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 ملخص
*  

  

يذ األصل أنه في حالة اإلنهاء التعسفي لعقد العمل غير المحدد المدة هو إعادة العامل لعمله بناًء على طلبه ورغبته، وهو ما يسمى بالتنف

العيني، ولكن إعادة العامل لعمله قضاء ليس بالبساطة والسهولة المتصورة لما فيها من مساس بالحرية الشخصية لصاحب العمل، وتؤثر على 

وهو ما . قرار العمل وحسن سيره، لذلك فإن ما جرى العمل به أن جزاء اإلنهاء التعسفي لعقد العمل في الغالب األعم هو التعويض النقدياست

إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خالل ستين يوما : "من قانون العمل والتي جاء فيها) 25(كرسه المشرع األردني في المادة 

لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله األصلي أو بدفع  ازتاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيًا ومخالفًا ألحكام هذا القانون جمن 

ا من هذا القانون على أن ال يقل مقدار هذ) 33(و) 32(تعويض له باإلضافة إلى بدل اإلشعار ومستحقاته األخرى المنصوص عليها في المادتين 

  ".التعويض عن أجور ثالثة أشهر وال يزيد عن ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس أخر أجر تقاضاه العامل

السالفة الذكر من حيث بيان الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام هذه المادة، وما هي ) 25(تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على المادة 

لعمل في ظل هذه المادة؟ والتعرض للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في مواجهة الخيارين الذين وردا في الخيارات الممنوحة للعامل وصاحب ا

الطرف  المادة السالفة الذكر،والنهج الذي نهجته محكمة التمييز األردنية في هذا الصدد لتبيان مدى نجاعته وكفاية الحلول الواردة فيه لحماية

   مل؟ أو على األقل المساواة بين طرفي عقد العمل؟الضعيف في عقد العمل وهو العا
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Abstract 
 

According to the Article (25) of the Jordanian labor law, if the court found that the dismissal of the worker has 
been abusive and in breach with the provisions of this law then it may deliver an order to the employer instructing him 
to return the worker to his work or to pay him a compensation in addition to notification benefits and other financial 
rights as provided in Articles (32) and (33) of the current Law.  

As such, this study aims to explore the options that may accompany the abusive dismissal and to examine the role 
that the court may play in order to strike a balance between the different parties involved in the labor contract. 
Furthermore, this study provides the main points that should be taken into account in order to effectively protect the 
worker in the case of abusive dismissal. 
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  المقـدمـة

لذلك خص المشرع موضوع اإلنهاء  ،المشرع األردني في قانون العملباهتمام حظي االهتمام بتنفيذ عقد العمل والمحافظة على استقراره 

التعسفي بمجموعة من الضمانات التشريعية من حيث القيود الواجب توافرها في حالة إنهاء عقد العمل لكي يكون مشروعا من حيث وجوب 

  .مهلة اإلشعار وعدم التعسف في إنهائه احترام

يبقى مقيدًا بشرط عدم التعسف  فإذا كان المشرع األردني قد أعطى لطرفي عقد العمل غير المحدد المدة حق إنهائه، فهذا الحق

المطالبة  إماارين وهما رع منح العامل استعمال أحد الخيباستعماله، وفي حالة التعسف في إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل فإن المش

  . أو الحصول على التعويض ،بالرجوع إلى العمل أي التنفيذ العيني

من قانون العمل األردني والتي تطرقت إلى حالة الفصل التعسفي للعامل والذي يرفع ) 25(المادة  المشرع هذا الموضوع في منّظوقد 

بإرجاعه إلى العمل أو الحصول على التعويض عن األضرار التي لحقت به نتيجة  يومًا أما مطالبا ستيندعواه أمام المحكمة المختصة خالل 

  .الفصل التعسفي

إلى أي حد تمكن المشرع األردني من حماية العامل وهو الطرف : والمادة السالفة الذكر والتي نطرح من خاللها تساؤًال يتجسد في

مع مراعاة المحافظة على  ،تالي الموازنة بين طرفي عقد غير المتكافئينالوب؟ الضعيف في عقد العمل ضد قرار الفصل التعسفي وضمان حقوقه

  .المصالح االقتصادية لصاحب العمل

من خالل ما أورده من مقتضيات  ؟وهل استطاع المشرع في هذا النهج التشريعي الحفاظ على مبدأ استقرار عقد العمل وحماية العامل

  .)25(قانونية ورد النص عليها في المادة 

وهل لصاحب العمل دور في  ؟وهذا الموضوع يثير العديد من التساؤالت تتجسد في مدى إمكانية إرجاع العامل المفصول تعسفيًا لعمله

بمعنى هل  ؟مسألة اإلرجاع؟ وما هي سلطة المحكمة إزاء طلب العامل العودة لعمله قضاًء؟ وهل الحكم بإرجاع العامل لعمله كاشف أم منشئ

وكيفية تعاطي القضاء مع مشكلة إرجاع العامل لعمله في قرارات محكمة ؟من تاريخ الفصل إضافة للتعويض النقدي المقطوع يستحق أجره

  .التمييز

وما مدى اتفاق النهج الذي سلكه المشرع األردني مع  ؟فما مدى كفايته لتعويض العامل المفصول تعسفيا والذي حدد المشرع سقفه

الواردة في القانون المدني األردني؟ وعليه هل يمكن اعتبار التعويض من الضمانات المقررة لمصلحة العامل في هذا القواعد العامة للتعويض 

   ؟الفرض؟ أي مدى كفاية التحديد التشريعي للتعويض في حصول العامل على تعويض عادل في مواجهة الفصل التعسفي

  :مشكلـة الدراسـة

من قانون العمل األردني على ) 25(سؤال الذي مؤداه هل المقتضيات القانونية الواردة في المادة تقوم مشكلة الدراسة لإلجابة على ال

ووجوب رفع الدعوى أمام  ،سد في أن يكون اإلنهاء تعسفيامستوى الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة السالفة الذكر والتي تتج

وى الخيارات الممنوحة للعامل بين طلب اإلرجاع إلى العمل أو التعويض مع مراعاة السلطة أو على مست ،المحكمة المختصة خالل ستون يومًا

وهو العامل المفصول تعسفيًا ؟لتوفير الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد العمل التقديرية الممنوحة للمحكمة في هذه الحالة كافية

   ؟على األقل الموازنة بين طرفي عقد العمل غير المتكافئينأو ،وتضمن في نفس الوقت المحافظة على استقرار العمل

  :خطة الدراسة

من ) 25(الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة  حيث خصصناه لتبيان ،قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي

فنعرض : أما المطلب الثاني،اسة شرط أن يكون الفصل تعسفيًانخصص المطلب األول لدر:ونتناول هذه الشروط في مطلبين ،قانون العمل األردني

  .فيه لشرط رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خالل ستون يومًا

مدى إمكانية : وسنعرض في المطلب األول إلى فنتناول فيه إرجاع العامل لعمله قضاًء وما يثيره من إشكاالت قانونية: أما المبحث األول

  .ل تعسفيًا لعملهإرجاع العامل المفصو

  .كيفية تعاطي القضاء األردني مع إشكالية إرجاع العامل لعمله في ضوء قرارات محكمة التمييز: أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسة

التحديد التشريعي لمقدار :تقدير التعويض عن الفصل التعسفي للعامل ونعرض في المطلب األول إلى: وسنتناول في المبحث الثاني

  .مدى كفاية التحديد التشريعي للتعويض في حصول العامل على تعويض عادل: ونخصص المطلب الثاني الستعراض ،يضالتعو
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  :منهج الدراسة

من ) 25(اعتمدنا لإلجابة على إشكالية الدراسة المنهج التحليلي للوقوف على كل الجوانب المتعلقة بموضوع هذه الدراسة أي المادة 

بهدف تحليلها وتفسيرها لتحقيق القصد من هذه الدراسة لتبيان موطن النقص والخلل ، بها من نصوص تشريعية أخرى وما يرتبط ،قانون العمل

من ) 25(المادة  دون إهمال موقف القضاء األردني من هذا الموضوع مجسدا بمحكمة التمييز األردنية لتبيان كيفية تعاملها مع ،التي يشوبها

  .قانون العمل

  من قانون العمل األردني) 25(الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة : يالمبحث التمهيد

إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خالل ستين يوما من تاريخ فصله أن " :من قانون العمل األردني) 25(نصت المادة 

إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله األصلي أو بدفع تعويض له  الفصل كان تعسفيًا ومخالفًا ألحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر

من هذا القانون على أن ال يقل مقدار هذا التعويض ) 33(و) 32(باإلضافة إلى بدل اإلشعار ومستحقاته األخرى المنصوص عليها في المادتين 

".أجر تقاضاه العامل عن أجور ثالثة أشهر وال يزيد عن ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس أخر
)1(

  

السابقة الذكر يظهر أنه في حالة الفصل التعسفي فإن للعامل في هذه الحالة الحق في المطالبة إما بالرجوع ) 25(استنادًا ألحكام المادة 

  . إلى العمل قضاء، أو الحصول على التعويض المالي

دة أن المشرع األردني قد وضع مجموعة من الشروط لتطبيق أحكام األنفة الذكر يتضح من نفس الما) 25(ومن خالل استقراء المادة 

  :تتجسد في ما يلي) 25(المادة 

  .تعسفيًا) اإلنهاء(أن يكون الفصل : أوًال

  .يومًا ستينرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خالل : ثانيًا

من قانون العمل ضمن هذا المبحث، ) 25(في المادة لهذا ارتأيت أن أعالج الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحد الخيارين الواردين 

  : وسنعرض لها بصورة مقتضبة اقتضتها ضرورة الدراسة، وعليه ستوزع دراستنا في هذا المدخل على مطلبين

  أن يكون الفصل تعسفيًا  :المطلب األول

  . فصليومًا من تاريخ ال ستينوجوب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خالل  :المطلب الثاني

  أن يكون الفصل تعسفيًا: المطلب األول

  :قيدانيكون الفصل غير مشروع أو تعسفيًا من قبل صاحب العمل إذا لم يتوافر 

  احترام اجل اإلشعار  :القيد األول

رط أن إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه أن يفسخه في أي وقت بش" :من القانون المدني) 807( جاء في المادة

  ."في القوانين الخاصة ةيعلن الطرف اآلخر في المواعيد المحدد

إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف اآلخر " :من قانون العمل) أ/23(ونصت المادة 

  ". ار إال بموافقة الطرفينخطياًً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على األقل وال يجوز سحب اإلشع

إن األصل والقاعدة العامة أن إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة يكون بموجب إشعار بالنسبة لطرفي عقد العمل سواء صاحب العمل أو 

الحق الذي منحه إياه وعليه لصاحب العمل ممارسة  ،عقد العمل من اإلنهاء دون إشعار يباستثناء الحاالت التي أعفى فيها المشرع طرف ،العامل

  .المشرع في إنهاء عقد العمل وفصل العامل شريطة التقيد واحترام مهلة اإلشعار

حيث قيد المشرع حق  ،حاالت معينة ولكن المشرع األردني منع صاحب العمل في إنهاء عقد العمل ولو لجأ إلى استعمال اإلشعار في

نيًاصاحب العمل في إنهاء عقد العمل في هذه الحاالت زم
)2(

مع مراعاة  -أ" :من قانون العمل والتي تقول) 27(وورد النص عليها في المادة ،

  :من هذه المادة ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه إلنهاء خدمته في أي من الحاالت التالية )ب(أحكام الفقرة 

  .ن حملها أو خالل إجازة األمومةالمرأة العاملة الحامل ابتداًء من الشهر السادس م  -1

  .العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة االحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة  -2

العامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو اإلجازة الممنوحة له ألغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء إجازته المتفق  -3

  ..."لعمل النقابي أو لاللتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بهاعليها بين الطرفين للتفرغ ل
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من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب  )أ(يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة " :من ذات المادة) ب(وجاء في الفقرة 

."عمل أخر خالل أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة
 )3(

.  

حيث قد  ،حماية قانونية طوال المدة الواردة في الحاالت السابقة ه على ما تقدم ذكره أن المشرع األردني منح العاملوالذي يمكن تسطير

إال بعد عودة العامل إلى ممارسة عمله أو  -بالنسبة للمدة -أوقف وعطل أثر اإلشعار مؤقتًا طوال الحاالت السابقة بحيث ال يرتب اإلشعار آثاره 

  .عمل بتعويض العامل عن بدل اإلشعار في حالة فصلهأن يقوم صاحب ال

أي أن مهلة اإلشعار تتعرض للوقف طوال المدة الواردة في الحاالت السابقة ويبدأ سريان مهلة اإلشعار بمجرد العودة إلى العمل
)4(

.  

إال أن  ،شعار بالنسبة للطرف اآلخرإذا كانت القاعدة في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة حتى يكون مشروعًا يجب احترام أجل اإل

أي خرج عن هذه القاعدة وسمح في إنهاء عقد العمل دون إشعار حيث أورد عدة حاالت أعفى بموجبها طرفا عقد  تالمشرع أورد استثناءا

هذه الحاالت تعتبر  شعاروتتنوع وتتعدد هذه الحاالت التي بموجبها يستطيع صاحب العمل فصل العامل دون إ،العمل من االلتزام بأجل اإلشعار

حيث يتمتع صاحب العمل بالحق بفرض العديد من الجزاءات بحق العامل ،كعقاب للعامل
)5(

  .ومنها الفصل دون إشعار 

  وعليه يجب أن يستند الفصل لمبرر مشرع  ،مشوبا بالتعسف في استعمال الحق) فصل العامل(أن ال يكون إنهاء العقد :القيد الثاني

األردني باحترام مهلة اإلشعار وانتظار فوات مدته من الطرف الذي يريد أن يتحلل من عقد العمل غير المحدد المدة  لم يكتف المشرع

ء فذلك ال يفيد وحده في تجنب أثر المفاجأة ولكنه أضاف إلى جانب قيد احترام أجل أو مهلة اإلشعار قيد آخر يتمثل في عدم التعسف في إنها

  .عقد العمل

إن استعمال الحق يكون " :من القانون المدني والتي جاء فيها) 66(األردني نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة ونظم المشرع 

  :غير مشروع في األحوال اآلتية

  .إذا توافر قصد التعدي: أ

  .إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة: ب

  .ر من الضررإذا كانت المنفعة ال تتناسب مع ما يصيب الغي: ج

  ."إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة :د

من قانون العمل السالفة الذكر فهذه المادة ما هي أال تطبيق لمبدأ عدم جواز التعسف في ) 25(ثم أكد على هذه النظرية في المادة 

ون األردنياستعمال الحق وهنالك العديد من التطبيقات التشريعية على الفصل التعسفي للعامل في القان
)6(

احترم صاحب العمل أجل اإلشعار  ولو 

من ) 24(فصل العامل لتقديمه شكاوى أو مطالبات إلى الجهات المختصة وهذا ما أكده المشرع األردني في المادة  ،منها على سبيل المثال

تصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل ال يجوز فصل العامل أو أتحاذ أي إجراء تأديبي بحقه ألسباب ت" :قانون العمل والتي جاء فيها

  "إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون

من ) 27(ثم عاد المشرع األردني وحدد حاالت التعسف في إنهاء عقد العمل إذا كان فصل العامل يقع ضمن الحاالت الواردة في المادة 

ت هذه الحاالت على سبيل الحصرقانون العمل السالفة الذكر والتي أورد
)7(

.  

وكونه غير  ،المشرع األردني لم يكتف بضرورة توجيه اإلشعار منعا لآلثار الناجمة عن اإلنهاء المفاجئ لعقد العمل إنوعليه يمكن القول 

يكون الفصل غير مشروع أي أن  كافي لتوفير الحماية الالزمة للطرف الضعيف في عقد العمل بل أضاف إلى قيد اإلشعار قيدًا أخر وهو أن ال

من قانون العمل، نظرًا لما يرتبه الفصل التعسفي من أضرار كبيرة وجسيمة قد ) 25(يستند صاحب العمل لمبرر مشروع وهو ما كرسته المادة 

  . تلحق بالعامل نتيجة هذا الفصل

  من تاريخ فصلهإقامة العامل الدعوى أمام المحكمة المختصة خالل ستون يومًا : المطلب الثاني

من قانون العمل هي محكمة الصلح وقد نصت هذه ) 137(المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الفصل التعسفي للعامل بحسب المادة 

  ..".تختص محكمة الصلح بالنظر بصفة مستعجلة في الدعوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية" :المادة على أنه

يومًا هي مدة تقادم بالنسبة للحقوق العمالية أم أجل سقوط والتساؤل المطروح هل مدة الستون
)8(

بالنسبة إلعمال المحكمة أحد الخيارين  

  ؟)25(الواردين في المادة 
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أن ) 1996(لسنة ) 8(من قانون العمل رقم ) 25(يستفاد من أحكام المادة " :أجابت على ذلك محكمة التمييز والتي جاء في أحد قراراتها

إعادة العامل لعمله وليست مدة  المنصوص عليها في المادة المذكورة لغايات إقامة الدعوى العمالية هي مدة سقوط لغايات امدة الستين يوم

تقادم للمطالبة بحقوقه العمالية ومنها بدل الفصل التعسفي
)9(

."  

ال يجوز االتفاق على إطالته أو تقصيره يوما هو اجل سقوط ال تقادم ولذلك ال يخضع ألسباب الوقف أو االنقطاع و الستينوعليه فاجل 

يوما يرتبط بالمطالبة بالعودة إلى العمل أو التعويض دون أن يمس باقي حقوقه المترتبة عقب  الستينفاجل  ،وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

معامالت والحفاظ على األوضاع محافظة على استقرار ال التقادم في الدعاوى العمالية بمرور سنتين إنهاء عقد العمل حيث تخضع لمدة

المستقرة
)10(

.  

يومًا هو أجل قصير خاصة إذا علمنا أن غالبية العمال ممن تنقصهم المعرفة  الستينومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أن اجل 

  .في أمام العامل لرفع دعواهوالدراية بالنسبة للمسائل القانونية والمدد مما يقتضي من المشرع إعادة النظر فيها إلفساح الوقت الكا

أحد الخيارين وهما إما اإلرجاع إلى العمل أو التعويض النقدي  قوفي هذا النطاق هل رفع الدعوى أمام محكمة الصلح للمطالبة بتطبي

  ؟يشمل نوعي عقد العمل المحدد المدة وغير محدد المدة

صرف إلى عقد العمل غير المحدد المدة ويظهر ذلك بالرجوع إلى المادة من قانون العمل ين) 25(تطبيق أحكام المادة  إنمن نافلة القول 

من قانون العمل والتي تطرقت إلى حق العامل في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عمله بغض النظر عن سبب اإلنهاء غاية األمر ) 32(

  . ان االجتماعيوعدم خضوع العمال لنظام الضم ،أن يكون العقد العمل غير محدد المدة

كما ال يقع على عاتق صاحب العمل دفع  من قانون العمل) 32(وعليه فإن العامل في العقد المحدد المدة ال تنطبق عليه أحكام المادة 

  .حيث ينتهي العقد في هذه الحالة بانتهاء مدته دون حاجة إلى إشعار بدل اإلشعار في حالة إنهائه عقد العمل المحدد المدة

مما يؤيد  ،من قانون العمل تنصرف للتطبيق على اإلنهاء التعسفي لعقد العمل غير المحدد المدة) 25(أن أحكام المادة  :لقولقصارى ا

صحاب هذا القول أن المادة السالفة الذكر تتحدث عن بدل اإلشعار وعن مكافأة نهاية الخدمة والتي ال يستفيد منهما ال العمال المرتبطين مع أ

من قانون العمل التي حددت أثار اإلنهاء التعسفي لعقد العمل محدد المدة) أ/26(كما يؤكد ذلك المادة  ،ير محدد المدةالعمل بعقد غ
)11(

، 

 مدته أو أنهاه العامل ألحد األسباب الواردة في المدة ءإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتها" :وقد نصت المادة السابقة

كما يستحق األجور التي تستحق حتى انتهاء المدة  ،قانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقدمن هذا ال) 29(

  ".من هذا القانون) 28(العمل فصًال بموجب المادة  المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد

وما هي سلطة  ؟لنسبة لطرفي عقد العمل وهما العامل وصاحب العملوالسؤال المثار في هذا النطاق ما هي حدود الخيار باإلرجاع با

وهذا ما سنعرض له في المبحث األول الذي نخصصه لدراسة إرجاع العامل لعمله قضاًء وما يثيره من إشكاالت  ؟المحكمة المرفوع أمامها النزاع

  .قانونية

إرجاع العامل لعمله قضاًء : المبحث األول
)12(

  

ي موضوع إرجاع العمل لعمله قضاء التعرض إلى مدى إمكانية إرجاع العمل لعمله إذا طلب في دعواه ذلك في ظل يقتضي منا البحث ف

من خالل موقف القضاء األردني مجسدا بمحكمة التمييز  ةكذلك البد من بيان الجوانب التطبيقي ،من قانون العمل األردني) 25(صياغة المادة 

  .من طلب العامل إرجاعه إلى العمل

ونخصص المطلب الثاني لدراسة  ،وعلى ضوء ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين ندرس في األول مدى إمكانية إرجاع العامل لعمله

  .كيفية تعاطي القضاء مع مشكلة إرجاع العامل لعمله في ضوء قرارات محكمة التمييز

  مدى إمكانية إرجاع العامل المفصول تعسفيًا لعمله: المطلب األول

اسة مدى إمكانية إرجاع العمل المفصول تعسفيًا لعمله يقتضي منا التعرض لسلطة المحكمة إزاء طلب العمل العودة لعمله قضاًء في لدر

  .الفقرة األولى من هذا المطلب، أما الفقرة الثانية فنستعرض فيها الخالف والجدل الفقهي الذي ثار حول إرجاع العامل لعمله

  حكمة إزاء طلب العامل العودة لعمله قضاًءسلطة الم: الفقرة األولى

بمعنى إعادة العامل لعمله بناء على طلبه  ،إعادة العامل لعمله من قبيل التنفيذ العيني لعقد العمل يعد
)13(

ونظرًا ألهمية التنفيذ العيني  .

نها الغاية التي ينشدها صاحب الحق من المطالبة من أهم صور الحماية القضائية للحق والتي تمنح صاحب الحق رد االعتداء فقط بل إ يعدالذي 
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القضائية لحقه،
 

الحكم القضائي الذي يأمر صاحب العمل بإرجاع العامل المفصول تعسفيًا : والتعويض العيني بحسب ما يذهب جانب من الفقه بأنه

.إلى عمله
)14(  

صالحية إلزام صاحب العمل بإعادته وعليه إذا تقدم العامل في دعواه بطلب إعادته إلى العمل فان المحكمة تملك
)15(

وعليه ففي حالة . 

طلب العامل العودة للعمل يتعين على قاضي الموضوع االستجابة لهذا الطلب مما يعني أن الخيار في هذا الفرض بين الحكم باإلرجاع أو 

حكم بأكثر مما يطلب الخصوم وأال كان حكمه معرضًا التعويض يكون منتفيًا تطبيقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية أن القاضي ال ي

للنقض من قبل محكمة التمييز
)16(

.  

المحكمة  والتي منحت) 25(يكون متصورًا من الناحية النظرية إال أنه يصطدم مع صراحة المادة  ولكن هذا القول ليس بهذه البساطة إذ

وهو للتخيير لصاحب العمل وليس ) أو( داللة استعمال المشرع حرف العطفب) التخيير(النص معنى  صالحية إعمال أحد الخيارين حيث يتضمن

 إلزامه بإعادة العامل لعمله
)17(

.  

تساؤالت اثنانطرح وفي هذا النطاق ي:  

  فهل تملك المحكمة أن تغير طلبه تلقائيًا وتحكم له بالتعويض؟،في حالة ما إذا طلب العامل في دعواه إرجاعه للعمل :األول

بمعنى هل يستحق العامل أجره من تاريخ الفصل إضافة للتعويض النقدي  ؟الحكم بإرجاع العامل لعمله كاشف أم منشئ هل :الثاني

؟المقطوع
)18(

.  

إن القول بجواز ذلك يتعارض مع قانون أصول المحاكمات المدنية حيث القاعدة كما ذكرنا سابقًا أن  :بالنسبة لإلجابة على التساؤل األول

ومن خالل استقراء النص  من قانون العمل األردني) 25(بما لم يطلب الخصوم وعليه ال يجوز ذلك، ولكن بالرجوع إلى المادة  القاضي ال يحكم

  .أو الحكم بالتعويض عالسابق يستنتج أن المشرع منح وبشكل صريح للمحكمة المختصة إمكانية إعمال الخيار بين الحكم باإلرجا

ل هو قانون خاص ينظم العالقات العمالية ويطبق عليها فهو مقدم على القواعد التي نظمها قانون أصول ومن بداهة القول أن قانون العم

في المحاكمات المدنية والتي تمنع القاضي من التغيير في موضوع الطلب أو سببه أو الحكم بأكثر مما طلب الخصوم والتي تكون واجبة التطبيق 

في الطلب المقدم في الدعوى ال يعتبر مخالفة لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية  ةاإلضافهذا التغيير و ،حالة غياب النص الخاص

والذي هو نص عام والنص الخاص يقدم ويقيد العام في حالة التعارض
)19(

.  

 ،ل ال تسمح عودته إليهوفي هذه الحالة ال تكون المحكمة ملزمة باالستجابة لطلب العامل بإعادته إلى العمل خاصة إذا كانت ظروف العم

دني وفي هذه الحالة تملك المحكمة التعديل في الطلب والحكم له بالتعويض عن الضرر ومما يمكن إيراده لتأيد وجهة النظر هذه أن المشرع األر

  .وتطبيقها أمام القضاء األردني كان التخيير لصاحب العمل) 25(في المادة 

أن يقوم قاضي الموضوع  ،إشكالية طلب العامل إرجاعه للعمل دون طلب التعويض في دعواه والذي يمكن قوله في هذا الصدد ولتالفي

.بتنبيه العامل بذلك وضرورة إضافة طلب التعويض حيث يصبح الخيار ممكنًا بالنسبة لقاضي الموضوع
)20(

  

مله فهل يلزم صاحب العمل باجرته من تاريخ ففي حالة الحكم بإرجاع العامل المفصول تعسفيًا لع :بالنسبة لإلجابة على التساؤل الثاني

  .المشرع األردني سكوتًا مطبقًا عن بيان الحل الفصل إلى حين تنفيذ قرار اإلرجاع؟ لقد سكت

فذهب جانب من الفقه للقول أن العامل يستحق تعويضًا مقطوعًا يوازي مبلغ األجر الذي كان سيحصل عليه لو استمر في عمله لحين 

معتبرا أن عدم ورود نص على فكرة األثر الرجعي للحكم باإلرجاع يرد ضمن القواعد العامة الواجبة التطبيق دون  ،اعه وتنفيذهصدور الحكم بإرج

.ألنه ال يمكن الحديث عن تعويض عادل وكامل دون جعل الحكم باإلرجاع كاشفا للحق ال منشئًا له ،نص
)21(

  

التزام صاحب العمل في أداء األجر في هذه الفترة أو إعمال األثر المنشئ ال  في حين يرى جانب أخر من الفقه أن عدم ورد نص على

).ال اجتهاد في مورد النص(الكاشف لقرار اإلرجاع يقتضي التقيد به عمال لقاعدة 
)22(

  

مفصول تعسفيا إلى العمل أن إعمال األثر الكاشف لقرار المحكمة إعادة العامل ال :وإن جاز لنا أن ندلي بدلونا بين الدالء فالذي يمكن قوله

عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بعمل لمصلحة اآلخر " :من القانون المدني األردني والتي جاء فيها )805/1(يتعارض مع صراحة المادة 

  ..."تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر

وعلى سبيل القياس فإن العامل الذي ما  ،ئه لعملهيظهر من هذا النص أن المشرع وضع أساسا لتقاضي األجر بالنسبة للعامل يتمثل في أدا

ولذلك فهو ال يستحق أي أجر خالل هذه الفترة رغم  ،زال ينتظر الحكم من المحكمة في إرجاعه فانه ال يؤدي العمل المتفق عليه والمطلوب منه

م القضاء لصالحه وقد يحكم لصالح صاحب ما قد يلحق العامل من ضرر نتيجة تعطله عن العمل ووضع نفسه رهن إشارة رب العمل وقد يحك

.العمل
)23 (
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  الجدل الفقهي حول إرجاع العامل إلى عمله: الفقرة الثانية

إال أن هذا الحق ليس بالمطلق بل ال بد من  ،هو لكال طرفيه العامل وصاحب العمل ةعلى الرغم من أن الحق في إنهاء الرابطة التعاقدي

  .وإال كان تعسفيًا ،ية بتوافر شرطين وهما احترام أجل اإلشعار ووجود مبرر مشروع لإلنهاءاستعماله دون أن يترتب عليه مسؤول

  ؟والسؤال المثار في هذا الصدد ما هو موقف الفقه من إشكالية إرجاع العامل لعمله قضاًء

حيث كثر  ،إرجاع العامل لعملهفإن الفقه اختلف بين مؤيد ومعارض من  ،لقد سكت المشرع األردني عن تبيان مؤيدات الحكم باإلرجاع

  .حول هذا الموضوع السجال وتضاربت بشأنه أراء الفقه واجتهادات القضاء

والذي يعلم انه في حالة  ،فأنصار هذا التدبير يرون أن إعادة العامل لعمله وسيلة ناجعة وفعالة لحماية العامل من تعسف صاحب العمل

معرض للحكم عليه باإلرجاع إلى منصبه مع أداء كافة األجور التي حرم منها خالل المدة التي بقي إعفاء العامل من عمله دون سبب مشروع فانه 

ولو استمرت لسنوات ،فيه منقطعًا عن العمل
)24(

يمكن تطبيقه على  ،ويرى جانب من الفقه أن أمكانية إرجاع العامل لعمله في بعض المؤسسات ،

 ،أو ممارسة النشاط النقابي ،على مبررات وأسباب اعتمد عليها كمبرر خفي وظاهر للفصل كالتمييز األقل في حالة الفصل التعسفي الذي يتم بناء

أو فصل العاملة أثناء إجازة الوالدة وما شابه ذلك من أسباب ،أو فصل ممثلي ومندوبي العمال
)25(

 .  

وحسن  ،قد جبرًا عليه يتضمن مساسًا بحرية العملأما مناهضو هذا التدبير فيرون أن أجبار صاحب العمل على إرجاع العامل وتنفيذ الع

زد على ذلك مما يشكل مساسا بالحرية الشخصية لصاحب العمل فالتنفيذ يجب أن يتم عن طريق التعويض عن الفصل التعسفي ،سيره
)26(

كما  

وإرجاع العامل لعمله  ،ؤسسة أو المنشأةأن العالقة الرابطة بين صاحب العمل والعامل تقوم على حسن التعامل وعلى هيبة صاحب العمل على الم

كما يؤدي إلى فقدان االنضباط داخل المؤسسة، ويساعد على تفشي روح التمرد  ،يعرض سلطة صاحب العمل لالحتقار أمام باقي العمال لديه

مما يولد خاللها الحقد  ،ضيأضف إلى ذلك الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الحكم باإلرجاع في حالة طول إجراءات التقا ،والفوضى داخلها

الثقة المتبادلة التي تعتبر من ركائز استمرار العمل موالضغينة وانعدا
)27(

.  

فانه  ،كان سهًال من الناحية النظرية إنالحقيقة أن تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع إلى العمل " :يقول محمد سعيد بناني في هذا الصدد

إذ انه يجب عدم نسيان أن قانون الشغل يطبق على األشخاص المعنوية  مستحيًال في بعض األحيانسيكون صعبًا من حيث التنفيذ إن لم يكن 

فإنه قد يستحيل  فإذا كان من الممكن الحكم بالرجوع إلى مؤسسة تضم المئات من األجراء، وذلك بإبدال األجير من قسم إلى آخر والطبيعية

يكون فيها المشغل على اتصال دائم ومباشر مع األجراء ألن تنفيذه سيجعل األجير المطرود  تنفيذ هذا الحكم بالنسبة للمؤسسات الصغرى والتي

"والواقع العملي يقتضي خالف ذلك بجانب المشغل رغم انف هذا األخير
)28(

.  

دم احترام دون التحقق من تنفيذه سيرتب نتيجة على درجة من الخطورة وهي تولد ع عوأخيرا إن الحكم الصادر عن المحكمة باإلرجا

القرارات القضائية وافقداها هيبتها من قبل أصحاب العمل
)29(

.  

 العامل بإرجاع يحكم بحيث التعويض، على اإلعادة العمل قانون من )25( المادة بصراحة قدم المشرع إن والذي يمكن قوله في هذا الصدد

ة إرجاع العامل لعمله في المؤسسات والمنشآت الكبيرة التي تضم كانيمإ ومنها ،أخري إلى حالة من يختلف والذي وهو ممكنًا ذلك كان متى لعمله

 والعالقة أيضًا ًاكبير العمال وعدد ًاكبير المنشأة حجم كان فإذا األصلي، عمله إلى العامل إعادة بشأن معيار وضع ويجب عددّا كبيرا من العمال،

 حسن أو العمل صاحب هيبة أو االستثمار سلطة على يؤثر لن العامل إرجاع إن ولالق فيمكن قليلة أو معدومة والعامل العمل صاحب بين المباشرة

  .قليًال العمال عدد كان أو صغيرًا المؤسسة حجم كان إذا ذلك وعكس ،العمل رواستمرا سير

وظاهر للفصل  كما يمكن تطبيقه على األقل في حالة الفصل التعسفي الذي يتم بناء على مبررات وأسباب اعتمد عليها كمبرر خفي

 النقابي النشاط وكفالة النقابية، الحرية لحماية النقابي نشاطه بسبب الفصل كان إذا العامل إعادة من والحكمةأو ممارسة النشاط النقابي ،كالتمييز

  .تشريعيًا تحديدها ييقتض التي سباباألأو فصل العاملة أثناء إجازة الوالدة وما شابه ذلك من  ،أو فصل ممثلي ومندوبي العمال ،المشروع

ولكن  ،وفي حالة ثبوت الفصل التعسفي للعامل فان للمحكمة صالحية وسلطة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله أي التنفيذ العيني

رض في وهو يفيد التخيير وعليه سنع -أو –من قانون العمل حيث استخدم المشرع حرف العطف ) 25(هذا القول يتعارض مع صريح المادة 

  .المطلب الثاني لتبيان كيفية تعاطي القضاء األردني مع إشكالية إرجاع العامل لعمله في ضوء قرارات محكمة التمييز
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  كيفية تعاطي القضاء األردني مع إشكالية إرجاع العامل لعمله في ضوء قرارات محكمة التمييز: المطلب الثاني

وهو ما سنعرض له  ،ييز خيار التعويض بدًال من إرجاع العامل المفصول تعسفيًا إلى عملهلقد كرس القضاء األردني مجسدًا بمحكمة التم

أما الفقرة الثانية نخصصها لدراسة مدى إمكانية تراجع صاحب العمل عن فصل العامل بعد لجوئه إلى القضاء طالبًا إعادته إلى  ،في الفقرة األولى

   .العمل

  ي عدم إرجاع العامل المفصول تعسفيًا إلى عملهتكريس القضاء األردن: الفقرة األولى

تضيق  حيث سار القضاء إلى ،ما نهجه القضاء األردني من تكريس عدم الحكم بإعادة العامل لعمله في حالة الفصل التعسفي إن استعراض

  .مفعًال بذلك خيار التعويض النقدي بل عدم تطبيق خيار إرجاع العامل لعمله

في حالة  -من قانون العمل ) 25(حلت محلها المادة –) ج/20( يستفاد من أحكام المادة" :التمييز األردنية حيث جاء في قرار لمحكمة

دل ثبوت أن الفصل كان تعسفيًا يجب أن يتضمن الحكم الصادر تخيير صاحب العمل بين إعادة العامل أو دفع التعويض باإلضافة إلى المكافأة وب

صاحب العمل بإعادة استخدام العامل حسب طلبه يكون مخالفا للقانون إال أن الفقرة المذكورة أناطت بصاحب  وعليه أن الحكم بإلزام ،اإلشعار

."العمل ال بالعامل حق الخيار بين إعادة الستخدام أو التعويض
)30(

   

الموضوع  حية محكمةعلى أن من صال : "...جاء في أحد قراراتها ثولكن محكمة التمييز في حكم آخر منحت الصالحية للمحكمة حي

مقتضيات الحال، وأن ذلك يقتضي من محكمة الموضوع أن  تقرير مسألة إصدار األمر إلى رب العمل بإعادة العامل أو الحكم بالتعويض وفق

ل إلى إعادة العام وليس صحيحا أن رب العمل هو صاحب الخيار بين ،العمل قبل إصدار األمر إلى رب العمل تستجلي موقف رب العمل وظروف

"عمله أو دفع التعويض إذ أن تقرير ذلك يعود لمحكمة الموضوع
 )31(

.  

ومن خالل استقراء القرارين السابقين نالحظ أن محكمة التمييز تمنح الخيار للمحكمة عندما ال تتوافر أحدى الشروط الالزمة لتطبيق 

تلجأ المحكمة لمنح الخيار لصاحب  الدعوى خالل أجل الستون يومًاوفي حالة كون الفصل تعسفيًا ورفعت  ،من قانون العمل) 25(أحكام المادة 

العمل
)32(

  .مما يبقي خيار اإلرجاع مستحيًال ومعدومًا وال يبقى إال خيار التعويض النقدي .

عبارة  وأن) 25(التي حلت محلها المادة  )ج/20(إن محكمة التمييز قد طبقت المادة  :ويعلق جانب من الفقه األردني على ذلك بقوله

النص تحتمل معنى التخيير لصاحب العمل بين اإلعادة والتعويض وليس إلزامه باإلعادة إلى العمل
)33(

.  

أي أن المحكمة يجوز لها أن تخير صاحب العمل بين طلب التنفيذ العيني للعقد المتمثل في إعادة العامل المفصول إلى العمل وبين أن 

العطف أو وهو للتخيير ذلك أن النص اشتمل حرف،يدفع تعويضا له
)34(

 .  

من القانون الملغى أو في ظل القانون الجديد ) ج/20(وهذا التوجه القضائي هو الذي تواترت عليه أحكام محكمة التمييز في ظل المادة 

حيث التشابه في الصياغة بين النصين) 25( المادة
)35(

.  

  إعادته إلى العمل ل بعد لجوئه إلى القضاء طالبًامدى إمكانية تراجع صاحب العمل عن فصل العام: الفقرة الثانية

ما مدى أمكانية إن يتراجع صاحب العمل عن موقفه من فصل  ،في حالة رفع العامل المفصول تعسفيا دعوى أمام القضاء بإرجاعه إلى العمل

مما  ،جع عن قراراه وإعادة العمل إلى عملهما دام لم يصدر حكم في الدعوى المرفوعة يستطيع صاحب العمل الترا ؟وإعادته إلى عمله ،العامل

  .يحافظ على حقوق العامل ويؤدي إلى استقرار واستمرار عقد العمل

والحقيقة أن مسألة العدول عن طرد العامل وإعادته رهين بأن يقع العدول قبل ختام المحاكمة
)36(

من قانون أصول ) 158/1(سندا للمادة  

.المحاكمات المدنية
)37(

   

ختام المحاكمة المعتبر في هذا الصدد هو ما تعلنه المحكمة " :المحاكمة بحسب ما اتجهت إليه محكمة التمييز األردنية ويقصد بختام

فعاتهم وتبته في ضبط المحاكمة بعد انتهاء مرافعة الفريقين وال يجوز للمحكمة أن تعلن ختام المحاكمة قبل أدالء األطراف ببيناتهم وتقديم مرا

"مما يؤدي إلى بطالن اإلجراءات الالحقة له ،ومشوبا بعيب جوهري ،ا سابقا ألوانهوإال كان قراراه
)38(

.  

  ؟ولكن هل العامل ملزم بالعودة إلى عمله إذا عرض عليه صاحب العمل ذلك

  :في هذه الحالة يجب التمييز بين فرضين

  .ال باإليجابإول أن اإلجابة ال تكون إذا كان العامل قد طلب في دعواه إعادته إلى العمل من بداهة الق: الفرض األول
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قد طلب التعويض فاألمر مختلف فال يمكن إجباره على العودة إلى العمل ذلك أن االلتزامات التي  أما في حالة ما إذا كان العامل :الفرض الثاني

يذيرتبها عقد العمل على طرفيه هي شخصية فال يمكن تنفيذها إذا كان احد الطرفين غير راغب بالتنف
)39(

، مما يمس الحرية الشخصية 

ويتعارض مع قاعدة حرية العمل ،ويؤثر على حسن سير العمل
)40(

.  

تقدير التعويض عن الفصل التعسفي للعامل :المبحث الثاني
)41(

  

ن كل من احدث ضررا بالغير سواء كان ماديا أو معنوياّإوفقًا للمبادئ العامة ف
)42(

هو السلطة  وكذلك فإن األصل ،فإنه يلتزم بالتعويض 

والخروج عن مبدأ السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ال  ،التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير التعويض بما يتناسب مع الضرر الواقع فعًال

  .مايكون إال بنص وهو ما فعله المشرع األردني حيث قام بتحديد التعويض بحد أدني وأخر أعلي ال يجوز في الحالتين أن يقل أو يزيد عنه

ومدى كفاية  ،إذا كان المشرع األردني قد حدد سقفا معينا للتعويض النقدي للعامل فهل من مزايا أو عيوب تشوب هذا الموقف التشريعي

  .التحديد التشريعي للتعويض في حصول العامل على تعويض عادل

والمطلب الثاني لبيان  ،التشريعي لمقدار التعويض وهو ما سنعرض إليه في المطلبين التاليين حيث نخصص المطلب األول لدراسة التحديد

  .ما مدى كفاية التحديد التشريعي للتعويض في مواجهة الفصل التعسفي للعامل

التحديد التشريعي لمقدار التعويض: المطلب األول
)43(

  

وفي نفس الوقت فإنه ال  ،السلبياتإن تدخل المشرع األردني بتحديده مقدار التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي له العديد من 

في الفقرة األولى من هذا المطلب، في حين نخصص الفقرة الثانية لتسليط الضوء على ما مدى  لهوهو ما سنعرض  ،يخلو من بعض اإليجابيات

  .على تعديل مقدار التعويض عن الفصل التعسفي للعامل جواز االتفاق بين العامل وصاحب العمل

  لبيات وإيجابيات التحديد التشريعي لمقدار التعويضس: الفقرة األولى

من قانون العمل األردني أنه في حالة الفصل التعسفي للعمال في العقد غير المحدد المدة فإن العامل ) 25(القاعدة العامة وبحسب المادة 

قانون العمل  من) 33(و) 32(المادتين  أي االستحقاقات التي أشارت إليها،ومكافأة نهاية الخدمة ،يستحق التعويض عن بدل اإلشعار

األردني
)44(

وهو تعويض مستقل كل االستقالل عن أي تعويض آخر  –من قانون العمل األردني ) 25(المادة  –وتعويضًا أخر عن الضرر  ،

فالحصول على أي  الفصل كالتعويض عن بدل اإلشعار أو التعويض عن فرضه المشرع في حالة اإلنهاء التعسفي لعقد العمل غير المحدد المدة،

.من هذه التعويضات ال يحول دون مطالبة العامل به إذا كان له مبرر ومحل
)45(

  

من قانون العمل فإن المشرع األردني وضع حدًا أدنى وآخر أقصى ال يجوز لمحكمة ) 25(عمًال بالمقتضيات القانونية الواردة في المادة و

على أن ال يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثالثة أشهر وال يزيد عن ستة  ".... :في عجز المادة السابقة حيث جاءالموضوع أن تخالفه 

".أشهر ويحتسب التعويض على أساس أخر أجر تقاضاه العامل
)46(

  

ي مزايا وسلبيات فما ه ،وتحديد المشرع األردني التعويض بسقف معين له من المزايا التي ال تعني عدم وجود عيوب تسوء هذا النظام

  التحديد التشريعي لمقدار التعويض؟ 

هذا التوجه قد حرم القضاء بصورة واضحة من السلطة التقديرية التي يجب يتمتع بها أصًال، حيث يصبح التعويض في هذه الحالة  إن

قضاء فيها حساب التعويض المستحق حيث يقتصر دور ال ،مطابقا للتعويض عن حوادث العمل واألمراض المهنية والتعويض عن حوادث السير

.للمضرور في ضوء عناصر محددة مسبقًا
)47(

  

من القانون ) 363( كما أن هذا التوجه يخالف مبدًأ عامًا في التعويض وهو أن يكون بمقدار الضرر الواقع فعًال تطبيقًا ألحكام المادة

  ".ي العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعال حين وقوعهإذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو ف: "المدني والتي جاء فيها

انطالقا من  ،توحيد األحكام القضائية الصادرة والمتعلقة بالتعويض عن الفصل التعسفي للعامل:أما ما يمكن القول من ايجابيات هذا االتجاه

في  هواكتفائ موعة العناصر التي يمكن إدخالها في تقدير التعويضكونها محددة تشريعيًا األمر الذي يجعل القاضي في غنى من البحث عن مج

إصدار الحكم
)48(

.  
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وفي هذا الصدد يقول أحمد عبد الكريم أبو شنب مستحسنًا موقف المشرع األردني في تحديده لمقدار التعويض عن الفصل التعسفي 

بالتعويض بين هذين الحدين على ضوء الضرر الذي أصاب العامل المشرع األردني إنما قصد أن يعطي المحكمة صالحية الحكم  إن" :للعامل

جراء فصله كذلك برأيي على ضوء جسامة التعسف المرتكب من قبل صاحب العمل فلو أن العامل وجد نفسه دون عمل لفترة طويلة بعد فصله 

ل فصله لسبب تافه مما اثر في نفس العامل تأثيرًا فان المحكمة تقترب من التعويض من الحد األقصى إن لم تحكم للعامل به أو أن صاحب العم

".بليغا فإنها تقترب كذلك من الحد األقصى حتى لو أن العامل وجد عمًال أخر مباشرة بعد فصله
)49(

  

قد حد من سلطة القاضي واطالعه بكيفية دقيقة على كل  أن المشرع األردني :والذي يمكن قوله في الموقف التشريعي السالف الذكر

حيث أصبح القاضي مجرد أداة لحساب مقدار التعويض مغلقا باب االجتهاد أمامه،  ،ناصر المعتمدة لتقدير التعويض أخذًا العناصر بمجموعهاالع

وأقدميته في الخدمة، وتعذر  ،ووضع معايير لتحديد مقدار التعويض من حيث سن العامل ،مما يقتضي إعادة النظر في هذا التحديد التشريعي

   .على عمل جديد وانعدام التخصص الذي يجعله عرضة للبطالةالحصول 

حدد سقفًا معينًا للتعويض يلتزم به صاحب العمل بغض النظر عن قيمة الضرر الواقع فعًال المشرع األردني في قانون العمل إنكما 
)50(

 

آنفا بان يكون مقدار التعويض مساويًا للضرر الواقع وهو ما يخالف القواعد العامة المنظمة لمقدار التعويض في القانون المدني كما ذكرنا 

.فعًال
)51(

   

  التعسفي للعامل مدى جواز االتفاق بين العامل وصاحب العمل على تعديل مقدار التعويض عن الفصل: الفقرة الثانية

األخير بما يقل عما  ةوليعلى تحديد مسؤ والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ما مدى جواز االتفاق بين العامل وصاحب العمل

  ؟من تعويض في حالة الفصل التعسفي للعامل عحدده المشر

وهو  تحقيق مصلحة العامل أن االتفاق على زيادة قيمة التعويض عما حدده المشرع يكون صحيحًا مرتبًا ألثاره القانونية لما فيه من

من تعويض في حالة الفصل  عاألخير بما يقل عما حدده المشر ةؤوليعلى تحديد مس أما االتفاق بين العامل وصاحب العمل ،الطرف الضعيف

 :من قانون العمل والتي جاء فيها) 4(المشرع األردني في المادة  وهو ما أكده ،التعسفي للعامل فهذا االتفاق يقع باطًال لمساسه بحقوق العامل

عامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها ال تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها لل -أ"

يعتبر باطًال كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا  -ب. يرتب للعامل حقوقًا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون

 ."إياه هذا القانون القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها

ولكن هل يجوز الجمع بين حكم اإلرجاع إلى العمل والحصول على التعويض معًا؟ الحقيقة أن ذلك ال يجوز ألن اإلرجاع إلى العمل يعتبر 

   .بمثابة التعويض العيني عن الفصل التعسفي وعليه ال يجوز الجمع بين التعويضين

لة في حالة ما إذا كان األجر يدفع وفقا لمدة زمنية معينة ولكن ما هو الحل في حالة األجر كما إن مسألة التعويض النقدي ال تثير مشك

 أحكاممع مراعاة " :من قانون العمل األردني والتي جاء) 32(أجاب المشرع األردني على ذلك في المادة  ،بالقطعة أو بالعمولة أو الهبة وغيرها

سبب  أليقانون الضمان االجتماعي وتنتهي خدماته  ألحكاموال يخضع  ذي يعمل لمدة غير محدودةمن هذا القانون يحق للعامل ال) 28(المادة 

القطعة فيعتمد لحساب  أوالعمولة  أساسبعضه يحسب على  أوكله  األجركان  إذا اأم ....... على مكافأة نهاية الخدمة الحصول األسبابمن 

لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط  وإذاخدمته  ءعشر شهرًا السابقة النتها أالثنيخالل  المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعًال ةالمكافأ

  ."مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة كأنهاالتي تقع بين عمل وآخر وال تزيد على شهر  الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل

المتعلقة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة في شان التعويض ) 32(كام المادة وبما أن النصوص القانونية يكمل بعضها البعض فيتم إعمال أح

المستحق للعامل عن اإلنهاء غير المشروع لعقد العمل
)52(

.  

مدى كفاية التحديد التشريعي للتعويض في مواجهة الفصل التعسفي للعامل: المطلب الثاني
)53(

  

أي حرمان القاضي من إعمال  ؛ة يستعين بها القاضي عند تقديره للتعويضمما سبق نلحظ أن المشرع األردني لم يأخذ بمعايير معين

بمعنى عدم األخذ بظروف العامل المرتبطة بعمله عند تقديره وتحديده سقفًا معينًا لمقدار التعويض وهو ما  ،سلطته التقديرية في هذه الحالة

وف العامل عند تحديد المشرع لمقدار التعويض، فما هي المعايير التي نخصصها لدارسة انعدام األخذ بظر ،سنعرض له في الفقرة األولى

  .واألسس التي يمكن االستعانة بها عند تقدير التعويض وهو سيكون موضوع الدراسة في الفقرة الثانية

  انعدام األخذ بظروف العامل عند تحديد المشرع لمقدار التعويض: الفقرة األولى

ال تلزمها بذلك ) 25(بالتعويض دون اإلعادة إلى العمل عناء تبرير اختيارها ذلك إن صياغة المادة ال تكلف المحكمة نفسها عند الحكم 

  .فالمشرع هو الذي منح المحكمة هذه الصالحية
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 ،كما أصبح أصحاب العمل يتحللون من تطبيق حكم القانون انطالقا من اعتبارات واقعية ال تعتبر بحد ذاتها عائقا ماديا مستحيل التجاوز

تشريعية صريحة للعمل قد عطل أثرًا قانونيا لقاعدة مما يعني أن القضاء بعدم تطبيقه خيار اإلعادة
)54(

 .  

العامة وهي أن يكون التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مساويًا  تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة مخالف لما ورد في القواعد إن

ابقًا، فان التحديد التشريعي للتعويض هو أمر منتقد فالبد من ترك تحديد هذه التعويضات ضمن لمقدار الضرر الواقع فعال كما ذكرنا س

  .السلطة التقديرية لقاضي الموضوع التي من خاللها يكون تقدير التعويض الالحق بالعامل نتيجة الفصل التعسفي مساويا للضرر

بحيث ال يتصور سرعة حصول وتدبير عامل من فئة  تحديده مقدار التعويض فالمشرع األردني لم يراع طبيعة العمل والخبرة واألقدمية في

أو من حيث  -كمدير مثًال أو مساعد مدير –أو من حيث المنصب الذي كان يشغله في المؤسسة  –أو الصحفي  ،كالمهندس –معينة من العمال 

من العمال ممن يمارسون عمًال يقل عن عمل هؤالء من بخالف غيره  ،حيث يحتاج إلى وقت وجهد للحصول على عمل جديد الخبرة والمدة

مما يقتضي أن يعيد المشرع النظر بهذا  ،حيث الطبيعة أو المنصب والخبرة حيث تكون فرص هؤالء أكبر في الحصول وتدبير عمل جديد

عملهالتوجه وربطه بطبيعة العمل على األقل إذا كان من الصعب ربطه بالمنصب اإلداري للعامل قبل تركه ل
)55(

.  

  المعايير التي يمكن االستعانة بها عند تقدير التعويض: الفقرة الثانية

من وضع عناصر لتقدير الضرر وهي كل ما يساعد على تبيان مقدار الضرر ومداه سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان ولتفاوت من  البد

   .حالة إلى أخرى

 أحد في جاء حيث التمييز محكمة لرقابة يخضع ال األعلى أو األدنى بالحد األخذ ثحي من الصلح محكمة من التعويض مقدار تحديد وكون

 محكمة اختصاص من هو األردني العمل قانون من )25( المادة في إليه المنصوص التعسفي الفصل عن التعويض مقدار أن" :التمييز محكمة قرارات

 المذكورة بالمادة المحددين واألدنى األعلى الحدين بين يقع المحكمة به حكمت ما نأ طالما ذلك في عليها التمييز لمحكمة رقابة وال الموضوع،

".أعاله
)56(

  

وعند وضع العناصر المكونة لتحديد الضرر لغايات حساب التعويض يكون من عمل القاضي من باب تفسيره للقانون والخاضع لرقابة 

محكمة التمييز
،

ويبدو تقديرها أمرًا يسيرًا إذا ما حصل العامل على  ،ألضرار المادية والمعنويةوهذه العناصر والمعايير تشمل التعويض عن ا

ولكن المشكلة ،فرصة عمل أخرى أثناء نظر الدعوى فعال في ضوء ذلك يسهل تحديد مدة التعطيل عن األضرار الناجمة عن الفصل التعسفي

مقدار األجر الذي كان يتقاضاه :العتبار عدة أمور منها على سبيل المثالفيأخذ القاضي بعين ا،تثور إذا كان العامل قد بقي عاطًال عن العمل

ومدة التعطل عن العمل ،أقدميته في الخدمة،العامل
)57(

.  

ويمكن اعتماد المعايير التالية لتحديد مقدار التعويض عن الفصل التعسفي للعامل
)58(

:  

الذي يمارسه العامل يتميز بطابع االستقرار،أم أنه يخلو من عنصر االستقرار العرف الجاري وعادات المهنة أو الحرفة لمعرفة هل العمل  :أوال

  .مما يساعد القاضي على تحديد مقدار التعويض

أم هو مستجد  ،وهل هو من العمال المهرة والمحترفين ذوي التخصص ،من حيث أهيمته،طبيعة العمل المكلف به العامل المفصول تعسفيًا :ثانيًا

الحصول على  بين المتخصص والمحترف والمستجد سهولة حصول األول على العمل في حالة الفصل، وفي نفس الوقت والفرق ،في العمل

  .عمل بذات المزايا والحقوق

فإذا كان قد تقدم به السن فليس من  ،مع األخذ بذات الوقت السن الذي بلغه العامل ،التي قضاها في خدمة صاحب العمل ،مدة الخدمة :ثالثًا

  .لة حصوله على عمل جديدالسهو

هذه المعايير يمكن األخذ بها على سبيل المثال ال الحصر ويستأنس بها قاضي الموضوع ويقيس عليها أثناء نظره في النزاعات التي 

تعرض عليه
)59(

.  

  الخـاتمـة

للعامل في التشريع األردني بين بحثنا في هذه الدراسة إشكالية الخيار بين إرجاع العامل إلى العمل أو التعويض عن الفصل التعسفي 

  :حيث توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية ،النظرية والتطبيق

• العامل إلى العمل أو التعويض النقدي عن الفصل التعسفي هو  إعادةيومًا وهو من شروط إعمال دعوى الخيار بين  الستينأجل  إن

 .ممن تنقصهم المعرفة والدراية بالنسبة للمسائل القانونية أجل قصير خاصة إذا علمنا أن غالبية العمال
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من قانون العمل وهذا ما نهجه االجتهاد ) 25(بالنسبة للحكم بإرجاع العامل ليس إلزاميا أو إجباريا ولو توافرت شروط المادة  •

مسألة الخيار تبقى نظرية بعيدة عن  إنمما يدفعنا للقول  ،وال يبقى في هذه الحالة سوى التعويض النقدي ،القضائي لمحكمة التمييز

  التطبيق الواقعي وغير مجدية في غالب األحوال

في حالة طلب العامل إعادته إلى العمل األصل أن ينتفي الخيار بالنسبة لقاضي الموضوع بين الحكم بالتعويض أو إلرجاع ويقتض  •

من قانون ) 25(لكن هذا القول يتعارض مع صراحة المادة القاضي بأكثر أو بغير ما يطلب الخصم و يوال يقض عبالحكم باإلرجا

 .العمل

رغم أن القضاء هو صاحب الخيار في تبني الحكم بإرجاع العامل لعمله أو التعويض في حالة الفصل التعسفي فان االجتهاد القضائي  •

 .منح الحق في تنفيذ الحكم بإعادة العامل لعمله مربوط بموافقة صاحب العمل

يكون أحد شروط رفع الدعوى غير متوافر وفي حالة توافر ) 25(ألردني عندما يشير إلى الخيارين الواردين في المادةإن القضاء ا •

 .الشروط تحكم المحكمة بالتعويض النقدي

فصل السلطة التقديرية فيما يتعلق بالتعويض بتحديد التعويض بمبلغ من النقود عن ال أعمالأن المشرع األردني قد حرم القضاء من  •

 .التعسفي للعامل

 .سكت المسرع األردني عن مسألة أداء األجر للعامل المفصول تعسفيا من الفترة الممتدة من صدور قرار الفصل لحين صدور الحكم •

أن إهمال المشرع األردني عند تحديده للتعويض المستحق للعامل دون اعتماد معايير معينة اضعف من الحماية القانونية للعمال من  •

وظروفها، فالتعويض لمن بلغ سنا معينا  حدةجميع العمال دون تمييز بين كل حالة فصل على  التعميم بطريقة التعويض بين حيث

ككبر السن وصعوبة إيجاد فرصة عمل جديدة يجب أن يكون أكثر مما لو كان العامل المفصول ما زال في مقتبل العمر وحصوله على 

التعويض  -دمة العامل عشر سنوات مثًال وعلى فرض أن الحكم بالتعويض كان بحده األقصى العمل أسهل، وكذلك إذا كانت مدة خ

  .حماية العمال تفهل هو كافي؟ في الحقيقة هذا ينقص من حقوق وضمانا -عن ستة أشهر

  :وانطالقًا من النتائج السابقة فإننا نوصي يما يلي

ى تسعون يومًا مثًال لمنح الوقت الكافي للعامل من االستفادة من تطبيق أحكام إعادة المشرع النظر في أجل الستون يومًا ورفع سقفه إل -

   .من قانون العمل) 25(المادة 

ترتيب أي سلبيات على هذا اإلرجاع كما حالة الفصل التعسفي الذي  قصر وتضيق نطاق الحكم بإرجاع العامل لعمله بحاالت محددة -

 العامل إعادة من والحكمةأو ممارسة النشاط النقابي ،للفصل كالتمييز بررًا خفيًا وظاهرًاميتم بناء على مبررات وأسباب اعتمد عليها 

أو فصل  ،أو فصل ممثلي ومندوبي العمال ،المشروع النقابي النشاط وكفالة النقابية، الحرية لحماية النقابي نشاطه بسبب الفصل كان إذا

  .الحصر سبيل على تشريعيًا تحديدها يقتضي التي بابالعاملة أثناء إجازة الوالدة وما شابه ذلك من األس

كما في المؤسسات الكبرى حيث ينقل العامل  ،عليه معروضة حالة كل بحسب الموضوع لقاضي تقديرية سلطة منح األقل على أو

  .المعاد إلى عمله قضاًء إلى فرع أخر مما ال يؤثر على سلطة وهيبة صاحب العمل أمام باقي العمال

لما يؤثر ذلك على سلطة االئتمار التي يتمتع ،ذه الحاالت يصار إلى الحكم بالتعويض النقدي بدال من اإلرجاع إلى العملوفي غير ه

بها صاحب العمل في مواجهة عماله وبخلق جوًا من العداء وعدم االنسجام بين طرفي عقد العمل مما يؤثر على حسن استمرار واستقرار 

 .العمل

ردني منح السلطة التقديرية للقاضي عند ما يعرض عليه أي نزاع يتعلق بالمطالبة بالتعويض لمخالفة للقواعد كان جديرا بالمشرع األ -

العامة المتعلقة بالتعويض في القانون المدني أن يكون مساويا للضرر عن الفصل التعسفي أخذًا بعين االعتبار المعايير السالفة الذكر 

أم أنها تخلو من عنصر االستقرار مما يساعد القاضي على تحديد ،امل يتميز بطابع من االستقرارومنها على سبيل المثال يمارسه الع

وهل هو من العمال المهرة والمحترفين ذوي  ،من حيث أهيمته،طبيعة العمل المكلف به العامل المفصول تعسفيًا. مقدار التعويض

 ،مع األخذ بذات الوقت السن الذي بلغه العامل ،دمة صاحب العملالتي قضاها في خ ،التخصص أم هو مستجد في العمل مدة الخدمة

إضافة إلى النص صراحة بحصوله على أجره بدل تعطله خاصة ،فإذا كان قد تقدم به السن فليس من السهولة حصوله على عمل جديد

  .إذا جعل نفسه رهين إشارة صاحب العمل لحين صدور الحكم

ية فهذه المبالغ التي حددها المشرع فيما يتعلق يجب إعادة النظر فيها بين الفينة واألخرى ألنها هذه النتيجة مرتبطة بالنتيجة الثان -

 .تعتبر متواضعة،حيث يراعى في تقديرها التغيرات والظروف النقدية واالقتصادية

   .قانونية لهإضافة تعويض في حالة الفصل التعسفي للعامل يتمثل في التعويض عن فقدان العمل مما يعزز الحماية ال -
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 الهوامش
 

  .وتعديالته 1996 لسنة) 8( العمل األردني رقم قانون )1(

، نفس 130، ص2005/2006فاخر النكاس، قانون العمل الكويتي المقارن، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الكتب للنشر، الكويت  جمال) 2(

المعنى،محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل الجزء الثاني، المجلد الثاني، عالقات الشغل الفردية، مطبعة دار 

 .1271ص  .2007البيضاء المغرب النجاح الجديدة، الدار 

وعليه ال يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة خالل فترة تمتع العامل باإلجازة السنوية على سبيل المثال وتبرير ذلك ) 3(

دي إلى تنازل العامل عن أن كًال من هذه اإلجازة واإلشعار ورد عليه نص خاص في قانون العمل ولكل حكمته، ولذلك فإن هذا الدمج يؤ

 حقه في اإلجازة أو اإلشعار وقانون العمل يحرم ذلك، ولذلك إذا قام صاحب العمل في إنهاء عقد العمل خالل تمتع العمال بأجازته السنوية

شام رفعت هاشم، شرح ه. فإن اإلشعار يبدأ بترتيب آثاره القانونية مباشرة بعد انتهاء اإلجازة أو أن يختار صاحب العمل دفع بدل اإلشعار

  .285،284، ص 1973قانون العمل األردني، مكتبة المحتسب للنشر، عمان 

كذلك فإن الحكمة من إيراد مثل هذا الحكم تتمثل في حرص المشرع على استفادة العامل من تلك اإلجازة بأفضل وجه، فضال عن 

الحاالت ال يفسر ال في رغبة صاحب العمل في اإلضرار بالعامل االعتبارات اإلنسانية في بعض الحاالت مثل المرض، والفصل في هذه 

وإرباكه في أوقات الراحة واسترداد عافيته وليس للبحث عن فرصة عمل أخرى، هيثم مصاروه،، المنتقى في شرح قانون العمل، الطبعة 

  .272،ص 2008األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 

كما أن القصد من وراء ذلك .نطبق على كافة اإلجازات الممنوحة للعامل بموجب المادة السالفة الذكروما قيل عن اإلجازة السنوية ي

هو تمكين العامل من اإلطالع على قرار الفصل أو اإلنهاء بشكل سريع ليحضر دفعوه وليطالب بحقوقه مما يوفر مزيدًا من الضمانات 

 .130،131ص .س.جمال فاخر النكاس،م. أثناء إجازته والحماية لحقوق العمال وعدم مفاجأته بفصله بإشعار

محمد الدكي، إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة في القانون المغربي، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد األول، وجده، المغرب، العام ) 4(

لثاني، دار الثقافة للنشر ، سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، الطبعة األولى، اإلصدار ا51، ص2005الجامعي، 

 .285ص. س.، هشام رفعت هاشم م451، ص2006والتوزيع، 

  -:لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحاالت التالية" :من قانون العمل األردني) 28(جاء في المادة  )5(

  .صد جلب المنفعة لنفسه أو اإلضرار بغيرهإذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بق -أ

  .إذا لم يقم العامل بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل -ب

إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث  -ج

  .بوقوعهخالل خمسة أيام من وقت علمه 

  .إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين -د

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا مقتطعة خالل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق  -هـ

  .الصحف اليومية المحلية مرة واحدة لبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدىالفصل إنذار كتابي يرسل با

  .إذا أفشى العامل األسرار الخاصة بالعمل -و

  .إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف واألخالق العامة - ز

ًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عمًال مخًال باآلداب العامة في إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثر -ح

  .مكان العمل

إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه  -ط

 ".وذلك بالضرب أو التحقير
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أبو شنب، شرح قانون العمل وفقًا  موما بعدها، أحمد عبد الكري 269ص. س.هيثم مصاروه،م:ي إنهاء عقد العملانظر حول التعسف ف) 6(

والذي يرى أن التعسف هو مخالفة  ،292ص .2006ار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دألحدث التعديالت، الطبعة الثانية، اإلص

، محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 62ص .س.كي ممحمد الد ،293ص أحكام قانون العمل،

 .وما بعدها 482ص .س.م ، سيد محمود رمضان،71ص. 2008المغرب، 

ن الحاالت من قانون العمل أن فصل العامل من عمله يكون مبررًا في أي م 28يستفاد من المادة " :جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية) 7(

وحيث أن مؤسسة المتقاعدين ...التي عددتها المادة فإذا ما وقع لغير حالة من هذه الحاالت التي نص عليها قانون العمل كان تعسفيا

والمحاربين القدماء عللت فصلها للميز ببلوغه سن الستين وإيجاد فرص عمل لغيره فإن هاتين الحالتين لم تردا ضمن الحاالت التي 

) 1608/2002(تمييز حقوق رقم ..." قانون العمل مبررة لفصل العامل من عمله ويكون بتالي الفصل المستند إليهما غير مبرراعتبرها 

  www.lob.gov.jo: منشور على موقع التشريعات األردنية

استعمال رخصة قانونية معينة، عبد  وأجل الستون يومًا والذي يطلق عليه اجل السقوط والذي يقرره القانون لتعين الميعاد الذي يجب فيه) 8(

 .1000، ص 1964 الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة،

 . www.lob.gov.jo،منشور على موقع التشريعات األردنية 2000 لسنة 0148/1999تمييز حقوق رقم ) 9(

ال تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور : "نون العمل األردنيمن قا) ب/138(جاء في المادة  )10(

 ".وساعات العمل اإلضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق واألجور

 . 302ص.س.،مأحمد عبد الكريم أبو شنب 346ص. س.سيد محمود رمضان، م: انظر )11(

من قانون العمل ) 473(مما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع الجزائري قد تطرق لمسالة إرجاع العامل لعمله حيث جاء في المادة ) 12(

القانونية أو االتفاقية الملزمة، تلغي  تإذا وقع تسريح العامل مخالفة لإلجراءا" :1990أبريل  21 الصادر بتاريخ )11-90( رقمالجزائري 

ولزام المستخدم بالقيام باإلجراء المعمول به، وتمنح العامل  تونهائيًا قرار التسريح بسبب عدم احترام اإلجراءا ًاالمحكمة المختصة ابتدائي

تعويضا ماليًا على نفقة المستخدم، ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله،وإذا حدث تسريح العامل خرقًا ألحكام المادة 

أعاله يعتبر تعسفيًا، تفصل المحكمة ابتدائيًا ونهائيًا أما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع االحتفاظ بامتيازاته المكتسبة وفي ) 473(

ويظهر من المادة ...." حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضًا ماليًا ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه العامل عن ستة أشهر عمل

قة أن خيار اإلرجاع مربوط بموافقة طرفي عقد العمل العامل وصاحب العمل، أما إذا رفض احدهما ذلك فإنه يصار إلى التعويض الساب

 .النقدي

، محمد الكشبور، 785ص ،1987همام محمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية  )13(

والتعويض العيني يقصد به الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر . 341ص .س.م، م، هشام رفعت هاش318ص.س.م

عدنان .وهذا التعويض هو األفضل إذا كان ممكنا ألنه يعني محو الضرر تماما ووضع المضرور في نفس الحالة التي كانت عليه قبل وقوعه

اإلصدار الرابع، دار  لمدني، مصادر الحقوق الشخصية االلتزامات، الطبعة األولى،إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون ا

  .467، ص2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

 .318ص .س.محمد الكشبور،م) 14(

 .341ص.س.هشام رفعت هاشم، م) 15(

ال يقبل الطعن بالتمييز إال في األحوال " :تهوتعديال 1988لسنة ) 24(من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ) 198(جاء في المادة ) 16(

 .."إذا اغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه -5:......التالية

 .437ص. س.م ، سيد محمود رمضان،303ص . س.د عبد الكريم أبو شنب،ممأح) 17(

تعيينًا جديدًا؟ اإلجابة على هذا السؤال ال تكون إال بالنفي حيث تعتبر خدمته في هذه متصلة  ولكن هل تعتبر إعادة العمال لعمله قضاًء) 18(

  .أي تحسب فترة االنقطاع عن العمل ضمن مدة خدمته الفعلية
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جتماعية بالل العشري، مستجدات مدونة الشغل في إطار إنهاء عقود الخدمة،بحث منشور ضمن أعمال ندوة عقود العمل والمنازعات اال) 19(

 .266ص ،2007/ 2006 من خالل اجتهادات المجلس األعلى، الناشر جمعية الكافل االجتماعي وموظفي المجلس األعلى، المغرب، الرباط

ويذهب جانب من الفقه للقول عكس ذلك إن قاعدة أن القاضي ال يحكم بأكثر مما يطلب الخصوم هي من صمم النظام العام اإلجرائي وان 

  .320ص. س.م انظر محمد الكشبور،.تي باستثناء في هذا المجالالمشرع لم يأ

 ،2007 رشيدة أحفوظ، مسطرة اإلنهاء والتعويض، ندوة مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق، منشورات دار السالم، الرباط، المغرب،) 20(

 .264ص

 . 322،321ص .س.محمد الكشبور، م) 21(

 .121ص .س.محمد الدكي، م .72ص  .س.وظ، م، رشيدة احف268ص . س.بالل العشري، م) 22(

 .121ص .س.محمد الدكي، م .72ص .س.رشيدة احفوظ، م) 23(

 .218ص .1994 لبنان موسى عبود، دروس في القانون االجتماعي،المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت، )24(

 .30ص .س.أرشيدة احفوظ، م) 25(

 .341ص  .س.شم، م، هشام رفعت ها758ص  .س.م همام محمد زهران، )26(

 .264ص  .س.، بالل العشري، م218ص  .س.موسى عبود، م )27(

ي إزاء هذه التعقيدات التي تواجه الحكم بإرجاع العامل لعمله يمكن القول أنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني األردن) 28(

يجبر المدين بعد اعذراه على تنفيذ ما لتزم به تنفيذيا عينيا متى  -1" :والتي جاء فيها) 355( ال سيما المادة 1976 لسنة) 43( رقم

على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على  -2كان ذلك ممكنا 

فض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي أو أصر المدين على ر ".... :والتي تقول) 360(والمادة  ..."اقتضاء تعويض نقدي

 ."تلزمه للمدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بد من المدين

 .264ص  .س.بالل العشري، م )29(

ج /20 المادة_وعلى هذا تواترت أحكام محكمة التمييز األردنية سواء في ظل القانون القديم  1994 لسنة 94/ 204تمييز حقوق رقم  )30(

  .من القانون المعمول به حيث أن الصيغة في القانونين واحدة 25أو المادة _ 

أحكام  .273/95ورقم  ،95/94 ورقم ،1167/93 ، ورقم431/93 ، ورقم982/2000 ، ورقم273/95تمييز حقوق رقم  :انظر

 .www.lob.gov.joمنشورة على موقع التشريعات األردنية 

 .www.adaleh.com  منشورات مركز عدالة .2000 لسنة 299/99تمييز حقوق رقم  )31(

من قانون ) 25( من قانون العمل الملغى والتي حلت مكانها المادة) ج/20(ومما تجدر اإلشارة إليه أن القضاء األردني في ظل المادة  )32(

 .العمل كان يمنح الخيار في اإلرجاع إلى العمل لصاحب العمل

 .303ص  .س.بو شنب، ماحمد عبد الكريم أ) 33(

 .437ص . س.محمود سيد رمضان،م )34(

 ).1(هامش رقم  437ص . س.، سيد محمود رمضان، م)1(هامش رقم  ،304ص . س.أحمد عبد الكريم أبو شنب، م) 35(

 ائل للنشر والتوزيع،الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني، الطبعة األولى، دار و :حول ختام المحاكمة انظر عوض الزعبي )36(

 . وما بعدها 353ص  ،2007 عمان،

تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد النتهاء من سماع البينات ".... :من قانون أصول المحاكمات المدنية) 158/1( جاء في المادة )37(

 ".والمرافعات

 .www.adaleh.com  منشورات مركز عدالة 13/2/1977 تاريخ 468/1976تمييز حقوق رقم ) 38(
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 .341ص .س.هشام رفعت هاشم، م) 39(

 .274ص  .س.هيثم مصاروه، م) 40(

 .1000س، ص .عبد الرزاق السنهوري، م :انظر .إن الحكم بالتعويض عادتا هو جزاء للمسؤولية المدنية بنوعيها العقدي أو التقصيري) 41(

  : والضرر على نوعين )42(

ادي وهو الضرر الذي يصب األموال أو الذمة المالية للشخص، مقدم السعيد،التعويض الضرر المادي أو الضرر المالي أو االقتص :األول

وما بعدها، عدنان السرحان، نوري حمد  15عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دار الحداثة للطباعة، بيروت، لبنان، ص 

لمدني األردني، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، دار ، وما بعدها،أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون ا412ص . س.خاطر، م

، مصادر م، محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة اللتزا328، ص 2005 الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

  .وما بعدها 20، ص 1992/1993االلتزام غير اإلرادية، منشورات جامعة دمشق، 

وهو الضرر الذي ال يمس الذمة المالية وإنما بسبب فقط ألمًا نفسيًا أو معنويًا ألن فيه مساس بشعور ) المعنوي(الضرر األدبي  :الثاني

س، ص . اإلنسان وعواطفه، أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو شخصه أو مركزه االجتماعي عدنان السرحان ونوري حمد خاطر، م

، في حين يرى جانب آخر من 328س ص . واع الضرر المادي، أنور سلطان مويرى جانب من الفقه أن الضرر الجسدي من أن.410

 .20س، ص . الفقه أن الضرر الجسدي يحمل معالم الضرر المادي والضرر األدبي معًا، محمد وحيد الدين سوار، م

أن يجمع بينهما، كما أن هذا إن التعويض عن الفصل التعسفي للعامل مستقل عن التعويض عن عدم احترام مهلة اإلشعار، وللعامل  )43(

عقد العمل في القانون  التعويض ليس له طبيعة األجر ألنه تعويض عن ضرر لحق بالعامل ال مقابل عمل أداة، محمود جمال الدين زكي،

  .1159ص  ،1982القاهرة،  المصري، الطبعة الثانية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،

لمدة غير  من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل) 28(المادة  أحكاممع مراعاة " :قانون العمل األردنيمن ) 32(جاء في المادة ) 44(

جر أالحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل  األسباب سبب من أليقانون الضمان االجتماعي وتنتهي خدماته  ألحكاممحدودة وال يخضع 

مدة  آخر اجر تقاضاه خالل أساسسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على ويعطى عن ك شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية

فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه  القطعة أوالعمولة  أساسبعضه يحسب على  أوكله  األجركان  إذا أمااستخدامه 

خدمته وتعتبر  تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموعلم  وإذاشهرًا السابقة النتهاء خدمته  عشر أالثنيالعامل فعًال خالل 

 :منه) أ/33(ونصت المادة . "متصلة عند حساب المكافأة مدة استخدام كأنهاالفواصل التي تقع بين عمل وآخر وال تزيد على شهر 

 أوالتوفير  أو ا تتعلق بصناديق االدخارللمؤسسة التي يعمل فيه خاصة ألنظمةنهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع  مكافأة إلى باإلضافة"

 ".حالة انتهاء الخدمة في األنظمةصندوق آخر مماثل الحصول على جميع االستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه  أي أوالتقاعد 

بالل العشري،  ،511، ص2004الطبعة األولى،  عبد اللطيف الخالفي، الوسيط في مدونة الشغل،الجزء األول،عالقات الشغل الفردية،) 45(

 .1159ص .س.محمود جمال الدين زكي، م ،342ص  .س.هشام رفعت هاشم، م .260ص . س.م

 يزيد وال شهور ثالثة أجور عن يقل ال بتعويض للعامل تحكم أن العمل قانون من )25( للمادة وفقا للمحكمة" :التمييز لمحكمة قرار في جاء )46(

على موقع ، منشور 2000، لسنة 1142/99تمييز حقوق رقم  ".العامل تقاضاه راتب آخر أساس على التعويض ويحسب أشهر ستة عن

  .www.lob.gov.joالتشريعات األردنية 

 .512ص  .س.عبد اللطيف الخالفي،م) 47(

رد الط(، بشرى العلوي، مسطرة فصل األجير في إطار مدونة الشغل وكيفية احتساب التعويض عن الضرر 120. ص .س.م محمد الدكي،) 48(

، محمد 43ص 2005، 7، المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،المغرب، العدد )التعسفي

 .330ص . س.الكشبور، م

 .304ص . س.أحمد عبد الكريم أبو شنب، م) 49(
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إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف " :2003لسنة ) 12( من قانون العمل المصري رقم) 122(جاء فيها في المادة ) 50(

التزم أن يعوض الطرف األخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا اإلنهاء فإذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل فال 

المشرع المصري وحسنًا فعل  ونالحظ أن ".يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة

بتحديد الحد األدنى دون األقصى الذي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أو على األقل يفضل على موقف المشرع األردني لتركه الحد 

 . األقصى للتعويض مفتوحا تبعا لظروف العامل

 .وما بعدها 490ص . س.عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر،م )51(

 .483ص . س.م محمود رمضان، سيد) 52(

 -1" :من القانون المدني األردني والتي جاء فيها) 411(والذي يمكن قوله أن التعويض في هذه الحالة يعتبر التزاما بديال عمال بالمادة  )53(
 .."يكون التصرف بدليًا إذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدال منه شيئا أخر

 .325ص  .س.د الكشبور،ممحم) 54(

 ).11(، هامش رقم 1045ص. س.م أنظر محمود جمال الدين زكي،) 55(

 .www.lob.gov.joمنشور على موقع التشريعات األردنية . 1999، لسنة 1956/99تمييز حقوق رقم  )56( 

 .410ص  .محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، القاهرة: انظر) 57( 

 .س.محمود جمال الدين زكي،م، 116،115ص. س.محمد الدكي،م ،143ص  .س.م محمد الكشبور،: حول هذه المعايير انظر )58(

 .1157ص

  .145ص . س.محمد الكشبور، م) 59(

  

  المراجعقائمة 

دار الثقافة للنشر : عمان .عر الراباد، الطبعة الثانية، اإلصشرح قانون العمل وفقًا ألحدث التعديالت). 2006. (أبو شنب، أحمد عبد الكريم

 .والتوزيع

  .منشورات دار السالم: الرباط .، ندوة مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيقمسطرة اإلنهاء والتعويض). 2007. (أحفوظ، رشيده

الفردية، الدار  ، الجزء الثاني المجلد الثاني، عالقات الشغلقانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل). 2007. (بناني، محمد سعيد

 .مطبعة دار النجاح الجديدة: البيضاء

  .www.lob.gov.joالتشريعات األردنية 

  . ، الجزء األول، عالقات الشغل الفردية الطبعة األولىالوسيط في مدونة الشغل). 2004. (الخالفي، عبد اللطيف

، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد األول، وجده، المغرب، بيإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة في القانون المغر). 2005. (الدكي، محمد

 .العام الجامعي

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان .، الطبعة األولى، اإلصدار الثانيالوسيط في شرح قانون العمل). 2006. (رمضان، سيد محمود

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان .لطبعة األولى، االوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني). 2007. (الزعبي، عوض

 . مطابع الهئية المصرية العامة للكتاب: القاهرة .، الطبعة الثانيةعقد العمل في القانون المصري). 1982. (زكي، محمود جمال الدين

  . ةدار المعرفة الجامعي: اإلسكندرية .قانون العمل، عقد العمل الفردي). 1987. (زهران، همام محمود
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، الطبعة األولى، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية االلتزامات). 2009. (حمد خاطر ،السرحان، عدنان إبراهيم ونوري

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع: اإلصدار الرابع، عمان

  .للطباعة دار الحداثة: بيروت .التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية). ت.د. (السعيد، مقدم

: عمان .، الطبعة األولى، اإلصدار الثانيمصادر االلتزام في القانون المدني األردني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي). 2005. (سلطان، أنور

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

 .نهضة العربيةدار ال: القاهرة .، الجزء األولالوسيط في شرح القانون المدني). 1964. (السنهوري، عبد الرزاق

منشورات : دمشق، ، مصادر االلتزام غير اإلراديةمشرح القانون المدني، النظرية العامة اللتزا). 1992/1993. (سوار، محمد وحيد الدين

  .دمشق جامعة

  .المركز الثقافي العربي للنشر: بيروت .دروس في القانون االجتماعي). 1994. (عبود، موسى

، بحث منشور ضمن أعمال ندوة عقود العمل مستجدات مدونة الشغل في إطار إنهاء عقود الخدمة). 2007/ 2006. (العشري، بالل

  .جمعية الكافل االجتماعي وموظفي المجلس األعلى: الرباط .والمنازعات االجتماعية من خالل اجتهادات المجلس األعلى

المجلة ، )الطرد التعسفي(فية احتساب التعويض عن الضرر مسطرة فصل األجير في إطار مدونة الشغل وكي). 2004. (العلوي، بشرى

 .مطبعة النجاح الجديدة: ، الدار البيضاء7، العدد المغربية لقانون األعمال والمقاوالت

  . ، القاهرةالوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد). ت.د. (عمران، محمد علي

  .مطبعة النجاح الجديدة: بيضاءالدار ال .إنهاء عقد الشغل). 2008. (الكشبور، محمد

  . دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان .، الطبعة األولىالمنتقى في شرح قانون العمل). 2008. (مصاروه، هيثم

 .www.adaleh.com منشورات مركز عدالة 

 .ار الكتب للنشرمؤسسة د: الكويت .، الطبعة الثانيةقانون العمل الكويتي المقارن). 2005/2006. (النكاس، جمال فاخر

 . مكتبة المحتسب للنشر: عمان .شرح قانون العمل األردني). 1973. (هاشم، هشام رفعت
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