعيف عممػوا بعقػود غيػر محػددة لػدى الجهػة المػدعى عميهػا التػي 

بتعميػػؽ عقػػود عمػػؿ المػػدعيف بعػػد اشػػعار وزيػػر العمػػؿ  19/3/2111قامػػت بتػػاري  
، وذلؾ بسبب تقمص حجـ العمؿ ونقص المواد الخاـ والسيولة النقديػة بهذا االجراء 

 مع احتفاظ العامؿ بكافة حقوقه وحؽ العودة حاؿ عودة العمؿ إلى طبيعته . 
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/أ ،ب مف قانوف العمؿ نجد انها اجػازت لصػاحب العمػؿ 31وبالرجوع لنص المادة 
ها اذا اقتضت ظروؼ انهاء عقود العمؿ غير محددة المدة كمها او بعضها او تعميق

 اقتصادية او فنية هذا النهاء او التعميؽ شريطة اشعار الوزارة بذلؾ . 

تاريػػػػػػػ   3/4/2111/89وحيػػػػػػػث أف المميػػػػػػز ضػػػػػػدها اشعػػػػػػػرت بكتابهػػػػػػػا رقػػػػػػػـ أ ـ / 
وزارة العمػػػػؿ عػػػػف وضػػػػعها االقتصػػػػادي والحالػػػػة التػػػػي نشػػػػأت لػػػػديها  18/3/2111

البينػػػة المقدمػػػة ذلػػػؾ فػػػاف انهػػػاء  واسػػػتدعت تعميػػػؽ عقػػػود عمػػػؿ المػػػدعيف كمػػػا اثبػػػت
المميػػػز ضػػػدها لعمػػػؿ المميػػػزيف وتعميػػػؽ عقػػػود عممهػػػـ لػػػديها ال يػػػدخؿ فػػػي مفهػػػـو 

مػػف قػػانوف  25الفصػػؿ التعسػػفي الموجػػب لمتعػػويض والمنصػػوص عميػػه فػػي المػػادة 
 العمؿ . 

وحيث أف القواعد العامة في االثبات هي الواجبة التطبيػؽ فػي هػذو الػدعوى فانػه ال 
ة المشػكمة مػف اطػراؼ االنتػاج الػثالث باثبػات او نفػي مػا يدعيػه العمػاؿ عالقة لمجنػ

المتضرروف مف االجراءات التي قامت بها الشركة الف مػا تقػـو بػه هػذو المجنػة هػو 
نوع مف العمؿ االداري جاء بتكميؼ مف وزير العمؿ لمتحقػؽ مػف سػالمة االجػراءات 

يػد مػف قراراتهػا منهػا القػرار رقػـ وهذا ما استقر عميه اجتهاد محكمة التمييػز فػي العد
 .31/7/2111تاري   1326/2111

وحيػػث أف انهػػاء عمػػؿ المميػػزيف لػػدى المميػػز ضػػدها قػػد جػػاء وفػػؽ متطمبػػات المػػادة 
مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ وال يعتبػػػر فصػػػاًل تعسػػػفيًا وتكػػػوف بػػػرد مطالبػػػة المػػػدعيف فيمػػػا  31

اـ القػانوف كمػا يتعمؽ ببدؿ االشعار وببدؿ الفصؿ التعسفي صحيحة وتتفؽ مػع احكػ
 انتهى لذلؾ القرار المميز . 

 30/9/7004تاريخ  2493/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 
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 إعادة العماؿ الذيف تنيى خدماتيـ ألسباب  إقتصادية أو فنية إلى عمميـ: -70

 المبدأ:

عػػػادة العمػػػاؿ الػػػى مػػػواقعيـ اذا قػػػرر الػػػوزير فػػػي ضػػػوء بإصػػػاحب العمػػػؿ يمتػػػـز 
اف ظػػروؼ صػػاحب العمػػؿ تحتمػػؿ  32المشػػكمة بموجػػب المػػادة توصػػيات المجنػػة 

 .عودتيـ

 الحكـ:

بجميػػع فقراتهػػػا خاصػػة الفقػػرة د التػػػي اوجبػػت عمػػػى  31المسػػتفاد مػػف تػػػدقيؽ المػػادة 
صاحب العمؿ اعادة العماؿ الى مواقعهـ اذا قرر الوزير في ضوء توصيات المجنة 

عػػػودتهـ وكػػػذلؾ  المبحػػػوث عنهػػػا فػػػي الفقػػػرة ب اف ظػػػروؼ صػػػاحب العمػػػؿ تحتمػػػؿ
الفقػرة أ مػف هػذو المػادة التػي لػـ تشػترط عمػى صػاحب العمػؿ اف يشػعر وزارة العمػػؿ 
مسبقًا قبؿ انهاء عقد العمؿ او تعميقه ومما يعزز ذلؾ اف الفقرة ب مػف ذات المػادة 
اجػػػػازت لمػػػػوزير تشػػػػكيؿ لجنػػػػة مػػػػف اطػػػػراؼ االنتػػػػاج الػػػػثالث لمتحقػػػػؽ مػػػػف سػػػػالمة 

الحقػػػػػة عمػػػػػى اجػػػػػراءات صػػػػػاحب العمػػػػػؿ  االجػػػػػراءات وذلػػػػػؾ بغػػػػػرض فػػػػػرض رقابػػػػػة
المنصػػوص عميهػػا فػػي الفقػػرة أ وهػػي انهػػاء عقػػود العمػػؿ محػػدودة المػػدة او تعميقهػػػا 
نتيجػػػة تػػػوافر ظػػػروؼ اقتصػػػادية او فنيػػػة تقتضػػػي تقمػػػيص حجػػػـ العمػػػؿ او اسػػػتبداؿ 

 نظاـ االنتاج او التوقؼ نهائيا عف العمؿ . 

ؿ صػػالحية اعػػادة العمػػاؿ وممػػا يقػػؼ عمػػى ذلػػؾ كمػػه اف المشػػرع اعطػػى لػػوزير العمػػ
الػػى العمػػؿ وال تكػػوف االعػػادة الػػى العمػػؿ اال بعػػد اف يكػػوف انهػػاء عقػػد العمػػؿ قػػد تػػـ 
وحدث فعاًل وبالتالي فميس شرطًا اف يتـ ابالغ الوزارة مسبقًا قبؿ انهاء عقود العمػؿ 
اذ يجوز انهاء هػذو العقػود ومػف ثػـ ابػالغ الػوزارة طالمػا اف ذلػؾ كمػه يخضػع لرقابػة 

نة المشػكمة مػف اطػراؼ االنتػاج الثالثػة التػي يشػكمها الػوزير لهػذو  الغايػة لمتأكػد المج
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والتحقؽ مف سالمة اجراءات صاحب العمػؿ مػع التنويػه الػى اف المشػرع فػي المػادة 
مػا رأى وزيػر  اقبؿ التعديؿ ترؾ الخيار لوزير العمػؿ فػي تشػكيؿ هػػذو المجنػػة اذ 31

ا مػػبين 15/5/99تػػاري   2417/98ة رقػػـ امػػقػػرار الهيػػأة الع -العمػػؿ ضػػرورة لػػذلؾ 
مف قانوف العمؿ بعد التعديؿ وبمقتضى الفقرة ب مف هذو المادة فاف  31في المادة 

الوزير ممـز بتشكيؿ هذو المجنة وليست متروكة لرأيه اف شاء شػكؿ هػذو المجنػة واف 
 لػػـ يشػػأ لػػـ يشػػكمها وعميػػه وحيػػث اف محكمػػة االسػػتئناؼ قػػد نحػػت منحػػًا مغػػايرًا فػػي

مػػف قػػانوف العمػػؿ فيكػػوف قرارهػػا مسػػتوجبًا الػػنقض مػػف هػػذو الجهػػة  31تفسػػير المػػادة 
 ويكوف هذا السبب واردًا عمى القرار المطعوف فيه ويناؿ منه . 

 5/5/7004تاريخ  3787/7003محكمة تمييزحقوؽ رقـ  

***** 

 مكافأة نياية الخدمة عف المدة السابقة لمشموؿ بالضماف اإلجتماعي: -72

 أ:المبد

 اف المكافاة عف مدة االستخداـ التػي سػبقت سػرياف قػانوف الضػماف االجتمػاعي 
ال تستحؽ اال عند انتياء خدمة العامؿ . وحسابيا يتـ عمى اساس االجر االخير 

 تقاضاه خالؿ استخدامو . الذي

 الحكـ:

تػػنص فػػي  1978لسػنة  31( مػػف قػانوف الضػػماف االجتمػاعي رقػػـ  73اف المػادة   
داة مكافػػػاة نهايػػػة الخدمػػػة ، وايػػػة حقػػػوؽ أيمتػػػـز صػػػاحب العمػػػؿ بػػػ ( بػػػاف الفقػػػرة   ب

او اتفاؽ ، لمعامميف لديه او المسػتحقيف  اخرى مستحقة بمقتضى أي قانوف او نظاـ
خدمػة كػؿ عامػؿ فػي أي  عف المدد السػابقة لتطبيػؽ احكػاـ هػذا القػانوف عنػد انتهػاء
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 قػػد 1996لسػػنة  8ؿ رقػػـ ( مػػف قػػانوف العمػػ 32وقػػت مػػف االوقػػات . واف المػػادة   
خػر اجػر تقاضػاو العامػؿ خػالؿ مػدة رلمكافػاة عمػى اسػاس نصت عمى اف تحتسب ا

القانونيػة المػػار ذكرهػا اف المكافػاة عػػف مػدة االسػػتخداـ  اسػتخدامه يتضػح مػػف احكػاـ
ال تسػػػتحؽ اال عنػػػد انتهػػػاء خدمػػػة  التػػػي سػػػبقت سػػػرياف قػػػانوف الضػػػماف االجتمػػػاعي

تقاضػػاو خػػالؿ  تـ عمػػى اسػػاس االجػػر االخيػػر الػػذيالعامػػؿ . وطالمػػا اف حسػػابها يػػ
اسػػتخدامه فػػاف القػػرار المميػػز اذ اعتمػػد لحسػػاب المكافػػاة اخػػر اجػػر تقاضػػاو المميػػز 

بتػػاري  انتهػػاء خدمتػػه والبػػالغ دينػػاريف ومائتػػا فمػػس فػػي اليػػـو يغػػدوا واقعػػا فػػي  ضػػدو
 محمه .

 23/2/7000 تاريخ 2527/2999 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 جمع بيف مكافأة نياية الخدمة والضماف اآلجتماعي:ال -77

 المبدأ:

 الضػماف اإلجتمػاعيكات ابػيف اشػتر  لمعامؿ داء الفرؽأصاحب العمؿ يترتب عمى 
ثبػػت وجػػود انظمػػة او مػػا  إذا وخدماتػػ عنػػد انيػػاءوذلػػؾ  ومكافػػأة نيايػػة الخدمػػة

ررة ة المقػػأافضػػؿ مػػف المكافػػ ترتيبػػات او اتفاقيػػات جماعيػػة تمػػنح حقػػوؽ ماليػػة
 ؿ.بقانوف العم

 الحكـ:

اف القػػانوف الواجػػب التطبػػؽ بالنسػػبة لمكافػػاة نهايػػة الخدمػػة واسػػتحقاقها هػػو القػػانوف 
يػػث اف تػػاري  انهػػاء عمػػؿ المػػدعيف المفعػػوؿ وقػػت انهػػاء عمػػؿ العامػػؿ ، وح السػػاري

باسػػػتثناء المػػػدعى   المميػػػز ( الػػػذي انهػػػى عممػػػه  1997/ 6/ 31المميػػػزيف ( هػػػو  
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عمػػػؿ المػػػدعيف حػػػدث اثنػػػاء سػػػرياف  أي اف تػػػاري  انتهػػػاء 1997/ 11/ 13بتػػػاري  
عمػػػػى  فيكػػػػوف هػػػػذا القػػػػانوف هػػػػو الواجػػػػب التطبيػػػػؽ 1996( لسػػػػنة 8القػػػػانوف رقػػػػـ  

( مف قانوف العمؿ 141، 32المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة عمال باحكاـ المادتيف  
 المذكور .

يػػؽ هػػو القػػانوف االصػػمح امػػا مػػا اثػػارو وكيػػؿ المميػػزيف مػػف اف القػػانوف الواجػػب التطب
مف قانوف الضػماف االجتمػاعي قػد نصػت عمػى احتفػاظ  2/ 74المادة  لهـ فنجد اف

ت نهايػة وانظمػة او اتفاقيػات جماعيػة لمكافػ أي العماؿ بػالحقوؽ المكتسػبة لهػـ وفػؽ
المكافاة المقررة بالقػانوف وعمػى  الخدمة اذا كاف قد رتب لهـ حقوؽ مالية افضؿ مف

خػدماتهـ نجػد انػه  ؿ باداء الفرؽ بػيف تمػؾ االشػتركات عنػد انهػاءالتزاـ صاحب العم
 لػػـ يػػرد مػػا يثبػػت وجػػود انظمػػة او ترتيبػػات او اتفاقيػػات جماعيػػة تمػػنح حقػػوؽ ماليػػة
افضػػؿ مػػف المكافػػاة المقػػررة بقػػانوف العمػػؿ ممػػا يجعػػؿ مطالبػػة المػػدعيف  المميػػزيف( 

 عمى اساس قانوني سميـ . بالفروؽ ال تقـو

قػػد نصػػت  1978( لسػػنة 31مػػف قػػانوف الضػػماف االجتمػػاعي رقػػـ   (73اف المػادة  
التزامػػػػات صػػػػاحب العمػػػػؿ فػػػػي تػػػػاميف الشػػػػيخوخة والعجػػػػز والوفػػػػاة  عمػػػػى انػػػػه تقابػػػػؿ

الخدمػػػة القانونيػػػة المقػػػررة وفقػػػا الحكػػػاـ قػػػانوف  بمقتضػػػى هػػػذا القػػػانوف مكافػػػاة نهايػػػة
بالضػماف منػذ  انهـ قد اشتركوا العمؿ المعموؿ به وحيث اف المدعيف انفسهـ يقروف

الضػماف االجتمػاعي  بداية عممهـ ولهذا فاف مطالبتهـ بالمكافاة باالضافة الى راتػب
 ال تكوف مستندة الى اساس قانوني سميـ .

 32/3/2999تاريخ 7258/2998 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 العامؿ في صناديؽ الخدمات لدى صاحب العمؿ: وؽحق -73
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 المبدأ:

المؤسسػػة لػػدى صػػاحب  الصػػناديؽ  قػػوؽ المترتبػػة لػػو فػػياسػػتيفاء الحمعامػػؿ ل 
مف ضمف الحقوؽ التي تستحؽ لو عنػد انتيػاء خدمتػو مثميػا مثػؿ مكافػاة العمؿ 
ال تسػتوجب تخضع لػنفس الشػروط و  اماـ المحكمة والمطالبة بيا الخدمة ، نياية

 .رسـ  دفع أي

 الحكـ:

مػؿ الػذي يعمػؿ بعقػد مف قانوف العمؿ عمى اف حػؽ العا 33يستفاد مف نص المادة 
الصػػناديؽ الػػواردة فيهػػا مػػف ضػػمف الحقػػوؽ التػػي تسػػتحؽ لػػه عنػػد  عمػػؿ فػػردي فػػي

الخدمػػة ، وصػػندوؽ التعػػويض عمػػى الحيػػاة  انتهػػاء خدمتػػه مثمهػػا مثػػؿ مكافػػاة نهايػػة
مػػف قػػانوف العمػػؿ  33والعجػػز هػػو مػػف جممػػة الصػػناديؽ التػػي اشػػارت اليهػػا المػػادوة 

( والمطالبػة بػػه امػاـ المحكمػة ال تسػػتوجب ضػمف عبػارة   أي صػندوؽ اخػػر مماثػؿ 
مف  137رسـ مثمها مثؿ الحقوؽ العمالية االخرى التي نصت عميها المادة  دفع أي

الصمح مختصة بنظرهػا والػدعوى التػي تقػدـ لممطالبػة  قانوف العمؿ عمى اف محكمة
 بها معفاة مف الرسـو . 

   22/3/7007 تاريخ 332/7007 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 
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 الباب السادس

 دعاوى العمؿ الفردية

 أوال

 النصوص القانونية ذات العالقة

 2996لسنة  8قانوف العمؿ رقـ 

 :54ة  الماد

يعػػػػيف سػػػػمطة مػػػػف ذوي الخبػػػػرة  أفأ . لمجمػػػػس الػػػػوزراء بنػػػػاء عمػػػػى تنسػػػػيب الػػػػوزير 
 أكثػر أومػف شػخص  تتػألؼ( األجػور تسمى  سمطة واالختصاص في شؤوف العمؿ

 األجػػرفػػي  فػػي منطقػػة معينػػة ومنهػػا الػػنقص بػػاألجوردعاوى المتعمقػػة لمنظػػر فػػي الػػ
سػػاعات العمػػؿ  أجػػور أودفعػػه  تػػأخير أوالحسػػميات غيػػر القانونيػػة منػػه  أو المػػدفوع
 أفمستعجمة. ويشترط في قبػوؿ الػدعوى  فيها بصورة يتـ الفصؿ أفعمى  اإلضافية

سػػتة  تزيػد عمػػى لػػـ يمػض عمػػى انتهػاء عممػػه مػػدة أويكػوف العامػػؿ عمػى راس عممػػه 
المحكمػػة  إلػػىاشػػهر وفػػي حالػػة عػػدـ تػػوفر هػػذا الشػػرط فممعامػػؿ الحػػؽ فػػي المجػػوء 

 النظامية المختصة.

المتبعػػػػة فػػػػي  واألصػػػػوؿ اإلجػػػػراءاتممزمػػػػة بتطبيػػػػؽ  األجػػػػورب. ال تكػػػػوف سػػػػمطة 
 التالية : األمورلممحاكـ النظامية في  المحاكـ وتكوف لها الصالحيات الممنوحة

حضػػاروماع شػػهادته بعػػد القسػػـ شػػخص لسػػ أي. دعػػوة 1  األمػػفبواسػػطة سػػمطات  واا
 الحضور. المختصة في حالة تخمفه عف
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الػػػدعوى تقػػػديـ المسػػػتندات والبيانػػػات التػػػي تراهػػػا ضػػػرورية  أطػػػراؼ. الطمػػػب مػػػف 2
 ...............لمفصؿ في الدعوى.

يػدفع  أفصاحب العمؿ ضمف فتػرة تحػددها  إلىتطمب  أف األجورد. يجوز لسمطة 
 أوغيػػػػر المدفوعػػػػة  األجػػػػور أو بصػػػػورة غيػػػػر قانونيػػػػة المحسػػػػومة األجػػػػور لمعامػػػػؿ

 أفالغػرض ولهػػا  عػف دفعهػػا فػي المػػدة المعينػة لهػػذا تػػأخرالتػي  أو األداءالمسػتحقة 
 أوتعويضػػػًا تقػػػدرو شػػػريطة أف ال يتجػػػاوز مبمػػػغ التعػػػويض المبمػػػغ المحسػػػـو  تضػػػيؼ

ال يمـز صاحب  أفلؾ ويشترط في ذ عنها، بأجورالمطالب  غير المدفوع عف المدة
أف اقتنعػت السػمطة إذا دفعها  المتأخر أوالناقصة  األجورالعمؿ بدفع تعويض عف 

 أوعػف نػزاع عمػى المبمػغ الواجػب دفعػه  أوكاف ناجمًا عف خطا بحسف نية،  التأخر
 أو األجػػػورالعامػػػؿ عػػػف المطالبػػػة بػػػدفع  عػػػف تخمػػػؼ أو عػػػف حػػػدوث حالػػػة طارئػػػة

 قبولها.

مػف ينػوب  أوبحضػور الطػرفيف  إليهػافػي الػدعوى المقدمػة  األجػورهػ. تنظر سمطة 
غػػاب  إذاالمػػدعي وتنظػػر فيهػػا بحضػػورو  تغيػػب العامػػؿ إذا عنهمػػا وتسػػقط الػػدعوى

 الحالػػة غيابيػػاً  فػػي هػػذو األخيػػرصػػاحب العمػػؿ المػػدعى عميػػه وتصػػدر قرارهػػا بحػػؽ 
اري  مػف تػ أيػاـويكوف قرارها قاباًل لالسػتئناؼ لػدى محكمػة االسػتئناؼ خػالؿ عشػرة 

 لمعامؿ يزيد عمى مئة دينار. المبمغ المحكـو به كاف إذاتبميغه 

قػػرارات  كأنهػاالمختصػة  اإلجػػراءمػػف قبػؿ دوائػر  األجػورو. يػتـ تنفيػذ قػػرارات سػمطة 
 تخضع المبالغ المحكومة بها لمتقسيط. ال أفالنظامية شريطة  صادرة عف المحاكـ

وكػػذلؾ  األجػػورالعامػػؿ لسػػمطة  ز. يعفػػى مػػف الرسػػـو والطوابػػع االدعػػاء المقػػدـ مػػف
 .اإلجراءدوائر  إلىلمتنفيذ  قراراتها المقدمة

 :237ة الماد
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أ . تخػػتص محكمػػة الصػػمح بػػالنظر ، بصػػفة مسػػتعجمة ، فػػي الػػدعاوى الناشػػئة عػػف 
في المناطؽ المشكؿ فيها  باألجورالمتعمقة  باستثناء الدعاوى نزاعات العمؿ الفردية

ثالثػة  الفصػؿ فيهػا خػالؿ يتـ أفالقانوف ، عمى  هذا إحكاـبمقتضى  ل جورسمطة 
 اشهر مف تاري  ورودها لممحكمة .

الفقػرة  أ( مػف هػذو المػادة  إحكػاـقػرار المحكمػة الػذي يصػدر بمقتضػى  يستأنؼب. 
كاف بمثابة  إذاومف تاري  تبميغه  ايوجاه كاف إذاتاري  تفهيمه  مف أياـخالؿ عشرة 

 خػػالؿ ثالثػػيف يومػػًا مػػف صػػؿ فػػي االسػػتئناؼتف أفالوجػػاهي ويترتػػب عمػػى المحكمػػة 
 ديوانها. إلىتاري  ورودو 

محكمػػة الصػػمح مػػف جميػػع الرسػػـو بمػػا فػػي ذلػػؾ  إلػػىج. تعفػػى الػػدعاوى التػػي تقػػدـ 
 الصادرة عنها. رسـو تنفيذ القرارات

قبػػؿ نفػػاذ  مامهػػاأد. تسػػتمر محكمػػة البدايػػة بػػالنظر فػػي الػػدعاوى العماليػػة المنظػػورة 
 هذا القانوف.

   :238دة الما

 أي أوهػذا القػانوف  ألحكػاـمخالفة ارتكبػت خالفػًا  أيأ . ال تسمع اى دعوى بشاف 
الدعوى خالؿ شهر واحد مػف التػاري   صادرة بمقتضاو ما لـ ترفع تعميمات أونظاـ 

 الذي ارتكبت فيه.

 أجػورحقوؽ يرتبها هػذا القػانوف بمػا فػي ذلػؾ  بأيدعوى لممطالبة  أيب. ال تسمع 
منشػػؤها بعػػد مػػرور سػػنتيف عمػػى  أو مهمػػا كػػاف مصػػدرها اإلضػػافية ؿسػػاعات العمػػ

  .واألجورنشوء سبب المطالبة بتمؾ الحقوؽ 

 القانوف المدني:
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 : 457المادة  

ال تسػػمع الػػدعوى عنػػد اإلنكػػار وعػػدـ قيػػاـ العػػذر الشػػرعي إذا انقضػػت سػػنتاف عمػػى 
 الحقوؽ اآلتية:

ص ال يتجػػػروف فػػػي هػػػذو حقػػػوؽ التجػػػار والصػػػناع عػػػف أشػػػياء وردوهػػػا ألشػػػخا – 1
ف أجػػر اإلقامػػة وثمػػف الطعػػاـ عػػاألشػػياء وحقػػوؽ أصػػحاب الفنػػادؽ والمطػػاعـ 

 وكؿ ما أنفقوو لحساب عمالئهـ .

جػػراء مػػف أجػػور يوميػػة وغيػػر يوميػػة ومػػف ثمػػف مػػا ألحقػػوؽ العمػػاؿ والخػػدـ وا – 2
 قاموا به مف توريدات.

 :( 460)المادة 

لمطالبػػة القضػػائية أو بػػأي إجػػراء تنقطػػع المػػدة المقػػررة لعػػدـ سػػماع الػػدعوى با
 قضائي يقـو به الدائف لمتمسؾ بحقه .

 قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية:

 :220المادة 

الدفع بالبطالف غير المتصؿ بالنظاـ العاـ وسائر الدفوع المتعمقة بػاإلجراءات  - 1
غيػػر المتصػػمة بالنظػػاـ العػػاـ، والػػدفع بعػػدـ االختصػػاص المكػػاني أو بوجػػود 

حكػػيـ يجػػب إبػػداؤها معػػًا قبػػؿ إبػػداء أي دفػػع إجرائػػي رخػػر أو طمػػب شػػرط الت
ال سػػقط الحػػؽ فيهػػا . كمػػا يسػػقط حػػؽ الطعػػف فػػي هػػذو  الػػدفاع فػػي الػػدعوى واا

 الدفوع إذا لـ يبدها في الئحة الطعف.

     ويجػػػػب إبػػػػداء جميػػػػع الوجػػػػوو التػػػػي بنػػػػي عميهػػػػا الػػػػدفع المتعمػػػػؽ بػػػػاإلجراءات 
ال سقط الحؽ في ما لـ يبد منها .غير المتصمة بالنظاـ العاـ معًا و   اا
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بطػػػالف تبيمػػػغ الئحػػػة الػػػدعوى ومػػػذكرات الػػػدعوى الناشػػػئة عػػػف عيػػػب فػػػي  - 2
التبيمغ  أو إجراءاته أو فػي تػاري  الجمسػة يػزوؿ بحضػور المطمػوب تبميغػه فػي 

 الجمسة المحددة أو ب يداع مذكرة بدفاعه .

 : 222المادة 

اليتهػػػا أو بسػػػػبب نػػػوع الػػػػدعوى أو الػػػدفع بعػػػدـ اختصػػػػاص المحكمػػػة النتفػػػػاء و  - 1
قيمتهػػا أو بعػػػدـ جػػػواز نظرهػػػا لسػػػبؽ الفصػػػؿ فيهػػػا أو بػػػأي دفػػػع رخػػػر متصػػػؿ 
بالنظػػػاـ العػػػاـ يجػػػوز إثارتػػػه فػػػي أي حالػػػة تكػػػوف عميهػػػا الػػػدعوى وتحكػػػـ بػػػه 

 المحكمة مف تمقاء ذاتها.

إذا أثير دفع متصؿ بالنظاـ العاـ أو بػأي دفػع شػكمي رخػر يترتػب عمػى ثبوتػه  - 2
الحكـ برد الدعوى، يجب عمى المحكمة أف تفصؿ فيه فورًا مف تمقػاء  إصدار

نفسها أو بناًء عمى طمب أحد الخصـو ويكوف القػرار الصػادر بػرد هػذا الػدفع 
 قاباًل لتستئناؼ في موضوع الدعوى .

 : 227المادة 

إذا قضت المحكمة بعدـ إختصاصها وجب عميها إحالة الدعوى بحالتهػا إلػى 
 صة. المحكمة المخت

 : 226المادة 

 لممدعى عميه أف يقابؿ أي ادعاء مف ادعاءات المدعي : 

بطمػب المقاصػػة القضػػائية وطمػب الحكػػـ لػػه بتضػمينات عػػف ضػػرر لحقػػه  - 1
 مف الدعوى األصمية أو مف إجراء حصؿ فيها.

بأي طمب يترتب عمى إجابته أف ال يحكـ لممدعي بطمباته كمها أو بعضها  - 2   
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 بها مقيدة بقيد لمصمحة المدعى عميه.أو أف يحكـ له 

 بأي طمب يكوف متصاًل بالدعوى األصمية بصمة ال تقبؿ التجزئة. - 3   

 تقديمه مما يكوف مرتبطًا بالدعوى األصمية.بما تأذف المحكمة  - 4   

***** 

 ثانيا

 المبادئ القانونية التي استقرت عمييا أحكاـ  محكمة التمييز

 :ـ الدعوى ء العامؿ مف رسو إعفا -2

 المبدأ:

المقصػػود باإلعفػػاء مػػف الرسػػوـ المنصػػوص عميػػو فػػي قػػانوف العمػػؿ ىػػو الرسػػوـ 
المتوجبة عمى الدعاوى عنػد تقػديميا أو تمػؾ التػي تسػتوفي فػي مرحمػة التنفيػذ ، 
وال يشػػمؿ ذلػػؾ الرسػػوـ المتوجػػب دفعيػػا قبػػؿ إقامػػة الػػدعوى ، ألف ىػػذا اإلعفػػاء 

 ألحكاـ قانوف العمؿ . قاصر عمى الدعاوى التي ترفع طبقاً 

 الحكـ:

حيث أف المبادئ العامة التي تحكـ المجوء إلى القضاء، تقضي عمى مف يمجػأ إليػه 
بػػدعوى أف يسػػمؼ الرسػػـو القضػػائية المتوجػػب دفعهػػا قانونػػًا عنهػػا إال إذا استصػػدر 
قػػرارًا بقبػػوؿ دعػػواو بػػدوف رسػػـ ، فػػي حالػػة ثبػػوت عجػػزو عػػف دفػػع رسػػومها ، وذلػػؾ 

، ومراعاة لفقر العامػؿ ومػا يعانيػه  مف نظاـ رسـو المحاكـ 15المادة  عماًل بأحكاـ
مف الحاجة عند فصمه ، وتأكيد المصمحة لمعمػاؿ ، وحتػى ال يحجػـ الكثيػريف مػنهـ 
جػراءات التقاضػي ، فقػد نػص المشػرع فػي  عف المطالبة بحقوقهـ ، ولتيسػير سػبؿ واا
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عمػػى اـ المتقػػدـ ذكػػرو ، مػػف قػػانوف العمػػؿ ، وكاسػػتثناء مػػف األصػػؿ العػػ 137المػػادة 
العمالية التي يرفعها العامؿ ، مف جميع الرسـو  بما  ىإعفاء العماؿ بالنسبة لمدعاو 

 فيها رسـو التنفيذ .

المػذكورة هػو الرسػـو  137ولما كاف المقصود باإلعفاء المنصوص عميه في المادة 
تنفيػػػذ ، فػػػي مرحمػػػة ال ىالمتوجبػػػة عمػػػى الػػػدعاوى عنػػػد تقػػػديمها أو تمػػػؾ التػػػي تسػػػتوف

وبحيػػػث ال يشػػػمؿ الرسػػػـو المتوجػػػب دفعهػػػا قبػػػؿ إقامػػػة الػػػدعوى ، ألف هػػػذا اإلعفػػػاء 
 التي تدفع طبقًا ألحكاـ قانوف العمؿ . ىقاصر عمى الدعاو 

عنػػد تنظيمػػه والتوقيػػع عميػػه وفػػؽ  ىرسػػـ الطػػابع عمػػى عقػػد العمػػؿ يسػػتوف ولمػػا كػػاف
ف نػػػه  1952لسػػػنة  27/أ مػػػف قػػػانوف رسػػػـو الطوابػػػع الػػػواردات رقػػػـ 6أحكػػػاـ المػػػادة 

والحالػػػة هػػػذو ال يعػػػد مػػػف قبيػػػؿ الرسػػػـو القضػػػائية،  وبالتػػػالي فػػػ ف الػػػذي يعفػػػى مػػػف 
الرسػػـو القضػػائية ال يعفػػى حتمػػًا مػػف دفػػع رسػػـ الطػػابع عمػػى المسػػتندات التػػي يكػػوف 
طرفًا فيها أو تمؾ التي نظمت لمصمحته ، ولو كاف المشرع يقصد غيػر ذلػؾ لػنص 

 صراحة عميه .

وكانت دعوى المدعي مستندة إلى عقد عمؿ أبػرزو مػف جممػة بيناتػه لما كاف ذلؾ ، 
، وكػػاف عقػػد العمػػؿ غيػػر معفػػى مػػف رسػػـ طػػابع الػػواردات لمػػا بينػػاو فقػػد كػػاف عمػػى 

مف قانوف رسـو طوابػع الػواردات المشػار  11محكمة االستئناؼ إعماؿ نص المادة 
 إليه رنفًا قبؿ الفصؿ بالدعوى .

 9/5/7002عامة(  تاريخ  )ىيئة  549/7002رقـ القضية :

***** 

                                                       اإلدعاء المتقابؿ:  -7

 المبدأ:
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حيث أف محكمة الصمح تختص بالنظر فػي الػدعاوى الناشػئة عػف نزاعػات العمػؿ 
الفردية فإف اإلدعاء المتقابؿ يكوف مف إختصاص محكمػة الصػمح أيضػا بمػا أنػو 

ًا عػػف عقػػد العمػػؿ الػػذي يحكػػـ العالقػػة بػػيف الطػػرفيف والػػذي اسػػتند إليػػو كػػاف ناشػػئ
 العامؿ بتقديـ الدعوى االصمية لممطالبة بحقوقو العمالية. 

     الحكـ: 

ومف استعراض أوراؽ الدعوى نجد أف مػا توصػمت اليػه محكمػة اإلسػتئناؼ بقرارهػا  
ئناؼ شػػكاًل ألف المطعػػوف بػػه موافػػؽ لمقػػانوف مػػف حيػػث اإلصػػرار عمػػى قبػػوؿ اإلسػػت

اإلدعاء المتقابؿ هو دعػوى مستقمػة عػػف الػدعوى األصػمية وأف رد طمػب النظػر بهػا 
يرفػع يػد المحكمػػة عػف رؤيتهػػا ويجعػؿ القػػرار الصػادر بخصوصػػها قػاباًل لتسػػتئناؼ 
،ولػػذا ف ننػػا نعػػود عػػف القػػرار الػػذي اصػػدرته الهيئػػة العاديػػة لمحكمػػة التمييػػز بتػػاري  

 اإلستئناؼ مف هذو الناحية . ونؤيد محكمة  23/9/99

(مػػف قػػانوف العمػػؿ فػػ ف 137أمػػا مػػف حيػػث الموضػػوع فنجػػد أنػػه وبمقتضػػى المػػادة  
محكمػػة الصػػمح تخػػتص بػػالنظر فػػي الػػدعاوى الناشػػئة عػػف نزاعػػات العمػػؿ الفرديػػة . 

( مػػػف 23وحيػػػث أف مطالبػػػة الشػػػركة لممػػػدعي ببػػػدؿ اإلشػػػعار يتفػػػؽ وأحكػػػاـ المػػػادة  
( مػف نفػس 49طالبػة ببػدؿ األضػرار يتفػؽ وأحكػاـ المػادة  قانوف العمػؿ ،كمػا أف الم

القػػانوف ، فػػ ف اإلدعػػاء المتقابػػؿ يكػػوف مػػف إختصػػاص محكمػػة الصػػمح وناشػػئًا عػػف 
عقد العمؿ الذي يحكـ العالقة بيف الطرفيف والذي استند إليه العامؿ بتقديـ الػدعوى 

مقبػػواًل مػػف حيػػث االصػػمية لممطالبػػة بحقوقػػه العماليػػة ممػػا يجعػػؿ اإلدعػػاء المتقابػػؿ 
(مػػػػف قػػػػانوف اصػػػػوؿ 116الشػػػػكؿ ،وعػػػػالوة عمػػػػى مػػػػا ذكرنػػػػاو فقػػػػد أجػػػػازت المػػػػادة  

عميػػػػه أف يقابػػػػؿ أي ادعػػػػاء لممػػػػدعي وكمػػػػا هػػػػو وارد  ىالمحاكمػػػػات المدنيػػػػة لممػػػػدع
 : 2و1بالفقرتيف 
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بطمب المقاصػة القضػائية وطمػب الحكػـ لػه بتضػمينات عػف ضػرر لحقػه مػف    -1
 الدعوى األصمية . 

طمب يترتب عمى إجابته أال يحكـ لممدعي بطمباتػه كمهػا أو بعضػها أو بأي    -2 
 أف يحكـ له بها مقيدة بقيد لمصمحة المدعي عميه . 

عميػػػه بالػػػدعوى الصػػػمحية ( المتقابػػػؿ ال يخػػػرج عػػػف هػػػذا  ىوحيػػػث أف إدعاء المػػػدع
المفهـو ف ف قبوله والنظػر بموضػوعه يكػوف موافقػًا القػانوف ، ممػا يتعػيف معػه نقػض 

 ار المميز مف هذو الناحية .القر 

 72/9/7000)ىيئة عامة( الموافؽ  706/7000محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 تقادـ الحقوؽ العمالية الناشئة عف عقد العمؿ: -3

 المبدأ:

 تطبػػؽ أحكػػاـ القػػانوف المػػدني ولػػيس قػػانوف العمػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ بتقػػادـ الحقػػوؽ
مػف تػاريخ نشػوء الحػؽ فييػا ، والتي ال تجيز سػماع الػدعوى بعػد مضػي سػنتيف 

 . وليس عف قانوف العمؿ عف عقد العمؿ وذلؾ إذا كانت ىذه الحقوؽ ناشئة

 الحكـ:

بالتػػدقيؽ نجػػد أف التػػزاـ رب العمػػؿ بػػاألمور التػػي يسػػتحقها العامػػؿ ناشػػا عػػف عقػػد 
فػػ ف التقػػادـ الػػذي يسػػري عمػػى تمػػؾ المطالبػػة هػػو  ، وعميػػهالعمػػؿ ولػػيس قػػانوف العمػػؿ

مػػػف القػػػانوف المػػػدني التػػػي تػػػنص عمػػػى عػػػدـ  452/2فػػػي المػػػادة المنصػػػوص عميػػػه 
، ة وغيػر اليوميػة بمضػي سػنتيف عميهػاسماع الدعوى بحقوؽ العماؿ باألجور اليوميػ
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مػف قػػانوف العمػؿ لتعمقهػػا بػالحقوؽ الناشػػئة  ب /138وال وجػه لتطبيػػؽ أحكػاـ المػػادة 
 .دهاواألجور اليومية ليست مف عدا عف قانوف العمؿ والعمؿ اإلضافي ،

وحيػػث أنػػه مضػػت سػػنتاف عمػػى نشػػوء الحػػؽ المطالػػب بػػه ، فػػ ف الػػدعوى بػػه تكػػوف 
وحيػث أف محكمػػة االسػتئناؼ بتطبيقهػػا  المػػادة  غيػر مسػػموعة عمػى نحػػو مػا بينػػاو .

عمى واقعة الػدعوى تكػوف قػد أخطػأت   96لسنة  8مف قانوف العمؿ رقـ  ب /138
مػػػف القػػػػانوف  452/2لمػػػادة فػػػي التطبيقػػػات القانونيػػػة إذ كػػػاف عميهػػػا تطبيػػػؽ حكػػػـ ا

 المدني .

 78/22/7000) ىيئة عامة( تاريخ   276/7000محكمة تمييز حقوؽ رقـ  

***** 

 جمع المطالبات أماـ محكمة الصمح: -4

 المبدأ:

ليس في قانوف العمؿ ما يدؿ عمى اف المشػرع قػد قصػد تجزئػو الػدعوى العماليػو 
مزمػػًا بالمطالبػػو بػػاالجور امػػاـ التػػي يقيميػػا العامػػؿ بعػػد انتيػػاء عممػػو ، ليكػػوف م

سمطة االجور وبالمطالبو بباقي حقوقو العماليو امػاـ قاضػي الصػمح ، فمػيس فػي 
القػػانوف مػػا يحػػوؿ  بػػيف العامػػؿ و المجػػوء الػػى محكمػػة الصػػمح المختصػػو لمنظػػر 

  والفصؿ في جميع حقوقو العماليو اذا ما إختار ذلؾ .  

                          الحكـ:                                

لقػػػد ضػػػمف المشػػػرع قػػػانوف العمػػػؿ نصوصػػػًا تسػػػتوجب سػػػرعة الفصػػػؿ فػػػي القضػػػايا 
التػػػي الزمػػػت قاضػػػي  137العماليػػػه ومػػػف بػػػيف هػػػذو النصػػػوص مػػػا جػػػاء فػػػي المػػػادو 

الصػػمح اف يفصػػؿ فػػي الػػدعوى العماليػػه خػػالؿ ثالثػػة اشػػهر مػػف تػػاري  ورودهػػا الػػى 
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وانطالقػػًا  محكمػػة الصػػمح الػػى عشػػرة ايػػاـ قػػرارالمحكمػػه ، واختصػػرت مػػدة الطعػػف ب
 .سرعة الفصؿ في الدعاوى العماليه مف هذا الحرص مف المشرع عمى 

، النه في غالب االحياف يعتمػد فػي  ةالمادي مف الناحية ومراعاة منه لوضع العامؿ
/أ مػػف قػػانوف العمػػؿ 54معيشػػته عمػػى اجػػورو العماليػػه خػػوؿ مجمػػس الػػوزراء بالمػػادو 

سػػػمطة مػػػف ذوي الخبػػػرو واالختصػػػاص فػػػي شػػػؤوف العمػػػؿ والعمػػػاؿ صػػػالحية تعيػػػيف 
لمنظػر فػػي دعػػاوى العمػاؿ المتعمقػػه بػػاجورهـ فػي حالػػة عػػدـ دفعهػا فػػي مواعيػػدها او 
االنتقػػاص منهػػا او اجػػراء حسػػـ غيػػر قػػانوني مػػف هػػذو االجػػور او عػػدـ دفػػع اجػػور 
سػػػػاعات العمػػػػؿ االضػػػػافيه وذلػػػػؾ لتفصػػػػؿ هػػػػذو السػػػػمطه فػػػػي هػػػػذو الحقػػػػوؽ بصػػػػورو 

تعجمه  في حالة ما اذا كاف العامػؿ ال يػزاؿ عمػى رأس عممػه ، او لػـ يمػر عمػى مس
انتهاء عممه مدة تزيد عمى ستة اشهر ، وقصد المشرع فػي هػذا  الػنص فػتح البػاب 
امػػػاـ العامػػػؿ ليحصػػػؿ عمػػػى مػػػا حسػػػـ او انػػػتقص مػػػف اجػػػرو كميػػػًا او جزئيػػػًا بصػػػورو 

لصػػػػػػمح (  والخضػػػػػػوع سػػػػػػريعه دوف الػػػػػػذهاب الػػػػػػى المحػػػػػػاكـ النظاميػػػػػػه   محكمػػػػػػة ا
الجراءاتها التي قد تطوؿ احيانًا واشترط المشرع عمى العامؿ عند لجوئه الى سمطة 
االجور اف يكوف عمى راس  عممه او اف يقدـ دعواو اليهػا خػالؿ مػدة ال تزيػد عمػى 
ستة اشهر مف تاري  انتهػاء عممػه . وعمػى اف يكػوف الهػدؼ مػف الػدعوى الحصػوؿ 

 .قص او حسـ منه بصورو غير قانونيهاو استكماؿ ما انتعمى االجر الذي لـ يدفع 

امػػػا فػػػي حالػػػة انتهػػػاء عمػػػؿ العامػػػؿ ومطالبتػػػه بكافػػػة حقوقػػػه العماليػػػه التػػػي تتجػػػاوز 
االجػػور فػػاف محكمػػة الصػػمح هػػي المحكمػػه المختصػػه لمنظػػر والفصػػؿ فػػي الػػدعاوى 

ا في العماليه في أي وقت اقاـ العامؿ دعواو ، خالؿ مدة السنتيف المنصوص عميه
مػػػػػف قػػػػانوف العمػػػػؿ ، وتكػػػػػوف محكمػػػػة الصػػػػمح هػػػػػي  138الفقػػػػرو  ب( مػػػػف المػػػػادو 

المختصػػه لمنظػػر فػػي المطالبػػه بػػاالجور او المنػػتقص منهػػا وبػػاجور سػػاعات العمػػؿ 
االضػػػافي اذا ضػػػمت هػػػذو المطالبػػػه الػػػى حقوقػػػه االخػػػرى لممطالبػػػه بهػػػا فػػػي دعػػػوى 

 .واحدو 
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ر االشهر السته الالحقه لتاري  ولو اقيمت الدعوى بها اماـ قاضي الصمح قبؿ مرو 
انتهاء العمؿ اذ انه ليس في قانوف العمؿ ما يػدؿ عمػى اف المشػرع قػد قصػد تجزئػه 
الػػػدعوى العماليػػػه التػػػي يقيمهػػػا العامػػػؿ بعػػػد انتهػػػاء عممػػػه ، ليكػػػوف ممزمػػػًا بالمطالبػػػه 
باالجور اماـ سمطة االجور وبالمطالبه بباقي حقوقه العماليه اماـ قاضػي الصػمح ، 

نما قصد المشرع اف يفتح الباب اماـ العامؿ لممطالبػه بػاجورو امػاـ سػمطة االجػور وا
تسػػػهياًل عميػػػه لمحصػػػوؿ عمػػػى االجػػػور بصػػػورو مسػػػتعجمه اذا شػػػاء ، وهػػػي رخصػػػه 
اعطاها المشرع لمعامؿ ، دوف اف يحوؿ ذلؾ بيف العامػؿ وبػيف المجػوء الػى محكمػة 

ليػػػه اذا مػػػا إختػػػار ذلػػػؾ الصػػػمح المختصػػػه لمنظػػػر والفصػػػؿ فػػػي جميػػػع حقوقػػػه العما
والقػػػوؿ بغيػػػر هػػػذا ال ينسػػػجـ مػػػع قصػػػد المشػػػرع الػػػذي اوجػػػب الفصػػػؿ فػػػي الػػػدعاوى 
العماليػػػه بصػػػػورو مسػػػػتعجمه ، وفيػػػه ارهػػػػاؽ لمعامػػػػؿ وتفسػػػير غيػػػػر سػػػػميـ لمنصػػػػوص 

عميػه اف الػدفع بػاف محكمػة  يي قانوف العمػؿ ، االمػر الػذي ينبنػالتشريعيه الواردو ف
ر فػػي دعػػوى المميػػز ضػػدو المتعمقػػه بػػاالجور دفػػع الصػػمح غيػػر مختصػػه نوعيػػًا لمنظػػ

 غير وارد وحقيقًا بالرد . 

 79/5/7000)ىيئةعامة( تاريخ   2387/2999رقـ القضية : 

***** 

 المجوء إلى التحكيـ : -5

 المبدأ:

المجوء بػالطرفيف عمى حػؿ أي نػزاع ينشػأ بينيمػا عػف تنفيػذ عقػد العمػؿ إذا اتفؽ 
 مافػاف تمسػكي ،بشرط التحكيـ الوارد بعقد العمؿ أي منيما إلى التحكيـ . وتمسؾ

قانوف العمؿ أي نص  كونو لـ يرد في. وال قانوف العمؿىذا ال يخالؼ حكـ العقد 
 يمنع مف المجوء إلى التحكيـ .
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  الحكـ:

فض النزاعات بشكؿ عػاـ هػو مػف اختصػاص المحػاكـ بأنواعهػا ، واف  أفاألصؿ  
كػػاف طبيعيػًا أو اعتباريػًا واف هػذا الحػػؽ المجػوء إلػى المحػاكـ هػػو حػؽ لكػؿ شػخص أ

 مف الدستور . 111مصوف بالمادة 

اوضػػحت التشػػريعات النافػػذة فػػي المممكػػة اختصاصػػات كػػؿ محكمػػه ، ويسػػتفاد مػػف  
أف محاكـ الصمح هي  96لسنة  8/أ ( مف قانوف العمؿ األردني رقـ 137المادة   

ت قيمػة المطالبػة . ولمػا صاحبة االختصاص لمنظر في الدعاوى العمالية مهما بمغ
كػاف التحكػػيـ هػػو عبػػارة عػػف عقػػد بمقتضػاو يتفػػؽ شػػخص أو اكثػػر عمػػى إحالػػة نػػزاع 

يف لمفصؿ فيه بداًل مف االلتجاء نهما في تنفيذ عقد معيف عمى محكمنشأ أو ينشأ بي
إلػػى القضػػاء المخػػتص واذا وجػػد مثػػؿ هػػذا الشػػرط التػػـز الطرفػػاف بػػه ولػػيس لهمػػا أف 

نزاعػػػًا اتفػػػؽ فػػػي العقػػػد عمػػػى اف يكػػػوف الفصػػػؿ فيػػػه بواسػػػطة يطرحػػػا عمػػػى المحكمػػػة 
المحكمػػػيف   كتػػػاب شػػػرح تشػػػريعات التحكػػػيـ لممستشػػػار الػػػدكتور عبػػػد الفتػػػاح مػػػراد 

( مػف عقػد العمػؿ عمػى مػا  7تفؽ طرفػا عقػد العمػؿ فػي المػادة   ا( . فاذا  66ص/
تحكػػيـ يمػػي   أيػػة خالفػػات تنشػػأ بػػيف الفػػريقيف وتكػػوف ناتجػػة عػػف هػػذا العقػػد تحػػاؿ لم

وفؽ أحكاـ قانوف التحكيـ األردني الساري المفعوؿ ( . فاف المسػتفاد مػف حكػـ هػذو 
أ بينهمػػػا عػػػف تنفيػػػذ عقػػػد العمػػػؿ المػػػادة بػػػأف الطػػػرفيف اتفقػػػا عمػػػى حػػػؿ أي نػػػزاع ينشػػػ

إلػػى التحكػػيـ . وحيػػث أف العقػػد شػػريعة المتعاقػػديف وبمػػا أف الجهػػة المػػدعى  المجوءبػػ
يـ الوارد بعقد العمػؿ فػاف تمسػكها هػذا ال يخػالؼ عميها المميزة تمسكت بشرط التحك

حكـ العقد . اما القوؿ أف شرط التحكيـ الوارد في عقػد العمػؿ يخػالؼ أحكػاـ قػانوف 
العمػػؿ والنظػػاـ العػػاـ فقػػوؿ غيػػر وارد مػػا داـ أف قػػانوف العمػػؿ لػػـ يػػرد فيػػه أي نػػص 

 يمنع مف المجوء إلى التحكيـ . 

ف قػانوف العمػؿ هػو حصػر الػدعاوى العماليػة /أ ( م137يستفاد مف المادة    وحيث
بمحػػاكـ الصػػمح مهمػػا بمغػػت قيمتهػػا تسػػهياًل عمػػى العمػػاؿ وتالفيػػًا لمػػنص السػػابؽ فػػي 
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الذي كاف يعتبر المحكمة صاحبة لمنظػر  1961لسنة  21قانوف العمؿ الممغي رقـ 
بالػػػدعوى بحسػػػب قيمػػػة الػػػدعوى . واف الػػػنص القػػػانوني هػػػذا ال يمنػػػع أطػػػراؼ عقػػػد 

ف االتفاؽ بالمجوء إلى التحكيـ . ما داـ أف التحكيـ في حقيقته هو مؤسسػه العمؿ م
اختياريػػػػه يوجػػػػدها الخصػػػػـو باختيػػػػارهـ لحسػػػػـ نػػػػزاع قػػػػاـ فيمػػػػا بيػػػػنهـ واف  يةقضػػػػائ

المحكمػػػػيف يمارسػػػػوف مهػػػػاـ القضػػػػاة مػػػػف حيػػػػث التحقيػػػػؽ فػػػػي القضػػػػية المعروضػػػػة 
 -ود. ادريػس العمػوي   الػدكتور مػأموف الكزبػري  ويصدروف حكمًا ممزمًا لمطرفيف .

شػػرح المسػػطرة المدنيػػة الجػػزء الثالػػث ( وحيػػث أف الهػػدؼ مػػف التحكػػيـ هػػو التيسػػير 
عمػػػػى المتقاضػػػػيف باختصػػػػار الوقػػػػت واحتػػػػراـ إرادة الطػػػػرفيف بمػػػػا يثقػػػػوف بػػػػه لفػػػػض 
نزاعاتهـ بأيسر السبؿ لذلؾ فاف التحكيـ هو طريؽ استثنائي مف القاعدة العامة فػي 

 خالفة لمنظاـ العاـ . حؿ النزاع وليس فيه أي م

( مػف قػانوف التحكػيـ المجػوء إلػى التحكػيـ فػي المسػائؿ التػي  9جازت المػادة   أ وقد
 تسػػتحؽ يجػػوز فيهػػا الصػػمح . وحيػػث أف الحقػػوؽ العماليػػة التػػي يطالػػب بهػػا العامػػؿ

بعػػد انتهػػاء عممػػه فانػػه يممػػؾ حػػؽ التصػػرؼ فػػي هػػذو الحقػػوؽ والمصػػالحة عميهػػا . 
التحكػيـ ال يحرمػه مػف حقوقػه العماليػة مػا داـ أف التحكػيـ هػو لذلؾ فاف المجوء إلى 

طريؽ اتفاقي لحؿ النزاع أماـ هيئة التحكيـ ووفقًا الحكاـ قػانوف العمػؿ . وحيػث أف 
االتفاؽ عمى التحكيـ ال يسمب القضاء اختصاصه لمبت في النزاع ااّل إذا تقدـ أحػد 

لػػدعوى اعمػػااًل الحكػػاـ الخصػػـو بطمػػب لوقػػؼ اإلجػػراءات قبػػؿ الػػدخوؿ فػػي أسػػاس ا
المػدعى  -/ب مف قانوف أصوؿ المحاكمػات المدنيػة وحيػث أف المميػزة 119المادة 
قػػػد تقػػػػدمت بطمػػػب لػػػرد الػػػػدعوى قبػػػؿ الػػػدخوؿ باألسػػػػاس لتمسػػػكها بشػػػػرط  -عميهػػػا 

التحكػيـ الػوارد بعقػد العمػؿ لػذا يكػوف الحكػـ بعػدـ األخػذ بشػرط التحكػيـ الػذي أثارتػه 
 .لعقد وبالتالي يخالؼ حكـ القانوفط الوارد في االمدعى عميها يخالؼ الشر 

 26/6/7005 )ىيئة عامة( 20/7005محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 
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 لعامؿ في صناديؽ اإلدخار:ا حقوؽ -6

 المبدأ:        

ترتبػة لمعامػؿ فػي صػندوؽ اإلدخػار المنشػأ فػي المؤسسػة التػي متعتبر الحقوؽ ال
ات حوليػػػا نزاعػػػات عماليػػػة تػػػدخؿ فػػػي عمػػػؿ بيػػػا حقوقػػػا عماليػػػة وتعتبػػػر النزاعػػػ

 اختصاص محكمة الصمح. 

 الحكـ: 

إف اجتهػػاد محكمتنػػا قػػػد ذهػػػب إلػػى أف حػػػؽ العامػػؿ عنػػد إنهػػاء خدمتػػه فػػي صػػناديؽ 
/أ هي مف الحقوؽ العماليػه ويعتبػر النػزاع 33اإلدخار المنصوص عميها فػي المادة 

لسػنة  8مػػف قانػػوف العمػؿ رقػػـ  137حوله نزاعػػًا عماليػػًا تسػري عميػػه أحكػاـ المػػادة 
 ( . 331/2112  تمييز حقوؽ رقـ  96

/أ مف هذا القانوف قد نصت عمى أف تختص محكمة الصػمح 137وحيث أف المادة 
فتكػػوف محكمػػة الصػػمح هػػي   ةبػػالنظر بالػػدعاوى الناشػػئه عػػف نزاعػػات العمػػؿ الفرديػػ

 صاحبة اإلختصاص بنظر الدعوى . 

لسنة  24مػف قانػوف أصوؿ المحاكمػات المدنيػه رقػـ  112وفي ذلػؾ نجػد أف المػادة 
أوجبػػػػت عمػػػػى أنػػػػه إذا قضػػػػت المحكمػػػػه بعػػػػدـ اختصاصػػػػها أف تحيػػػػؿ الػػػػدعوى  88

بحالتهػػا إلػػى المحكمػػة المختصػػة سػػواء كػػاف اإلختصػػاص نوعيػػًا أو مكانيػػًا    بشػػرط 
يػه أف تتـ اإلحاله إلى المحاكـ المنصػوص عميهػا فػي قػانوف تشػكيؿ المحػاكـ النظام

ذا كانت الجهة القضائية المحػاؿ إليهػا جهػة قضػائيه مسػتقمه عػف القضػاء المػدني  واا
 فعميها أف تقـو برد الدعوى ال إحالتها إليها .
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وحيث أف القػوؿ بػأف اإلحالػه ال تكػوف إال فػي حالػػة اإلختصػاص المكػاني هػو قػوؿ 
نوف مػػف قػػا 111و 111جػػاء حكمهػػا بعػػد المػػواد  112غيػػر سػػديد بػػدليؿ أف المػػادة 

 األصوؿ المدنية الباحثه في اإلختصاص المكاني واإلختصاص النوعي والقيمي .

وحيث أف الحكـ المميز انتهى إلػى خػالؼ ذلػؾ فيكػوف واقعػًا فػي غيػر محمػه وحريػًا 
 بالنقض مف هذو الجهه .

 78/27/7004تاريخ    7634/7004محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 :مدد الطعف في الدعاوى العمالية -7

 المبدأ:

بما أف النص الخاص بمدد الطعف الوارد في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية قد 
صدر بعد صدور قانوف العمؿ فيستفاد مف ذلؾ أف ىذا النص قد جػاء معػداًل لمػا 
ىػػو وارد فػػي قػػانوف العمػػؿ بالنسػػبة البتػػداء مػػدة الطعػػف فػػي األحكػػاـ الصػػمحية 

عشػػرة أيػػاـ تبػػدأ مػػف اليػػوـ الثػػاني  الصػػادرة بقضػػايا عماليػػة بحيػػث أصػػبح  خػػالؿ
 لتفييـ الحكـ   أو لتبميغو إذا كاف بمثابة الوجاىي .

 الحكـ:

مػػػف المقػػػرر أنػػػه إذا تعػػػارض القػػػانوف العػػػاـ مػػػع القػػػانوف الخػػػاص ، وكػػػاف العػػػاـ قػػػد 
ذا  صػػدر قبػػؿ القػػانوف الخػػاص فيعتبػػر القػػانوف الخػػاص إسػػتثناء مػػف القػػانوف العػػاـ واا

الخاص فهو معدؿ لمخاص ، وعميه ولما كاف قانوف العمؿ صدر القانوف العاـ بعد 
هػػو قػػانوف خػػاص بالنسػػبة لقػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة  1996لسػػنة  8رقػػـ 
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أي بعػػػد تػػػاري   18/3/2111، الػػػذي صػػػدر بتػػػاري   2111لسػػػنة  14المعػػػدؿ رقػػػـ 
 والذي نظـ حساب المواعيد . 1996لسنة  8صدور قانوف العمؿ رقـ 

 14مػف قػانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػة المعػدؿ رقػـ  23المػادة ومف الرجوع إلى 
 والتي تنص عمى ما يمي :  2111لسنة 

كاف الميعػاد مقػدرًا باأليػاـ أو بالشػهور  اعمى الرغـ مما ورد في أي قانوف رخر إذ  
أو بالسنيف فال يحسػب فيػه يػـو التبميػغ أو اليػـو الػذي حػدث فيػه األمػر المعتبػر فػي 

كػاف  الػذييعػاد بانقضػاء اليػـو األخيػر منػه جريًا لمميعاد وينقضػي المنظر القانوف م
يجػب أف يحصػؿ فيػه اإلجػراء أمػا إذا كػاف الميعػاد ممػا يجػب إنقضػاؤو قبػؿ اإلجػػراء 

 فال يجوز حصوؿ اإلجراء إال بعد إنقضاء اليـو األخير مف الميعاد ....((.

مػػف قػػانوف  137المػػادة والمسػػتفاد مػػف هػػذا الػػنص أنػػه جػػاء معػػداًل لمػػا هػػو وارد فػػي 
العمػػػؿ سػػػالؼ الػػػذكر بالنسػػػبة البتػػػداء مػػػدة الطعػػػف فػػػي األحكػػػاـ الصػػػمحية الصػػػادرة 
بقضػػػػايا عماليػػػػة بحيػػػػث أصػػػػبح الطعػػػػف باإلحكػػػػاـ الصػػػػمحية فػػػػي القضػػػػايا العماليػػػػة 
إستئنافًا ، خالؿ عشرة أياـ تبدأ مف اليـو الثاني لتفهيـ الحكػـ إذا كػاف وجاهيػًا ومػف 

ًً لممػػػػادة اليػػػػـو الثػػػػاني لتبمي مػػػػف  171غػػػػه إذا كػػػػاف بمثابػػػػة الوجػػػػاهي وذلػػػػؾ إعمػػػػااًل
 األصوؿ المدنية والتي تنص : 

  عمػػػػى الػػػػرغـ ممػػػػا ورد فػػػػي أي قػػػػانوف رخػػػػر تبػػػػدأ مواعيػػػػد الطعػػػػوف فػػػػي األحكػػػػاـ 
 الوجاهية مف اليـو التالي لتاري  صدورها ... ( .

 23/9/2111وعميه ولمػا كػاف الحكػـ الصػمحي المسػتأنؼ قػد صػدر وجاهيػًا بتػاري  
فيكوف اإلستئناؼ مقدمًا ضمف المدة القانونية  3/11/2111وقدـ اإلستئناؼ بتاري  

، وحيث أف محكمة اإلستئناؼ قد طبقػت هػذا المبػدأ فيكػوف قرارهػا صػحيحًا وموافقػًا 
 ألحكاـ القانوف ويغدو هذا السبب غير وارد عمى القرار المميز ويتعيف ردو .
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 32/3/7007تاريخ   879/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 الطعف في قرارات الحكـ الصادرة عف سمطة األجور: -8

 المبدأ:

، تػػوازي سػػمطة االجػػور محكمػػة الدرجػػة االولػػى فيمػػا ىػػو داخػػؿ فػػي اختصاصػػيا
سػواء صػدر الحكػـ يكػوف ايضػا قػابال لمطعػف اسػتئنافا  ىاقرار  وينبني عمى ذلؾ أف

  بحضور األطراؼ أو بغيابيـ.

 الحكـ:

/هػػػػ( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ لسػػػمطة االجػػػور اجػػػراءات نظػػػر 54احكػػػاـ المػػػادة  رسػػػمت 
حػػالتي حضػػور او غيػػاب أي مػػف طرفػػي الػػدعوى بحيػػث تسػػقط  الػػدعوى امامهػػا فػػي

محاكمػة المػدعى عميػه غيابيػا  دعوى العامؿ في حالػة غيابػه عػف المحاكمػة وتجػري
قػرار  ؼفي حالة غيابه عف الدعوى وحضور المدعي ، ولممدعى عميػه حػؽ اسػتئنا

السمطة خػالؿ عشػرة ايػاـ مػف تػاري  تبميغػه القػرار الصػادر بغيابػه وبشػرط اف يكػوف 
المحكـو به يزيد عمى مائة دينار ، اما في حالة حضور الطرفيف فمـ تتطرؽ  المبمغ
الوجاهي تاركػة االمػر الػى نصػوص قػانوف العمػؿ االخػرى التػي  ( لمحكـ54المادة  

مجتمعػػة تحقيقػػا لمغايػػة التػػي ارادهػػا  مػػؿ بهػػايجػػب اف تقػػرا مػػع بعضػػها الػػبعض ويع
 . المشرع مف هذا القانوف وهي سرعة الفصؿ في الدعاوى العمالية

( مف ذات القانوف فقد قضت بحػؽ اسػتئناؼ قػرار 137وبالرجوع الى احكاـ المادة  
يصػدر بمقتضػى الفقػرة  أ( منهػا خػالؿ عشػرة ايػاـ مػف تػاري  تفهيمػه  المحكمة الذي
غػه اذا كػاف بمثابػة الوجػاهي ويترتػب عمػى المحكمػػة تبمي ا ومػف تػاري اذا كػاف وجاهيػ
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تػػاري  ورودو الػػى ديػػواف محكمػػة  اف تفصػػؿ فػػي االسػػتئناؼ خػػالؿ ثالثػػيف يومػػا مػػف
قػػرار  االسػػتئناؼ ، وحيػػث اف هػػذو المػػادة اعطػػت الحػػؽ لطرفػػي الػػدعوى باسػػتئناؼ

هػو داخػؿ فػي  محكمة الصمح واف سمطة االجور توازي محكمة الدرجة االولػى فيمػا
اصػػبح مػػف اختصػػاص محكمػػة الصػػمح اذا اقيمػػت الػػدعوى بعػػد  اختصاصػػها والػػذي

يكػػوف فػػاف قػػرار سػػمطة االجػػور  مضػػي سػػتة شػػهور عمػػى انتهػػاء عمػػؿ العامػػؿ لػػذلؾ
 .ايضا قابال لمطعف استئنافا 

فػػػي شػػػيء اف تكػػػوف الػػػدعوى المتعمقػػػة  ولػػػيس مػػػف المنطػػػؽ والعقػػػؿ وال مػػػف العدالػػػة 
جور ساعات العمؿ االضافي غير قابمة لمطعف في حاؿ رؤيتها باجور العامؿ او با

مػف قبػػؿ سػػمطة االجػػور عنػدما تقػػاـ والعامػػؿ عمػػى راس عممػه او خػػالؿ سػػتة شػػهور 
انتهاء عممه وهي نفسها قابمة لمطعف عندما تقاـ اماـ محكمة الصمح بعد  مف تاري 

رات عمػػػؿ العامػػػؿ . اضػػػافة الػػػى اف تحصػػػيف قػػػرا مضػػػي سػػػتة شػػػهور عمػػػى انتهػػػاء
قػانوني صػريح ولػيس عػف  المحاكـ او سمطة االجور مف الطعف ال يكػوف اال بػنص

التشريعات اف  طريؽ التاويؿ والتفسير او القياس الف مف مبادىء العدالة في جميع
تكوف االحكاـ والقرارات قابمػة لمطعػف واالسػتثناء مػف ذلػؾ هػو تحصػينها عػف طريػؽ 

 الصريح بعدـ قابميتها لمطعف . النص

المدنيػػة وال فػػي  يػػث لػػـ يػػرد فػػي قػػانوف العمػػؿ وال فػػي قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػاتوح 
 غيرها مف القوانيف نص قانوني يمنع ايا مف طرفي الدعوى العمالية مف الطعف فػي

حقه عندما يكوف المبمغ المحكػـو بػه يزيػد عمػى المائػة دينػار وتظػؿ بالحكـ الصادر 
/ب( مف قانوف العمؿ هي الواجبة 137المنصوص عميها بالمادة   القاعدة االصمية

فػػػي الػػػدعاوى العماليػػػة لمطعػػػف بهػػػا اسػػػتئنافا  التطبيػػػؽ وهػػػي قابميػػػة االحكػػػاـ الصػػػادرة
 سواء اكانت صادرة بحضور الخصـو اـ بغيابهـ . 

 78/6/7000 )ىيئة عامة( تاريخ7002/ 2277محكمة تمييز حقوؽ رقـ 
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***** 

 الصفة القضائية لسمطة دعاوى األجور: -9

 دأ:المب

لقػػػػد أعطػػػػى القػػػػانوف لسػػػػمطة االجػػػػور سػػػػمطة الفصػػػػؿ فػػػػي النزاعػػػػات العماليػػػػو 
مػف قػانوف العمػؿ وبػذلؾ يكػوف قػد اضػفى عمػى  54المنصوص عمييا في المادة 

عمميا صفة العمؿ القضائي وال ينزع عنيا ىذه الصفو حقيقة أف ىيئػة المحكمػة 
 او السمطو تعيف مف قبؿ مجمس الوزراء.

 الحكـ:

مػف قػانوف العمػؿ   54نعػاو المميػزة مػف عػدـ دسػتورية وشػرعية المػادة وحيث اف ما ت
مػػف قػػانوف العمػػؿ هػػي نػػص مػػف نصػػوص هػػذا القػػانوف  54غيػػر سػػديد ألف المػػادة 

الػػذي صػػدر وفقػػًا لالصػػوؿ ومسػػتندًا فػػػي ذلػػؾ الػػى نصػػوص الدسػػتور والػػذي اضػػفى 
وهػذا مػا  الشرعيه عمى قػانوف العمػؿ بكافػة مػوادو ممػا يحصػنها مػف الطعػف وااللغػاء

 . 113و  93و  45و  31و  27تناوله الدستور خاصة في مواد 

وعميه ف ف اناطة تعييف الجهة التي تفصؿ في بعض النزاعات بمجمس الوزراء أمر 
يتفؽ واحكاـ القػانوف والدسػتور وال يعنػي اف مجمػس الػوزراء خػرج عػف احكػاـ المػادة 

محػاكـ اذ اف القػانوف مف الدستور التي جعمػت حػؽ التقاضػي مػف اختصػاص ال 27
اعطى لسػمطة االجػور سػمطة الفصػؿ فػي النزاعػات العماليػه المنصػوص عميهػا فػي 

مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ وبػػػذلؾ يكػػػوف قػػػد اضػػػفى عمػػػى عممهػػػا صػػػفة العمػػػؿ  54المػػػادة 
القضػػػائي وال ينػػػزع عنهػػػا هػػػذو الصػػػفه كػػػوف هيئػػػة المحكمػػػة او السػػػمطه تعػػػيف مػػػف 

ر تخضػع لمطعػف لالسػتئناؼ والتمييػػز مجمػس الػوزراء ، كمػا اف احكػاـ سػمطة االجػو 
 مما ال يخرج سمطة االجور عف مفهـو القاضي الطبيعي . 
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مػػف قػػانوف العمػػؿ واف لػػـ تػػنص عمػػى اف يكػػوف مػػف يتػػولى  54كمػػا نجػػد اف المػػادة 
سػػمطة االجػػور قاضػػيًا فقػػد اجػػازت تعيينػػه مػػف ذوي الخبػػرو واالختصػػاص فػػي شػػؤوف 

 اء الصالحية التقديريه في هذا التعييف .العمؿ وقد جعمت هذو المادة لمجمس الوزر 

وال يوجد في القانوف أي شرط بأف يكوف مف يتولى سمطة االجور مف غير مػوظفي 
مػف قػانوف العمػؿ عمػى اف يتػولى سػمطة  54وزراة العمؿ بؿ جاء النص فػي المػادة 

االجور شخص مف ذوي الخبرو واالختصاص في شػؤوف العمػؿ يتػألؼ مػف شػخص 
فػػػ ف هػػػذا التعيػػػيف ال يتنػػػاقض مػػػع القػػػانوف ذلػػػؾ اف مػػػوظفي وزارة  أو اكثػػػر ، وعميػػػه

 .العمؿ لديهـ الخبرو في شؤوف العمؿ 

نجػػد اف سػػػمطة األجػػػور تػػوازي محكمػػػة الدرجػػػه االولػػػى ومحكمػػة الصػػػمح فيمػػػا هػػػو  
داخػػػؿ فػػػي اختصاصػػػها والػػػذي يصػػػبح مػػػف اختصػػػاص محكمػػػة الصػػػمح اذا اقيمػػػت 

ؿ العامػػؿ ، كمػػا نجػػد اف كػػؿ مػػا الػػدعوى بعػػد مضػػى سػػتة شػػهور عمػػى انتهػػاء عمػػ
يتعمػػؽ بالمطالبػػه بػػاألجور ومنهػػا االجػػور المتعمقػػه بأيػػاـ العطػػؿ االسػػبوعيه والتػػى ال 

مػف  54تخرج عف مفهـو األجػور تػدخؿ فػي اختصػاص سػمطة األجػور وفقػًا لممػادة 
قػػانوف العمػػؿ ، هػػذا باالضػػافة الػػى اف محكمػػة التمييػػز بقػػرار الهيئػػة العامػػه سػػالؼ 

 ت بهذا االمر مما يجعؿ المجادلة في هذو المسألة في غير محمها.  الذكر قد بت

 24/7/7007تاريخ   2478/7007محكمة تمييز حقوؽ رقـ   

***** 

 صاحب العمؿ: لتي ينظمياحجية المستندات ا -20

 المبدأ:
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لممحكمة عنػد الحكػـ لمعامػؿ بمطالباتػو العماليػة األخػذ بالمسػتندات التػي يصػدرىا 
مف صػاحب العمػؿ نفسػو مػا دامػت  موقعةمؿ ولو كانت غير اسب صاحب العمح

 مستخمصة مف سجالت مؤسستو.

 الحكـ:

ال يخػػالؼ القػػانوف الحكػػـ لمعامػػؿ بحقوقػػه العماليػػة اسػػتنادا الػػى مسػػتند صػػادر عػػف 
المدعى عميها واف لـ يكف هػذا المسػتند موقعػا مػف المفوضػيف عػف  محاسب الشركة

فػػػي المسػػػتند مستخمصػػػة مػػػف سػػػجالت الشػػػركة  الشػػػركة طالمػػػا اف البيانػػػات الػػػواردة
 وموقع مف محاسب الشركة ويتعمؽ باحد العامميف فيها .

اف حػػػػؽ رب العمػػػػػؿ بفصػػػػػؿ العامػػػػؿ دوف اشػػػػػعار اذا اعتػػػػػدى عمػػػػى احػػػػػد رؤسػػػػػائه 
/ط( مػف قػانوف العمػؿ ، يكػوف قبػؿ انتهػاء عمػؿ العامػؿ ، 28  بالتحقير وفقػا لممػادة

العامػؿ لػدى رب العمػؿ فانػه ال يحرمػه مػف  اما اف حدث االعتداء بعد انتهػاء عمػؿ
 بدؿ االشعار .

( مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية انه اذا كانػت 3/ 188اوضحت المادة  وقد 
التػي تػداركتها محكمػة االسػتئناؼ ممػا يضػر بنتيجػة الحكػـ او  االجراءات واالخطاء

الحكـ المستانؼ فتقـو محكمة االستئناؼ بفس   كاف الحكـ بحد ذاته مخالفا لمقانوف
قػػانوف محػػاكـ الصػػمح تقضػػي  ( مػػف29والحكػػـ باسػػاس الػػدعوى ، كمػػا اف المػػادة  

 بػػالحكـ باسػػاس الػػدعوى اذا وقػػع الخطػػا فػػي الحكػػـ المسػػتانؼ ، وحيػػث اف محكمػػة
 االستئناؼ فسخت قرار محكمة الصمح لوقػوع خطػا فيػه فقػد كػاف عميهػا الفصػؿ فػي

 اساس الدعوى .

ا بتقػديـ ادعػاء متقابػؿ لممطالبػة بمػا هػو مسػتحؽ لهػا بذمػة ذا لـ تقـ المػدعى عميهػف 
فس  الحكـ المستانؼ واعادته الى محكمة الصمح الحتساب ما يستحؽ  العامؿ فاف
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ال وجػه لمطعػف و  لمقػانوف ومسػتوجب الػنقض . لممدعى عميهػا بذمػة المػدعي مخػالؼ
عميهػػا بػػالحكـ االسػػتئنافي المنصػػب عمػػى اف محكمػػة االسػػتئناؼ لػػـ تسػػمح لممػػدعى 

ادعاء متقابؿ لممطالبة بما يستحؽ لها بذمة العامؿ طالمػا اف المػدعى عميهػا  بتقديـ
بتقديـ ادعاء متقابؿ اضافة الى اف االدعاء المتقابػؿ ال يكػوف  لـ تطمب السماح لها

( مػػف قػػانوف اصػػوؿ 116وفقػػا لمقتضػػيات المػػادة   اال امػػاـ محكمػػة الدرجػػة االولػػى
 المحاكمات المدنية . 

 6/6/7002)ىيئة عامة( تاريخ7002/ 707تمييز حقوؽ رقـ  محكمة

 اإلستئناؼ التبعي في الدعاوى العمالية: -22 

 المبدأ:

لممسػػتأنؼ عميػػو بعػػد تبميغػػو الئحػػة االسػػتئناؼ فػػي الػػدعاوى العماليػػة ، اف يقػػدـ 
الئحة جوابيو خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ تبميغو الالئحة ، مما يستفاد منو ، انو 

    .لتقديـ استئناؼ تبعي في ىذه الدعاوىال مجاؿ 

  الحكـ: 

وعػػػػػف السػػػػػبب الػػػػػذي ينعػػػػػى فيػػػػػه المميػػػػػز عمػػػػػى محكمػػػػػة االسػػػػػتئناؼ الخطػػػػػأ بردهػػػػػا 
االسػػػتئناؼ شػػػكاًل ، وذلػػػؾ الحتسػػػابها مػػػدة االسػػػتئناؼ مػػػف تػػػاري  صػػػدور الحكػػػـ ، 
ولػيس مػػف اليػػـو التػالي لصػػدورو ، وكػػاف عميهػا تطبيػػؽ احكػػاـ قػانوف محػػاكـ الصػػمح 

عمػػت مبػػدأ سػػرياف مػػدة االسػػتئناؼ مػػف اليػػـو التػػالي لتفهػػيـ الحكػػـ او تبميغػػه التػػي ج
 .باعتبارو القانوف األخص واألولػػى بالتطبيؽ 

وفػػػي ذلػػػؾ نجػػػد ، اف هػػػذا النعػػػي غيػػػر وارد ، ألف قػػػانوف العمػػػؿ هػػػو قػػػانوف خػػػاص 
بالقضػػايا الناشػػئة عػػف نزاعػػات العمػػؿ الفرديػػه ، قػػد خػػرج عػػف القاعػػدو المنصػػوص 
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قػػػػانوف محػػػػاكـ الصػػػػمح وهػػػػو قػػػػانوف عػػػػاـ بخصػػػػوص مبػػػػدأ سػػػػرياف مػػػػدة  عميهػػػػا فػػػػي
االسػػتئناؼ ، بػػأف جعمهػػا تبػػدأ مػػف يػػـو تفهػػيـ الحكػػـ او تبميغػػه ، طبقػػًا لػػنص المػػادة 

، عارض الخػاص مػع العػاـ/ب منه ، وهي الواجبة التطبيؽ تطبيقًا لقاعدة اذا ت137
   .قدـ القانوف الخاص

سػػػػتئناؼ هػػػػذا الػػػػنهض ، فػػػػ ف ردهػػػػا ل وحيػػػػث اف محكمػػػػة االسػػػػتئناؼ سػػػػارت عمػػػػى 
شػكاًل لتقديمػػه خػارج ميعػػادو القػانوني ، يكػػوف واقعػًا فػػي  األصػمي المقػػدـ مػف المميػػز

 وف ، مما يتعيف معه رد هذا السبب.محمه وموافقًا لمقان

وعف السبب الذي ينعى فيػه المميػز عمػى محكمػة االسػتئناؼ الخطػأ بػرد االسػتئناؼ 
مػف قػانوف محػاكـ الصػمح التػي  1/2بػذلؾ حكػـ المػادة  التبعي المقدـ منػه ، مخالفػة

تحيػػػؿ الػػػى قػػػانوف اصػػػوؿ المحاكمػػػات المدنيػػػه فيمػػػا ال يتعػػػارض مػػػع قػػػانوف محػػػاكـ 
 الصمح. 

 28/5وفي ذلؾ نجد ، اف هذا النعى غير وارد ، ذلؾ اف ما يفهػـ مػف نػص المػادة 
ئناؼ ، اف مػػف قػػانوف محػػاكـ الصػػمح ، اف لممسػػتأنؼ عميػػه بعػػد تبميغػػه الئحػػة االسػػت

يقدـ الئحة جوابيػه خػالؿ عشػرة أيػاـ مػف تػاري  تبميغػه الالئحػة ، ممػا يسػتفاد منػه ، 
انه ال مجاؿ لتقديـ اسػتئناؼ تبعػي فػي القضػايا الصػمحية ، فػي حػاؿ تقػديـ الخصػـ 
اآلخػػر اسػػتئناؼ اصػػميًا باالضػػافة الػػى اف مػػا ورد الػػنص عميػػه فػػي قػػانوف األصػػوؿ 

االسػتئناؼ التبعػي ، ال يػتالئـ مػع احكػاـ قػانوف محػاكـ المدنيه بالنسبة لجواز تقػديـ 
الصمح وطبيعة القضايا الصمحية التي ينظر الطعف باحكامها تدقيقًا ، طبقًا لمفهـو 

 .مف قانوف محاكـ الصمح  1/2المادة 

 32/2/7000تاريخ  2999/ 2835محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 
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 الدعوى العمالية:الصفة اآلمرة لمقواعد المنظمة إلقامة  -27 

 المبدأ:

اف النصوص القانونية لمفقو والقضاء المنظمػة لرفػع الػدعوى ، ىػي مػف القواعػد 
االمػػرة ، والتػػي تتمتػػع بػػاالثر الفػػوري لصػػدورىا ، وتطبػػؽ  االصػػولية ذات الصػػفة
الػػدعاوى التػػي صػػدرت بيػػا  ، امػػا فػػي ظػػؿ القػػانوف النافػػذ عمػػى الػػدعاوى القائمػػة

 الجديد فيطبؽ عمييا القانوف القديـ . احكاـ قبؿ صدور القانوف

 الحكـ:

اف النصوص القانونية لمفقه والقضاء المنظمػة لرفػع الػدعوى ، والمحكمػة المختصػة 
طعف باالحكاـ ومواعيػدها ، لسيرها حتى صدور الحكـ بها وطرؽ ا بها ، واجراءات

لصدورها  مرة ، والتي تتمتع باالثر الفورياآل هي مف القواعد االصولية ذات الصفة
حكػػـ اال مػػا اسػػتثني منهػػا  ، وتطبػػؽ عمػػى الػػدعاوى القائمػػة ، والتػػي لػػـ يصػػدر بهػػا

 بػػػنص ، الف الهػػػدؼ الػػػذي ابتغػػػاو المشػػػرع مػػػف الػػػنص الجديػػػد المعػػػدؿ او الممغػػػي
هذو النصوص متعمػؽ بالنظػاـ  ، هو تاميف حسف سير العدالة ، ولذلؾ فمعظـالقديـ
ـ قبػػػؿ صػػػدور القػػػانوف الجديػػػد فيطبػػػؽ الػػػدعاوى التػػػي صػػػدرت بهػػػا احكػػػا ، امػػػاالعػػػاـ

 عميها القانوف القديـ .

اف العبػػػػرة دائمػػػػا فػػػػي تعيػػػػيف القػػػػانوف الواجػػػػب التطبيػػػػؽ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بطػػػػرؽ الطعػػػػف 
 باالحكاـ

حيػث  .ـ ما لـ يرد نص خاص عمى خالؼ ذلػؾلتاري  صدور الحكهو ومواعيدها 
عمػػؿ الجديػػد رقػػـ اف الحكػـ المطعػػوف بػػه اسػػتئنافا قػػد صػػدر فػي ظػػؿ احكػػاـ قػػانوف ال

منه عمى اف مػدة الطعػف باالحكػاـ الصػادرة  137والذي نصت المادة  ، 1996/ 8
، تبدا مف تاري  صدور الحكـ اف كاف وجاهيا او  بالدعاوى العمالية هي عشرة اياـ
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يسػتثف مػف حكمهػا الػدعاوى القائمػة  مف تاري  تبميغه اف كاف بمثابة الوجاهي ، ولػـ
 .والتي لـ يصدر بها حكـ قبؿ صدورو قبؿ صدور هذا القانوف ،

مػػف قػػانوف  21لػػذلؾ فػػاف حكػػـ هػػذو المػػادة هػػو الواجػػب التطبيػػؽ ولػػيس حكػػـ المػػادة 
الممغػػي بالقػػانوف الجديػد ، والتػػي كانػت تػػنص عمػػى اف  1961 لسػنة 21العمػؿ رقػػـ 

هػي عشػرة ايػاـ تبػدا مػف اليػـو التػالي لتػاري   مدة الطعػف اسػتئنافا بالػدعاوى العماليػة
 لتبميغه اف كاف غيابيا . الحكـ اف كاف وجاهيا ، او مف اليـو التالي صدور

مػػف االصػػوؿ المدنيػػة  171و  178ال يػػرد القػػوؿ بوجػػوب تطبيػػؽ احكػػاـ المػػادتيف و 
بقػانوف العمػػؿ هػػو نػص خػػاص بالنسػػبة لمنصػوص الػػواردة بقػػانوف  الف الػنص الػػوارد

 العماليػػة قانونػػا عامػػا .بالنسػػبة لمػػدعاوى  اصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة ، الػػذي يعتبػػر
حيػػػث اف العبػػػرة لنػػػوع الػػػدعوى وبتػػػاري  صػػػدور الحكػػػـ بهػػػا لتطبيػػػؽ الػػػنص المتعمػػػؽ 

وبالمواعيػػػد ، ولػػػيس بنػػػوع المحكمػػػة مصػػػدرة الحكػػػـ المطعػػػوف بػػػه .  بطػػػرؽ الطعػػػف
 137العماليػة صػادر فػي ظػؿ احكػاـ المػادة  وحيث اف الحكـ موضوع هذو الػدعوى

 التطبيؽ .  ، لذلؾ فهي الواجبة 1996لسنة  8مف قانوف العمؿ رقـ 

 7/7/7000 تاريخ 2406/2999 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 تقادـ الحقوؽ العمالية : -23 

 المبدأ:

ال يجيػػز قػػانوف العمػػؿ سػػماع أي دعػػوى لممطالبػػة بػػاي حػػؽ يرتبػػو بمػػا فػػي ذلػػؾ 
اجور ساعات العمؿ االضافية بعد مرور سنتيف عمى نشوء سػبب المطالبػة بتمػؾ 
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لحقوؽ واالجور ، ويشترط لقطع التقادـ اف تكوف ىنػاؾ مطالبػة قضػائية كاقامػة ا
 الدعوى ممف يسري التقادـ لمصمحتو او اجراء قضائي مف قبمو.

 الحكـ:

وعػػف سػػػبب الطعػػػف وحاصػػػمه النعػػػي عمػػػى الحكػػػـ المميػػػز خطػػػأو بقبػػػوؿ الطمػػػب لػػػرد 
نزاع عمى هذا الدعوى لمرور الزمف دوف مراعاة وجود عذر مشروع لممدعي لوجود 

اف عػػػػالوة مػػػػف حيػػػػث االجػػػػر. وفػػػػي ذلػػػػؾ نجػػػػد اف ال خػػػػالؼ بػػػػيف اطػػػػراؼ النػػػػزاع 
حقػوؽ عماليػة مطالػب بهػا وفػؽ قػانوف كاالختصاص المطالب بها هي مف االجػور 

 العمؿ . 

ال تجيػػػز سػػػماع أي  96لسػػػنة  8/أ مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ رقػػػـ 138وحيػػػث اف المػػػادة 
بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ اجػػػور سػػػاعات العمػػػؿ  دعػػػوى لممطالبػػػة بػػػاي حػػػؽ يرتبػػػه هػػػذا القػػػانوف

االضػػػافية بعػػػد مػػػرور سػػػنتيف عمػػػى نشػػػوء سػػػبب المطالبػػػة بتمػػػؾ الحقػػػوؽ واالجػػػور. 
 أي بعػػػد اكثػػػر مػػػف سػػػنتيف .  1977وحيػػػث اف المػػػدعي يطالػػػب بػػػاالجور منػػػذ عػػػاـ 

مف القانوف المدني تنص عمى اف المػدة المقػررة لعػدـ سػماع  461وحيث اف المادة 
القضػػائية او بػػأي اجػػراء قضػػائي يقػػـو بػػه الػػدائف لمتمسػػؾ  الػػدعوى تنقطػػع بالمطالبػػة

بحقه. وحيث ذهب االجتهاد القضائي الى اف االنقطاع سببه اعماال قانونية صادرة 
 عمف يسري التقادـ لمصمحته كالمطالبة القضائية. 

لقطػػع التقػػادـ اف تكػػوف هنػػاؾ مطالبػػة قضػػائية كاقامػػة الػػدعوى  المشػػرع فقػػد اشػػترط
دـ لمصمحته او اجراء قضائي مف قبمه كما هو صريح نص المػادة ممف يسري التقا

ف مجػػرد وجػػػود نػػزاع بػػػيف الطػػػرفيف ال فػػػ مػػف القػػػانوف المػػدني المشػػػار اليهػػا .  461
ضػػػػائية يعتبػػػر مطالبػػػة قضػػػائية مػػػػا داـ اف هػػػذا النػػػزاع لػػػـ يصػػػػؿ الػػػى المطالبػػػة الق

 بالمعنى الذي اشرنا اليه .
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ات المرفقػػة بػػه أي مطالبػػة قضػػائية بػػالمفهـو وحيػػث ال نجػػد فػػي اوراؽ الطمػػب والبينػػ
مف القانوف المدني ، ولـ يرد عف الجهة المػدعى  461المنصوص عميه في المادة 

عميهػػػا أي اقػػػرار بػػػالحؽ المػػػدعى بػػػه ال صػػػراحة وال ضػػػمنًا فػػػال محػػػؿ لمقػػػوؿ بقطػػػع 
التقػػػادـ عمػػػى االجػػػور المطالػػػب بهػػػا قبػػػؿ سػػػنتيف مػػػف اقامػػػة هػػػذو الػػػدعوى وال محػػػؿ 

ج باالجتهاد القضائي الذي اشار اليه المدعي في هذيف السببيف مما يتعيف لالحتجا
 ردهما. 

 74/27/7003تاريخ  3388/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 

 قطع التقادـ المانع مف سماع الدعوى العمالية: -24 

 المبدأ:

وضػػع المشػػرع فػػي القػػانوف المػػدني قاعػػدة عامػػة فػػي التقػػادـ مفادىػػا اف المػػدة 
مقػػررة لعػػدـ سػػماع الػػدعوى تنقطػػع بالمطالبػػة القضػػائية أو بػػأي اجػػراء قضػػائي ال

 يقـو بو الدائف لمتمسؾ بحقو.

 الحكـ:

وعف سبب الطعف ومفادو النعي عمى محكمة االستئناؼ خطأها بعػدـ اعتبػار اقامػة 
الػدعوى البدائيػػة مػف المػػدعي التػي انتهػػت بردهػا لعػػدـ االختصػاص ، تعتبػػر قاطعػػة 

مػػف القػػانوف المػػدني قػػد وضػػعت  461الػػرد عمػػى ذلػػؾ نجػػد اف المػػادة  وفػػي لمتقػػادـ.
قاعػػػػدة عامػػػػة فػػػػي التقػػػػادـ مفادهػػػػا اف المػػػػدة المقػػػػررة لعػػػػدـ سػػػػماع الػػػػدعوى تنقطػػػػع 

 بالمطالبة القضائية أو بأي اجراء قضائي يقـو به الدائف لمتمسؾ بحقه.
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بحقػػػه  وحيػػػث اف المػػػدعي  المميػػػز( قػػػد اقػػػاـ دعػػػوى لػػػدى محكمػػػة البدايػػػة لممطالبػػػة
/ب مػػف 138وكانػت هػذو الػػدعوى مقامػة خػالؿ المػػدة المنصػوص عميهػا فػػي المػادة 

فاف ما يترتػب عمػى ذلػؾ  أي رفػع الػدعوى البدائيػة( هػو قطػع التقػادـ  قانوف العمؿ.
ولو كػاف رفعهػا الػى محكمػة غيػر مختصػة ، لعمػة اف قواعػد االختصػاص قػد يكػوف 

فعهػػا نيتػه القاطعػػة فػي اقتضػػاء حقػػه فيهػا خفػػاء عمػى الػػدائف ، وتفيػد الػػدعوى التػي ر 
ويظػػؿ التقػػادـ منقطعػػًا طػػواؿ المػػدة التػػي تسػػتغرقها الػػدعوى المقامػػة ثػػـ يبػػدأ مػػف يػػـو 
صػػػدور الحكػػػـ بعػػػدـ االختصػػػاص تقػػػادـ جديػػػد يحػػػتفظ بصػػػفات التقػػػادـ الػػػذي قطػػػع 

 مدني(. 461ويبقى خاضعًا لنفس القواعد التي تحكمه  المادة 

 28/22/7003تاريخ  7576/7003محكمة تمييز حقوؽ رقـ 

***** 
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 االجتيادات القضائية األردنية

 

 في عالقات العمؿ الجماعية
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 أوال

 ذات العالقة القانونية النصوص 

 2996لسنة  8قانوف العمؿ رقـ 

 :  7المادة 

مخصصػػة يكػوف لمكممػات والعبػارات التاليػة حيثمػػا وردت فػي هػذا القػانوف المعػاني ال
 .....................  تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ: ما لـ أدناولها 

: اتفػػاؽ خطػػي تػػنظـ بمقتضػػاو شػػروط العمػػؿ بػػيف صػػاحب  عقػػد العمػػؿ الجمػػاعي
النقابػػػة مػػػف جهػػػة  أوالعمػػػؿ مػػػف جهػػػة ومجموعػػػة عمػػػاؿ أصػػػحاب نقابػػػة  أوالعمػػػؿ 
 .أخرى

النقابػة مػف  أوالعمػاؿ كؿ خالؼ ينشا بيف مجموعة مف  النزاع العمالي الجماعي :
حوؿ تطبيؽ عقػد  أخرىالعمؿ مف جهة  أصحابنقابة  أو جهة وبيف صاحب عمؿ

 يتعمؽ بظروؼ العمؿ وشروطه. أوتفسيرو  أوعمؿ جماعي 

 :عقد العمؿ الجماعي:الفصؿ السادس

 :39المادة 

ويحػتفظ كػؿ طػرؼ  األقػؿعمػى  أصػميةينظـ عقد العمؿ الجماعي عمػى ثػالث نسػ  
الثالثػػة لػػدى الػػوزارة لتسػػجيمها فػػي سػػجؿ خػػاص ويكػػوف  ودع النسػػخةبنسػػخة منػػه وتػػ

فيػه وفػػي حالػػة عػدـ تحديػػد التػػاري   عقػد العمػػؿ الجمػاعي ممزمػػًا مػػف التػاري  المحػػدد
 فمف تاري  تسجيمه في الوزارة.
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 :40ة الماد

عقػػد لمػػدة معينػػة فػػال  فػػ ذاغيػػر معينػػة  أويكػػوف عقػػد العمػػؿ الجمػػاعي لمػػدة معينػػة 
ذاالسػػنتيف  تتجػػاوز أفيجػػوز  عقػػد لمػػدة غيػػر معينػػة ومضػػى عمػػى تنفيػػذو سػػنتاف  واا
الطرؼ  إلىيبمغ  إشعاربموجب  إنهائه فيكوف لكؿ مف طرفي العقد حؽ األقؿعمى 
بنسػػػخة عػػػف هػػػذا  وتبمػػػغ الػػػوزارة اإلنهػػػاءمػػػف تػػػاري   األقػػػؿقبػػػؿ شػػػهر عمػػػى  اآلخػػػر
 .األشعار

 :42ة الماد

مػػف قبػػؿ احػػد الطػػرفيف  ب نهائػػه أومػػه انتهػػى عقػػد العمػػؿ الجمػػاعي بانتهػػاء اج إذاأ . 
تمديد  أووكانت هناؾ مفاوضات لتجديدو  ( مف هذا القانوف41المادة  ألحكاـ وفقًا 
 لمػػدة ال تزيػػد عمػػى سػػتة تعديمػػه فػػاف مفعولػػه يبقػػى سػػاريا طيمػػة المفاوضػػات أومدتػػه 
 اتفاؽ خالؿ هذو المدة يعتبر العقد منتهيًا. إلىلـ تنته المفاوضات  ف ذااشهر 

صػػورة  بػػأيانتهػػاء عقػػد العمػػؿ الجمػػاعي ال يجيػػز لصػػاحب العمػػؿ المسػػاس  أفب. 
 كاف العقد يشممهـ. اكتسبها العماؿ الذيف مف الصور بالحقوؽ التي

 : 43ة الماد

دراسة مناسبة  إجراءالعماؿ وبعد  أوالعمؿ  أصحابمف  أيلموزير بناء عمى طمب 
 أفالعمؿ والعماؿ المعنيػيف  أصحابتوصيات يشكمها الوزير مف  تشتمؿ النظر في

جمػػػاعي مضػػى عمػػػى تنفيػػذو مػػػدة ال تقػػؿ عػػػف  عقػػد أييقػػرر توسػػػيع نطػػاؽ شػػػموؿ 
 أومعػػيف  العمػػؿ والعمػػاؿ فػػي قطػػاع أصػػحابشػػهريف ليسػػري بجميػػع شػػروطه عمػػى 
فػػي منطقػػة معينػػة وتنشػػر القػػرارات الصػػادرة  أوعمػػى فئػػة مػػنهـ فػػي جميػػع المنػػاطؽ 

 سمية.المادة في الجريدة الر  بمقتضى هذو

 :270المادة 
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مػػف مػػوظفي الػػوزارة لمقيػػاـ بمهمػػة الوسػػاطة  أكثػػر أويعػػيف منػػدوب توفيػػؽ  أفلمػػوزير 
العمالية الجماعية وذلؾ لممنطقة التي يحددها والمدة التي يراها  في تسوية النزاعات

  مناسبة.

  :272ة الماد

الوسػػاطة  إجػػراءات يبػدأ أفوقػع نػػزاع عمػالي جمػػاعي فعمػػى منػدوب التوفيػػؽ  إذاأ . 
بغيػرو يحػتفظ  أوبعقد جماعي  بشأنهاالتفاؽ  تـ ف ذاذلؾ النزاع  بيف الطرفيف لتسوية

 مندوب التوفيؽ بنسخة منه مصادؽ عميها مف الطرفيف.

 أفتبػػيف  أو األسػبابسػبب مػف  أليالمفاوضػات بػيف الطػػرفيف  إجػراءتعػذر  إذاب. 
يقػػدـ  أفنػػدوب التوفيػػؽ فيترتػػب عمػػى م تسػػوية النػػزاع إلػػىيػػؤدي  االسػػتمرار فيهػػا لػػف

 بػػػيف الطػػػرفيف النػػػزاع والمفاوضػػػات التػػػي تمػػػت أسػػػبابضػػػمف تالػػػوزير ي إلػػػىتقريػػػرًا 
وذلػػؾ خػػالؿ مػػدة ال تزيػػد عمػػى واحػػد وعشػػريف يومػػًا مػػف  إليهػػاوالنتيجػػة التػػي توصػػؿ 

 .إليه النزاع إحالةتاري  

توفيػؽ  مجمػس إلػىيحيمػه  أفلـ يتمكف الوزير بدورو مػف تسػوية النػزاع فعميػه  إذاج. 
 التالي : يشكمه عمى النحو

بنقابػػػػات  أوال يكػػػػوف مػػػػف ذوي العالقػػػػة بػػػػالنزاع  أف. رئػػػػيس يعينػػػػه الػػػػوزير عمػػػػى 1
 العمؿ. أصحاب نقابات أوالعماؿ 

متسػػػاوية  بأعػػػدادالعمػػػؿ والعمػػػاؿ  أصػػػحابيمثمػػػوف كػػػال مػػػف  أكثػػػر أو. عضػػػواف 2
  ممثميه في المجمس. يسمي كؿ مف الطرفيف

  :277ةالماد
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يسػعى جهػدو لمتوصػؿ  أفمجمس التوفيؽ وجب عميػه  إلىنزاع عمالي  أحيؿ إذاأ . 
جزئيػًا فيقػدـ  أوتسويته كميًا  إلىتوصؿ  ف ذا التي يراها مالئمة تسويته بالطريقة إلى
 الموقعة بيف الطرفيف. الوزير تقريرًا بذلؾ مرفقًا به التسوية إلى

 إلػػػىيقػػػدـ  أفتػػػب عميػػػه تسػػػوية النػػػزاع فيتر  إلػػػىلػػػـ يتوصػػػؿ مجمػػػس التوفيػػػؽ  إذاب. 
التي  واألسبابالتي اتخذها لتسويته  واإلجراءات النزاع أسباب الوزير تقريرًا يتضمف

 .الشأفمناسبة بهذا  والتوصيات التي يراها إنهائهعدـ  إلى أدت

التوفيؽ وتقديـ تقريرو  إجراءاتينهي  أف األحواؿج. يترتب عمى المجمس في جميع 
تزيػػد عمػػى واحػػد وعشػػريف يومػػًا مػػف تػػاري   خػػالؿ مػػدة ال إليهػػاتوصػػؿ  بالنتػػائض التػػي

  .إليهالنزاع  إحالة

  :274ة الماد 

النػػزاع العمػػالي الجمػػاعي فيترتػػب عمػػى  إنهػػاءلػػـ يػػتمكف مجمػػس التوفيػػؽ مػػف  إذاأ . 
تشػػكيمها مػػف ثالثػػة قضػػاة نظػػامييف ينتػػدبهـ  محكمػػة عماليػػة يػػتـإلػػى  إحالتػػهالػػوزير 

الدرجػػة  فػي أعالهػـ ويرأسػػها بنػاء عمػػى طمػب الػوزيرالمجمػس القضػائي لهػػذو الغايػة 
يػدعى  الػرأيوفي حالة اختالفهمػا فػي  أعضائهاويجوز انعقادها بحضور اثنيف مف 

صدارنظر القضية  الثالث لالشتراؾ في القاضي  القرار فيها. واا

المحكمػػػة العماليػػػة صػػػفة االسػػػتعجاؿ  إلػػػىب. يعطػػػى النػػػزاع العمػػػالي الػػػذي يحػػػاؿ 
عمػى  اإلحالػةمػف تػاري   أيػاـسػبعة  خالؿ مدة ال تزيد عمى ر فيهبحيث تباشر النظ

 ثالثيف يومػًا مػف ذلػؾ الوزير خالؿ إلىتصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبمغه  أف
 أوجهػػػة قضػػػائية  أي أمػػػاـالتػػػاري  ويكػػػوف هػػػذا القػػػرار قطعيػػػًا، غيػػػر قابػػػؿ لمطعػػػف 

 .إدارية
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لمعػروض عميهػا وتفصػػؿ فيػه وفقػػًا ج. تنظػر المحكمػة العماليػػة فػي النػزاع العمػػالي ا
تراعػي فػي ذلػؾ  أفالعدالة بيف الطرفيف عمى  تراها مناسبة لتحقيؽ التي لتجراءات

الطػػرفيف  لكػػؿ مػػف خاصػػة منصػػوص عميهػػا فػػي هػػذا القػػانوف ويجػػوز إجػػراءات أي
 المحكمة. أماـ أكثر أوتوكيؿ محاـ 

  :230ة الماد

هػذا  حكػاـأالتوفيػؽ بمقتضػى  جػراءاتإبنتيجػة  إليهػاتكوف التسوية التي تػـ التوصػؿ 
 المحكمة العمالية ممزميف لمفئات التالية: قرار أوالقانوف 

 النزاع العمالي. طراؼأل أ . 

المؤسسػػة التػػي  إلػػيهـب. لخمػػؼ صػػاحب العمػػؿ بمػػف فػػي ذلػػؾ ورثتػػه الػػذيف انتقمػػت 
 يتعمؽ بها النزاع.

عمػؽ بهػا النػزاع فػي الػذيف كػانوا يعممػوف فػي المؤسسػة التػي يت األشخاصج. لجميع 
الػػػذيف  األشػػػخاصمقتضػػػى الحػػػاؿ ولجميػػػع  قسػػػـ منهػػػا حسػػػب فػػػي أوتػػػاري  حدوثػػػه 

 ورد فػػػي تقريػػػرإذا قسػػػـ منهػػػا  أيفػػػي  أويسػػػتخدموف فيمػػػا بعػػػد فػػػي تمػػػؾ المؤسسػػػة 
 أوقػػرار المحكمػػة العماليػػة بمػػا يقضػػي بػػذلؾ ولػػـ يكػػف فػػي هػػذا القػػانوف  أوالتسػػوية 
   ذلؾ. وفبمقتضاو ما يحوؿ د الصادرة األنظمة

  :237ة الماد

صػاحب عمػؿ خػالؿ النظػر فػػي النػزاع العمػالي لػدى منػدوب التوفيػػؽ  أليال يجػوز 
  التالية : األعماؿمف  بأيالمحكمة العمالية القياـ أو مجمس التوفيؽ  أو

 أ . تغيير شروط االستخداـ السارية المفعوؿ.
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 أويػػػػػؽ كتػػػػػابي مػػػػػف منػػػػػدوب التوف إذفعامػػػػػؿ دوف الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى  أيب. فصػػػػػؿ 
  مقتضى الحاؿ. المحكمة العمالية حسب أوالمجمس 

 :234ة الماد

 أييغمػػؽ مؤسسػػته فػػي  أفصػػاحب عمػػؿ  ألي أويضػػرب  أفعامػػؿ  أليال يجػػوز 
 مف الحاالت التالية :

المحكمػػػة  أومجمػػػس التوفيػػػؽ  أوكػػػاف النػػػزاع محػػػااًل عمػػػى منػػػدوب التوفيػػػؽ  إذاأ . 
 العمالية.

قػػرار معمػػوؿ بػػه  أي أوتسػػوية نافػػذة المفعػػوؿ  أيب. خػػالؿ المػػدة التػػي تكػػوف فيهػػا 
 ذلؾ القرار. أوالمشمولة بتمؾ التسوية  يتعمؽ بالمسائؿ أو اإلغالؽ اإلضرابوكاف 

  :236ة الماد

محظػػور بموجػب هػػذا القػانوف يعاقػػب بغرامػة ال تقػػؿ  ب ضػرابعامػػؿ  أيقػاـ  إذاأ . 
يسػػػػتمر فيػػػػه  دنػػػػانير عػػػػف كػػػػؿ يػػػػـو وخمسػػػػة األوؿاليػػػػـو  عػػػػف خمسػػػػيف دينػػػػارا عػػػػف

 التي يضرب فيها. األياـعف  أجروبعد ذلؾ ويحـر مف  اإلضراب

محظػػػور بموجػػػب هػػػذا القػػػانوف فيعاقػػػب  إغػػػالؽصػػػاحب العمػػػؿ عمػػػى  أقػػػدـ إذاب. 
وخمسوف دينار عف كؿ يـو يسػتمر األوؿ دينار عف اليـو  بغرامة مقدارها خمسمائة

 اإلغػػالؽيسػػتمر  التػػي األيػػاـالعمػػاؿ عػػف  أجػػوربعػػد ذلػػؾ ويمػػـز بػػدفع  اإلغػػالؽفيػػه 
  فيها.

 قانوف محكمة العدؿ العميا:

 (:22المادة )
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يعتبػػػػر فػػػػي حكػػػػـ القػػػػرار اإلداري رفػػػػض الجهػػػػة المختصػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار أو 
امتناعهػػا عػػف اتخػػاذو، إذا كػػاف يترتػػب عميهػػا اتخػػاذو بمقتضػػى التشػػريعات المعمػػوؿ 

 بها.

***** 

 ثانيا

 اـ المحكمة العماليةالمبادئ القانونية التي استقرت عمييا أحك

 إلى المحكمة العمالية: الجماعي إحالة النزاع -2

 المبدأ:

فػػي يػػؽ تبػدأ صػػالحية المحكمػة العماليػػة بنظػر النػػزاع بعػد أف يفشػػؿ مجمػس التوف
 . انيائو ومف قبمو مندوب التوفيؽ 

 الحكـ:

لمتعمػػػؽ بعػػػدـ اختصػػػاص هػػػذو وكيػػػؿ المػػػدعى عميهػػػا وا أثػػػارووبالنسػػػبة لمػػػدفع الػػػذي 
فاف مثؿ هذا  ألوانهاالنزاع المطروح عميها كوف الدعوى سابقة في كمة بالنظر المح

موضػػوع النػػزاع قػػد سػػبؽ واف تػػـ  أفالػػدفع غيػػر وارد حيػػث تبػػيف مػػف البينػػة المقدمػػة 
حالتػػهعرضػػه عمػػى مجمػػس التوفيػػؽ ولػػـ يػػتـ التوصػػؿ لحػػؿ الخػػالؼ بػػيف الطػػرفيف   واا

 لمرد.وبالتالي مستوجبا  األصوؿهذو المحكمة حسب  إلى

 27/5/2995تاريخ  2995لسنة  2القرار رقـ 

***** 
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 مف قبؿ العماؿ أنفسيـ أو مف خالؿ نقابتيـ العمالية:  الجماعيإثارة النزاع  -7

 المبدأ:

يجوز إثارة النزاع العمالي الجماعي مف قبؿ مجموعة مف العماؿ بأنفسػيـ 
ا داـ يتعمػػؽ أو مػػف خػػالؿ النقابػػة التػػي تمػػثميـ ، ويعتبػػر النػػزاع قانونيػػا مػػ

 بحقوؽ مشتركة لمعماؿ .

 الحكـ:

التعريػؼ الػذي ورد بهػا لمنػزاع  أفمف قػانوف العمػؿ نجػد  1/ 91المادة  إلىبالرجوع 
العمؿ وبػيف العمػاؿ ويكػوف  أصحاب أوالذي ينشا بيف صاحب العمؿ  بأنهالعمالي 

رفػػػض  أوالعمػػػؿ  أحػػػواؿ أوبشػػػروط االسػػػتخداـ  أوعدمػػػه  أوذا عالقػػػة باالسػػػتخداـ 
صاحب عمػؿ الػدخوؿ بحسػف نيػة فػي المفاوضػة مػع نقابػة عمػاؿ مسػجمة وقػد تبػيف 

هنالؾ مجموعة مف العماؿ تـ فصػمهـ مػف قبػؿ الشػركة  أفمف خالؿ البينة المقدمة 
مػف محضػر المحاكمػة  5،8وقد حدد وكيؿ الشػركة فػي ردو الػوارد عمػى الصػفحتيف 

صػػاًل جماعيػػًا وغيػػر فانػػه يكػػوف ف األسػػاسعػػددهـ بمػػا يزيػػد عػػف عشػػرة وعمػػى هػػذا 
محصػػور بعػػامميف اثنػػيف وبالتػػالي يكػػػوف النػػزاع المتعمػػؽ بموضػػعهما نزاعػػًا جماعيػػػًا 

تمػثمهـ بػه النقابػة التػي تنطػوي  أف أوالنػزاع الجمػاعي  إثػارةفئػة مػنهـ  أيػةومف حػؽ 
 .تحتها

 الػػرأيمػػف المحضػػر هػػذا  9وكيػػؿ الشػػركة فػػي ردو الػػوارد عمػػى الصػػفحة  أيػػدوقػػد  
هػػػو موضػػػوع نػػػزاع عمػػػالي   اإلغػػػالؽ أوفصػػػؿ العمػػػاؿ الجمػػػاعي  أف -عنػػػدما قػػػاؿ 
فقػػد قنعػػت المحكمػػة بػػاف هػػذيف العػػامميف همػػا عضػػواف فػػي الهيئػػة  أخػػرىومػػف جهػػة 
يقومػػاف بالمراجعػػة بػػالحقوؽ العماليػػة لػػدى الشػػركة واف هػػذا هػػو  المنقابػػة كانػػ اإلداريػػة

ا بصػفة عاديػة واف تبيف انهما كانا يقومػاف بعممهمػ أفالسبب الحقيقي لفصمهما بعد 
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مػف  79فصؿ العامؿ مف عممه نتيجة لنشػاطه النقػابي محظػور عمػاًل بػنص المػادة 
 إجػراء أيقانوف العمؿ وهذا الحظر عاـ وشػامؿ بحيػث يكػوف النػزاع المترتػب عمػى 

تتعمػػػؽ بمجموعػػػة مػػػف  ف نهػػػابقيػػػة المطالػػػب  أمػػػامخػػػالؼ لػػػه هػػػو نػػػزاع عمػػػالي عػػػاـ 
العمػاؿ الصػحية  وأحػواؿصػؿ بشػروط االسػتخداـ الحقوؽ العامة المشتركة لمعماؿ تت
  .تحت باب النزاع العمالي الجماعي والمالية ولها صفة الشموؿ مما يرد

هػػذو النتيجػػة فػػاف الطعػػف المتعمػػؽ بعػػدـ اختصػػاص المحكمػػة بنظػػر  إلػػىوبالوصػػوؿ 
 أنهػػػاالمطالبػػػات يغػػػدو غيػػػر وارد وواجػػػب ردو وبالتػػػالي تقػػػرر المحكمػػػة  أنػػػواعكافػػػة 

 تصاص بنظر هذا النزاع .صاحبة االخ

 77/6/2989تاريخ  2989لسنة   4القرار رقـ 

***** 

 حدود صالحيات النقابة في إنياء النزاع:  -3

 المبدأ:

تممؾ النقابة الممثمة لمعماؿ في النزاع العمالي الجماعي الحػؽ فػي االمتنػاع عػف 
 ةمحكمػال أمػاـالف العمػاؿ ليسػوا ممثمػيف إنياء النزاع رغػـ طمػب بعػض العػامميف 

نمابصفتيـ الشخصية   .  تمثميـ النقابة المدعية  وا 

 الحكـ: 

النػػػػزاع منػػػػاط البحػػػػث تشػػػػكؿ بػػػػيف طػػػػرفيف همػػػػا النقابػػػػة العامػػػػة لمعػػػػامميف فػػػػي  فإ 
بنؾ يندرج تماما تحػت تعريػؼ النػزاع العمػالي الوبيف  والمحاسبةالمصارؼ والتأميف 

 1996لسػػػػػنة  8رقػػػػػـ  مػػػػػف قػػػػػانوف العمػػػػػؿ الثانيػػػػػةالجمػػػػػاعي الػػػػػذي ورد فػػػػػي المػػػػػادة 
بما  اإلدارية الجهة المدعية( ممثمه بالهيئة  النقابةوتعديالته ،ولما كاف ذلؾ وكانت 
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اختصاصات منها العمؿ عمى تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعمقة مف لها 
لالتحػػػاد  األساسػػػيمػػػف النظػػػاـ  55( مػػػف المػػػادة 1الفقػػػرة   أحكػػػاـحسػػػب  بأعضػػػائها

  لعماؿ والنقابات العمالية .العاـ لنقابات ا

الموقػػػع مػػػػف بعػػػػض العػػػػامميف  اإلسػػػػقاطحفػػػػظ طمػػػػب  اإلداريػػػةوحيػػػث قػػػػررت الهيئػػػػة 
 2115/ 3/ 7واالستمرار بمتابعة هذو الدعوى حسب محضر االجتماع المؤرخ في 

الػذي  األمػرالػدعوى  أوراؽالعامػة المحفػوظيف فػي  النقابػةالمرفؽ بطي كتاب رئيس 
اثػػػر قػػػانوني لغايػػػات اسػػػتمرار  أيال قيمػػػة لػػػه ولػػػيس لػػػه تمسػػػكت بػػػه وكيمػػػة البنػػػؾ 

 أو اإلسػػقاط ألثػػرالخصػػومة بهػػذو الػػدعوى ويتعػػيف ردو وال تممػػؾ محكمتنػػا التعػػرض 
الكتػػاب ليسػػوا ممثمػػيف  إلػػيهـصػػحته مػػف الناحيػػة الموضػػوعية الف العمػػاؿ المنسػػوب 

نمػػامحكمتنػػا بصػػفتهـ الشخصػػية  أمػػاـ ت ممثمػػه تمػػثمهـ النقابػػة المدعيػػة والتػػي قػػرر  واا
 االستمرار بالدعوى . اإلداريةبالهيئة 

 77/3/7005تاريخ  2/7005القرار رقـ 

***** 

 اختصاصات المحكمة العمالية: -4

 : المبدأ

تكػػوف المحكمػػة العماليػػة مختصػػة بنظػػر النػػزاع مػػا داـ يتعمػػؽ بحقػػوؽ عماليػػػة 
 جماعية تمثؿ مصالح اقتصادية واجتماعية تمس أمف المجتمع ورفاىيتو.

 كـ:الح
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 أجػػورهـعمػػاؿ مصػػنع المػػدعى عميػػه ال يتقاضػػوف غػػالء معيشػػة واف  أفحيػػث ثبػػت 
 أفمتدنية كما ال يتقاضوف بدؿ مواصالت وليس لديهـ تاميف صحي شػامؿ وحيػث 

مصػمحة متعمقػة بالعدالػة ويػراد فصػؿ  إلػىيسػتند  إنمػاالمحكمة  أماـالنزاع المطروح 
اجتماعيػػة والبحػػث  أوقتصػػادية هػػذا النػػزاع عمػػى ضػػوء هػػذو المصػػمحة التػػي تكػػوف ا

اقتصػػػادية واجتماعيػػػة تمػػس امػػػف المجتمػػػع ورفاهيػػػة  أمػػػورهػػػو بحػػػث فػػي  إنمػػػافيهػػا 
، وانطالقػا مػػف ذلػؾ كمػػه فػاف المحكمػػة  وأصػحابوتحقيػؽ الوئػػاـ بػيف العمػػاؿ  أفػرادو

 تكوف مختصة بنظر النزاع. 

 27/7/2976تاريخ  2976لسنة  2القرار رقـ 

 30/22/2999تاريخ  2999سنة ل 3القرار رقـ أنظر أيضا 

***** 

 وقؼ السير بالنزاع: -5

 المبدأ:

ال يؤثر وجػود دعػوى جزائيػة ضػد صػاحب العمػؿ عمػى الحقػوؽ العماليػة موضػوع 
 النزاع الجماعي وال يستوجب ذلؾ وقؼ السير بإجراءات النظر فيو.  

 الحكـ:

بتعيػيف  األخيػره يمتػـز بموجبػرخػر  وبنػؾ بنػؾالتـ توقيع عقد اندماج مبػدئي بػيف  إذا
حسػػب كػػادرو ... الػػ  وقػػد جػػرى تشػػكيؿ لجنػػة خاصػػة لتقػػدير  األوؿجميػػع مػػوظفي 

ممػػؼ القضػػية التحقيقيػػة المقامػػة مػػف محػػافظ  إحالػػةموجػػودات البنػػؾ كمػػا قػػد جػػرى 
 .محكمة امف الدولة  إلى 7/1/2113بتاري   األوؿ بنؾال إدارةالبنؾ المركزي ضد 
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لدعوى الذي طالبت بػه وكيمػة البنػؾ يتصػؿ بمػا ولما كاف ذلؾ وكاف وقؼ السير با 
ممػؼ  إحالػةفي  أوسمؼ ذكرو فاف محكمتنا ال ترى في االتفاؽ المبدئي عمى الدمض 

محكمػػػة امػػػف الدولػػػة مػػػا يشػػػعر بوجػػػود روابػػػط بػػػيف هػػػاتيف  إلػػػىالػػػدعوى التحقيقيػػػة 
المسػػألتيف والنػػزاع الماثػػؿ موضػػوع هػػذو الػػدعوى عمػػى نحػػو يػػنهض معػػه القػػوؿ بػػأف 

الػػدمض والػػدعوى  إجػػراءاتموقػػوؼ ومعمػػؽ عمػػى مصػػير  الماثمػػةفػػي الػػدعوى  الفصػػؿ
 إليهػاوالمرحمػة التػي وصػمت  القائمػةالػدمض  إجػراءات أفالجزائية كذلؾ عمى اعتبار 
مصػػير  أفمبنػػؾ التػػي ال زالػػت قائمػػة حتػػى اآلف كمػػا للػػـ تنػػه الشخصػػية االعتباريػػة 

ؽ العماليػػػػة موضػػػػوع النػػػػزاع ال صػػػػمه لػػػػه بػػػػالحقو  إيجابػػػػا أوالػػػػدعوى الجزائيػػػػة سػػػػمبا 
الػػػذي يسػػتتبع معػػػه القػػػوؿ  األمػػػرالجمػػاعي متػػػى كػػاف لػػػه وجػػػه مػػف القػػػانوف والواقػػع 

 بوجوب رد هذيف الطمبيف .

 77/3/7005تاريخ  2/7005القرار رقـ 

***** 

 قواعد العدالة كأحد المعايير التي تأخذ بيا المحكمة العمالية: -6

 المبدأ:

موضػػوع د العدالػػة لمبػػت فػػي المطالبػػات العماليػػة تأخػػذ المحكمػػة العماليػػة بقواعػػ
المتضػػمنة السػػعي لمحصػػوؿ عمػػى مكتسػػبات وامتيػػازات النػػزاع العمػػالي الجمػػاعي 

 جديدة.

 :(2) الحكـ

المحكمة الصناعية بما تتمتع به مف حرية واسعة في المنازعات العمالية  أفوحيث 
العدالػػػة وتسػػػتمهـ قػػػانوني وتسترشػػػد فػػػي حمهػػػا بػػػالعرؼ و  أسػػػاس إلػػػىالتػػػي ال تسػػػتند 
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ضميرها ووجدانها وحكمتهػا ولػيس المقصػود فػي العدالػة البحػث فػي صػحة االدعػاء 
لروحه بؿ البحث عف حؿ موفؽ بيف مصػالح الطػرفيف بالقػدر  أوومطابقته لمتشريع 

 حدهما .أل إرهاؽ أوالمستطاع دوف عنت 

 78/7/2982تاريخ  2982لسنة  4القرار رقـ  

***** 

 :( 7)الحكـ

مصػػػػػمحة تتعمػػػػػؽ بالعدالػػػػػة  إلػػػػػىيسػػػػػتند  إنمػػػػػامحكمتنػػػػػا  أمػػػػػاـزاع المطػػػػػروح النػػػػػ فإ 
ويػػػراد الفصػػػؿ فػػػي هػػػذا النػػػزاع موضػػػوع هػػػذو الػػػدعوى عمػػػى ضػػػوء هػػػذو  واإلنصػػػاؼ

اجتماعيػػة واف هػػذو المصػػمحة تمػػس شػػريحة  أوالمصػػمحة التػػي قػػد تكػػوف اقتصػػادية 
 مف مجتمعنا .

عمػاؿ ال يتوقػؼ تحقيقهػا ومف هنا فاف المحكمة تؤكد باديء ذي بػدء بػاف مطالػب ال
 أصػػػحاب أوالمدرسػػػة  أوالشػػػركة  أوالحكػػػـ بهػػػا عمػػػى الوضػػػع المػػػالي لممؤسسػػػة  أو

 أحػػوالهـالعمػؿ. وذلػػؾ الف مطالػب العمػػاؿ تتعمػػؽ عػادة بظػػروؼ معيشػتهـ وتحسػػيف 
وال عالقة لهـ بالوضع المالي لصاحب العمؿ. ومف هنا جاء تشػكيؿ هػذو المحكمػة 

امته في العيش الحر الكريـ في زمػف نقصػت فيػه القػوة لتقرر لمعامؿ ما يحفظ له كر 
الشػػػرائية لمػػػدينار وارتفعػػػت تكػػػاليؼ المعيشػػػة والحاجيػػػات الضػػػرورية كمػػػا تحػػػتـ هػػػذو 

المعممػات  أوضػاععمى المحكمة النظر في طمبات النقابة مف اجػؿ تحسػيف  األمور
 بعيف االعتبار الظروؼ المالية لممدعى عميها.  األخذمع 

 27/5/2995تاريخ  2995لسنة  2القرار رقـ 

***** 
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 :(3)الحكـ

 أفانػػه وبػػالرغـ مػػف  األردفيتبػػيف مػػف الدراسػػة المعػػدة مػػف قبػػؿ جمعيػػة البنػػوؾ فػػي 
رواتػب  أف إال األردفالبنػوؾ التػي مارسػت العمػؿ البنكػي فػي  أوائػؿمف  ( هوالبنؾ 

يؿ وانػػه مػػف العدالػػة تعػػد األخػػرىهػػي اقػػؿ مػػف رواتػػب العػػامميف فػػي البنػػوؾ  هموظفيػػ
بحيػػث ال  األساسػػي%( مػػف الراتػػب 15الرواتػػب لكافػػة العػػامميف لػػدى البنػػؾ بنسػػبة  

عػػف  األقصػػىعػػف عشػػريف دينػػارًا وال تزيػػد فػػي حػػدها  األدنػػىتقػػؿ الزيػػادة فػػي حػػدها 
 مائة وخمسيف دينارًا .

تبقى مدة ترفيع موظؼ البنؾ دوف سقؼ محدد ويعتبػر  أفمف غير العدالة كما أنه 
 ست سنوات . أخرىدرجة  إلىيع مف درجة لمترف األقصىالحد 

 30/22/2995تاريخ  2995لسنة  8القرار رقـ 

***** 

 شروط استحقاؽ االمتيازات: -7

 :(2)المبدأ

ال يجػوز أف يتػػأثر حػؽ العامػػؿ فػػي االسػتفادة مػػف الصػناديؽ أو األنظمػػة األخػػرى 
ب التػػي تمػػنح لمعمػػاؿ تسػػييالت أو مسػػاعدات ماليػػة غيػػر الحقػػوؽ العماليػػة بسػػب

 إيقاع عقوبات تأديبية بحقو.

 الحكـ:

ال يحرمػػػه مػػػف االسػػػتفادة مػػػف  مػػػف قبػػػؿ صػػػاحب العمػػػؿ مموظػػػؼل اإلنػػػذاراتتوجيػػػه 
 لمموظفيف . صاحب العمؿ التي يمنحها  اإلسكانيةالقروض 
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 30/9/2995تاريخ  2995لسنة  7القرار رقـ

***** 

 :(7)المبدأ

مبػررات توجػب مػنحيـ  يجب أف تستند مطالبة العماؿ بامتيازات إضػافية إلػى
 إياىا ومف ذلؾ أف تكوف المؤسسات المشابية تمنح مثؿ ىذه االمتيازات.  

 الحكـ:

 إلػػػىمطالػػػب العمػػػاؿ بالنسػػػبة لمتػػػاميف الصػػػحي وزيػػػادة نسػػػبة االدخػػػار ال تسػػػتند  أف
 أنهػاسبب معقوؿ وعػادؿ حيػث ثبػت لممحكمػة بصػورة يرتػاح لهػا ضػميرها ووجػدانها 

ي هذيف المطمبيف يفي بالعدالة التي تتوخاها محكمتنا لػدى باف ما تقـو به الشركة ف
الشػػػػركة واسػػػػتمرار عممهػػػػا فػػػػي خدمػػػػة  إمكانيػػػػةالعمػػػػاؿ وضػػػػمف  ألوضػػػػاعدراسػػػػتها 
 .ودوف عنت بمكاسبها األردنياالقتصاد 

 78/7/2982تاريخ  2982لسنة  3القرار رقـ 

***** 

 :(3)المبدأ

ى مسػتندة إلػى أسػاس واقعػي مػا تعتبر المطالبة بزيادة األجور وأي امتيازات أخػر 
 دامت تيدؼ إلى استقرار العامؿ وتعزيز انتمائو لمعمؿ.   

 الحكـ:
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عمػػى جػػداوؿ رواتػػب  اإلطػػالعوبعػػد  ف ننػػا األجػػورمػػف حيػػث مطالبػػة العمػػاؿ بزيػػادة 
بعػيف االعتبػار طبيعػة عمػؿ  األخػذمػع  األردفالعاممة فػي  األخرىالعماؿ لمشركات 

يعانيػه مػف مخػاطر ولضػرورة الحفػاظ عمػى نوعيػة هػذا العامؿ فػي هػذو الشػركة ومػا 
لمعمػػؿ فػػي هػػذا  األجنبيػػةالعاممػػة  األيػػديالعامػػؿ والحيمولػػة دوف هجرتػػه واسػػتقطاب 

والدولػػة وحتػػى يشػػعر هػػذا العامػػؿ بحبػػه  األمػػةالمشػػروع الحيػػوي الػػذي يتصػػؿ بحيػػاة 
شػية يسػتند المعي أحوالهمطالبته بتحسيف  أفنجد  ف ننالهذا العمؿ وصدؽ انتمائه له 

 واقعي سميـ . أساسعمى 

مػف الثابػت  أفوحوؿ مطالبة العماؿ بتاميف المواصالت بيف الزرقػاء وعمػاف فحيػث 
 إلػىعمػى تػاميف المواصػالت لعمالهػا مػف الهاشػمية  دأبػتالشركة  أفالشهود  بأقواؿ

مطػػار الممكػػة  إلػػىموقػػع العمػػؿ ومػػف عمػػاف  إلػػىموقػػع العمػػؿ وكػػذلؾ مػػف الزرقػػاء 
مػػف عمػػاف  مػا ينػػوؼ عمػػى مػػائتي عامػؿ يحضػػروف يوميػػا أف أيضػػابػػت عميػاء كمػػا ث

عممػه فػي  إلػىعمػاف لاللتحػاؽ  إلػىيحضر مف الزرقاء  رخرالزرقاء واف عددا  إلى
لػػػدى الشػػػركة مػػػف  أفلموقػػػع العمػػػؿ فػػػي المطػػػارات وحيػػػث ثبػػػت  أومركػػػز الشػػػركة 

التنفيػػذ .  وسػػائط النقػػؿ والعػػامميف عميهػػا مػػا يرفػػع عػػف كاهمهػػا تبعػػة التكمفػػة وصػػعوبة
صعوبة المواصالت تحوؿ دوف التحاؽ العماؿ بوظائفهـ فػي الوقػت  أفوحيث ثبت 

 إلػػىالتقػػارير الطبيػػة واالجػػازات يضػػاؼ  إلػػىالػػذي يحػػدو بهػػـ المجػػوء  األمػػرالمحػػدد 
ما تقـو بػه  إلى إضافةالمساواة تكميؼ الشركة  مبدأذلؾ نفقات التنقؿ . فنقرر ومف 
 موقع العمؿ وعودتهـ . إلىيها مف عماف تاميف المواصالت لمعامميف ف

 7/7/2985تاريخ  2985لسنة   7القرار رقـ  

***** 

 أثر ظروؼ صاحب العمؿ عمى المطالب العمالية: -8 

 المبدأ:
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إف حؽ العماؿ في الحصوؿ عمػى الزيػادة السػنوية يبقػى قائمػا بغػض النظػر عػف 
 الظروؼ التي يمر بيا صاحب.

 الحكـ:

تقضػػي بػػاف يقػػرر أنهػػا  1994بنػػؾ لعػػاـ المػػف نظػػاـ مػػوظفي  19المػػادة  مػػف يسػػتفاد
مػػنح الزيػػادات السػػنوية لممػػوظفيف وتعتبػػر هػػذو الزيػػادات سػػارية  أسػػسالمػػدير العػػاـ 

فػػي  أمضػىيكػوف قػد  أفالمفعػوؿ اعتبػارا مػف شػهر كػانوف ثػاني مػف كػؿ سػنه عمػى 
ف ابسػػط ، ولمػا كانػت هػػذو الزيػادات السػنوية والحالػػة هػذو مػ أكثػػر أوالمؤسسػة سػنه 

باعتبارهػػػػػا مػػػػػف  إغفالهػػػػػا أوحقػػػػوؽ العػػػػػامميف لػػػػػدى البنػػػػػؾ التػػػػػي ال يجػػػػػوز تجاوزهػػػػػا 
في حساب اجر العامؿ لدى البنؾ مهما كانت الظروؼ  الداخمةالعناصر األساسية 

 .  الحياتيةالتي يمر بها البنؾ مراعاة لمعامميف وظروفهـ 

زيادة السنوية لكؿ منهـ بمنح العامميف ال النقابةطمب  إجابةالذي يقضي معه  األمر
لػػزاـطمػػب النقابػػة  إجابػػة التقديريػػةلػػذا تقػػرر محكمتنػػا واسػػتنادا لصػػالحياتها  البنػػؾ  واا

دينػػارا خمسػػه عشػػر دينػػارا  15المػػدعى عميػػه بمػػنح العػػامميف الزيػػادة السػػنوية بواقػػع 
ال تقػؿ خدمػة  أفمع مراعػاة شػرط  2115/ 1/ 1اعتبارا مف  األساسيعمى الراتب 
ني عف سنه واحدو بتاري  منحها حسب نظاـ البنؾ واف تسري الزيػادة الموظؼ المع

 أمػػا 2114/ 7/ 1عمػػى المػػوظفيف الػػدائميف والػػذيف كػػانوا عمػػى رأس عممهػػـ بتػػاري  
وشػػروط عقػػود اسػػتخدامهـ بمػػدى اسػػتحقاقهـ  أحكػػاـالمػػوظفيف بعقػػود فتسػػري عمػػيهـ 

 لمزيادة السنوية .

 77/3/7005تاريخ  2/7005القرار رقـ 

***** 
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أثر قدرة صاحب العمؿ المالية عمػى نوعيػة اإلمتيػازات التػي تقررىػا المحكمػة  -9
 العمالية :

 المبدأ:

تأخػػػذ المحكمػػػة العماليػػػة بعػػػيف االعتبػػػار عنػػػد نظرىػػػا لممطالبػػػات العماليػػػة 
 موضوع النزاع قدرة صاحب العمؿ ومدى توفر امتيازات بديمة تفي بالغرض. 

 الحكـ:

تبنػػي العالقػػة بػػيف إدارة  أف (مدرسػػة اللمػػدعى عميهػػا مػػف مصػػمحة العمػػؿ لػػدى ا فإ
 أفالتفػػاهـ وذلػػؾ لمصػػمحة الطػػرفيف حيػػث  مبػػدأالمدرسػػة وبػػيف العػػامميف فيهػػا عمػػى 

العالقة الطيبة بيف الطرفيف تنعكس بصػورة ايجابيػة عمػى المسػتوى العممػي لمطػالب 
 رسػػػػةمدال إمكانيػػػات أفوالطالبػػػات وعمػػػى الػػػػرغـ مػػػف ادعػػػػاء وكيػػػؿ المػػػدعى عميهػػػػا 

 .المادية ال تتحمؿ حاليا زيادة في رواتب المعممات 

رواتب المعممات المػواتي يعممػف لػدى المػدعى عميهػا ال تتناسػب مػع  أفنجد  أننا إال
الجهػػد المبػػذوؿ واحػػد مػػف  أفرواتػػب مثػػيالتهف فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ بػػالرغـ مػػف 

 لمحصص.  األسبوعيكال الطرفيف وهذا ثابت مف البرنامض 

 27/5/2995تاريخ  2995لسنة  2لقرار رقـ ا

***** 

 الفصؿ مف العمؿ خالؿ نظر النزاع: -20

 المبدأ:

 ال يجوز لصاحب العمؿ فصؿ أي مف العامميف لديو  خالؿ مراحؿ نظر النزاع.



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  223

 

 الحكـ:

بػاطال  إجػراءاالتسػوية يعتبػر  إجػراءاتفصؿ العماؿ بعد مباشرة منػدوب التوفيػؽ  أف
 العماؿ لمعمؿ. ب عادةوف العمؿ مما يقتضي الحكـ قان ألحكاـلمخالفته 

 30/22/2999تاريخ  2999لسنة  3القرار رقـ 

***** 

 الفصؿ مف العمؿ قبؿ نشوء النزاع: -22

 المبدأ:

ليس مف اختصػاص المحكمػة العماليػة النظػر فػي حػاالت فصػؿ العمػاؿ التػي تػتـ 
 قبؿ نشوء النزاع العمالي الجماعي.

 الحكـ:

المػوظفيف المفصػوليف مػف  إعػادةتصػاص المحكمػة العماليػة بحػث ال يدخؿ فػي اخ 
النػػػزاع بػػػيف النقابػػػة العامػػػة  إحالػػػةفصػػػمهـ كػػػاف قبػػػؿ  أفعممهػػػـ طالمػػػا  إلػػػىالعمػػػؿ 

 الجهات المختصة . إلىلمعامميف في المصارؼ والبنؾ 

 30/9/2995تاريخ  2995لسنة  6القرار رقـ 

***** 

 اإلضراب خالؿ نظر النزاع: -27

 المبدأ:
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 عتبر مخالفة لمقانوف إضراب العماؿ خالؿ أي مرحمة مف مراحؿ نظر النزاعي

 الحكـ:

 إلػػىهػػذو القضػػية  إحالػػةعمػػاؿ المصػػنع المػػدعى عميػػه قػػد اضػػربوا بعػػد  أفوحيػػث 
مػف  114يعتبر غيػر قػانوني اسػتنادا لممػادة  إضرابهـ أفالمحكمة الصناعية وحيث 
لغػػاءفػػؾ  مػػف قػػانوف العمػػؿ 114قػػانوف العمػػؿ وعمػػال لممػػادة   -وعػػودة  اإلضػػراب واا

 مصنع المدعى عميه فورا . إلى -العماؿ والعامالت 

 76/2/2976تاريخ  2976لسنة  2القرار رقـ 

***** 

 سمطة المحكمة العمالية في النظر بمخالفات صاحب العمؿ: -23 

 المبدأ:

لممحكمة العمالية سمطة النظر في المخالفات الني يرتكبيا صػاحب العمػؿ ألحكػاـ 
قانوف العمؿ وانتياكو لمحقوؽ العمالية ما داـ أف ىػذه المخالفػات تحمػؿ الصػبغة 

 الجماعية.  

 الحكـ:

، لممكمػؼ بػه اإلضػافيقانوف العمؿ الحؽ لمعامؿ بتقاضي بدؿ العمػؿ  أحكاـتعطي 
 اإلضػػافيالعمػػؿ  أجػػورالمػػدعى عميػػه ممػػـز بصػػرؼ بػػدؿ  صػػاحب العمػػؿ لػػذا فػػاف 

  األردني.قانوف العمؿ  أحكاـوحسب  يهلممكمفيف به لد

بتػػرؾ  لديػػهاحػػد الػػزوجيف العػػامميف  بػػ لزاـ لصػػاحب العمػػؿال يوجػػد مػػا يبػػرر الحػػؽ  
مػػف القػػانوف  أسػػاس إلػػىلػػذلؾ الشػػرط ال يسػػتند  صػػاحب العمػػؿالعمػػؿ  واف ممارسػػة 



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  225

 

طمػب  إجابػةوال يوجد هنالؾ ما يبرر تفعيؿ مثؿ هذا النص ، وعميه تقػرر المحكمػة 
لغاءالمطمب  النقابة بالنسبة لهذا بحػؽ  األجراءحؽ المدعى عميه باتخاذ مثؿ هذا  واا
 المستخدميف لديه .

 20/7/2995تاريخ  2995لسنة  3القرار رقـ

***** 

 مشاركة النقابة العمالية في لجاف التحقيؽ: -24

 المبدأ:

يتوجب مشاركة مندوب عف النقابة العماليػة فػي لجػاف التحقيػؽ الخاصػة بالعمػاؿ 
 سة دورىا في توعية العماؿ. لتتمكف مف ممار 

 الحكـ:

 أمريعتبر وجوب مشاركة مندوب عف النقابة في لجاف التحقيؽ الخاصة بالعماؿ ، 
وارد ، لتكػػػػوف النقابػػػػة عمػػػػى بينػػػػة مػػػػف تصػػػػرفات العػػػػامميف ومػػػػا يخػػػػالؼ مػػػػف هػػػػذو 

الشركة فتعمؿ عمى تصويب مسيرة العماؿ وتحثهـ عمى االمتنػاع  أنظمةالتصرفات 
مػػا فيػػػه خيػػرهـ وخيػػر الشػػركة ليتواصػػػؿ  إلػػىبيػػدهـ  وتأخػػػذخالفػػات عػػف ارتكػػاب الم
 . اإلنتاجالعطاء ويتحسف 

  70/22/2992تاريخ   2992لسنة  4القرار رقـ  

  ***** 

 مساىمة العامؿ في صناديؽ الخدمات: -25
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 المبدأ:

تجػػوز  مسػػاىمة العامػػؿ فػػي أي مػػف صػػناديؽ الخػػدمات التػػي ينشػػئيا صػػاحب  
معموؿ بو في المؤسسات المماثمة وعمى أف يحصؿ مف ىذه العمؿ أسوة بما ىو 

 الصناديؽ عمى الخدمات التي توفرىا الصناديؽ المماثمة في تمؾ المؤسسات.  

 الحكـ:

ال يشػكؿ المبمػػغ الػػذي يسػػاهـ بػػه الموظػػؼ فػي صػػندوؽ الخػػدمات الطبيػػة مػػف حيػػث 
غيػػػرو مػػػف ب أسػػػوةمجموعػػػه عبئػػػا ماليػػػا مرهقػػػا عميػػػه وال مندوحػػػه عػػػف هػػػذو المسػػػاهمة 

 موظفي الشركات الكبرى المماثمة .

( 151يعتبر ما تدفعه الشركة كمساهمة منها في صندوؽ الخدمات الطبية والبالغ  
دينػػارا سػػنويا عػػف كػػؿ موظػػؼ وعائمتػػه ال يكفػػي لتحقيػػؽ الغايػػة التػػي توختهػػا الشػػركة 

عمػػػى الصػػػندوؽ فػػػي وضػػػع مػػػالي يمكنػػػه مػػػف تغطيػػػة نفقػػػات معالجػػػة  اإلبقػػػاءوهػػػي 
وعائمتػػػػه وعػػػػدـ حصػػػػوؿ العجػػػػز فػػػػي ميزانيػػػػة الصػػػػندوؽ ، وبالتػػػػالي فانػػػػه  الموظػػػػؼ

( دينػار فػي السػنة خاصػة 211  إلػى( دينػارا 151يقتضي رفع هذو المساهمة مػف  
زيادة في مساهمة الشركة بهذا الصندوؽ ارتفاع فػي  رخروانه رافؽ الفترة التي تمت 

 فى .في المستش اإلقامةوكمفة  األدوية وأثماف األطباء أجور

يكػوف فػي حػدود مػا تػوفرو  أفينبغي زيادة ادخار العامميف في شركة المصفاة عدالة 
 بقية الشركات المشابهة لمعامميف لديها مف مدخرات .

 27/9/2992تاريخ  2992لسنة  3القرار رقـ 

***** 

 تشكيؿ لجاف إدارة صناديؽ االدخار: -26
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 المبدأ:

فػػي أغمبيػػة أعضػػائيا مػػف العمػػاؿ  صػػندوؽ االدخػػار  يجػػب أف تتكػػوف لجنػػة إدارة
إدارة واسػتثمار أمػواؿ الصػندوؽ التػي تتكػوف معظميػا فػي حتى يكوف ليـ القػرار 

 مف أمواليـ.

 الحكـ:

يجعػػؿ  3وهػو المبػرز د لصػندوؽ االدخػار النظػاـ المعمػوؿ بػػه أفتجػد  إذوالمحكمػة 
وحيػث الشػركة  إدارةالصندوؽ مناطه بالمػدير العػاـ وعضػويف يعينهمػا مجمػس  إدارة
يكػوف لهػـ  أفالعمػاؿ فانػه يتوجػب  أمػواؿالصػندوؽ فػي معظمهػا هػي مػف  أمواؿ أف

 إدارةكػػػػاف فػػػػي  إذا إال يتػػػػأتىوهػػػػذا ال  أموالػػػػهالصػػػػندوؽ واسػػػػتثمار  إدارةقػػػػرار فػػػػي 
 يمثموف العماؿ . أعضاءالصندوؽ 

 أعضػاء ةؿ ثالثػالذا تقرر المحكمة عمؿ نظاـ لصندوؽ االدخار بحيػث يكػوف لمعمػ
زاد العدد عف ذلػؾ واف  ذاإما يعادؿ نسبة النصؼ زائد واحد  أو ضاءأعمف خمس 

نص واف يضػاؼ فػي اسػـ النظػاـ  بأيواستثمار الصندوؽ  إدارةال تقيد حقوقهـ في 
وفػػي مػػوادو عبػػارة   العمػػاؿ ( حيػػث ورد فقػػط اسػػـ   مػػوظفي ومسػػتخدمي الشػػركة ( 

ظػػػاـ وزارة العمػػػؿ العمػػػاؿ بػػػه واف تشػػػرؼ عمػػػى وضػػػع هػػػذا الن إلػػػى اإلشػػػارةولػػػـ تػػػتـ 
شػهراف  أقصػاهاباالشتراؾ مع ممثميف عف الشركة والعمػاؿ واف يػتـ ذلػؾ خػالؿ مػدة 

 مف تاري  العمؿ بهذا القرار .

 77/6/2989تاريخ  2989لسنة  7القرار رقـ 

***** 

 ساعات العمؿ والعمؿ اإلضافي: -27
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 المبدأ:

ؽ العامػؿ أجػرا بما أف ساعات العمؿ اليومية في البنوؾ ىي ست سػاعات فيسػتح
 إضافيا عف عممو ساعات تزيد عمى ذلؾ. 

 الحكـ:

يكػػػوف دواـ المػػػوظفيف مػػػف السػػػاعة الثامنػػػة  أف األردفجػػػرى العمػػػؿ فػػػي البنػػػوؾ فػػػي 
زيادة عف السػاعات المشػار  أيوحتى الساعة الثانية بعد الظهر وعميه فاف  صباحاً 
كما هو مقرر  ضافياإليدفع عنها بدؿ اجر العمؿ  إضافيتعتبر بمثابة عمؿ  إليها

 في قانوف العمؿ .

 30/22/2995تاريخ  2995لسنة  8القرار رقـ 

***** 

 حساب أجور العمؿ اإلضافي: -28

 المبدأ:

 تحتسب أجور العمؿ اإلضافي عمى إجمالي الراتب وليس عمى الراتب األساسي.

 الحكـ:

مر مػف السػاعة ال يعتبر مػا تدفعػه الشػركة لمعػامميف فػي المناوبػة المسػائية التػي تسػت
الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة صػباحا وهػو خمسػة دنػانير شػهريا متناسػبا 
مػػػع طبيعػػػة العمػػػؿ فػػػي هػػػذو الفتػػػرة بالػػػذات وتسػػػتدعي مقتضػػػيات العدالػػػة زيػػػادة هػػػذا 

 األعػراؼت فقػتوا أوقػاتالمبمغ ، خاصة واف العمؿ في المناوبة المسائية يكػوف فػي 
ا كانػػت الشػػركة قبػػؿ أف ينشػػا النػػزاع بينهػػا وبػػيف نقابػػة لمراحػػة ولمػػ أوقػػات أنهػػاعمػػى 
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العطػػؿ بمعػػدؿ  بأيػػاـعػػف العمػػؿ  اإلضػػافيسػػاعات العمػػؿ  أجػػورالعػػامميف تػػدفع لهػػـ 
ال  واألعيػادالعطػؿ  أيػاـوكػاف العمػؿ فػي  األساسيساعة ونصؼ عمى الراتب  أجرة

ؿ في تقؿ صعوبته بكثير عف صعوبة العمؿ في المناوبات فاف ذلؾ يستدعي التدخ
بمػػا يعػػػادؿ سػػػاعة  اإلضػػػافيهػػذو الناحيػػػة بحيػػػث يصػػبح اجػػػر بػػػدؿ سػػاعات العمػػػؿ 

حسبما هػو  األساسي، وليس عمى الراتب  اإلجماليونصؼ واحتسابها عمى الراتب 
 . اآلفمعموؿ به 

    70/22/2992تاريخ   2992لسنة  4القرار رقـ 

 المطالبة بتخفيض ساعات العمؿ: -29

 المبدأ:

فيض ساعات العمؿ إلى أقؿ مف الحد الذي وضعة قػانوف العمػؿ إف المطالبة بتخ
و البالغ ثماف ساعات يوميا يعتبر مطمبا مردودا ما لـ يستند إلى مبرر يسػتوجب 

 ذلؾ.

 الحكـ:

بحيث تصػبح سػت سػاعات  لتدارييفوعف المطمب المتصؿ بتعديؿ ساعات العمؿ 
مػف قػانوف العمػؿ  37 ونصؼ بدال مف سبع ساعات.فاف الحكـ المستفاد مف المػادة

ال يجػوز تشػغيؿ العامػؿ  بأنػهوما طرا عميه مف تعديالت يفيػد  1961لسنة  21رقـ 
فػػي  لتداريػػيفنظػػاـ العمػػؿ  أفمػػف ثمػػاني سػػاعات فػػي اليػػـو الواحػػد بمػػا يعنػػي  أكثػػر

لـ نجد دليال يبرر تخفيض سػاعات  أنناقانوف العمؿ، كما  أحكاـالشركة ال يخالؼ 
 يقتضي رد هذا المطمب. مما لتدارييفالعمؿ 

 77/4/2993تاريخ  2993لسنة  7القرار رقـ 
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***** 

 مكافأة نياية الخدمة والضماف االجتماعي: -70

 :(2)المبدأ

يستفيد جميع العماؿ مف االمتياز الخاص بمكافأة نياية الخدمة المعموؿ بو لدى 
 معظـ البنوؾ إضافة إلى شموليـ بالضماف االجتماعي. 

 الحكـ:

نهاية الخدمة كافػة فئػات العػامميف فػي البنػؾ سػواء مػنهـ مػف  مكافأةتشمؿ  أفيجب 
 رخػر أسػاسبعػد ذلػؾ وعمػى  أوتـ تعيينهـ قبػؿ انضػماـ البنػؾ لمضػماف االجتمػاعي 

راتب تقاضاو عند انتهػاء خدمتػه مخصػومًا منهػا المبػالغ التػي دفعهػا البنػؾ لمضػماف 
%( عػػػف بػػػدؿ 2 أؿنسػػػبة  أمػػػا% فقػػػط مػػػف الراتػػػب 8االجتمػػػاعي والتػػػي هػػػي بنسػػػبة 

العمػؿ والتػاميف الصػحي التػي يػدفعها البنػؾ لمضػماف االجتمػاعي فيفتػرض  إصابات
 الموظفيف مشموليف بالتاميف الصحي. أفتغطي مف قبؿ البنؾ باعتبار  أف

 30/22/2995تاريخ  2995لسنة  8القرار رقـ 

***** 

 :(7)المبدأ

ف االجتمػاعي أنيػا قػد جػاءت األصؿ في التأمينات التي نص عمييا قانوف الضما
بديال لمكافأة نياية الخدمػة إال إذا جمػع صػاحب العمػؿ بينيمػا بصػورة أو بػأخرى 

 ،وفي جميع األحواؿ فاف المكافأة ال تستحؽ إال عند انتياء الخدمة. 

 الحكـ:
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نهايػػة الخدمػػة عػػف خػػدمتهـ  مكافػػأةبصػػرؼ مسػػتحقات العػػامميف مػػف  ابػػةالنق تطالػػب
بالضػػماف االجتمػػاعي بواقػػع راتػػب شػػهر واحػػد عػػف كػػؿ سػػنة التػػي سػػبقت اشػػتراكهـ 

اجػر تقاضػاو العامػؿ، ويضػيؼ هػذا الطمػب بػاف تحتسػب  رخػر أسػاسخدمة. وعمػى 
نهايػػة الخدمػػة مػػف بػػدء الخدمػػة حتػػى تػػاري  صػػرفها محسػػوما منهػػا مػػا سػػبؽ  مكافػػأة

% 8دفعتػػه عػػف العامػػؿ لمؤسسػػة الضػػماف االجتمػػاعي بمعػػدؿ  أفلشػػركة الكهربػػاء 
 ، كدفعات عمى الحساب.األساسواعتبار ما يصرؼ لمعامميف عمى هذا شهريا، 

نهايػػة الخدمػػة ال ينشػػا  مكافػػأة أفهػػذا الطمػػب يخػػالؼ المسػػتقر فقهػػا وقضػػاء مػػف  أف
قػػػػانوف العمػػػػؿ وقػػػػانوف  أفانتهائػػػػه، كمػػػػا  أوعقػػػػد العمػػػػؿ  إنهػػػػاءعنػػػػد  إالالحػػػػؽ بهػػػػا 

 مكافػػأة أف إلػػى الضػػماف االجتمػػاعي ينصػػاف صػػراحة عمػػى هػػذو المسػػالة، ويشػػيراف
انتهائػػه، وعميػه وبعػػد الػػذي  أوعمػػؿ العامػؿ  إنهػاءعنػػد  إالنهايػة الخدمػػة ال تسػتحؽ 

تمسػػؾ وكيػػؿ النقابػػة  أمػػا، المكافػػأةفػػال وجػػه لمعالجػػة طريقػػة احتسػػاب  إليػػهتوصػػمنا 
فتمسػكه فػي غيػر  1947مف اتفػاؽ االمتيػاز لسػنة  21المادة  أحكاـبوجوب تطبيؽ 
 .1962ياز نفسه قد الغي وحؿ محمه امتياز عاـ هذا االمت أفمحمه طالما 

 77/4/2993تاريخ  2993لسنة   3القرار رقـ  

***** 

 حؽ العماؿ في االشتراؾ بالضماف االجتماعي: -72

 المبدأ:

عمػػى المؤسسػػة التػػي تسػػتخدـ خمسػػة عمػػاؿ فػػأكثر إشػػراؾ جميػػع العػػامميف لػػدييا 
ؼ عػف ذلػؾ باسػتثناء مػا بالضماف االجتماعي دوف أف يتحمؿ أي منيـ أي تكالي

 نص عميو قانوف الضماف االجتماعي.
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 الحكـ:

المػػدعى عميهػػا باشػػراؾ العػػامميف لػػديها  بػػ لزاـبالنسػػبة لممطمػػب الثالػػث المتعمػػؽ  أمػػا
بصندوؽ الضماف االجتمػاعي لػدى المؤسسػة العامػة لمضػماف االجتمػاعي وبالبحػث 

المػػػدعى عميهػػػا تعتبػػػر  أففػػػي البينػػػة المقدمػػػة تجػػػد المحكمػػػة انػػػه مػػػف الثابػػػت لػػػديها 
داريػامؤسسػة منتظمػة وحيػث تسػتخدـ مػا يزيػػد عمػى عشػريف معممػا  واف قسػما مػػف  واا

المؤسسػػة  -العػػامميف لػػدى المػػدعى عميهػػا ينتسػػبوف لصػػندوؽ الضػػماف االجتمػػاعي 
العامة لمضماف االجتماعي كما هو ثابت مػف البينػة المقدمػة وذلػؾ حسػب اختيػارهـ 

غيػػر منتسػػبيف لصػػندوؽ  فػػ نهـف لػػدى المػػدعى عميهػػا مػػف العػػاممي األكبػػرالقسػػـ  أمػػا
 المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي.  -الضماف االجتماعي 

 1961لسػػنة  21رقػػـ  األردنػػيمػػف قػػانوف العمػػؿ  6فقػػرة  2المػػادة  إلػػىومػػف الرجػػوع 
وتعنػػي عبػػارة المؤسسػػة المنتظمػػة مؤسسػػة تسػػتخدـ مػػا ال  -وتعديالتػػه فقػػد ورد فيهػػا 

استخدمت عػددا معدلػه خمسػة عمػاؿ خػالؿ االثنػي عشػر  أوؿ يقؿ عف خمسة عما
 البناء. أعماؿشهرا السابقة وتشمؿ 

فقػػد ورد  1978لسػػنة  31قػػانوف الضػػماف االجتمػػاعي رقػػـ  إلػػى أيضػػاومػػف الرجػػوع 
 ألصػػػحاببالنسػػػبة  إلزاميػػػايكػػػوف التػػػاميف فػػػي المؤسسػػػة  -فػػػي المػػػادة السػػػابعة منػػػه 

 إالنصػيب فػػي نفقػات التػػاميف  أيؤمف عميػػه والعمػػاؿ وال يجػوز تحميػػؿ المػ األعمػاؿ
االنضػماـ  أفالػذي يسػتنتض منػه  األمػر -فيما يرد بػه نػص خػاص فػي هػذا القػانوف 

صػػػػندوؽ الضػػػػماف االجتمػػػػاعي لػػػػدى المؤسسػػػػة العامػػػػة لمضػػػػماف االجتمػػػػاعي  إلػػػػى
 أفباالعتبػػػػار  األخػػػػذوحسػػػب النسػػػػب المنصػػػػوص عميهػػػا فػػػػي قػػػػانوف الضػػػماف مػػػػع 

التػػي تقػػررت  واألجػػوربهػػا لغايػػة االشػػتراؾ هػػي الرواتػػب  األخػػذالرواتػػب التػػي يجػػب 
 حسب ما ورد بالمطمب الثاني مف هذا القرار.

 27/5/2995تاريخ  2995لسنة  2القرار رقـ 
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 عالوة خطورة المينة: -77

 المبدأ:

عمػػى صػػاحب العمػػؿ شػػموؿ جميػػع العػػامميف الػػذيف يزاولػػوف أعمػػاال خطػػرة عػػالوة 
 و.خطورة المينة المعموؿ بيا لدي

 الحكـ:

وعف الطمب الذي ينصب عمى صرؼ عالوة خطػورة المهنػة لجميػع العػامميف الػذيف 
الراتػػب،  إجمػػالي% مػػف 31تنطبػػؽ عمػػيهـ خطػػورة المهنػػة وصػػعوبة العمػػؿ بمعػػدؿ 

بعػػػض الفئػػػات مػػػف  أف يتبػػػيف مػػػف البينػػػة التػػػي اسػػػتمعت لهػػػا محكمتنػػػا وقنعػػػت بهػػػا
 أفهنا خطرة، يستحقوف في مقابمهػا يزاولوف م األردنيةالعامميف لدى شركة الكهرباء 

 أطالقػاتصرؼ لهـ عالوة خطورة المهنة مػع التنويػه بػاف هػذو العػالوة ال عالقػة لهػا 
 .الشركة المعموؿ بها حاليا أنظمةبالعالوة الفنية المنصوص عميها في 

 77/4/2993تاريخ  2993لسنة  7القرار رقـ 

***** 

 ثالثا

 يا أحكاـ محكمة العدؿ العمياالمبادئ القانونية التي استقرت عمي

 تسجيؿ النقابة العمالية ونقابة أصحاب العمؿ: -2

 المبدأ:
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يقػػػػدـ طمػػػػب تاسػػػػيس اي نقابػػػػة لمعمػػػػاؿ او نقابػػػػة ألصػػػػحاب العمػػػػؿ مػػػػف قبػػػػؿ  
المؤسسػيف الػى مسػجؿ النقابػات فػي وزارة العمػؿ فػاذا رفػض الطمػب فمممؤسسػػيف 

 .الطعف في قرار المسجؿ لدى محكمة العدؿ العميا 

 الحكـ:

بانه يقػدـ طمػب  1996لسنة  8/أ ، ج مف قانوف العمؿ رقـ 112يستفاد مف المادة 
تاسػػيس اي نقابػػة لمعمػػاؿ او لجمعيػػات اصػػحاب العمػػؿ موقعػػا مػػف قبػػؿ المؤسسػػيف 
الػػى مسػػجؿ النقابػػات او الجمعيػػات فػػي وزارة العمػػؿ فػػاذا رفػػض الطمػػب فمممؤسسػػيف 

ميػا وعميػه فػ ف قيػاـ احػد االشػخاص الطعف في قرار المسجؿ لدى محكمة العػدؿ الع
بوصػػفه مفوضػػا عػػف اصػػحاب محطػػات المحروقػػات بتقػػديـ طمػػب تسػػجيؿ جمعيػػتهـ 
لػػدى وزارة العمػػؿ ثػػـ قيػػامهـ بتفويضػػه بتوكيػػؿ محػػاميف باقامػػة الػػدعوى لػػدى محكمػػة 
العػػػدؿ العميػػػا لمطعػػػف بقػػػرار رفػػػض طمػػػبهـ تسػػػجيؿ جمعيػػػة اصػػػحاب المحروقػػػات و 

تفػػػػػويض المػػػػػذكور قػػػػػاـ بتوكيػػػػػؿ المحػػػػػاميف بصػػػػػفته حيػػػػػث اف المػػػػػذكور واسػػػػػتنادا لم
الشخصػػػية وبصػػػػفته مفوضػػػػا عػػػنهـ فيكػػػػوف التوكيػػػػؿ صػػػحيحا وال يشػػػػوبه اي عيػػػػب 

 قانوني وتكوف الدعوى مقدمة ممف يممؾ حؽ تقديمها.

 2998/ 3/ 20تاريخ  2997/ 373محكمة العدؿ العميا رقـ 

 عدـ جواز تعددية التمثيؿ النقابي:  -7

 المبدأ:

نوف العمؿ تسػجيؿ أكثػر مػف نقابػة واحػدة ألصػحاب العمػؿ فػي المينػة ال يجيز قا
 الواحدة.

 الحكـ:
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حيث تـ تاسػيس نقابػة عامػة الصػحاب محػالت توزيػع الغػاز ومحطػات المحروقػات 
وبعػػػػد  1961لسػػػػنة  21بموجػػػػب قػػػػانوف العمػػػػؿ االردنػػػػي السػػػػابؽ رقػػػػـ  1972عػػػػاـ 

ة لتوفيؽ اوضاعها مع عمدت النقاب 1996لسنة  8صدور قانوف العمؿ الجديد رقـ 
منػػػػه فاصػػػػبحت تسػػػػمى جمعيػػػػة اصػػػػحاب  111احكػػػػاـ هػػػػذا القػػػػانوف عمػػػػال بالمػػػػادة 

المحروقػػات وبمػػا اف الجمعيػػػة المػػذكورة تضػػػـ بعضػػويتها جميػػػع اصػػحاب محطػػػات 
المحروقػػػات حيػػػث جػػػرى تعػػػديؿ اسػػػمها ونظامهػػػا الػػػداخمي بحيػػػث اصػػػبحت جمعيػػػة 

اف المستدعيف بوصػفهـ  اصحاب محطات المحروقات ومحالت توزيع الغاز وحيث
اصحاب محطػات لممحروقػات ممثمػوف بالجمعيػة المػذكورة بمػا يحقػؽ مقاصػد المػادة 

/أ مف قانوف العمؿ وحيث انه ال يوجد في القػانوف مػا يجيػز تاسػيس اكثػر مػف 118
جمعيػة واحػػدة الربػػاب المهنػػة الواحػػدة فيكػوف بالتػػالي القػػرار المتضػػمف عػػدـ الموافقػػة 

المسػتدعيف بتسػجيؿ جمعيػة خاصػة بهػـ تحػت اسػـ جمعيػة  عمى الطمػب المقػدـ مػف
 اصحاب محطات المحروقات صحيحا ومتفقا واحكاـ القانوف.

 2998/ 3/ 20تاريخ  2997/ 373محكمة العدؿ العميا رقـ 

 الشروط المطموبة في تقرير مجمس التوفيؽ: -3

 المبدأ: 

س يجػػب أف يكػػوف تقريػػر مجمػػس التوفيػػؽ خطيػػا وموقعػػا مػػف رئػػيس المجمػػ
 وجميع أعضائو وعمى أف يثبت العضو المخالؼ رأيو كتابة في التقرير.

 الحكـ:

يكػػوف تقريػػر مجمػػس التوفيػػؽ وقػػرار المحكمػػة العماليػػة كتابيػػا ويوقعػػه جميػػع اعضػػاء 
المجمػػػػس او المحكمػػػػة وفقػػػػا لمقتضػػػػى الحػػػػاؿ ويصػػػػدر قػػػػرار المحكمػػػػة باالجمػػػػاع او 
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مس او المحكمة اف يثبػت باالكثرية ويجب عمى كؿ عضو مخالؼ مف اعضاء المج
 /ا مف قانوف العمؿ.128رايه كتابة في التقرير او القرار وذلؾ وفقا لممادة 

وعميه وبما اف المستدعية  النقابػة العامػة لمعػامميف فػي الكهربػاء بػاالردف( كانػت قػد  
عينػػػت ثالثػػػة منػػػدوبيف لهػػػا لتمثيمهػػػا فػػػي مجمػػػس التوفيػػػؽ وردت اسػػػماؤهـ فػػػي كتػػػاب 

لػػػػرئيس المجمػػػػس واف المسػػػػتدعى ضػػػػدها الثانيػػػػة  شػػػػركة الكهربػػػػاء النقابػػػػة الموجػػػػه 
االردنيػػػة( قػػػد عينػػػت منػػػدوبيف اثنػػػيف لتمثيمهػػػا فػػػي المجمػػػس بموجػػػب كتابهػػػا الموجػػػه 
لرئيس المجمس اال اف التقرير المرفػوع الػى وزيػر العمػؿ الشػعارو بعػدـ تمكػف مجمػس 

تواقيػػع اعضػػاء  التوفيػػؽ مػػف التوصػػؿ الػػى تسػػوية النػػزاع العمػػالي قػػد جػػاء خمػػوا مػػف
المجمػػس حيػػث اقتصػػر عمػػى توقيػػع رئػػيس المجمػػس ممػػا يعنػػي انػػه صػػدر عنػػه وحػػدو 

مػػف قػػانوف العمػػؿ وحيػػث اف  122ممػػا يخػػالؼ نػػص المػػادة المػػذكورة اعػػالو والمػػادة 
اشػػتراؾ كامػػؿ اعضػػاء مجمػػس التوفيػػؽ فػػي اصػػدار تقريػػر عػػدـ التوصػػؿ الػػى تسػػوية 

لة النزاع الى المحكمة العماليػة عمػال النزاع شرط مسبؽ لتمكيف وزير العمؿ مف احا
مػػػػف القػػػػانوف المػػػػذكور فعميػػػػه ولعػػػػدـ تحقػػػػؽ هػػػػذا الشػػػػرط يكػػػػوف قػػػػرار  124بالمػػػػادة 

المستدعى ضدو االوؿ  وزيػر العمػؿ( باحالػة النػزاع العمػالي الجمػاعي المتكػوف بػيف 
 المستدعية  النقابة العامة لمعامميف في الكهربػاء بػاالردف( والمسػتدعى ضػدها الثانيػة
 شػػركة الكهربػػاء االردنيػػة المسػػاهمة المحػػدودة( الػػى المحكمػػة العماليػػة لكػػوف مجمػػس 
التوفيػػػػؽ لػػػػـ يتوصػػػػؿ الػػػػى حػػػػؿ لمنػػػػزاع بينهمػػػػا غيػػػػر مسػػػػتند الػػػػى  اجػػػػراءات قانونيػػػػة 

 صحيحة ويكوف مستوجب االلغاء.

 2997/ 6/ 3تاريخ  2997/ 25محكمة العدؿ العميا رقـ 

***** 

 ي:بدء سرياف عقد العمؿ الجماع -4

 المبدأ:
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يعتبر عقد العمؿ الجماعي ممزمػا مػف التػاريخ المحػدد فيػو أو مػف تػاريخ تسػجيمو 
فػػي الػػوزارة إذا لػػـ يتضػػمف تػػاريخ بػػدء سػػريانو وال يػػؤثر فػػي ذلػػؾ إعػػالف أي مػػف 

 طرفي العقد رفضو لإلتفاؽ بعد توقيعو.

 الحكـ:

ة في المادة   اذا أفصح وزير العمؿ عف إرادته الممزمة بما له مف صالحية مقرر    
العمػػؿ قاصػػدًا إحػػداث مركػػز قػػانوني لطرفػػي االتفػػاؽ هػػو تصػػديؽ  ( مػػف قػػانوف 39

مػػه ممزمػػػًا، ابتغػػاء مصػػػمحة عامػػة هػػي فػػػض الخػػالؼ الػػػذي نشػػب بػػػيف  اتفاقهمػػا وجعه
بتصػػديؽ  مؤسسػػة مصػػرفية هامػػة وموظفيهػػا . أي أف المسػػتدعى ضػػدو أصػػدر قػػرارو

يداعػػه لػػدى الػػوزارة، أمػػػا الكتػػاب  وتمػػؾ المؤسسػػةاالتفػػاؽ بػػيف أعضػػاء المسػػتدعية  واا
المسػػػتدعى ضػػػدو إلػػػى المسػػػتدعية فهػػػو جػػػواب مػػػف الػػػوزير عمػػػى كتػػػاب  الموجػػػه مػػػف

لالتفػػاؽ ، ولهػػػذا ف نػػه لػػيس بقػػرار إداري قابػػؿ  المسػػتدعية الػػذي أعمنػػت فيػػه رفضػػها
 تتوفر فيه . لمطعف بدعوى اإللغاء ألف أركاف القرار اإلداري ال

مػػػػف قػػػػانوف محكمػػػػة العػػػػدؿ العميػػػػا ، انهػػػػا عرفػػػػت القػػػػرار ( 11يسػػػػتفاد مػػػػف المػػػػادة   
الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عف اتخاذو ، إذا كاف  الضمني بأنه رفض

 التشريعات المعموؿ بها . يترتب عميها اتخاذو بمقتضى

ال يرتب القانوف عمػى الػوزير اإلجابػة عمػى كػؿ كتػاب يوجػه إليػه ، فػ ف عػدـ إجابػة  
اكتفػاء  2114/ 3/  18سػتدعى ضػدو عمػى كتػاب المسػتدعية المػؤرخ فػي الم الوزير

ال يشػػػكؿ قػػػرارًا ضػػػمنيًا  2114/  2/  24إليهػػػا بتػػػاري   بمػػػا ورد فػػػي كتابػػػه الموجػػػه
 بالرفض . 

 77/6/7004 تاريخ 248/7004 محكمة العدؿ العميا رقـ

***** 
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 رابعا

 زالمبادئ القانونية التي استقرت عمييا أحكاـ محكمة التميي

 في قانونية اإلتفاؽ الجماعي:البت  -2

 المبدأ:

 ممحػػػاكـول ،ممحػػػاكـ الوظيفيػػػة لختصاصػػػات اإلد يػػػحدإلتفػػػاؽ الجمػػػاعي تيس للػػػ
عمييا مف اتفاقيػات  ما يعرضالمختصة بنظر الدعاوى العمالية الفردية اف تراقب 

ا إلغائيػ ال تممػؾ صػالحية رغػـ أنيػاواف تقرر اف كانت مخالفة لمقانوف او النظاـ 
بطاليػػا تممػػؾ صػػالحية عػػدـ العمػػؿ بيػػا اف كانػػت مخالفػػة  عمػػى أسػػاس أنيػػا أوا 

 لمقانوف او النظاـ .

 الحكـ:

عمػى مػا يمػي :   اف  مدنيػةمػف قػانوف اصػوؿ المحاكمػات ال 111المػادة لقد نصػت 
اختصػػػاص المحكمػػػة النتفػػػاء واليتهػػػا او بسػػػبب نػػػوع الػػػدعوى او قيمتهػػػا  الػػػدفع بعػػػدـ

عميهػا الػدعوى وتحكػـ بػه المحكمػة مػف تمقػاء نفسػها  تكوف يجوز ابداؤو في أي حالة
الػػدعوى سػػواء بنػػاء عمػػى طمػػب  ( ومػػؤدى ذلػػؾ انػػه اذا تبػػيف لممحكمػػة النػػاظرة فػػي

 الخصػػػػػـو او مػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػها اف ال واليػػػػػة لهػػػػػا بنظػػػػػر الػػػػػدعوى اف تحكػػػػػـ بعػػػػػدـ
لتقاضػػػي اختصاصػػػها فػػػي نظػػػر الػػػدعوى ولػػػيس لهػػػا اف تنتظػػػر اكتمػػػاؿ اجػػػراءات ا

تقديـ الموائح والبينات النه ال جدوى مف هذو االجراءات  ة ادوار الخصـو فيومراعا
 فحصها او وزنها او التعامؿ معها . الف المحكمة ال تممؾ حؽ تدقيقها او

قد نصت عمى انه  1996لسنة  8/أ مف قانوف العمؿ االردني رقـ 137اف المادة  
 نزاعػػات العمػػؿ الفرديػػة الصػػمح بػػالنظر فػػي الػػدعاوى الناشػػئة عػػف   تخػػتص محكمػػة
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التػػػػي تخػػػػص سػػػػمطة االجػػػػور بػػػػالنظر فيهػػػػا  باسػػػػتثناء الػػػػدعاوى المتعمقػػػػة بػػػػاالجور
الػدعوى خػالؿ  بمقتضى هذا القانوف وذلؾ بصػورة مسػتعجمة بحيػث يػتـ الفصػؿ فػي

ثالثػػة اشػػهر مػػف تػػاري  ورودهػػا لممحكمػػة ( كمػػا اف المػػادة الثانيػػة مػػف ذات القػػانوف 
  اتفػػػاؽ خطػػػي تػػػنظـ بمقتضػػػاو شػػػروط العمػػػؿ مػػػف عقػػػد العمػػػؿ الجمػػػاعي ،  عرفػػػت

ومجموعة عماؿ او النقابة مف جهة اخرى ( ،  الجمعية مف جهة صاحب العمؿ او
بػيف مجموعػة مػف العمػاؿ او  النزاع العمالي بانه   كؿ خالؼ ينشػا كما انها عرفت

 لعمػػػؿ او الجمعيػػػة مػػػف جهػػػة اخػػػرى حػػػوؿالنقابػػػة مػػػف جهػػػة وبػػػيف صػػػاحب العمػػػؿ ا
 .(  مؿ جماعي او تفسيرو او يتعمؽ بظروؼ العمؿ وشروطهتطبيؽ عقد ع

دعواهػػػا بابطػػػاؿ او تعػػػديؿ المفاضػػػمة الػػػواردة فػػػي  ولمػػػا كانػػػت المدعيػػػة تسػػػتند فػػػي 
الػى البنػد الرابػع  1995/ 22/11المادة الخامسة مػف االتفػاؽ الجمػاعى المػؤرخ فػي 

 يمػػػػػاوالػػػػػذي جػػػػػاء فيػػػػػه :   ف 1997/ 9/ 14مػػػػػف االتفػػػػػاؽ الجمػػػػػاعي المعقػػػػػود فػػػػػي 
حػػاكـ ( ، وفػػي هػػذا ميتعمػػؽ بموضػػوع المطالبػػة بالعشػػرة فػػي المائػػة فػػامرو متػػروؾ لم

محػاكـ الصػمح فػي الػدعاوى الناشػئة عػف نزاعػات اختصػاص  الصدد نجد ابتداء اف
فػػػي اختصػػػاص سػػػمطة االجػػػور وواضػػػح  ةرديػػػة باسػػػتثناء النزاعػػػات الداخمػػػالعمػػػؿ الف

ليػػػػة الفرديػػػة كمػػػا اف االتفػػػػاؽ تمامػػػا اف دعػػػوى المدعيػػػة ليسػػػػت مػػػف النزاعػػػات العما
الجمػػاعي بػػيف الطػػرفيف ال يحػػدد اختصاصػػات المحػػاكـ الوظيفيػػة الف اختصاصػػات 

 بالدسػػػػتور االردنػػػػي والقػػػػوانيف االردنيػػػػة ونحػػػػف نجػػػػد اف المحػػػػاكـ المحػػػػاكـ محكمػػػػة
حالػة النزاعػات العماليػة الفرديػة تسػتطيع اف  المختصة بنظر الدعاوى العماليػة وفػي

عميهػػا مػػف اتفاقيػػات  الػػدعوى المختصػػة بنظرهػػا فيمػػا يعػػرض تراقػػب مػػف خػػالؿ نظػػر
االلغػاء  واف تقػرر اف كانػت مخالفػة لمقػانوف او النظػاـ واف كانػت ال تممػؾ صػالحية

ف كانػػػػت مخالفػػػػة لمقػػػػانوف او او االبطػػػػاؿ انمػػػػا تمتمػػػػؾ صػػػػالحية عػػػػدـ العمػػػػؿ بهػػػػا ا
 .النظاـ

 32/3/2999تاريخ  7275/2998 محكمة تمييز حقوؽ رقـ
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***** 

 إنياء خدمات العامؿ بسبب إضرابو عف العمؿ: -7

 المبدأ:

يعاقػب العامػؿ الػذي يضػرب عػف العمػؿ بطريقػة مخالفػة لمقػانوف بالغرامػة إال أنػػو 
 اليجوز فصمو مف العمؿ بسبب ىذا اإلضراب. 

 الحكـ:

مػػف قػػانوف العمػػؿ غيػػػر متعمقػػة بوجػػوب او عػػدـ وجػػوب توجيػػػه  135تعتبػػر المػػادة 
بػؿ هػي تتعمػػؽ باإلشػعار باإلضػراب الػذي يوجػػه  ى العامػؿالػػ اشػعار مػف رب العمػؿ

 إلنهػاء عقػد العمػؿ ، والمادة التي اوجبت ارسػاؿ اشػعار مف العماؿ لصاحب العمؿ
 قانوف العمؿ . /أ مف23هي المادة 

مػػف قػػانوف العمػػؿ ،  28اف التوقػػؼ عػػف العمػػؿ   االضػػراب ( وفقػػا الحكػػاـ المػػادة  
مػػف قػػانوف  136ممػػه ، وقػػد حػػددت المػػادة لفصػػؿ العامػػؿ مػػف ع لػػيس سػػببا مشػػروعا

اذا قػاـ باضػراب محظػور ، ولػيس مػف  العمؿ ، العقوبة التي تفرض عمػى العامػؿ ،
 بينه طردو مف عممه . 

 9/20/7002تاريخ 7000 /3794محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 

 الحقوؽ المكتسبة بموجب اتفاقيات العمؿ الجماعية: -3

 المبدأ:
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مػػاعي ألي سػػبب مػػف األسػػباب ال يجيػػز لصػػاحب العمػػؿ إنتيػػاء عقػػد العمػػؿ الج
المساس بأي صورة مف الصور بالحقوؽ التي إكتسػبيا العمػاؿ الػذيف كػاف العقػد 

 يشمميـ .

    الحكـ:

بالتػػدقيؽ نجػػد أف النقابػػة العماليػػة  قامػػت بتوقيػػع إتفػػاؽ عمػػؿ جمػػاعي مػػع المػػدعى 
اإلسػػتغناء عػػف خػػدماتهـ عميهػػا يتضػػمف مػػنح العػػامميف لػػدى هػػذو النقابػػة والػػذيف يػػتـ 

وبتػػػػاري   1/1/1998خمػػػػس زيػػػػادات سػػػػنوية إعتبػػػػارًا مػػػػف  1/4/1998بعػػػػد تػػػػاري  
قامػػت المػػدعى عميهػػا ب نهػػاء اإلتفػػاؽ الجمػػاعي وبمغػػت النقابػػة  بػػذلؾ  26/7/2111

انهػت الشػركة المػدعى عميهػا  2/1/2111وأشعرت وزارة العمػؿ بػذلؾ أيضػًا . وفػي 
 .مف قانوف العمؿ 31بأحكاـ المادة عماًل  2/2/2111خدمات المدعي إعتبارًا مف 

وبالرجوع إلى نصوص اإلتفاؽ نجد أنه قد نص عمػى مػا يمػي   إتفػؽ الفريقػاف عمػى 
أف تػػػدفع الشػػػركة خمسػػػة أضػػػعاؼ الزيػػػادة السػػػنوية التػػػي حصػػػؿ عميهػػػا المػػػوظفيف 

لكؿ موظؼ وعامؿ يتـ  1/1/1998لتكوف سارية المفعوؿ مف  1997والعماؿ عاـ 
فمػػػا فػػػوؽ لتضػػػاؼ عمػػػى راتبػػػه الخاضػػػع  1/4/1998اء عػػػف خدماتػػػه مػػػف اإلسػػػتغن

 لمضماف اإلجتماعي   .

( مػف قػانوف العمػؿ عمػى أف إنهػاء عقػد العمػؿ 41ونصت الفقرة   ب ( مف المادة  
الجمػاعي ال يجيػز لصػاحب العمػؿ المسػاس بػأي صػورة مػف الصػور بػالحقوؽ التػي 

 إكتسبها العماؿ الذيف كاف العقد يشممهـ .

/ب مف قانوف العمػؿ أف المػدعي 41لمستفاد مف نصوص اإلتفاقية وأحكاـ المادة وا
ضػػافتها عمػػى راتبػػه الخاضػػع  أصػػبح صػػاحب حػػؽ مكتسػػب باسػػتيفاء هػػذو الزيػػادة واا
لمضػماف اإلجتمػػاعي عنػد إنهػػاء خدماتػه لػػدى المػدعى عميهػػا وحيػث أنهيػػت خدماتػػه 
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انوف واإلتفػػاؽ الجمػػاعي فػػ ف الحكػػـ لػػه بهػػذو الزيػػادة موافػػؽ لمقػػ 2/1/2111بتػػاري  
 المذكور .

 7/4/7007تاريخ   737/7007محكمة تمييزحقوؽ رقـ  

***** 

 مدة سرياف اإلتفاقية الجماعية: -4

 المبدأ:

يسػػري أثػػر اإلتفاقيػػة الجماعيػػة خػػالؿ مػػدة نفاذىػػا فقػػط ، وعمػػى حميػػع العػػامميف 
عممػوف أثنػاء ستفيديف منيا أما بعد ذلؾ فتسري فقط عمى العماؿ الذيف كػانوا يمال

 سريانيا وال تشمؿ مف يتـ تعييينـ بعد ذلؾ.

 الحكـ:

اف االتفػػػاؽ الجمػػػػاعي المعقػػػود بػػػػيف نقابػػػة الصػػػػيادلة والنقابػػػة العامػػػػة لمعػػػامميف فػػػػي 
الصػػػحية قػػػد الزمػػػت اصػػػحاب الصػػػيادلة ومسػػػتودعات االدويػػػة فػػػي البنػػػد  الخػػػدمات

المسػػتخدميف مػػف  الثالػػث عشػػر والرابػػع عشػػر الػػى االوؿ منهػػا بػػدفع راتبػػي الشػػهريف
المؤسسػػػات الصػػػيدالنية باالتفاقيػػػات  قػػػبمهـ ، اذ جػػػاء فػػػي هػػػذا البنػػػد   تاكيػػػد التػػػزاـ

الفػػريقيف عمػى تاكيػد التػػزاـ  الجماعيػة السػابقة ( وجػػاء تحػت هػذا البنػػد   وافػؽ ممثمػو
السػػػابقة وعػػػدـ  المؤسسػػػات الصػػػيدالنية ومسػػػتودعات االدويػػػة باالتفاقيػػػات الجماعيػػػة

 اصة فيما يتعمؽ براتب الرابع عشر ( االمر الذي يعنػي اف عمػىاالعتداء عميها وخ
 المميزة دفع راتبي الشهريف الثالث عشر والرابع عشر الى مستخدميها .

مر الذي اضطرو الى المجوء ألدعى عميها بما يستحقه مف اجور ااف عدـ تسميـ الم
ور التػػػي االجػػػور لمحكػػػـ لػػػه بػػػاجورو ، وبمػػػا اف عػػػدـ دفعهػػػا جميػػػع االجػػػ الػػػى سػػػمطة



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  243

 

نيتهػػا ، فػػاف سػػمطة االجػػور اذ قضػػت لػػه  يسػػتحقها المػػدعي يػػدؿ عمػػى عػػدـ حسػػف
االسػػتئناؼ اذ قضػػت  /د مػػف قػػانوف العمػػؿ ، ومحكمػػة54بػػالتعويض اسػػتنادا لممػػادة 

 بتصديؽ قرار سمطة االجور ، قد طبقتا احكاـ القانوف تطبيقا صحيحا . 

 70/20/2999 تاريخ 2670/2999 محكمة تمييز حقوؽ رقـ

***** 
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 نشوء الحؽ وتقادمو: -2

 المبدأ:

  أي حؽ يرتبو قانوف العمؿ يعتبر ناشئا بمجػرد تمػاـ الفعػؿ القػانوني اف
  .الذي ىو سببو

 ئع التػػي تحصػػؿ فػػي مػػدة االصػػؿ اف القػػانوف الجديػػد يسػػري عمػػى الوقػػا
امػػا الوقػػائع الحاصػػمة تحػػت سػػمطاف القػػانوف القػػديـ فتكػػوف  بػػو العمػػؿ

محكومػػة بالقواعػػد المقػػررة فيػػو اال اذا ادركيػػا القػػانوف الجديػػد وىػػي مػػا 
تزاؿ في دور التكويف او االقتضاء فحينئذ تخضع لسػمطاف ىػذا القػانوف 

 بما لو مف اثر مباشر .

 قرار التفسير:

 29/9/2972تاريخ  2972لسنة  42القرار رقـ 

 2/22/2972تاريخ  7330المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػػػػػػػـ  1971/ 7/ 3بنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى طمػػػػػػػػب دولػػػػػػػػة رئػػػػػػػػيس الػػػػػػػػوزراء بكتابػػػػػػػػه المػػػػػػػػؤرخ 
اجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف الجػػؿ تفسػػير الفقػػرة  ب(  11516/4/7ع/

( لسػنة 16القػانوف المؤقػت رقػـ   ( مف قانوف العمؿ بمقتضى115المضافة لممادة  
 وبياف ما يمي :  1971

. مػػف أي تػػاري  تبػػدا مػػدة التقػػادـ المبحػػوث عنهػػا فػػي هػػذو الفقػػرة ومتػػى ينشػػا حػػؽ 1
 العامؿ المنصوص عميه في قانوف العمؿ .
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تنطبػػؽ فقػػط  -. هػػؿ اف احكػػاـ القػػانوف المؤقػػت المشػػار اليػػه فيمػػا يتعمػػؽ بالتقػػادـ 2
ي ظمػه اـ انهػا تشػمؿ حقػوؽ العامػؿ التػي نشػات قبػؿ نفػاذ عمى الحقوؽ التي تنشا ف

 احكامه ولـ تحصؿ المطالبة بها اال بعد ذلؾ .

/ 5/ 31وبعػػػد االطػػػالع عمػػػى كتػػػاب وزيػػػر الماليػػػة الموجػػػه لػػػرئيس الػػػوزراء بتػػػاري  
والمراسػػػػػالت  1971/ 6/ 11وكتػػػػػاب وزيػػػػػر الشػػػػػؤوف االجتماعيػػػػػة المػػػػػؤرخ  1971

( 115قانونيػػة يتبػػيف اف الفقػػرة  ب( مػػف المػػادة  المرفقػػة بهمػػا وتػػدقيؽ النصػػوص ال
المطموب تفسيرها تنص ما يمي   مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة ال تسمع أي 
دعػػوى بالمطالبػػة بايػػة حقػػوؽ يرتبهػػا هػػذا القػػانوف بعػػد مػػرور سػػنة واحػػدة عمػػى نشػػوء 

 الحؽ ( .

ا سػرياف التقػادـ ومف هذا النص يتضح اف الشارع اعتبر تاري  نشػوء الحػؽ هػو مبػد
انمػػا ينشػػا وتصػػاحبه الػػدعوى  -حسػػب المبػػادئ العامػػة  -وحيػػث اف الحػػؽ  عميػػه .

مػػف وقػػت تمػػاـ الواقعػػة القانونيػػة التػػي هػػي سػػببه سػػواء اكانػػت تمػػؾ الواقعػػة عقػػد او 
ارادة منفػػردة او عمػػال غيػػر مشػػروع او اثػػراء بػػال سػػبب او القػػانوف . فػػاف مػػا ينبنػػي 

نوف العمػػؿ يعتبػػر ناشػػئا بمجػػرد تمػػاـ الفعػػؿ القػػانوني عمػػى ذلػػؾ اف أي حػػؽ يرتبػػه قػػا
( او 17خدمػة العامػؿ الي سػبب لػـ يػرد ذكػرو فػي المػادة   ءالذي هو سػببه ، كانهػا

( بالنسبة لحقه في طمب 18تركه العمؿ الي سبب مف االسباب المبينة في المادة  
الحػؽ تبػدا مػف  بدؿ االشعار او المكافػاة مػثال . وبالتػالي فػاف مػدة التقػادـ عمػى هػذا

 تاري  تماـ تمؾ الواقعة القانونية .

هذا فيما يتعمؽ بالنقطة االولى ، اما فيما يتعمؽ بالنقطة الثانية فاالصػؿ اف القػانوف 
الجديد يسري عمى الوقائع التي تحصػؿ فػي مػدة العمػؿ امػا الوقػائع الحاصػمة تحػت 

اال اذا ادركهػػا القػػانوف سػػمطاف القػػانوف القػػديـ فتكػػوف محكومػػة بالقواعػػد المقػػررة فيػػه 
الجديػػد وهػػي مػػا تػػزاؿ فػػي دور التكػػويف او االقتضػػاء فحينئػػذ تخضػػع لسػػمطاف هػػذا 

 القانوف بما له مف اثر مباشر .
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قػػد انقػػص مػػدة  1971( لسػػنة 16وتاسيسػػا عمػػى ذلػػؾ بمػػا اف القػػانوف الجديػػد رقػػـ  
دال مػػف التقػػادـ عمػػى الحقػػوؽ التػػي يرتبهػػا قػػانوف العمػػؿ بحيػػث جعمهػػا سػػنة واحػػدة بػػ

خمس عشرة سنة ، فاف احكامه مف هذو الجهػة تسػري عمػى الحقػوؽ التػي تنشػا فػي 
ظمػػه كمػػا تسػػري ايضػػا عمػػى الحقػػوؽ التػػي نشػػات قبػػؿ نفػػاذو وادركهػػا قبػػؿ انقضػػائها 
بالتقادـ العادي وقبػؿ المطالبػة بهػا . ويكػوف مبػدا سػرياف السػنة مػف هػاتيف الحػالتيف 

يكػف البػػاقي مػػف مػػدة التقػػادـ العػػادي عنػػد نفػػاذ  مػف تػػاري  نفػػاذ القػػانوف الجديػػد مػػا لػػـ
القػػانوف الجديػػد اقػػؿ مػػف سػػنة حينئػػذ تطبػػؽ احكػػاـ التقػػادـ حسػػب القػػانوف القػػديـ وال 

 تسمع الدعوى في هذو الحالة بعد مرور المدة الباقية .

 هذا ما نقررو في تفسير النص المطموب تفسيرو .

 1971/ 9/ 19صدر بتاري  

***** 

 :تعريؼ العامؿ -7

 المبدأ:

 أحكػػاـرئػػيس المجنػػة البمديػػة عػػاماًل وال تسػػري عميػػو  أوال يعتبػػر رئػػيس البمديػػة 
ال يسػتخدـ بمقتضػى عقػد عمػؿ بػالمعنى المقصػود فػي قػانوف كونو  قانوف العمؿ

نماالعمؿ     .قانوف البمديات ألحكاـيعيف باالستناد  وا 

 قرار التفسير:

 24/8/2977تاريخ  2977لسنة  23القرار رقـ 

 26/8/2977بتاريخ  7382منشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ ال
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/ 118/ 13رقػـ  1972/ 6/ 13بناء عمى طمب دولة رئيس الوزراء بكتابػه المػؤرخ 
قػوانيف البمػديات  أحكػاـتفسػير  ألجػؿاجتمع الديواف الخاص بتفسير القػوانيف  7836

 يمي :وبياف ما  1961لسنة  21والمادة الثانية مف قانوف العمؿ رقـ 

لسػػنة  34. هػػؿ فػػي نصػػوص قػػوانيف البمػػديات قبػػؿ صػػدور القػػانوف المؤقػػت رقػػـ 1
رئػػيس المجنػػة التػػي تحػػؿ محػػؿ  أولػػرئيس البمديػػة   مكافػػأةمػػا يجيػػز صػػرؼ  1971

المجنػػػة البمديػػػة  أووهػػػؿ يممػػػؾ المجمػػػس البمػػػدي  -عنػػػد انتهػػػاء رئاسػػػته  -المجمػػػس 
 ؾ .لمرئيس عند عدـ وجود نص عمى ذل مكافأةصالحية صرؼ 

تعريؼ لفظة   العامؿ ( الوارد في المادة الثالثة مف قانوف العمؿ يشػمؿ  أف. هؿ 2
عنػػد انتهػػاء  مكافػػأةقػػانوف العمػػؿ ويسػػتحؽ  أحكػػاـرئػػيس البمديػػة بحيػػث تسػػري عميػػه 

 رئاسته .

عمػػى كتػػاب وزيػػر الداخميػػة لمشػػؤوف البمديػػة والقرويػػة الموجػػه لػػرئيس  اإلطػػالعوبعػػد 
والمراسػػالت المرفقػػة بػػه وتػػدقيؽ النصػػوص القانونيػػة  1972/ 4/ 5الػػوزراء بتػػاري  

 : األولىنجد فيما يتعمؽ بالنقطة 

رئػػيس  أفتػػنص عمػػى  1938لسػػنة  9المػػادة السادسػػة مػػف قػػانوف البمػػديات رقػػـ  أف
 المجمس البمدي يعتبر موظفًا ذا راتب يعينه ويعزله رئيس الوزراء .

كػػؿ موظػػؼ  أفالقػػانوف تػػنص عمػػى الثانيػػة مػػف المػػادة السػػابعة مػػف نفػػس  ةواف الفقػػر 
مػػػػف مجمػػػػوع  12/ 1قػػػػدرها  مكافػػػػأةعشػػػػر سػػػػنوات يمػػػػنح  أكمػػػػؿيسػػػػتغنى عنػػػػه وقػػػػد 

 الرواتب التي تقاضاها عف كؿ سنة مف سني خدماته .

الػذي حػؿ محػؿ القػانوف السػابؽ فمػيس فيػه  1954لسنة  17قانوف البمديات رقـ  أما
وكػذلؾ فػاف  انتهػاء خدمتػه . وأ إنهاءلرئيس البمدية عند  مكافأةنص يجيز منح  أي
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 مكافػأةنػص يجيػز صػرؼ  أيجػاء خاليػًا مػف  1955لسػنة  29قانوف البمػديات رقػـ 
 رئيس المجنة البمدية عند انتهاء خدماتهما . أولرئيس البمدية 

وعمػػى ضػػوء هػػذو النصػػوص فػػاف رئػػيس البمديػػة الػػذي تنتهػػي خدمتػػه فػػي ظػػؿ قػػانوف 
عشػػػر سػػػنوات فػػػي الخدمػػػة  رنػػػذاؾ مػػػؿأكويكػػػوف قػػػد  1938لسػػػنة  9البمػػػديات رقػػػـ 

 بالقدر المبيف في المادة السادسة مف هذا القانوف . مكافأةيستحؽ 

رئػيس  أو 1954لسػنة  17رئيس البمدية الذي تنتهي خدمته في ظؿ قػانوف رقػـ  أما
فػػػػال  1955لسػػػػنة  29البمديػػػة الػػػػذي تنتهػػػي خدمتػػػػه فػػػػي ظػػػؿ قػػػػانوف البمػػػػديات رقػػػـ 

دمػة لعػدـ وجػود نػص فػي هػذيف القػانونيف يرتػب لػه عػف هػذو الخ مكافػأة أيةيستحؽ 
 هكذا حؽ .

لسػنة  34القػانوف المؤقػت رقػـ  أحكػاـرئيس البمدية الذي تنتهي خدمته بعػد نفػاذ  أما
مف مجموع الرواتب التي تقاضػاها خػالؿ  12/ 1تعادؿ  مكافأةفانه يستحؽ  1971

عمػػػاًل بػػػنص  دينػػػار وذلػػػؾ 511 المكافػػػأةال يتجػػػاوز مجمػػػوع  أفمػػػدة رئاسػػػته عمػػػى 
 . األصميمف القانوف  35المادة الثالثة منه المعدلة لممادة 

 فيما يتعمؽ بالنقطة الثانية : أما

الفقػػػرة  أفنجػػد  1961لسػػنة  21فمػػف الرجػػوع لممػػادة الثانيػػة مػػف قػػانوف العمػػؿ رقػػـ 
صػػاحب  إمػػرةتعنػػي كػػؿ شػػخص يعمػػؿ تحػػت  بأنهػػاالعاشػػرة عرفػػت لفػػظ   عامػػؿ ( 

 أثنػاءويكػوف  14عقد عمؿ بالمعنى المقصود مف المػادة  عمؿ مقابؿ اجر وبموجب
 صاحب العمؿ وفي مكاف العمؿ . إدارة أو إشراؼالعمؿ تحت 

رئػػػيس المجنػػػة البمديػػػة ال يسػػػتخدـ بمقتضػػػى عقػػػد عمػػػؿ  أورئػػػيس البمديػػػة  أفوحيػػػث 
نمػػامػػف قػػػانوف العمػػؿ  15بػػالمعنى المقصػػود فػػػي المػػادة   ألحكػػػاـيعػػػيف باالسػػتناد  واا

 قانوف العمؿ . أحكاـات فانه ال يعتبر عاماًل وال تسري عميه قانوف البمدي
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 هذا ما نقررو في تفسير النصوص المطموب تفسيرها .

 . 1972/ 8/ 14صدر بتاري  

***** 

 تعريؼ صاحب العمؿ: -3

 المبدأ: 

الزراعية ىػـ مػف الفئػات المسػتثناة  األعماؿالمستخدميف في  األشخاص أفحيث 
فػػي الزراعيػػة ال يػػدخموف  األعمػػاؿىػػذه  أصػػحابفػػاف  قػػانوف العمػػؿ، أحكػػاـمػػف 

العمؿ بالمعنى المتقدـ ذكره وال يكوف ليـ الحؽ في تشكيؿ نقابػة  أصحابمفيـو 
    ليـ بموجب قانوف العمؿ. عامة

 قرار التفسير:

 3/3/2972تاريخ  2972لسنة  3القرار رقـ 

 2/4/2972بتاريخ  7789المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

 2311/7رقـ ع/ 1971/ 1/ 26بناء عمى طمب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 
تفسػػػير البنػػػد  د( مػػػف الفقػػػرة الثانيػػػة  ألجػػػؿاجتمػػع الػػػديواف الخػػػاص بتفسػػػير القػػػوانيف 

( 19المعدلػة بموجػب المػادة   1961( لسنة 21( مف قانوف العمؿ رقـ  69لممادة  
يػػاف مػػا هػػو المقصػػود مػػف عبػػارة   وب 1971( لسػػنة 16مػػف القػػانوف المؤقػػت رقػػـ  

أـ العمػؿ الزراعػي  أصػحابتشػمؿ  أنهاالعمؿ ( الواردة في هذا البند وهؿ  أصحاب
 .ال
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عمى كتاب وزيػر الشػؤوف االجتماعيػة والعمػؿ الموجػه لػرئيس الػوزراء  اإلطالعوبعد 
قػػػػانوف العمػػػػؿ هػػػػو  أفوتػػػػدقيؽ النصػػػػوص القانونيػػػػة يتبػػػػيف  1971/ 1/ 21بتػػػػاري  

بذاتػه متميػز بصػفاته واتجاهاتػه الخاصػة ولهػذا فانػه يتوجػب عنػد تفسػير قػانوف قػائـ 
التػي هػدؼ  واألغػراضالتػي قػاـ عميهػا  األساسػيةقواعدو ونصوصه مراعاة المبادئ 

 تحقيقها .  إلى

الشارع قد اسػتهدؼ  أفوباستقراء نصوص هذا القانوف باعتبارها وحدة متكاممة نجد 
 ا : معينة مف ضمنه أغراضمف وضعه تحقيؽ 

 العمؿ .  وأصحابأ. تنظيـ العالقات بيف العماؿ 

 بتشكيؿ نقابة لهـ .  أنفسهـب. تنظيـ العالقات التي تنشا بيف العماؿ 

 بتشكيؿ نقابة لهـ .  أيضا األعماؿ أصحابج. تنظيـ العالقات التي تقـو بيف 

 عمػى كافػة العمػاؿ بػؿ اخػرج مػف نطػاؽ تطبيقػه فئػات أحكامػهوانه لـ يوجب تطبيػؽ 
 عمى سبيؿ الحصر وهي :  األولىمنهـ عددها في المادة 

 أ . موظفو الحكومة والبمديات . 

الزراعيػػػة مػػػا عػػػدا الػػػذيف يعممػػػوف عمػػػى  األعمػػػاؿالمسػػػتخدموف فػػػي  األشػػػخاصب. 
 الري الدائـ .  أعماؿفي  أوميكانيكية  رالت

 ج. خدـ البيوت وبستاني وطهاة المنازؿ ومف في حكمهـ . 

 مة الذيف يعمموف في مشاريع العائمة . العائ أفرادد. 

العمؿ المقصوديف  أصحاب أفيتبيف  األغراضوعمى ضوء هذو االستثناءات وتمؾ 
في هذا القانوف والذيف يستفيدوف مػف المزايػا والتنظيمػات المنصػوص عميهػا فيػه هػـ 



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  253

 

 أفعمػى اعتبػار  ألحكامػهالذيف يستخدموف عماال مف الفئػات الخاضػعة  األشخاص
 أمػػاالعمػػؿ ،  وأصػػحابقػػد اسػػتهدؼ تنظػػيـ عالقػػات هػػذا النػػوع مػػف العمػػاؿ الشػػارع 
العمػػؿ الػػذيف يسػػتخدموف عمػػاال مػػف الفئػػات المسػػتثناة فهػػـ خػػارجوف عػػف  أصػػحاب

 نطاؽ تطبيؽ هذا القانوف وال يستفيدوف مف مزاياو وتنظيماته . 

ة الزراعيػػة هػػـ مػػف الفئػػات المسػػتثنا األعمػػاؿالمسػػتخدميف فػػي  األشػػخاص أفوحيػػث 
 األعمػػاؿهػذو  أصػحابمنػه ، فػاف  األولػىقػانوف العمػؿ بمقتضػى المػادة  أحكػاـمػف 

العمػؿ بػالمعنى المتقػدـ ذكػرو وال يكػوف لهػـ  أصػحابمفهػـو في الزراعية ال يدخموف 
الحؽ في تشكيؿ نقابة عامة بنفس األسموب الذي تشػكؿ فيػه نقابػات العمػاؿ تطبيقػا 

العمػػػؿ  أصػػحاب( مػػا لػػػـ يكونػػوا مػػػف 69ة  لػػنص البنػػػد  د( مػػف الفقػػػرة الثانيػػة لممػػػاد
الػري الػدائـ فحينئػذ يحػؽ  أوميكانيكيػة  رالتالزراعية  أعمالهـالذيف يستخدموف في 
مستخدميهـ ليسوا مف الفئات المستثناة مػف  أفعمى اعتبار  يزةلهـ االستفادة مف الم

ت ( مػػػف القػػػانوف المؤقػػػ19هػػػذا القػػػانوف حسػػػب التعػػػديؿ الػػػوارد فػػػي المػػػادة   أحكػػػاـ
 .  إليهالمشار 

 هذا ما نقررو في تفسير النص المطموب تفسيرو . 

 1971/ 3/ 3 بتاري  صدر

***** 

 مفيوـ األجر: -4 

 المبدأ:

المسػػتحقات والمكتسػػبات التػػي تػػدخؿ فػػي مفيػػوـ األجػػر والتػػي يػػتـ عمػػى أساسػػيا  
     احتساب الحقوؽ العمالية واشتراكات الضماف االجتماعي ومستحقاتو.
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 فسير:قرار الت

 72/5/7003تاريخ  7003لسنة  5القرار رقـ 

 26/6/7003بتاريخ  4605المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

وبنػاءا عمػػى طمػب دولػػة رئػيس الػوزراء االفخػػـ بكتابػه رقػػـ    2113/ 5/ 21بتػاري  
 2113/ 1/ 19هػػػػ الموافػػػؽ  1423ذو القعػػػدة لسػػػنة  16( تػػػاري  871 - 1ض ـ 

اص بتفسير القوانيف لتفسير المادة   الثانية ( مػف كػؿ مػف قػانوف اجتمع الديواف الخ
( لسػػنة 8وقػػانوف العمػػؿ رقػػـ   2111( لسػػنة 19مؤسسػة الضػػماف االجتمػػاعي رقػػـ  

 األجػرحسػب قػانوف العمػؿ ، وهػؿ يػدخؿ فػي مفهػـو  األجػر، وبياف مػا هػو  1996
ؿ رئيس مجمػس المكاسب المبينة في الجدوؿ التالي المرفؽ بكتاب معالي وزير العم

/ 15( تػػػاري  11864/ 2/ 141المؤسسػػػة العامػػػة لمضػػػماف االجتمػػػاعي رقػػػـ   إدارة
11 /2112 . 

 وقد تضمف الجدوؿ المرفؽ بهذا الكتاب المكاسب التالية :

 المبمغ المعيف في العقد . أو األساسيالراتب  -

 . تعميمات صاحب العمؿ اعتبارها جزءا مف اجر العامؿ أجازتالمبالغ التي  -

 أوالعمػػوالت التػػي تػػدفع لمعػػامميف فػػي المجػػاؿ التجػػاري لقػػاء مػػا يبيعونػػه مػػف مػػواد  -
 أصػػػػحابيعقػػػػدونها لحسػػػػاب مػػػػف يمثمػػػػونهـ مػػػػف  أولمصػػػػفقات التػػػػي يتوسػػػػطوف بهػػػػا 

 مقابؿ جهدهـ في عقد الصفقات . األعماؿ

 العيني . أوبدؿ السكف النقدي  -

 األجػػػركمبػػػالغ زيػػػادة عمػػػى المػػػنح السػػػنوية : التػػػي يقػػػـو صػػػاحب العمػػػؿ بػػػدفعها  -
 فشؿ المؤسسة . أوالمتفؽ عميه وتكوف بمناسبة مف المناسبات وال ترتبط بنجاح 
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وهػػي مػػا يحصػؿ عميػػه عمػػاؿ بعػض المنشػػات مػػف  والبقشػيش ةوالوهبػػ اإلكراميػات -
عػف طريػؽ صػاحب  أوالعمالء مف مبالغ نقدية لقاء قيامهـ بخدمتهـ وتكوف مباشرة 

 العمؿ .

نػػػوع مػػػف التغييػػػر عمػػػى  إدخػػػاؿالسػػػنوية والتػػػي يقصػػػد بهػػػا  أوهرية الشػػػ المكافػػػوت -
حصوله  أو أجنبيةمغة ب ك لمامهتوفر صفة في العامؿ  أوبحسب نوع العمؿ  األجر

جػػزاء مػػا يحققػػه مػػف نتػػائض تعػػود بػػالنفع عمػػى المنشػػاة وحسػػف سػػير  أوعمػػى مؤهػػؿ 
 العمؿ فيها .

 بدؿ الطعاـ النقدي . -

 الفنادؽ .بدؿ الخدمة لمعامميف في  -

 بدؿ االنتقاؿ والمواصالت . -

 بدؿ عالوة التحضير . -

 بدؿ التحميؿ والتنزيؿ . -

 بدؿ المناوبة . -

 بدؿ التمثيؿ . -

 بدؿ عالوة الموقع   الميداف (. -

 بدؿ المالبس العيني والنقدي . -

 بدؿ الغربة . -

 بدؿ الضيافة . -
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 بدؿ العمؿ الخطر . -

 في شركات النقؿ والباطوف . بدؿ النقالت ، لمعامميف -

 أو اإليػرادالنسب المئوية التي تعطى لمعامميف في حالة تحقيؽ نسػب محػددة مػف  -
لممنشػػػػات فػػػػي خططهػػػػا  األهػػػػداؼوتحقيػػػػؽ  باألربػػػػاحالمرتبطػػػػة  والمكافػػػػوتالػػػػربح . 
 السنوية .

 العالوة الفنية وعالوة االختصاص والمسؤولية . -

 الدورية . اإلضافيةالعالوة  -

 .األساسيةلعالوة ا -

 الحوافز . -

 الصناديؽ . أمناءعالوة  -

 . األرباححصة العامؿ مف  -

 عالوة العامميف في الطيراف   بدؿ ساعات طيراف( . -

 العالوات والبدالت التي تصرؼ لمموظؼ بصفة مؤقتة خارج المممكة . -

 . اآلبارعالوة الحفر الخاصة بالعامميف في قسـ حفر  -

 مع والعطؿ الرسمية .الج أياـبدؿ -

 . األجربدؿ االجازات المدفوعة  -

 . األبناءبدؿ تعميـ  -
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 بدؿ االشتراؾ بصندوؽ االدخار . -

 بدؿ العالج   التاميف الصحي ( . -

 . اإلنذاربدؿ شهر  -

تخصػػيص سػػيارة لمعامػػؿ مػػف صػػاحب العمػػؿ لتػػاميف تنقمػػه خػػالؿ العمػػؿ عوضػػا  -
 عف منحه بدؿ انتقاؿ نقدي .

 ستخداـ الهاتؼ الخموي .بدؿ ا -

 بدؿ عضوية المجاف . -

 بدؿ التاميف عمى الحياة . -

 وبدؿ التنقالت . اإلدارةمجالس  أعضاء مكافوت -

 بدؿ تذاكر السفر . -

 بدؿ كي وغسيؿ المالبس . -

 . اإلدارةسر مجالس  وأمناءمقرري المجاف  مكافوت -

فقه كتاب معالي وزير العمؿ / بعد االحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومر 
المؤسسػػػة العامػػػة لمضػػػماف االجتمػػػاعي ، والجػػػدوؿ المرفػػػؽ بػػػه  إدارةرئػػػيس مجمػػػس 

 النصوص القانونية ذات العالقة بالتفسير المطموب نجد ما يمي : إلىوالرجوع 

( لسػػػنة 19: عرفػػػت المػػػادة   الثانيػػػة ( مػػػف قػػػانوف الضػػػماف االجتمػػػاعي رقػػػـ   أوال
العينػػي الػػذي يتقاضػػاو المػػؤمف عميػػه لقػػاء  أوالمقابػػؿ النقػػدي    بأنػػه األجػػر 2111

 قانوف العمؿ الساري المفعوؿ ( . ألحكاـعممه وفقا 
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السػػػاري  1996( لسػػػنة 8ثانيػػػا : عرفػػػت المػػػادة   الثانيػػػة ( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ رقػػػـ  
 إليػػهعينػػا مضػافا  أو  كػؿ مػػا يسػتحقه العامػػؿ لقػاء عممػػه نقػدا  بأنػػه األجػرالمفعػوؿ 
النظاـ  أوعقد العمؿ  أونص القانوف  إذاكاف نوعها  أيا األخرىالستحقاقات سائر ا

المسػػػتحقة عػػػف العمػػػؿ  األجػػػوراسػػػتقر التعامػػػؿ عمػػػى دفعهػػػا ، باسػػػتثناء  أوالػػػداخمي 
 ( . اإلضافي

قػػػػانوف الضػػػػماف  إفومػػػػف التػػػػدقيؽ فػػػػي النصػػػػوص القانونيػػػػة السػػػػالؼ ذكرهػػػػا نجػػػػد 
وف العمػػػؿ السػػػاري المفعػػػوؿ ، وهػػػذا عمػػػى قػػػان ل جػػػرفػػػي تعريفػػػه  أحػػػاؿاالجتمػػػاعي 

جميػع  إليػهالمنصوص عميه في عقد العمؿ مضافا  األجراجر العمؿ هو  أفيعني 
حسػػػب تعريفػػػه فػػػي المػػػادة الثانيػػػة مػػػف  األجػػػراالسػػػتحقاقات التػػػي تػػػدخؿ فػػػي مفهػػػـو 

 . 1996( لسنة 8قانوف العمؿ رقـ  

قػرر فػي العقػد مضػافا الثابػت الم األجػرعمػى انػه  األجروقد استقر الفقه في تفسير 
نػص القػانوف  أوجػرى العػرؼ  أوتعميمػات صػاحب العمػؿ  أجػازتالمبالغ التػي  إليه

 . األجرعمى اعتبارها جزءا مف 

ومػا اسػتقر عميػه الفقػه الباحػث فػي  إليهػاوبناءا عمى مػا ورد فػي النصػوص المشػار 
فيهػػػا االسػػػتحقاقات التػػػي تتػػػوفر  األجػػػرالتشػػػريعات العماليػػػة انػػػه يػػػدخؿ فػػػي مفهػػػـو 

 الشروط التالية ويكوف رب العمؿ ممزما بها دوف أي خيار له :

 عينا . أوالمحدد في العقد نقدا  األجر. 1

 . االستحقاقات التي ينص عميها القانوف .2

 . االستحقاقات التي ينص عميها عقد العمؿ .3

 . االستحقاقات التي ينص عميها النظاـ الداخمي لمؤسسة العمؿ .4
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ات التػػػي اسػػتقر التعامػػػؿ عمػػػى دفعهػػا لمعامػػػؿ ويسػػػتثنى مػػف كػػػؿ ذلػػػؾ . االسػػتحقاق5
 . اإلضافيالمستحقة عف العمؿ  األجور

، المرفؽ بكتػاب معػالي وزيػر العمػؿ / رئػيس  أعالوومف استعراض الجدوؿ المثبت 
المؤسسػػػة العامػػػة لمضػػػماف االجتمػػػاعي نجػػػد انػػػه قػػػد صػػػدرت القػػػرارات  إدارةمجمػػػس 

سػػتحقاقات الػػواردة فػػي البنػػود التاليػػة مػػف الجػػدوؿ المشػػار القضػػائية التاليػػة بشػػاف اال
 : إليه

 أو. العموالت التي تػدفع لمعػامميف فػي المجػاؿ التجػاري لقػاء مػا يبيعونػه مػف مػواد 1
 أصػػػػحابيعقػػػػدونها لحسػػػػاب مػػػػف يمثمػػػػونهـ مػػػػف  أولمصػػػػفقات التػػػػي يتوسػػػػطوف بهػػػػا 

 مقابؿ جهدهـ في عقد الصفقات : األعماؿ

 : األجرا القرارات التمييزية التالية داخمة في مفهـو هذو العموالت اعتبرته

 . 1997/ 9/ 23( تاري  1997/ 1368أ . القرار رقـ  

 . 1999/ 8/ 31( تاري  1999/ 413ب. القرار رقـ  

 . 2112/ 7/ 8( تاري  2112/ 1722ج. القرار رقـ  

ة التمييػػز بقػػرار محكمػػ األجػػرالعينػػي : تقػػرر اعتبػػارو مػػف  أو. بػدؿ السػػكف النقػػدي 2
 . 1997/ 9/ 23( تاري  1997/ 1368رقـ  

لممنشػػات فػػي خططهػػا السػػنوية :  األهػػداؼوتحقيػػؽ  باألربػػاحالمرتبطػػة  المكافػػأة. 3
/ 16( تاري  2112/ 438بقرار محكمة العدؿ العميا رقـ   األجراعتبرت جزءا مف 

1 /2113 . 

نػػص عميهػػا  إذا األجػػر: اعتبػػرت داخمػػة فػػي مفهػػـو  األربػػاح. حصػػة العامػػؿ مػػف 4
 . 1999/ 8/ 31( تاري  1999/ 413العقد ، بقرار محكمة التمييز رقـ  
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بػػالقرارات التمييزيػػة  األجػػرالجمػػع والعطػػؿ الرسػػمية : اعتبػػر جػػزءا مػػف  أيػػاـ. بػػدؿ 5
 التالية :

 . 1997/ 9/ 23( تاري  1997/ 1368أ .  

 . 1999/ 8/ 31( تاري  1999/ 336ب.  

 . 2111/ 1/ 19 ( تاري 1999/ 1692ج.   

 . 2111/ 5/ 18( تاري  2111/ 363د.  

 حسػػبما جػػاء  األجػػرال يػػدخؿ فػػي مفهػػـو  . بػػدؿ االشػػتراؾ فػػي صػػندوؽ االدخػػار :6
 . 2111/ 11/ 9( تاري  2111/ 1137بقرار محكمة التمييز رقـ  

، كمػا جػاء بقػرار  األجرال يدخؿ في مفهـو  . بدؿ العالج   التاميف الصحي ( :7
 . 2111/ 11/ 9( تاري  2111/ 1137لتمييز رقـ  محكمة ا

. تخصيص سيارة لمعامؿ مف صاحب العمػؿ لتػاميف نقمػه عوضػا عػف منحػه بػدؿ 8
نػص عميػه فػي العقػد وذلػؾ حسػبما جػاء  إذا األجػرانتقاؿ نقػدي : يػدخؿ فػي مفهػـو 

/ 1116، ورقـ   2112/ 3/ 25( تاري  2112/ 689بقراري محكمة التمييز رقـ  
 . 2112/ 5/ 5ري  ( تا2112

/ 1116. بػػػدؿ اسػػػتخداـ الهػػػاتؼ الخمػػػوي : قضػػػت محكمػػػة التمييػػػز بقرارهػػػا رقػػػـ  9
 . األجرال يدخؿ في  بأنه 2112/ 5/ 5( تاري  2112

. بػػدؿ التػػاميف عمػػى الحيػػاة : قضػػت الهيئػػة العامػػة لمحكمػػة التمييػػز بقرارهػػا رقػػـ 11
 . جراألال يدخؿ في  بأنه 2111/ 11/ 9( تاري  2111/ 1137 
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: قضػػػت محكمػػػة العػػػدؿ  اإلدارةسػػػر مجػػػالس  وأمنػػػاءمقػػػرري المجػػػاف  مكافػػػوت. 11
التػػػػػػي  المكافػػػػػػأة أف 2112/ 12/ 18( تػػػػػػاري  2112/ 417العميػػػػػػا بقرارهػػػػػػا رقػػػػػػـ  

 . األساسيال تدخؿ ضمف الراتب  اإلدارةسر مجمس  أميفيستوفيها 

ما فسرته المحاكـ  ( مف الدستور فاف123مف المادة   األولىالفقرة  ألحكاـوتطبيقا 
عشػػر السػػالؼ ذكرهػػا يخػػرج عػػف واليػػة وصػػالحية هػػذا الػػديواف وال  األحػػدفػػي البنػػود 

 يممؾ تفسيرو .

 أونػص القػانوف  إذا األجػرالمكاسب واالستحقاقات التالية فتدخؿ فػي مفيػـو  أما
 استقر التعامؿ عمى دفعيا : أوالنظاـ الداخمي  أوعقد العمؿ 

 المعيف في العقد . سياألسا األجر أو. الراتب 1

 تعميمات صاحب العمؿ اعتبارها جزءا مف اجر العامؿ . أجازت. المبالغ التي 2

 . العالوة الفنية وعالوة االختصاص والمسؤولية .3

 . بدؿ عالوة التحضير .4

 . بدؿ التحميؿ والتنزيؿ .5

 . بدؿ المناوبة .6

 . بدؿ عالوة الموقع   الميداف ( .7

 طر .. بدؿ العمؿ الخ8

 . بدؿ الخدمة لمعامميف في الفنادؽ .9

 . بدؿ النقالت لمعامميف في شركات النقؿ والباطوف .11
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 . األساسية. العالوة 11

 الصناديؽ . أمناء. عالوة 12

 . عالوة العامميف في الطيراف   بدؿ ساعات طيراف ( .13

 . اآلبار. عالوة الحفر الخاصة بالعامميف في قسـ حفر 14

نػػوع مػػف التغييػػر عمػػى  إدخػػاؿالسػػنوية التػػي يقصػػد بهػػا  أوالشػػهرية  فػػوتالمكا. 15
حصوله  أو أجنبيةبمغة  ك لمامهتوفر صفة في العامؿ  أوبحسب نوع العمؿ  األجر

جػػزاء مػػا يحققػػه مػػف نتػػائض تعػػود بػػالنفع عمػػى المنشػػاة وحسػػف  أوعمػػى مؤهػػؿ عممػػي 
 سير العمؿ فيها .

 . بدؿ الطعاـ النقدي .16

 وال تعتبر جزءا منو : األجرالتالية فال تدخؿ في مفيوـ المكاسب  أما

المتفػػػؽ  األجػػػر. المػػنح السػػػنوية التػػػي يػػدفعها صػػػاحب العمػػػؿ كمبػػػالغ زيػػادة عمػػػى 1
 فشؿ المؤسسة . أوعميه بمناسبة مف المناسبات وال ترتبط بنجاح 

: وهػػي مػػا يحصػػؿ عميػػه عمػػاؿ بعػػض المنشػػات  والبقشػػيشوالوهبػػة  اإلكراميػػات. 2
عػػف طريػػؽ  أوالء مػػف مبػػالغ نقديػػة لقػػاء قيػػامهـ بخػػدمتهـ ، وتكػػوف مباشػػرة مػػف العمػػ

 صاحب العمؿ .

 . بدؿ التمثيؿ .3

 . بدؿ المالبس العيني والنقدي .4

 . بدؿ الغربة .5
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 . بدؿ الضيافة .6

 اإليػػراد. النسػػب المئويػػة التػػي تعطػػى لمعػػامميف فػػي حالػػة تحقيػػؽ نسػػب محػػددة مػػف 7
 والربح .

 الدورية . فيةاإلضا. العالوة 8

 . الحوافز .9

 . العالوات والبدالت التي تصرؼ لمموظؼ بصفة مؤقتة خارج المممكة .11

 . األجر. بدؿ االجازات المدفوعة 11

 . األبناء. بدؿ تعميـ 12

 . اإلنذار. بدؿ شهر 13

 . بدؿ عضوية المجاف .14

 . اإلدارةمجالس  أعضاء مكافوت. 15

 . بدؿ تذاكر السفر .16

 ؿ كي وغسؿ المالبس .. بد17

 . اإلدارةسر مجالس  وأمناءمقرري المجاف  مكافوت. 18

 بشاف التفسير المطموب . باإلجماعهذا ما قررناو 

 ـ 2113/ 5/ 21هػ الموافؽ  1424لسنة  األوؿربيع  19قرارا صدر في 
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***** 

 تعويض اصابات العمؿ: -5

 المبدأ:

 أو رر بموجػػب قػػانوف العمػػؿعػػف اصػػابات العمػػؿ المقػػ رىػػف التعػػويض زال يجػػو  
كما ال يجوز  مف يعوليـ أوشخص خالؼ العامؿ  أي إلى إحالتو أوالحجز عميو 

 االدعاء بتقاص التعويض المذكور  . 

 قرار التفسير:

 74/2/2983تاريخ  2983لسنة  2القرار رقـ 

 26/7/2983بتاريخ  3233المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػـ ب ف  1982/ 12/ 2ئػػيس الػػوزراء بكتابػػه المػػؤرخ فػػي بنػػاء عمػػى طمػػب دولػػة ر 
تفسػػير الفقػػرتيف   ب ،  ألجػػؿاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف  11921/5/

 1971/ 9رقػػـ  األردنػػيمػػوظفي ومسػػتخدمي البنػػؾ المركػػزي  إسػػكافج ( مػػف نظػػاـ 
 ( مػف قػػانوف الضػػماف65والمػػادة   1961/ 21( مػػف قػانوف العمػػؿ رقػـ 61والمػادة  

 وبياف ما يمي :  1978/ 3االجتماعي المؤقت رقـ 

. ما هػو مػدى التعػارض بػيف نػص الفقػرتيف  ب ، ج ( المشػار اليهمػا انفػا ونػص 1
عدـ جواز الحجز عمى التعػويض  أو( مف قانوف العمؿ مف حيث جواز 61المادة  

مػػػوظفي  إسػػػكافالػػػذي يسػػػتحقه العامػػػؿ بمقتضػػػى هػػػذو المػػػادة لغايػػػة تسػػػديد قػػػروض 
 مي البنؾ المركزي . ومستخد
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( مػػف 65. مػػا هػػو مػػدى التعػػارض بػػيف نػػص الفقػػرتيف  ب ، ج ( ونػػص المػػادة  2
عػػػدـ جػػػواز الحجػػػز عمػػػى المبػػػالغ  أوقػػػانوف الضػػػماف االجتمػػػاعي مػػػف حيػػػث جػػػواز 

هػػػذا القػػػانوف لغػػػرض  أحكػػػاـالمسػػػتحقيف عنػػػه بمقتضػػػى  أوالمسػػػتحقة لممػػػؤمف عميػػػه 
كتػاب محػافظ البنػؾ المركػزي الموجػه عمى  اإلطالع، وبعد  اإلسكافتسديد قروض 

 وتدقيؽ النصوص القانونية يتبيف :  1982/ 11/ 24رئيس الوزراء بتاري   إلى

لمػػػوظفي البنػػػؾ المركػػػزي  اإلسػػػكاف( مػػػف نظػػػاـ 12الفقػػػرة  ب( مػػػف المػػػادة   أف. 1
اسػػػتقاؿ المسػػػتفيد  إذاتػػػنص عمػػػى مػػػا يمػػػي    1971/ 1ومسػػػتخدميه رقػػػـ  األردنػػػي

 ومكافأتػػػػهسػػػػرح مػػػف الخدمػػػػة فػػػػي البنػػػػؾ تسػػػتعمؿ كافػػػػة حقوقػػػػه  أووقبمػػػت اسػػػػتقالته 
وتعويضػػػاته فػػػي البنػػػؾ فػػػي تسػػػديد القػػػروض وفوائػػػدو ويسػػػتمر بعػػػد ذلػػػؾ فػػػي تسػػػديد 

 أفشهرية يتفؽ عمى مقدارها وعددها في حينه شريطة  أقساطالرصيد المتبقي عمى 
بمبمػغ بالػدفع واف يػؤمف عمػى حياتػه ضػد الوفػاة لمصػمحة البنػؾ  ةمصرفي كفالة يقدـ

 ال يقؿ عف قيمة رصيد القرض وفوائدو ( . 

 إذاتػنص عمػى مػا يمػي :    أعالو( المدرجة 12الفقرة  ج( مف نفس المادة   أف. 2
وتعويضاته ومبالغ التاميف عمى حياته  ومكافأتهتوفي المستفيد تستعمؿ كافة حقوقه 

ذافػػي تسػػديد القػػرض وفوائػػدو  ي تسػػديد لػػـ تكػػؼ لػػذلؾ يسػػتمر ورثتػػه الشػػرعيوف فػػ واا
شػػهرية يتفػػؽ عمػػى مقػػدارها وعػػددها فػػي حينػػه شػػريطة  أقسػػاطالرصػػيد المتبقػػي عمػػى 

 تقديـ كفالة مصرفية بالدفع . 

حالػػة  بأيػػة( مػػف قػػانوف العمػػؿ تػػنص عمػػى مػػا يمػػي :   ال يجػػوز 61المػػادة   أف. 3
 أوالحجػز عميػه  أومف الحاالت رهف التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القػانوف 

مػػف يعػػولهـ وفقػػػا لػػنص القػػانوف كمػػػا ال  أوشػػخص خػػػالؼ العامػػؿ  أي ىإلػػ إحالتػػه
 يجوز االدعاء بتقاص التعويض المذكور ( . 
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  ال  -:( مػػػف قػػػانوف الضػػػماف االجتمػػػاعي تػػػنص عمػػػى مػػػا يمػػػي65المػػػادة   أف. 4
المسػػتحقيف عنػػه بمقتضػػػى  أويجػػوز الحجػػز عمػػى المبػػالغ المسػػػتحقة لممػػؤمف عميػػه 

لػػػديف المؤسسػػػة وبمػػػا ال يتجػػػاوز ربػػػع تمػػػؾ  أويف النفقػػػة لػػػد إالهػػػذا القػػػانوف  أحكػػػاـ
 في الحجز لديف النفقة ( .  األولويةالمبالغ وتكوف 

ننػػا ( مػػف قػػانوف 61الػػنص الػػوارد فػػي المػػادة   أف األولػػىنجػػد فيمػػا يتعمػػؽ بالنقطػػة  واا
االدعػاء  أوالحجػز عميػه  أوالعمؿ الذي يمنع رهف التعػويض الػذي يسػتحقه العامػؿ 

ينحصر حكمه بالتعويض عف الضرر الجسماني الذي يصيب العامػؿ  إنمابتقاصه 
القيػػاـ بػػه المبحػػوث عنػػه فػػي الفصػػؿ  أثنػػاء أوعػػف اسػػتخدامه  أادث نشػػمػػف جػػراء حػػ

التػػػي يسػػػتحقها العامػػػؿ  األخػػػرىالثػػػاني عشػػػر مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ وال يشػػػمؿ الحقػػػوؽ 
 بمقتضى هذا القانوف . 

 إسػػػكاف( مػػػف نظػػػاـ 12ف المػػػادة  ولهػػػذا فػػػاف مػػػا ورد فػػػي الفقػػػرتيف   ب ، ج ( مػػػ
 ومكافػػػوتمػػػوظفي ومسػػػتخدمي البنػػػؾ المركػػػزي مػػػف وجػػػوب اسػػػتعجاؿ كافػػػة حقػػػوؽ 

( 61وفوائػدو ، يتعػارض مػع المػادة   إلسكافوتعويضات العامؿ لغاية تسديد قرض 
 نفا فقط .ر إليهمف قانوف العمؿ مف حيث التعويض المشار 

حكػػـ  أفني فػػاف مػػا يبنػػي عمػػى ذلػػؾ القػػانو  أحكػػاـالنظػػاـ ال تعػػدؿ  أحكػػاـ أفوحيػػث 
ال يسػػػػري عمػػػػى التعػػػػويض عػػػػف الضػػػػرر  اإلسػػػػكافالفقػػػػرتيف  ب ، ج ( مػػػػف نظػػػػاـ 

الجسػػػماني الػػػذي يسػػػتحقه موظفػػػو ومسػػػتخدمو البنػػػؾ المركػػػزي الخاضػػػعوف لقػػػانوف 
 العمؿ . 

( مػػػػػف قػػػػػانوف الضػػػػػماف 65المػػػػػادة   أففيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالنقطػػػػػة الثانيػػػػػة فحيػػػػػث  أمػػػػػا
المستحقيف عنه  أوجز عمى المبالغ المستحقة لممؤمف عميه االجتماعي ال تجيز الح
 بمقتضى هذا القانوف . 
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يتعػارض مػع نػص  اإلسكاف( مف نظاـ 12فاف حكـ الفقرتيف  ب، ج ( مف المادة  
 أو( المػػػػػػذكورة فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بػػػػػػالحقوؽ التػػػػػػي يسػػػػػػتحقها المػػػػػػؤمف عميػػػػػػه 65المػػػػػػادة  

فهػذو الحقػوؽ ال يجػوز تطبيػؽ المستحقيف عنه بمقتضى قانوف الضماف االجتماعي 
حكػػـ الفقػػرتيف  ب، ج( عميهػػا مػػف حيػػث جػػواز الحجػػز عميهػػا لتسػػديد قػػروض البنػػؾ 
وفوائدو الف منع الحجز عميهػا وارد فػي نػص قػانوني وجػواز الحجػز عميهػا وارد فػي 

 .  أسمفنانظاـ والنظاـ ال يعدؿ القانوف كما 

 هذا ما نقررو في تفسير النصوص المطموب تفسيرها . 

 ـ . 1983/ 1/ 24هػ الموافؽ  1413ربيع الثاني سنة  11صدر في 

***** 

 العضوية في المجنة االدارية لمنقابة: -6

 المبدأ:

 أفلنقابػػة العمػػاؿ  اإلداريػػةيشػػترط لجػػواز انتخػػاب الشػػخص عضػػوا فػػي المجنػػة   
     .في النقابة فترة خدمتو طيمة يكوف  عامال

 قرار التفسير:

 6/20/2980تاريخ  2980 لسنة 70القرار رقـ 

 2/27/2980بتاريخ  7977المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػػػـ  1981/ 6/ 29بنػػػػاء عمػػػػى طمػػػػب سػػػػيادة رئػػػػيس الػػػػوزراء بكتابػػػػه المػػػػؤرخ فػػػػي 
تفسػير  ألجػؿاجتمع الديواف الخاص بتفسير القوانيف في مكتػب رئيسػه  7557/7ع/

 ى ضوء المواد التالية : عم 1961/ 21( مف قانوف العمؿ رقـ 83المادة  
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 ( مف المادة الثانية مف ذات القانوف .11،  11أ . الفقرتيف  

 ( مف النظاـ الداخمي لمنقابة العامة لمعامميف في الموانا .7،  6،  4ب. المواد  

 . 1964/ 12( مف قانوف الشركات رقـ 142،  129،  124ج. المواد  

تجيػػػز انتخػػػاب مػػػدير عػػػاـ شػػػركة  إليهػػػا( المشػػػار 83كانػػػت المػػػادة   إذاوبيػػػاف مػػػا 
 هيػػػأةوعضػػػوا فػػػي  برأسػػػمالهامسػػػاهمة خصوصػػػية الػػػذي هػػػو بػػػنفس الوقػػػت مسػػػاهـ 

 ال .  أـلنقابة العماؿ  اإلداريةمديريها عضوا في المجنة 

العػاـ التحػاد نقابػات العمػاؿ الموجػه لػوزير العػدؿ  األمػيفعمى كتاب  اإلطالعوبعد 
( المطمػوب 83المادة   أفص القانونية يتبيف وتدقيؽ النصو  1981/ 6/ 23بتاري  

 إال اإلداريػػةينتخػػب لعضػػوية المجنػػة  أفتفسػػيرها تػػنص عمػػى مػػا يمػػي :   ال يجػػوز 
 ( .مستخدميف طيمة الوقت في النقابة أواألشخاص الذيف يكونوف عماال 

ويسػػػتفاد مػػػف هػػػذا الػػػنص انػػػه يشػػػترط لجػػػواز انتخػػػاب الشػػػخص عضػػػوا فػػػي المجنػػػة 
مػاعػامال  إمايكوف  أفالعماؿ لنقابة  اإلدارية مسػتخدما طيمػة الوقػت فػي النقابػة ،  واا
 ال يكوف صاحب عمؿ بالمعنى المنصوص عميه في قانوف العمؿ . أفأي 

كػػػاف المػػػدير العػػػاـ لشػػػركة  إذاولهػػذا فػػػاف منػػػاط الفصػػػؿ فػػػي طمػػػب التفسػػػير هػػػو مػػػا 
 يػػدخؿ فػػي مفهػػـو رأسػػمالهامسػػاهمة خصوصػػية الػػذي هػػو بػػنفس الوقػػت مسػػاهـ فػػي 

مسػػػتخدـ فػػػي نقابػػػة العمػػػاؿ ولػػػيس صػػػاحب عمػػػؿ بػػػالمعنى المتقػػػدـ ذكػػػرو  أوعامػػػؿ 
انػػػه ال يػػػدخؿ فػػػي هػػػذا  أـلمنقابػػػة  اإلداريػػػةفيجػػػوز عندئػػػذ انتخابػػػه لعضػػػوية المجنػػػة 
 المفهـو فيمتنع انتخابه لهذو العضوية .

مػػدير الشػػركة المسػػاهمة الخصوصػػية الػػذي هػػو شػػريؾ فيهػػا وعضػػو فػػي  أفوحيػػث 
يكػوف عضػوا فػي مجمػس  أففانػه ال يجػوز  . أيضػاعد صاحب عمؿ مديريها ي هيأة
 نقابة العماؿ . إدارة



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  269

 

النقابػة  إدارةهو نص خاص بمجمس  إنما إليها( المشار 83نص المادة   أفوحيث 
( مػػف 142،  129،  124المػػواد   ألحكػػاـفهػػو الواجػػب التطبيػػؽ وال محػػؿ لمرجػػوع 

اـ الػداخمي لمنقابػة العامػة لمعػامميف مػف النظػ أخػرىمػواد  أيػة إلػى أوقانوف الشركات 
 في الموانا . 

 هذا ما نقررو في تفسير النص المطموب تفسيرو .

 . 1981/ 11/ 6هػ الموافؽ 1411ذو القعدة سنة  27صدر في 

***** 

 المستثنييف مف قانوف العمؿ: -7

 المبدأ:

وـ ال يػػدخموف فػػي مفيػػ المعينػػيف فػػي الػػدوائر الحكوميػػةالمػػوظفيف المػػؤقتيف  إف
كممة ) الموظؼ ( حسب التعريؼ الوارد في نظاـ الخدمػة المدنيػة ،وبالتػالي فيػـ 

   مف أحكامو. قانوف العمؿ استثناىـ ال يعتبروف مف الموظفيف الذيف

 قرار التفسير:

 78/9/2966تاريخ  2966لسنة  72القرار رقـ 

 75/20/2966بتاريخ  2959المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

اجتمػػع الػػديواف  1966/ 7/ 31مػػى طمػػب دولػػة رئػػيس الػػوزراء بكتابػػه المػػؤرخ بنػاء ع
تفسػير الفقػرة  أ( مػف المػادة الثانيػة مػف قػانوف العمػؿ  ألجؿالخاص بتفسير القوانيف 

كػػاف الموظفػػوف المؤقتػػوف المنصػػوص عمػػيهـ فػػي  إذاوبيػػاف مػػا  1961( لسػػنة 21 
 1966( لسػػػػنة 23ة رقػػػػـ  ( مػػػػف نظػػػػاـ الخدمػػػػة المدنيػػػػ16الفقػػػػرة  د( مػػػػف المػػػػادة  
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قػػػانوف العمػػػؿ  أحكػػػاـيػػػدخموف فػػػي عػػػداد مػػػوظفي الحكومػػػة المػػػذيف ال تسػػػري عمػػػيهـ 
يعتبػػػػػروف مػػػػػف المسػػػػػتخدميف  أنهػػػػػـ أـتطبيقػػػػػا لػػػػػنص الفقػػػػػرة  أ( المطمػػػػػوب تفسػػػػػيرها 

 قانوف العمؿ .  ألحكاـالخاضعيف 

/ 7/ 24عمػػػى كتػػػاب وزيػػػر الماليػػػة الموجػػػه لػػػرئيس الػػػوزراء بتػػػاري   اإلطػػػالعوبعػػػد 
 وتدقيؽ النصوص القانونية يتبيف :  1966

هػػػذا  أحكػػػاـ أفالفقػػػرة  أ( مػػػف المػػػادة الثانيػػػة مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ تػػػنص عمػػػى  أف. 1
 القانوف ال تنطبؽ عمى موظفي الحكومة . 

 1966( لسػنة 23( مف نظاـ الخدمة المدنية رقـ  16الفقرة  د( مف المادة   أف. 2
وف فػي وظػائؼ مؤقتػة عمػى حسػاب المشػاريع هػـ الػذيف يعينػ بأنهـعرفت الموظفيف 

عمى حساب رواتب الموظفيف المعاريف ، وال يشمؿ ذلؾ العامػؿ الػذي  أو واألمانات
 يومية . أجورايتقاضى 

قػػانوف العمػػؿ لػػـ يػػورد تعريفػػا لعبػػارة   مػػوظفي الحكومػػة ( الػػذيف نصػػت  أفوحيػػث 
ؿ ال تنطبؽ عميهـ . فانه قانوف العم أحكاـ أفالفقرة  أ( مف المادة الثانية منه عمى 

ينبغي تحديد معنى هذو العبارة عمى ضوء التعريؼ الوارد في النظاـ العػاـ لمػوظفي 
 .  إليهالحكومة وهو نظاـ الخدمة المدنية المشار 

 بأنهػػاالمػػادة الثالثػػة منػػه عرفػػت كممػػة   الموظػػؼ (  أفوبػػالرجوع لهػػذا النظػػاـ نجػػد 
خػػتص فػػي وظيفػػة مدرجػػة فػػي نظػػاـ تعنػػي كػػؿ شػػخص يعػػيف بقػػرار مػػف المرجػػع الم

 إحػػػػدىميزانيػػػة  أوتشػػػكيالت الوظػػػائؼ الصػػػػادر بمقتضػػػى قػػػػانوف الميزانيػػػة العامػػػػة 
 في الفقرة  ب( مف المادة السابقة .  إليهاالمؤسسات والسمطات المشار 

( مف 16الموظفيف المؤقتيف المنصوص عميهـ في الفقرة  د( مف المادة   أفوحيث 
وظػائفهـ فػي نظػاـ التشػكيالت الوظػائؼ الصػادر بمقتضػى  النظاـ المذكور ال تػدرج
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ال يػػػدخموف فػػػي مفهػػػـو كممػػػة   الموظػػػؼ ( حسػػػب  فػػػ نهـقػػػانوف الميزانيػػػة العامػػػة . 
التعريؼ الوارد في المادة الثالثة مف نظاـ الخدمة المدنية ،وبالتالي فهػـ ال يعتبػروف 

 أفنوف العمػػؿ عمػػى مػػف المػػوظفيف الػػذيف نصػػت الفقػػرة  أ( مػػف المػػادة الثانيػػة مػػف قػػا
 . األحكاـهذا القانوف ال تنطبؽ عميهـ بؿ هـ يخضعوف لهذو  أحكاـ

 هذا ما نقررو في تفسير النص المطموب تفسيرو .

 1966/ 9/ 28 بتاري   صدر

***** 

 عماؿ الزراعة/المستخدميف بأجور يومية في المؤسسات الحكومية: -8

 المبدأ:

 

الػػذيف تسػػتخدميـ وزارة الزراعػػة  شػػخاصاأل عمػػى قػػانوف العمػػؿ أحكػػاـ ال تطبػػؽ 
زراعيػػة بػػالمفيوـ القػػانوني والفنػػي والػػواقعي ليػػذه  بأعمػػاؿيوميػػة لمقيػػاـ  بػػأجور

   منو. 3األعماؿ، اال اذا تـ شموليـ بأحكاـ قانوف العمؿ بموجب المادة 

 قرار التفسير:

 30/4/2997تاريخ  2997لسنة  7القرار رقـ 

 2/6/2997بتاريخ  4708ة رقـ المنشور في عدد الجريدة الرسمي

تػػػاري   2251-1بنػػاء عمػػى طمػػب دولػػة رئػػيس الػػوزراء المبػػيف فػػي كتابػػه رقػػـ ع ـ 
الفقػػرة  د(  أحكػػاـاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف لتفسػػير  1997/ 3/ 19
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كػػػاف العمػػػاؿ الػػػذيف  إذاوبيػػػاف مػػػا  1996/  8مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ رقػػػـ  3مػػػف المػػػادة 
 . إليهاالفقرة المشار  أحكاـيومية تشممهـ  بأجوراعة تستخدمهـ وزارة الزر 

 تنص عمى ما يمي : أنهامف قانوف العمؿ تبيف  3المادة  إلىوبعد الرجوع 

 : 3المادة 

 العمؿ باستثناء : وأصحابهذا القانوف عمى جميع العماؿ  أحكاـتطبؽ 

 أ .  الموظفيف العاميف وموظفي البمديات.

 ؿ الذيف يعمموف في مشاريعه دوف اجر.عائمة صاحب العم أفرادب.  

 ج.  خدـ المنازؿ وبستانييها وطهاتها ومف في حكمهـ.

د.  عمػػػاؿ الزراعػػػة مػػػا عػػػدا الػػػذيف يقػػػرر مجمػػػس الػػػوزراء بتنسػػػيب الػػػوزير شػػػمولهـ 
 هذا القانوف. بأحكاـ

العمػػػػاؿ الػػػػذيف  - إلػػػػىدولػػػػة رئػػػػيس الػػػػوزراء فػػػػي سػػػػياؽ طمػػػػب التفسػػػػير  أشػػػػارلقػػػػد 
يكػػػػوف  أفوهػػػػي عبػػػػارة مطمقػػػػة يحتمػػػػؿ  -يوميػػػػة  بػػػػأجورزراعػػػػة تسػػػػتخدمهـ وزارة ال

فػػي العمػػاؿ العػػادييف الػػذيف تسػػتخدمهـ  أمػػاالػػواردة فيهػػا  -العمػػاؿ  -المقصػػود مػػف 
بالمفهـو القػانوني والفنػي والػواقعي  األعماؿيومية وال يمارسوف  بأجوروزارة الزراعة 

 بػػػأجوروزارة الزراعػػػة يكونػػػوا مػػػف العمػػػاؿ الػػػذيف يعممػػػوف لػػػدى  أف أو األعمػػػاؿلهػػػذو 
 . إليهالزراعية بالمفهـو المشار  األعماؿيومية ويمارسوف 

الػذيف تسػتخدمهـ وزارة  األشػخاصالعماؿ في تمػؾ العبػارة  -كاف المقصود مف  ف ذا
الزراعيػػة فػػاف قػػانوف  باألعمػػاؿال عالقػػة لهػػا  بأعمػػاؿيوميػػة لمقيػػاـ  بػػأجورالزراعػػة 

 أف( مػػػف قػػػانوف العمػػػؿ التػػػي نصػػػت عمػػػى 3العمػػػؿ ينطبػػػؽ عمػػػيهـ بموجػػػب المػػػادة  
عمى جميع العماؿ باستثناء ما نص عمػيهـ فيهػا عمػى سػبيؿ الحصػر  أحكامهتطبؽ 
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 أجػورهـبذلؾ عمااًل لمدة غير محددة ولو بقيػت  وأصبحواما استمروا في العمؿ  إذا
الػػذيف  األشػػخاصفػػي تمػػؾ العبػػارة  -العمػػاؿ  -كػػاف المقصػػود مػػف إذا وأمػػا يوميػػة .

زراعيػػػػة بػػػالمفهـو القػػػػانوني  بأعمػػػاؿيوميػػػة لمقيػػػػاـ  بػػػػأجوروزارة الزراعػػػة  تسػػػتخدمهـ
كػانوا  إذا إالقانوف العمػؿ ال تطبػؽ عمػيهـ  أحكاـفاف  األعماؿوالفني والواقعي لهذو 

عمػيهـ بنػاء عمػى تنسػيب  األحكػاـمف العماؿ الذيف قرر مجمس الوزراء تطبيػؽ تمػؾ 
( مػػف القػػانوف وكػػانوا قػػد 3ف المػػادة  وزيػػر العمػػؿ كمػػا تػػنص عمػػى ذلػػؾ الفقػػرة  د( مػػ

 يومية . أجورهـعمااًل لمدة غير محددة الستمرارهـ في العمؿ ولو بقيت  أصبحوا

زمنػػي  أسػػاس أيعمػػى  أووبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػاف العامػػؿ الػػذي يسػػتخدـ بػػاجر يػػومي 
 أوزراعيػػة  بأعمػػاؿغيرهػػا ، سػػواء كػػاف يقػػـو  أومػػف قبػػؿ وزارة الزراعػػة  رخػػرمؤقػػت 
ال عالقة لهػا بالزراعػة فػاف عممػه ينتهػي مػف تمقػاء نفسػه بانتهػاء مػدة  ىأخر  بأعماؿ
العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ فػػي تنفيػػذ العقػػد بعػػد انقضػػاء  أياسػػتمر طرفػػاو  فػػ ذاالعقػػد 

لمػػدة غيػػر محػػدودة حسػػب  أي -مدتػػه ، اعتبػػر ذلػػؾ تجديػػدًا لػػه لمػػدة غيػػر معينػػة 
 تعبير قانوف العمؿ.

 األحكػاـوصػاحب العمػؿ فػي هػذو الحالػة  تطبػؽ عمػى العامػؿ أفويترتب عمى ذلػؾ 
نهاية الخدمة وغيرها مف الحقوؽ بما في ذلػؾ الحقػوؽ المنصػوص  بمكافأةالخاصة 

 إذامػػف القػػانوف وااللتزامػػات المنصػػوص عميهػػا فيػػه  34و33و32عميهػػا فػػي المػػواد 
لمػػدة محػػدودة وأصػػبح مجػػددا لمػػدة  أياليػػومي  األجػػر أسػػاسكػػاف عقػػد العمػػؿ عمػػى 

 ستمرار الطرفيف في تنفيذو بعد انتهاء مدته كما سبؽ بيانه. غير محدودة ال

 في تفسير النص المطموب تفسيرو. باإلجماعذلؾ ما نقررو 

 .1997/ 4/ 31هػ ، الموافؽ  1417ذو الحجة سنة  23قرار صدر بتاري  

***** 
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 عماؿ الزراعة/المستخدميف في حدائؽ البمديات: -9

 المبدأ:

الزراعيػة (  األعمػاؿدية في مفيػـو ) المسػتخدميف فػي ال يدخؿ عماؿ حدائؽ البم
ىػػذا القػػانوف تنطبػػؽ  أحكػػاـبػػالمعنى المقصػػود فػػي قػػانوف العمػػؿ وبالتػػالي فػػاف 

 .كونيـ ليسوا مف الذيف استثنتيـ المادة الثالثة مف أحكاموعمييـ 

 قرار التفسير:

 8/5/2974تاريخ  2974لسنة  9القرار رقـ 

 26/6/2974بتاريخ  7496سمية رقـ المنشور في عدد الجريدة الر 

رقػػػػػػـ ع  1974/ 4/ 21بنػػػػػاء عمػػػػػى طمػػػػػب دولػػػػػة رئػػػػػيس الػػػػػوزراء بكتابػػػػػه المػػػػػؤرخ 
قػػانوف  أحكػػاـتفسػػير  ألجػػؿاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف  4513/11/7/

 وبياف ما يمي : 1961/ 21العمؿ رقـ 

خدميف فػػي المسػػت األشػػخاصعمػػاؿ الحػػدائؽ فػػي البمػػديات يعتبػػروف مػػف  أف. هػػؿ 1
 األولػىالزراعية بالمعنى المقصود في البند   ب ( مف الفقرة الثانية لممادة  األعماؿ

ال يعتبػػروف كػػذلؾ فيخضػػعوف  أنهػػـ أـ أحكامػػهمػػف هػػذا القػػانوف فػػال تنطبػػؽ عمػػيهـ 
  األحكاـلهذو 

الدينيػػة والعطػػػؿ الرسػػػمية هػػػؿ يسػػػتحؽ مػػػف  األعيػػػاد أيػػػاـاشػػتغؿ العامػػػؿ فػػػي  إذا. 2
 األجػػرانػػه يسػػتحؽ عنػػه  أـالمعتػػاد المتفػػؽ عميػػه فػػي عقػػد العمػػؿ  جػػراألعممػػه هػػذا 
( مف قػانوف 45( والمادة  43( مف المادة  6المنصوص عميه في الفقرة   اإلضافي
 العمؿ 
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عمى كتاب وزيػر الشػؤوف االجتماعيػة والعمػؿ الموجػه لػرئيس الػوزراء  اإلطالعوبعد 
 بيف : وتدقيؽ النصوص القانونية يت 1974/ 4/ 15بتاري  

مػف  أشػخاصمػف قػانوف العمػؿ اسػتثنت عػدة  األولػىالفقرة الثانية مف المادة  أف. 1
هػػػػذا القػػػػانوف ومػػػػف ضػػػػػمنهـ الفئػػػػات المنصػػػػوص عميهػػػػا فػػػػي البنػػػػػد   ب (  أحكػػػػاـ

الزراعية ما عدا الذيف  األعماؿ  المستخدموف في  األشخاصالمطموب تفسيرو وهـ 
الػري  أعمػاؿفػي  أوميكانيكية  رالتى يعمموف في الدوائر والمؤسسات الحكومية عم

 الدائـ ( .

مػا يمكػف اسػتنباطه مػف روح  أف األولػىوعمى ضوء النص نجد فيما يتعمؽ بالنقطػة 
اسػػتثناء العمػػاؿ المنصػػوص عمػػيهـ فػػي  أفالتشػػريع ومػػا اسػػتقر عميػػه الفقػػه والقضػػاء 

ة العمؿ طبيع إلى أماقانوف العمؿ يرجع  أحكاـالمطموب تفسيرها مف  األولىالمادة 
 .عدـ مقدرته المالية إلى أوصفة صاحب العمؿ  إلى أوالذي يؤدونه 

الزراعية مف نطاؽ قػانوف العمػؿ يرجػع  األعماؿاستبعاد المستخدميف في  أفوحيث 
الزراعي الذي حرص  باإلنتاجطبيعة العمؿ الذي يؤدونه تتصؿ اتصاال مباشرا  إلى

الماليػػة التػػي  واألعبػػاءااللتزامػػات مػػف  ب عفػػائهـالمشػػروع عمػػى تشػػجيع القػػائميف بػػه 
 لصالح العماؿ . األعماؿ أربابيفرضها قانوف العمؿ عمى 

هذو الصمة غير متوفرة بالنسبة لعماؿ الحدائؽ التي تنشئها البمػديات الف  أفوحيث 
 الزراعي . لتنتاجتمت بصمة  طبيعة عممهـ هذا ال

موف فػػػػػػي مفهػػػػػػـو ئؽ البمديػػػػػػة ال يػػػػػػدخعمػػػػػػاؿ حػػػػػػدا أففػػػػػػاف مػػػػػػا ينبنػػػػػػي عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ 
مػػػف  األولػػػىالزراعيػػػة ( بػػػالمعنى المقصػػػود فػػػي المػػػادة  األعمػػػاؿالمسػػػتخدميف فػػػي  

 هذا القانوف تنطبؽ عميهـ . أحكاـقانوف العمؿ وبالتالي فاف 
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فيما يتعمؽ بالنقطة الثانية فمف اسػتقراء نصػوص قػانوف العمػؿ المطمػوب تفسػيرو  أما
العطػػؿ التػػي تغمػػؽ فيهػػا  أيػػاـ أفعمػػى ( تػػنص 41الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة   أفنجػػد 

 عنها . األجرعمؿ يستحؽ  أياـالمؤسسات تعتبر بمثابة 

العطػػؿ التػػي تغمػػؽ فيهػػا المؤسسػػة  أيػػاـالمشػػرع اعتبػػر  أفويسػػتفاد مػػف هػػذا الػػنص 
كػػػاف العامػػػؿ قػػػد اشػػػتغؿ  إذا أمػػػالػػػـ يشػػػتغؿ العامػػػؿ خاللهػػػا .  إذاعمػػػؿ  أيػػػاـبمثابػػػة 

 باإلضػافة أجػرايسػتحؽ عنػه  إضػافياعتبر عمػال خالؿ هذو العطؿ، فاف عممه هذا ي
هػو  اإلضػافي األجػرالعطؿ . وهذا  أياـالمعتاد الذي قررو له القانوف عف  أجرو إلى

المقػرر فػي قػانوف العمػؿ  اإلضػافي األجػرالمجمػة ولػيس  ألحكػاـاجر المثؿ استنادا 
تقؿ عف بنسبة ال  إضافيا أجراالذي يستحؽ عنه العامؿ  اإلضافيوذلؾ الف العمؿ 

 ب حػدىالػذي يػتـ  اإلضػافيالمعتػاد بمقتضػى قػانوف العمػؿ  أجػرو%( زيادة عف 25 
 الصورتيف التاليتيف :

عمػال بالمػادة  األسػبوعيةالعطػؿ  أيػاـالػذي يقػـو بػه العامػؿ فػي  اإلضافي. العمؿ 1
 ( مف القانوف المذكور .41 

ددة فػي المػادتيف الذي يقـو به العامؿ زيادة عف الساعات المحػ اإلضافي. العمؿ 2
( بنػػاء عمػػى قػػرار وزيػػر الشػػؤوف االجتماعيػػة عمػػال بػػالفقرتيف الخامسػػة 38( و  37 

 ( .43والسادسة مف المادة  

الدينيػػة والعطػػؿ  األعيػػاد أيػػاـالعمػػؿ الػػذي يقػػـو بػػه العامػػؿ خػػالؿ  أفومػػف الواضػػح 
 الرسمية ال يدخؿ في نطاؽ هاتيف الحالتيف .

 المطموب تفسيرها  هذا ما نقررو في تفسير النصوص

 1974/ 5/ 8صدر بتاري  

***** 
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 عماؿ الزراعة/العامموف في أعماؿ الزراعة والري: -20

 المبدأ:

الزراعػػػػة والػػػػري  أعمػػػػاؿعمػػػػاؿ ومسػػػػتخدمي الحكومػػػػة الػػػػذيف يعممػػػػوف فػػػػي يعتبر 
 قانوف العمؿ . أحكاـمستثنوف مف 

 قرار التفسير:

 72/3/2965تاريخ  2965لسنة  4القرار رقـ 

 28/4/2965بتاريخ  2835ور في عدد الجريدة الرسمية رقـ المنش

رقػػػػػػـ  1964/ 11/ 31بنػػػػػػاء عمػػػػػػى طمػػػػػػب دولػػػػػػة رئػػػػػػيس الػػػػػػوزراء بكتابػػػػػػه المػػػػػػؤرخ 
تفسػػػير نػػػص الفقػػػرة  ألجػػػؿاجتمػػػع الػػػديواف الخػػػاص بتفسػػػير القػػػوانيف  18831/7ع/

كػػاف  إذاوبيػػاف مػػا  1961( لسػػنة 21مػػف قػػانوف العمػػؿ رقػػـ   األولػػىالثانيػػة لممػػادة 
الزراعيػػػػػة والػػػػري الخاصػػػػػة بمشػػػػػاريع وزارة  األعمػػػػػاؿالمسػػػػػتخدموف فػػػػي  شػػػػخاصاأل

هػػذو  أف أـقػػانوف العمػػؿ  أحكػػاـالزراعػػة يعتبػػروف مػػف المسػػتخدميف المسػػتثنييف مػػف 
 .تسري عميهـ  األحكاـ

دولة رئػيس  إلىعمى كتاب وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ الموجه  اإلطالعوبعد 
الفقػػػرة  أفوتػػػدقيؽ النصػػػوص القانونيػػػة يتبػػػيف لنػػػا  1964/ 11/ 27الػػػوزراء بتػػػاري  

قػػانوف العمػػػؿ تشػػمؿ كػػػؿ شػػػخص  أحكػػػاـ أفالثانيػػة المطمػػػوب تفسػػيرها تػػػنص عمػػى 
 يتدرب في مؤسسة منتظمة ويستثنى مف ذلؾ :  أويستخدـ باجر 

 أ . موظفو الحكومة والبمديات .

 العائمة الذيف يعمموف في مشاريع العائمة . أفرادب. 
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 الزراعية والري . األعماؿالمستخدموف في  األشخاصج. 

 د. خدـ البيوت ومف في حكمهـ .

لطمػب التفسػير هػذا عالقػة بتفسػيريف سػابقيف كػاف قػد  أفما نقررو بهذا الصػدد  وأوؿ
بالنسػػػػبة لمعمػػػػاؿ الػػػػذيف  1961( لسػػػػنة 13اصػػػػدرهما هػػػػذا الػػػػديواف فػػػػي قػػػػرارو رقػػػػـ  

بالنسػػػػػػبة  1962( لسػػػػػػنة 18يوميػػػػػػة ، وقػػػػػػرارو رقػػػػػػـ   بػػػػػػأجورتسػػػػػػتخدمهـ الحكومػػػػػػة 
مػػف  أولمسػػتخدمي الحكومػػة برواتػػب شػػهرية مقطوعػػة مػػف المخصصػػات المفتوحػػة 

عمػػػػػاؿ الحكومػػػػػة  أف إلػػػػػىفػػػػػذهب فيهمػػػػػا معػػػػػا  واألمانػػػػػاتمخصصػػػػػات المشػػػػػاريع 
لػذلؾ  أحكامػهومستخدميها ليسػوا مػف المػوظفيف الػذيف اسػتثناهـ قػانوف العمػؿ ، واف 

 ادييف سواء بسواء .تنطبؽ عميهـ كما تنطبؽ عمى العماؿ الع

عمػػػػػاؿ الحكومػػػػػة  اعتبػػػػػر أفقػػػػػد سػػػػػبؽ لهػػػػػذا الػػػػػديواف  بأنػػػػػهنسػػػػػتخمص ممػػػػػا تقػػػػػدـ 
ومستخدميها في عداد العمػاؿ العػادييف المقصػوديف بقػانوف العمػؿ ممػا يترتػب عميػه 

تسػري عمػيهـ نفػس القواعػد التػي تسػري عمػى العمػاؿ  أفمنطقيا بػؿ يسػتوجب قانونػا 
 وعميهـ ما عميهـ . ولئؾألبحيث يكوف لهؤالء ما  اآلخريف

 األشػخاصبنص صريح مطمػؽ    أحكامهالقانوف قد استثنى مف  أفلذلؾ كمه وبما 
الزراعيػػة والػػػري ( فػػػاف هػػذا االسػػػتثناء يشػػػمؿ بالضػػػرورة  األعمػػػاؿالمسػػتخدموف فػػػي 

الزراعيػػػة والػػػري التابعػػػة  األعمػػػاؿعمػػػاؿ الحكومػػػة ومسػػػتخدميها الػػػذيف يعممػػػوف فػػػي 
مػف العمػاؿ بػالمعنى  أنهػـتقػرر  أف، بعػد  أخرىهيئة حكومية  أية أولوزارة الزراعة 

 المقصود في القانوف .

 االجتهاد فال مجاؿ له في مورد النص . أما

 أعمػاؿعماؿ ومستخدمي الحكومة الذيف يعمموف فػي  أف باألكثريةنقرر  ف نناوعميه 
 قانوف العمؿ . أحكاـالزراعة والري مستثنوف مف 
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 . 1965/ 3/ 21صدر بتاري  

***** 

 العماؿ المستخدميف لدى الدوائر الحكومية: -22

 المبدأ:

 أـفػي الػدوائر الحكوميػة  أكػافالمستخدـ براتػب شػيري سػواء الشخص  ال يعتبر 
 بأحكامػػوقػانوف العمػػؿ بػػؿ ىػو مشػػموؿ  أحكػػاـفػي مجمػػس االعمػػار مسػتثنى مػػف 

بوصفو شخصا مسػتخدما بػاجر فػي مؤسسػة منتظمػة بػالمعنى المنصػوص عميػو 
 ي ىذا القانوف.ف

 قرار التفسير:

 77/3/2967تاريخ  2967لسنة  5القرار رقـ 

 20/4/2967بتاريخ  2609المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

 - 211رقػػػـ  1962/ 3/ 4بنػػػاء عمػػػى طمػػػب دولػػػة رئػػػيس الػػػوزراء بكتابػػػة المػػػؤرخ 
اجتمػػػع  3113اعمػػػار  - 211رقػػػـ  1962/ 3/ 18وكتابػػػه المػػػؤرخ  2463اعمػػػار 

 :  ألجؿلديواف الخاص بتفسير القوانيف ا

كػاف هػذا القػانوف  إذاوبيػاف مػا  1961لسػنة  21قانوف العمػؿ رقػـ  أحكاـ. تفسير 1
 ال . أـفي مجمس االعمار  أوينطبؽ عمى المستخدميف في الدوائر الحكومية 

ونظػػػػاـ مػػػػوظفي  1957لسػػػػنة  15قػػػػانوف مجمػػػػس االعمػػػػار رقػػػػـ  أحكػػػػاـ. تفسػػػػير 2
كػػاف المسػػتخدموف والموظفػػوف  إذاوبيػػاف مػػا  1961لسػػنة  61ـ مجمػػس االعمػػار رقػػ

 يستحقوف التعويض عف خدماتهـ في المجمس في الحاالت التالية :
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 أ. مستخدمو المشاريع الذيف استغني عف خدماتهـ قبؿ تأسيس مجمس االعمار.

 ب. مستخدمو المشاريع الذيف استغني عف خدماتهـ بعد تأسيس مجمس االعمار.

 وأعيػػدخػدماتهـ مػف مكتػػب الخػدمات الموحػدة  أنهيػػتو المشػاريع الػذيف ج. مسػتخدم
 في مجمس االعمار. أواستخدامهـ في المشاريع 

د. موظفػػو مجمػػس االعمػػار ومسػػتخدمو المشػػاريع الػػذيف اسػػتغنى عػػف خػػدماتهـ قبػػؿ 
 . 1961لسنة  61صدور نظاـ مجمس االعمار رقـ 

خػػػدماتهـ بسػػػبب  أنهيػػػتذيف هػػػػ. موظفػػػو مجمػػػس االعمػػػار ومسػػػتخدمو المشػػػاريع الػػػ
 .أخرىانتقالهـ لدوائر حكومية 

وكتػػاب  1962/ 2/ 27عمػػى كتػػاب رئػػيس ديػػواف المػػوظفيف المػػؤرخ  اإلطػػالعوبعػػد 
و تػػدقيؽ النصػػوص القانونيػػة  1962/ 3/ 24نائػػب رئػػيس مجمػػس االعمػػار المػػؤرخ 
هذا القانوف  مف األولىالفقرة الثانية مف المادة  أفتبيف لنا فيما يتعمؽ بقانوف العمؿ 

يتػػدرب  أوتشػػمؿ كػػؿ شػػخص يسػػتخدـ  بفػػتح الػػداؿ( بػػاجر  أحكامػػه أفنصػػت عمػػى 
 في مؤسسة منتظمة ويستثنى مف ذلؾ :

 أ. موظفو الحكومة والبمديات.

 العائمة الذيف يعمموف في مشاريع العائمة . أفرادب. 

 الزراعية والري . األعماؿالمستخدموف في  األشخاصج. 

 في حكمهـ .د. خدـ البيوت ومف 

 أحكػاـفسػر فيػه  13قػرارا بػرقـ  1961/ 12/ 1بتػاري   أصدروقد كاف هذا الديواف 
مػػف  ييفالمػػوظفيف المسػػتثن أفهػػذو المػػادة فيمػػا يخػػتص بمػػوظفي الحكومػػة ذكػػر فيػػه 
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 أوالذيف يعينوف فػي وظيفػة مصػنفة  األشخاصهـ  إليهقانوف العمؿ المشار  أحكاـ
فػػي مالكػػات الػػدوائر والمؤسسػػات  أولدولػػة غيػػر مصػػنفة داخمػػة فػػي احػػد مالكػػات ا

نظػاـ المػوظفيف عميهػػا وكػؿ شػخص يعػػيف  أحكػػاـالتػي يقػرر مجمػػس الػوزراء سػرياف 
 فػػػ نهـيوميػػػة  أجػػػوراالعمػػػاؿ الػػػذيف يتقاضػػوف  أمػػػاهػػػذا النظػػاـ.  أحكػػػاـبعقػػد بموجػػػب 
هػذا التفسػير لػػـ يتعػرض لمسػػتخدمي  أفالقػػانوف المػذكور . غيػػر  ألحكػاـيخضػعوف 
كانوا يدخموف في مفهػـو  إذاولـ يبيف ما  إليهالدوائر والمؤسسات المشار الحكومة وا

ال يػػػػدخموف فػػػػي  أنهػػػػـ أـقػػػػانوف العمػػػػؿ  ألحكػػػػاـلفظػػػػة  الموظػػػػؼ( فػػػػال يخضػػػػعوف 
 إلػػىولهػػذا فػػال بػػد لتفسػػير هػػذو النقطػػة مػػف الرجػػوع  .ألحكامػػهمفهومهػػا فيخضػػعوف 

 نظاـ الموظفيف المدنييف ونظاـ موظفي مجمس االعمار.

نظاـ الموظفيف فقد وضع في المادة الثالثة منه تعريفػا لكممػة   الموظػؼ ( وهػو  أما
فػػػي القػػػرار التفسػػػيري االنػػػؼ الػػػذكر وتعريفػػػا مسػػػتقال لكممػػػة    إليػػػهالتعريػػػؼ المشػػػار 

هػػػذو الكممػػػة تعنػػػػي كػػػؿ شػػػخص تسػػػتخدمه الحكومػػػة مػػػػف  أفالمسػػػتخدـ ( يتضػػػمف 
براتػػػب شػػػهري  نػػػاتاألما أومػػػف مخصصػػػات المشػػػاريع  أوالمخصصػػػات المفتوحػػػة 

نظػػاـ مػػوظفي مجمػػس االعمػػار  أمػػاغيرهػػا .  أواليوميػػة  األجػػرة أسػػاسمقطػػوع عمػػى 
نػػه كػػؿ أفقػػد جػػرى عمػػى نفػػس الػػنهض وعػػرؼ فػػي المػػادة الثالثػػة منػػه كممػػة  موظػػؼ( ب

يعػيف مػف المرجػع المخػتص فػي وظيفػة مصػنفة  أومعيف  أنثى أوشخص ذكرا كاف 
ار وكػؿ شػخص يعػيف بعقػد بموجػب غير مصنفة داخمة في مػالؾ مجمػس االعمػ أو

 هذا النظاـ. أحكاـ

كمػػػػا عػػػػرؼ كممػػػػة  مسػػػػتخدـ( بانػػػػه كػػػػؿ شػػػػخص يسػػػػتخدمه مجمػػػػس االعمػػػػار مػػػػف 
باف  يتضحمخصصات المشاريع براتب شهري مقطوع. ومف هذو التعاريؼ جميعها 

فػػي مجمػػس االعمػػار ال يػػدخؿ فػػي  أـفػػي الػػدوائر الحكوميػػة  أكػػافالمسػػتخدـ سػػواء 
قػػانوف العمػػؿ بػػؿ  أحكػػاـؼ(. ولهػػذا فانػػه ال يعتبػػر مسػػتثنى مػػف مفهػػـو كممػػة  الموظػػ
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بوصػػػفه شخصػػػا مسػػػتخدما بػػػاجر فػػػي مؤسسػػػة منتظمػػػة  األحكػػػاـهػػػو مشػػػموؿ بهػػػذو 
 بالمعنى المنصوص عميه في هذا القانوف.

فيما يتعمػؽ بتفسػير قػانوف مجمػس االعمػار ونظػاـ مػوظفي مجمػس االعمػار فػاف  أما
ذي يمنح لموظفي مجمػس االعمػار هػو نػص النص الوحيد الباحث عف التعويض ال

المادة الرابعة مف هذا النظاـ القائمة   الموظفوف المصػنفوف وغيػر المصػنفيف الػذيف 
يسػػػتغنى عػػػف خػػػدماتهـ مػػػف قبػػػؿ مجمػػػس االعمػػػار يكػػػوف لهػػػـ حػػػؽ التعػػػويض عػػػف 
خػػدماتهـ بمعػػدؿ راتػػػب شػػهر عػػػف كػػؿ سػػنة يقضػػػيها الموظػػؼ بصػػػورة مسػػتمرة فػػػي 

سػػنة تاليػػة كػػؿ نصػػؼ شػػهر عػػف  وأجػػرة، األولػػىت الػػثالث الخدمػػة بالنسػػبة لمسػػنوا
يكػػػػػوف  أفال يتجػػػػػاوز مجمػػػػػوع التعػػػػػويض راتػػػػػب تسػػػػػعة اشػػػػػهر ويشػػػػػترط  أفبشػػػػػرط 

الموظؼ قػد قضػى سػتة اشػهر متواصػمة فػي الخدمػة. ويسػتحؽ الموظػؼ التعػويض 
 عف كسور السنة بنسبة ما قضاو منها في الخدمة(. 

حؽ لمػوظفي مجمػس االعمػار تقاضػي مػا وكذلؾ نص المادة الخامسة منه القائؿ  ي
يستحقونه مف تعويض عف خدماتهـ اعتبارا مػف تػاري  تأسػيس مجمػس االعمػار فػي 

1 /8 /1957 .) 

يتعمقاف بموظفي مجمػس االعمػار فقػط  أنهماهذيف النصيف صريحاف في  أفوحيث 
وكانت كممة الموظؼ بحسب التعريؼ الوارد فػي المػادة الثالثػة مػف النظػاـ المػذكور 

المػػوظفيف المصػػػنفيف وغيػػر المصػػػنفيف وكػػؿ شػػخص يعػػػيف بعقػػد كمػػػا  إالال تشػػمؿ 
المػادتيف  بأحكػاـفاف المستخدميف فػي مجمػس االعمػار ال يعتبػروف مشػموليف  أسمفنا

الرابعػػة والخامسػػة المشػػار اليهمػػا سػػواء اسػػتغنى عػػف خػػدماتهـ قبػػؿ تأسػػيس مجمػػس 
بعػػػد  أوس االعمػػػار قبػػػؿ صػػػدور نظػػػاـ مػػػوظفي مجمػػػ أوبعػػػد تأسيسػػػه  أواالعمػػػار 
نما وصدور   . إالقانوف العمؿ ليس  ألحكاـيعتبروف خاضعيف  واا
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عػف خػدماتهـ قبػؿ صػدور  يفيما يختص بموظفي مجمس االعمػار الػذيف اسػتغن أما
منػه نصػت  األولػىوذلػؾ الف المػادة  ألحكامػهال يخضػعوف  أيضػا فػ نهـهذا النظاـ 

جريػدة الرسػمية مػف جهػة، والف هذا النظػاـ يعمػؿ بػه مػف تػاري  نشػرو فػي ال أفعمى 
عبارة االستغناء الواردة في المادة الرابعة منه الباحثة عف التعػويض جػاءت بصػيغة 

 المستقبؿ مف جهة ثانية .

خػػػدماتهـ بعػػػد صػػػدور النظػػػاـ المػػػذكور  أنهيػػػتموظفػػػو مجمػػػس االعمػػػار الػػػذيف  أمػػػا
الواقػع تعيػيف  ةهذا النقػؿ هػو فػي حقيقػ أففبما  أخرىبسبب انتقالهـ لدوائر حكومية 

جديػػػد لمموظػػػؼ فػػػي خدمػػػة حكوميػػػة داخمػػػة فػػػي مػػػالؾ الدولػػػة فػػػاف هػػػذا التعيػػػيف ال 
خدماتػه  إنهػاءحقوؽ ترتب له عف خدماته فػي مجمػس االعمػار عنػد  أيةيحرمه مف 

. ولهػذا فػاف أصػوليةالخدمػة مبنيػا عمػى اسػتقالة  إنهاءبسبب هذا التعييف ما لـ يكف 
ف خدماتػػه فػػي مجمػػس االعمػػار عنػػد تػػوفر مثػػؿ هػػذا الموظػػؼ يسػػتحؽ التعػػويض عػػ

 مجمس االعمار. موظفيالشروط المنصوص عميها في المادة الرابعة مف نظاـ 

 في تفسير النصوص المطموب تفسيرها . باألكثريةهذا ما نقررو 

 . 1962/ 3/ 27صدر بتاري   

***** 

 العمؿ في تربية الدواجف واإلتجار بيا: -27

 المبدأ:

بيػة الػدواجف واالتجػار بمنتوجاتيػا دوف تعػاطي الزراعػة عمػال تر العمػؿ فػي  يعتبر
 الزراعة . أعماؿتجاريا وليس عمال مف 

 قرار التفسير:
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 6/5/2973تاريخ  2973لسنة  20القرار رقـ 

 26/8/2973بتاريخ  7437المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػػػػػػـ  1973/ 3/ 26بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى طمػػػػػػػب دولػػػػػػػة رئػػػػػػػيس الػػػػػػػوزراء بكتابػػػػػػػه المػػػػػػػؤرخ 
تفسػػير الفقػػرة الثانيػػة  ألجػػؿاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف  4145/9/7ع/

كػاف عمػاؿ  إذاوبياف ما  1961( لسنة 21مف قانوف العمؿ رقـ   األولىمف المادة 
الزراعيػػة  األعمػػاؿالمسػػتخدميف فػػي  األشػػخاصمػػزارع الػػدواجف يػػدخموف فػػي مفهػػـو 

 أحكػػػاـلفقػػػرة بحيػػػث ال تنطبػػػؽ عمػػػيهـ المنصػػػوص عمػػػيهـ فػػػي البنػػػد  ب( مػػػف هػػػذو ا
الزراعيػػة فتنطبػػؽ  األعمػػاؿال يعتبػػروف مػػف المسػػتخدميف فػػي  أنهػػـ أـقػػانوف العمػػؿ 
  .األحكاـعميهـ هذو 

عمى كتاب وزيػر الشػؤوف االجتماعيػة والعمػؿ الموجػه لػرئيس الػوزراء  اإلطالعوبعد 
ة الثانيػػػة مػػػف الفقػػػر  أفوتػػػدقيؽ النصػػػوص القانونيػػػة يتبػػػيف :  1973/ 3/ 18بتػػػاري  
 مف قانوف العمؿ تنص عمى ما يمي :  األولىالمادة 

هػذا القػانوف عمػى  أحكػاـمػف المػادة الخامسػة تطبػؽ  األولػىالفقػرة  أحكاـمع مراعاة 
 العمؿ باستثناء :  وأصحابجميع العماؿ 

 أ . موظفي الحكومة والبمديات .

يعمموف في الدوائر  الزراعية ما عدا الذيف األعماؿالمستخدميف في  األشخاصب. 
 الري الدائـ . أعماؿفي  أوميكانيكية  رالتوالمؤسسات الحكومية عمى 

 ج. خدـ البيوت وبستاني وطهاة المنازؿ ومف في حكمهـ .

 العائمة الذيف يعمموف في مشاريع العائمة . أفرادد. 
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محكمة التمييز كانت في حكمها الصادر فػي الػدعوى الحقوقيػة التمييزيػة  أفوحيث 
فسػػرت القػػانوف فيمػػا يخػػتص بتربيػػة الػػدواجف بػػاف  1972/ 4/ 31( تػػاري  83رقػػـ  

قػػررت بػػاف تربيػػة الػػدواجف واالتجػػار بمنتوجاتهػػا دوف تعػػاطي الزراعػػة يعتبػػر عمػػال 
 الزراعة . أعماؿتجاريا وليس عمال مف 

( مف الدستور ال تجيز لهذا الديواف تفسػير 123مف المادة   األولىالفقرة  أفوحيث 
التفسػػير  إلصػػدارنقػػرر عػػدـ اختصاصػػنا  ف ننػػانػػص كانػػت المحػػاكـ قػػد فسػػرته أي 

 المطموب .

 . 1973/ 5/ 6صدر في 

***** 

 العطؿ الرسمية واألعياد الدينية: -23

 المبدأ:

العطؿ الرسمية ىي العطؿ الرسمية المتكررة والعطػؿ الرسػمية الطارئػة التػي يعمػف 
التػػي  األعيػػادالدينيػػة فيػػي  ألعيػػادا , أمػػاعنيػػا بػػبالغ صػػادر عػػف رئاسػػة الػػوزراء

 .طبقا لمعادات المرعية األديافتقتضييا شعائر 

 قرار التفسير:

 74/8/2977تاريخ  2977لسنة  24القرار رقـ 

 2/20/2977بتاريخ  7383المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػػػػػػػـ  1972/ 6/ 6بنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى طمػػػػػػػػب دولػػػػػػػػة رئػػػػػػػػيس الػػػػػػػػوزراء بكتابػػػػػػػػه المػػػػػػػػؤرخ 
 األولػػىتفسػػير الفقػػرة  ألجػػؿاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف  7421/8/7ع/
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مف  17حسبما عدلت بالمادة  1961لسنة  21مف قانوف العمؿ رقـ  45مف المادة 
 واألعيػػػادالعطػػػؿ الرسػػػمية  أيػػػاـوبيػػػاف المقصػػػود مػػػف  1972لسػػػنة  26القػػػانوف رقػػػـ 

 الدينية الواردة في هذو الفقرة .

وزيػر الشػؤوف االجتماعيػة والعمػؿ الموجػه لػرئيس الػوزراء  عمى كتاب اإلطالعوبعد 
مػف المػادة  األولػىالفقػرة  أفوتدقيؽ النصوص القانونية يتبيف  1972/ 6/ 3بتاري  

المطمػػوب تفسػػيرها تػػنص عمػػى مػػا يمػػي   يمػػنح كػػؿ عامػػؿ يشػػتغؿ فػػي مؤسسػػة  45
د اشتغؿ يكوف ق أفمستحقة بعد  اإلجازةوتصبح  أسبوعيفباجر لمدة  إجازةمنتظمة 

شػػهرا وال تحسػػب منهػػا  12يومػػا مػػدة قػػدرها  241فػػي تمػػؾ المؤسسػػة مػػا ال يقػػؿ عػػف 
 الدينية ( . واألعيادالعطؿ الرسمية  أياـ

الدينيػػػة ، فانػػػه  واألعيػػػادهػػػذا القػػػانوف لػػػـ يحػػػدد معنػػػى العطػػػؿ الرسػػػمية  أفوحيػػػث 
 الباحثة في هذا الموضوع . األخرى التشريعيتوجب تحديد ذلؾ عمى ضوء 

الفقػرة  د( مػف المػادة  أفنجػد  1966لسػنة  23رجوع لنظاـ الخدمة المدنيػة رقػـ وبال
العطػػؿ الرسػػمية هػػي العطػػؿ الرسػػمية المتكػػررة والعطػػؿ  أفالرابعػػة منػػه تػػنص عمػػى 

 الرسمية الطارئة التي يعمف عنها ببالغ صادر عف رئاسة الوزراء .

 .دلة مف قانوف العمؿالمع 45لمادة ولهذا فاف هذو العطؿ الرسمية المقصودة في ا

طبقا لمعادات المرعية  األديافالتي تقتضيها شعائر  األعيادالدينية فهي  األعياد أما
مػف الدسػتور التػي توجػب حمايػة حريػة القيػاـ  14لمفهػـو المػادة  إعمػاالفي المممكة 

هػو مػف المسػائؿ الواقعيػة  األعيػادتقريػر عػدد هػذو  أفبهذو الشعائر . ومف الواضح 
 ؿ فيها المرجع المختص بعد التثبت مف ذلؾ مف الطائفة المعنية .التي يفص

 هذا ما نقررو في تفسير النص المطموب تفسيرو .

 .1972/ 8/ 24صدر بتاري  
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***** 

 أجورالعامؿ في أياـ العطؿ الرسمية واألعياد الدينية: -24

 المبدأ:

، فػاف اشػتغاؿ  واألعيػادالعطػؿ  أيػاـاقتضت ضرورة العمؿ تشغيؿ العامؿ في  إذا 
 إضػافيا أجػرايتقاضػى  أفالعامؿ في مثؿ ىذه الحالة يكوف جائزا ويكوف مف حقو 

 عف عممو ىذا .

 قرار التفسير:

 77/22/2974تاريخ  2974لسنة  72القرار رقـ 

 26/27/2974بتاريخ  7579المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

 13243/7رقػـ ع / 1974/ 11/ 15بناء عمى طمب رئيس الػوزراء بكتابػه المػؤرخ 
( مػف قػانوف العمػؿ 45تفسػير المػادة   ألجػؿاجتمع الديواف الخاص بتفسير القوانيف 

 وبياف ما يمي : 1972/ 25حسبما عدلت بالقانوف رقـ 

الدينيػػة .  واألعيػػادالعطػػؿ الرسػػمية  بأيػػاـ. مػػا هػػو مػػدى حػػؽ العامػػؿ فػػي التعطيػػؿ 1
 .ومدى التزاـ صاحب العمؿ بهذا الحؽ 

( 45الدينيػػػة المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي المػػػادة   واألعيػػػادالعطػػػؿ الرسػػػمية  أفهػػػؿ . 2
التػػي تحػػدد فػػي البالغػػات التػػي تصػػدرها رئاسػػة  واألعيػػادهػػي العطػػؿ  إليهػػاالمشػػار 
 .ال أـالوزراء 

عمى كتاب وزيػر الشػؤوف االجتماعيػة والعمػؿ الموجػه لػرئيس الػوزراء  اإلطالعوبعد 
 ص القانونية يتبيف :وتدقيؽ النصو  1974/ 11/ 8بتاري  
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( مػف قػانوف العمػؿ حسػبما عػدلت بالقػانوف رقػـ 45مػف المػادة   األولىالفقرة  أف. 1
 تنص عمى ما يمي : 1972/ 25

وتصػػبح  أسػبوعيفبػاجر لمػدة  إجػػازة  يمػنح كػؿ عامػؿ يشػػتغؿ فػي مؤسسػة منتظمػة 
 (241يكػوف قػد اشػتغؿ فػي تمػؾ المؤسسػة مػا ال يقػؿ عػف   أفمستحقة بعد  اإلجازة

 واألعيػػادالعطػػؿ الرسػػمية  أيػػاـ( شػػهرا وال تحسػػب منهػػا 12يومػػا خػػالؿ مػػدة قػػدرها  
 الدينية ( .

( مف نفس القانوف تنص عمى ما 41مف الفقرة الثانية لممادة   األخيرةالعبارة  أف. 2
العطػؿ  وأيػاـ( 45السنوية المنصػوص عميهػا فػي المػادة   اإلجازة أياـيمي   وتعتبر 

 عنها ( . األجرعمؿ يستحؽ  أياـؤسسة بمثابة التي تغمؽ فيها الم

العطػػػؿ  أيػػػاـواضػػػع القػػػانوف اعتبػػػر التعطيػػػؿ فػػػي  أفومػػػف هػػػذيف النصػػػيف يسػػػتفاد 
الدينيػػة حقػػا لمعامػػؿ الػػذي يشػػتغؿ فػػي مؤسسػػة منتظمػػة بحيػػث ال  واألعيػػادالرسػػمية 
كمػػػا رتػػػب التزامػػػا عمػػػى  إجازتػػػه أيػػػاـمػػػف  واألعيػػػادتحسػػػب تمػػػؾ العطػػػؿ  أفيجػػػوز 

 . واألعيادالعطؿ  أياـعف  أجرااحبة العمؿ باف تدفع لمعامؿ المؤسسة ص

نص يمنع صاحب العمؿ مف تشغيؿ العامؿ  أيغير انه لما كاف القانوف خاؿ مف 
اقتضػػػت ضػػػرورة العمػػػؿ ذلػػػؾ، فػػػاف  إذابالرضػػػا واالتفػػػاؽ  واألعيػػػادالعطػػػؿ  أيػػػاـفػػػي 

 أجػراتقاضػى ي أفاشتغاؿ العامؿ فػي مثػؿ هػذو الحالػة يكػوف جػائزا ويكػوف مػف حقػه 
 عف عممه هذا . إضافيا

 1972/ 14قػرارا بػرقـ  أصػدرفيما يتعمػؽ بالنقطػة الثانيػة فػاف هػذا الػديواف كػاف  أما
المقصػػػود بالعطػػػؿ الرسػػػمية المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي  أففسػػػر فيػػػه النقطػػػة بػػػاف قػػػرر 

( المطمػػػػوب تفسػػػػيرها هػػػػي العطػػػػؿ الرسػػػػمية المتكػػػػررة والعطػػػػؿ الرسػػػػمية 45المػػػػادة  
الدينيػة هػي  األعيػاديعمف عنها ببالغ صادر عمى رئاسة الوزراء، واف الطارئة التي 

طبقػا لمعػادات المرعيػة فػي المممكػة وقػد نشػر  األديػافالتػي تقتضػيها شػعائر  األعياد
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له مفعوؿ القػانوف عمػال  وأصبح( مف الجريدة الرسمية 2383هذا القرار في العدد  
تفسػػػير  إلصػػػدارولهػػػذا فػػػال محػػػؿ ( مػػػف الدسػػػتور. 123بػػػالفقرة الرابعػػػة مػػػف المػػػادة  

 جديد لهذو المسالة .

 هذا ما نقررو في تفسير النص المطموب .

 1974/ 1/ 27صدر بتاري  

***** 

 أجور ساعات العمؿ االضافي: -15

 المبدأ:

 أجػور إلثبػاتالبينػة يمنػع سػماع  2960لسنة  72كاف قانوف العمؿ السابؽ رقـ 
قػد جػرى التكميػؼ بػو خطيػا مػف  إلضافياكاف العمؿ  إذا إال إضافيةساعات عمؿ 

أمػا قػػانوف العمػؿ الحػالي فقػػد أجػاز اثبػػات الحقػوؽ العماليػػة  ،قبػؿ صػاحب العمػػؿ
 ومنيا أجور ساعات العمؿ بكافة طرؽ االثبات.  

 قرار التفسير:

 6/5/2973تاريخ  2973لسنة  22القرار رقـ 

 2/6/2973بتاريخ  7473المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػػػػػػـ  1973/ 3/ 26بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى طمػػػػػػػب دولػػػػػػػة رئػػػػػػػيس الػػػػػػػوزراء بكتابػػػػػػػه المػػػػػػػؤرخ 
تفسػػير الفقػػرة الثامنػػة  ألجػػؿاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف  4146/9/7ع/

 مف قانوف العمؿ وبياف ما يمي : 43مف المادة 
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بالبينػػػة  اإلضػػػافيالتكميػػػؼ بالعمػػػؿ  إثبػػػاتمػػػا ورد فيهػػػا مػػػف عػػػدـ جػػػواز  أف. هػػػؿ 1
 أـ اإلضػػافيو حكػػـ مطمػػؽ يجػػري عمػػى كافػػة حػػاالت التكميػػؼ بالعمػػؿ الشخصػػية هػػ

انػػه حكػػـ يقتصػػر مفعولػػه عمػػى الحالػػة التػػي يمػػارس فيهػػا وزيػػر الشػػؤوف االجتماعيػػة 
بتمديػد  أمػر ب صػدارصالحيته المنصوص عميها فػي الفقػرة الثالثػة مػف نفػس المػادة 

  .لعمؿمف قانوف ا 38و  37ساعات العمؿ المنصوص عميها في المادتيف 

ناشػئة عػػف  أجػورهػػي  اإلضػافيالتػػي تترتػب لمعامػؿ عػػف عممػه  األجػور أف. هػؿ 2
 .ال  أـقانوف العمؿ 

الواقػع بعػد  اإلضػافيالفقرة الثامنة المطموب تفسيرها تنطبؽ عمى العمػؿ  أف. هؿ 3
 .السابؽ لهذا التاري  اإلضافيعمى العمؿ  أيضاتسري  أنها أـتاري  نفاذ حكمها 

 1973/ 3/ 21عمى كتاب وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ المؤرخ  اإلطالعوبعد 
/ 12وكتػػاب نائػػب رئػػيس سػػمطة المصػػادر الطبيعيػػة الموجػػه لػػرئيس الػػوزراء بتػػاري  

( المطموب تفسػيرها تػنص عمػى 43الفقرة الثامنة مف المادة   أفيتبيف :  1973/ 3
كػػاف العمػػؿ  إذا إال إضػػافيةسػػاعات عمػػؿ  أجػػور إلثبػػاتمػػا يمػػي   ال تسػػمع البينػػة 

مػف ينيبػه وتػـ وفقػا  أوقد جرى التكميؼ به خطيا مف قبػؿ صػاحب العمػؿ  اإلضافي
هذو المادة باستثناء الحاالت الطارئة كالحريؽ والكوارث فيجوز التكميؼ بهػا  ألحكاـ

 المحاكـ حاليا ( . أماـشفاها وال ينسحب هذا النص عمى القضايا المنظورة 

ف صػيغته قػد ورد مطمقػا ولػـ يػرد فػي القػانوف مػا يفيػد وهذا النص كمػا هػو ظػاهر مػ
الواقع بعد ساعات العمؿ المبحوث عنها في الفقػرة  اإلضافيحكمه مقيد بالعمؿ  أف

 الثالثة مف نفس المادة .

يشػمؿ  إليهػا، فاف حكـ الفقرة الثامنة المشػار  إطالقهالمطمؽ يجري عمى  أفوحيث 
 . اإلضافيجميع حاالت العمؿ 
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 . األولىررو فيما يتعمؽ بالنقطة هذا ما نق

فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالنقطتيف الثانيػػػة والثالثػػػة فػػػاف محكمػػػة التمييػػػز كانػػػت فػػػي حكمهػػػا  أمػػػا
 1973/ 3/ 13تاري   1972لسنة  83الصادر في الدعوى الحقوقية التمييزية رقـ 

 أفبػاف قػررت  اإلضػافيالعمػؿ  بػأجورقػانوف العمػؿ فيمػا يخػتص  أحكاـفسرت فيه 
نمػػاال تترتػػب لمعامػػؿ بمقتضػػى قػػانوف العمػػؿ  األجػػورهػػذو  هػػي حقػػوؽ تترتػػب لػػه  واا

حكػػـ الفقػػرة الثامنػػة مػػف  أفالقػػانوف المػػدني   المجمػػة ( كمػػا قػػررت  أحكػػاـبمقتضػػى 
الواقع بعد تػاري   اإلضافيعمى العمؿ  إال( المطموب تفسيرها ال ينطبؽ 43المادة  

 ؿ .المعدؿ لقانوف العم 1972لسنة  25نفاذ القانوف رقـ 

مػف الدسػتور ال تجيػز لهػذا الػديواف تفسػير  123مػف المػادة  األولػىالفقػرة  أفوحيث 
نقػػرر عػػدـ اختصاصػػنا لتفسػػير  ف ننػػاكانػػت المحػػاكـ قػػد فسػػرته  إذاأي نػػص قػػانوني 

 القانوف فيما يتعمؽ بالنقطتيف الثانية والثالثة .

 1973/ 5/ 6صدر بتاري  

***** 

 لذي أبـر مف أجمو:قد بانتياء العمؿ اعانتياء ال -26

 المبدأ:

ينيػي العقػد ذاتػو شػانو فػي ذلػؾ العمػؿ عقػد العمؿ الذي ابـر مف اجمو  إنجازاف 
شػػاف انتيػػاء العقػػد بانقضػػاء مدتػػو وال يكػػوف مػػف حػػؽ المسػػتخدـ الػػذي تنتيػػي 

 نياية الخدمة.  بمكافأةخدمتو بيذه الصورة المطالبة 

 قرار التفسير:
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 7/9/2967تاريخ  2967لسنة  28القرار رقـ 

 75/9/2967بتاريخ  2638المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

 -211رقػػػـ  1962/ 6/ 23بنػػػاء عمػػػى طمػػػب دولػػػة رئػػػيس الػػػوزراء بكتابػػػه المػػػؤرخ 
تفسػير نصػوص قػانوف  ألجؿاجتمع الديواف الخاص بتفسير القوانيف  7878/أشغاؿ

 فيما يتعمؽ بالنقاط التالية : 1961لسنة  21العمؿ رقـ 

 أوالػػػوزارات عمػػاال عمػػى حسػػػاب المخصصػػات المفتوحػػػة  إحػػدىاسػػتخدمت  إذا. 1
( 1مػػػف نظػػػاـ المػػوظفيف المػػػدنيف رقػػػـ   36بمقتضػػػى المػػادة  األمانػػػات أوالمشػػاريع 
معػػػيف بحيػػػث ينتهػػػي  ألجػػػؿفهػػػؿ مثػػػؿ هػػػذا االسػػػتخداـ يعتبػػػر تعاقػػػدا  1958لسػػػنة 

لفقػرة  د( مػف المػادة طبقػا لػنص ا لتأديتػهاالستخداـ حالما ينتهػي العمػؿ الػذي عينػوا 
القػػػػانوف  أحكػػػػاـبمقتضػػػػى  مكافػػػػأة أيػػػػةمػػػػف نفػػػػس النظػػػػاـ فػػػػال يسػػػػتحقوف حينئػػػػذ  37

 المذكور.

. هؿ استمرار المستخدـ في عممه بعد دخػوؿ السػنة الماليػة الجديػدة يعتبػر تعاقػدا 2
 .ال  أـجديدا 

الػػدوائر ثػػـ بعػػد ذلػػؾ عػػيف فػػي  إحػػدىاسػػتغني عػػف خػػدمات أي مسػػتخدـ فػػي  إذا. 3
فاصمة بيف االستغناء والتعييف فهؿ يستحؽ مثؿ هذا المستخدـ  أيةدوف  أخرىة دائر 

 .عف خدماته السابقة بمقتضى القانوف المذكور مكافأة

. هؿ نقؿ المستخدـ الذي كاف يعمؿ فػي مكتػب الػوزارة عمػى حسػاب مخصصػات 4
حقا المشاريع لعمؿ خارج مكتب الوزارة يتعمؽ بالمشاريع ذاتهػا يجعػؿ المسػتخدـ مسػت

 المنصوص عميها في قانوف العمؿ عف خدمته في مكاتب الوزارة. لممكافأة

وتػػدقيؽ  1962/ 6/ 18العامػػة المػػؤرخ  األشػػغاؿعمػػى كتػػاب وزيػػر  اإلطػػالعوبعػػد 
 النصوص القانونية تبيف لنا:
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مػػف  36الػػذيف يعينػػوف بمقتضػػى المػػادة  األشػػخاص أف األولػػىفيمػػا يتعمػػؽ بالنقطػػة 
نمػػػػػػاال يعتبػػػػػػروف عمػػػػػػاال  نظػػػػػػاـ المػػػػػػوظفيف المػػػػػػدنييف هػػػػػػـ مسػػػػػػتخدموف بػػػػػػالمعنى  واا

كػؿ  بأنػهالمنصوص عميه في المادة الثانية مف نفس النظاـ التػي عرفػت المسػتخدـ 
مػػػػػف مخصصػػػػػات  أوشػػػػػخص تسػػػػػتخدمه الحكومػػػػػة مػػػػػف المخصصػػػػػات المفتوحػػػػػة 

غيرهػا وال  أواليومية  األجرة أساسبراتب شهري مقطوع عمى  األمانات أوالمشاريع 
مػف  37الفقػرة  د( مػف المػادة  أفيومية. وحيػث  أجوراالذيف يتقاضوف  تعني العماؿ

استخداـ المستخدميف حالمػا ينتهػي العمػؿ  إنهاءنظاـ الموظفيف نصت عمى وجوب 
 ألجػؿفاف عقد االستخداـ في مثؿ هذو الحالة يعتبر بمثابػة عقػد  لتأديتهالذي عينوا 

 معيف.

العقػد ينهػػي العقػد ذاتػػه شػانه فػػي ذلػػؾ العمػػؿ الػذي ابػػـر مػف اجمػػه  إنجػازولهػذا فػػاف 
شػػاف انتهػػاء العقػػد بانقضػػاء مدتػػه وال يكػػوف مػػف حػػؽ المسػػتخدـ الػػذي تنتهػػي خدمتػػه 

 ( مف قانوف العمؿ .19طبقا لممادة   مكافأة بأيةبهذو الصورة المطالبة 

يوميػػة ال راتبػػا شػػهريا مقطوعػػا فػػاف المحػػاكـ قػػد  أجػػوراالعمػػاؿ الػػذيف يتقاضػػوف  أمػػا
 إنهػػػػاء أفقػػػػررت  إذقػػػػانوف العمػػػػؿ فيمػػػػا يخػػػػتص بالنقطػػػػة ذاتهػػػػا فسػػػػرت نصػػػػوص 

خػػدماتهـ بسػػبب انتهػػاء العمػػؿ الػػذي اسػػتخدموا مػػف اجمػػه ال يرتػػب لهػػـ أي حػػؽ فػػي 
 165بمقتضػػى القػػانوف المػػذكور كمػػا هػػو واضػػح مػػف الحكػػـ التمييػػزي رقػػـ  المكافػػأة
هػػػذو ولهػػػذا فػػػاف هػػػذا الػػػديواف ال يممػػػؾ صػػػالحية تفسػػػير القػػػانوف مػػػف  1962لسػػػنة 

لػػه تفسػػير النصػػوص التػػي لػػـ  أجػػازتمػػف الدسػػتور التػػي  123الناحيػة عمػػال المػػادة 
 تكف المحاكـ قد فسرتها.

فيمػػا يتعمػػؽ بالنقطػػة الثانيػػة فػػاف اسػتمرار المسػػتخدـ فػػي عممػػه بعػػد دخػػوؿ السػػنة  أمػا
الماليػػة الجديػػدة يعتبػػر تنفيػػذا لعقػػد اسػػتخدامه ولػػيس اسػػتخداما جديػػدا مػػا داـ انػػه لػػـ 

خدماتػػػه فػػػي نهايػػػة السػػػنة الماليػػػة التػػػي جػػػرى اسػػػتخدامه فػػػي  ب نهػػػاءار يصػػػدر قػػػر 
 غضونها. 
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لعقػد  إنهػاءفيما يتعمؽ بالنقطة الثالثة فاف االستغناء عف خدمة المستخدـ يعتبػر  أما
عف خدمته السابقة لقرار االسػتغناء عنػد تػوفر  المكافأةاستخدامه وهو لذلؾ يستحؽ 

مف قػانوف العمػؿ حتػى ولػو كػاف قػد عػيف  19الشروط المنصوص عميها في المادة 
الف مثؿ هذا التعييف يعتبر اسػتخداما جديػدا ال نقػال  رخربعد ذلؾ مباشرة في عمؿ 

 عمؿ. إلىمف عمؿ 

فيما يتعمػؽ بالنقطػة الرابعػة فػاف نقػؿ مسػتخدمي الحكومػة نقػال مكانيػا ال يخػولهـ  أما
ـ فػػي ذلػػؾ معمػػؽ بمقتضػػى قػػانوف العمػػؿ الف حقهػػ مكافػػأةالحػػؽ فػػي الحصػػوؿ عمػػى 

النقػؿ المكػاني ال يعتبػر  أفعقػد اسػتخدامهـ، ومػف البػديهي  إنهػاءعمى صدور قرار 
 لمخدمة. إنهاء

 هذا ما نقررو في تفسير النصوص المطموب تفسيرها.

 1962/ 9/ 2 بتاري   صدر

***** 

 استحقاؽ العامؿ لحقوقو في صندوؽ اإلدخار: -27

 المبدأ:

ر الحصػوؿ عمػى كافػة اسػتحقاقاتو الممنوحػة لػو يحؽ لمعامؿ الخاضع لنظاـ ادخا
 قانوف العمؿ.بموجب شروط النظاـ مع المكافأة المنصوص عمييا في 

 قرار التفسير:

 23/3/2966تاريخ  2966لسنة  5القرار رقـ 

 26/4/2966بتاريخ  2924المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 
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رقػػػػػػـ ع  1965/ 6/ 26ؤرخ مػػػػػبنػػػػػاء عمػػػػػى طمػػػػػب دولػػػػػة رئػػػػػيس الػػػػػوزراء بكتابػػػػػه ال
تفسػير الفقػرة الرابعػة مػف  ألجػؿاجتمع الديواف الخاص بتفسير القوانيف  11799/7/

لسػػػنة  21المعػػػدؿ لقػػػانوف العمػػػؿ رقػػػـ  1965لسػػػنة  2مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  15المػػػادة 
 وبياف :  1961

. الحاالت التي يكوف فيها مف حؽ العامؿ الخاضع لنظػاـ ادخػار الحصػوؿ عمػى 1
اته الممنوحة له بموجب شػروط النظػاـ مػع المكافػأة المنصػوص عميهػا كافة استحقاق

 السالفة الذكر . 15في الفقرة الثانية مف المادة 

. الحػػاالت التػػي ال يكػػوف فيهػػا مػػف حػػؽ العامػػؿ الخاضػػع لنظػػاـ ادخػػار الحصػػوؿ 2
 عمى االستحقاقات و المكافأة معا . 

عػػػف مقػػػدار المكافػػػأة التػػػي مبمػػػغ ال يقػػػؿ  إلػػػى باإلضػػػافةعبػػػارة   وذلػػػؾ  أف. هػػػؿ 3
مػػػف حػػػؽ  أفيسػػػتحقها ( الػػػواردة فػػػي نهايػػػة الفقػػػرة الرابعػػػة المطمػػػوب تفسػػػيرها تعنػػػي 

 15يحصؿ عمى المكافأة المنصوص عميها في الفقػرة الثانيػة مػف المػادة  أفالعامؿ 
 . أيضايعادلها  إضافياومبمغا  إليهاالمشار 

العمػؿ الموجػه لػرئيس الػوزراء عمى كتاب وزيػر الشػؤوف االجتماعيػة و  اإلطالعوبعد 
الفقرة الرابعػة مػف المػادة  أفوتدقيؽ النصوص القانونية نجد  1965/ 6/ 21بتاري  

 أوالمطموب تفسيرها تنص عمى ما يمػي   يحػؽ لمعامػؿ الخاضػع لنظػاـ ادخػار  15
أي اتفػػاؽ خػػاص مػػف هػػذا القبيػػؿ فػػي حالػػة  أوتقاعػػد  أوصػػندوؽ ادخػػار  أوتػػوفير 
حصػػػوؿ عمػػػى كافػػػة االسػػػتحقاقات الممنوحػػػة لػػػه بموجػػػب شػػػروط اسػػػتخدامه ال إنهػػػاء
لممكافػػأة المنصػػوص  باإلضػػافةاالتفػػاؽ الخػػاص المشػػار لهمػػا رنفػػا وذلػػؾ  أوالنظػػاـ 

نصت الشروط المذكورة عمى خػالؼ ذلػؾ  إذا إالمف هذو المادة  2عميها في الفقرة 
مػػػؾ ال تتضػػػمف أي نػػػص يحػػػـر العامػػػؿ مػػػف اسػػػترداد مػػػا دفعػػػه لت أفو التػػػي يجػػػب 
 مبمغ ال يقؿ عف مقدار المكافأة التي يستحقها ( .  إلى باإلضافةالصناديؽ وذلؾ 
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 هنالؾ حالتيف تتعمقاف بالعامؿ الخاضع لنظاـ ادخار :  أفويستفاد مف هذا النص 

يكوف نظاـ االدخار قاصرا عمى بيػاف االسػتحقاقات التػي تمػنح لمعامػؿ  أف : األولى
 عمى منحه مكافأة .ينص  أفاستخدامه دوف  إنهاءعند 

 ينص النظاـ عمى منح العامؿ االستحقاقات مع مكافأة . أف :الثانية 

يكػػػوف مػػف حػػؽ العامػػؿ الحصػػػوؿ عمػػى كافػػة اسػػتحقاقاته التػػػي  األولػػىففػػي الحالػػة 
المكافػػأة المنصػػوص عميهػػا فػػي الفقػػرة الثانيػػة  إليػػهيمنحهػػا لػػه نظػػاـ االدخػػار مضػػافا 

 . إليهاالمشار  15مف المادة 

 إلػػى باإلضػػافةفػػي الحالػػة الثانيػػة التػػي يػػنص النظػػاـ عمػػى مػػنح العامػػؿ مكافػػأة  أمػػا
ال تقػػؿ المكافػػأة المنصػػوص عميهػػا فػػي النظػػاـ  أففانػػه يجػػب  األخػػرىاالسػػتحقاقات 

السالفة الذكر  15عف قيمة المكافأة التي يستحقها بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة 
ف المبػػالغ التػػي اقتطعػػت مػػف مرتباتػػه و ال تقػػؿ االسػػتحقاقات عػػ أف. كمػػا انػػه يجػػب 

 لحساب صندوؽ االدخار . أجورو

المطمػوب تفسػيرها عمػى الوجػه  15وعمى ذلؾ نقرر تفسير الفقػرة الرابعػة مػف المػادة 
 التالي :

. يحؽ لمعامؿ الخاضع لنظاـ ادخار الحصوؿ عمى كافة استحقاقاته الممنوحة له 1
عميهػػا فػػي الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة بموجػػب شػػروط النظػػاـ مػػع المكافػػأة المنصػػوص 

 .في حاؿ كوف النظاـ االدخار ال ينص عمى منحه مكافأة  15

. ال يسػػتحؽ العامػػؿ الخاضػػع لنظػػاـ ادخػػار االسػػتحقاقات المنصػػوص عميهػػا فػػي 2
كػػاف  إذامعػػا  15النظػػاـ و المكافػػأة المنصػػوص عميهػػا فػػي الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة 

اسػػتحقاقاته فػػي الصػػندوؽ  إلػػى باإلضػػافةمكافػػأة نظػػاـ االدخػػار يػػنص عمػػى منحػػه 
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 إياهػاال تقؿ المكافأة التي ينص عميهػا النظػاـ عػف المكافػأة التػي يمنحػه  أفشريطة 
 .  إليهاقانوف العمؿ في الفقرة الثانية المشار 

مػف  أفما ورد في نهاية الفقرة الرابعة مف المػادة المطمػوب تفسػيرها ال يعنػي  أف. 3
استخدامه ، المكافأة المنصػوص عميهػا  إنهاءتوفي مكافأتيف عند يس أفحؽ العامؿ 

بؿ يكوف له  15في نظاـ االدخار و المكافأة النصوص في الفقرة الثانية مف المادة 
التي نص عميها عف المكافأة  ال تقؿ أفالحؽ بأف يحصؿ عميها في النظاـ شريطة 

 قانوف العمؿ كما أسمفنا .

ذا قانونيػة فػاف ذلػؾ  ألسػبابمكافأة بمقتضى قػانوف العمػؿ كاف العامؿ ال يستحؽ  واا
ال يمنعػػه مػػف الحصػػوؿ عمػػى المكافػػأة المنصػػوص عميهػػا فػػي نظػػاـ االدخػػار مهمػػا 

 كاف النظاـ ال يحرمه منها . إذابمغت 

 هذا ما نقررو في تفسير النص المطموب تفسيرو. 

 1966/ 3/ 13 بتاري  صدر

***** 

 مكافأة نياية الخدمة: -28

 :المبدأ

الػنص  التي يسػتحقيا العامػؿ عػف خدمتػو السػابقة لتػاريخ تعػديؿ تحسب المكافأة
 االمبػػيف فػػي ىػػذ األسػػاسوفػػؽ  الخػػاص بمكافػػأة نيايػػة الخدمػػة فػػي قػػانوف العمػػؿ

 تعديمو.قبؿ  النص

 قرار التفسير:
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 7/2/2977تاريخ  7/2/2977لسنة  3القرار رقـ 

 2977/ 74/2خ بتاري 7347المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػػػػػـ  1971/ 11/ 24بنػػػػػػاء عمػػػػػػى طمػػػػػػب دولػػػػػػة رئػػػػػػيس الػػػػػػوزراء بكتابػػػػػػه المػػػػػػؤرخ 
تفسػػير الفقػػرة الثانيػػة مػػف  ألجػػؿاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف  18191ع/

/ 16حسػػبما عػػدلت بالقػػانوف رقػػـ  1961/ 21( مػػف قػػانوف العمػػؿ رقػػـ 19المػػادة  
هذو الفقرة عمػى المػدة السػابقة  أحكاـ كانت عبارة   وال تنسحب إذاوبياف ما  1971

التػػػي يسػػػتحقها  المكافػػػأةلصػػػدور هػػػذا التعػػػديؿ ( الػػػواردة فيهػػػا تعنػػػي وجػػػوب حسػػػاب 
الفقرة الثانية قبػؿ تعػديمها  أحكاـالعامؿ عف خدمته السابقة لتاري  نفاذ التعديؿ وفؽ 

 .  أـ

/ 9بتػاري  عمى كتاب رئيس ديػواف المحاسػبة الموجػه لػرئيس الػوزراء  اإلطالعوبعد 
( 19الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة   أفوتػػػدقيؽ النصػػػوص القانونيػػػة يتبػػػيف  1971/ 11

 المكافػػأةتػػنص عمػػى مػػا يمػػي :   تحسػػب  1971/ 16حسػػبما عػػدلت بالقػػانوف رقػػـ 
 التالية :  األسس( مف هذو المادة عمى 1المستحقة بموجب الفقرة  

 األربػػعالسػػنوات  أ . اجػػر نصػػؼ شػػهر لمػػف يعمػػؿ بػػاجر شػػهري عػػف كػػؿ سػػنة مػػف
 .  األولى

 األربػػعلمػػف ال يعمػػؿ بػػاجر شػػهري عػػف كػػؿ سػػنة مػػف السػػنوات  أسػػبوعيفب. اجػػر 
 .  األولى

 أربػػعتجػػاوزت مػػدة العمػػؿ  إذاج. اجػر شػػهر لمػػف يعمػػؿ بػاجر شػػهري عػػف كػػؿ سػنة 
 سنوات . 
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تجػاوزت مػدة  إذالمػف يعمػؿ بػاجر غيػر شػهري عػف كػؿ سػنة  أسػابيع أربعة أجرةد. 
هػذا الفقػرة عمػى المػدة السػابقة لصػدور هػذا  أحكػاـسنوات ، وال تنسحب  أربعالعمؿ 
 . (التعديؿ 

واضع القانوف في التعديؿ الذي ادخمه عمى الفقرة الثانية  أف يتضحومف هذا النص 
 األسػػػاسيختمػػػؼ عػػػف  المكافػػػأةجديػػػدا لحسػػػاب  أساسػػػا( قػػػد وضػػػع 19مػػػف المػػػادة  

 :  أقساـثالثة  إلىـ خدمة العامؿ التعديؿ قد قس أفالمقرر قبؿ التعديؿ ، حيث 

 . الخدمة السابقة لتاري  التعديؿ . 1

 الالحقة لمتعديؿ .  األولى األربع. الخدمة الواقعة خالؿ السنوات 2

 الالحقة لمتعديؿ .  األولىسنوات  األربع. الخدمة الواقعة بعد 3

 ي البنػديف  أ،المبينة ف األسسعف الخدمة الثانية وفؽ  المكافأةاحتساب  أوجبوقد 
الخدمػػػة  أمػػػا( المبينػػػة فػػػي البنػػػديف  ج ، د األسػػػس( وعػػػف الخدمػػػة الثالثػػػة وفػػػؽ ب

 أفالتعػػػديؿ ال يسػػػري عميهػػػا وهػػػذا يفيػػػد  أفالسػػػابقة لتػػػاري  التعػػػديؿ فقػػػد نػػػص عمػػػى 
الفقػػػرة الثانيػػػة قبػػػؿ  أحكػػػاـيػػػتـ وفػػػؽ  أفعػػػف هػػػذو الخدمػػػة يجػػػب  المكافػػػأةاحتسػػػاب 

 ثر رجعي عمى الخدمة السابقة له . تعديمها ، أي انه ليس لمتعديؿ ا

التػػػي يسػػػتحقها العامػػػؿ عػػػف خدمتػػػه السػػػابقة لتػػػاري  تعػػػديؿ  المكافػػػأة أفولهػػػذا نقػػػرر 
المبػػيف فػػي هػػذو الفقػػرة قبػػؿ  األسػػاسيكػػوف وفػػؽ  إنمػػا( 19الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة  

 تعديمها . 

 . 1972/ 1/ 2صدر بتاري  

***** 

 كافأة نياية الخدمة:اإلستقالة مف العمؿ والحؽ في م -29
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 المبدأ:

قانوف العمؿ السابؽ رقػـ المبينة في  األسبابلغير  إرادتواستقالة العامؿ بمحض 
   مكافأة نياية الخدمة.ال تعطيو الحؽ في الحصوؿ عمى  2960لسنة 72

 قرار التفسير:

 73/3/2963تاريخ  2963لسنة  8القرار رقـ 

 26/4/2963بتاريخ  7267المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

 1117/7رقـ ع/ 1963/ 1/ 21بناء عمى طمب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 
 21قػػانوف العمػػؿ رقػػـ  أحكػػاـتفسػػير  ألجػػؿاجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير القػػوانيف 

المسػػػتخدـ فػػي دوائػػػر الحكومػػة يسػػػتحؽ  أوكػػػاف العامػػؿ  إذاوبيػػػاف مػػا  1961لسػػنة 
 :منه في الحاالت التالية 19لمادة االمنصوص عميها في  المكافأة

صػػاحب  إلػػى إشػػعارقػػاـ بتوجيػػه  أفبعػػد  إرادتػػهاسػػتقاؿ مػػف عممػػه بمحػػض  إذا. 1
 . 16استخدامه طبقا لنص المادة  إنهاءالعمؿ بعزمه عمى 

السػػػػمطة  أف إال،  إليػػػػهالمشػػػػار  اإلشػػػػعاريوجػػػػه  أفاسػػػػتقاؿ مػػػػف عممػػػػه دوف  إذا. 2
 المختصة قبمت االستقالة .

مػف  17 المنصوص عميهػا فػي المػادة  األسبابرؾ عممه لسبب ما خالؼ ت إذا. 3
 البمديات . إحدىفي  رأساالقانوف المذكور ووافؽ رئيس الوزراء عمى استخدامه 

اسػتخداـ  أنهػى إذاالقائمػة    19كانػت العبػارة الػواردة فػي المػادة  إذاوكذلؾ بيػاف مػا 
هػي مطمقػة بحيػث تشػمؿ كافػة (  17المذكورة فػي المػادة  األسبابعامؿ لسبب مف 

 اإلطػالع( وبعػد  إليهػاالمشػار  17االستخداـ التي لـ تذكر في المػادة  إنهاء أسباب



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  311

 

وتػػػػدقيؽ النصػػػػوص  1962/ 12/ 16العامػػػػة المػػػػؤرخ  األشػػػػغاؿعمػػػػى كتػػػػاب وزيػػػػر 
 القانونية تبيف لنا :

انهػي اسػتخداـ عامػؿ  إذامػف قػانوف العمػؿ تػنص عمػى مػا يمػي    19المادة  أف. 1
 باإلضػافةمف هذا القانوف يحؽ له  17غير المذكورة في المادة  األسباببب مف لس
عف  مكافأةالحصوؿ عمى  16البدؿ المنصوص عميهما في المادة  أو اإلشعار إلى

مػػػدة خدمتػػػه بمعػػػدؿ اجػػػر شػػػهر عػػػف كػػػؿ سػػػنة قضػػػاها بصػػػورة مسػػػتمرة فػػػي خدمػػػة 
 ال  ( ….. صاحب العمؿ 

المنصػػوص عميهػػا فػػي هػػذو  لممكافػػأةامػػؿ اسػػتحقاؽ الع أفوهػػذا الػػنص واضػػح فػػي 
 في حالتيف : إالالمادة ال يكوف 

غيػػر المػػذكورة  األسػػبابخدمتػػه مػػف قبػػؿ صػػاحب العمػػؿ لسػػبب مػػف  إنهػػاء:  األولػػى
 مف القانوف . 17في المادة 

 مف نفس القانوف . 18المبينة في المادة  األسباب ألحدالثانية : تركه العمؿ 

 18المبينػػػة فػػػي المػػػادة  األسػػػبابلغيػػػر  إرادتػػػهبمحػػػض ولهػػػذا فػػػاف اسػػػتقالة العامػػػؿ 
المرجػع المخػتص  أكػافسػواء  المكافػأةالمذكورة ال تعطيػه الحػؽ فػي الحصػوؿ عمػى 

المنصػوص  اإلشػعارالعامػؿ وجػه  أكػافلػـ يوافػؽ وسػواء  أـقد وافؽ عمى االسػتقالة 
 افػأةالمكلػـ يوجهػه ، كمػا انػه ال يسػتحؽ  أـصاحب العمؿ  إلى 16عميه في المادة 

حتػػػى ولػػػو كػػػاف قػػػد عػػػيف مباشػػػرة فػػػي البمديػػػة بعػػػد اسػػػتقالته بموافقػػػة أي مرجػػػع مػػػف 
غيػػر المػػذكورة فػػي  األسػػبابوكػػذلؾ فػػاف عبػػارة   السػػبب مػػف  المراجػػع المختصػػة .

الخدمػػػة مػػػف قبػػػؿ  إنهػػػاءحالػػػة  إلػػػىتنصػػػرؼ  إنمػػػاانفػػػا  إليهػػػا( المشػػػار  17المػػػادة 
 . إرادتهض صاحب العمؿ وال تشمؿ حالة استقالة العامؿ بمح

 هذا ما نقررو في تفسير النصوص المطموب تفسيرها .



                             

 حماده أبو نجمة –اإلجتهادات القضائية األردنية في مجال العمل  312

 

 1963/ 3/ 23 بتاري   صدر

***** 

 التعويض عف العجز الدائـ: -70

 المبدأ:

أدى بضرر جسماني نشػا عنػو عجػز دائػـ جزئػي  أصيبخدمات عامؿ  أنييت إذا
 أيضػػػاخدمػػػو كمػػػا يسػػػتحؽ ال نيايػػػة مكافػػػأةفانػػػو يسػػػتحؽ  الػػػى انتيػػػاء خدماتػػػو

      المقرر في القانوف عف العجز الدائـ.  عويض تال

 قرار التفسير:

 70/3/2963تاريخ  2963لسنة  7القرار رقـ 

 2/4/2963بتاريخ  2675المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

رقػػػػػػـ  1962/ 11/ 22بنػػػػػػاء عمػػػػػػى طمػػػػػػب دولػػػػػػة رئػػػػػػيس الػػػػػػوزراء بكتابػػػػػػه المػػػػػػؤرخ 
قػػانوف  أحكػػاـتفسػػير  ألجػػؿلقػػوانيف اجتمػػع الػػديواف الخػػاص بتفسػػير ا 17518/7ع/

كػػػاف العامػػػؿ الػػػذي يصػػػاب بعجػػػز دائػػػـ  إذاوبيػػػاف مػػػا  1961لسػػػنة  21العمػػػؿ رقػػػـ 
عػف  المكافػأةالقيػاـ بػه يسػتحؽ  أثنػاء أوجزئي مف جػراء حػادث نشػا عػف اسػتخدامه 

مف هذا القانوف عالوة عمى التعػويض عػف الضػرر  19مدة خدمته بمقتضى المادة 
انػػػه ال  أـاسػػػتخدامه  إنهػػػاءفػػػي حالػػػة  58ميػػػه فػػػي المػػػادة الجسػػػماني المنصػػػوص ع

 .التعويض فقط  إاليستحؽ 

 1962/ 11/ 12عمػػػػى كتػػػػاب وزيػػػػر الشػػػػؤوف االجتماعيػػػػة المػػػػؤرخ  اإلطػػػػالعوبعػػػػد 
 وتدقيؽ النصوص القانونية تبيف لنا: 
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انهػي اسػتخداـ  إذاتػنص عمػى انػه  إليػهمػف قػانوف العمػؿ المشػار  19المػادة  أف. 1
مػػف هػػذا القػػانوف يحػػؽ لػػه  17غيػػر المػػذكورة فػػي المػػادة  األسػػبابمػػف عامػػؿ لسػػبب 

( الحصػػوؿ  16البػػدؿ المنصػػوص عميهمػػا فػػي المػػادة    أو اإلشػػعار إلػػى باإلضػػافة
عف مدة خدمته بمعدؿ اجر شهر عف كؿ سنة قضػاها بصػورة مسػتمرة  مكافأةعمى 

تػه مػف خدم األخيػرعف الشػهر  أجرة أساسصاحب العمؿ وتحسب عمى  في خدمة
واجػر نصػؼ شػهر عػف كػؿ سػنة تاليػة بشػرط  األولىوذلؾ بالنسبة لمسنوات الثالث 

 ال  . …اجر تسعة اشهر  المكافأةال يتجاوز مجموع  أف

عامػػؿ بضػػرر  أصػػيب إذا  أ ( مػػف هػػذا القػػانوف تػػنص عمػػى انػػه  57المػػادة  أف. 2
القيػػػاـ بػػػه يكػػػوف صػػػاحب  أثنػػػاء أوجسػػػماني مػػػف جػػػراء حػػػادث نشػػػا عػػػف اسػػػتخدامه 

 ال .…. هذا الفصؿ  ألحكاـلعمؿ مسؤوال عف دفع تعويض له وفقا ا

نشػا عػف الضػرر عجػز  إذا( تػنص عمػى انػه  58الفقرة الرابعة مف المػادة    أف. 3
صػػاحب العمػػؿ التعػػويض وفقػػا لنسػػبة مئويػػة مػػف  يػػدفع أفدائػػـ ولكنػػه جزئػػي يجػػب 

لعجػػز فػػي مػػف ا العامػػؿ أصػػابمبمػػغ التعػػويض المقػػدر لحالػػة العجػػز الكمػػي حسػػبما 
المنصوص عميها فػي  المكافأة أف يتضحقدرته عمى الكسب . ومف هذو النصوص 

 أف إذا( ،  58هػػػي خػػػالؼ التعػػػويض المنصػػػوص عميػػػه فػػػي المػػػادة    19المػػػادة 
اسػػػتخدامه مػػػف قبػػػؿ  إنهػػػاءتعطػػػى لمموظػػػؼ عػػػف مػػػدة خدمتػػػه لسػػػبب  إنمػػػا المكافػػػأة

لػػػػػه طػػػػػرد العامػػػػػؿ التػػػػػي تخو  األسػػػػػباباحػػػػػد  إلػػػػػىال يسػػػػػتند  إنهػػػػػاءصػػػػػاحب العمػػػػػؿ 
 إنمػػػػا( مػػػػف نفػػػس القػػػانوف ، بينمػػػا التعػػػويض  17المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي المػػػادة   

بػه مػف جػراء حػادث نشػا عػف  أصػيبيستحقه العامؿ لقػاء الضػرر الجسػماني الػذي 
 بقي في عممه . أـاستخدامه  أنهىالقياـ بعممه سواء  أثناء أواستخدامه 

جسػػماني نشػػا عنػػه عجػػز دائػػـ  بضػػرر أصػػيبخػػدمات عامػػؿ  أنهيػػت إذاولهػذا فانػػه 
المنصػػوص عميهػا فػػي المػػادة  األسػػباباالسػػتخداـ لسػػبب مػف  إنهػاءجزئػي ولػػـ يكػػف 

( 19مدة خدمته طبقا لػنص المػادة   عف المكافأةمف قانوف العمؿ فانه يستحؽ  17
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مػف هػذا  58التعويض عف الضرر الجسماني طبقا لػنص المػادة  أيضاكما يستحؽ 
الموظػؼ الػػذي يعطػى راتػب اعػتالؿ عػالوة عمػى راتػػب  القػانوف شػانه فػي ذلػؾ شػاف

 قيامه بالوظيفة .  أثناءبعمة  أصيب إذا المكافأة أوالتقاعد 

 هذا ما نقررو في تفسير النصوص المطموب تفسيرها .

 1963/ 3/ 21صدر في 

***** 

 


