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 :مقدمة

تعتبر الطبقة العاملة المحور الربٌسً للنهوض بالحٌاة اإلقتصادٌة داخل المقاوالت، 

والمساهمة فً تنمٌتها وتطورها وتحقٌق رهان إستمرارها على المستوى الداخلً 

والخارجً، وال ٌمكن تحقٌق هذا المبتؽى إال بإحترام مجموعة من الضوابط القانونٌة للسعً 

وراء تحقٌق التوازن اإلقتصادي بٌن ربٌس المقاولة وبٌن الحقوق اإلجتماعٌة لألجراء وذلك 

 . سعٌا لتحقٌق السلم واالستقرار اإلجتماعً وعدالة متوازنة تراعً مصلحة المقاولة

 

واستجابة للعدٌد من النداءات واإلنتظارات قصد الدفع بنمو االقتصاد الوطنً وتوفٌر 

مناصب الشؽل، ونظرا لما عرفه العالم الٌوم من تحدٌات العولمة واإلنفتاح على السوق 

األجنبٌة، وبعد مخاض عسٌر وطوٌل دام سنوات عدٌدة صدرت مدونة الشؽل لتلبً هذه 

المتطلبات والتً عملت على جمع شتات النصوص القانونٌة المنظمة للشؽل وإقامة عالقة 

جدٌدة بٌن المشؽل واألجٌر تضمن لهم مختلؾ الحقوق القانونٌة وذلك فً إطار مبنً على 

 .العدالة والمساواة من أجل دٌمومة الشؽل وإستقراره

 

وٌعد الشؽل آلٌة مهمة تضمن اندماج الفرد داخل المجتمع والتواصل مع أفراده، بحكم 

 ضمانه للكرامة وإشباعه لمتطلبات الشخص الهادفة إلى سد الحاجة فضال عن إثبات الوجود

. 

 

ولما كان الشؽل من أهم حقوق اإلنسان بل وٌؤتً من حٌث األهمٌة مباشرة بعد الحق فً 

، " لٌس اإلنسان فقٌرا ألنه ال ٌملك شٌبا، ولكن ألنه ال ٌشتؽل:" الحٌاة، فقد قال مونتسكٌو

فإنه ونظرا ألهمٌته وكثرة الطلب علٌه تتحكم فٌه عوامل تجعله متوفرا أحٌانا وؼٌر مستقر 

أحٌانا أخرى سواء فً البلدان المتقدمة أو النامٌة، ذلك أن هاجس البطالة ٌقلق دول العالم 

ؼنٌها وفقٌرها، مما دفع بالمؽرب إلى التفكٌر فً جمع شتات المقتضٌات المنظمة للشؽل، 

تحفٌز اإلستثمار األجنبً وضؽط منظمة العمل )لعوامل عدة سواء على المستوى الدولً

تنامً حركٌة تشرٌعٌة وطنٌة لتحدٌث ومؽربة الترسانة )أو على المستوى الوطنً (الدولٌة

القانونٌة بالمؽرب وتنامً اإلهتمام بالمجاالت المتعددة لحقوق اإلنسان وضؽط المنظمات 

 . (المهنٌة

 

من خالل هذه العوامل وؼٌرها بات واضحا للمسإولٌن اإلقتصادٌٌن واإلجتماعٌٌن على 

السواء، بؤن التنمٌة الشاملة للبالد إذا كان من عواملها األساسٌة إنعاش االقتصاد ودعم 

المقاولة فإن من مستلزمات إرتقابها إلى مستوى التنمٌة المستدامة ضرورة ضمان الحقوق 

األساسٌة للطبقة الشؽٌلة كما هً مكرسة فً الدول المتقدمة، وكما قررتها المواثٌق الدولٌة 



لحقوق اإلنسان، ومنها على الخصوص إتفاقٌة العمل الدولٌة، وتحدٌدا إعالن الحقوق 

 . 1988األساسٌة للعمل الصادر سنة 

 

وأمام هذا التطور النوعً داخل المعنٌٌن بالحوار االجتماعً واإلقتصادي من نقابات عمالٌة 

ومنظمات المشؽلٌن وكذا ممثلٌن عن الحكومة، فً لقاءات بٌنهم لتحرٌك الوضع المحجوز 

الذي طال أمده قبل صدور مدونة الشؽل، حٌث مرت أرضٌة هذا الحوار فً مخاض عسٌر 

، وثانٌها سنة 1994أدى إلى إصدارها عبر أربعة مشارٌع قانونٌة، وضع أولها سنة 

 قصد الوصول إلى توافق بٌن كل هذه 1999، ورابعها سنة 1998، وثالثها سنة 1995

 والذي تمت المصادقة 65.99الفرقاء واإلتفاق على المشروع النهابً لمدونة الشؽل رقم 

 . علٌه من طرؾ البرلمان بمجلسٌه

 

 جاء إستجابة لرهانات التنمٌة ورفع تحدٌات العولمة 65.99وتبعا لذلك فإن قانون 

والتنافسٌة ولفسح المجال أمام االسثتمار الوطنً واألجنبً فً القطاع الخاص، ألهمٌة الدور 

وقد أتى هذا القانون بفلسفة جدٌدة تروم الرقً بالمقاولة . المنوط به لبناء إقتصاد عصري

 .كوحدة اقتصادٌة واجتماعٌة تحفظ كرامة األجٌر وتنهض بمستواه المعٌشً

 

وقد أعطت مدونة الشؽل نفسا جدٌدا ألحكام العالقات بٌن األطراؾ المكونة لعقد الشؽل وما 

ٌترتب عنها من آثار سواء على مستوى إبرام العقد أو تنفٌذه أو إنهابه بشكل ٌكتسً طابع 

المرونة ومحاولة تحقٌق التوازن بٌن أطراؾ ٌصعب التوفٌق بٌنها، ؼاٌتها هً العمل على 

إستمرار المقاولة والرفع من إنتاجها وفً الوقت ذاته القضاء على البطالة وتحقٌق فرص 

 . للشؽل

 

ومن المعروؾ أن عقد الشؽل ٌنقسم إلى عقد الشؽل محدد المدة وعقد الشؽل ؼٌر محدد 

خاصة بالنسبة للعقد -المدة، ولعل ما ٌثٌر اإلشكال فً هذٌن العقدٌن هً مسؤلة اإلنهاء 

، فاألول ٌنتهً بحلول األجل المحدد له أو بإنتهاء الشؽل الذي كان محال له، وقد -األخٌر

 من 33ع و الفقرة األولى من المادة .ل. من ق745نص على ذلك البند األول من الفصل 

وقد نص على ذلك - المشؽل واألجٌر-ش ، أما الثانً فٌنتهً بمجرد اإلتفاق بٌن الطرفٌن.م

 . ش. من م34ع والمادة .ل. من ق754الفصل 

 

ونظرا لما ٌثٌره اإلنهاء من مخاوؾ خاصة لدى العمال فً وقت ٌجدون فٌه أنفسهم 

معرضٌن للفصل والحرمان من عملهم فً خضم مناخ عالمً مٌال للركود خاصة أمام 

محدودٌة فرص الشؽل، فإن الفصل من العمل سٌكون ذا وقع كبٌر على األجٌر، وٌؤخذ 



الفصل الذي ٌتعرض له هذا األخٌر صورتٌن؛ الصورة األولى، تتعلق بالفصل التؤدٌبً الذي 

ٌتخذه المشؽل فً حق األجٌر المرتكب لخطؤ جسٌم، وتتعلق الصورة الثانٌة بالفصل 

وٌشكل هذا الفصل . التعسفً الذي ٌعمل فٌه المشؽل بفصل األجٌر دون إرتكاب أي خطؤ

 .األخٌر موضوع بحثنا نظرا آلثاره السلبٌة على الجانب المادي والمعنوي لألجٌر

 

ونظرا لخطورة عقوبة الفصل على حٌاة األجٌر وأمام الوضعٌة الالمتكافبة التً تطبع عقد 

الشؽل بٌن مشؽل ٌملك النفوذ المادي واإلجتماعً وبٌن أجراء مستعدٌن لتقدٌم كل ما 

ٌملكون من أجل ضمان العٌش، فقد تدخل المشرع المؽربً بمجموعة من الضمانات ورسم 

 . طرٌقا إجرابٌا تجب فٌه الموازنة بٌن حق اإلنهاء ومصلحة الطرؾ األخر

 

وتبعا لذلك ذهب المشرع المؽربً إلى إٌجاد وسابل لحماٌة الوضعٌة الهشة لألجٌر الذي 

ٌجد ضالته فً نظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق المنظمة فً قانون اإللتزامات والعقود 

والتً حاول المشرع تكٌٌفها مع طبٌعة عالقة الشؽل فٌما ٌطلق علٌه بالفصل ؼٌر المبرر أو 

 .التعسفً

 

وٌعتبر التعسؾ الوصؾ الذي ٌطلق على الفصل الذي ٌتعرض له األجٌر من قبل المشؽل، 

إذ كلما تجاوز هذا الفصل شروطه إال وأعطً له وصؾ التعسؾ، ومنه فإن هذا األخٌر هو 

 . ؼلو أو شطط أو انحراؾ أو خروج عن اإلطار المحدد له فً إستعمال هذا الحق

 

أما التعسؾ فً اإلصطالح القانونً فهو استعمال الحق على نحو ٌتنافى مع الهدؾ 

 . اإلجتماعً الذي نشؤ من أجله

 

وٌربط أحد الباحثٌن ظهور نظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق باضمحالل مفهوم المذهب 

الفردي لفكرة الحق، حٌث كانت األفكار التقلٌدٌة خاصة فً أعقاب الثورة الفرنسٌة ترى أن 

صاحب الحق له مطلق الحرٌة فً إستعمال حقه، وطالما ٌستعمله فإنه ال ٌكون مسإوال عما 

ٌلحق بالؽٌر من ضرر، وذلك ألنه ال ٌنسب إلى الشخص الذي ٌمارس السلطات التً 

 .ٌخولها القانون أي خطؤ

 

ونظرٌة التعسؾ فً إستعمال الحق نظرٌة قدٌمة عرفها القانون الرومانً، وبعده انتقلت إلى 

الدول األوربٌة خاصة منها فرنسا بعد اإلحتجاجات المتكررة للطبقة العاملة فً مختلؾ 

األوراش الفرنسٌة لحماٌة الوضعٌة الهشة لألجٌر، وقد قنن المشرع الفرنسً هذه النظرٌة 

 الذي عدل مقتضٌات الفصل 1890 دجنبر 27فً مجال عالقات العمل عن طرٌق قانون 



 من القانون المدنً الفرنسً، وبالتالً تحولت نظرٌة التعسؾ فً إستعمال الحق من 1780

 .اإلطار المدنً إلى اإلطار اإلجتماعً من خالل عدم التعسؾ فً إنهاء عقد الشؽل

 

، أصدر المشرع الفرنسً قانونا جدٌدا فً نظرٌة التعسؾ فً استعمال حق 1973وفً سنة 

إنهاء عقد الشؽل ؼٌر محدد المدة عندما قرر أن اإلنهاء ٌجب أن ٌإسس على سبب حقٌقً 

 فرض إتباع بعض اإلجراءات اإلدارٌة بمناسبة إنهاء 1975وجدي، ثم صدر قانون سنة 

 . عقد الشؽل ألسباب اقتصادٌة

 

 من قانون 723أما بالنسبة للمؽرب فقد نظم المشرع المؽربً عقد الشؽل فً الفصل 

 723 المتتم للفصل 1938 شتنبر 26اإللتزامات والعقود ، ثم تلته عدة ظهابر منها ظهٌر 

الذي كان معموال به -  بشؤن النظام النموذج1948ً أكتوبر 23ع، ثم جاء قرار .ل.من ق

 المتعلق باإلعفاء 1962 أكتوبر 29ثم ظهٌر - فً مجال الشؽل قبل أن تصدر مدونة الشؽل

الكلً أو الجزبً للعمال ألسباب اقتصادٌة، لٌتم بعد ذلك تنظٌم كل هذا فً إطار موحد وهو 

 .مدونة الشؽل

 

وقد أخذت المدونة بنظرٌة التعسؾ فً إنهاء عقد الشؽل ؼٌر محدد المدة بالنسبة للمشؽل 

 .  منها41واألجٌر على السواء، واعتبرت عدم التعسؾ من النظام العام حسب المادة 

 

الحلقة -ونظرا للمشاكل الجمة التً تلحق إنهاء عقد الشؽل بالنسبة لطرفٌه خاصة األجٌر

ارتؤٌنا أن نخوض ؼمار موضوع لطالما بحث فٌه مجموعة من - الضعٌفة فً هذه العالقة

الفقهاء والباحثٌن كل بحسب نظرته وتحلٌله للفصل التعسفً، وقد إرتاٌنا تناوله بؤسلوب 

خاص بنا من خالل جانبه الموضوعً واإلجرابً الحمابً، وذلك من خالل حماٌة األجراء 

من الفصل التعسفً دراسة على ضوء مدونة الشؽل والعمل القضابً وهو موضوع هذا 

 .البحث

 

 دواعً إختٌار الموضوع وأهمٌته •

 

ما من شك أن إتخاذ القرار بشؤن أمر معٌن، ماهو إال ترجمة لحالة صاحب القرار أثناء 

إتخاذه لقراره، والتً ٌجب أن تكون ترجمة صادقة لما إستفاد منه فً تجربته العلمٌة 

 .والعملٌة

 

وال شك كذلك أن تبنً أي مفهوم قانونً لن ٌكون خٌارا اعتباطٌا، فالقانون شكل من أشكال 



الفكر اإلنسانً، ولٌس من المتوقع أن ٌتوحد اإلنسان على مستوى رإاه التً تحددها وتتحكم 

فٌها مجموعة من العوامل ذات المرجعٌة اإلقتصادٌة أو السٌاسٌة أو اإلٌدٌولوجٌة، لذا وجد 

 .القانون كوسٌلة ألنسنة وتخلٌق وضبط العالقات بٌن البشر

 

فالقانون لم ٌستبعد ما ٌتهدد بالشخص القانونً، طبٌعٌا كان أو معنوٌا، مع استحضار كون 

النشاط اإلقتصادي عموما ومٌدان األعمال المتصل به على وجه الخصوص ملا بالمخاطر 

التً من شؤن وقوعها أو حتى إستشرافها أن ٌإدي إلى إنهٌار النظام اإلقتصادي، وهو ما 

ٌتؤكد عند الوضعٌة التً ٌإول إلٌها األجٌر عند فصله من عمله وحرمانه من رزقه وكسب 

 .عٌشه، ألن حماٌة هذه الطبقة من صمٌم النظام العام

 

والحافز الذي دفعنا إلختٌار هذا الموضوع ٌرجع إلى عوامل ذاتٌة وأخرى موضوعٌة والتً 

 نسوق أهمها كاآلتً؛

 

، وتبرز األهمٌة أكثر فً أن -المقاولة والقانون–ارتباط الموضوع بوحدة البحث والتكوٌن  -

إنتعاش النشاط اإلقتصادي ٌرتبط بإنتعاش وإزدهار المقاولة، والتً تتطلب ٌد عاملة قوٌة 

 .ومإهلة

 

األزمة اإلقتصادٌة التً ٌعرفها سوق الشؽل وما ٌتولد عنها من قلة العرض وكثرة  -

 .الطلب، مما شكل نوعا من التوتر والتخوؾ فً أواسط هذه الطبقة الكبٌرة من المجتمع

 

العمل على قراءة متؤنٌة لترسانة من النصوص التشرٌعٌة، أو البحث عن أخرى  -

وإستجالء موطن الخلل بالمقارنة مع تشرٌعات أخرى لمساٌرة متطلبات الحٌاة العملٌة 

والنشاط اإلقتصادي وذلك إلٌجاد حل لمعادلة ثالثٌة صعبة تتمثل فً المشؽل واألجٌر 

 .واإلقتصاد

 

وتبعا لذلك فإن موضوع حماٌة األجراء من الفصل التعسفً ٌكتسً أهمٌة كبٌرة من خالل 

البحث عن مناخ ٌكفل الحماٌة القانونٌة لألجراء خاصة أمام وضع ٌتسم بانتشار سلوكات 

تمس بحقوقهم، لتظهر الحاجة ماسة للتدخل للحفاظ على توازن وإستقرار األوضاع 

 .اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لهم

 

كما تتجلى األهمٌة الكبرى لهذا الموضوع بالنظر إلى الفصل التعسفً وتؤثٌره فً حٌاة أي 

عامل، لذا فتناول الجانب الحمابً لهذا الموضوع ال ٌقل أهمٌة عن أي موضوع ٌتعلق 



، -إذ أن أؼلب المنازعت المتعلقة بهذا المجال مرتبطة أساسا بالفصل–بمجال الشؽل 

ومالمسة مدى نجاعة القوانٌن خاصة بعد صدور مدونة الشؽل فً خلق ذلك التوازن 

المنشود بٌن الحماٌة القانونٌة لألجٌر من أن ٌكون عرضة للفصل التعسفً وبٌن المحافظة 

 .على المقاولة كنواة لالقتصاد الوطنً

 

لما له من -ولن تتضح هذه األهمٌة أكثر إال من خالل دراسة الجانب التطبٌقً لهذه الحماٌة 

وذلك بإستقراء األحكام والقرارت القضابٌة الصادرة فً هذا الموضوع ومدى - أهمٌة

 .مساهمتها فً تحقٌق التوازن بٌن ما هو اقتصادي وما هو اجتماعً

 

وما زاد هذا الموضوع أهمٌة خاصة من خالل الفترة التدرٌبٌة التً قضٌناها فً المندوبٌة 

الجهوٌة للشؽل وكثرة الشكاٌات التً تستقبلها هذه األخٌرة والتً ٌكون طرفٌها كل من 

األجٌر والمشؽل ٌلعب من خاللها مفتش الشؽل دورا حبٌا قصد الوصول إلى هدنة وصلح 

بٌنهما، خاصة وأن الواقع العملً لمفتشً الشؽل أثبت لنا أن اللجوء إلٌهم عند وقوع أي 

معتبٌرٌن ذلك ضرورٌا قبل اللجوء  (...خاصة المتعل بالفصل،)نزاع بٌنهم وبٌن مشؽلٌهم 

 .إلى المحكمة، مما جعل دور مفتش الشؽل فً إجراء الصلح دورا متمٌزا وناجحا

 

 :المنهج المعتمد فً البحث •

 

إن البحث القانونً بحث علمً ممنهج، فكان من الالزم أن ٌستفٌد قدر المستطاع من مناهج 

البحث العلمً المتداولة، وقد حاولنا اإلستعانة بمجموعة من المناهج من خالل إعطاء هذا 

البحث مقاربة قانونٌة باألساس، واتبعنا فً هذا الموضوع منهجا وصفٌا تحلٌلٌا فً نفس 

الوقت ومقارنا من خالل المقارنة بٌن مختلؾ النصوص القانونٌة واإلجتهادات القضابٌة، 

مع االستعانة بكل من القٌاس والترجٌح، منطلقٌن من قاعدة مفادها أن البحث القانونً ال 

ٌهدؾ إلى وضع حل أو مجموعة حلول للمشاكل المثارة فقط، وإنما هو موضوع للمعرفة 

العلمٌة الممنهجة المبنٌة على قواعد تعكس مقاربة النص القانونً واإلجتهاد القضابً 

 .واآلراء الفقهٌة لتشكل بناء قانونٌا متكامل العناصر

 

 :إشكالٌة الموضوع •

 

بما أن موضوعنا ٌنصب على بحث ودراسة حماٌة األجراء من الفصل التعسفً دراسة على 

ضوء مدونة الشؽل والعمل القضابً فإننا سنعمد إلى رصد ألهم اآلثار التً تلحق األجراء 

 .جراء الفصل التعسفً وإبراز الوسابل الكفٌلة للحماٌة من هذا األخٌر



 

وٌدور هذا البحث حول إشكال مركزي مفاده؛ ماهً الضمانات التً جاءت بها مدونة 

الشؽل لحماٌة األجراء من الفصل التعسفً؟ وكٌؾ تدخل القضاء لتطبٌق مقتضٌات هذه 

 الحماٌة؟

 

وعالوة على ما ٌطرحه النص القانونً من تؤوٌالت وتضارب ٌجعل قٌمته تتؤثر عمال 

ومنه، . بالقاعدة القابلة أن قٌمة النص القانونً ٌكمن فً تفعٌله وتطبٌقه على أرض الواقع

هل ٌكفً توفر الوسابل القانونٌة لتحقٌق الحماٌة للطبقة العاملة من التشرد للبحث عن عمل 

جدٌد فً وقت قل فٌه العرض وكثر الطلب على الشؽل؟ وهل ما جاءت به مدونة الشؽل 

ٌعتبر كافٌا لتحقٌق هذه الحماٌة أم تكرس فقط وضعا قابما؟ وهل فعال تحققت هذه الحماٌة 

 من خالل توجهات القضاء؟

 

كما أن الحماٌة المخولة لألجراء من التعسؾ فً الفصل تختلؾ حسب صنؾ األجراء، إذ 

أن هناك فبات خاصة من األجراء خولت لهم حماٌة خاصة من خالل تدخل مفتش الشؽل؛ 

فماهً الحماٌة المخولة لهذه الفبات، وهل ٌلعب مفتش الشؽل دورا كبٌرا فً تحقٌق هذه 

 الحماٌة؟

 

كل هذه اإلشكاالت وؼٌرها التً سنتناولها بالدراسة والتحلٌل، بالمقابل سوؾ نحاول قدر 

المستطاع حتى تكون دراستنا متكاملة أن نقوم بتقوٌة بحثنا بؤحكام وقرارات قضابٌة عدة، 

حٌث إن اإلجتهاد القضابً وتوجهاته من شؤنه أن ٌدعم موضوع هذه الدراسة، وٌحد من 

الثؽرات التً تواكب النص القانونً خاصة فً محاولة منه لخلق التوازن بٌن المصالح 

باإلضافة إلى االقتصادي الوطنً بإعتبار - األجٌر والمشؽل- المتضاربة لطرفً عقد الشؽل

أن انعكاسات هذا القرار توثر فٌهم بصفة عامة وخاصة منه األجٌر بإعتباره الطرؾ 

 .الضعٌؾ فً هذه الحلقة

 

 خطة البحث •

 

من خالل اإلشكاالت أعاله وؼٌرها التً سوؾ نتناولها، وذلك باإلستناد لما جاءت به مدونة 

 1948الشؽل مع إستحضار المواقؾ القضابٌة السابقة فً ظل النظام النمودجً لسنة 

الملؽى بالنسبة لإلجراءات التً لم ٌحصل فٌها أي تؽٌٌر، وكذا الالحقة لصدور مدونة 

الشؽل، باإلضافة إلى إٌراد بعض المواقؾ القضابٌة األجنبٌة خاصة منها الفرنسٌة 

 .والمصرٌة بإعتبار التقارب فً المواقؾ والقوانٌن بٌنها وبٌن التشرٌع المؽربً



 

ومن ذلك إرتؤٌنا مناقشة هذا الموضوع، والبحث عن مختلؾ اإلشكاالت التً ٌطرحها 

 :بتقسٌمه إلى فصلٌن ربٌسٌٌن

 

 مظاهر حماٌة األجراء من الفصل التعسفً: الفصل األول

 

 آثار الفصل التعسفً من خالل التشرٌع واإلجتهاد القضابً: الفصل الثانً

 

 

 

 :الفصل األول

 

 مظاهر حماٌة األجراء من الفصل التعسفً

 

 

 

 

 

ٌشهد العالم مجموعة من التطورات على المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعً وكذا السٌاسً، 

مما دفع إلى خلق مقاوالت عدة للتشجٌع على مواكبة هذه التؽٌرات خاصة منها اإلقتصادٌة 

وما صادفها من تطور تكنولوجً، وبذلك كان لزاما لتؤسٌس هذه المقاوالت توفر عناصر 

 .أساسٌة تتمثل فً كل من الوسابل البشرٌة والمادٌة باإلضافة إلى رأسمال

 

وبإعتبار المقاولة شخص معنوي كان البد من مسٌر ٌستخدم معه ٌد عاملة تسمى باألجراء، 

 .لتحقٌق توازن إقتصادي فً إطار عالقة الشؽل

 

فؤصبحت عالقات الشؽل فً ظل هذا التحول، تقوم على أساس تعاقدي بحت خاضع إلرادة "

األطراؾ بعٌدا عن تدخل الدولة، واعتبر العمل المبرم بٌن األجٌر والمشؽل هو التنظٌم 

النموذجً العادل للعمل، إال أن هذه المساواة والتً كانت أساس المذهب الفردي، كانت 

نظرٌة فقط، وانعكست سلبا على األجٌر الذي كان ملزما بقبول شروط العمل المجحفة التً 

ٌفرضها المشؽل لكون األجٌر الطرؾ الضعٌؾ اقتصادٌا فً عالقة تعاقدٌة ؼٌر متكافبة، 

 . "...مما ٌعرضه ألسوأ أنواع اإلستؽالل وأبشعها



 

ووعٌا من المشرع المؽربً بهذه الممارسات، عمل على سن وتكرٌس تشرٌع اجتماعً فً 

إطار مدونة الشؽل، هذه األخٌرة التً جاءت بمستجدات حمابٌة ألطراؾ العالقة الشؽلٌة 

 .خاصة األجٌر

 

ولما كانت الؽاٌة األساسٌة من إصدار مدونة الشؽل هً صٌانة حقوق األجراء داخل 

المقاولة، ٌحق لنا أن نتساءل، إلى أي حد استطاع المشرع المؽربً من خالل نصوص هذه 

المدونة أن ٌكرس حماٌة فعالة لهم؟ وأٌن تتجلى هذه الحماٌة؟ وهل كان للقضاء دور فً 

ترسٌخ هذه الحماٌة والخروج بما هو مسطر إلى ما هو واقعً ومطبق من خالل األحكام 

 الصادرة عنه؟

 

إلستجالء هذه اإلشكاالت ارتؤٌنا معالجة هذا الفصل من خالل مبحثٌن ربٌسٌٌن، نتناول فً 

المبحث األول كل من الوسابل التشرٌعٌة فً حماٌة األجراء من التعسؾ فً الفصل، على 

أن نخصص المبحث الثانً للحدٌث عن دور الرقابة اإلدارٌة والقضابٌة فً حماٌة األجراء 

 .من الفصل التعسفً

 

  

 

 الضوابط التشرٌعٌة فً حماٌة األجراء من الفصل التعسفً: المبحث األول

 

 

 

لقد كانت رؼبة المشرع المؽربً أكٌدة فً حماٌة وصٌانة حقوق األجراء وخاصة الحق فً 

استقرار الشؽل، لذلك نجده قد وضع ضوابط تشرٌعٌة تقنن هذه الحماٌة التً رسمها القانون 

 .لحماٌة وردع كل تعسؾ من شؤنه اإلخالل بهذا اإلستقرار

 

وقد عملت مدونة الشؽل على تكرٌس قواعد حمابٌة والتدخل إلعادة التوازن فً العالقات 

الشؽلٌة وتقرٌر الحماٌة الواجبة لألجٌر، وذلك بوضع مجموعة من الضوابط التشرٌعٌة منعا 

، كما تتمثل (المطلب األول)لكل تعسؾ من طرؾ المشؽل أثناء ممارسة سلطته التؤدٌبٌة 

هذه الضوابط فً فرض إجراءات شكلٌة على المشؽل ٌلزم بإحترامها قبل أن ٌتخذ قرارا 

 .(المطلب الثانً)بفصل األجٌر 

 



 

 

 حدود تؤثٌر السلطة التؤدٌبٌة للمشؽل فً مواجهة حقوق األجراء: المطلب األول

 

 

 

ٌقاس نجاح أو إخفاق المقاولة بمدى تنفٌذ التعلٌمات واألوامر الصادرة عن المشؽل على 

ال وجود لمإسسة قابلة للحٌاة والتواصل دون أوامر وتوجٌهات حتى تستطٌع » : أساس أنه

 . «تحقٌق أهدافها

 

ولكً ٌتم تنفٌذ تعلٌمات وأوامر المشؽل بالشكل المطلوب، كان ال بد من اإلعتراؾ له 

 .بالسلطة التؤدٌبٌة داخل المإسسة

 

وهكذا فلضمان نجاعة سلطة المشؽل فً إدارة مشروعه داخل المقاولة وسعٌا منه لتحقٌق 

األهداؾ المرجوة من المشروع، فقد عمل المشرع بتمتٌع المشؽل بسلطة تؤدٌبٌة تمكنه من 

توقٌع الجزاء على كل من أخل بإلتزاماته المهنٌة أو خالؾ التعلٌمات الموجهة له من طرؾ 

 . أطر اإلدارة والتسٌٌر

 

وٌرجع األساس القانونً للسلطة التؤدٌبٌة للمشؽل لعدة نظرٌات، فهناك من ٌرجعها لتفوٌض 

الدولة لحقها فً العقاب ، وبٌن من ٌسندها لحق الملكٌة ، فً حٌن ٌذهب البعض اآلخر إلى 

 . إسنادها لألعراؾ المهنٌة، فٌما ٌرجعها آخرون إلى نظرٌة المشروع

 

سلطة قانونٌة موضوعها فرض قاعدة : "وعلٌه ٌمكن تعرٌؾ السلطة التؤدٌبٌة للمشؽل بؤنها

سلوكٌة على األجراء الذٌن ٌشتؽلون فً المشروع اإلقتصادي عن طرٌق عقوبات محددة 

 . "توقع على المخل بهذه القاعدة التً تظهر فً شكل أوامر وتعلٌمات للمشؽل

 

من خالل هذا التعرٌؾ فإن السلطة التؤدٌبٌة التً ٌتمتع بها المشؽل والتً تخوله حق توقٌع 

الجزاء على األجراء الذٌن ٌخلون بالتزاماتهم المهنٌة أو مخالفة لقواعد النظام الداخلً وكذا 

عدم اإلنصٌاع لتوجٌهات وتعلٌمات مشؽلهم، ال تمارس بكٌفٌة مطلقة وإنما تبقى فً حدود 

وذلك بوضع مجموعة من القٌود على هذه السلطة من أجل حماٌة األجراء من الممارسات 

 .التعسفٌة التً قد تصدر عن المشؽل

 



ولما كان الهدؾ من إصدار مدونة الشؽل هو الحفاظ على حقوق األجراء داخل المقاولة، 

فٌحق لنا أن نتساءل عن الضمانات التً خولتها هذه المدونة لفابدة األجراء من خالل تحدٌد 

 .(الفقرة الثانٌة)والعقوبات التؤدٌبٌة  (الفقرة األولى)األخطاء التؤدٌبٌة 

 

 

 

 صالحٌة المشؽل فً تحدٌد األخطاء التؤدٌبٌة: الفقرة األولى

 

 

 

ٌعتبر الخطؤ أهم ركن من أركان المسإولٌة عموما سواء كانت جنابٌة أو مدنٌة، أو تؤدٌبٌة 

 . وإن اختلفت طبٌعة ذلك الخطؤ من مجال آلخر

 

فمثال الخطؤ فً مجال المسإولٌة التقصٌرٌة ٌتخذ أشكاال متعددة، فقد ٌكون عمدٌا وقد ٌكون 

ؼٌر عمدي، وٌجمع بٌنهما ما ٌعرؾ باإلخالل بواجب قانونً وما ٌفرق بٌنهما هو قصد 

 . اإلضرار بالؽٌر الذي ٌتوفر فً األول وال ٌتوفر فً الثانً

 

وبالرجوع إلى مدونة الشؽل نجد أن المشرع لم ٌعرؾ الخطؤ التؤدٌبً شؤنه فً ذلك شؤن 

 .باقً التشرٌعات األخرى كالمشرع الفرنسً والتونسً وكذا المصري

 

اإلخالل بالقٌام بالواجبات التً ٌقتضٌها : " وقد عرؾ بعض الفقهاء الخطؤ التؤدٌبً بؤنه

حسن النظام واستمرار العمل بالمنشؤة التً ٌنتمً إلٌها الملتزم، أو عرقلة األهداؾ التً 

 . "خصص ألجلها

 

إال أن المشرع المؽربً فً مدونة الشؽل الجدٌدة اكتفى بتوظٌؾ الخطؤ الجسٌم والخطؤ ؼٌر 

 . الجسٌم

 

 

 

 التمٌٌز بٌن الخطؤ الجسٌم والخطؤ ؼٌر الجسٌم: أوال

 

 



 

لم ٌعمل المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل على تعرٌؾ ال الخطؤ الجسٌم وال الخطؤ 

ؼٌر الجسٌم، وإنما فقط اكتفى بتحدٌد الحاالت التً ٌعتبر فٌها الخطؤ جسٌما وهً الواردة 

أما الخطؤ ؼٌر الجسٌم فلم ٌحدد حاالته وإنما اكتفى فقط بتحدٌد . ش . من م39فً المادة 

العقوبات التؤدٌبٌة المتخذة فً حق األجٌر ؼٌر المرتكب للخطؤ الجسٌم والتً حصرها فً 

 . ش. من م37المادة 

 

وٌنتج عن عدم حصر المشرع المؽربً لالبحة األخطاء الجسٌمة فً مدونة الشؽل إشكالٌة 

الخلط بٌن الخطؤ الجسٌم والخطؤ ؼٌر الجسٌم، مما ٌرتب آثار سلبٌة قد تإثر فً ضمانات 

األجراء خاصة أن المشرع قد ٌعمد إلى تكٌٌؾ الخطؤ بكونه جسٌما رؼم أنه ال ٌرقى إلى 

درجة الجسامة، مما ٌإدي إلى فصل األجٌر من المإسسة دون تخوٌله مهلة اإلخطار وال 

 .الحق فً التعوٌض عن الفصل وال التعوٌض عن الضرر

 

فبخالؾ التشرٌع المؽربً الذي لم ٌعرؾ الخطؤ الجسٌم وال الخطؤ ؼٌر الجسٌم، فإننا نجد 

بعض التشرٌعات المقارنة قد عملت على تجاوز هذا اإلشكال ومن ذلك التشرٌع المصري 

 المتعلق بالبحة نموذجٌة لتنظٌم العمل، حٌث 7/2/1982 بتارٌخ 33من خالل قانون رقم 

تنقسم هذه الالبحة إلى نوعٌن من المخالفات، فالنوع األول ٌتضمن المخالفات المتعلقة 

 . بمواعٌد العمل والنوع الثانً ٌتعلق بنظام العمل

 

ورؼم أن المشرع المؽربً لم ٌعرؾ الخطؤ الجسٌم والخطؤ ؼٌر الجسٌم من خالل مدونة 

 37حٌث خصصت المادة . الشؽل إال أنه مٌز بٌنهما ومنع فصل األجٌر دون مبرر مقبول 

منها لألجٌر المرتكب لخطؤ ؼٌر جسٌم والذي ٌتخذ فً حقه إحدى العقوبات األربع 

 األخطاء الجسٌمة التً تإدي 39المنصوص علٌها فً نفس المادة، فً حٌن حددت المادة 

 .إلى فصل األجٌر فً حالة إتٌانه إلحدى الحاالت المنصوص علٌها فً هذه المادة

 

وٌمكن تفادي إمكانٌة الخلط بٌن الخطؤ الجسٌم والخطؤ ؼٌر الجسٌم عن طرٌق القضاء إذ هو 

الذي سٌحدد هل األمر ٌتعلق بخطؤ جسٌم أم ال فً إطار ما ٌملكه من سلطة تقدٌرٌة عن 

 من م ش حٌث 42طرٌق إجراء بحث وٌجد ذلك أساسه من خالل الفقرة األخٌرة من المادة 

 :تنص على أنه

 

ٌخضع لمراقبة السلطة القضابٌة القرارات التً ٌتخذها المشؽل فً إطار ممارسة سلطته  »

 .«التؤدٌبٌة



 

كما ٌمكن تفادي هذا الخلط من خالل التنصٌص على بعض األخطاء الجسٌمة ؼٌر 

 . فً النظام الداخلً للمقاولة39المنصوص علٌها فً المادة 

 

باإلضافة إلى أن عدم تحدٌد نوع األخطاء فً المدونة من شؤنه أن ٌإثر فً ضمانات األجٌر 

وذلك من خالل سهولة إٌقاع العقوبة تؤدٌبٌة على األجٌر بمجرد إثباته فعال لم ٌتم التنصٌص 

 . علٌه

 

وفً ظل ؼٌاب التعرٌؾ التشرٌعً للخطؤ الجسٌم سواء فً ظل التشرٌع الملؽى أو فً ظل 

 :مدونة الشؽل، نشٌر إلى قرار صادر عن المجلس األعلى جاء فٌه

 

وحٌث إن ارتكاب الخطؤ الجسٌم من طرؾ األجٌر ٌبرر فسخ من جانب المشؽلة وٌسمح "

 . "لها بطرده فورا دون سابق إعالم وال ٌبقى له الحق فً أي تعوٌض

 

ومن خالل هذا القرار ٌمكن إعتبار الخطؤ الجسٌم ذلك الفعل الذي ٌجعل من ؼٌر الممكن 

 .الحفاظ على العالقة التعاقدٌة ولو أثناء مهلة اإلخطار وال ٌبقى لألجٌر الحق فً التعوٌض

 

واعتبره أحد الفقه أن الخطؤ الجسٌم هو الذي ٌرتكبه األجٌر أثناء عمله أو خارجه، وٌكون 

له تؤثٌر بالػ األهمٌة أو الجسامة على عالقة الشؽل أو ٌسر العمل بالمقاولة، أو هو الذي 

 .تستحٌل معه إستمرار عالقة الشؽل

 

وبصفة عامة فإن التمٌٌز الجوهري بٌن الخطؤ الجسٌم والخطؤ ؼٌر الجسٌم ٌتمثل فً العقوبة 

المتخذة من طرؾ المشؽل، فاألجٌر الذي ٌرتكب خطؤ جسٌما فإنه ال محالة ٌعاقب بالفصل 

كما تنص -من العمل مباشرة دون إستفادته من أي حق، أما األجٌر المرتكب لخطؤ ٌسٌر 

فتتخذ فً حقه إحدى العقوبات التؤدٌبٌة المنصوص علٌها فً - علٌه بعض الكتابات الفقهٌة

 .ش. من م37المادة 

 

 تدخل المشؽل بتحدٌد بعض األخطاء فً النظام الداخلً: ثانٌا

 

ٌتمتع المشؽل بسلطة واسعة من أجل ضمان السٌر الحسن للعمل داخل المقاولة، إذ ٌخضع 

تنظٌم العمل داخل هذه األخٌرة فً جزء منه لمقتضٌات اإلتفاقٌة الجماعٌة وشروط عقد 

العمل الفردي والعرؾ والمواثٌق الدولٌة، وحرصا من المشرع على ضمان وحماٌة العالقة 



الشؽلٌة وإستقرارها، فقد أوجب على المشؽل وضع النظام الداخلً فً كل مقاولة تشؽل 

 . أكثر من عشرة أجراء

 

وهناك من اعتبر النظام الداخلً بؤنه بمثابة دستور للمقاولة، ونظرا ألهمٌته حدد المشرع 

 .إجراءات قانونٌة وإدارٌة إلعداده ونفاذه فً حق األجراء

 

فاألجٌر ملزم بؤحكام الالبحة الموجودة فً النظام الداخلً، فهً تستمد قوتها من الحق 

المقرر لصاحب العمل فً إدارة منشآته وتنظٌم العمل بها واإلشراؾ على عماله، طالما 

كانت ممارسته لهذا الحق مجردة من التعسؾ وقصد اإلساءة لهم، وٌلزم األجراء بإطاعتها 

 . ما دامت فً حدود القانون والعقد واآلداب ولم ٌكن فً إطاعتها ما ٌعرضهم للخطر

 

وٌمكن القول بؤن النظام الداخلً عبارة عن وثٌقة مكتوبة ٌعمل من خاللها المشؽل بتحدٌد 

 .اإلجراءات الضرورٌة الخاصة باألجراء فٌما ٌخص صحتهم وسالمتهم والتدابٌر التؤدٌبٌة

 

ش وضع النظام الداخلً خالل سنتٌن من فتح المقاولة، وذلك . من م138وقد أوجبت المادة 

بعد أن ٌطلع علٌه مندوبو األجراء والممثلون النقابٌون إن وجدوا، على أن ٌوجه بعد ذلك 

كل هذا لتحقٌق ؼاٌة مفادها حماٌة األجراء من تعسؾ . إلى وزارة التشؽٌل للموافقة علٌه

أرباب العمل، وكذا فإن المشاركة الفعلٌة فً وضع النظام الداخلً من طرؾ ممثلً العمال 

 .ٌجعل تسٌٌر المقاولة أكثر دٌمقراطٌة وٌعطً نفسا إلستمرار نشاط المقاولة

 

وقد أكد المجتمعون فً المإتمر الدولً الخامس لقانون الشؽل والضمان اإلجتماعً الذي 

 بؤن العمال ٌمٌلون أكثر إلى اإلعتراؾ بوجوب إقامة النظام الداخلً 1963انعقد بلٌون سنة 

واإللتزام بمراعاته خاصة إذا علموا أنه أبرم بمشاركة واتفاق مع ممثلٌهم الذٌن ساهموا فً 

 . محتواه

 

 أن النظام الداخلً ٌحتوي على عدة أحكام متعلقة بحسن 139والمالحظ من خالل المادة 

ومنه ٌمكن لنا . سٌر عمل المقاولة، وما ٌهمنا فً هذا اإلطار هو الجانب المتعلق بالتؤدٌب

ؼٌر -طرح التساإل اآلتً؛ ما هً سلطة المشؽل فً تحدٌد بعض األخطاء التؤدٌبٌة 

 فً النظام الداخلً؟- المنصوص علٌها فً مدونة الشؽل

 

 حٌث إن المشرع عمل 140 و139كإجابة على هذا التساإل، ٌمكننا الرجوع إلى المادتٌن 

لذلك فقد خول . على وضع اإلجراءات المتبعة فً وضع التدابٌر التؤدٌبٌة فً النظام الداخلً



الحق فً - قصد حسن تسٌٌر العمل داخل المقاولة وتحقٌق أهدافها-المشرع لربٌس المقاولة 

وضع نظام داخلً للمقاولة التً ٌسٌرها، وبعٌدا عن التعسؾ فً حق األجراء واحترام 

الضوابط المتعلقة بالتؤدٌب كان لزاما على المشؽل وضع البحة باألخطاء التؤدٌبٌة 

 .والعقوبات التؤدٌبٌة فً هذا النظام وإلصاقه داخل المإسسة لٌصل إلى علم األجراء

 

وتفادٌا لتعسؾ أرباب العمل فً وضع النظام الداخلً فقد تدخل المشرع بضرورة استشارة 

مندوب األجراء وكذا السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل ونشر وإشهار األخطاء التؤدٌبٌة 

 . ضمن هذا النظام

 

من هنا ٌثار التساإل عن مدى إلزامٌة استشارة هذه الهٌبات فً وضع النظام الداخلً؟ 

" ش عبارة . من م138لإلجابة عن هذا التساإل ٌمكن القول بؤن المشرع استعمل فً المادة 

 .التً تفٌد اإللزام" ٌجب 

 

فاستشارة هذه الهٌبات بمناسبة وضع األخطاء التؤدٌبٌة فً إطار النظام الداخلً ٌعد بمثابة 

ضمانة لألجراء من أجل تفادي تعسؾ المشؽل وكذا إتاحة الفرصة لهإالء من أجل معرفة 

مدى إحترام المشؽل للشرعٌة القانونٌة عند تهٌبه للنظام الداخلً، كما ٌكمن لهذه الهٌبات 

عدم الموافقة على النظام الداخلً وإدخال بعض التعدٌالت علٌه وذلك فً حالة تكٌٌؾ 

 .ش. من م39األخطاء ؼٌر الجسٌمة بمثابة أخطاء جسٌمة خاصة ؼٌر المحددة فً المادة 

 

وبعد إستشارة هذه الهٌبات حول النظام الداخلً والموافقة علٌه ٌتم إعالم األجراء بمحتواه 

وتعلٌقه فً مكان إعتاد األجراء دخوله وتسلٌم نسخة منه لألجٌر حسب ما تإكده المادة 

 . ش. من م140

 

وٌعتبر إعالم األجراء بالنظام الداخلً من بٌن الوسابل الحمابٌة لألجراء من التعسؾ خاصة 

أنه ٌحتوي على البحة من األخطاء التؤدٌبٌة التً تمكن األجٌر من اإلطالع علٌها ومعرفة 

 .عقوبة كل خطؤ على حدا كما ٌبٌن الفرق بٌن ما ٌعد خطؤ جسٌما وخطؤ ؼٌر جسٌم

 

إال أنه رؼم الضمانة التً ٌحملها النظام الداخلً لألجراء فإن هذه الحماٌة تبقى نسبٌة 

وهشة، خاصة وأن المشرع لم ٌلزم المشؽل أثناء وضعه للنظام الداخلً بإستشارة لجنة 

المقاولة فً حالة وجودها خاصة أنها تمثل األجراء داخل المقاولة، كما لم ٌلزم بتسلٌم نسخة 

منه إلى مفتش الشؽل خاصة أن مهمة هذا األخٌر تتمثل فً مراقبة مدى تطبٌق المقاوالت 

الخاضعة لمدونة الشؽل للمقتضٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة والذي كان من األولى استشارته 



 .فً وضع البحة األخطاء التؤدٌبٌة فً النظام الداخلً

 

كذا من بٌن النواقص التً تعاب على وضع النظام الداخلً هو ؼٌاب أي جزاء جنابً فً 

 من 142حالة مخالفة اإلجراءات المتبعة لوضع هذا النظام وهوما تإكده مقتضٌات المادة 

 درهم فً حالة عدم وضع النظام 5000 إلى 0200ش إذ جؤت بؽرامة تتراوح ما بٌن .م

الداخلً داخل األجل القانونً، فإن عدم إطالع األجراء علٌه وعدم تحدٌد المشؽل لٌوم 

إستقبال كل أجٌر من أجرابه، فإنه بذلك لم ٌحدد أي جزاء فً حالة عدم إطالع مندوب 

 .األجراء وكذا السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل

 

 

 

 أحقٌة المشؽل فً إٌقاع العقوبات التؤدٌبٌة: الفقرة الثانٌة

 

 

 

كلما كانت هناك جماعة من األفراد إال وكونوا لنا نظاما اجتماعٌا، ترأسه سلطة معٌنة 

لفرض قواعد سلوك إلحترام هذا النظام، والمقاولة جزء من هذا النظام، وحتى تحقق 

أهدافها ال بد أن تتوفر على سلطة تتمثل فً المشؽل قصد فرض تعلٌمات على األجراء 

لحسن سٌر المقاولة، وحتى ٌكون لهذه التعلٌمات صدى فاعل لدى األجراء كان البد من 

 .فرض عقوبات على كل إخالل من شؤنه أن ٌؽٌر سٌر المقاولة

 

ورؼم السلطة المخولة للمشؽل فً إطار توقٌع العقوبات التؤدٌبٌة فً حق األجٌر المرتكب 

للخطؤ التؤدٌبً، إال أنه حماٌة له من تعسؾ المشؽل ألزم المشرع من خالل مدونة الشؽل 

 .بإحترام التدرج فً العقوبات لمنع تعسفه فً ممارسة السلطة الممنوحة له

 

 :ش أنه. من م38وهكذا فقد جاء فً المادة 

 

 .«...ٌتبع المشؽل بشؤن العقوبات التؤدٌبٌة مبدأ التدرج فً العقوبة »

 

ومن خالل هذه المادة فإن التدرج فً العقوبة ٌتخذ الشكل التالً، أي أنه فً حالة إرتكاب 

األجٌر لخطؤ ؼٌر جسٌم فإن المشؽل ٌتخذ عقوبة اإلنذار كتنبٌه األجٌر عن خطبه، وإذا 

تمادى فً هذا الخطؤ فٌحق للمشؽل إتخاذ عقوبة التوبٌخ، وإذا ما كرر إرتكاب خطؤ تؤدٌبً 



آخر ٌمكن للمشؽل أن ٌتخذ فً حقه عقوبة التوبٌخ الثانً أو التوقٌؾ لمدة ثمانٌة أٌام، وفً 

حالة ما إذا عاد األجٌر إلى إرتكاب خطؤ رابع طبق فً حقه التوبٌخ الثالث أو النقل إلى 

مصلحة أو مإسسة أخرى وإذ ما استنفد المشؽل العقوبات السابقة داخل أجل سنة ٌمكنه 

 من 38آنذاك توقٌع عقوبة الفصل، إال أن المشرع ملزم من خالل هذه العقوبات طبقا للمادة 

 . أعاله37ش بالتدرج فً توقٌعها حسب الترتٌب الموجود فً المادة .م

 

ومنه فإن استنفاد العقوبات األربع ٌحق للمشؽل عند إرتكاب األجٌر خطؤ آخر اتخاذ عقوبة 

والسإال الذي ٌطرح فً هذا الصدد؛ هل المشؽل ٌتخذ عقوبة الفصل بمجرد . الفصل

إرتكاب الخطؤ الرابع أم البد من وقوع خطؤ خامس وبالتالً ٌكون الفصل مبررا؟ وإذا كان 

الجواب باإلٌجاب، هل ٌعاقب األجٌر بعقوبة الفصل عند إرتكابه للخطؤ خارج أجل السنة 

 وكانت األخطاء السابقة كلها داخل هذه السنة؟

 

 :ش التً تنص على أنه. من م38بالنسبة للتساإل األول، فبقراءة متؤنٌة للمادة 

 

ٌتبع المشؽل بشؤن العقوبات التؤدٌبٌة مبدأ التدرج فً العقوبة وٌمكن له بعد استنفاد هذه  »

 .«العقوبات داخل السنة أن ٌقوم بفصل األجٌر، وٌعتبر الفصل فً هذه الحالة فصال مبررا

 

فالفصل ٌؤتً بعد استنفاد العقوبات التؤدٌبٌة ٌعنً أن األجٌر قد إرتكب أربعة أخطاء وعوقب 

 . علٌها برمتها، والخطؤ الخامس هو الذي بإمكانه أن ٌإدي إلى الفصل

 

أما عن التساإل الثانً، فإنه ٌجب أن ترتكب تلك األخطاء الخمسة داخل نفس السنة التً 

تبتدئ من أول خطؤ، وكلما ارتكبت برمتها داخل السنة إال حق للمشؽل إتخاذ عقوبة الفصل 

 .وٌكون هذا األخٌر مبررا

 

وٌرى أحد الفقهاء أن إتخاذ العقوبات التؤدٌبٌة بالتدرج وداخل السنة من شؤنه أن ٌإثر سلبا 

فً نفسٌة األجٌر وكذا كفاءته وعمله، وٌرى بؤن السكوت عن اإلجراءات المتخذة فً حقه 

 .ٌخلق لدٌه اضطرابات تإدي به إلى الفصل

 

فمبدأ التدرج فً العقوبة ٌعتبر من الضمانات المخولة لألجراء من تعسؾ المشؽل إذ ال 

ٌمكن إرتكاب األجٌر لخطؤ ؼٌر جسٌم مرة واحدة أن تتخذ فً حقه عقوبة التوبٌخ الثالث أو 

النقل إلى مصلحة أخرى إال قبل استنفاذ العقوبة األولى فً كل خطؤ على حدا، وهذا ٌعنً 

 حٌنما 37وهذا ما تإكده المادة . أنه ال ٌجوز إتخاذ عقوبتٌن أو أكثر عن خطؤ تؤدٌبً واحد 



 :نصت على أنه

 

 .«ٌمكن للمشؽل إتخاذ العقوبات التؤدٌبٌة التالٌة فً حق األجٌر الرتكابه خطؤ ؼٌر جسٌم »

 

فمثال ال ٌمكن للمشؽل إتخاذ عقوبة اإلنذار والتوبٌخ فً آن واحد بالنسبة لخطؤ واحد، كما ال 

ٌمكن أن ٌوقع عقوبتً التوبٌخ الثانً أو التوقٌؾ عن العمل لمدة ال تتعدى ثمانٌة أٌام عن 

 .بمعنى اختٌار إحدى العقوبتٌن" أو"خطؤ واحد ألن المشرع استعمل عبارة 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن المشؽل له كامل السلطة فً إتخاذ العقوبة التؤدٌبٌة فً حق األجٌر 

ؼٌر مرتكب لخطؤ جسٌم، إال أن هذه السلطة ؼٌر مطلقة وتكون منعدمة فً بعض 

ش التً جاءت بعدة حاالت ٌقوم بها األجٌر . من م36المجاالت، وهذا ما تنص علٌه المادة 

وال تعد من المبررات المقبولة إلتخاذ العقوبة التؤدٌبٌة أو الفصل من طرؾ المشؽل ومنها؛ 

اإلنتماء النقابً أو ممارسة مهمة الممثل النقابً وكذا المساهمة فً أنشطة نقابٌة خارج 

أوقات الشؽل أو أثناء تلك األوقات برضا المشؽل أو عمال بمقتضٌات اتفاقٌة الشؽل 

 . ...الجماعٌة أو النظام الداخلً

 

فكل هذه الحاالت ال تعد مبررا لتؤدٌب األجٌر، ونجد أن المشرع قد ركز على اإلنتماء 

النقابً بالدرجة األولى الذي ٌعتبر من أهم الحرٌات األساسٌة الممنوحة لألجراء فً مدونة 

 . الشؽل

 

 8وتعتبر التمثٌلة النقابٌة ضمانة قوٌة لألجراء من تسلط المشؽل فهً مكرسة فً الفصول 

 .  من الدستور9و 

 

وإذا كان الحق النقابً من الحقوق األساسٌة لألجراء فإن التعسؾ فً ممارسة هذا الحق ال 

 . ٌمنع المشؽل من اتخاذ العقوبات التؤدٌبٌة فً حالة تعسؾ األجٌر فً ممارسة هذا الحق

 

انطالقا مما سبق فإن السلطة الممنوحة للمشؽل إلتخاذ العقوبات التؤدٌبٌة فً حالة ارتكاب 

األجٌر لخطؤ ؼٌر جسٌم والذي ٌكون ملزما بإتخاذ التدرج فً العقوبة، ٌطرح إشكال مفاده؛ 

ما مدى مالبمة تلك العقوبة التؤدٌبٌة للخطؤ المرتكب من األجٌر؟ وسنجٌب عن هذا اإلشكال 

 .من خالل النقطة الموالٌة

 

 



 

 الحماٌة القانونٌة الممنوحة لألجٌر من خالل مسطرة اإلستماع: المطلب الثانً

 

 

عمل المشرع المؽربً على تنظٌم الجزاءات التؤدٌبٌة فً حق األجٌر قبل صدور مدونة 

 الذي 1948 أكتوبر 23 من النظام النموذجً الصادر بتارٌخ 6الشؽل بمقتضى الفصل 

 : ٌنص على أن

 

المستؤجر الذي طرد أحد مستخدمٌه لسبب خطؤ خطٌر ٌجب علٌه أن ٌخبره بذلك فً  »

 .«... ساعة من إثباته وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول48ظرؾ 

 

إال أنه بصدور مدونة الشؽل وتماشٌا مع السٌاسة التشرٌعٌة الحدٌثة للمشرع المؽربً 

وإنفتاحه على قوانٌن الشؽل المقارنة واإلتفاقٌات الدولٌة المبرمة بهذا الخصوص، وإستجابة 

لمطالب الهٌبات النقابٌة المإطرة والمدافعة عن مصالح العمال وكذا آراء الفقهاء الذٌن 

ٌنادون بضرورة توفٌر ضمانات قانونٌة تسعى للحد من تعسؾ المشؽلٌن فً ممارسة 

سلطتهم التؤدٌبٌة، ارتؤى المشرع تحٌٌن مسطرة الفصل التؤدٌبً لألجٌر وفق مقتضٌات 

 المتعلقة بإنهاء عقد الشؽل باإلرادة المنفردة للمشؽل، 1982 لسنة 158اإلتفاقٌة الدولٌة رقم 

 : والتً جاءت فً مادتها الثالثة على أنه

 

ٌتعٌن على المشؽل أن ٌتٌح لألجٌر فرصة الدفاع عن نفسه فً مواجهة اإلدعاءات  »

 . «الموجهة إلٌه قبل اتخاذ المقرر التؤدٌبً

 

وتظهر هذه الحماٌة القانونٌة التً خولها المشرع لألجٌر فً إطار الفصل التعسفً لرب 

 : ش والتً جاء فٌها. من م62العمل من خالل المادة 

 

ٌجب، قبل فصل األجٌر، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه باإلستماع إلٌه من طرؾ  »

 .«... المشؽل أو من ٌنوب عنه

 

وتماشٌا مع هذه المسطرة، ٌمكن لنا أن نطرح بعض اإلشكاالت من قبٌل؛ ما هً الحماٌة 

التً تقررها مسطرة اإلستماع إلى األجٌر؟ وما هً تجلٌات هذه الحماٌة؟ وما مدى إلزامٌة 

حضور الممثل النقابً أو مندوب األجراء أثناء اإلستماع لألجٌر؟ وأٌن تكمن تجلٌات هذه 

 مسطرة؟ وما هً اآلثار الناجمة عنها؟



 

 

 

 تجلٌات مسطرة اإلستماع إلى األجٌر: الفقرة األولى

 

 

 

قٌد المشرع المؽربً إنهاء عقد الشؽل بضرورة سلوك إجراءات شكلٌة قبل أن ٌتم فصل 

األجٌر بصفة نهابٌة وهذه اإلجراءات تتمثل فً إتاحة الفرصة لإلستماع إلٌه، مما ٌشكل 

 . ضمانة له والذي ٌعتبر الشؽل مورد رزقه الوحٌد

 

فهذه المسطرة المدرجة ألول مرة فً التشرٌع المؽربً تعتبر من المستجدات التً جاءت 

 .لضمان حماٌة لألجراء فً شتى القطاعات التً ٌطبق فٌها قانون الشؽل

 

وٌرى بعض الفقه أن هذه الضمانة المسطرٌة تبقى لصالح األجٌر والمشؽل أٌضا؛ فبالنسبة 

للمشؽل قد ٌكون فً حالة ؼضب أو عدم العلم بحقٌقة األمر مما ٌدفعه إلى فصل األجٌر، 

 .ولصالح األجٌر كذلك إذ تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه قبل أن ٌتم فصله من العمل

 

وما ٌجعل هذه المسطرة تضمن حماٌة قوٌة خاصة لطرؾ األجٌر، هو أنها ال تطبق فقط 

عند إتخاذ قرار الفصل وإنما كذلك عندما ٌتخذ المشؽل اإلجراءات التؤدٌبٌة المنصوص 

 واللتان تتعلقان بالتوبٌخ الثانً أو التوقٌؾ عن 37 من المادة 4 و 3علٌها فً الفقرتٌن 

العمل لمدة ال تتعدى ثمانٌة أٌام، أو التوبٌخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مإسسة أخرى 

عند اإلقتضاء مع مراعاة مكان سكنى األجٌر، مما ٌبرز وجود عدة مراحل ٌنبؽً سلوكها 

 .قبل إتخاذ قرار الفصل

 

 اإلجراءات القبلٌة لمسطرة اإلستماع إلى األجٌر: أوال

 

ٌجب قبل فصل األجٌر عن العمل سواء نتٌجة إرتكاب األجٌر لخطؤ جسٌم، أو نتٌجة توقٌع 

 داخل السنة 37 من المادة 4 و3إحدى العقوبتٌن التؤدٌبٌة المنصوص علٌهما فً الفقرتٌن 

 .إحترام عدة إجراءات قبل توقٌع هذه العقوبات

 

وهكذا فؤول إجراء ٌتعٌن على المشؽل التقٌد به هو إبالغ األجٌر بالمخالفة المرتكبة حتى 



 بصٌؽة اإللزام حماٌة 62ٌتمكن من إعداد دفاعه قبل اإلستماع إلٌه لدى فقد جاءت المادة 

لألجٌر، وبالتالً ٌجب قبل فصله أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بحضور المشؽل أو من 

ٌنوب عنه، وبحضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً بالمقاولة الذي ٌختاره األجٌر بنفسه 

 . أٌام، ابتداء من التارٌخ الذي تبٌن فٌه ارتكاب الفعل المنسوب إلٌه8فً أجل ال ٌتعدى 

 

وٌتم تحرٌر محضر فً الموضوع من قبل إدارة المقاولة، ٌوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه 

 .إلى األجٌر

 

 .وإذا رفض أحد الطرفٌن إجراء أو إتمام المسطرة ٌتم اللجوء إلى مفتش الشؽل

 

وتبعا لذلك، فإن مسطرة اإلستماع إلى األجٌر تعد ضمانة ممنوحة لحماٌة هذا األخٌر من 

تحكم وتعسؾ المشؽل أثناء توقٌعه العقوبة التؤدٌبٌة، حٌث تمكنه من نفً ما نسب إلٌه أو أن 

الخطؤ الذي ارتكبه بسٌط وال ٌرقى لدرجة الجسامة وأن هذا السلوك أو الخطؤ ؼٌر 

ش وال فً النظام الداخلً وال فً اتفاقٌة الشؽل . من م39منصوص علٌه ال فً المادة 

 .الجماعٌة

 

ش نجدها تطرح عدة إشكاالت ولعل من أبرزها؛ ما هً . من م62لكن بإستقرابنا للمادة 

الجهة التً ٌتعٌن علٌها المبادرة بفتح هذه المسطرة؟ وكٌؾ ٌتم تحدٌد اإلستدعاء؛ هل 

 برسالة كتابٌة أم بطرٌقة شفوٌة؟ أم أن المشؽل له الحرٌة فً إستدعاء األجٌر بؤٌة وسٌلة؟

 

ومن ذلك ٌمكن القول بؤن الجهة التً ٌتعٌن علٌها فتح مسطرة اإلستماع ملقاة على كاهل 

 على وجوب إتاحة الفرصة لألجٌر للدفاع عن نفسه من طرؾ 62المشؽل؛ إذ تنص المادة 

 أٌام ابتداء من التارٌخ الذي تبٌن فٌه 8المشؽل أو من ٌنوب عنه داخل أجل ال ٌتعدى 

ارتكاب الفعل المنسوب إلٌه، ومنه فالمشؽل هو الملزم بإستدعاء األجٌر قصد اإلستماع إلٌه 

 .قبل اإلقدام على الفصل

 

وإذا كان المشؽل ملزما بإستدعاء األجٌر لإلستماع إلٌه، إال أن المشرع لم ٌحدد كٌفٌة 

 استدعاءه، هل برسالة كتابٌة أم شفوٌة، أم أن المشؽل ٌبقى حرا فً طرٌقة تبلٌؽه؟

 

أما بخصوص التبلٌػ فً قانون المسطرة المدنٌة فؤهمٌته مرتبطة بحقوق الدفاع تكمن فً 

إحاطة الخصم علما باإلجراء المراد اتخاذه فً مواجهته، فإنه فً مسطرة الفصل التعسفً 

ٌجب أن تحاط كذلك بنفس الضمانات، إال أن المشرع المؽربً سكت عن الموضوع ولم 



ٌحدد كٌفٌة استدعاء األجٌر، خالفا للمشرع الفرنسً الذي نص على أن اإلستدعاء ٌتم كتابة 

 . عن طرٌق رسالة مضمونة أو رسالة تسلم إلى المعنً باألمر شخصٌا مقابل وصل استالم

 

وأمام سكوت المشرع عن تحدٌد كٌفٌة استدعاء األجٌر، فإن بعض الفقه المؽربً ، ذهب فً 

إن أول إجراء على المشؽل احترامه هو إبالغ األجٌر » :نفس نهج المشرع الفرنسً بالقول 

المتهم باإلخالل بالتزامه كتابة بما هو منسوب إلٌه، وذلك حتى ٌتمكن من إعداد دفاعه قبل 

 .«اإلستماع إلٌه

 

ونرى فً هذا الصدد، أنه كان على المشرع المؽربً أن ٌرفع كل لبس حول هذا الموضوع 

وذلك بؤن ٌنص صراحة عن كٌفٌة استدعاء األجٌر شخصٌا ٌدا بٌد أو برسالة مضمونة مع 

اإلشعار بالتوصل، كما أن طرٌقة اإلستدعاء عن طرٌق الكتابة تعتبر األفضل وذلك لتمكٌن 

 .األجٌر من إعداد دفاعه

 

 أن ٌتم 62وللمراهنة على استقرار عالقات الشؽل فإن مدونة الشؽل اشترطت فً المادة 

اإلستماع إلى األجٌر بحضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً بالمقاولة الذي ٌختاره 

وٌبقى التساإل مطروحا بخصوص بعض المقاوالت التً ال تتوفر على . األجٌر بنفسه

 . مندوب األجراء أو الممثل النقابً

 

فعلى خالؾ المشرع المؽربً الذي سكت عن إشكالٌة استعانة األجٌر الذي ٌتعلق بمقاولة 

تشؽل اعتٌادٌا أقل من عشرة أجراء، نجد المشرع الفرنسً قد مٌز بٌن الحالة التً ٌكون 

فٌها ممثل العمال إلزامٌا فٌختار األجٌر أحد األجراء التابعٌن للمإسسة والحالة التً تنعدم 

فٌها التمثٌلٌة العمالٌة، فٌستعٌن بؤي شخص حتى ولو كان من الؽٌر بشرط أن ٌكون إسمه 

 . ضمن الالبحة المعدة من طرؾ ممثل الدولة

 

فإن المشرع الفرنسً بذلك أعطى الحق لألجٌر أن ٌختار مستشارا من بٌن األجراء 

 ، وهذا المستشار ٌقوم بمساعدة األجٌر فً 1991 ٌناٌر 18بمقتضى قانون المإرخ فً 

 .المقاوالت التً ال تضم ممثلٌن للعمال

 

ومن خالل اإلستماع إلى األجٌر ٌمكن للمشؽل بعد حصوله على كل التفاصٌل تؽٌٌر قراره 

 . المتعلق بفصل األجٌر

 

باإلضافة إلى أن إشكالٌة أخرى تطرح فً ظل اإلجراءات السابقة لمسطرة اإلستماع إلى 



ش قد حددت أجل . من م62األجٌر، هً ؼٌاب تارٌخ محدد لإلستماع، فإذا كانت المادة 

اإلستماع إلى األجٌر فً ثمانٌة أٌام من التارٌخ الذي تبٌن فٌه الفعل المنسوب إلٌه، ٌمكن لنا 

 أن نتساءل هل المقصود بتارٌخ اكتشاؾ الخطؤ أو التارٌخ الذي ثبت فٌه للمشؽل هذا الخطؤ؟

 

 :وقد سبق للمجلس األعلى أن أجاب عن هذا اإلشكال فً أحد قراراته التً جاء فٌها

 

حٌث تبٌن صحة ما عابته الطالبة على قرار المطعون فٌه، وذلك أنه لما كان اإلبتمان  ...»

والمصداقٌة من العناصر األساسٌة التً تحكم عالقة األجٌر بمإسسة البنك الذي ٌعمل 

، وأن محكمة االستبناؾ عندما خلصت أن األجٌر كان موضوع طرد تعسفً من ...فٌه

طرؾ مشؽلٌه ورتب على ذلك األثر القانونً بعلة أنه رؼم علمها بكون األجٌر مساهم فً 

 من 6وعمال بمقتضٌات الفصل ...لم تقم بفصله إال بعد مضً سنة ونصؾ" سنبال"شركة 

 أٌام الذي حدده المشرع لكً 8 فإن أجل 23/10/1948النظام النموذجً الصادر بتارٌخ 

ٌوجه رسالة الطرد إلى أجٌره ال ٌبدأ من تارٌخ إبالغ المشؽل ارتكاب األجٌر لواقعة معٌنة 

وإنما ٌسري ذلك األجل من الوقت الذي ٌتؤكد فٌه المشؽل أن أجٌره ارتكب خطؤ اعتبره 

 . «...جسٌما ٌبرر طرده

 

ومنه فإن تارٌخ انطالق أجل ثمانٌة أٌام ٌنطلق من الٌوم الذي ثبت فٌه للمشؽل الخطؤ 

 .المرتكب من األجٌر

 

 اإلجراءات البعدٌة لمسطرة اإلستماع إلى األجٌر: ثانٌا

 

فً - مقرر الفصل - بعد اإلستماع إلى األجٌر والدفاع عن نفسه، ٌحرر محضر كتابً 

تبت فً محضر العقوبة التؤدٌبٌة . الموضوع من قبل إدارة المقاولة التً ٌشتؽل فٌها األجٌر

 .وتسلم نسخة منه لألجٌر (األجٌر والمشؽل)المتخذة فً حقه وٌوقع من الطرفان 

 

ومعلوم أن مضمون المحضر ٌتعلق بطبٌعة الفعل المنسوب إلى األجٌر وتارٌخ ارتكاب ذلك 

، كما ٌتضمن هذا المحضر الوسابل -مثل الشهود -الفعل وكذلك بوسابل إثبات ذلك الفعل 

الواردة فً دفاع األجٌر والنقط المثارة من طرؾ مندوب األجراء أو الممثل النقابً 

 . والموقؾ النهابً للمشؽل

 

 إبالغ األجٌر بمقرر الفصل-أ

 



 :ش على أنه. من م63تنص المادة 

 

ٌسلم مقرر الفصل إلى األجٌر المعنً باألمر ٌدا بٌد مقابل وصل أو بواسطة رسالة »

مضمونة مع اإلشعار بالتوصل داخل أجل ثمانٌة وأربعٌن ساعة من تارٌخ اتخاذ المقرر 

 .«المذكور

 

من خالل المادة أعاله ٌتبٌن أن المشرع قد خٌر المشؽل فً طرٌقة تبلٌػ المقرر لألجٌر، إما 

 .بتسلٌمه إلٌه ٌدا بٌد أو بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل

 

وٌرى بعض الفقه أنه عندما ٌتخذ المشؽل القرار بفصل األجٌر عن العمل فال ٌمكن أن ٌبلػ 

إلٌه مقرر الفصل بصفة شفاهٌة أو بواسطة أحد عماله، كؤن ٌكلؾ الحارس بإخبار األجٌر 

 .بؤنه مفصول عن العمل، فهذا ؼٌر جابز حسب مدونة الشؽل

 

إال أن التبلٌػ بواسطة البرٌد المضمون ٌثٌر بعض الصعوبات من قبٌل؛ أن الرسالة قد توجه 

إلى عنوان ال ٌقطنه األجٌر أو قد ٌتعذر استالمها وعلى هذا األساس للمشؽل استعمال 

 . وسابل أخرى تفً بنفس الؽرض كالتبلٌػ عن طرٌق المفوض القضابً

 

وحتى ٌستطٌع المشؽل التواصل مع األجٌر ٌجب على هذا األخٌر أن ٌدلً له بعنوانه 

واعتبر إتجاه فقهً آخر أن . ش . من م22الصحٌح، وهذا ما أكدته الفقرة األخٌرة من المادة 

المقصود بتبلٌػ رسالة الطرد هو وصول ما ٌفٌد الطرد إلى علم األجٌر، وأن التعبٌر عنه 

 . ٌمكن أن ٌتم ولو بصفة شفاهٌة أثناء مناقشة حادة بٌن األجٌر والمشؽل

 

وفً نظرنا فإن تسلٌم مقرر الفصل إلى األجٌر ٌدا بٌد مقابل وصل بحضور أطراؾ 

المشاركة فً جلسة اإلستماع هً الطرٌقة المثلى لتبلٌؽه كما تعتبر كذلك وسٌلة إثبات فً 

 .حالة إنكار األجٌر تسلم المقرر

 

وفً الواقع فإنه ٌجب التمٌٌز بٌن عدم تبلٌػ رسالة الفصل الناتج عن سوء نٌة األجٌر وبٌن 

عدم التبلٌػ نتٌجة تقصٌر المشؽل، فالتبلٌػ ٌكون قانونٌا إذا أرجع اإلشعار بالتوصل 

، وٌتحمل "ال ٌسكن بهذا العنوان" أو " انتقل إلى عنوان آخر"أو " مرفوض"بمالحظة 

ؼٌر " األجٌر فً هذه الحالة المسإولٌة نتٌجة إؼفاله، أما إذا أرجع اإلشعار بمالحظة 

فال ٌعتبر التبلٌػ تبلٌؽا قانونٌا وٌمكن للمشؽل توجٌه إنذار " المكان مؽلق" أو " مطلوب

 . استنادا على أوامر ربٌس المحكمة



 

وٌبقى من أهم اإلشكاالت المثارة فً هذا الصدد، هل تبلٌػ مقرر الفصل هو شرط جوهري 

 إلضفاء المشروعٌة على الفصل؟ أم أن التبلٌػ هو فقط شرط إلثبات الفصل؟

 

فهنا انقسم الفقهاء إلى اتجاهٌن، هناك من اعتبر رسالة الفصل شرط صحة والفصل تعسفٌا 

فً حالة توجه األجٌر إلى مفتش الشؽل إلتمام جلسة اإلستماع ورفض المشؽل إجراءها أو 

إتمامها، أما إذا لم ٌقم األجٌر باللجوء إلى مفتش الشؽل لٌطلب إجراء أو إتمام هذه مسطرة 

ففً هذه الحالة ٌعتبر متنازال عن حقه، وهنا ال ٌمكن األخذ برسالة الفصل منفصلة عن 

مسطرة اإلستماع وبالتالً فإن هذه الرسالة ٌنبؽً اعتبارها وسٌلة إثبات فقط وٌمكن 

 . اإلستماع إلى ادعاءات األطراؾ ألول مرة

 

فً حٌن ٌرى اتجاه آخر أن تبلٌػ مقرر الفصل لألجٌر شرط صحة بالنسبة لمسطرة الفصل، 

وٌرى بؤن هذه األخٌرة تعتبر قاعدة جوهرٌة وذلك كون تطبٌقها ورد بصٌؽة الوجوب، مما 

 .ٌظهر أنها قاعدة آمرة حتى ولو لم ٌتم ترتٌب أي جزاء على مخالفتها

 

ولم ٌسلم االجتهاد القضابً من هذا الجدل، فقد تبنى فً بداٌة األمر بؤن تبلٌػ مقرر الفصل 

 واعتبر أن تسلٌم 1974لألجٌر هو مجرد وسٌلة إثبات ، إال أنه تراجع عن هذا النهج سنة 

 . مقرر الفصل هو شرط صحة وٌتصل بجوهر النظام العام وبدونه ٌعتبر الفصل تعسفٌا

 

 إخبار مفتش الشؽل بمقرر الفصل-ب

 

أحاط المشرع فصل األجٌر بجملة من اإلجراءات التؤدٌبٌة التً ٌجب على المشؽل احترامها 

وإال كان الفصل تعسفٌا، وتتحدد هذه اإلجراءات فً ضرورة إبالغ األجٌر بمقرر الفصل، 

 .باإلضافة كذلك إلى إبالغ مفتش الشؽل به

 

ش صراحة على توجٌه نسخة من مقرر عقوبة الفصل إلى . من م64فقد نصت المادة 

العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل لما لهذا األخٌر من دور فً حل نزاعات الشؽل الفردٌة، حٌث 

 . أن المشرع قد أوكل لمفتش الشؽل مهمة إجراء محاولة التصالح فً هذه النزاعات

 

وتفادٌا للجوء إلى القضاء ٌقوم مفتش الشؽل بالتدخل حبٌا بٌن المشؽل واألجٌر لحل 

 :نزاعاتهم بإحدى الطرٌقتٌن

 



إما أن ٌعمل عن طرٌق اإلتفاق بإرجاع األجٌر إلى عمله، و فً حالة تعذر هذا الحل ٌقترح 

 . على األطراؾ تعوٌضا إذا كان الفصل مبرر

 

وٌرى أحد الفقه بؤن الؽاٌة من توجٌه نسخة من هذا المقرر إلى العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل 

هً فقط لإلخبار واإلستعداد فً حالة ما إذا طلب األجٌر الشروع فً مسطرة الصلح قبل 

 .رفع الدعوى أمام المحكمة

 

ش لم تلزم المشؽل بعد توجٌه مقرر الفصل إلى العون . من م64والمالحظ أن المادة 

المكلؾ بتفتٌش الشؽل بؤي قٌد زمنً، عكس ما جاء فً المقتضٌات الواردة فً الفصل 

 الملؽى، التً كانت تحتم إخبار عون التفتٌش فً 1948 أكتوبر 23السادس من قرار 

 .ظرؾ ثمانٌة أٌام ابتداء من ٌوم إثبات الخطؤ التؤدٌبً

 

وجب على المشؽل -وبالتالً فإن تبلٌػ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل ٌعتبر شرطا جوهرٌا 

فً مسطرة الفصل التؤدٌبً وهذا ما قضى به المجلس األعلى فً أحد قراراته - احترامه

 :حٌث جاء فٌه

 

 6لكن حٌث إن المشؽل الذي ٌفصل أجٌرا إلرتكابه خطؤ علٌه كما ٌفرض ذلك الفصل  »

 ساعة ٌخبره بفصله وبؤسباب 48 أن ٌوجه له إنذارا داخل 1948 أكتوبر 23من قرار 

 . «الفصل وأن ٌوجه نسخة من اإلنذار إلى مفتش الشؽل

 

هذا وتكمن األهمٌة من تبلٌػ مقرر الفصل لكل من األجٌر وكذا العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل 

نقطة انطالق أو بدأ احتساب أجل وضع األجٌر لدعوى الطعن فً قرار الفصل أمام 

 .القضاء

 

 الطعن فً مقرر الفصل-ج

 

إن شعور األجٌر بعدم شرعٌة الفصل الذي اتخذه المشؽل فً حقه ٌخوله رفع دعوى للطعن 

 .فً مشروعٌة هذا الفصل أمام القضاء
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 الملؽً ، وكذا الفصل 1948 أكتوبر 23من خالل الفصل السادس من النظام لنموذجً لـ 



 بشؤن المؤجورٌن الفالحٌن نجدها قد حددا أجل رفع هذه 1973 أبرٌل 24 من ظهٌر 11

 .الدعوى فً شهر ٌبتدئ من تارٌخ تبلٌػ مقرر الفصل إلى األجٌر

 

إال أن هذٌن الفصلٌن أثٌر حولهما جدال حول المقصود بؤجل شهر، هل هو أجل سقوط 

 الدعوى؟ أم مجرد أجل ال تؤثٌر له على مجرٌات الدعوى؟

 

وقد ثار خالؾ فقهً فً هذا الصدد وانقسموا إلى اتجاهٌن، حٌث ٌرى جانب من الفقه أنه 

ٌتعٌن احترام مدة شهر إلقامة دعوى الفصل أمام القضاء، وبمرور هذه المدة ال ٌمكن 

وٌرى أن هذا التفسٌر ٌتفق مع تفسٌر . لألجٌر أن ٌطعن فً قرار الطرد وهو أجل السقوط

 :ع الذي ٌنص على أن.ل. مكرر مرتٌن من ق745الفقرة األولى من الفصل 

 

التوصٌل الذي ٌعطٌه العامل لرب العمل عند فسخ أو انقضاء عقده بتصفٌة كل حساباته  "

 ."...تجاهه ٌجوز نقضه خالل الثالثٌن ٌوما التالٌة لتوقٌعه

 

فً حٌن ٌرى اتجاه فقهً آخر أنه ٌمكن لألجٌر أن ٌقٌم دعواه بعد صدور أجل الشهر 

 من النظام النموذجً دون أن ٌرتب علٌه المشرع أي جزاء 6المنصوص علٌه فً الفصل 

 .وٌمكن لألجٌر إقامة دعوى الفصل بعد انصرام أجل الشهر

 

ونرى فً هذا الصدد بؤن أجل الشهر ال ٌعتبر أجال لسقوط الدعوى إلعتبارات وهً؛ أن 

أي أن األجٌر له أن ٌرفع دعوى الفصل أمام القضاء " ٌجوز"الفصل استعمل عبارة الخٌار 

داخل أو خارج الشهر، كذلك أن تجاوز أجل الشهر اعتداد لمصلحة األجٌر الذي ٌكون له 

 .الحق فً الرجوع إلى عمله أو الحصول على تعوٌض

 

 :وقد سار القضاء المؽربً فً هذا اإلتجاه حٌث صدر قرار عن المجلس األعلى ٌقضً بؤنه

 

لكن حٌث أن القرار المطعون فٌه كان على صواب عند الرد على الفرع األول من «

الوسٌلة بؤن عدم تسجٌل األجٌر دعواه فً أجل شهر من توصله برسالة الطرد، ال ٌسقط 

 على ذلك سٌما وأن الفصل المذكور 1948-10-23 من قرار 6حقه لعدم تنصٌص الفصل 

ال ٌرتب جزاء على عدم تسجٌل الدعوى داخل أجل الشهر الذي ٌنص علٌه مما تكون معه 

 . «الوسٌلة بفرعٌها ؼٌر جدٌرة باإلعتبار
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 :ش على ما ٌلً. من م65تنص المادة 

 

ٌجب تحت طابلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة فً أجل  »

 .تسعٌن ٌوما من تارٌخ توصل األجٌر بمقرر الفصل

 

 .« أعاله63ٌجب النص على األجل المذكور أعاله، فً مقرر الفصل الوارد فً المادة 

 

ٌبدو أن المشرع المؽربً حدد هذه المدة واعتبرها من النظام العام، بحٌث ال ٌجوز مخالفتها 

 ."ٌجب"إذ جاءت بصٌؽة اإللزام 

 

ومنه فإن مدونة الشؽل قد حسمت فً الجدل المطروح وحددت األجل فً تسعٌن ٌوما من 

 .تارٌخ توصل األجٌر بمقرر الفصل، تحت طابلة سقوط الحق

 

وٌجب أن ٌتم التنصٌص عن هذا األجل فً مقرر الفصل وقبل ذلك إثبات المشؽل احترام 

 . سلوك مسطرة الفصل

 

 : وقد صدر حكم فً هذا اإلطار ٌقضً بؤنه

 

مقرون  ( ٌوما90أجل )ش فإن أجل رفع الدعوى . من م65وحٌث إنه وطبق للمادة  »

 بتارٌخ التوصل بمقرر الفصل وما دام ال ٌوجد بالملؾ ما ٌفٌد أن

 

 . «المدعً قد توصل بمقرر الفصل فٌبقى الدفع هو اآلخر ؼٌر مبرر وٌتعٌن رده

 

ش أنهما جاء بطابع حماٌة . من م65والمالحظ من خالل هذا التوجه القضابً وكذا المادة 

 ٌوما 90مزدوجة لألجٌر، فإذا كان حق هذا األخٌر ٌسقط فً رفع الدعوى بإنصرام أجل 

-62فإن سقوط هذا الحق رهٌن بإحترام المشؽل للمقتضٌات المنصوص علٌها فً المواد 

 . من مدونة الشؽل64 -63

 

فتبلٌػ مقرر الفصل داخل األجل القانونً ٌقتضً كذلك الطعن داخل هذا األجل فً حٌن أن 

 . عدم توجٌه مقرر الفصل من طرؾ المشؽل بعد مسطرة اإلستماع ٌجعل الفصل تعسفٌا



 

 

 

 عدم احترام مسطرة اإلستماع إلى األجٌر: الفقرة الثانٌة

 

 

 

تعتبر مسطرة اإلستماع إلى األجٌر من اإلجراءات المسطرٌة الملزمة التً جاءت بها المادة 

ش، وتتعلق هذه المسطرة بحقوق الدفاع المخولة لألجٌر، وال ٌمكن للمشؽل أن . من م62

ٌقوم بإتخاذ أي إجراء ٌتعلق بفصله إال بعد سلوك هذه المسطرة وإال اعتبر الفصل ؼٌر 

 .مبرر ٌتسم بالتعسؾ رؼم ارتكاب األجٌر للخطؤ الجسٌم

 

وتترتب عن مسطرة اإلستماع إلى األجٌر آثار فً حالة احترام سلوك المسطرة وكذا عند 

ففً الحالة األولى، عند ثبوت الفصل بصفة مشروعة ٌتم مناقشة . عدم احترام سلوكها

موضوع الخطؤ وثبوته والبحث فً مشروعٌة سبب الفصل، خاصة وأن هذه اإلجراءات 

 .جاءت بصٌؽة الوجوب

 

أما فً الحالة الثانٌة، وهً أن عدم سلوك مسطرة اإلستماع إلى األجٌر ٌجعل الفصل 

ومن هنا ٌمكن لنا أن نتساءل عن اآلثار المترتبة عن عدم احترام مقتضٌات هذه . تعسفٌا

 المسطرة؟

 

 حالة عدم احترام مسطرة اإلستماع من طرؾ المشؽل: أوال

 

ش والتً ال تمكن . من م62تعتبر اإلجراءات المسطرٌة التً نص علٌها المشرع فً المادة 

المشؽل من ممارسة حقه فً التؤدٌب إال بالخضوع إلٌها إذا ما ارتكب األجٌر خطؤ جسٌما 

من القواعد اآلمرة التً ٌتعٌن على المشؽل احترامها قبل الشروع فً فصل األجٌر حتى 

ٌكون فصله لهذا األخٌر مبررا، كما أن عدم احترام إجراءات مسطرة اإلستماع ٌعفً 

المحكمة من مناقشة موضوع الخطؤ وثبوته ومشروعٌة سبب الفصل طالما أن مقتضٌاتها 

ش إذا استهلها المشرع . من م62جاءت بصٌؽة الوجوب وهذا ما ٌتضح من خالل المادة 

 .بعبارة تفٌد اإللزام

 

وعلى مستوى العمل القضابً، فقد ورد فً قرار صادر عن محكمة االستبناؾ بالدار 



 :البٌضاء

 

وحٌث إنه وبؽض النظر عن ثبوت الخطؤ من عدمه، فإن األجٌر قد احترم المسطرة ...»

ش وتوجه إلى مفتش الشؽل، إال أن المشؽلة لم تحترم . من م62المنصوص علٌها فً المادة 

 .المقتضٌات القانونٌة الواجبة التطبٌق بعد أن تمسك بها األجٌر

 

 من نفس 64-63-62 بمعزل عن مقتضٌات المواد 61وحٌث إنه ال ٌمكن تطبٌق المادة 

المدونة، مما ٌجعل الفصل الذي تعرض له األجٌر فً نازلة الحال فصال تعسفٌا ٌستحق معه 

 . «...التعوٌضات الناتجة عن الفصل التعسفً

 

 :وفً قرار آخر صادر عن محكمة االستبناؾ بالرباط جاء فٌه ما ٌلً

 

 من 62حٌث بدراسة الملؾ تبٌن أن المشؽلة لم تسلك مسطرة اإلستماع الواردة فً المادة  »

المدونة والتً تمسك المستؤنؾ علٌه بعدم احترام طلبه خالل المرحلة االبتدابٌة وهً فً هذه 

وحٌث إن المحكمة ال ٌمكنها تجاوز هذا الخرق المسطري إلجراء البحث فً ...المرحلة

 . «"الوجوب" جاءت بصٌؽة 62األخطاء المنسوبة ما دامت المادة 

 

وعدم احترام المشؽل إلجراءات مسطرة اإلستماع إلى األجٌر ٌكون إما بصفة مطلقة أو 

 .بصفة جزبٌة

 

 عدم احترام المشؽل بصفة مطلقة لمسطرة اإلستماع-أ

 

ش قد أعفت المشؽل من مراعاة أجل اإلخطار فً حالة ارتكاب . من م61وإن كانت المادة 

 من نفس التقنٌن ألزمت المشؽل قبل فصل األجٌر 62األجٌر للخطؤ الجسٌم، إال أن المادة 

أن ٌتٌح له فرصة اإلستماع إلٌه بحضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً للمقاولة داخل 

 . أٌام8أجل 

 

وهذا ما سار علٌه وأكده القضاء سواء محاكم الموضوع وكذا محكمة النقض، فقد جاء فً 

 :قرار لمحكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء

 

وحٌث إن الثابت من معطٌات ملؾ النازلة أن األجٌر فصل من عمله بدعوى ارتكابه »



أخطاء جسٌمة تبرر هذا الطرد، لكن المشؽلة لم تحترم اإلجراءات الشكلٌة المنصوص علٌها 

ش بإتاحة الفرصة لألجٌر للدفاع عن نفسه قبل اإلقدام على فصله . من م62فً المادة 

باإلستماع إلٌه من طرؾ المشؽلة أو من ٌنوب عنها وبحضور مندوب األجراء أو الممثل 

النقابً الذي ٌختاره األجٌر، وذلك داخل أجل ال ٌتعدى ثمانٌة أٌام ابتداء من التارٌخ الذي 

تبث فٌه ارتكاب الفعل المنسوب إلٌه، وٌحرر المحضر بذلك وٌوقعانه الطرفان وتسلم نسخة 

مع اإلشعار بالتوصل، وبعدم احترام المشؽلة " مضمونة"منه إلى األجٌر ٌدا بٌد أو برسالة 

لهذه المقتضٌات التً هً قواعد آمرة جاءت بصٌؽة الوجوب، ٌكون الفصل الذي تعرض 

 . «إلٌه األجٌر فصال ؼٌر مبرر وال مجال لمناقشة األخطاء المنسوبة لألجٌر

 

 :وفً قرار صادر عن المحكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء جاء فٌه

 

 من مدونة الشؽل تنص أنه 62حٌث ثبت ما ٌدعٌه الطاعن، ذلك أن مقتضٌات المادة  »

ٌجب قبل فصل األجٌر أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه باالستماع إلٌه من طرؾ المشؽل 

أو من ٌنوب عنه، بحضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً بالمقاولة، والذي ٌختاره 

 أٌام من التارٌخ الذي تبٌن فٌه ارتكاب الفعل 8األجٌر بنفسه، وذلك داخل أجل ال ٌتعدى 

المنسوب إلٌه، وهً مسطرة واجبة اإلتباع، إذ ال مناص للمشؽل من نهجها لما فٌها من 

 .حماٌة لحقوق األجراء فً الدفاع عن نفسه

 

وحٌث إنه بالرجوع إلى أوراق الملؾ فإنه ال ٌوجد ما ٌفٌد أن المشؽلة استمعت إلى األجٌر 

، كما أن رسالة الفصل لم تشر إلى تارٌخ اإلستماع إلٌه مع 62طبقا لما تفرضه المادة 

 من مدونة الشؽل، وأن ادعاءها أنها 64إرفاقها بمحضر اإلستماع طبقا لما تفرضه المادة 

دعته لتعٌٌن ممثل نقابً فرض ٌعوزه الدلٌل المتبت له، وبذلك تكون المشؽلة خرقت 

 أعاله، وهو ما ٌجعل الفصل برمته ؼٌر مشروع 62مسطرة الفصل، بعدم تطبٌقا للمادة 

 . «ومتسم بالتعسؾ، ودون البحث فً أسبابه

 

من خالل هذه القرارات ٌتضح لنا أن مسطرة اإلستماع إلى األجٌر شرط صحة وعدم 

 .احترامها ٌجعل الفصل تعسفٌا ولو ثبت الخطؤ الجسٌم فً حق األجٌر

 

ش قد جاءت بصٌؽة اإللزام فً احترام إجراءاتها، فإننا نتساءل . من م62وإذا كانت المادة 

 من 39عن الحالة التً ٌرتكب فٌها األجٌر خطؤ جسٌما من بٌن األخطاء الواردة فً المادة 

ش كتوجٌه األجٌر إلى المشؽل سبا فادحا أو أن ٌتعدى علٌه بالضرب أمام المأل، هل ٌلزم .م

 المشؽل فً هذه الحالة بضرورة احترام مسطرة اإلستماع؟



 

 لٌكون 62فً هذه الحالة ٌجب علٌه الركون إلى إجراءات مسطرة اإلستماع تطبٌقا للمادة 

فصله لألجٌر فصال مبررا، وإال كان علٌه تؤدٌة التعوٌض على اعتبار أن عدم سلوك هذه 

 .المسطرة ٌضفً على الفصل صبؽة التعسؾ

 

وهناك من ٌرى بؤن هذا ٌتعارض مع تقالٌد وعادات المؽرب الذي ٌتصل بكرامة المشؽل 

وٌعتبر ذلك حٌؾ بالنسبة له وحماٌة كبٌرة لألجٌر، وعلى القضاء أن ٌتدخل وٌعامل 

الطرفٌن على قدم المساواة، أي إذا اعتبر أن رفض المشؽل إتباع مسطرة اإلستماع عن 

طرٌق مفتش الشؽل بمثابة فصل ؼٌر مبرر، أن ٌكون رفض األجٌر كذلك إلتباع المسطرة 

 .عن طرٌق مفتش الشؽل بمثابة فصل مبرر

 

ش جاءت بدون أن تؤتً بؤي جزاء على مخالفتها، . من م62والمالحظ أن مقتضٌات المادة 

 .وٌبقى ترتٌب الجزاء للسلطة التقدٌرٌة للقضاء

 

 عدم احترام المشؽل بصفة جزبٌة لمسطرة اإلستماع-ب

 

ش ٌتضح لنا أن المشرع ألزم بضرورة إتاحة الفرصة . من م63 و 62من خالل المادتٌن 

لألجٌر لإلستماع إلٌه من طرؾ المشؽل أو من ٌنوب عنه بحضور مندوب األجراء أو 

 أٌام ابتداء من التارٌخ الذي تبٌن فٌه ارتكاب الفعل 8الممثل النقابً فً أجل ال ٌتعدى 

 ...المنسوب إلٌه

 

ووعٌا من المشرع بخطورة قرار الفصل على مستقبل األجٌر عمل على إلزام المشؽل 

فما هو الحل فً حالة إخالل األجٌر بؤحد هذه الخطوات، كؤن . بإتباع هذه الخطوات أعاله

ٌستمع لألجٌر مثال دون حضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً؟ و ما هو الحكم فً حالة 

 أٌام من الٌوم الذي تبٌن فٌه للمشؽل الخطؤ ورؼب المشؽل فً اإلستماع 8فوات أجل 

لألجٌر؟ وهل المشؽل معفى من اللجوء إلى مفتش الشؽل، فً حالة رفض األجٌر الرضوخ 

 لهذه مسطرة ؟

 

بالنسبة للتساإل األول، فإن استماع المشؽل إلى األجٌر دون حضور مندوب األجراء أو 

 من خالل 62الممثل النقابً ٌعتبر خرقا لجزبٌات هذه المسطرة وهذا ما أكدته المادة 

 .ضرورة حضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً الذي ٌختاره األجٌر بنفسه

 



 أعاله بؤن ٌكون مندوب األجراء أو الممثل النقابً ٌنتمٌان إلى المقاولة، 62كما تلزم المادة 

 .إذ ال ٌمكن لألجٌر االستعانة بؤي شخص آخر خارج المقاولة

 

وٌعتبر أحد الفقهاء أن اإلستماع إلى األجٌر بحضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً من 

خارج المقاولة قد ٌإجج الصراع بٌن األجراء والمشؽلٌن، إال أنه قد ٌعاب على ذلك كون أن 

- مندوب األجراء أو الممثل النقابً بالمقاولة ال ٌتوفران على الشجاعة لمواجهة المشؽل

 .مما ٌجعلهما ٌرضخان إلرادته- والتً تتوفر فً ؼٌرهم من األجانب

 

 قد أوجبت على 62 أٌام، نجد أن المادة 8أما بالنسبة للتساإل الثانً المتعلق بفوات أجل 

المشؽل إتاحة الفرصة لألجٌر للدفاع عن نفسه من خالل اإلستماع إلٌه داخل أجل ال ٌتعدى 

 أٌام، ومن خالله فإن عدم احترام المشؽل لهذا القٌد الزمنً ٌفقد المشؽل الحق فً متابعة 8

األجٌر بؽض النظر عن الخطؤ المقترؾ من األجٌر سواء كان جسٌما أم ال، وذلك حتى ال 

 .ٌفاجؤ األجٌر بتوجٌه تهم بعد مدة طوٌلة، ٌستعصً فٌها األجٌر عن إثبات براءته

 

 أٌام ابتداء من التارٌخ الذي ٌتبٌن فٌه للمشؽل الخطؤ المنسوب لألجٌر، 8وٌبتدئ أجل 

 . أٌام8وبالتالً فتارٌخ العلم بالخطؤ هو الذي ٌعتد به كبداٌة إلحتساب أجل 

 

إال أن المشرع المؽربً لم ٌنص على أي جزاء فً حالة مخالفة المشؽل لهذا األجل إال أن 

 .عدم احترامه ٌرتب آثار فً حق المشؽل

 

 :فقد جاء فً قرار لمحكمة االستبناؾ بالرباط أن

 

 أٌام من تارٌخ ارتكاب الخطؤ الجسٌم ٌشكل خرقا 8عدم اإلستماع إلى األجٌر داخل أجل  »

ش، ذلك أنه متى ثبتت استطالة الفترة الزمنٌة من تارٌخ ارتكاب . من م62لمقتضٌات المادة 

 أٌام، فإن ذلك ٌعتبر دلٌال بعدم اقتناع 8الخطؤ الجسٌم وتارٌخ اإلستماع إلٌه لمدة تفوق 

المشؽل بعدم ارتكاب األجٌر ألي فعل ٌستحق علٌه المساءلة التؤدٌبٌة، وٌعتبر فً هذه الحالة 

 أٌام الواردة فً 8قد تنازل عن حقه فً الفسخ وأن عدم تحرٌك إجراءات التؤدٌب داخل 

 ٌسقط المتابعة فً حقه، وذلك بؽض النظر عن نطاق ومدى الفعل أو األفعال 62المادة 

 . «المنسوبة إلٌه ما دامت أن هذه المادة قد جاءت بصٌؽة الوجوب

 

أما بالنسبة للتساإل الثالث الذي ٌتعلق بعدم احترام لجزء من إجراءات مسطرة اإلستماع 



 وضعت اإلطار القانونً الواجب إتباعه 62وهً اللجوء إلى مفتش الشؽل، ذلك أن المادة 

فً حالة تعذر إجرابها، إذ ألزمت األجٌر والمشؽل معا باللجوء إلى مفتش الشؽل عندما 

 .ٌرفض أحدهما إجراء أو إتمام هذه المسطرة

 

وعلٌه فإن استدعاء المشؽل لألجٌر لجلسة اإلستماع وتخلؾ هذا األخٌر عن الحضور، ال 

 .ٌجعل المشؽل فً حل من عدم اللجوء إلى مفتش الشؽل

 

وهذا ما أكده العمل القضابً فً أحكام وقرارات صادرة عنه، ففً قرار صادر عن المجلس 

 :األعلى جاء فٌه

 

وحٌث إنه حتى وإن تخلؾ األجٌر عن جلسة اإلستماع إلٌه، فإن ذلك ال ٌجعل المشؽل فً  »

 المذكورة تجعل 62حل من إتمام مسطرة الفصل برمتها، بدلٌل أن الفقرة األخٌرة من المادة 

اللجوء إلى مفتش الشؽل أمرا ال محٌد عنه، إذا رفض أحد الطرفٌن إجراء أو إتمام 

 . «المسطرة

 

 حالة عدم احترام المسطرة اإلستماع من طرؾ األجٌر: ثانٌا

 

 أنها لم توضح الطرؾ الذي ٌتوجب علٌه اتخاذ المبادرة فً 62إن المالحظ على المادة 

 .مسطرة اإلستماع، ولم تنص بؤن المشؽل هو الذي ٌجب علٌه أخذ هذه المبادرة

 

، "ٌجب قبل فصل األجٌر، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه"  بعبارة 62وجاءت المادة 

لدى فٌمكن أن ٌكون المشؽل هو من قام بإستدعاء األجٌر قبل فصله، كما ٌمكن أن ٌكون 

األجٌر هو الذي بادر إلى طلب المشؽل باإلستماع إلٌه، وهذا ما أرادت الفقرة األخٌرة من 

 :المادة أعاله أن تبٌنه حٌنما نصت على أنه

 

 .«إذا رفض أحد الطرفٌن إجراء أو إتمام المسطرة، ٌتم اللجوء إلى مفتش الشؽل »

 

 .فهذه الفقرة وردت لصالح الطرفٌن معا لمن له المصلحة فً أن ٌثٌرها

 

وفً جمٌع األحوال فاألجٌر الذي ٌعتزم إنهاء العالقة الشؽلٌة مطالب بإحترام إجراءات 

كما أن عدم تقٌٌده بالقٌد  (أ)مسطرة اإلستماع وإال وصؾ قرار مؽادرته بالتخلً عن العمل 

 .(ب) 62الزمنً ٌعتبر خرقا لمقتضٌات المادة 



 

 التخلً عن العمل-أ

 

التخلً عن العمل هً مؽادرة تلقابٌة تصدر عن األجٌر بصفة انفرادٌة ونهابٌة للمإسسة، 

وبعبارة أخرى هو ترك العامل من تلقاء نفسه لمركز عمله دون أن ٌحصل على إذن وال 

 62موافقة مشؽله، مما ٌعتبر معه هذا الفعل خرقا لمقتضٌات الفقرة األخٌرة من المادة 

 .أعاله

 

وٌؤخذ التخلً عن العمل فً بداٌته شكل التؽٌب بصفة مإقتة دون أن ٌحصل على ترخٌص 

مسبق من طرؾ مشؽله أو من ٌنوب عنه، ثم ٌتكرر هذا التؽٌب إلى أن ٌصبح تؽٌبا دابما 

لٌؤخذ بعد ذلك التخلً عن العمل أو المؽادرة منه، وبالتالً إنهاء العالقة الشؽلٌة والعقدٌة 

 .التً تجمعه بمشؽله بصفة تعسفٌة

 

وٌقع عبء إثبات التخلً عن العمل من خالل البحة الشهود أو من خالل إنذار ٌكون قد 

وجهه المشؽل إلى األجٌر من أجل الرجوع إلى العمل، إال أنه ٌنبؽً أن ٌكون هذا اإلنذار قد 

توصل به بصفة قانونٌة وأن ٌكون قد وجه بعد مؽادرة األجٌر لعمله، وفً ظرؾ مالبم، أي 

 . قبل تقدٌم مقال الدعوى

 

 :وصدر حكم فً هذا الصدد عن المحكمة االبتدابٌة بالرباط جاء فٌه

 

حٌث ال ٌوجد أي نص ٌلزم المشؽل بإحترام أي إجراءات مسطرٌة فً حالة مؽادرة  »

 من 63األجٌر وتخلٌه عن عمله تلقابٌا، لكن أوقع على عاتقه بمقتضى الفقرة األخٌرة من م 

ش عبء إثبات واقعة مؽادرته للعمل األمر الذي حققته المدعى علٌها فً نازلة الحال .م

 .بواسطة شهودها أعاله

 

وحٌث تبعا لذلك وبثبوت واقعة تخلً المدعً عن عمله فإن طلباته المتعلقة بالطرد التعسفً 

 . «وتوابعه عن إخطار وفصل تبقى ؼٌر مرتكزة على أساس وٌتعٌن التصرٌح برفضها

 

وأمام ترك األجٌر لعمله ٌكون على المشؽل الركون إلى إجراءات مسطرة اإلستماع إلى 

األجٌر، وعند عدم حضور هذا األخٌر إلى هذه الجلسة ٌعتبر أنه تخلى عن عمله، وبالتالً 

 .مخال بمقتضٌات المسطرة

 



وبناء على ذلك فإن إحالة األجٌر لجلسة اإلستماع من طرؾ المشؽل ٌمنح قرار الفصل 

 أٌام أو 4الصفة القانونٌة وٌعتبر الفصل مبررا خاصة وأن التؽٌب عن العمل لمدة تتجاوز 

 .ثمانٌة أنصاؾ الٌوم، ٌعد خطؤ جسٌم ٌبرر الفصل

 

على أنه فً الحالة التً ٌتخلى فٌها األجٌر عن العمل بصفة انفرادٌة وٌتهاون المشؽل عن 

سلوك المسطرة وال ٌلجؤ إلى مفتش الشؽل، ولم ٌلجؤ إلٌها كذلك األجٌر، فإن هذا األخٌر ال 

ش ما دام . من م62ٌمكنه أن ٌتمسك أمام المحكمة بعدم احترام المشؽل إلجراءات المادة 

 .هو اآلخر لم ٌحترمها

 

  أٌام لإلستماع8عدم احترام األجٌر ألجل -ب

 

ش نجدها حددت فً فقرتها األولى أجال إلتاحة الفرصة . من م62بالرجوع إلى المادة 

 أٌام ابتداء من التارٌخ الذي تبٌن فٌه للمشؽل 8لألجٌر للدفاع عن نفسه، بشرط أال ٌتعدى 

 .الفعل المنسوب إلٌه

 

واإلشكال الذي ٌثار بهذا الصدد ٌتعلق بهذا األجل، فقد ال ٌعلم األجٌر بحقٌقة ما ٌدور فً 

ذهن المشؽل بشؤن الفعل المنسوب إلٌه، لكنه ٌتوفر على مإشرات ؼٌر طبٌعٌة فً العالقات 

الشؽلٌة مثل عدم توصله بؤجرته فً الدورٌة المحددة أو إقفال مكتبه أو منعه من الدخول إلى 

المقاولة، أو وجود أجٌر آخر مكان مركز عمله خاصة وأن رسالة الدعوى إلى اإلستماع من 

طرؾ المشؽل ٌمكنها أن تقتصر على موضوع اإلستدعاء دون تحدٌد ماهٌة المإاخذات ضد 

 .األجٌر ولو أن مصلحة األجٌر تقتضً العلم بتلك األسباب حتى ٌهٌا نفسه ودفاعه

 

 أٌام، وعدم 8ومنه فإن قٌام المشؽل بإستدعاء األجٌر داخل األجل القانونً المحدد فً 

احترام األجٌر لهذا القٌد الزمنً الذي ٌبتدئ من الٌوم الذي تبٌن فٌه ارتكاب الفعل المنسوب 

 .وتركه لهذا األجل ٌمر دون أن ٌستفٌد منه بإعتباره ضمانة أساسٌة خولها له المشرع

 

وأخٌرا ٌسقط حق األجٌر فً هذه الحالة فً المطالبة بالرجوع إلى عمله وكذا حصوله على 

التعوٌض عن الفصل التعسفً، فً المقابل ٌبقى للمشؽل الحق فً الحصول على التعوٌض 

  . عن الضرر من جراء اإلنهاء المفاجًء من قبل األجٌر

 

 

 



 دور الرقابة اإلدارٌة والقضابٌة فً حماٌة األجراء من الفصل التعسفً: المبحث الثانً

 

 

 

ٌعتبر اإلستقرار السٌاسً من الؽاٌات التً تسعى إلٌها الدول مهما كانت نظمها السٌاسٌة 

وقوتها اإلقتصادٌة والعسكرٌة، لكن ذلك رهٌن بتوفر اإلستقرار اإلجتماعً ، األمر الذي 

ٌفسر تدخل الدول من خالل القانون وبدرجات متفاوتة فً الحٌاة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة 

 .من أجل تهٌىء الظروؾ الكفٌلة بتوفٌر مناخ اجتماعً تسوده الطمؤنٌنة والعدالة اإلجتماعٌة

 

وإذا كان القانون عموما، لن ٌحقق األهداؾ المتوخاة من وراء سنه ما لم ٌعرؾ طرٌقه إلى 

التطبٌق، مما استوجب إحداث جهاز قضابً ٌسهر على تطبٌق القوانٌن توخٌا إلحقاق 

 .العدالة بٌن أفراد المجتمع

 

ولما كان القانون اإلجتماعً محاولة جٌدة لقطع حبل التحكم فً الروابط اإلجتماعٌة داخل 

الدول والحفاظ على السلم اإلجتماعً والحٌلولة دون نزوع اإلنسان للسلطة والطؽٌان، إذ 

التعسؾ فً إستعمال حق ما ٌمكن توقعه بعد تقرٌر الحق وإبرازه ، وٌتحقق التعسؾ فى 

مجال الشؽل فٌما ٌقرر للمشؽل من حق إستعمال سلطته وتمادٌه فى إستعمال هذه األخٌرة 

 .مع ادعابه أنه لم ٌستعمل إال السلطة المخولة له

 

وتقدٌرا لما للمشؽل من حق التصرؾ فى السلطة المخولة له وخوفا من استعمالها فى ؼٌر 

ما أعدت له وانحرافه عن هذا الحق والتعسؾ فٌه فإن المشرع المؽربً قد وضع مراقبة 

على هذه السلطة وذلك بإستحداث جهازٌن للمراقبة، أولهما ٌتمثل فى الجهاز اإلداري 

تتجلى مهمته فى العمل على مراقبة احترام مدى تطبٌق القانون اإلجتماعً  (المطلب األول)

داخل المإسسات الخاضعة له، وٌلعب هذا الجهاز دورا وقابٌا، إذ ٌتدخل منذ افتتاح المقاولة 

. مراقبا وناصحا من جهة ومصالحا ومسجال للخروقات المتبوعة بالجزاء من جهة أخرى

الذي ال ٌتدخل إال بعد  (المطلب الثانً)أما ثان هذه األجهزة فتتمثل فً الجهاز القضابً 

 .وقوع النزاع وتعرضت الحقوق لإلنتهاك، لدى فهو ٌتدخل كدور عالجً بعد الفصل

 

ونظرا للعالقة الكبٌرة التً تجمع بٌن الجهاز اإلداري والجهاز القضابً، وهً دابرة تحقٌق 

السلم اإلجتماعً والحفاظ على اإلستقرار داخل المجتمع، فقد عمدنا إلى تخصٌص محور 

هذه الدراسة لهذٌن الجهازٌن مستقلٌن ودورهما فً ضمان الحماٌة لألجراء المفصولٌن 

 :تعسفٌا وذلك وفق الدراسة التالٌة



 

 

 

 دور الهٌبة اإلدارٌة فً حماٌة األجراء من الفصل: المطلب األول

 

 

 

إن الحفاظ على السلم اإلجتماعً وضمان استقرار العالقة الشؽلٌة والسهر على حسن تطبٌق 

تشرٌع الشؽل داخل المإسسات الخاضعة للمراقبة أدى إلى تدخل المشرع بإحداث هٌبة 

خاصة تتولى السهر على التوفٌق بٌن مصالح األجراء والمشؽلٌن، أطلق علٌها مفتشٌة 

 . الشؽل

 

فالعالقات داخل المقاولة عادة ما تجري بٌن المشؽل وأجرابه بطرٌقة سلٌمة كما قد تنجم 

عنها نزاعات تستوجب تدخل أطراؾ محاٌدة بهدؾ إعادة األمور إلى نصابها، ولما كان 

هدؾ مدونة الشؽل هو الحفاظ على عالقات متوازنة بٌن المشؽلٌن وأجرابهم والحفاظ على 

مناصب الشؽل، لذا خول هذا اإلختصاص لعدة أجهزة توجد على رأسها مفتشٌة الشؽل التً 

 . تضطلع بدور رابد فً هذا المجال

 

ش فقد حددت مهام األعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل فٌما . من م532بالرجوع إلى المادة 

 :ٌلً

 

 السهر على تطبٌق األحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالشؽل؛ -1

 

إعطاء المشؽلٌن واألجراء معلومات ونصابح تقنٌة حول أنجع الوسابل لمراعاة األحكام  -2

 القانونٌة؛

 

إحاطة السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل علما بكل نقص أو تجاوز فً المقتضٌات  -3

 التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها؛

 

 ."إجراء محاولة التصالح فً مجال نزاعات الشؽل الفردٌة -4

 

من خالل هذه المادة ٌتضح أن مفتش الشؽل ٌقوم بمهام عدة، وتبقى المهمة األسمى التً 



ٌقوم بها هً إجراء محاولة الصلح فً مجال نزاعات الشؽل الفردٌة وهً من المستجدات 

 .التً جاءت بها مدونة الشؽل بعدما أملتها ظروؾ الواقع العملً

 

وهذا الدور التصالحً الذي ٌقوم به مفتش الشؽل خاصة فٌما ٌطلق علٌه بالصلح التمهٌدي 

هو الذي سنعمل على تناوله فً - األجٌر والمشؽل–للتدخل به بٌن الطرفٌن المتنازعٌن 

الفقرة األولى، على أن نتناول فً الفقرة الثانٌة دور مفتشٌة الشؽل فً حماٌة فبة خاصة من 

 .األجراء

 

 

 

 تدخل مفتش الشؽل بمسطرة الصلح التمهٌدي فً حالة الفصل: الفقرة األولى

 

 

 

تعتبر مسطرة الصلح التمهٌدي من المستجدات التً جاءت بها مدونة الشؽل، حٌث تناول 

ش، . من م41 وسماها بالصلح التمهٌدي فً المادة 532المشرع هذه المسطرة فً المادة 

وتدخل هذه المسطرة فً باب المطالبة الودٌة أو الحبٌة ٌلجؤ إلٌها األجٌر من أجل المطالبة 

بحقوقه بشكل ودي عندما ٌتعرض للفصل لسبب ٌعتبره تعسفً، وتجري أمام مفتش الشؽل 

 .فً إطار اإلختصاص التصالحً المخول له

 

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن تسمٌة هذه المسطرة بالصلح التمهٌدي من طرؾ المشرع 

المؽربً تعرضت للنقد من طرؾ بعض الفقه وذلك بإعتبار أن هذا النوع من الصلح لٌس 

تمهٌدا فً جوهره ولكنه نهابً فً آثره، وكان من األجدر على المشرع أن ٌطلق علٌه 

الصلح الودي ، ونسٌر فً هذا اإلتجاه لسبب أساسً هو أن تسمٌة الصلح بالتمهٌدي قد 

توحً بؤن هذه المسطرة هً إجراء ممهد لعرض النزاع أمام المحاكم وهو أمر ال ٌحتمل 

 .الصواب، ألن الهدؾ من الصلح هو فض نزاع وإنهاإه ولٌس التمهٌد له

 

الواردة فً الفقرة الثالثة من " ٌمكن"ومسطرة الصلح مسطرة إختٌارٌة من خالل صٌؽة 

ش، وٌكون اتخاذ المبادرة فٌها من قبل األجٌر الذي فصل عن الشؽل لسبب . من م41المادة 

 .ؼٌر مشروع

 

وتبعا لذلك فإن مهمة التصالح ذات قٌمة عالٌة وسامٌة، ألنه فً الحقٌقة على مفتش الشؽل 



أن ٌراقب تطبٌق القانون فً كل ما ٌتعلق بمجال الشؽل، وإذا وقع نزاع بٌن أطراؾ العالقة 

 .فعلٌه أن ٌتدخل إلصالح ذات البٌن وبكل ما ٌملك من عالقات طٌبة بٌن األطراؾ

 

  من مدونة الشؽل532 والمادة 41التباٌن الحاصل بشؤن الصلح من خالل المادة : أوال

 

لقد رؼب المشرع المؽربً فً أن ٌخفؾ عن القضاء حجم المنازعات المعروضة علٌه فً 

المادة الشؽلٌة وذلك بؤن أسند لمفتش الشؽل صالحٌة اإلشراؾ على إجراء الصلح بٌن 

ش فً فقرتها الرابعة، علما . من م532األجٌر والمشؽل، وهو اختصاص تنص علٌه المادة 

 بؤن هذا اإلختصاص أثار قبل صدور مدونة الشؽل

 

 .اختالفا بٌن مإٌد ومعارض لذلك

 

ؼٌر أن مدونة الشؽل أسندت عملٌة الصلح لمفتش الشؽل صراحة وجعلت المحضر المبرم 

 . ش. من م532أمامه إبراء جزبً وذلك ما تنص علٌه الفقرة الخامسة من المادة 

 

بحٌث أن النزاع بٌن األجٌر والمإاجر ٌعتبر منتهٌا فً حدود ما هو متصالح علٌه أمام 

 .مفتش الشؽل، وما دون ذلك فٌكون قابال للنزاع فٌه أمام القضاء

 

ش فً فقرتها الثالثة نجدها تنص على أنه ٌمكن . من م41ؼٌر أنه بالرجوع إلى المادة 

لألجٌر الذي فصل من الشؽل لسبب ٌعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌدي 

 من أجل الرجوع إلى شؽله أو الحصول على 532 من المادة 4المنصوص علٌه فً الفقرة 

 .تعوٌض

 

 :وتنص هذه المادة فً فقرتها الخامسة على أنه

 

 ."ٌعتبر اإلتفاق الذي تم التوصل إلٌه فً إطار الصلح التمهٌدي نهابٌا وؼٌر قابل للطعن"

 

ش تعرض إلختالؾ وتضارب كبٌر . من م532 و 41هذا ما جعل قراءة وتحلٌل المادتان 

فً الساحة الفقهٌة والقضابٌة، وٌظل السإال المطروح فً هذا الصدد هو هل الصلح 

 التمهٌدي الواقع تحت إشراؾ مفتشً الشؽل قابل للطعن أم ال؟

 

 موقؾ الفقه من الصلح التمهٌدي-  أ



 

ذهب أحد الفقهاء إلى أن مدونة الشؽل تبنت خٌارٌن بخصوص الصلح التمهٌدي، خٌار أول 

 ومنه عدم جواز الطعن فً اتفاق الصلح التمهٌدي، وخٌار ثان أساسه 41أساسه المادة 

 . وبالتالً جواز الطعن فً محضر الصلح532المادة 

 

 62 بمقتضٌات المادة 532 و 41وذهب رأي آخر إلى ربط الصلح الوارد فً المادتٌن 

 :وتم التمٌٌز بٌن حالتٌن (مسطرة اإلستماع إلى األجٌر)

 

ش، فهنا ٌعتبر . من م62الحالة األولى؛ ٌتم الصلح مع عدم سلوك المشؽل لمقتضٌات المادة 

الصلح ؼٌر نهابً وٌبقى قابل للطعن وٌؤخذ فً هذه الحالة طابع صافً فً الحساب وذلك 

بإعتبار أن األجٌر الزال تابعا للمشؽل ولٌس له الحرٌة فً التفاوض وٌصبح الصلح فً هذه 

 .الحالة قابل للطعن

 

 من 62أما الحالة الثانٌة؛ فهً التً ٌسلك فٌها المشؽل المسطرة المنصوص علٌها فً المادة 

ش، فهنا تكون عالقة التبعٌة قد انحلت بموجب ذلك ٌكون األجٌر فً وضع تفاوضً .م

 .أحسن، وبذلك ٌكون الصلح ؼٌر قابل للطعن

 

وحٌث : "وفً هذه الحالة نورد حكما صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالمحمدٌة جاء فٌه

 من 41بالرجوع لملؾ النازلة ٌتبٌن أن المدعً أبرم صلحا إتفاقٌا وفق مقتضٌات المادة 

ش، وأن هذا الصلح أصبح نهابٌا وؼٌر قابل ألي طعن خاصة وأنه استوفى الشروط .م

 . "المتطلبة قانونا، وحٌث ٌتعٌن اعتبار طلبات المدعً ؼٌر مبررة قانونا

 

ش نصت على حق األجٌر المفصول . من م41وبالمقابل هناك من ٌرى أنه رؼم أن المادة 

تعسفٌا فً اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌدي، ولكن ال ٌعنً أن هذه المسطرة مخصصة 

 :فقط للفصل التعسفً بدلٌل أن المادة نفسها فً فقرتها الثانٌة تنص على أنه

 

الٌمكن للطرفٌن أن ٌتنازال مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة عن "

 ."إنهاء العقد سواء كان اإلنهاء تعسفٌا أم ال

 

وٌمكن إجراء الصلح فً كل المسابل الناتجة عن إنهاء عقد الشؽل أو تعلق األمر 

 59بالتعوٌضات المستحقة للتعامل إثر إنهاء عقد الشؽل من طرؾ المشؽل، إذ تنص المادة 



 :ش على أنه.من م

 

ٌستفٌد األجٌر عند فصله تعسفٌا من التعوٌض عن الضرر والتعوٌض من أجل اإلخطار "

 ." أعاله51 و 41المنصوص علٌها على التوالً فً المادتٌن 

 

ش نجدها استعملت عبارة التوصٌل وهو ما ٌستنتج منه أنه . من م41وبالرجوع إلى المادة 

ٌمكن تحرٌره من قبل الطرفٌن أو من أحدهما، وأن مفتش الشؽل ٌوقعه بالعطؾ فقط، فً 

 استعملت عبارة محضر وتحرٌره ٌتم من طرؾ مفتش الشؽل بإعتباره 532حٌن أن المادة 

 .الشخص المإهل قانونا لتحرٌر المحضر وٌوقع علٌه بالعطؾ كما ٌوقع علٌه الطرفٌن

 

 ونتساءل هنا؛ هل نحن أمام مسطرتٌن أم مسطرة واحدة للصلح التمهٌدي؟

 

 41 على المادة 532المالحظ هنا أنه كان على المشرع أن ٌقلب اآلٌة بتقدٌم محتوى المادة 

 هً مسطرة إجرابٌة لمحاولة التصالح ولٌس باإلتفاق وٌكون ما 532ألن مسطرة المادة 

توصل إلٌه من محاوالت مسطرة فً محضر له قوة إبراء فً حدود المبالػ المبٌنة فٌه، 

 فهو صلح محرر فً توصٌل مصادق علٌه من طرؾ الجهة 41خالفا للصلح حسب المادة 

 . المختصة وؼٌر قابل ألي طعن أمام المحاكم

 

 41 هً األصل فً الصلح التمهٌدي هو ما نصت علٌه المادة 532وما ٌدل على أن المادة 

: 

 

ٌمكن لألجٌر الذي فصل عن الشؽل لسبب ٌعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح "

 ."532 من المادة 4التمهٌدي المنصوص علٌه فً الفقرة 

 

 41 وسماها بالصلح التمهٌدي فً المادة 532فالمشرع نص على هذه المسطرة فً المادة 

 أو التنصٌص على الصلح 41 المادة 532ونرى أن منطق األمور أن تسبق المادة 

 . مباشرة532التمهٌدي فً المادة 

 

وٌترتب عن هذه النتٌجة المتوصل إلٌها أنه دابما عندما ٌتعلق األمر بالصلح التمهٌدي ٌتم 

تحرٌر محضر بهذا األمر من طرؾ مفتشً الشؽل، وكإستثناء فً حالة وجود تعوٌض عن 

الفصل التعسفً ٌتم تحرٌر توصٌل التوقٌع علٌه من طرؾ األجٌر والمشؽل، وٌكون هذا 



التوصٌل مرفقا لمحضر الصلح، فإذا كان األول ٌضم فقط مبلػ التعوٌض فإن الثانً ٌضم 

باقً الحٌثٌات المتعلقة بإتفاق الصلح، وهذا التوصٌل هو الذي ال ٌقبل الطعن أمام المحاكم 

 .ألنه خاص وأن التعوٌض عن الفصل التعسفً أصبح محددا بموجب القانون

 

وأن هذا التحدٌد ٌعتبر الحد األدنى الذي ال ٌمكن النزول عنه، فإن الطعن فً هذا التوصٌل 

سٌكون تحصٌل حاصل فقط ولن ٌإدي إلى أي نتٌجة ألن المبلػ المنصوص علٌه فً 

التوصٌل هو نفسه الذي ستحكم به المحكمة إن قبلت الطعن، بل إن مبلػ التعوٌض الذي 

ٌكون فً التوصٌل قد ٌزٌد عن ما ستحكم به المحكمة، أما إذا نزل مبلػ التعوٌض عن الحد 

األدنى المنصوص علٌه فً مدونة الشؽل فإن اتفاق الصلح التمهٌدي سٌكون هنا باطال ألنه 

 : 41سٌكون قد خالؾ شرطا من شروط صحته وهو الذي تنص علٌه المادة 

 

ال ٌمكن للطرفٌن أن ٌتنازال مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة "

 ."عن إنهاء العقد

 

أما بخصوص محضر الصلح الذي ٌحرره مفتش الشؽل فتكون له قوة اإلبراء فً حدود 

المبالػ المبٌنة فٌه فقط، فهو ٌقبل الطعن أمام المحكمة دابما، أي إذا كان األجٌر ٌستحق 

أداءات أخرى بفعل تنفٌذ العقد أو إنهابه وؼٌر مضمنة فً عقد الصلح الذي وقع االتفاق 

 .بمقتضاه، فإنه ٌجوز له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها

 

ال ٌوجد تناقض بٌن مقتضٌات المادتٌن :"وقد تبنى بعض الباحثٌن نفس التوجه بقولهم 

 وردت فً الفرع الثانً المتعلق بكٌفٌة إنهاء عقد الشؽل وهو 41فالمادة : المذكورتٌن

 وردت بمناسبة سرد 532مقتضى جاء على وجه التخصٌص، فً حٌن أن مقتضٌات المادة 

 تنص على توقٌع 41االختصاصات العامة الموكولة لمفتش الشؽل، باإلضافة إلى أن المادة 

 تتحدث عن 532مفتش الشؽل على توصٌل استالم مبلػ التعوٌض فً حٌن أن المادة 

محضر ٌمضٌه طرفا النزاع وٌوقعه مفتش الشؽل، فإشارة المشرع إلى سلوك مسطرة 

 اقتصر على األخذ بالمسطرة فقط بمفهومها اإلجرابً 41الصلح التمهٌدي فً صلب المادة 

 والذي جعل من محاضر الصلح الموقع 532دون ترتٌب األثر القانونً الوارد فً المادة 

من قبل مفتشً الشؽل تكتسً فقط قوة اإلبراء فً حدود المبالػ المبٌنة فٌها، وال أدل على 

والذي ٌعنً توحٌد إرادتً طرفً العقد على تنظٌم اآلثار المالٌة " االتفاق"ذلك هو ذكر لفظ 

الناتجة عن إنهاء عقد الشؽل، ومنحها بالتالً الطابع النهابً وعدم القابلٌة للطعن أمام 

 فقط بمناسبة تطبٌق الصلح 532وأخٌرا فإن األخذ بالجانب اإلجرابً للمادة . المحاكم

 74 ٌتجلى عند إجراء مقارنة بٌن مقتضٌات المادة 41التمهٌدي المنصوص علٌه فً م 



، فالمشرع لم ٌستلزم توقٌع مفتش الشؽل على 532متعلقة بوصل تصفٌة كل حساب والمادة 

 ."التوصٌل تصفٌة كل حساب إال فً الحالة التً ٌكون فٌها األجٌر أمٌا

 

 موقؾ القضاء اإلجتماعً فً التعامل مع الصلح التمهٌدي- ب

 

من خالل بعض األحكام والقرارات القضابٌة الصادرة عن بعض المحاكم المؽربٌة، ٌتضح 

ش على المادة . من م41أن االتجاه القضابً الؽالب ٌسٌر فً اتجاه تؽلٌب مقتضٌات المادة 

 . منها، وبالتالً الحكم برفض طعن األجٌر متى تم إنجاز محضر صلح تمهٌدي532

 

فقد ذهبت المحكمة االبتدابٌة بالرباط فً حكم لها إلى اإلعتداد بالصلح التمهٌدي الواقع تحت 

 : إشراؾ مفتش الشؽل، وقد عللت حكمها هذا

 

وحٌث دفع المدعى علٌه كون المدعً تؽٌب عن العمل بدون مبرر فضال على أنه تم "

االتفاق أمام السٌد مفتش الشؽل قصد التحاقه بالعمل ولم ٌحترم االتفاق واستمر فً 

 ...الؽٌاب

 

وحٌث إنه فضال عن ذلك فالثابت من محضر التصالح المدلى به بالملؾ أنه تم االتفاق أمام 

مفتش الشؽل على رجوع المدعً للعمل إال أن هذا األخٌر لم ٌدلً للمحكمة بما ثبت أنه 

 . "...فعال إلتحق بالعمل ومنع استبنافه

 

 : وتسٌر محكمة االستبناؾ بالرباط فً نفس التوجه حٌث جاء فً حٌثٌات أحد قراراتها

 

حٌث انصب االستبناؾ على الدفع بؤن الحكم أساء التعلٌل الموازي إلنعدامه، وخرق المادة "

ش، إذ رؼم الصلح التمهٌدي النهابً لجؤ المدعً إلى الطعن أمام المحكمة، . من م41

واعتبر الصلح تم تحت الضؽط والحال أن وقابع الضؽط واإلكراه منتهٌة واألمر ٌتعلق 

 ...بتوقٌؾ نشاط المعارضة بمقتضى قرار إداري

 

وحٌث باالطالع على الوثابق المدلى بها، وخاصة محضر الصلح التمهٌدي المبرم بٌن 

ش . من م41 ٌتضح أنه تم وفق المادة 25/12/2006المستؤنؾ علٌه والمشؽلة بتارٌخ 

وهو الصلح التمهٌدي النهابً، والحق للمستؤنؾ علٌه فً الطعن فٌه أمام المحكمة، وال 

ٌمكن اعتبار محضر الصلح وصل صافً فً الحساب أو صلح بسٌط بما تضمنه ألن 

ش، وهو نهابً . من م41الصلح تم أمام مفتش الشؽل وفق ما ٌهدؾ إلٌه المشرع فً المادة 



 .ش. من م75لم ٌتضمن أي تحفظ وال ٌمكن أن ٌتم الصلح نهابٌا وٌخضع للمادة 

 

وحٌث إن الصلح المبرم بٌن الطرفٌن أمام مفتشٌة الشؽل ٌهدؾ إلى تقوٌة دور هذه المإسسة 

فً فض النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وٌعتبر التعوٌض الذي توصل به المستؤنؾ علٌه، 

وقبل به وصادق على توقٌعه دون تحفظ هو المستحق والمنهً للنزاع فً إطار الصلح 

 . " ...التمهٌدي النهابً المتفق علٌه

 

ٌتبٌن من خالل هذه األحكام والقرارات أن القضاء ٌسٌر فً اتجاه عدم قبول الطعن فً 

الصلح التمهٌدي، لكن فً المقابل ٌتم قبول الطعن فً هذا الصلح بعلة عدم احترام الشروط 

، وهذا ما جاء فً حكم صادر عن المحكمة 41واإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة 

 :االبتدابٌة بالرباط والذي جاء فٌه

 

وحٌث إن المدعى علٌها أكدت على أن المدعً اختار المؽادرة ولم ٌتعرض ألي طرد ..."

تعسفً، لكن حٌث إنه بعد إجراء البحث، ومن خالل تصرٌحات المشؽل صاحب المحل 

 .نفسه ٌتبٌن أنه تم االتفاق على تعوٌض المدعً على شركة العمل

 

وحٌث إن هذا االتفاق لم ٌتم إدراجه ضمن الصلح القانونً ووفقا للشكل المحدد من طرؾ 

ش، وبالتالً فإنه لٌس هناك ما ٌإكد الصلح . من م41المشرع طبقا لمقتضٌات المادة 

واالتفاق المزعوم، وأن رؼبة المشؽل كانت واضحة فً التخلص من المدعً من أجل 

 . "تجدٌد نشاط المحل

 

فإذا كان هذا هو حال الصلح التمهٌدي الذي ٌقوم به مفتش الشؽل، فماذا عن الصلح فً حالة 

 الفصل التعسفً؟

 

 الصلح فً حالة الفصل التعسفً:ثانٌا

 

ش التً . من م41نظم المشرع المؽربً الصلح فً حالة الفصل التعسفً من خالل المادة 

خولت لألجٌر الذي فصل من عمله لسبب ٌعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح 

ش، وٌتم هذا الصلح لدى . من م532التمهٌدي المنصوص علٌها فً الفقرة الرابعة من م 

مفتش الشؽل الذي ٌتوسط بٌن األجٌر والمشؽل بمحاولة للتصالح بٌنهما وذلك من أجل 

 .إرجاع األجٌر إلى شؽله أو حصوله على التعوٌض

 



ش لتضٌؾ شروطا متى وجدت انتج الصلح المبرم بٌن الطرفٌن . من م41وجاءت المادة 

 .بحضور مفتش الشؽل فً حالة الفصل التعسفً آثاره

 

وتتمثل هذه الشروط فً أنه فً حالة حصول األجٌر على تعوٌض فإنه ٌوقع توصٌل إستالم 

مبلػ التعوٌض من طرؾ األجٌر والمشؽل أو من ٌنوب عنه، وٌتعٌن أن ٌكون مصادقا 

 . لصحة إمضاءه من طرؾ الجهة المختصة، وٌوقعه بالعطؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل

 

وكلما تحققت هذه الشروط أنتج الصلح آثاره وأصبح نهابٌا فً وضع حد للنزاع وال ٌمكن 

الطعن فٌه أمام المحاكم، وذهب بعض الفقه إلى القول بضرورة تشجٌع الصلح الوارد فً 

وٌرجع تقرٌر اآلثار النهابً للصلح . ش وتمدٌده لٌشمل االتفاق الودي. من م41المادة 

 فً رؼبة المشرع من تخفٌؾ العبء على القضاء اإلجتماعً وذلك 41المبرم فً المادة 

 . بعد إحاطته بكل الضمانات والشروط التً ٌستلزمها

 

ونطرح بعض التساإالت فً هذا المقام؛ هل الصلح الذي ٌجرٌه مفتش الشؽل ٌجب أن 

ٌنصب فقط على التعوٌض عن الفصل التعسفً فقط، أم أنه ٌشمل كل التعوٌضات الناتجة 

 عن هذا الفصل؟

 

 :ش نجدها تنص على أنه. من م59بالرجوع إلى المادة 

 

ٌستفٌد األجٌر عند فصله تعسفٌا من التعوٌض عن الضرر والتعوٌض عن أجل اإلخطار  "

 ." أعاله51 و41المنصوص علٌهما على التوالً فً المادتٌن 

 

من خالل هذه المادة وكإجابة عن التساإل أعاله ٌتبٌن لنا أن الصلح ٌنصب على كل 

المسابل المتعلقة بإنهاء عقد الشؽل أي كل التعوٌضات المستحقة لألجٌر نتٌجة الفصل وكل 

 ...المسابل المتعلقة بعقد الشؽل من مثال شهادة العمل

 

 : ش أنه. من م41كما تنص المادة 

 

ال ٌمكن للطرفٌن أن ٌتنازال مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة  "

 ."عن إنهاء العقد سواء كان اإلنهاء تعسفٌا أم ال

 

وارتباطا بالتساإل أعاله ٌحق لنا أن نتساءل، ما هو الحكم فً حالة توقٌع األجٌر على 



 توصٌل استالم التعوٌض أن ٌطالب بتعوٌض آخر لم ٌتوصل به؟

 

بخصوص هذا اإلشكال ٌمكن القول بؤنه رؼم انتهاء مسطرة الصلح التمهٌدي ٌبقى من حق 

األجٌر المطالبة بالتعوٌضات التً لم ٌتوصل بها وؼٌر المضمنة فً التوصٌل، كما أن 

 المحضر المحرر من طرؾ مفتش الشؽل تكون لها قوة اإلبراء فً حدود المبالػ المبٌنة فٌه

. 

 

 20ونفس التوجه تبناه القضاء فً حكم صادر عن المحكمة اإلبتدابٌة بالدار البٌضاء بتارٌخ 

 : جاء فٌه ما ٌل1994ًٌناٌر 

 

لكن حٌث إن التعوٌض عن مهلة اإلخطار وعن اإلعفاء هو تعوٌض تنظمه نصوص ..."

 .قانونٌة من النظام العام وال ٌجوز االتفاق على ما ٌخالؾ أحكامها

 

وحٌث إنه لو اعتبرنا بؤن التعوٌض المحصل علٌه فً نطاق عقد الصلح ٌؽطً بكٌفٌة أو 

بؤخرى الضرر الناتج للمدعً عن اإلنهاء التعسفً لعقد العمل بمبادرة من المدعى علٌها وال 

ٌد للعامل فٌه كما تعترؾ بذلك المشؽلة فً طلب عقد الصلح، فإنه لم ٌحصل منها على أي 

تعوٌض عن مهلة اإلشهار وال اإلعفاء وبالتالً ٌبقى من حق العامل المطالبة بهذا التعوٌض 

طبقا للقانون سٌما وأنه أبرم عقد الصلح ٌوم فصله من العمل ومن تم لم تكن له المدة الكافٌة 

لكً ٌناقش عقد الصلح مع المدعى علٌها وال سٌما فٌما ٌخص الحقوق المنظمة بموجب 

 . "...نصوص قانونٌة من النظام العام

 

 

 

 تدخل مفتش الشؽل فً حماٌة فبة خاصة من األجراء: الفقرة الثانٌة

 

 

 

األجٌر -تحقٌقا إلستقرار العالقات الشؽلٌة والحد من المنازعات التً تهدد طرفٌها 

جهاز تفتٌش الشؽل للسهر على - كما أسلفنا الذكر-فإن المشرع ووعٌا منه بإنشاء - والمشؽل

حسن تطبٌق قانون الشؽل والحفاظ على العالقة الطٌبة بٌن األجراء ومشؽلٌهم وتحقٌق السلم 

اإلجتماعً بٌنهم حٌث أصبح هذا الدور منصوص علٌه قانونا بعد أن تم المصادقة علٌه فً 

 .مدونة الشؽل



 

وألجل ذلك فإن مفتش الشؽل بإعتباره المسإول عن تحقٌق الحماٌة التً ٌنشدها قانون "

الشؽل ٌقوم بعمله سواء أثناء تنفٌذ عقد الشؽل أو عند إنتهاءه وبالتالً فإنه ٌقؾ على شروط 

عمل األجٌر سواء كان أجٌرا عادٌا أو مندوبا للعمال أو عامال حدثا أو امرأة عاملة والتً 

مٌزها المشرع إلى جانب الطفل العامل بحماٌة خاصة نظرا لإلستؽالل الذي كان ٌتعرضان 

له من طرؾ المإاجرٌن، والذي ال زال الطفل ٌعانٌه فً معامل الصناعة التقلٌدٌة وإلى 

جانب هإالء نجد العامل المعاق الذي البد من تهٌا الجو المناسب لعمله حتى ال ٌكون على 

هامش اإلهتمامات التً ٌحضى بها ؼٌره من األجراء، وبالتالً فإن مفتش الشؽل وعند 

قٌامه بالمراقبة ٌقوم بذلك لصالح هذه الفبات كلها من أجل حماٌتها من التعسؾ وتوفٌر 

ظروؾ أفضل للعمل، وضمان الحقوق التً ٌتمتع بها والتً تضمنها أساسا صفتها كطبقة 

 . "عاملة

 

فإذا كان المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل قد أضفى حماٌة خاصة على طبقات من 

فإنه رخص لمفتش الشؽل التدخل لحماٌة ... العمال إما على أساس سنها أو جنسها أو إعاقتها

 .كل من مندوب األجراء والممثل النقابً وكذا طبٌب الشؽل

 

 الحماٌة القانونٌة الخاصة بمندوب األجراء والممثل النقابً: أوال

 

إن مفهوم المإسسة فً قانون الشؽل ٌعنً وجود عدد من األجراء ٌقومون بنشاط مشترك "

تحت طابلة سلطة هٌبة تقوم بمهام اإلدارة والتسٌٌر والمإسسة الشؽلٌة بعد التطور 

اإلقتصادي الذي شهدته الدول األوربٌة والذي نجم عنه تحول نوعً فً العالقات المهنٌة 

واإلجتماعٌة، لم تعد كما كانت ملكٌة مطلقة لصاحبها، وإنما قد تحولت إلى أداة تضمن نوعا 

بل إن . من التوازن بٌن المصالح اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ووسٌلة لتحقٌق المصلحة العامة

إعطاء المإسسة صورة دٌمقراطٌة اقتضى مشاركة األجراء فً تسٌٌرها والتً اتخذت عدة 

أشكال، بحٌث قد تكون المشاركة اقتصادٌة بمعنى أن ٌشارك األجراء بواسطة ممثلٌن 

منتخبٌن فً اإلدارة اإلقتصادٌة للمإسسة، كما ٌمكن أن تقتصر مشاركتهم فً اإلدارة على 

 . "الجانب اإلجتماعً أي فً المسابل التً تتعلق باألجراء أنفسهم كما هو الحال بالمؽرب

 

وتبعا لذلك ٌمكن لنا تناول هذه الحماٌة المخولة لكل من مندوب األجراء والممثل النقابً فً 

نقطتٌن أساسٌتٌن، ومن خاللهما سنبٌن دور مفتش الشؽل فً هذه الحماٌة، وهل فعال دوره 

 قوي فً حماٌة هذه الفبات، وهل ٌعتبر هذا الدور إلزامٌا أم مجرد إستشاري؟

 



 حماٌة مندوب األجراء-أ

 

موازة مع اإلختصاصات التً أسندت لمندوب األجراء، جاءت مدونة الشؽل كباقً 

التشرٌعات األخرى لتوفر لهم حماٌة خاصة وذلك نظرا إلمكانٌة تعرضهم لمضاٌقات والتً 

 .من شؤنها أن تخل بمستوى تمثٌلهم للعمال

 

رؼم أن اكتساب صفة مندوب األجراء ال تخلع عنه صفته كؤجٌر إال أن صفته كمندوب عن 

األجراء تجعل وظٌفته األساسٌة تتمثل فً ربط اإلتصال بٌن األجراء من جهة والمشؽلٌن 

وؼالبا ما . من جهة ثانٌة بصدد النزاعات الفردٌة أو الجماعٌة المطروحة داخل المإسسة

تكون هذه التصرفات مزعجة للمشؽل بسبب المواقؾ التً ٌتخذها، ولهذه الؽاٌة بالذات اتخذ 

المشرع بعض التدابٌر القانونٌة الحمابٌة لحماٌتهم من أن ٌكون فً عرضة للفصل التعسفً 

 .فً أي وقت

 

وما تجدر اإلشارة إلٌه أن المشرع المؽربً قد سن من خالل مدونة الشؽل عدة آلٌات لعمل 

 و 455مندوب األجراء، إلٌجاد وضع مالبم داخل المقاولة وٌتجلى ذلك من خالل المادتٌن 

 .ش. من م456

 

ونظرا لطبٌعة المهام المنوطة بمندوب األجراء، فقد حرص المشرع على توفٌر قدر من 

 :ش على أنه. من م36الحماٌة له من خالل مقتضٌات عدة، حٌث جاء فً المادة 

 

ال تعد األمور التالٌة من المبررات المقبولة إلتخاذ العقوبات التؤدٌبٌة أو الفصل من  "

 ...الشؽل

 

طلب الترشٌح لممارسة مهمة مندوب األجراء أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها -3

 ."...سابقا

 

ش حٌث أكدت أن كل إجراء ٌعتزم المشؽل . من م457كما عززت هذه الحماٌة المادة 

إتخاذه فً حق مندوب األجراء أصلٌا كان أو ناببا، ٌجب أن ٌكون موضوع مقرر ٌوافق 

علٌه العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، إذا كان هذا اإلجراء ٌرمً إلى نقل المندوب أو ناببه من 

وهً نفس . مصلحة إلى أخرى أو من شؽل إلى آخر أو إلى توقٌفه من شؽله أو فصله عنه

 الملؽى والذي عوض 1962 أكتوبر 29 من ظهٌر 12المقتضٌات التً سبق للفصل 

 . أعاله457بالمادة 



 

 المتعلقة بحماٌة مندوب األجراء والتً صادق 135وٌقابل هذه المادة اإلتفاقٌة الدولٌة رقم 

 . 1973-6-30علٌها المؽرب فً 

 

ونإكد أن أخذ موافقة العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل بشؤن اتخاذ أحد العقوبات التؤدٌبٌة أعاله 

" ٌجب"لٌس إختٌارٌا وإنما ٌعتبر إلزامٌا، وذلك من خالل صٌؽة اإللزام - خاصة الفصل-

 .التً جاءت به المادة أعاله

 

ومنه جاءت عدة قرارات لتإكد هذا الطرح، حٌث جاء فً أحد القرارات الصادرة عن 

 : المجلس األعلى

 

أن اتخاذ أي إجراء تؤدٌبً فً حق مندوب العمال دون أخذ رأي مفتش الشؽل كما ٌتجلى "

 أعاله ٌعد باطال ألنه إجراء من النظام العام ال ٌمكن مخالفته 12من مقتضٌات الفصل 

ونتٌجة لذلك ٌعتبر طرد مندوب العمال بدون أخذ رأي مفتش الشؽل طردا تعسفٌا بقطع 

النظر عن األخطاء المنسوبة إلٌه إذ المشرع خول للمشؽل فً حالة ارتكاب خطؤ جسٌم 

توقٌؾ المندوب توقٌفا مإقتا رٌثما ٌصدر مفتش الشؽل رأٌه فً ظرؾ ثمانٌة أٌام، وبعد 

ذلك ٌحق لمن ٌهمه األمر اللجوء إلى القضاء، ومن تم فإن محكمة اإلستبناؾ عندما اعتبرت 

 29/10/62 من ظهٌر 12طرد المطلوب فً النقض طردا تعسفٌا لعدم تطبٌق الفصل 

 "المذكور قد بنت قرارها على أساس قانونً صحٌح، وطبقت الفصل المذكور تطبٌقا سلٌما

. 

 

المشؽل ملزم بإتباع رأي مفتش الشؽل : "وأكد المجلس األعلى فً نفس التوجه على أن

ش، . من م457بخصوص العقوبة التً ٌستحقها مندوب األجراء أو ناببه تطبٌقا للمادة 

 . "ومخالفة رأٌه ٌجعل اإلجراء المتخذ متسما بالتعسؾ وموجبا للنقض

 

طبقا –وهكذا ٌجب على العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل أن ٌتخذ قراره بالموافقة أو الرفض 

خالل ثمانٌة أٌام الموالٌة إلشعاره من طرؾ المشؽل - ش. من م459للفقرة األخٌرة من م 

بالقرار الذي ٌنوي اتخاذه فً حق مندوب األجراء، كما اشترط أن ٌكون قراره معلال، ذلك 

أن قرار العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل ٌعتبر إدارٌا صادر عن سلطة إدارٌة والتالً خاضعا 

 .  بشؤن إلزام اإلدارات العمومٌة بتعلٌل قرارتها اإلدارٌة03-01لقانون 

 

ونطرح تساإال فً هذا الصدد؛ ما الحل فً حالة إذا أشعر المشؽل مفتش الشؽل بشؤن 



اإلجراء الذي ٌعتزم اتخاذه وتقاعس هذا األخٌر عن اتخاذ أي قرار خالل األجل المحدد، أو 

 اتخذه خارج هذا األجل؟

 

المشرع هنا لم ٌقدم أي حل لهذه المسؤلة ولم ٌرتب أي جزاء عن ذلك ونرى بؤن دور 

القضاء سٌكون بارزا فً هذه الحالة، وذهب أحد الفقهاء بؤن المشؽل وإن احترم المسطرة 

فال ٌمكنه إتخاذ أي قرار ما دام أي إجراء تؤدٌبً ٌستوجب موافقة مفتش الشؽل وأن عدم 

جوابه ال ٌعد قبوال للعقوبة وبالتالً ٌرى أن المشؽل وإن احترم المسطرة فال ٌمكنه اتخاذ 

أي قرار، وأن عدم جوابه ال ٌعد قبوال للعقوبة وبالتالً ٌرى أن قٌامه بفصل األجٌر فً هذه 

 الحالة سٌجعل عمله مشوبا بطابع التعسؾ شكال

 

 حماٌة الممثل النقابً- ب

 

بكثٌر من الضمانات - دون الممثل النقابً بالمقاولة- بعدما كان مندوب األجراء ٌتمتع لوحده

الحمابٌة والتسهٌالت لممارسة مهامه كممثل لألجراء المنتخبٌن له، مددت تلك الحماٌة 

 .للممثل النقابً بعد صدور مدونة الشؽل

 

واعتبارا لذلك فقد عمل المشرع المؽربً على منحه نفس الحماٌة التً ٌستفٌد منها مندوب 

 :ش. من م472األجراء من حقوق وضمانات، وهذا ما جاء فً المادة 

 

ٌستفٌد الممثلون النقابٌون من نفس التسهٌالت الحمابٌة التً ٌستفٌد منها مندوبو األجراء  "

 ."...بمقتضى هذا القانون

 

وٌتبٌن من خالل هذه المادة أن المشرع المؽربً استطاع سد الفراغ التشرٌعً الذي كانت 

تعانً منه مإسسة الممثل النقابً مستفٌدا فً ذلك مما هو منصوص علٌه فً بعض 

التشرٌعات المقارنة كالتشرٌع الفرنسً الذي ال ٌمكن فً ظله القٌام بفصل الممثل النقابً إال 

بعد صدور موافقة العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، وإال اعتبر المشؽل مرتكبا لجرٌمة عرقلة 

حرٌة الحق النقابً، لكونه ٌعتبر من األجراء المحمٌٌن ومن شؤن هذه الحماٌة أن تساهم فً 

 . الحد من الفصل التعسفً الذي كان ٌتعرضون له

 

وتبعا لذلك، فإن المشؽل الذي ٌنوي فصل الممثل النقابً بسبب ارتكاب هذا األخٌر لخطؤ 

جسٌم ٌجب علٌه الحصول على موافقة العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، وقد أكد القضاء 

المؽربً هذه الحماٌة من خالل حكم صادر عن المحكمة اإلبتدابٌة بالدارالبٌضاء الذي جاء 



 :فٌه

 

 والمإشر 3/5/2005وحٌث إن الثابت من خالل رسالة الكنفدرالٌة للشؽل المإرخة فً "

 علٌها من طرؾ هذه األخٌرة أن المدعً أختر ككاتب عام للمكتب النقابً لمستخدمً شركة

"x"  حٌث إن دفع المدعى علٌها بعدم علمها بصفة المدعً كممثل نقابً ٌتخذ أصل اإلشعار

بالتوصل بالفاكس برسالة الكنفدرالٌة، والذي ٌحمل نفس رقم فاكس المدعى علٌها الثابت 

للمحكمة من خالل الوثابق المدلى بها من طرؾ هذه األخٌرة نفسها، إضافة إلى أنه من 

 ...المفترض على كل مشؽل أنه على علم بإنتماء عماله النقابً،

 

ش من نفس الحماٌة التً ٌستفٌد . من م472وحٌث إن الممثل النقابً ٌستفٌد طبقا للمادة 

 .منها مندوب األجراء

 

ش ٌجب أن ٌكون كل إجراء تؤدٌبً ٌعتزم المشؽل إتخاذه . من م457وحٌث إنه طبقا للمادة 

فً حق مندوب األجراء موضوع مقرر ٌوافق علٌه العون المكلؾ التفٌش الشؽل، إذا كان 

اإلجراء بنقل المندوب أو ناببه من مصلحة إلى أخرى أو من شؽل ألخر أو إلى توقٌفه عن 

 .شؽله أو فصله عنه

 

حٌث إنه بتفحص وثابق الملؾ ٌتضح أن المدعى علٌها لم تسلك المسطرة المنصوص علٌها 

ش وبذلك تكون عقوبة التوقٌؾ والفصل المتخذة فً حق المدعً . من م457فً المادة 

إجراءات تعسفٌة وتكون المحكمة فً ؼنى، وؼٌر ملزمة بالنظر فً طبٌعة األخطاء 

 . "المرتكبة من طرؾ األجٌر والتً أدت إلى صدور تلك العقوبات فً حقه

 

 الحماٌة المقررة لطبٌب الشؽل:ثانٌا

 

ش وفً . من م331 إلى 304نظم المشرع المؽربً المصالح الطبٌة للشؽل فً المواد من 

هذا الصدد قرر المشرع أنه ٌجب على كل المقاوالت الصناعٌة والتجارٌة ومقاوالت 

 أجٌرا أن تحدث 50الصناعة التقلٌدٌة واإلستؽالالت الفالحٌة والؽابوٌة والتً تشؽل أقل من 

إما مصالح طبٌة للشؽل مستقلة أو إما مصالح طبٌة مشتركة وفق الشروط التً تحددها 

 . السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل والتشؽٌل

 

ولما كان مبدأ الدفاع عن حقوق األجراء قد ٌإدي إلى تعارض المصالح، وما دامت سلطة 

المشؽل فً الموقع األقوى، لذا كان من الضروري وضع مسطرة خاصة هدفها المراقبة 



السابقة ألي جزاء سواء كان الخطؤ ٌسٌرا أو جسٌما، ومن حسنات المشرع أنه تدارك هذه 

ش أن ٌكون كل إجراء تؤدٌبً ٌعتزم المشؽل أو . من م313الهفوة وقرر بمقتضى المادة 

ربٌس المصلحة الطبٌة المشتركة بٌن المقاوالت إتخاذه فً حق طبٌب الشؽل موضوع قرار 

ٌوافق علٌه العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل بعد أخذ رأي هذا الطبٌب، وٌعتبر هذا المقتضى 

 .من سٌاق المستجدات الواردة فً مدونة الشؽل

 

 أعاله وعلى خالؾ مندوب األجراء والممثل النقابً فإن 313وٌتضح من خالل المادة 

المشرع سوى بٌن جمٌع حاالت اإلجراءات التؤدٌبٌة التً ٌمكن أن تتخذ فً حق طبٌب 

الشؽل واشترط فٌها وجوب حصول العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل باإلضافة إلى استشارة 

 .طبٌب الشؽل لما له من دراٌة فً مجاله الطبً المهنً

 

 أعاله أنها لم تنص على جزاء خرق مقتضٌاتها، وحسب بعض 313وما ٌالحظ على المادة 

الفقه فإنه سٌجعل ال محال اإلجراء المتخذ ؼٌر مبرر وٌمكن إلؽاءه أو اعتبار الفصل تعسفٌا 

 .فً حالة حدوثه

 

وفً قرار لمحكمة النقض الفرنسٌة ال ٌمكن فصل طبٌب الشؽل بسبب الممارسة العادٌة 

 . لمهنته

 

 

 

 دور الرقابة القضابٌة فً حماٌة األجراء من الفصل: المطلب الثانً

 

 

 

ال ٌكفى لتوفٌر حماٌة فعالة وحقٌقٌة لألجراء من اإلعفاء أن ٌضع المشرع ترسانة قانونٌة 

من اإلجراءات، بل ٌجب تقوٌة وتعزٌز هذه األخٌرة برقابة قضابٌة تضمن حسن تطبٌق هذه 

 . ش. من م42الترسانة على أرض الواقع، وهذا ما أكدته الفقرة األخٌرة من م 

 

فإذا كان المشرع المؽربً قد خول للمشؽل سلطة ممارسة السلطة التؤدٌبٌة، وذلك بإتخاذه 

ش بمناسبة إرتكاب األجٌر لخطؤ . من م37إحدى العقوبات المنصوص علٌها فً المادة 

ؼٌر جسٌم، أو قد ٌتخذ فى حقه عقوبة الفصل فً حالة إستنفاذه للعقوبات المنصوص علٌها 

فى المادة السابقة داخل أجل السنة أو فً الحالة التً ٌرتكب فٌها األجٌر لخطؤ جسٌم، فإن 



 .هذه السلطة المخولة للمشؽل لٌست مطلقة وإنما تبقى تحت إشراؾ ورقابة القضاء

 

ولما كان المشؽل ٌمارس الصالحٌات المخولة له بشكل تعسفً، فإن القضاء ٌتمتع بسلطة 

هامة فى مراقبة مشروعٌة العقوبة التؤدٌبٌة ـ خاصة الفصل ـ طالما أن ذلك ال ٌإدي إلى 

عرقلة سٌر المقاولة المشؽلة، وبشكل ال ٌإدي إلى حرمان المشؽل من حقه فى ممارسة 

 . سلطته التنظٌمٌة

 

وبناءا علٌه، فإن الرقابة القضابٌة تمتد لتشمل مراقبة مدى إحترام المشؽل للقواعد الشكلٌة 

المتعلقة بالتؤدٌب والمنظمة فى مدونة الشؽل بقواعد آمرة، والتؤكد من وجود الخطؤ التؤدٌبً 

باإلضافة إلى مدى تناسب العقوبة التؤدٌبٌة المتخذة  (الفقرة األولى)من عدمه و مدى جسامته 

 .(الفقرة الثانٌة)من طرؾ المشؽل والخطؤ المرتكب من طرؾ األجٌر 

 

 

 

 الرقابة القضابٌة فً إثبات وجود الخطؤ وتقدٌر جسامته: الفقرة األولى

 

 

 

متع المشرع المؽربً صاحب المإسسة بسلطة تؤدٌبٌة نابعة من سلطته اإلدارٌة ٌفرض 

بمقتضاها على جمٌع األجراء احترام قواعد القانون الداخلً فً حالة وجوده واإلمتثال 

لتعلٌمات أعضاء اإلدارة والتسٌٌر تحت طابلة توقٌع العقوبة التؤدٌبٌة على كل من خالؾ 

 .التعلٌمات حفاظا على المقاولة بإعتبارها مجموعة أموال مستثمرة وجهد مستخدمٌن وعمال

 

وتبعا لذلك، فإن القضاء ٌتدخل لتقٌٌد هذه السلطة من تعسؾ المشؽل، بإعتبار القضاء 

ضمانة أساسٌة ٌهدؾ إلى حماٌة األجٌر بالدرجة األولى فً نزاعات الشؽل، على أساس أن 

القاضً ٌجد نفسه أمام نزاع ٌخص المشؽل من جهة للحفاظ على مصالحه المادٌة، كما 

 . ٌخص من جهة أخرى، األجٌر للحفاظ على وسٌلة عٌشه

 

 

 

 مظاهر رقابة القضاء حول وجود الخطؤ وإثباته: أوال

 



 

 

ؼالبا ما ٌكون سبب الفصل وإنهاء العالقة الشؽلٌة هو إدعاء المشؽل إلرتكاب األجٌر لخطؤ 

 من ق ل ع 754جسٌم ولتقدٌر وجود الخطؤ أو عدمه، نجد الفقرة الخامسة من الفصل 

 : نصت على أنه

 

ٌسوغ للمحكمة فً سبٌل تقدٌر ما إذا كان هناك فسخ، أن تجري تحقٌقا فً ظروؾ إنهاء  "

العقد، وٌلزم فً جمٌع األحوال أن ٌتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي ٌدعٌه الطرؾ 

 ."الذي أنهى العقد

 

التً سبق -ومنه فإن القضاء ٌنطلق بعد النظر إلى مدى احترام المشؽل لإلجراءات الشكلٌة 

وبعد التؤكد من احترامها ٌنطلق لدراسة صلب النزاع - أن تناولنها فً المطلب الثانً أعاله

 .لمعرفة ما إذا كان مبرر الطرد مشروع أم ال

 

والمالحظ أن سلطة القاضً اإلجتماعً فً تكٌٌؾ الخطؤ الجسٌم تختلؾ بحسب ما إذا كان 

الفعل المنسوب لألجٌر موجود ضمن البحة األخطاء الجسٌمة المنصوص علٌها فً المادة 

ش أم ؼٌر موجودة ضمن هذه الالبحة على اعتبار أنها جاءت على سبٌل المثال . من م39

 .ال الحصر

 

ففً الحالة األولى، فإن المحكمة تكون لها سلطة ضٌقة إذ تقتصر على التؤكد من وجود 

الخطؤ فقط دون ما النظر إلى جسامته، وتكون بذلك المحكمة خاضعة لرقابة محكمة النقض 

على اعتبار أن األمر ٌتعلق بالقانون ولٌس الواقع ما دام المشرع قد أضفى على هذا الخطؤ 

 . وصؾ الجسامة

 

أما فً الحالة الثانٌة، التً ال ٌكون فٌها الخطؤ مضمن ضمن البحة األخطاء الجسٌمة 

المنصوص علٌها فً المادة السابقة، وال فً النظام الداخلً للمقاولة وال فً اإلتفاقٌة 

الجماعٌة، فإن المحكمة تتدخل لما لدٌها من سلطة فً تقدٌر جسامة الخطؤ من عدمه دون 

 .رقابة محكمة النقض علٌها كون المسؤلة تتعلق بالواقع ال بالقانون

 

 الرقابة على وجود الخطؤ-أ

 

المالحظ فً الؽالب أن الخطؤ الذي ٌتسبب لألجٌر فً الطرد ٌكون قٌاما بعمل أو امتناعا 



عن عمل، وٌمثل إخالال من األجٌر باإللتزامات الملقاة على عاتقه فً إطار عقد الشؽل، 

وهذه اإللتزامات متعددة بعض منها منظم وفق القواعد العامة للقانون والبعض اآلخر من 

 .طبٌعة خاصة ٌتم التنصٌص علٌه فً عقد الشؽل الرابط بٌن األجٌر والمشؽل

 

وتلخص هذه اإللتزامات كما جاء فً قانون اإللتزامات والعقود فً قٌام األجٌر بالعمل 

 . المكلؾ به، وفً عدم منافسة المشؽل، وفً المحافظة على سر المهنة

 

ونتٌجة لما سبق فإن إخالل األجٌر بؤحد هذه الواجبات المهنٌة أو تؤدٌتها بشكل ٌخالؾ 

وٌتعارض مع قواعد حسن النٌة فً الشؽل أو النظام الداخلً للمقاولة، فإن للمشؽل أن ٌوقع 

 . علٌه عقوبة تؤدٌبٌة

 

ولما برهن الواقع العملً أن المشؽل ٌستخدم هذه السلطة المخولة له بإفراط وإلحاق الضرر 

باألجراء من خالل اتخاذ مقرر الفصل فً حقهم، كان من الضروري أن تخضع هذه 

السلطة المخولة له لرقابة القضاء حٌث ٌجب على هذا األخٌر التحقق من وجود الخطؤ وأن 

الفعل المدعى به فعال ٌعتبر خطؤ جسٌما، أم أن ذلك الخطؤ ٌسٌر وال ٌرقى إلى الدرجة 

 .الموجبة للفصل

 

وتتدخل محاكم الموضوع من خالل السلطة التقدٌرٌة المخولة لها من أجل البحث فً وجود 

 : الخطؤ من عدمه، وهذا ما اعتبره المجلس األعلى فً أحد قراراته والتً جاء فٌها

 

لكن حٌث إن المحكمة عندما اعتبرت فً نطاق السلطة التقدٌرٌة المخولة لها بؤن الخطؤ "

المنسوب إلى المدعً ال ٌعتبر خطؤ جسٌما ٌدخل ضمن األخطاء المنصوص علٌها فً 

 وأن فصله عن العمل 1948- 10 -23 من النظام النموذجً الصادر بتارٌخ 6الفصل 

ٌعتبر نتٌجة لذلك فصال تعسفٌا لم تخرق الفصل المشار إلٌه فً الوسٌلة وكان حكمها مطابقا 

 . "للقانون ومعلال تعلٌال كافٌا فالوسٌلة إذن ؼٌر مرتكزة على أساس

 

 إثبات وجود الخطؤ- ب

 

ولما كان المشؽل هو الذي ٌتخذ مبادرة الفصل، فإن إثبات وجود الخطؤ المرتكب من طرؾ 

األجٌر والذي خلؾ مشكل اإلثبات ، من قبٌل؛ هل المشؽل هو الذي علٌه إثبات ما ادعاه عن 

 األجٌر؟ أم أن هذا األخٌر هو الذي علٌه إثبات بؤن فصله من العمل كان تعسفا؟

 



القاعدة العامة فً مجال اإلثبات أن من ادعى شٌبا علٌه إثباته ، ولما كان األجٌر هو الذي 

ٌدعً بؤن الفصل كان تعسفا فعلٌه نفٌه وإثبات عدم وجود خطؤ جسٌم مبرر للفصل، ولما 

كان عبء اإلثبات لمدة طوٌلة على عاتق األجٌر فً معظم المحاكم، حٌث ٌكتفً المشؽل فً 

ذكر سبب اتخاذ قرار الفصل دون أن ٌبذل مجهودا فً إثباته، وحٌث ٌقع هذا األخٌر على 

 .األجٌر وٌعمل على جمع الحجج إلثبات وجود التعسؾ

 

 ٌحمل األجٌر 1890 فقد كان فً المادة 1804وفً فرنسا، ومنذ صدور قانون نابولٌون 

 الذي جعل كال من المشؽل واألجٌر 1973 ٌونٌو 13عبء اإلثبات إلى ؼاٌة صدور قانون 

على قدم المساواة فٌما ٌتعلق باإلثبات، على األجٌر إثبات التعسؾ وعلى المشؽل إثبات 

العكس، ثم ٌتولى القاضً البحث عن السبب الحقٌقً، األمر الذي خلق إشكاال قانونٌا ٌتعلق 

 بمعرفة ما إذا كان عبء اإلثبات ٌقع على األجٌر، أم على المشؽل أم على القاضً؟

 

إذا كان لزاما علً أن أرد على السإال :"وعبر وزٌر العدل آنذاك عن هذه الحالة بقوله 

هل األجٌر أم المشؽل؟ فإننً أجٌب بكل تهكم بؤن اإلثبات .المتعلق بمن ٌتحمل عبء اإلثبات

 . "ٌقع على القاضً

 

 الذي نص على أن المشؽل 1982-08-04وبقً الوضع على حاله إلى أن صدر قانون 

 .ملزم بؤن ٌقدم لقضاء الشؽل العناصر التً اعتبرها عند اتخاذ العقوبة

 

أما القضاء المؽربً فقد تشبت فً البداٌة على إلقاء عبء إثبات الطرد التعسفً على 

 :األجٌر، وجاء فً أحد قراراته

 

حٌث إن الطرؾ الذي ٌطالب بالتعوٌض ٌجب علٌه إثبات فسخ العقد وقع من الجانب "

 . "األخر وكان بصفة تعسفٌة

 

نظرا . 1971-11-08إال أنه سرعان ما قلب عبء اإلثبات على عاتق المشؽل منذ 

 للصعوبات التً تعترض األجٌر ورؼبة فً تكرٌس الطابع الحمابً

 

 . لقانون الشؽل وهذا ما ٌشكل فً حد ذاته ضمانة أساسٌة لحماٌة األجٌر

 

وفً ذلك جاءت مدونة الشؽل الجدٌدة لقلب عبء اإلثبات وذلك بجعله على عاتق المشؽل، 

 .فإذا ادعى هذا األخٌر أن العالقة الشؽلٌة انتهت فعلٌه اثبات ذلك



 

ش حٌث نصت . من م63وقد أكد المشرع المؽربً هذا الطرح أعاله فً الفقرة الثانٌة من م 

 : على أنه

 

ٌقع على عاتق المشؽل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما ٌقع علٌه عبء اإلثبات "

 ."عندما ٌدعً مؽادرة األجٌر لشؽله

 

وبالتالً إذا ادعى المشؽل ارتكاب األجٌر لخطؤ جسٌم أو دفع بالمؽادرة التلقابٌة فعلٌه إثبات 

 .ذلك

 

نستنتج من خالل هذه المادة أنها وسٌلة حمابٌة منحت لألجٌر قبل فصله لوجود مبرر مقبول 

 . للفصل وهذه العبارة األخٌرة سبق أن عمل بها المشرع الفرنسً

 

و بناء علٌه، فإن القضاء هو الوجه التطبٌقً لما هو مسطر فً القانون، إذ ٌعتبر حماٌة 

هامة لألجراء بصفة خاصة أثناء الفصل التعسفً إذ أنه ال ٌسارع فً إصدار حكم على 

نازلة فً هذا الصدد إال بعد التؤكد من وجود خطؤ موجب للفصل و أن المشؽل قد أتبت ذلك 

 الخطؤ، وهذا ما جاءت به عدة محاكم بإختالؾ درجتها ونذكر منها؛

 

 : جاء فً إحدى القرارات الصادرة عن إستبنافٌة الدار البٌضاء

 

وحٌث إنه خالفا لما تدعٌه الطاعنة فً استبنافها فقد تبت أنها أسست طرد األجٌر على "

 وهو 2005-1-2الؽٌاب ؼٌر مبرر ألكثر من أربعة أٌام حسب رسالة الفصل المإرخة فً 

ما لم تثبته أٌضا رؼم منحها فرصة ذلك من خالل البحث المؤمور به وهو ما ٌجعل 

 . "استبنافها ؼٌر مإسس

 

 :وفً قرار صادر عن المجلس األعلى جاء فٌه

 

لكن حٌث عن البضابع التً وقع فٌها الخطؤ ولم تصدر إلى الخارج، وأمام التناقض فً ..."

تارٌخ الواقعة وؼموضها من حٌث عدد السراوٌل انتهت المحكمة لما لها من سلطة تقدٌرٌة 

التً ال رقابة علٌها ال من حٌث التعلٌل إلى أن الخطؤ المنسوب إلى المطلوبة لم تستطع 

المشؽلة إثباته فجاء القرار بذلك معلال ومرتكزا على أساس ولم ٌخرق الفصول أعاله 

 . "...والوسٌلتان ؼٌر جدٌرتان باالعتبار



 

إال ان إعمال قاعدة عبء اإلثبات ٌكون على عابق المشؽل ال ٌعنً إعفاء األجٌر من الرد 

 . على دفوعات المشؽل وذلك إلثبات عدم صحة ما نسب إلٌه

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الخطؤ المسبب للفصل الذي ٌجب على المشؽل إثباته هو الخطؤ 

المضمن فً مقرر الفصل دون سواه من األخطاء، كما أنه من الضروري أن تكون هناك 

عالقة سببٌة بٌن الخطؤ المنسوب لألجٌر وبٌن واقعة الطرد أي أن ٌكون الخطؤ الذي قام به 

 .األجٌر قد تم فً وقت سابق على توقٌع عقوبة الفصل ال الحقا علٌه

 

 تقدٌر جسامة الخطؤ من طرؾ القضاء: ثانٌا

 

بعدما ٌثبت المشؽل الخطؤ دون أن ٌستطٌع األجٌر نفٌه، تطرح مسؤلة تكٌٌؾ ذلك الخطؤ، 

 هل هو خطؤ جسٌم موجب للفصل أم ال ٌرقى إلى درجة الجسامة؟

 

من المعلوم أنه إذا طرح نزاع ما أمام قاضً الموضوع، فإنه ؼالبا ما ٌكون موصوفا من 

طرؾ الخصوم أو من محامٌهم بؤوصاؾ معٌنة، مثل هذه األوصاؾ ال تلزم قاضً 

الموضوع وال ترتب أي أثر بالنسبة له، فالمفروض أن القاضً ٌعلم القانون باإلضافة إلى 

أنه ال ٌوجد أي التزام على الخصوم بإضفاء وصؾ قانونً ما على ادعاءتهم، مثل هذا 

 . الوصؾ ٌدخل إذا ضمن وظٌفة قاضً الموضوع

 

إال أن اإلشكال المطروح هو؛ هل القاضً بإمكانه أن ٌعمل على تكٌٌؾ الخطؤ وٌعطٌه 

 وصفا ؼٌر الوصؾ الذي استند إلٌه المشؽل لتوقٌع العقوبة التؤدٌبٌة؟

 

لقد ظلت لمدة طوٌلة سلطة القضاء فً تقدٌر جسامة الخطؤ حكرا على المشؽل، إلعتقاد هذا 

األخٌر أن كل تدخل من طرؾ القضاء فً تقدٌره هذا ٌعتبر مسا بسلطان إرادته وتدخال فً 

 . شإون تسٌٌر المإسسة

 

ؼٌر أن تراجع سلطان اإلرادة وتزاٌد الصفة التدخلٌة فً عالقات العمل خول القاضً 

 . اإلجتماعً سلطة فعالة فٌما ٌخص تقدٌر جسامة الخطؤ الذي قد ٌرتكبه األجٌر

 

وتبعا لذلك، فإن عملٌة التكٌٌؾ ماهً إال إلحاق واقعة استخلصها قاضً الموضوع من 

نزاع معروض على أنظاره بالنص القانونً الذي ٌإطرها، وٌبقى أمامه بعد دراسة الوقابع 



 37أن ٌتؤكد من أن الخطؤ إما بسٌط ٌترتب علٌه أحد العقوبات المنصوص علٌها فً المادة 

 .ش أم أنه خطؤ جسٌم ٌترتب علٌه طرد األجٌر من العمل بدون أي تعوٌض.من م

 

ونظرا لألهمٌة البالؽة التً ٌكتسٌها تكٌٌؾ الخطؤ خاصة وأن وصؾ هذا األخٌر بؤنه جسٌم 

ٌرتب حرمان األجٌر من التعوٌضات المستحقة له كما ٌحرمه من مهلة اإلخطار للبحث عن 

 .عمل جدٌد

 

وقد عمل المشرع المؽربً حسنا عند ترك البحة األخطاء الجسٌمة المنصوص علٌها فً 

ش مفتوحا ولم ٌقم بحصرها نظرا لصعوبات ذلك، وترك للقضاء السلطة . من م39المادة 

 .للتوسع فٌها

 

ومن شؤننا أن نتساءل فً هذا الصدد؛ هل بإمكان القضاء أن ٌكٌؾ خطؤ جسٌما منصوص 

 علٌه بكونه ؼٌر جسٌم ؟

 

 39سلطة القاضً فً تقدٌر جسامة األخطاء الواردة فً المادة - أ

 

تبقى لمحاكم الموضوع سلطة ضٌقة فً إطار مراقبتها لألخطاء المنصوص علٌها 

والمرتكبة من طرؾ األجٌر وتتمثل هذه السلطة فً التؤكد من وجود الخطؤ دون النظر فً 

 : مدى جسامته، وهذا ما جاء فً أحد قرارات المجلس األعلى

 

تقابله )وحٌث ثبت صدق ما عابته الوسٌلة، وذلك أن الفصل السادس من القرار المذكور  "

، إنما ٌعفً ضمنٌا المحكمة من إستعمال سلطتها فً تقدٌر جسامة (ش. من م39المادة 

الخطؤ متى ثبت لدٌها أن السب الذي ٌصدر عن األجٌر موجه إلى موظفً اإلدارة والتسٌٌر 

مادام أن القانون قد نص صراحة على أن مثل هذا السب ٌشكل خطؤ جسٌما، ولم ٌترك 

للمحكمة خٌار تقدٌره بؽٌر ذلك، أما ؼٌرها من األخطاء التً لم ترد فً الفصل المذكور 

فتقدٌر مدى جسامتها موكول للمحكمة، حتى ولو لم ٌكن السب موجه إلى موظفً اإلدارة 

والتسٌٌر ما دام أن األخطؤ الجسٌمة ؼٌر محددة فً القانون الذي ال ٌمنع أن ٌكون السب 

 . "الموجه إلى ؼٌر موظفً اإلدارة والتسٌٌر خطؤ جسٌما

 

من خالل هذا القرار، ٌمكن القول بؤن المحكمة ال ٌمكنها ممارسة ما لها من السلطة 

ش، إال أن أحد الفقهاء . من م39التقدٌرٌة بشؤن تكٌٌؾ الخطؤ الجسٌم الوارد فً المادة 

إعتبر أن مدونة الشؽل أصبحت تتطلب عنصر الضرر كمعٌار لتحدٌد األخطاء الجسٌمة، 



وٌبقى على المشؽل باإلضافة إلى إثباته لوجود الخطؤ الجسٌم أن ٌثبت الضرر الذي ترتب 

عن ذلك الخطؤ، ومن شؤن القضاء أن ٌتدخل فً هذه الحالة للنظر فً وجود الضرر من 

 . عدمه

 

ش تتطلب بالضرورة حدوث خسارة . من م39فهناك بعض األخطاء الواردة فً المادة 

مادٌة للمشؽل كما هو األمر بالنسبة لعدم مراعاة التعلٌمات الالزمة اتباعها لحفظ السالمة 

فً الشؽل، حٌث ٌكون على المحكمة فً هذه الحالة أن تكٌؾ مدى جسامة الخطؤ من عدمه 

إذا كان الخطؤ لم ٌحدث خسارة مادٌة للمإسسة ولو أن هذا الخطؤ منصوص علٌه ضمن 

 . -ش. من م39المادة –البحة األخطاء الجسٌمة 

 

وتبعا لذلك، قد ٌرتكب أخطاء تعد بمثابة أخطاء جسٌمة بمقتضى نص القانون، إال أن 

اقترانها ببعض المالبسات التً ارتكب فٌها قد تإدي بالمحكمة إلى عدم اعتبار الفعل خطؤ 

جسٌما، ولكً ٌعتبر الخطؤ الصادر من األجٌر خطؤ جسٌما ٌجب كذلك أال ٌكون المشؽل 

ساهم أو شارك فً صدور ذلك الخطؤ من األجٌر، كؤن ٌقدم المشؽل الخمور بنادي تابع 

للمإسسة فً حفل أقٌم به، فصدرت عن األجٌر ألفاظ نابٌة أو شتم أو تهدٌد تحت تؤثٌر 

 . السكر

 

لدى فال ٌمكن القول بجسامة الخطؤ بمجرد صدوره من األجٌر، وإنما ٌنبؽً مراعاة مقدار 

 .تؤثٌره على أداء الشؽل والضرر الذي ٌحدثه داخل المقاولة

 

 :وفً هذا الصدد نجد قرارا صادر عن المجلس األعلى تبنى هذا الموقؾ، جاء فٌه

 

إذ اعتبر أن الخطؤ ال ٌكون جسٌما إال بمقدار تؤثٌره على أداء الشؽل وكذا بمدى الخطورة "

التً تترتب عن إهمال اآلالت التً كلؾ األجٌر بتشؽٌلها أو بمراقبتها سواء كان ذلك لٌال أو 

نهارا أو مدة طوٌلة أو وجٌزة، وسواء ترتب عنه ضرر أم لم ٌترتب، ألن حصول الضرر 

لٌس شرط لثبوت الخطورة التً ال ٌمكن تخفٌفها بالظروؾ اإلنسانٌة الخاصة باألجٌر مما 

 . "ٌجعل القرار المطعون فٌه بدون أساس ومعرضا للنقض

 

كما أن السب والشتم الذي ٌعتبر من األخطاء الجسٌمة ومبررا للفصل هو ذلك السب الواقع 

ضد أي شخص سواء المشؽل أو األجٌر شرٌطة أن ٌكون فادحا وأن ٌصدر داخل المإسسة 

لدى فٌقتضً على المحكمة حسب الظروؾ الواقعة أن تبٌن فً تعلٌلها نوع . وأثناء العمل 

 :السب، فقد جاء فً قرار للمجلس األعلى



 

حٌث تبٌن صدق ما نعتته الوسٌلة على القرار المطعون فٌه، ذلك أنه باإلطالع على ..."

 نجدها قد اشتملت على اتهامات هامة وؼامضة، وهً 29/7/81رسالة الطرد المإرخة فً 

التحرٌض على إفساد العمال وسب المإسسة، دون تحدٌد األلفاظ المستعملة فً السب، وال 

وبذلك تكون محكمة اإلستبناؾ قد خرقت مقتضٌات الفصل المذكور الذي ...تارٌخ وقوعها

ٌوجب على المشؽل الذي ٌرٌد طرد أحد عماله بسبب خطؤ تعتبره فادحا، أن ٌخبر به أجٌره 

 ساعة من وقت إثباته، بواسطة رسالة مضمونة الوصول األمر الذي 48بذلك فً ظرؾ 

 . "ٌعرض قرارها للنقض

 

وللتوسع أكثر فً ما للمحكمة من سلطة فً تكٌٌؾ جسامة الخطؤ من عدمه، نورد بعض 

ش وتحٌل على موقؾ القضاء بالنظر . من م39األخطاء التً تعتبر جسٌمة بصرٌح المادة 

 .لجسامتها

 

ش، ولو أنها جاءت . من م39فالسرقة تعتبر من األخطاء الجسٌمة الواردة فً المادة 

بصٌاؼة عامة أي سواء ارتكبت فً حق المشؽل أو فً حق أحد زمالبه، وحتى ولو كان 

محل السرقة مملوكا ألحد الزبناء، وهذا التوجه هو الذي سار علٌه المجلس األعلى جاء فً 

 : أحد قراراته أنه

 

لكن حٌث إن المحكمة لم ترى فابدة فً إعادة اإلستماع إلى شهود الطاعن ما دامت  "

شهاداتهم فً المرحلة اإلبتدابٌة مدونة فً محضر الجلسات والمحكمة قد ثبت لدٌها من 

الشهود المستمع إلٌهم أن الطاعن ارتكب خطؤ بؤخذه مواد البناء لمشؽلته بدون موافقتها وبنى 

 . "...للؽٌر مما كان معه القرار معلال تعلٌال سلٌما

 

والظاهر أن القضاء الفرنسً ٌسٌر فً نفس اإلتجاه فقد جاء فً قرار صادر عن محكمة 

 : النقض الفرنسٌة

 

إن السرقة التً ٌقترفها األجٌر وتلحق خسارة بؤحد زمالبه أو الزبناء تعتبر خطؤ جسٌما "

 . "ألنها تضر بالسٌر الحسن للمقاولة وبنظامها، وتفقد الثقة بٌن المشؽل وأجٌره

 

وٌثار التساإل عما إذا كانت سرقة األجٌر ألشٌاء زهٌدة القٌمة خطؤ جسٌما أم ال، وكٌؾ 

 تعامل القضاء مع هذا الطرح بما له من سلطة تقدٌرٌة؟

 



إن الصٌاؼة العامة التً جاء بها فعل السرقة ال تسعؾ فً اإلجابة عن هذا السإال، إال أن 

القضاء المؽربً سنحت له الفرصة وأجاب عن ذلك من خالل قرار صادر عن محكمة 

 :اإلستبناؾ بالدار البٌضاء جاء فٌه

 

حٌث تدفع المشؽلة بالخطؤ الجسٌم لألجٌر، والمتمثل فً سرقة جوارب واحدة، والتً  "

ارتادها وهً فً ملك الشركة ومن منتوجاتها، وأن تلك الجوارب ؼٌر الصالحة والمتمزقة 

 .اعتاد العمال أن ٌلبسوها وهً من النوع الثانً

 

حٌث إنه وعلى فرض أن ما قام به األجٌر من ارتداء جوارب المشؽلة التً تصرح ...

بواسطة ممثلها أثناء جلسة البحث أن ال علم لها إذا كانت صالحة أم ؼٌر صالحة وأن 

الشاهد شاهد األجٌر وهو خارج المسجد ٌرتدي الجوارب فإنها ال ترقى إلى درجة الخطؤ 

 . "الجسٌم

 

نشٌر كذلك إلى أن اإلعتداء بالضرب الذي ٌندرج ضمن األخطاء الجسٌمة الواردة فً المادة 

ش، وتتجلى الحكمة من إعطاء المشؽل حق الفصل فً هذه الحالة إلى كون . من م39

العالقة التً تربط األجٌر بمشؽله وبٌن زمالبه ٌجب أن تكون مبنٌة على التعاون واإلحترام 

 .ومثل هذا السلوك ٌخل بهذه المبادئ

 

 :وتم تؤكٌده من خالل حكم صادر عن ابتدابٌة الدار البٌضاء حٌث جاء فٌه

 

أن المدعٌة تضاربت مع زمٌلة لها داخل العمل، ٌكون خطؤ جسٌما ٌبرر فصل المدعٌة "

 . "1948 من ظهٌر6عن العمل طبقا للفصل 

 

 :وأكد هذا التوجه كذلك حكما عن المحكمة االستبنافٌة بالدار البٌضاء جاء فٌه

 

إن الشجارات المتوالٌة التً كان ٌتسبب فٌها هً التً كانت السبب فً طرده من العمل "

تبٌن للمحكمة أن طرد المستؤنؾ لم ٌكن تعسفٌا ...وأنه سبق أن أنذره وتوقٌفه من العمل 

 . "وإنما طرد إلرتكابه الخطؤ الجسٌم

 

وما تجدر اإلشارة إلٌه أن عنصر اإلعتداء بالضرب ورد بصٌؽة عامة وفضفاضة، إذ ٌمكن 

أن ٌمارس األجٌر هذا الفعل نتٌجة استفزاز المشؽل له، أو كان هذا األخٌر المعتدي األول 

 .وال ٌبقى لألجٌر إال أن ٌدافع عن نفسه



 

نتساءل فً هذه الحالة هل ٌعتبر اإلعتداء بالضرب الصادر من األجٌر هنا خطؤ جسٌما؟ 

 وكٌؾ تعامل القضاء فً تكٌٌؾ هذا الفعل؟

 

كإجابة عن هذا التساإل نورد قرار صادر عن محكمة اإلستبناؾ بالدار البٌضاء جاء فٌه 

 :ماٌلً

 

وحٌث إنه بالرجوع لوثابق الملؾ ومستنداته، وخاصة البحث المجرى ابتدابٌا ٌتبٌن أن "

الخطؤ المنسوب لألجٌر والذي اعتمدته المستؤنفة فً قرار الطرد ؼٌر مناسب فً واقعة 

النازلة، ذلك أن األجٌرة كانت مستفزة حٌث قام ربٌسها المباشر بدفعها محاوال إخراجها من 

مقر العمل، حٌث أسقطها أرضا، وقامت هً بدورها بخدشه فً وجهه، وكان ذلك على 

مرى من الشاهد المستمع إلٌه ابتدابٌا، بعد أدابه للٌمٌن القانونٌة، ولم تكن تصرٌحاته محل 

أي طعن من الطرفٌن، إذ الخطؤ ابتدأ بفعل المسإول بالشركة بإستعماله للعنؾ ضد األجٌرة 

 . "الشًء الذي بقً معه الخطؤ الجسٌم المزعوم منعدما

 

وٌتبٌن مما سبق أن سلطة القضاء لٌست مقٌدة بشكل مطلق فً شؤن إعادة تكٌٌؾ األخطاء 

ش، خاصة وأن القضاء ٌتدخل فً تقدٌره أخذا بعٌن . من م39المنصوص علٌها فً المادة 

االعتبار طبٌعة الخطؤ هل هو عمدي أم ؼٌر عمدي ثم درجة الخطؤ واألخذ بسوء نٌة وحسن 

فكٌؾ تعامل . نٌة األجٌر وكذا حالته الصحٌة والعقلٌة وآثار سلوكه على نشاط المإسسة 

 ش؟. من م39القاضً مع بعض األخطاء ؼٌر المنصوص علٌها بموجب المادة 

 

 سلطة القاضً فً تقدٌر جسامة بعض األخطؤ ؼٌر المنصوص علٌها-ب

 

ش على . من م39إذا كان المشرع المؽربً حدد البحة األخطاء الجسٌمة الواردة فً المادة 

سبٌل المثال، فإن ذلك ال ٌمنع المشؽل فً توقٌع عقوبة الفصل على األجٌر فً حالة إرتكابه 

 .خطؤ جسٌما ؼٌر منصوص علٌه قانونا

 

وفً ؼٌاب تعرٌؾ للخطؤ الجسٌم فإن المٌدان القضابً ولكثرة القضاٌا المتعلقة بالفصل 

وبحكم ما له من سلطة تقدٌرٌة اعتبر عدم تنفٌذ بعض اإللتزامات المرتبطة بالعقد تمثل 

 . جسامة كافٌة لتبرٌر اإلنهاء

 

وفً هذا الصدد نورد بعض النماذج من األخطاء ؼٌر المنصوص علٌها والتً عمل القضاء 



 بما له من سلطة بتكٌٌفها بكونها أخطاء جسٌمة؛

 

 :تحدٌد كمٌة مخزون الحاسوب*

 

فً إطار اكتساح ثورة المعلومٌات مجال الشؽل واعتماد المإسسات على هذه التقنٌات 

الجدٌدة بشكل كبٌر لتحقٌق السرعة فً العمل وربح الوقت فً أعمالها، صدر قرار عن 

محكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء اعتبر أن تحدٌد مخزون الحاسب اآللً من قبل األجٌر ٌعد 

 :خطؤ جسٌما ٌستحق الفصل وجاء فً حٌثٌات هذا القرار أنه

 

أكد بعد أدابه الٌمٌن ...وحٌث ثبت من أوراق الملؾ وخاصة محضر البحث أن الشاهد "

القانونٌة أن األجٌر بتحدٌد كمٌة تخزٌن الحاسب الذي ٌعمل علٌه قبل خروجه فً عطلة، 

مما أدى إلى توقؾ البرمجة وقد توصل إلى هذه المعلومات بعد مراقبته الشخصٌة للحاسوب 

المذكورة، وهو ما لم ٌلحظه األجٌر وبذلك ٌكون الخطؤ المنسوب إلٌه ثابتا فً حقه وهو 

 . "خطؤ جسٌم ٌحرمه من كل تعوٌض عن اإلخطار والفصل والضرر

 

 :اإلضرب التضامنً -*

 

اإلضراب التضاامنً هو إضراب ٌحدده العمال مساندة للمضربٌن لتحقٌق مطالب لفابدتهم 

الخاصة ال كوسٌلة لتحقٌق مطالب مهنٌة تخصهم وإنما كوسٌلة للتعبٌر عن مساندتهم لملؾ 

مطلبً ٌخص ؼٌرهم من األجراء سواء كانوا ٌعملون معهم فً نفس المإسسة أو خارج 

 . مإسسات أخرى، أو ٌتضامنون لتوقٌؾ عامل من العمال أو طرده

 

وما دام اإلضراب ٌعتبر حقا شرعٌا مخول دستورٌا ، ٌلجؤ إلٌه العمال كضمانة أساسٌة لهم 

لتحقٌق ؼاٌات معٌنة لتحسٌن أوضاعهم المهنٌة، لكن اإلضراب كلما انحرؾ عن مساره 

ومن شؤنه أن ٌلحق ضررا بالمإسسة فهو ٌعتبر إضرابا تعسفٌا، وما ٌثٌر اإلشكال هنا هو؛ 

 مدى مشروعٌة هذا النوع من اإلضراب؟

 

فً هذه الحالة اعتبر القضاء المؽربً أن اإلضراب التضامنً ٌعتبر خطؤ جسٌما ٌبرر طرد 

 :األجٌر، وقد جاء فً قرار صادر عن المجلس األعلى

 

لكن حٌث إن محكمة االستبناؾ بتقٌٌدها للحكم االبتدابً تكون قد تبنت علله وأسبابه هذا "

األخٌر الذي علل حكمه بؤن اإلضراب الذي شنه العمال ٌتضمن شقٌن األول ٌتعلق بالمطالبة 



بالساعات اإلضافٌة والتعوٌض عن البذلة وأداء األجر عن أٌام التوقؾ وهو حق مشروع و 

الشق الثانً ٌتعلق بالتضامن مع أحد العمال الذي تم طرده من طرؾ الشركة إلرتكابه خطؤ 

جسٌما ٌتمثل فً إهانة وسب الربٌس المباشر و المطالبة بإرجاعه للعمل والمحكمة حٌث 

 أن اإلضراب وتوقؾ 12/1/95ثبت لدٌها من خالل محضر مفتشٌة الشؽل المإرخ فً 

العمال عن العمل كان أصال وفً بداٌته تضامنا مع أحد العمال المطرودٌن ثم تلته مطالب 

أخرى، مما ٌإكد أن المطالب الموالٌة لم تكن السبب الربٌسً فً شن اإلضراب بل كان 

مركزا على ضرورة إرجاع العامل المطرود على عمله إضافة إلى مطالب أخرى لم تثبت 

لدٌها كذلك أنه لم ٌسبق أن وضع أي ملؾ مطلبً قبل شن اإلضراب لدى المإسسة، تكون 

قد تبٌن وعن صواب لما انتهت إلٌه من أن اإلضراب الذي شنه الطاعن هو إضراب 

تضامنً فً األصل وتلته مطالب أخرى وٌعتبر إضرابا ؼٌر مشروع بسبب عرقلة السٌر 

العادي للمإسسة، وبالتالً فهو خطؤ جسٌم ال ٌستحق معه أي تعوٌض، فجاء قرارها معلال 

 . "تعلٌال سلٌما

 

 :ضرب المدرسة للتالمٌذ وعدم الكفاءة فً التدرٌس*

 

صدر فً هذا الصدد قرار عن محكمة االستبناؾ بفاس أثناء ممارستها لرقابتها، وكان ذلك 

نتٌجة تصرٌحات الشهود المستمع إلٌهم فً المرحلة االبتدابٌة، وكذا الشكاٌات المضافة فً 

الملؾ والتً ٌشتكً فٌها أولٌاء التالمٌذ من تصرفات المستؤنفة وهً مدرسة تعلٌم 

 :خصوصً، تعرض أبناإهم للضرب، وجاء فً القرار

 

وحٌث إن استعمال العنؾ ضد التالمٌذ ٌعتبر خطؤ جسٌما موجبا للطرد بدون أي تعوٌض، "

 . "وحٌث ٌستتبع ذلك القول بضرورة تؤٌٌد الحكم المستؤنؾ لمصادفته الصواب

 

ومن خالل هذا القرار فإن المحكمة بما لها من سلطة اعتبرت هذا الضرب خطؤ جسٌما ألنه 

ٌلحق ضررا بسمعة المإسسة وكذا بسالمة التالمٌذ، وتبعا لذلك فإن تقدٌر جسامة األخطاء 

ؼٌر المنصوص علٌها قانونا مسؤلة واقع، إذ ٌرجع تكٌٌؾ هذه األخطاء لسلطة محكمة 

 .الموضوع، دون أن تكون علٌها رقابة من طرؾ محكمة النقض إال فٌما ٌخص التعلٌل

 

 المتعلق بعدم كفاءة األجٌرة فً التدرٌس، 113وفً قرار صادر عن المجلس األعلى عدد 

فمحكمة االستبناؾ المطعون فً قرارها قد قدرت الخطؤ المنسوب لألجٌرة واعتبرته لما لها 

من سلطة تقدٌرٌة خطؤ جسٌما ٌستوجب الطرد دون تعوٌض، فعابت األجٌرة على قرار 

 23/10/1948محكمة االستبناؾ بالخرق الجوهري للقانون والفصل السادس من قرار 



 محررة باللؽة الفرنسٌة، استندت 10/3/2001ذلك أن الطاعنة فوجبت برسالة الطرد فً 

المشؽلة فٌها على عدم الكفاءة المرتبطة بالعالقة البشرٌة مع مإسسة للتعلٌم العالً منعا 

ٌجعل السبب الذي اعتمدته المشؽلة سببا للفصل، ولم ٌحضر أي طالب من الطلبة الذٌن 

نسبوا لها السلوك العنٌؾ والمحكمة مصدرة القرار اعتمدت على الرسالتٌن الصادرتٌن عن 

الطلبة من أكادٌر والرباط ٌتظلمون فٌها من صنع المطلوبة فً النقض علما أن الطاعنة لم 

تتعرض ألي تفتٌش من طرؾ وزارة التعلٌم لتقٌٌم عملها مع الطلبة، وكذلك لم تذكره 

 إال أنها احتجت بذلك فً مذكرتها 10/3/2003المشؽلة برسالة الطرد المإرخة فً 

 والمحكمة بعدم قبولها طلبها الرامً إلى التعوٌضات 8/6/2001الجوابٌة والمإرخ فً 

الناجمة عن طردها من العمل تكون قد خرقت القانون فقضت محكمة النقض برفض طلب 

 .(األجٌرة)الطاعنة 

 

فإذا كان القضاء ٌعتبر عدم الكفاءة المهنٌة خطؤ جسٌما من خالل هذا القرار، ٌبرر فصل 

األجٌر دون تعوٌض وال إخطار، فهناك جانب من الفقه ال ٌرؼب استعمال عبارة الخطؤ 

الجسٌم عندما ال ٌتعلق األمر فعال بإرتكاب خطؤ جسٌم، وهو ما قام به مشرع مدونة الشؽل 

عندما تطرق إلى الكفاءة المهنٌة فً مادة مستقلة عن المادة المتضمنة لألخطاء الجسٌمة ألن 

الكفاءة المهنٌة أمر ٌخرج عن إرادة األجٌر، الذي لم ٌستطع مواكبة تطور الركب بالمقاولة 

 .التً ؼٌرت طرٌقة عملها، وهو بذلك ال ٌسعى لإلضرار بالمقاولة

 

 :المنافسة ؼٌر المشروعة*

 

تعتبر منافسة األجٌر ؼٌر المشروعة لمشؽله من بٌن االلتزامات التً ٌمنع على األجٌر 

القٌام بها أثناء قٌام عقد الشؽل أو بعده بمدة معٌنة، وقد ٌتم التنصٌص علٌه فً أحد بنود 

العقد، على أن ٌتقٌد بها األجٌر بعد فسخ العقد، حٌث تدخل فً عدم ممارسة األجٌر لنفس 

 . النشاط الذي ٌمارسه مشؽله فً مدة معٌنة أو داخل رقعة جؽرافٌة ال ٌمكن له تجاوزها

 

وٌقصد بشرط عدم المنافسة فً المادة اإلجتماعٌة، االتفاق الذي ٌلتزم األجٌر بمقتضاه بعدم 

منافسة مشؽله إما بإنشاء مشروع منافس أو العمل عند مشؽل منافس، سواء أثناء سرٌان 

 . العقد أو بعد االنتهاء أو بعد الفصل

 

وهكذا فإذا كانت مدونة الشؽل تعترؾ بمبدأ حرٌة الشؽل لفابدة األجراء فإنه نظرا للخطورة 

التً ٌخلفها شرط عدم المنافسة على مبدأ الحرٌة التعاقدٌة عمل المشرع على تنظٌمه من 

 . فً فقرته الثانٌة. ع.ل. من ق40خالل الفصل 



 

 :وحفاظا على مبدأ الحرٌة التعاقدٌة وضع المشرع شرطٌن ال تجب مخالفتهما

 

أن ٌقٌد المنع من المنافسة زمنٌا، ٌحدد من خالله المدة التً سٌحرم فٌها األجٌر ممارسة *

 .نشاطه

 

 .تحدٌد المكان الذي ٌمنع فٌه على األجٌر ممارسة نشاطه*

 

وحرصا على مصالح األجراء، ٌشترط لصحة االتفاق على عدم المنافسة أن ٌكون االتفاق 

نسبٌا من حٌث الزمان والمكان ألن الشرط المطلق ٌعد باطال، فإذا كان المنع مطلقا من 

 . حٌث الزمان كان ذلك تهدٌدا لمستقبل األجٌر

 

هذا واعتبرت بعض القرارات قٌام األجٌر بهذا الفعل خطؤ جسٌما حٌث جاء فً قرار صادر 

 :عن المجلس األعلى أنه

 

لما كان عقد العمل الرابط بٌن الطرفٌن ٌلزم العامل بؤن ال ٌمارس بصورة مباشرة أو ؼٌر "

مباشرة أي نشاط مشابه لما هو منصوص علٌه فً العقد والمتعلق بإعطاء الدروس عن 

 .طرٌق المراسلة خالل مدة سرٌان العقد وخالل مدة خمس سنوات بعد انقضاءه

 

ولما كان الطاعن قدم فً جواب له إلى رب العمل بفتح وكالة خاصة به لممارسة نفس 

النشاط المحظور علٌه فإن المحكمة تكون على صواب عندما استخلصت من ذلك إخالل 

 . "الطاعن بشروط العقد وقضت بالتالً بفسخه

 

كما تبنت محكمة االستبناؾ نفس توجه المجلس األعلى بخصوص اعتبار المنافسة ؼٌر 

 :المشروعة خطؤ جسٌما ٌترتب عنه طرد األجٌر، إذ نجد فً أحد القرارات الصادرة عنها

 

وحٌث إن قٌام األجٌر بإصالح وبٌع آالت خٌاطة قدٌمة وكذا بٌع قطع ؼٌار قدٌمة لحسابه "

الخاص وتؤسٌسه شركة من أجل مزاولة هذا النشاط، وهو الزال تابعا لمشؽلته المستؤنفة فً 

إطار عالقة الشؽل التً تربطها ٌنطوي على مساس بمصالح هذه األخٌرة، وبالنشاط الذي 

تمارسه وتزاوله، وخصوصا ما ٌتعلق بإصالح آالت الخٌاطة والتً تباشره الشركة لٌس 

فقط فً إطار البٌع، خالل مدة الضمان بالنسبة لزبنابها، بل إنها تقوم بهذا اإلصالح حتى 

أثناء ... خارج مدة الضمان بالنسبة للزبناء وؼٌرهم من المتعاملٌن، وهو ما أكده الشاهد



البحث، وبذلك ٌتسع مجال تعامل الشركة لٌشمل جمٌع أنواع آالت الخٌاطة التً تصاب 

بعطب وحتى ولو كانت قدٌمة وعلٌه فإن النشاط الذي ٌمارسه األجٌر ٌمس بمصالح الشركة 

وٌضر بها، وٌتجلى الضرر فً استمالة بعض زبنابها وجلبهم للتعامل معه، وهو ما حدث 

الذي استمعت إلٌه المحكمة االبتدابٌة كشاهد، والذي أكد تعامله مع األجٌر عن ... مع السٌد

طرٌق بٌع هذا األجٌر له آالت ومعدات مستعملة، كما ٌتجلى الضرر أٌضا فً جلب زبناء 

جدد مما ٌإدي إلى تراجع عدد الزبناء وثنٌهم عن التعامل معها بسبب ذلك، وبالتالً تقلٌص 

 .نطاق تعاملها فً مجال البٌع واإلصالح على السواء

 

وحٌث إن المحكمة إذ تعتبر أن ما ٌقوم به المستؤنؾ علٌه ٌنطوي على إخالل بااللتزام الذي 

ٌقع علٌه بمقتضى عقد الشؽل، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك بتفصٌل أعاله، ترى أنه ٌشكل 

 . "خطؤ جسٌما ٌبرر فصله من عمله من ؼٌر أن ٌستحق أي تعوٌض عن ذلك

 

وإذا كان خطؤ المنافسة ؼٌر المشروعة قد اعتبر خطؤ جسٌما من طرؾ القضاء المؽربً 

دون التنصٌص علٌه من طرؾ المشرع ولو بعد إقرار مدونة الشؽل، فإن المشرع المصري 

 من قانون 69عمد إلى اعتبار فعل المنافسة ؼٌر المشروعة خطؤ جسٌما بمقتضى المادة 

إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل :" والذي جاء فٌه2003 لسنة 12العمل المصري رقم 

 . "فً ذات نشاطه

 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال ٌكفً مجرد علم المشؽل بمنافسة من طرؾ أجٌره كاؾ لفصله، 

 .وإنما ٌتعٌن على المشؽل إثبات مبرر الفصل

 

كما أن األجٌر ٌكون ملزما بعدم منافسة مشؽله فً حالة اإلستقالة اإلختٌارٌة، أما فً الحالة 

التً ٌقدم فٌها المشؽل بفسخ عقد الشؽل فٌنبؽً التمٌٌز بٌن الفسخ المبرر حٌث ال ٌجوز 

لألجٌر أن ٌعمل على اإلخالل بشرط عدم المنافسة فً هذه الحالة وبٌن الفسخ إذ ال ٌجوز 

 . حرمان األجٌر من الشؽل ومن ممارسة نفس الشؽل

 

 

 

 دور القضاء فً مالءمة العقوبة التؤدٌبٌة للخطؤ: الفقرة الثانٌة

 

 

 



إذا كان للقضاء المؽربً كامل السلطة التقدٌرٌة فً مراقبة تواجد الخطؤ المقترؾ من طرؾ 

األجٌر وكذا تقدٌر جسامة هذا الخطؤ، فإنه كثٌرا ما ٌجد القضاء نفسه أمام نوازل توقع فٌها 

 .عقوبات تؤدٌبٌة على األجراء بشكل ال ٌتناسب مع بعض األخطاء المقترفة من طرفهم

 

وتعد الرقابة القضابٌة المتعلقة بمدى تناسب العقوبة التؤدٌبٌة للخطؤ المرتكب من طرؾ 

وهنا ٌطرح . األجٌر من بٌن اإلشكالٌات القانونٌة التً لقٌت اهتماما من طرؾ الفقه والقضاء

إشكال بخصوص؛ هل بإمكان القاضً اإلجتماعً وهو ٌبث فً نازلة ما إستبدال عقوبة 

الفصل بؤخرى أقل منها درجة خاصة إذا كان الخطؤ المرتكب ال ٌرقى إلى إتخاذ هذه 

 العقوبة؟ أم الحق فً إلؽاءها فقط؟

 

 مراقبة قضاء الموضوع لمالءمة العقوبة التؤدٌبٌة للخطؤ: أوال

 

ش نجدها تقضً بؤنه ٌخضع لمراقبة . من م42بالرجوع إلى الفقرة األخٌرة من المادة 

السلطة القضابٌة القرارات التً ٌتخذها المشؽل فً إطار ممارسة سلطته التؤدٌبٌة، على 

أساس أن مراقبة مالءمة العقوبة التؤدٌبٌة للخطؤ تدخل فً إطار الرقابة القضابٌة للقرارات 

 .الصادرة عن المشؽل

 

بالرجوع إلى األحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فً هذا الصدد نجد أنها تجعل السلطة 

التقدٌرٌة للمحكمة ال تقتصر فقط فً النظر فً وجود الخطؤ الجسٌم بل تعدت ذلك إلى تقدٌر 

العقوبة المطبقة ومدى تناسبها مع الخطؤ المرتكب، والتً لم تقؾ عن هذا الحد بل تجاوزت 

 :ذلك إلى درجة إلؽاء العقوبة، فقد صدر حكم عن المحكمة االبتدابٌة بالرباط

 

فإن ثقبها لبطاقة العمل .. مادامت المدعٌة قد حصلت على اإلذن بالتؽٌب لزٌارة الطبٌب"

... أثناء خروجها وعودتها من تلك الزٌارة، ال ٌعد فً نظر المحكمة خطؤ مرتكبا من طرفها

األمر الذي ٌتعٌن معه التصرٌح بؤن اإلجراء التؤدٌبً الصادر فً حق المدعٌة هو عقوبة 

التوقٌؾ عن العمل لمدة ثالثة أٌام، مع الحرمان من األجر عن نفس المدة، والتحذٌر بإتخاذ 

 . "...قرار آخر، ال ٌرتكز على أي أساس، وٌتعٌن التصرٌح بإلؽابه

 

كما تدخل القضاء كذلك لمراقبة هذه المالءمة فً حالة لم ٌرع فٌها المشؽل التسلسل 

 العقابً، وجاء فً قرار صادر عن محكمة االستبناؾ بؤكادٌر وقضت بعدم شرعٌة العقوبة

: 

 



وحٌث عن العمل الجدٌد الذي كلؾ به المدعً ٌختلؾ اختالفا جوهرٌا عن عمله األصلً "

إذ نقل من التخصص فً السٌاقة إلى عمل ؼٌر متخصص كعامل عادي وللقضاء رقابته 

 .على مثل هذه القرارات

 

وحٌث عن التوقٌعات الناتجة عن عدم االمتثال للقرار المذكور ؼٌر شرعٌة مادام القرار 

 . "األصلً لٌس كذلك بدوره

 

وفً نفس توجه هذه القرارات صدر قرار عن محكمة االستبناؾ بالدارالبٌضاء قضى بإلؽاء 

 :العقوبة التؤدٌبٌة جاء فٌه

 

وحٌث جاء فً االستبناؾ أن األجٌرة تؽٌبت بدون مبرر بدعوى أنها اشتؽلت فً مدٌنة "

 أٌام رؼم 3أن الطاعنة لم تفلح فً إثبات التوقٌؾ لمدة ... مراكش فً إطار عمل مبرمج

األمر الذي ٌجعل هذه القرارات ؼٌر مبررة وؼٌر مشروعة وٌتعٌن الحكم .. منحها فرصة

 . "..بإلؽابها

 

 :وأكدت نفس هذه المحكمة هذا التوجه فً قرار لها جاء فٌه

 

الخطؤ فً إصالح األحذٌة أمر ٌمكن مراقبته من الفترة األولى وهو ما لم ٌتبٌن معه قٌام "

إن ظهور العٌب فً هذه األحذٌة ال ... المشؽل بؤي إنذار عند ظهورالعٌب فً هذه األحذٌة

الشًء الذي كان معه أن ٌقتصر ... ٌمكن أن ٌرقى إلى مصاؾ األخطاء المرتكبة الفادحة

 . "على إنزال إحدى العقوبات الحقٌقٌة فقط وذلك احتراما لمبدأ مالءمة العقوبة مع الخطؤ

 

وٌتضح من خالل هذه القرارات أن القاضً ٌتمتع بكامل السلطة فً إلؽاء العقوبة التً 

ٌتخذها المشؽل فً حق األجٌر المرتكب للخطؤ، كما له الحق فً استبدال تلك العقوبة بعقوبة 

أخؾ درجة ومالءمة له، وصدر فً هذا الخصوص حكم عن المحكمة االبتدابٌة 

 :بالدارالبٌضاء جاء فٌه

 

سحب عدد من الصور الشمسٌة بواسطة آلة التصوٌر ال ٌشكل خطؤ جسٌما بل هو خطؤ "

ٌسٌر من الممكن المعاٌنة علٌه بإنذارات كتابٌة أو بنقل األجٌر من مصلحة ألخرى، بل 

 . "وحتى توقٌفه لمدة ال تفوق ثمانٌة أٌام

 

وما تجدر اإلشارة إلٌه أن قضاء الموضوع لم ٌحد عن هذا التوجه بل الزال ٌعترؾ لنفسه 



بسلطة النظر فً تناسب العقوبة التؤدٌبٌة للخطؤ، حٌث جاء فً قرار صادر عن محكمة 

 :االستبناؾ بالرباط

 

السب العلنً داخل مقر )وحٌث أن الدفع بكون المستؤنؾ علٌها ارتكبت أخطاء جسٌمة "

العمل وعدم االنضباط داخل العمل عن طرٌق سلوكات مخلة بنظام المإسسة وعصٌان 

هو دفع ؼٌر مإسس ذلك ألنه حتى على فرض أنها  (األوامر ورفض الخضوع للتعلٌمات

ارتكبت هذه األخطاء فإنه كان على المشؽلة أن ال تقوم بطردها وأن تتبع معها التسلسل فً 

 . "العقوبة مما ٌجعل دفع المستؤنفة هذا ؼٌر جدي

 

ونجد نفس التوجه الذي تبناه القضاء المؽربً حول إمكانٌة القضاء فً مراقبة العقوبة 

 .للخطؤ، تبنته التشرٌعات المقارنة األخرى

 

 :ففً القضاء المصري مثال، نجد المحكمة االبتدابٌة بالقاهرة ذهبت فً أحد أحكامها

 

سلطة رب العمل التؤدٌبٌة هً رخصة له ٌستعملها تحت إشراؾ القضاء، وهذا اإلشراؾ "

ٌنعطؾ على تقدٌر الجزاء التؤدٌبً، بحٌث ٌكون متناسبا مع درجة الخطؤ، وإن كان الفصل 

جابزا لرب العمل كعقوبة تؤدٌبٌة، فإنه ٌجب أن ٌطبق بالنسبة له مبدأ تناسب العقوبة مع 

 . "...الفصل وال ٌجازى العامل بؤقصى مراتب الجزاء لخطؤ بسٌط

 

أما موقؾ القضاء الفرنسً بخصوص مالءمة العقوبة للخطؤ فقد عرؾ ثالث مراحل بهذا 

الشؤن؛ ففً المرحلة األولى طبع القضاء الفرنسً تردد حول أحقٌة القضاء فً مالءمة 

أما المرحلة الثانٌة فقد عرؾ القضاء الفرنسً موقفا موحدا ٌتمثل . العقوبة والخطؤ من عدمه

فً إمكانٌة القضاء فً النظر إلى تناسب العقوبة التؤدٌبٌة مع الخطؤ المرتكب من طرؾ 

أما فً المرحلة الثالثة فقد أصبحت المحاكم الفرنسٌة تراقب تناسب العقوبة للخطؤ . األجٌر 

عن طرٌق إلؽاءها دون أن ٌكون لها استبدال العقوبة بؤخرى، وذلك فً ظل التشرٌع 

 .1982 ؼشت 4الفرنسً الجدٌد الصادر فً 

 

 :من قانون الشؽل الفرنسً ، على أنه L 122-42-2 وقد نصت المادة

 

 ٌمكن لمجلس الخبراء إبطال عقوبة ؼٌر شرعٌة من حٌث الشكل أو ؼٌر"

 

 . "مبررة أو ؼٌر مناسبة للخطؤ المرتكب



 

وٌتضح من خالل هذه األحكام والقرارات الصادرة عن قضاء الموضوع المؽربً وكذا 

المقارن أن القضاء ال ٌكٌؾ أي فعل بالخطورة إذا كان تافها من حٌث أهمٌته وأثره على 

المإسسة وذلك بهدؾ حماٌة األجٌر، فإذا لم تصل درجة الفعل إلى إحداث نوع من الضرر 

 .ٌعرقل سٌر المقاولة، فإنه ٌتعٌن على المشؽل إنزال عقوبة تالبم الخطؤ المرتكب

 

 رقابة محكمة النقض لمالءمة العقوبة التؤدٌبٌة للخطؤ: ثانٌا

 

إذا كان قضاء الموضوع ٌذهب إلى القٌام بإلؽاء العقوبة التؤدٌبٌة أو باستبدالها فً حالة عدم 

مالءمتها للخطؤ المرتكب من طرؾ األجٌر، فإن محكمة النقض وفً إطار ما تمتلكه من 

بسط الرقابة على محاكم الموضوع ذهبت إلى منع هذه األخٌرة فً إلؽاء العقوبة التؤدٌبٌة 

على اعتبار أن ذلك ٌتجاوز سلطتها وأن أقصى ما ٌمكن لها النظر إلٌه فً مقرر الفصل هل 

 .هو مبرر أم تعسفً

 

 :ومما جاء فً قرارات المجلس األعلى

 

وحٌث إنه لٌس من اختصاص محكمة الشؽل إلؽاء عقوبة تؤدٌبٌة اتخذها رب العمل ضد "

مستخدمٌه إذ ال تملك فً هذا الشؤن إال أن تحكم لصالح العامل بتعوٌض إن طلب منها ذلك 

 ...وإذا ثبت لدٌها تعسؾ من طرؾ رب العمل فً استعمال سلطته التؤدٌبٌة

 

وحٌث إن المحكمة التً اعتبرت مقرر رب العمل القاضً بنقل العامل كعقوبة تؤدٌبٌة 

 . "مستترة قضت بإلؽابه متجاوزة بذلك حدود سلطتها مما ٌجعل حكمها معرضا للنقض

 

إال أن محكمة النقض سرعان ما تراجعت عن هذا التوجه، وأقرت للمحكمة مراقبة التدابٌر 

 :المتخذة فً حق األجٌر، من خالل عدة قرارات صادرة عنها وجاء فً إحداها ما ٌلً

 

لكن حٌث إن القرار المطعون فٌه اعتمد أساسا على استعمال الهاتؾ ألؼراض شخصٌة ال "

ٌكون خطؤ جسٌما ٌتوجب الطرد، وهو فً ذلك إنما قدر درجة الخطؤ التً تخضع لتكٌٌؾ 

قضاة الموضوع إذ بإمكان الطاعنة المحافظة على حقوقها بوسابل ؼٌر الطرد، وبالتالً 

 . "تكون مناقشة الشهود ؼٌر مإثرة فً القرار فكانت الوسابل ؼٌر مجدٌة

 

 :وصدر عن نفس المحكمة قرار آخر جاء فٌه



 

إن المحكمة بتعلٌلها وفً إطار سلطتها التقدٌرٌة أن مسح المعلومات من ذاكرة الحاسوب "

هو خطؤ ٌمكن تداركه باسترداد المعلومات دون أن ٌترتب عن ذلك نتابج خطٌرة ٌلحق 

ضررا بالمإسسة وتجعل عالقة المشؽلة مع األجٌرة ؼٌر ممكنة ال سٌما وأنه ٌمكن معاقبة 

األجٌرة بإنذارات كتابٌة أو توقٌفها مدة معٌنة مما ٌجعل طردها عقوبة مبالػ فٌها وال تصل 

 . "إلى درجة الجسامة فكان ما قضت به المحكمة مصدرة القرار مرتكزا على أساس

 

 :وفً قرار آخر جاء فٌه

 

حٌث إن تقٌٌم الخطؤ الجسٌم لألجٌر هو أمر موكول لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة "

تقدٌرٌة وال رقابة علٌهم فً األمر إال من حٌث التعلٌل والمحكمة عللت قرارها بؤنه تبٌن لها 

من خالل جلسة البحث أن الشهود لم ٌإكدوا واقعة السب والشتم فً حق المسإولٌن واكتفوا 

بالتصرٌح بكون األجٌر ضرب رجله مع باب اإلدارة بسبب نزاع والده مع أحد األجراء 

بنفس الشركة والمحكمة لما عللت كذلك قرارها بؤن ما قام به األجٌر ال ٌرقى إلى درجة 

الخطؤ الجسٌم الذي ٌتوجب الفصل عن العمل خصوصا وأن ممثل الشركة أفاد خالل البحث 

أن األجٌر لم ٌسبق له أن تنازع مع اإلدارة وبالتالً كان على المشؽلة أن توجه له جزاءا 

تؤدٌبٌا آخر قبل اتخاذ قرار الفصل، وبذلك تكون المحكمة قد حددت بما لها من سلطة 

 . "تقدٌرٌة الخطؤ المنسوب لألجٌر وكان ما قضت به مرتكزا على أساس

 

أما القضاء الفرنسً فنجده أصبح ٌراقب مبدأ التناسب بٌن العقوبة والخطؤ، خاصة وأن 

محكمة النقض الفرنسٌة أضفت على مبدأ التناسب صبؽة النظام العام، والذي ال ٌمكن 

 .تعطٌله بقرار انفرادي للمشؽل

 

 :وجاء فً قرار عن محكمة النقض الفرنسٌة أنه

 

وهكذا فقد قضت فً الموضوع بقرارها قضاة الموضوع ال ٌمكنهم أن ٌراقبوا سوى الخطؤ "

 . "المنسوب لألجٌر والمسٌر للجزاء التؤدٌبً بدون أن ٌكون بإمكانهم تقلٌصه وإلؽاإه

 

أما على مستوى القضاء المصري فكان توجهه مخالفا لتوجه محكمة النقض الفرنسٌة حٌث 

 : ذهبت محكمة النقض المصرٌة فً أحد قراراتها إلى أن

 

مما ٌستقل به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إن تقدٌر قٌام المبرر لفصل العامل"



قاضً الموضوع وإذا كانت قد انتهت فً حدود سلطتها التقدٌرٌة لما ساقه من تدلٌل سابػ 

إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدر منه من العمال مما 

ٌجعل فصله مشوبا بالتعسؾ فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فٌه فً هذا الشؤن 

 . "ٌكون على ؼٌر أساس

 

وعلٌه فكلما أثبت للقاضً وجود الفصل التعسفً لألجٌر فً النازلة فإنه ٌتدخل لما له من 

. سلطة تقدٌرٌة فً جبر الضرر الالحق باألجٌر وترتٌب آثار قانونٌة ناتجة عن هذا الفصل

 فما هً اآلثار الناجمة عن الفصل التعسفً لألجراء؟

 

من الظاهر من خالل الدراسة التً قمنا بها فً الفصل األول أن مدونة الشؽل جاءت 

 . عند فصله من العمل63 ثم 62 و 61بمستجدات عدة حماٌة لألجٌر خاصة فً المواد 

 

وٌعتبر األجٌر القطب الربٌسً داخل المقاولة إلى جانب المشؽل وبمشاركتهما الفعالة 

 .ٌصبوان إلى تحقٌق نجاح اقتصادي للمقاولة

 

واألجٌر ٌسعى إلى عمل البق لتؤمٌن عٌشه وٌعٌل به من هم فً كنفه فً جو من الطمؤنٌنة 

 .والمساواة والعدل والكرامة اإلنسانٌة

 

وكان من الالزم أن تبنى العالقة التً تجمع بٌن األجٌر والمشؽل على إحترام متبادل، إذ كل 

 .منهما ٌعمل فً منظومة واحدة تسعى إلى تحقٌق التقدم اإلقتصادي

 

ولما كان األجٌر ٌعمل لصالح المشؽل وتحت إشرافه ورقابته مما ٌعود على هذا األخٌر 

بمنفعة خاصة، فإن المشؽل كذلك ٌوفر لألجٌر مجموعة من اإلمتٌازات والضمانات التً 

 .تمكنه من عٌش كرٌم

 

وإذا كانت تجمع بٌن األجٌر والمشؽل عالقة تعاقدٌة التً تجد أساسها القانونً فً مبدأ 

وٌمكن أن نرجع إنهاء عقد الشؽل ؼٌر . سلطان اإلرادة فً بداٌة عقد الشؽل وفً نهاٌته

محدد المدة إلى مبدأ عام أقره قانون االلتزامات والعقود، والذي بمقتضاه ال ٌجوز للشخص 

 . أن ٌإاجر خدماته ألجل ؼٌر محدد

 

الحرٌة التامة فً - األجٌر والمشؽل-إذا كان المشرع المؽربً قد خول لطرفً عقد الشؽل 

إنهاء عقد الشؽل بإرادة منفردة، فإن هذه األخٌرة تبقى مقٌدة بعدم إلحاق الضرر بالطرؾ 



 .اآلخر وإال كان متعسفا فً استعمال حقه

 

وفً هذا السٌاق عندما ٌكون هناك فصل تعسفً لألجٌر، وعند فشل المحاوالت الحبٌة بٌنه 

وبٌن المشؽل من خالل مسطرة اإلستماع إلى األجٌر وكذا تدخل مفتش الشؽل بالصلح 

فإنه ال ٌبقى لألجٌر إال اللجوء إلى القضاء بدعوى الفصل التعسفً على مشؽله . التمهٌدي

وإذا اقتنعت المحكمة هنا بؤن الفصل كان تعسفٌا، فإنها تحكم لألجٌر إما بإرجاعه إلى عمله 

 .أو تحكم له بتعوٌض مالً

 

. وترتٌبا على ذلك سنتناول كل ما ٌتعلق باآلثار المترتبة عن الفصل التعسفً لألجٌر

وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثٌن ربٌسٌٌن، األول ٌتعلق بدعوى الخٌار بٌن اإلرجاع إلى 

والثانً حول التعوٌضات المستحقة لألجٌر المفصول تعسفٌا والتنفٌذ . العمل أو التعوٌض

 .المعجل علٌها

 

 

 

 دعوى الخٌار بٌن الرجوع إلى العمل أو التعوٌض: المبحث األول

 

 

 

ٌعتبر إرجاع األجٌر إلى العمل حٌن ٌصرح القاضً بؤن الفصل كان تعسفٌا من المشاكل 

 .المثارة فً الساحة الفقهٌة واختلفت حولها التشرٌعات

 

ش، والتً من خاللها أعطى المشرع . من م41وٌجد هذا المقتضى أساسه فً المادة 

المؽربً الخٌار للمحكمة المختصة عند ثبوت الفصل التعسفً بٌن الحكم بإرجاع األجٌر إلى 

 . العمل أو حصوله على تعوٌض عن الضرر مع عدم إمكانٌة الجمع بٌنهما

 

وهذا الخٌار الممنوح للمحكمة فً الحكم باإلرجاع إلى العمل أو التعوٌض ٌمكن تصوره فً 

الحالة التً ٌتقدم فٌها األجٌر بمقاله إلى المحكمة وٌطالب فٌه باإلرجاع إلى العمل أو 

 .التعوٌض

 

تبقى التساإالت المطروحة فً هذا الصدد عن الحالة التً ٌتقدم فٌها األجٌر بطلب الرجوع 

إلى العمل فقط؛ هل ٌحق للمحكمة أن تحكم له بالتعوٌض دون أن ٌطلبه؟ والعكس عندما 



 ٌطلب األجٌر التعوٌض فقط؛ هل ٌحق لها أن تحكم له باإلرجاع إلى العمل دون أن ٌطلبه؟

 

وما هً الصعوبات التً تقٌد حكم اإلرجاع إلى العمل؟ وما هو مآل الحكم فً حالة امتناع 

 المشؽل عن التنفٌذ؟ فما هو الحل القانونً فً كل هذه الحاالت؟

 

كل هذه اإلشكاالت وؼٌرها هً ما سوؾ نعمل على تناولها من خالل إشكالٌة اإلرجاع إلى 

، ثم موقؾ القضاء المؽربً والمقارن من (المطلب األول)العمل بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن

 .(المطلب الثانً)الحكم باإلرجاع

 

 

 

 إشكالٌة اإلرجاع إلى العمل بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن: المطلب األول

 

 

 

ٌعتبر الحكم باإلرجاع إلى العمل من النقط التً ما زالت محط مناقشة قانونٌة للفقهاء 

 .والباحثٌن حٌث انقسموا إلى أنصار الحكم باإلرجاع وخصوم لهذا الحكم

 

والمالحظ من الناحٌة العملٌة أن أؼلبٌة العمال المطرودٌن ٌقتصرون على المطالبة 

بالتعوٌض عن الطرد التعسفً بدل طلب العودة إلى العمل ألسباب سوؾ نتناولها فً كل 

 .نقطة على حدة

 

ومنه سوؾ نتناول فً هذا المطلب كل اإلشكاالت المتعلقة بإرجاع األجٌر إلى العمل بٌن 

 .(الفقرة الثانٌة)والرفض  (الفقرة األولى)التؤٌٌد 

 

 

 

 االتجاه المإٌد للحكم القاضً بإرجاع األجٌر إلى شؽله:الفقرة األولى

 

 

 

 :ٌستند مإٌدو الحكم باإلرجاع إلى للعمل بمبررات عدة أهمها



 

أنه من الناحٌة القانونٌة فتجاوز الحكم باإلرجاع هو تجاوز لما جاء به المشرع المؽربً  -1

أي الحكم  (الملؽى)ش، وكذا الفصل السادس من النظام النموذجً . من م41فً المادة 

باإلرجاع قبل التعوٌض، وفً حالة تجاوز ذلك سٌكون تشجٌع للمشؽلٌن على فصل األجراء 

والتعسؾ علٌهم مقابل تعوٌضات نقدٌة ال تإثر على الوضع اإلقتصادي لألجٌر، باإلضافة 

إلى ذلك فإن التعوٌض النقدي رؼم مقداره فإنه ال ٌرقى إلى جبر الضرر الذي ألحق باألجٌر 

جراء فقده لعمله خاصة وأنه ٌصعب علٌه العثور على عمل جدٌد أمام الزخم الذي ٌعرفه 

 .سوق الشؽل والمطالبة الكبٌرة للعمل

 

ٌعتبرالرجوع إلى العمل الوسٌلة الوحٌدة التً تشفً ؼلٌل األجٌر بعد أن تعرض لإلهانة  -2

 . بفصله عن العمل دون مبرر قانونً

 

إن اإلنهاء بدون مبرر ٌعتبر باطال، ومن المعروؾ أن جزاء البطالن هو إعادة -3

المتعاقدٌن إلى حالتهما السابقة، وال ٌتحقق ذلك إال بإرجاع األجٌر إلى عمله عندما ٌفقده 

 . بسبب إنهاء المشؽل للعقد بدون مبرر

 

إن الحكم باإلرجاع تختلؾ نتابجه بإختالؾ المإسسات، فالمإسسات الكبرى التً تضم -4

العدٌد من األجراء ال ٌكون المسإول عنها أي عالقة مباشرة معهم، وبالتالً ال ٌترتب عن 

 .عودة األجراء المفصولٌن إلٌها أي تؤثٌر على معنوٌاته أو المساس بسلطانه

 

منح رإساء المإسسات األولوٌة فً ممارسة سلطتهم والتخوؾ من اهتزازها فً حالة -5

الحكم باإلرجاع مما ال ٌتوافق مع مقتضٌات العدالة، وال ٌساٌر ركب المستجدات الواقعٌة 

 . التً تفٌد شبه استحالة إلٌجاد فرصة شؽل جدٌدة بالنسبة للمسرحٌن

 

 

 

 االتجاه المعارض للحكم باإلرجاع إلى العمل: الفقرة الثانٌة

 

 

 

 :استند خصوم هذا الرأي على عدة تبرٌرات نذكر منها



 

إن الحكم باإلرجاع األجٌر إلى العمل ٌمس بهٌبة المشؽل، خاصة فً المإسسات  -1

كما ٌرى . الصؽٌرة التً تسود بها العالقة الشخصٌة المتضاربة ما بٌن المشؽل وأجرابه

خصوم هذا التدبٌر أن الحكم باإلرجاع إلى العمل ٌضر بمصلحة المإسسة ألنه ٌعرض 

سلطة المإاجر الذي هو ربٌسها، إلى الضعؾ واإلحتقار أمام األجراء الشًء الذي ٌإدي 

 . إلى فقد اإلنضباط وتسرب روح التمرد والفوضى وعدم اإلمتثال ألوامر المشؽل

 

إن الحكم بإرجاع األجٌر إلى العمل تعترضه صعوبة جمة خاصة إذا طالت إجراءات  -2

وانعدام الثقة - المشؽل واألجٌر-الدعوى وما ٌترتب عنها من نشوء الحقد بٌن األطراؾ 

 .بٌنهما التً تلزم إلستمرار وإستقرار عالقة الشؽل

 

كما أن إصدار المحكمة للحكم القاضً باإلرجاع دون التؤكد من تحقٌق تنفٌذه سٌمنح فرصة 

 . للمإاجرٌن لتحقٌر المقررات القضابٌة وإفقادها لقدسٌتها وهٌبتها

 

طول إجراءات البت فً الدعوى التً ٌعرفها الواقع القضابً التً تستؽرق سنوات  -3

عدة، ٌكون خاللها المشؽل قد عوض األجٌر المفصول بؤجٌر آخر، كما ٌمكن أن تتؽٌر 

وضعٌة المقاولة من حٌث التجهٌز واإلدارة فٌكون المنصب الذي ٌشتؽله األجٌر المفصول 

 .قد حذؾ من الهٌكل اإلداري الجدٌد

 

إن الحكم باإلرجاع ؼالبا ما ٌكون ؼٌر ذي فابدة ومجرد من أٌة فعالٌة، طالما ٌصعب  -4

ع ٌنص على أن اإللتزام بالعمل .ل. من ق261تنفٌذه دون إرادة المشؽل ، علما أن الفصل 

 . ٌتحول عند عدم الوفاء به إلى التزام بالتعوٌض

 

بؤن تنفٌذ الحكم القاضً بالرجوع إلى العمل إن كان » : ٌرى كذلك جانب من الفقه  -5

سهال من الناحٌة النظرٌة فإنه صعب من حٌث التنفٌذ العملً إن لم ٌكن مستحٌال فً بعض 

األحٌان، ذلك أن قانون الشؽل ٌطبق على األشخاص المعنوٌة والطبٌعٌة والتً كان من 

الممكن الحكم بالرجوع إلى مإسسة تضم المبات من األجراء وذلك بإبدال األجٌر من قسم 

إلى آخر أو من جناح إلى آخر فإنه قد ٌستحٌل تنفٌذ هذا الحكم بالنسبة للمإسسات الصؽرى 

والتً ٌكون للمشؽل فٌها اتصال مباشر ودابم مع األجراء ألن تنفٌذه سٌجعل األجٌر 

المطرود بجانب المشؽل رؼم أنؾ هذا األخٌر، وهذا ما سٌعرض األجٌر العابد إلى كل 

أنواع المضاٌقة واإلساءة والتحقٌر قد تصل إلى محاولة اإلنتقام منه بتلفٌق تهم له للزج به 

 .«فً السجن والتخلص منه نهابٌا



 

 

 

 موقؾ القضاء المؽربً والمقارن من الحكم باإلرجاع إلى العمل: المطلب الثانً

 

 

 

إذا كان الحكم باإلرجاع إلى العمل من اآلثار المترتبة عن الفصل التعسفً، وكما أسلفنا 

أعاله تضاربت حوله اآلراء الفقهٌة، فإنه كذلك ال ٌخلو من اجتهادات قضابٌة متضاربة 

 .سواء على المستوى االبتدابً وكذا االستبنافً وحتى مواقؾ محكمة النقض

 

والقضاء ال ٌضع ٌده على النزاع إال اعتمادا على المقال الذي ٌتقدم به األجٌر، إذ المحكمة 

 . ال ٌمكن لها إال البت فٌما طلب منها

 

 ٌالحظ فً الواقع العملً أن أؼلب الطلبات التً ٌتقدم بها األجراء

 

إلى المحاكم ترمً أوال إلى الحكم باإلرجاع إلى العمل مع الحكم ابتداءا من تارٌخ الفصل 

إلى تارٌخ الرجوع الفعلً إلى العمل ثم ٌكون الطلب اإلحتٌاطً هو الحكم له بالتعوٌض 

 . وٌكون للمحكمة اإلختٌار

 

إال أنه ال ٌمكن الجمع بٌن التعوٌضٌن معا فً نفس الوقت أي التعوٌض المالً عن الفصل 

 . التعسفً والرجوع إلى العمل

 

 :إال أن رجوع األجٌر إلى العمل ٌخلق إشكاالت قضابٌة عدة وهً

 

هل ٌحق للمحكمة أن تحكم لألجٌر بالتعوٌض عن الفصل مع العلم أنه تقدم بطلب اإلرجاع 

فقط؟ كذلك هل ٌحق لها إرجاع األجٌر إلى العمل مع أنه تقدم بطلب التعوٌض لوحده؟ وما 

مدى تقٌد المحكمة بالحكم بالتعوٌض أو اإلرجاع إلى العمل إذا كان األجٌر قد ضمن أحد 

 هذه الطلبات فً المقال؟

 

فً حالة صدور الحكم من المحكمة بالرجوع إلى العمل ورفض المشؽل االنصٌاع للحكم، 

 هل ٌحق للمحكمة أن تجبر المشؽل بإرجاع األجٌر إلى العمل؟ أم تحكم له بالتعوٌض؟



 

ذلك ما سنجٌب علٌه من خالل هذا المطلب والذي سوؾ نقسمه إلى فقرتٌن أولهما؛ سلطة 

 .المحكمة فً إرجاع األجٌر إلى العمل وثانٌهما؛ صعوبات تنفٌذ الحكم باإلرجاع إلى العمل

 

 

 

 سلطة المحكمة فً إرجاع األجٌر إلى العمل: الفقرة األولى 

 

 

 

إن الخٌار الممنوح للمحكمة بإرجاع األجٌر إلى العمل والحكم له بالتعوٌض مقرر فً العدٌد 

 . من القوانٌن المقارنة

 

ش، تشٌر أنه بإمكان القضاء الحكم بإرجاع األجٌر لعمله . من م41بالرجوع إلى المادة 

رؼم أن المدونة لم تحدد الشروط الواجب توفرها إلرجاع األجٌر بل تركت األمر للعمل 

 . القضابً

 

 حالة تضمٌن األجٌر فً المقال لطلب اإلرجاع للعمل وحده: أوال

 

إلعتبارات معٌنة ٌمكن لألجٌر أن ٌقتصر فً طلبه بطلب اإلرجاع إلى العمل فقط، ومنه 

ٌمكن لنا أن نتساءل فً هذه النقطة عن مصٌر الدعوى أو الحكم فً الحالة التً ٌقتصر فٌها 

هل المحكمة ملزمة بالبت فً ما طلب منها فقط؟ والتقٌد بمقتضٌات . األجٌر بهذا الطلب فقط

 من قانون المسطرة المدنٌة الذي ٌلزم المحكمة بالبت فً حدود طلبات األطراؾ 3الفصل 

وال ٌحق لها تؽٌٌرها؟ أم أن المحكمة ٌمكن لها الحكم بالتعوٌض المالً لألجٌر الذي تقدم 

 بطلب الرجوع إلى العمل وحده؟

 

ش نجدها صرٌحة بإعطاء المحكمة حق . من م41بالرجوع فً هذا الصدد إلى المادة 

الخٌار بٌن الحكم باإلرجاع إلى العمل أو الحكم بالتعوٌض، وكما هو معلوم فإن مدونة 

م .م. من ق3الشؽل تعتبر قانون خاص وتطبٌقها فً هذه الحالة مقدم على تطبٌق الفصل 

 .بإعتباره نص عام

 

لذلك فعندما ٌتقدم األجٌر بطلب اإلرجاع إلى العمل وحده إلى المحكمة فهذه األخٌرة لٌست 



ملزمة باإلستجابة لطلبه خاصة عندما ٌثبت القاضً من ظروؾ النزاع وحٌثٌاته بؤن الحكم 

باإلرجاع لن ٌتم تنفٌذه من طرؾ المإاجر بعد صدوره، بل ٌتعٌن علٌها تعدٌل موضوع 

 . الطلب والحكم له بتعوٌض عن الضرر

 

 خرقا لمقتضٌات للفصل الثالث من قانون 41وال ٌعتبر هذا المقتضى الذي أكدته المادة 

المسطرة المدنٌة ألنه فً حالة التعارض بٌن نص خاص ونص عام فإن ٌتم تطبٌق النص 

 .الخاص على النص العام ومعلوم كذلك أن الخاص ٌقٌد العام فً حالة التعارض

 

 :وهذا ما ذهب إلٌه المجلس األعلى فً قرار له جاء من حٌثٌاته

 

كما أن إجراء بحث ال تقوم به محكمة االستبناؾ إال إذا طلبه األطراؾ أو كان ضرورٌا  »

 من النظام النموذجً حٌنما خولت للمحكمة إمكانٌة الحكم 6بإعتبار أن مقتضٌات الفصل 

برجوع األجٌر إلى عمله أو الحكم بتعوٌض لم تعط األولوٌة للحكم بالرجوع وإنما منحتها 

حق اختٌار أحد اإلجراءٌن، كما أن ذلك ٌكون مشروطا بطلب األجٌر للحكم باإلرجاع وكذا 

الحكم بالتعوٌض كإختبار ثان، والحال أن المطلوبة قد اقتصرت فً مقالها على الحكم 

بالتعوٌض فإن المحكمة االبتدابٌة بحكمها بإرجاع المطلوب إلى عمله تكون قد خرقت 

م وأن ما ذهبت إلٌه الطاعنة من أن الفصل ٌفرض أٌضا .م. من ق3مقتضٌات الفصل 

تطبٌق القانون الواجب التطبٌق وأما استنتجت من ذلك أن المحكمة ٌمكن لها الحكم بالرجوع 

رؼم عدم المطالبة به ٌشكل تحرٌؾ للفصل المذكور وأن محكمة االستبناؾ حٌنما قضت 

بإلؽاء الحكم المستؤنؾ القاضً بالحكم باإلرجاع وبعد تصدي الحكم بالتعوٌضات تكون قد 

 . « تطبٌقا سلٌما3طبقت الفصل 

 

كما أن القضاء لٌس فً حاجة إلى تعلٌل اختٌاره عن تلبٌة طلب اإلرجاع إلى العمل أو طلب 

 . التعوٌض

 

م، مكتفٌة بطلب األجٌر بالرجوع .م.نجد بعض المحاكم تشبثت بحرفٌة الفصل الثالث من ق

 :إلى العمل، وهذا ما قضت به المحكمة االبتدابٌة بوجدة فً حكم لها والذي جاء فٌه

 

إن الطرد الذي تعرض له المدعً طردا تعسفٌا، ٌخلق له مركزا قانونٌا ٌخول له حق  »

فطلبه ... مطالبة المدعى علٌها بإرجاعه إلى عمله الذي طرد منه بدون سبب مشروع

 . «الرامً إلى إرجاعه إلى عمله فً محله، وٌتعٌن االستجابة له

 



فً حٌن نجد أن محكمة االستبناؾ بالقنٌطرة ذهبت إلى إلؽاء الحكم االبتدابً الذي قضى 

بإرجاع األجٌر إلى عمله وقضت له بالتعوٌض رؼم أن المدعً اقتصر على الرجوع إلى 

 . العمل دون طلب التعوٌض

 

أما المجلس األعلى فقد عرؾ كذلك تضاربا قضابٌا فنجد أنه أعط الحق للقاضً فً إعمال 

الخٌار بصرؾ النظر عن طلبات المدعً فً بعض القرارات، فً حٌن نجده فً قرارات 

 . أخرى قضى بعدم أحقٌة المحكمة فً الحكم بالتعوٌض إذا لم ٌطلب منه

 

وقد تبٌن من التوصٌات الصادرة عن الندوة الثالثة للقضاء اإلجتماعً التً انعقدت بالمعهد 

 :  التً أكدت1991 فبراٌر 26-25الوطنً للدراسات القضابٌة أٌام 

 

أن ٌكون التعامل مع دعوى الخٌار بٌن الحكم بالتعوٌض أو الرجوع إلى العمل بكامل -1

الحرص وفق المدلول الذي اتجهت إلٌه الندوة، وذلك بإجتناب االستجابة لطلب الرجوع إلى 

 .العمل إال عند النص على ذلك فً العقد الفردي أو االتفاقٌة الجماعٌة

 

إثارة المحكمة فً إطار دورها اإلٌجابً انتباه المدعً إلى تصحٌح طلبه، وذلك فً  -2

الحالة التً ٌتقدم بها بطلب الرجوع إلى العمل كطلب وحٌد، قصد تحدٌد مبلػ التعوٌض عن 

 .الطرد التعسفً تسهٌال لممارسته الخٌار

 

إذا رفض المشؽل إرجاع األجٌر إلى عمله ال ٌخول لهذا األخٌر إال الحق فً طلب  -3

 .التعوٌض

 

واإلشكال الذي طرح فً هذا السٌاق هو فً حالة الحكم بإرجاع األجٌر إلى العمل، هل 

 ٌستحق األجٌر أجره كامال منذ فترة توقفه عن العمل إلى تارٌخ اإلرجاع؟

 

عرؾ هذا اإلشكال تضاربا سواء على مستوى القوانٌن وكذا على مستوى العمل القضابً، 

والذي كان ٌنص  (الملؽى) 1948 أكتوبر 23إذ نجد مقتضٌات الفصل السادس من قرار 

على سرٌان الحكم القاضً بالرجوع إلى الشؽل بؤثر رجعً حٌث ٌستحق األجٌر أجره 

ابتداء من تارٌخ فصله من الشؽل إلى حٌن تنفٌذ قرار اإلرجاع متى أثبت أنه كان قد وضع 

نفسه رهن إشارة المشؽل، الذي أكده االجتهاد القضابً للمجلس األعلى فً العدٌد من 

 :قرارته والتً جاء فً بعضها

 



لكن حٌث إنه إذا كان الفصل من جانب المشؽل، وكان فصال ؼٌر قانونً فإنه ٌكون  »

ملزما بؤداء أجر األجٌر ألن هذا األخٌر ٌكون الزال جاعال خدماته رهن إشارة مشؽله فً 

 . «انتظار حكم المحكمة

 

ال تشٌر إلى  (وهو النص المقابل للفصل السادس الملؽى)ش . من م41فً حٌن نجد المادة 

أداء األجٌر مما ٌشكل ذلك تراجعا عن حق هذا األخٌر فً الحصول على األجر فً الفترة 

 .الممتدة بٌن تارٌخ الفصل إلى تارٌخ تنفٌذ الحكم باإلرجاع إلى العمل

 

وسار القضاء فً هذا التوجه فً قرار صادر عن المجلس األعلى ذهب فٌه إلى أن األجٌر 

ال ٌستحق أجرا ما دام لم ٌقدم أي عمل وذلك على اعتبار أن األجر ال ٌمنح إال مقابل العمل، 

 723وما دام أن األجٌر المفصول تعسفٌا لم ٌعد ٌشتؽل فال حق له فً األجر تطبٌق للفصل 

ع الذي ٌنص على .ل. من ق735ع ، وٌستند هذا التوجه القضابً على الفصل .ل.من ق

 :أنه

 

من التزم بتنفٌذ عمل أو بؤداء خدمات معٌنة ٌستحق األجر الذي وعد به بتمامه، إذ لم  »

ٌتمكن من تقدٌم خدمات أو إتمام العمل الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، 

 .بشرط أن ٌكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم ٌإجر خدماته لشخص آخر

 

 .«ومع ذلك، ٌحق للمحكمة أن تخفض األجر المشترط بحسب مقتضٌات الظروؾ

 

 :فقد جاء فً قرار صادرعن المجلس األعلى أنه

 

ع حٌنما قضى على .ل. من ق723ومن جهة ثانٌة فإن الحكم قد خرق مقتضٌات الفصل  »

الطاعنة بؤدابها للمطلوب أجرة عن مدة التوقؾ عن العمل ألن األجرة حسب الفصل 

المذكور ال تكون إال فً مقابل العمل وما دام لٌس هناك عمل فال موجب ألداء األجر مما 

 . «ٌكون معه الحكم المطعون فٌه والحالة هذه ؼٌر مرتكز على أساس ومعرضا للنقض

 

وأمام هذا التضارب القضابً فإننا نسٌر سٌر هذا التوجه األخٌر إذ ال ٌعقل عندما ٌتم الحكم 

بإٍرجاع األجٌر إلى شؽله أن ٌحكم كذلك على المشؽل بكل األجور الممتدة من فترة الفصل 

إلى تارٌخ الرجوع للعمل، مما ٌترتب فً ذمته من مبالػ باهظة قد ٌشكل الوفاء بها خطرا 

على التوازن المالً للمإسسة، صحٌح أن تشرٌع الشؽل ٌهدؾ بصفة أساسٌة إلى حماٌة 

الطرؾ الضعٌؾ فً العالقة الشؽلٌة، إال أن هذا الحماٌة ال ٌنبؽً أن تإدي إلى انعكاسات 



 .سلبٌة على المإسسة المشؽلة تشكل تهدٌدا لمناصب الشؽل األخرى بها

 

 حالة تضمٌن األجٌر فً المقال لطلب التعوٌض فقط: ثانٌا

 

قد ٌعمد األجٌر إلى إدراج طلب التعوٌض وحده فً مقاله االفتتاحً للدعوى دون إدراج 

 .الرجوع إلى العمل كاختٌار بٌنهما

 

وهناك من ٌرى بؤن هذه الحالة ال تطرح أي إشكال ألن المحكمة بعد ثبوت الفصل التعسفً 

 . ش. من م41تقضً لألجٌر بالتعوٌض المستحق له والمحدد بدقة وفقا لنص المادة 

 

 : م الذي ٌنص على أنه.م.وٌرى فً هذا الحكم تطبٌق لمقتضٌات الفصل الثالث من ق

 

ٌتعٌن على القاضً أن ٌبت فً حدود طلبات األطراؾ وال ٌسوغ له أن ٌؽٌر تلقابٌا  »

 .«موضوع أو سبب هذه الطلبات

 

والسإال الذي ٌطرح فً هذه المسؤلة، أنه فً بعض األحٌان قد ٌتراجع المشؽل عن قراره 

فً فصل األجٌر وذلك ببعث رسالة ٌطالبه فٌها بالرجوع خاصة إذا كان األجٌر قد تقدم 

بدعواه أمام المحكمة، فهذه الحالة؛ هل رفض األجٌر لطلب المشؽل بالرجوع وتشبثه 

 بالمؽادرة بصفة نهابٌة ال ٌستحق عنه أي تعوٌض؟ أم أن المحكمة تقضً له بذلك؟

 

كجواب عن هذا التساإل، فإن هذا التراجع الصادر من المشؽل ؼٌر ملزم لألجٌر طالما أن 

 .من جانب المشؽل- الفصل والتراجع عنه صادر بصورة إنفرادٌة

 

فاألجٌر المفصول تعسفٌا ؼٌر مجبر بالرجوع إلى العمل ولو أن المشؽل مستعد لذلك، 

خاصة عندما تثبت من الوقابع أن الفصل فعال كان تعسفٌا، وهو ما ذهب إلٌه المجلس 

 :األعلى فً إحدى قراراته، والتً جاء فٌها

 

وٌكون الطرد الذي تعرض له األجٌر هو طرد تعسفً، ٌستحق عنه التعوٌض، طبقا .... »

وأن تصرٌحات الطاعنة بشؤن عرضها إرجاع العمال . ع.ل. من ق754لمقتضٌات الفصل 

المستؤنؾ علٌه بعد تسرٌحه بكٌفٌة : إلى عملهم أجابت محكمة االستبناؾ، وعن صواب بؤن

تعسفٌة ؼٌر مجبر على الرجوع إلى العمل وإن كانت المشؽلة على استعداد لذلك، مما ٌكون 

 «معه القرار المطعون فٌه قد جاء معلال تعلٌال كافٌا وسلٌما والوسٌلة بذلك ؼٌر ذات أساس



. 

 

 :ثم صدر فً قرار آخر له جاء فٌه

 

وحٌث صح صدق ما نعته الوسٌلة على القرار المطعون فٌه، ذلك أن قضاة الدرجة  »

الثانٌة بعدما ثبت لدٌهم أن الطاعن لم ٌرتكب أي خطؤ ٌستوجب فسخ عقد العمل، ولم ٌرتبوا 

على ذلك النتٌجة القانونٌة المحتمة وعللوا ذلك برسالة التراجع عن الطرد مع الفسخ 

والتراجع عنه ثم بصورة إنفرادٌة لم ٌركزوا قرارهم على أساس سلٌم، وعللوا تعلٌال خاطبا 

 . «ٌنزل منزلة انعدام التعلٌل وٌعرضه للنقض

 

 

 

 صعوبات تنفٌذ الحكم باإلرجاع إلى العمل: الفقرة الثانٌة

 

 

 

ٌعتبر الحكم بإرجاع األجٌر إلى عمله الحل األمثل واألفضل فً قضاٌا الطرد التعسفً، ألن 

التعوٌض النقدي الذي ٌمكن للمحكمة أن تحكم به ال ٌعوض له منصبه الذي كان ٌضمن له 

لذا أوجب المشؽل على المحكمة أن تقوم فً الجلسة . أجرا قارا ورزقا لعٌشه ومن ٌعٌله

بإجراء تصالح بٌن كل من األجٌر والمشؽل للوصول إلى اتفاق ٌسفر عن رضا المشؽل 

 .بإرجاع األجٌر إلى عمله

 

إال أن الصعوبة التً تواجه هذا الحكم باإلرجاع هو الحالة التً ٌرفض فٌها المشؽل 

 .اإلنصٌاع لهذا الحكم

 

لكن إذا كان الحق فً اإلرجاع إلى العمل ٌسهل الحكم به من الناحٌة القانونٌة، فإن تطبٌق 

هذا الحكم من الناحٌة العملٌة ٌصطدم بمجموعة من الصعوبات إذ أبان الواقع على أن 

المشؽل ؼالبا ما ٌرفض تنفٌذ اإللتزام بإرجاع األجٌر لعمله، وٌعتبر تضٌٌق فً حق الرقابة 

 . والتوجٌه الذي تفرضهما حسن سٌر المقاولة وتنظٌمها

 

 رفض المشؽل تنفٌذ الحكم باإلرجاع: أوال

 



إذا كان المشرع ٌعترؾ للعامل المفصول تعسفٌا بالحق فً اإلرجاع إلى العمل على أساس 

فإن هذه القاعدة تظل نسبٌة إذ ٌتقدم . ( )جبر الضرر وإعادة ربط العالقة الشؽلٌة من جدٌد

األجٌر بطلب إلى المحكمة المختصة ٌطلب فٌها الرجوع إلى العمل فقط أو بطلب آخر 

ٌطلب فٌه الرجوع إلى العمل أو التعوٌض، وقد تحكم له المحكمة بالرجوع للعمل، إال أن 

 المشؽل ٌمتنع عن ذلك فً هذه الحالة ما مدى إلزامٌة المشؽل بإرجاع األجٌر إلى العمل؟

 

فالمشؽل هو صاحب السلطة المطلقة فً اتخاذ القرار داخل المقاولة إذ له حق الرقابة 

والتوجٌه، كما أنه ٌعمل فً نطاق نظام اقتصادي حر لٌبرالً ٌعطٌه كافة السلطات لضبط 

وسٌر مقاولته، ومنه ال ٌمكن للقاضً أن ٌتدخل فً شإون إدارة مشروعه بإرؼامه على 

 .قبول األجٌر بٌن صفوؾ عماله مع أنه ال ٌرؼب فٌه أو ال ٌثق به

 

إن المتتبع للقرارات الصادرة عن المجلس األعلى سٌالحظ أن هذه القرارات تذهب إلى عدم 

إلزامٌة المشؽل إلى قبول الحكم بإرجاع األجٌر إلى العمل وال ٌبقى لهذا األخٌر إال المطالبة 

 .بالتعوٌض عن الفصل التعسفً

 

 :فقد جاء فً قرار للمجلس األعلى أنه

 

فً نزاعات الشؽل األجٌر الذي رفض المشؽل إرجاعه إلى عمله ال ٌكون أمامه سوى ...»

 . «تقدٌم طلب جدٌد ٌرمً إلى التعوٌض عن الضرر الحاصل له جراء الطرد التعسفً

 

 :وهو نفس ما كرسه فً قرار آخر جاء فً حٌثٌاته أنه

 

فإذا حكم ...وحٌن ٌختار العامل طلب الرجوع ٌكون قد طالب فً آن واحد بكافة حقوقه »

برفض طلبه أو حكم له بالرجوع ورفض رب العمل تنفٌذه كان له أن ٌطالب بالتعوٌض عن 

 . «الطرد التعسفً

 

والمالحظ من خالل هذه القرارات الصادرة عن المجلس األعلى أن المشؽل إذا امتنع عن 

تنفٌذ حكم اإلرجاع بإعتبار أن ذلك مرهون بحالة قبول المشؽل إرجاع األجٌر إلى العمل 

فإن هذا األخٌر ال ٌكون أمامه سوى المطالبة بالتعوٌض عن الفصل التعسفً، وذلك بتقدٌم 

طلب جدٌد ٌرمً إلى التعوٌض عن الضرر الحاصل من جراء الفصل التعسفً والمحكمة 

تكون مضطرة عند عدم تنفٌذ الحكم القضابً بالرجوع إلى العمل على إصدار حكم جدٌد 

 . ٌقضً بؤداء التعوٌض وهو ٌنبنً على محضر اإلمتناع على الرجوع إلى العمل



 

إن الحكم باإلرجاع للعمل، وإن كان سهال من الناحٌة النظرٌة فإنه صعب من ناحٌة التنفٌذ، 

وأمام هذه الصعوبة والمتمثلة فً رفض المشؽل تنفٌذ الحكم باإلرجاع للعمل ألسباب عدة، 

كذلك صعوبة إدماج األجٌر فً المإسسة - األجٌر والمشؽل–تعود إلنعدام الثقة بٌن الطرفٌن 

 .وعلى األخص فً المإسسات الصؽرى التً تكون فٌها العالقة مباشرة مع المشؽل

 

وفً حالة قبول المشؽل الحكم بإرجاع األجٌر إلى العمل، فإن األجٌر الذي التحق بحكم 

قضابً ولٌس عن طواعٌة وإختٌار سوؾ لن ٌستقر فً عمله وسوؾ ٌطرد من جدٌد وٌفقد 

 . سنوات كان بإمكانه أن ٌعثر على شؽل آخر بعد حكم المحكمة بالتعوٌض

 

  من قانون المسطرة المدنٌة448موقؾ القضاء من الفصل : ثانٌا

 

 :م.م. من ق448تنص الفقرة األولى من الفصل 

 

إذا رفض المنفذ علٌه أداء التزام بعمل أو خالؾ التزاما باإلمتناع عن عمل، أثبت عون "

التنفٌذ ذلك فً محضر، وأخبر الربٌس الذي ٌحكم بؽرامة تهدٌدٌة ما لم ٌكن سبق الحكم 

 ."بها

 

من خالل هذا الفصل تضاربت مواقؾ فقهٌة وقضابٌة بشؤن الؽرامة التهدٌدٌة التً جاءت 

 .ضمنها

 

فاإلطالع على بعض األحكام القاضٌة بإرجاع األجٌر لعمله، نالحظ أنها تكون مرفقة بالحكم 

م أعاله، إال أن للمجلس .م. من ق448بؽرامة تهدٌدٌة تؤسٌسا على مقتضٌات الفصل 

األعلى رأي مخالؾ فً حالة امتناع المشؽل بتنفٌذ طلب الحكم باإلرجاع إذ ذهب إلى أنه ما 

 23 من النظام النموذجً المإرخ فً 6م نص عام أما الفصل .م. من ق448دامت الفصل 

ش نصوص خاصة، فإن النص الخاص عند . من م41 الملؽى وكذا المادة 1948أكتوبر 

 من 448التعارض هو الذي ٌطبق على العام، وبالتالً ال مجال لتطبٌق مقتضٌات الفصل 

م المتعلقة بالؽرامة التهدٌدٌة، وٌمكن لألجٌر أن ٌتقدم بطلب آخر ٌرمً فٌه إلى .م.ق

 .المطالبة بالتعوٌض عن الفصل التعسفً

 

م .م. من ق448وذهب االجتهاد القضابً إلى أنه ال مجال للجوء إلى مقتضٌات الفصل 

 : إلجبار المشؽل على تنفٌذ حكم اإلرجاع حٌث جاء فً قرارعن المجلس األعلى



 

وحٌث ثبت صحة ما نعتته الوسٌلة على القرار المطعون فٌه ذلك أنه إذا كان المشرع فً  »

م ٌمكن قضاء الموضوع من الحكم بؽرامة تهدٌدٌة ضد الشخص .م. من ق448الفصل 

الذي ٌمتنع عن تنفٌذ حكم قضى علٌه بالقٌام بعمل ما إلجباره على القٌام بذلك العمل، فإنه 

فً نزاعات الشؽل األجٌر الذي ٌرفض المشؽل إرجاعه إلى عمله ال ٌكون أمامه سوى 

تقدٌم طلب جدٌد ٌرمً إلى التعوٌض عن الضرر الحاصل له من جراء الطرد التعسفً، 

 من قرار 6وتعسؾ المشؽل فً استعمال الحق، كما ٌستفاد ذلك من مقتضٌات الفصل 

 وبذلك فإن محكمة االستبناؾ عندما حددت مبلػ الؽرامة التهدٌدٌة استنادا 23/10/1948

إلى امتناع الطاعنة عن تنفٌذ الحكم القاضً علٌها بإرجاع المطلوب فً النقض إلى عمله 

دون األخذ بعٌن اإلعتبار كون رب العمل لٌس مجبرا على إرجاع األجٌر المطرود لعمله 

 . «وإنما علٌه تعوٌضه لم تجعل لقرارها تعلٌال سلٌما مما ٌعرضه للنقض

 

 448إال أن هذا التراجع الذي سارت علٌه محكمة النقض بشؤن األخذ بمقتضٌات الفصل 

من قانون المسطرة المدنٌة المتعلق بالؽرامة التهدٌدٌة إلجبار المشؽل على تنفٌذ حكم 

اإلرجاع بفتح المجال للتهرب من تنفٌذ األحكام القضابٌة، بل وٌعطً الفرصة للمس بسمعة 

 .السلطة القضابٌة هذه األخٌرة التً تعتبر ملجؤ كل مظلوم

 

بؤنه إذا رفض صاحب العمل إعادة العامل بعد تقرٌر بطالن » :وٌرى أحد الفقهاء قابال

عقوبة الفصل أمكن اعتبار موقفه هذا بمثابة عقبة مادٌة تحول بٌن العامل وبٌن ممارسة 

عمله، وٌكون من حق القضاء المستعجل إزالة هذه العقبة وتمكٌن العامل من اإلستمرار فً 

العمل، ولٌس فً إعادة العامل للعمل فً هذه الحالة أٌة صعوبة من ناحٌة التنفٌذ إذا فرض 

 .«المشرع وسٌلة إكراه مالً على صاحب العمل فضال عن العقوبة الجنابٌة

 

ونضم رأٌنا فً هذا الصدد إلى هذا الرأي إذ أنه ال ٌعقل أن تنص مدونة الشؽل على حق 

األجٌر فً تضمٌن طلبه باإلرجاع إلى العمل كطلب وحٌد وفً حالة الحكم به من قبل 

المحكمة المختصة ٌرفضه المشؽل وال ٌبقى لها إال أن تطلب من األجٌر بتقدٌم طلب جدٌد 

ٌدعو فٌه بالتعوٌض، كما أن الحق المخول للمحكمة كذلك فً اإلختٌار بٌن الرجوع إلى 

العمل أو بالتعوٌض منصوص علٌه ومإكد فً مدونة الشؽل، إال أن هذا الحق ٌبقى شبه 

عاجز عن تنفٌذه أمام عدم انصٌاع المشؽل لحكم اإلرجاع الصادر عنها كما جاء فً 

القرارات أعاله وبهذا الرفض سوؾ تتراجع سلطة القضاء، وال ٌبقى لألجٌر مالذا إال 

 .الرضا بالحكم بالتعوٌض كطلب ربٌسً فً مقاله رؼم عدم الرضا به

 



لذا ٌستحسن على المحكمة أال تسارع وتقضً بإرجاع األجٌر إلى عمله إال عندما ٌكون 

الحكم قابال للتنفٌذ، والقاضً ٌستخلص قابلٌة التنفٌذ أثناء إجراءات الدعوى، فهو ملزم فً 

القضاٌا اإلجتماعٌة وقبل البث فً الموضوع بإجراء محاولة الصلح بٌن الطرفٌن، وفً هذه 

الحالة ٌمكنه أن ٌؤخذ فكرة شاملة على موضوع النزاع وعلى ضوبها ٌقرر إما بإرجاع 

العامل لعمله وإما بالتعوٌض، وٌقضً بالتعوٌض حتى ولو لم ٌطلب من طرؾ األجٌر على 

اعتبار أن مدونة الشؽل أعطت الخٌار للمحكمة باإلرجاع أو التعوٌض وال ٌفٌد ذلك 

 .بضرورة طلب من األجٌر

 

 

 

 التعوٌضات المستحقة لألجٌر والتنفٌذ المعجل علٌها: المبحث الثانً

 

 

 

ٌعتبر الفصل من العمل أكبر خطر ٌهدد الحٌاة المهنٌة لألجٌر، لما ٌترتب علٌه من تؽٌٌر 

مفاجا فً وضعٌته تجعله ٌتحول من شخص منتج ذو مورد دوري، إلى شخص بدون عمل 

 .وال مورد رزق

 

ولما كان وال ٌزال األجٌر ٌلعب دورا فً المنظومة الشؽلٌة بالنهوض بالحٌاة اإلقتصادٌة 

للمجتمع وتنمٌة موارده الطبٌعٌة وتطوٌرها وخلق رواج اقتصادي وتبادل تجاري على 

الصعٌدٌن الداخلً والخارجً، وذلك داخل مجتمع ٌخٌم علٌه االستقرار السٌاسً ضمن 

إطار دٌمقراطً تسوده العدالة اإلجتماعٌة المتوازنة التً تراعً جمٌع حقوق األطراؾ، 

وكً ٌإدي األجٌر هذا العمل المنوط به البد أن ٌتوفر على مناخ مالبم للعمل ٌطمبن فٌه 

على مستقبله ومستقبل أبنابه، ولن ٌتؤتى ذلك إال بوجود قواعد قانونٌة جٌدة وآمرة وعادلة 

 .تضمن المصالح المشتركة للمشؽل واألجٌر

 

ومادام الفصل من العمل حقا خوله المشرع للمشؽل فهو تصرؾ انفرادي صادر عن هذا 

األخٌر ٌمارسه لوضع حد للعالقة الشؽلٌة باألجٌر، إال أن هذا الفصل ٌجب أن ٌمارسه 

المشؽل وفق ضوابط قانونٌة وأال ٌتسم بالتعسؾ فً حق األجٌر، وكلما تحقق هذا التعسؾ 

 . إال ونتجت عنه آثار قانونٌة

 

وفً سٌاق البحث عن أفضل الوسابل لحماٌة العاقد الضعٌؾ ٌكون من األولى تناول كل 



على أن نتطرق للتنفٌذ  (المطلب األول)من؛ التعوٌضات المستحقة لألجٌر المفصول تعسفٌا 

 .(المطلب الثانً)المعجل وطرق الطعن فً المادة اإلجتماعٌة 

 

وإذا كان المشرع المؽربً قد حسم أمره بخصوص إنهاء عقد الشؽل المحدد المدة حٌث أنه 

ال ٌثٌر أي إشكاالت تذكر، وذلك بإخضاعه لمنطق قواعد المسإولٌة المدنٌة أي أن فصل 

األجٌر قبل حلول أجل نهاٌة عقد الشؽل محدد المدة ٌشكل سببا لمسإولٌة المشؽل العقدٌة 

الذي نتج عنه فوات كسب محقق بالنسبة لألجٌر  (الخطؤ)المتمثلة فً عدم أدابه إللتزاماته 

وٌكون التعوٌض المستحق لفابدة هذا األخٌر فً هذه الحالة هو قٌمة األجور التً  (الضرر)

 .كان سٌجنٌها عن مدة الشؽل المتبقٌة فً العقد

 

 

 

 التعوٌضات المستحقة لألجٌر عن الفصل التعسفً: المطلب األول

 

 

 

وبعد أن تطرقنا للحكم بالرجوع إلى العمل كؤثر ناتج عن الفصل التعسفً، سنعمل من خالل 

هذا المبحث بتناول التعوٌضات الناتجة عن هذا الفصل، إذ ٌعتبر التعوٌض أهم أثر ناتج عن 

هذا األخٌر وٌنقسم هذا التعوٌض إلى عدة أصناؾ، سوؾ ندرجها على المنوال اآلتً؛ 

، ثم التعوٌض عن الضرر (الفقرة األولى)التعوٌض عن اإلخطار والتعوٌض عن الفصل

 .(الفقرة الثانٌة)والتعوٌض عن فقدان الشؽل 

 

 

 

 التعوٌض عن اإلخطار وعن الفصل: الفقرة األولى 

 

 

 

، ثم التعوٌض (أوال)من خالل هذه الفقرة سوؾ نحدد كل من التعوٌض عن أجل اإلخطار 

 .(ثانٌا)عن الفصل 

 

 التعوٌض عن أجل اإلخطار: أوال



 

ش، . من م51 إلى 43نظم المشرع المؽربً مهلة اإلخطار من جدٌد ضمن المواد من 

 :43وجاء فً المادة 

 

ٌكون إنهاء عقد الشؽل ؼٌر محدد المدة بإرادة منفردة، مبنٌا على احترام أجل اإلخطار، ما "

 .لم ٌصدر خطؤ جسٌم عن الطرؾ اآلخر

 

ٌنظم أجل اإلخطار ومدته بمقتضى النصوص التشرٌعٌة، أو التنظٌمٌة أو عقد الشؽل، أو 

 .اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، أو النظام الداخلً أو العرؾ

 

ٌكون باطال بقوة القانون، كل شرط فً عقد الشؽل، أو اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، أو النظام 

الداخلً، أو العرؾ ٌحدد أجل اإلخطار فً مدة تقل عما حددته النصوص التشرٌعٌة أو 

 .التنظٌمٌة

 

ٌعفى . ٌكون باطال فً جمٌع األحوال كل شرط ٌحدد أجل اإلخطار فً أقل من ثمانٌة أٌام

 ."المشؽل واألجٌر من وجوب التقٌد بؤجل اإلخطار فً حالة القوة القاهرة

 

من خالل هذه المادة نستنتج أن مهلة اإلخطار لصٌقة بعقد الشؽل ؼٌر محدد المدة باإلرادة 

المنفردة، وأن لها مدة ال ٌمكن أبدا أن تنزل عنها، مع العلم أننا أمام نص عام ٌخاطب 

 . المشؽل واألجٌر فً ذات الوقت

 

وفصل األجٌر من طرؾ صاحب العمل دون احترام مهلة اإلخطار أو التنبٌه ٌوصؾ عادة 

 .بؤنه إنهاء فجابً

 

وٌوصؾ اإلنهاء بؤنه فجابً ولو أخطر صاحب العمل العامل باإلنهاء ثم قام بعد ذلك بوضع 

 .حد للعقد قبل إنقضاء مهلة اإلخطار ولو بٌوم واحد

 

وفً كال الحالتٌن فإن العامل ٌؤخذ تعوٌضا عن الفصل الفجابً مما ٌرتب تعوٌضا ٌإدٌه 

 .المشؽل لألجٌر إما عن رضا أو بواسطة القضاء

 

 تعرٌؾ أجل اإلخطار ومعٌار احتسابه- أ

 



إذا كان المشؽل ٌهمه تدبٌر شإون المقاولة وتنظٌمها إدارٌا، والمحافظة على وضعٌتها مالٌا 

واقتصادٌا، فإن األجٌر بنفس الحجم أو أكثر ٌهمه تدبٌر شإون حٌاته المعٌشٌة، وحٌاة 

 .أسرته، وتنفٌذ التزاماته المالٌة الناتجة عن عالقاته اإلجتماعٌة

 

ولذلك ٌقتضً المنطق القانونً أن ٌلتزم كال الطرفٌن المشؽل واألجٌر فً حالة عزم 

أحدهما على إنهاء عالقة الشؽل أن ٌخطر الطرؾ اآلخر ما لم ٌمنع من ذلك بسبب خارج 

عن اإلرادة كالقوة القاهرة، وذلك وقاٌة لهما من األضرار التً ٌمكن أن تلحقهما بفعل 

 .المفاجؤة

 

 

 

 

 

 تعرٌؾ أجل اإلخطار -1

 

لم ٌعرؾ المشرع المؽربً مهلة اإلخطار أو التنبٌه، وإنما اكتفى فقط باإلشارة إلٌه فً كل 

 الملؽى وكذا 1948 أكتوبر 23من ظهٌر االلتزامات والعقود ، و النظام النموذجً ، لـ 

 . مدونة الشؽل

 

لدى تدخل الفقه محاولة منه إلعطاء تعرٌؾ لمهلة اإلخطار، فهذه األخٌرة عبارة عن أجل 

ٌحدده القانون أو عقد الشؽل أو االتفاقٌة الجماعٌة أو العرؾ أو النظام الداخلً، ٌخبر من 

 .خالله أحد المتعاقدٌن المتعاقد اآلخر، بؤنه سٌضع حدا لعقد الشؽل بعد انتهابه مباشرة

 

كذلك فمهلة اإلخطار هً المدة التً ٌستمر فٌها األجٌر فً العمل مع تقاضٌه األجرة رؼم 

وجود إشعاربالفسخ مبلػ إلٌه، إذ أنها المهلة الممتدة ما بٌن تارٌخ اإلشعار بالطرد وتارٌخ 

تنفٌذه، وذلك حتى ٌتمكن األجٌر من البحث عن عمل جدٌد إذ ٌسمح المشؽل لألجٌر بالتؽٌب 

 . أثناء مهلة اإلخطار

 

والتزام احترام أجل اإلخطار ٌجب أن ٌتم من جانب الطرفٌن وذلك حتى ال ٌتم اإلنهاء 

بصفة فجابٌة، فهو ٌخول فترة معٌنة لألجٌر قصد البحث عن عمل جدٌد، حتى ال ٌفاجؤ 

بقطع مورد عٌشه، كما أنه ٌتٌح للمشؽل مهلة قصد إٌجاد الخلؾ، وحتى ال تصبح مقاولته 

 . عرضة لإلنهٌار



 

وعلى المشؽل خالل مدة اإلخطار، أن ٌترك األجٌر ٌشتؽل فً نفس الظروؾ والشروط 

التً كانت سابقا، أي أن األجٌر ٌمارس نفس الشؽل وفً نفس المدة الزمنٌة وبنفس األجر 

 . وفً المكان الذي ٌمارس فٌه العمل

 

وإذا ما لجؤ المشؽل إلى تؽٌٌر شروط الشؽل، فإن تصرفه هذا ٌعتبر بمثابة إنهاء لعقد 

الشؽل، وٌمكن لألجٌر نتٌجة ذلك التوقؾ عن الشؽل والمطالبة بتعوٌض عما تبقى من أجل 

اإلخطار، وإذا ما ارتكب األجٌر خطؤ جسٌما خالل أجل اإلخطار ٌكمن للمشؽل إنهاء عقد 

 . الشؽل حاال

 

 بشؤن تحدٌد أجل اإلخطار 2-04-469وبالرجوع إلى المادة األولى من المرسوم رقم 

 نجده 2004 دجنبر 29إلنهاء عقود الشؽل ؼٌر محدد المدة بإرادة منفردة والصادر بتارٌخ 

 :ٌحدد مدد هذا األجل كما ٌلً

 

 :بالنسبة لألطر ومن شابههم حسب أقدمٌتهم*

 

 .شهر واحد= أقل من سنة  -

 

 .شهران= من سنة إلى خمس سنوات  -

 

 .ثالثة أشهر= أكثر من خمس سنوات  -

 

 :بالنسبة للمستخدمٌن والعمال حسب أقدمٌتهم*

 

 .ثمانٌة أٌام= أقل من سنة  -

 

 .شهر واحد= من سنة إلى خمس سنوات  -

 

 .شهران= أكثر من خمس سنوات  -

 

وهذه المدد لإلخطار التً جاءت بها مدونة الشؽل الجدٌدة تخالؾ ما كان علٌه األمر فً 



تشرٌع الشؽل السابق الذي ٌمٌز فً تحدٌد مدة اإلخطار بٌن األجراء، حٌث ٌقر مثال بمدة 

شهر إذا تم الفصل فً السنة األولى من العمل أو شهرٌن بالنسبة للسنة الثانٌة أو ثالثة أشهر 

فً حالة مدة الشؽل التً تفوق السنتٌن وذلك إذا تعلق األمر بفصل الوكٌل المتجول أو 

 . الممثل أو الوسٌط فً التجارة أو الصناعة

 

ومنه فإن المشرع اعتمد فً تحدٌد أجل اإلخطار على األقدمٌة وصنؾ األجٌر، فاألقدمٌة 

تلعب دورا مهما فً تحدٌد أجل إخطار األجٌر إلى باقً خانته ضمن التصنٌؾ أهو من 

األطر وأشباههم أم من المستخدمٌن والعمال، وهً أحكام جاءت على ؼرار ما قررته 

 .المدونة بخصوص فترة اإلختبار

 

والمالحظ على هذٌن العنصرٌن وهما؛ األقدمٌة والدرجة المهنٌة لألجٌر، أن المشرع قد 

خالؾ بهذا المرسوم بعض التشرٌعات المقارنة كالتشرٌع الفرنسً والمصري اللذٌن حددا 

أجل اإلخطار اعتبارا ألقدمٌة األجٌر دون أدنى اعتبار لدرجتهم المهنٌة، والتً تظل معطى 

أساسً وذا تؤثٌر فً تحدٌد مدة كافٌة لإلخطار، طالما أن صعوبات إٌجاد فرصة شؽل جدٌدة 

 . تختلؾ من صنؾ مهنً آلخر ومن درجة مهنٌة ألخرى

 

ولما كانت مهلة اإلخطار منحة قانونٌة مخولة لألجٌر للتؽٌب عن الشؽل قبل تنفٌذ قرار 

 . الفصل، الؽاٌة منه البحث عن شؽل بدٌل للشؽل الذي سٌتم إنهاإه

 

وخالل هذه المدة تبقى العالقة الشؽلٌة قابمة إلى حٌن انتهاء المدة المعٌنة، فاألجٌر ٌجب أن 

ٌتقاضى أجره كامال رؼم تؽٌبه، فً المقابل ٌقوم بعمله بالكامل وفق الشروط المحددة فً 

 .العقد

 

وال شًء ٌعفً المشؽل من تخوٌل األجٌر بمهلة اإلخطار إال فً حالة إرتكاب األجٌر لخطؤ 

جسٌم ٌبرر فصله، وٌعفى بالتالً المشؽل من التقٌد بهذه المهلة، كما ٌحرم األجٌر من 

 . التعوٌض عنها ، كذلك ٌعفى المشؽل عن هذه المهلة فً حالة القوة القاهرة

 

 أعاله المتعلق بؤجل اإلخطار، 02-04-469وبالرجوع إلى المادة األولى من المرسوم رقم 

أنها لم تشترط لهذا األخٌر أن ٌتم كتابة أو شفوٌا، صرٌحا أو ضمنٌا ، مما سٌحٌل على بنود 

 .العقد أو االتفاقٌة الجماعٌة أو النظام الداخلً للمقاولة أو ما تقضً به قواعد العرؾ

 

ونعتقد بؤنه ٌجوز أن ٌتم اإلخطار شفوٌا أو كتابة، إال أنه نرى بؤنه ٌستحسن أن ٌتم كتابة 



 .لتخفٌؾ العبء على األطراؾ أثناء المطالبة باإلثبات

 

 طرٌقة احتساب التعوٌض عن اإلخطار -2

 

بخصوص طرٌقة احتساب التعوٌض عن أجل اإلخطار نشٌر إلى أن المشرع لم ٌحدد ذلك 

لكنه وضع بعض المعاٌٌر تتمثل فً بداٌة سرٌانه وكونه ٌإدى عن األجر الذي كان من 

المفترض أن ٌحصل علٌه األجٌر لو اشتؽل خالل مدة اإلخطار ، وبالتالً فالمشرع ٌعتمد 

 .األجر الصافً أي األجر بكل مكوناته وتوابعه ولٌس األجر الخام

 

وٌرجع احتساب التعوٌض عن اإلخطار إلى تحدٌد مدة هذا األخٌر، أي بحسب أقدمٌة 

األجٌر وصنفه المهنً، لدى ٌتم اإلعتماد دابما على ما جاء فً المادة األولى من المرسوم 

 الذي ٌحدد مدة اإلخطار التً ٌستفٌد 2004 دجنبر 29 الصادر بتارٌخ 02-04-469رقم 

 .منها األجٌر

 

ولما كان المشرع أحال الطرفٌن لمعرفة مدة اإلخطار إلى النصوص التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة 

أو اتفاقٌة جماعٌة أو النظام الداخلً أو العرؾ، ثم تدخل لٌجعل باطال بقوة القانون كل شرط 

 . اتفاقً أو عرفً ٌجعل مدة اإلخطار محددة فً أجل أقل مما هو منصوص علٌه قانونا

 

تبنى المشرع هذا التقٌٌد لمهلة اإلخطار حماٌة لألجٌر حتى ال ٌتم تحدٌده فً حد أدنى مما 

هو مقرر فً القانون أو العرؾ، إال أن اإلشكال المطروح هو عدم استقرار العرؾ المتؽٌر 

بتؽٌر الزمان والمكان، وهذا األخٌر نفسه ٌتضمن تؽٌٌرا حسب الحرؾ والمهن الموجودة 

بل إن نفس المهنة تحكمها عدة ضوابط تختلؾ بإختالؾ صفة العاملٌن بها مما ٌجعل األمر 

ٌلتبس على القضاء، فتفاوت هذه المدة فً القضٌة الواحدة بٌن األحكام الصادرة عن المحاكم 

 .اإلبتدابٌة واإلستبنافٌة ومحكمة النقض

 

 :حٌث جاء فً قرار صادر عن المجلس األعلى أنه

 

وحٌث ٌعٌب الطاعن على القرار المطلوب نقضه فً الوسٌلة األولى بخرقه القرار  ..."

 خرق القانون 30/7/1951 المتخذ لتطبٌق ظهٌر 13/8/1951الوزٌري المإرخ فً 

 .وانعدام األساس القانونً

 

ذلك أن محكمة االستبناؾ صرحت بؤن العارض محق فً مدة أسبوع فقط برسم مهلة 



 درهم كتعوٌض عنها، فً حٌن أنه كان ربٌس قسم الموظفٌن وٌستحق 855اإلشعار ومنحه 

بهذه الصفة تعوٌضا ٌساوي أجرة ستة أشهر طبقا للفصل األول من القرار الوزٌري المإرخ 

، مما جعل القرار المطعون فٌه قد خرق الفصل المشار إلٌه، واستوجب 13/8/1951فً 

 .النقض

 

 أن السٌد بنانً 22/9/78حقا حٌث إنه ثابت من شهادة العمل المدرجة بالملؾ المإرخة فً 

عبد الحمٌد كان ٌعمل لدى الشركة المطلوبة فً النقض بصفته ربٌس المستخدمٌن من 

، فإنه ٌستحق عن مهلة اإلشعار تعوٌضا ٌساوي أجرة ستة أشهر 21/9/78 إلى 1/3/78

 مما ٌجعل محكمة 13/8/1951عمال بالفصل األول من القرار الوزٌري المإرخ فً 

االستبناؾ عندما منحته عن مهلة اإلشعار تعوٌضا ٌساوي فقط أجرة أسبوع خرقت الفصل 

 . "المحتج به، وعرضت قرارها للنقض بالنسبة للتعوٌض المذكور

 

 :ولتوضٌح الصورة عن كٌفٌة احتساب التعوٌض عن اإلخطار نورد بعض األمثلة تتعلق بـ

 

فصل إطار دون منحه أجل اإلخطار ودون وجود خطؤ جسٌم أو قوة قاهرة، مع كون  -1

 أشهر فإن التعوٌض عن أجل اإلخطار الذي ٌستحقه 7 سنوات و4األجٌر قد اشتؽل لمدة 

هذا اإلطار سٌكون بقٌمة أجر شهرٌن ذلك أنه إذا كان ٌإدى له أجر شهرٌن بقٌمة 

 . درهم16000.00 درهم فإنه سٌحصل عل تعوٌض عن أجل اإلخطار بقٌمة 8000.00

 

 وهو إطار بمإسسة الوفاق ٌتقاضى أجرا شهرٌا مبلؽه ثالثة ألؾ 1991نبٌل منذ سنة  -2

 توصل بإخطار بفصله من العمل لكن بمجرد مرور شهر من 2004درهم، فً شهر ٌونٌو 

توصله بذلك رفض المسإول عن المإسسة السماح له بالدخول، فما هو التعوٌض المستحق 

 له؟

 

استنادا إلى المرسوم السابق الذكر، وخاصة المادة األولى منه فإن نبٌل إطار، وعمل لمدة 

تزٌد عن خمس سنوات، ولم ٌحترم مشؽله مهلة اإلخطار التً هً ثالثة أشهر، والشهر 

الذي انتهى تقاضى نبٌل أجره، وبقً شهران فقط لتنتهً مدة اإلخطار، إذ التعوٌض الباقً 

 .  درهم وهو التعوٌض المستحق6000ٌساوي  (2x3000)هو 

 

ومنه فإلحتساب التعوٌض عن أجل اإلخطار نعتمد على ثالث عناصر أساسٌة وهً األجرة 

ومدة العمل وصنؾ األجٌر وهذٌن األخٌرٌن ٌتم الركون لتحدٌدهم إلى المادة األولى من 

 .2004 دجنبر 29 الصادر فً 02-04-469المرسوم رقم 



 

 وضعٌة طرفً عقد الشؽل أثناء مهلة اإلخطار-  ب

 

ألزم المشرع المؽربً بضرورة اإللتزام بإحترام مهلة اإلخطار لما لها من أهمٌة بالؽة فً 

تدبٌر نتابج الفصل، حٌث تعتبر حقا من الحقوق المخولة لألجراء والتً تبقى على عاتق 

المشؽل، وال ٌجوز اإلتفاق على إسقاطها أو التنازل عنها، وكل تجاوز أو عدم إحترامها 

ترتب أداء تعوٌض لألجٌر ٌعادل األجرة المستحقة عن هذه المهلة والتً من الممكن أن 

 . ٌبقى العقد قابما خاللها

 

وٌلتزم رب العمل بإحترام أجل اإلخطار، كما ٌلتزم بإعطاءها للعامل حتى ولو كانت 

 . المإسسة فً حالة توقؾ عن العمل ألي سبب كان إال فً حالة القوة القاهرة

 

وال ٌنتج اإلخطار أثره طبقا للقواعد العامة بمجرد صدوره عن رب العمل بل من الوقت 

الذي ٌصل فٌه إلى علم األجٌر، كما أنه ال ٌنهً العالقات الناشبة عن عقد العمل إذ أن مهلة 

اإلخطار تحدد الوقت الذي تنتهً فٌه هذه العالقات بصفة نهابٌة، وٌبقى خاللها المشؽل ملزم 

 . بؤداء األجر واألجٌر بؤداء العمل فً حدود التبعٌة التً تهدد السٌر الطبٌعً لعقد العمل

 

أثناء مهلة اإلخطار فً نفس الوضع القانونً - األجٌر والمشؽل-وتبقى أطراؾ عقد الشؽل 

الذي كان ٌربطهم أثناء السٌر العادي لعملهم، إذ ٌإدي األجٌر خدماته لرب العمل، وفً 

 . المقابل ٌستمر هذا األخٌر بؤداء األجر المقابل لذلك العمل وكؤن شٌبا لم ٌتؽٌر

 

وتبعا لذلك، فإن العالقة الشؽلٌة التً تربط بٌن األجٌر والمشؽل تظل قابمة خالل هذه المدة، 

 . حٌث ٌنتهً العقد بٌنهما بإنتهابها، وٌبقى الطرفان ملزمان بتنفٌذ كافة إلتزاماتهما

 

وٌستفٌد األجٌر أثناء مهلة اإلخطار من رخص التؽٌب، قصد البحث عن شؽل آخر، على أن 

 . ٌإدى له عنها األجر الذي ٌتقاضاه عن أوقات الشؽل الفعلً، أٌا كانت طرٌقة أدابه

 

وتتحدد مهلة اإلخطار فً أجل ال تقل مدته عن ثمانٌة أٌام، حٌث ٌعتبر هذا األجل من النظام 

 . العام، إذ أن اإلتفاق على مخالفته بمدة أقل ٌعد باطال

 

وعلٌه فإن هذا األجل ٌنتهً بحسب إنتهاء مدته، أو توقؾ األجٌر فً إٌجاد عمل جدٌد فً 

مإسسة أخرى، وٌجب فً هذه الحالة إحاطة المشؽل علما بذلك وإال فقد كل حقه فً مهلة 



 . اإلخطار وفً التعوٌض

 

ومن اإلشكاالت التً تطرح فً هذا الصدد، أنه قد ٌكون فً بعض الحاالت بقاء العامل فً 

المإسسة مضرا لها وفً سٌرها، مما ٌدفع بالمشؽل إلى إعفاء األجٌر من متابعة العمل 

داخلها خالل مدة اإلخطار، وٌعمد رب العمل إلى منحه ما ٌستحقه من أجر وتعوٌضات، إال 

أنه فً هذه الحالة لٌس هناك ما ٌلزم األجٌر بقبول هذا اإلعفاء ومتابعة شؽله بشكل طبٌعً 

مع احترام مقتضٌات مدونة الشؽل فٌما ٌخص أجل اإلخطار، إذ قد ٌحمل الؽٌر مؽادرة 

ال ٌستحق فٌه -األجٌر لعمله فورا دون إنتهاء أجل اإلخطار بمثابة ارتكابه لخطؤ جسٌم 

 .مما قد ٌلحق ضررا بسمعته ورفضه من قبل المإسسات األخرى- األجٌر هذا التعوٌض

 

كما ٌالحظ كذلك من الناحٌة العملٌة أن أرباب العمل ال ٌحترمون مدة اإلخطار، حٌث 

ٌشعرون األجٌر بقرار الفصل بصفة فورٌة دون تمتٌعهم بمهلة اإلخطار، حٌث ٌإسسون 

قرارهم هذا بكون األجٌر فصل من عمله إلرتكابه لخطؤ جسٌم، مما ٌجعل المحكمة تحكم 

 .بهذا التعوٌض فً حالة إعتبارها بؤن الفصل كان تعسفٌا

 

كما نرى أنه من ناحٌة أخرى، أن مهلة اإلخطار التً خولها المشرع المؽربً لألجراء 

- للبحث عن شؽل جدٌد تبقى قصٌرة، خاصة أمام ما ٌعرفه سوق الشؽل من ندرة الفرص

، كما أن ؼالبا ما ال تكون لدى هإالء األجراء مإهالت كبٌرة -قلة المعروض وكثرة الطلب

 .تمكنهم من إٌجاد شؽل جدٌد بسرعة

 

 التعوٌض عن الفصل التعسفً: ثؤنٌا

 

ٌعتبر التعوٌض عن الفصل نوعا ثانٌا من التعوٌضات التً ٌحصل علٌها األجٌر فً حالة 

فصله تعسفٌا، وبالرجوع إلى مقتضٌات تشرٌع الشؽل السابق المتعلق بالتعوٌض عن إعفاء 

بعض أصناؾ المستخدمٌن ، نجده ٌقر تعوٌضا للمستخدمٌن عند إنهاء عقود شؽلهم وذلك 

لفابدة األجراء الذٌن قضوا ما ٌزٌد عن سنة من الشؽل الفعلً داخل المقاولة مع عدم 

 :ش أنه. من م52ارتكابهم ألي خطؤ فادح، على ؼرار ذلك فقد جاء فً المادة 

 

ٌستحق األجٌر المرتبط بعقد شؽل ؼٌر محدد المدة، تعوٌضا عن فصله بعد قضابه ستة "

أشهر من الشؽل داخل نفس المقاولة، بصرؾ النظر عن الطرٌقة التً ٌتقاضى بها أجره، 

 ."وعن دورٌة أدابه

 



فما جاءت به هذه المدونة عرؾ جانب من التعدٌل والتطور قٌاسا على تشرٌع الشؽل 

 .السابق

 

 شروط استحقاق التعوٌض عن الفصل- أ

 

ش أعاله، أن استحقاق األجٌر للتعوٌض عن الفصل ٌتوقؾ على . من م52ٌستفاد من المادة 

 :تحقق الشروط اآلتٌة

 

أن ٌكون األجٌر مرتبطا بالمإسسة بعقد شؽل ؼٌر محدد المدة؛ وعلٌه فإن األجراء  -1

المرتبطون بعقد محدد المدة ال ٌستفٌدون من التعوٌض عن الفصل، وعند حدوث نزاع حول 

طبٌعة العقد ٌتعٌن على القاضً اإلجتماعً أن ٌؤخذ الوصؾ المعطى للعقد عند فسخه ألي 

 .تحاٌل أو تدلٌس من طرؾ المإاجر

 

وما ٌالحظ على هذا عدم اإلنسجام الحاصل بٌن األحكام على مستوى مدونة الشؽل حٌث قد 

 أشهر لكن صاحبه ال ٌستحق تعوٌضا عن الفصل 6ٌستمر عقد الشؽل محدد المدة ألزٌد من 

 6بٌنما ٌستحق األجٌر المرتبط بعقد شؽل ؼٌر محدد المدة هذا التعوٌض بمجرد قضابه 

 .أشهر داخل المقاولة

 

قضاء مدة ستة أشهر على األقل داخل المقاولة؛ فقد حدد المشرع المؽربً الفترة التً  -2

ٌستحق فٌها األجٌر التعوٌض عن الفصل ووضع لها حدا أدنى ال ٌمكن النزول عنه، وحدد 

 .هذه المدة فً ستة أشهر داخل نفس المقاولة

 

وكذا هذه المدة محددة فً القانون السابق فً سنة على األقل من العمل الفعلً ، كما اعتبر 

 .  الجزء من السنة بمثابة سنة كاملة53المشرع فً المادة 

 

أال ٌكون األجٌر قد فصل من شؽله إلرتكابه خطؤ جسٌما؛ وهذا ما نصت علٌه المادة  -3

 :ش التً جاء فٌها. من م61

 

ٌمكن فصل األجٌر من الشؽل، دون مراعاة أجل اإلخطار، ودون تعوٌض عن الفصل، "

 ."وال تعوٌض عن الضرر عند ارتكابه خطؤ جسٌم

 



وٌتم اإلعتماد على وجود الخطؤ الجسٌم من عدمه إلى األخطاء الجسٌمة الواردة على سبٌل 

ش، باإلضافة إلى األخطاء األخرى التً ٌكٌفها القضاء بؤنها . من م39المثال فً المادة 

 .جسٌمة وكلما ثبتت هذه األخٌرة فإن األجٌر ٌحرم من التعوٌض عن الفصل

 

أال ٌكون فصل األجٌر مصادؾ لحصوله على سن التقاعد؛ حٌث تعتبر من النقط  -4

المطروحة للنقاش، إذ ٌتم فصل األجٌر بفترة قلٌلة من حصوله على التقاعد، وهذا ما أكدته 

 :ش جاء فٌها. من م60المادة 

 

 أعاله إذا وجب له راتب الشٌخوخة 59ال حق لألجٌر فً التعوٌضات الواردة فً المادة "

 أدناه ، إال إذا نص عقد الشؽل أو اتفاقٌة الشؽل 526عند بلوؼه سن التقاعد طبقا للمادة 

 ."الجماعٌة أو النظام الداخلً على مقتضٌات أكثر فابدة لألجٌر

 

 :ش. من م52أن ٌكون قرار الفصل صادر من جانب المشؽل، جاء فً المادة -5

 

 ."...ٌستحق األجٌر المرتبط بعقد شؽل ؼٌر محدد المدة تعوٌضا عن فصله"

 

فهذه المادة تضمنت التعوٌض عن الفصل فقط الذي ٌستحقه األجٌر، ومادام هذا األخٌر هو 

الذي ٌستحق هذا التعوٌض فبدٌهٌا فإن قرار الفصل صادر عن المشؽل عكس التعوٌض عن 

اإلخطار والضرر فٌمكن أن ٌصدر من المشؽل أو األجٌر أي الطرؾ الذي لم ٌحترم مهلة 

 43اإلخطار، وألحق ضرر بالطرؾ اآلخر، وهذا ما نصت علٌه الفقرة األولى من المادة 

 .  بشؤن التعوٌض عن الضرر41بشؤن أجل اإلخطار ، وكذا الفقرة األولى من المادة

 

 تقوٌم التعوٌض عن الفصل-  ت

 

اعتمد المشرع المؽربً من خالل المقتضٌات الواردة بشؤن التعوٌض عن الفصل إلى تحدٌد 

 . عنصرٌن أساسٌٌن وٌكمن األول فً األقدمٌة والثانً فً األجر

 

 :ش على أنه. من م53فبالنسبة لعنصر األقدمٌة تنص المادة 

 

ٌعادل مبلػ التعوٌض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشؽل الفعلً، ما "

 :ٌلً



 

 .ساعة من األجرة، فً ما ٌخص الخمس سنوات األولى من األقدمٌة 96 -

 

ساعة من األجرة، فً ما ٌخص فترة األقدمٌة المتراوحة بٌن السنة السادسة  144 -

 .والعاشرة

 

ساعة من األجرة، فً ما ٌخص مدة األقدمٌة المتراوحة بٌن السنة الحادٌة عشرة  192 -

 .والخامسة عشرة

 

 .ساعة من األجرة، فً ما ٌخص األقدمٌة التً تفوق السنة الخامسة عشرة 240 -

 

أما بالنسبة لعنصر األجر فقد ربطه المشرع بمعدل األجور المتقاضاة خالل األسابٌع اإلثنٌن 

 .ش. من م53والخمسٌن السابقة لتارٌخ إنهاء العقد وهذا ما أكدته المادة 

 

 

 

 مفهوم الشؽل الفعلً فً تحدٌد التعوٌض عن الفصل -1

 

 أعاله فإن مبلػ التعوٌض عن الفصل ٌحسب 53من خالل ما جاء فً مطلع المادة 

 .باإلعتماد على مدة الشؽل الفعلً

 

وٌقصد بمدة الشؽل الفعلً أن ٌكون األجٌر مشتؽال فً األوقات المخصصة للشؽل من 

 . الناحٌة القانونٌة، وهو الذي مورس عملٌا من حٌث الواقع

 

والشؽل الفعلً هو الشؽل المإدى من طرؾ األجٌر فعلٌا بالمقاولة أي منذ ساعة بدء الشؽل 

إلى حٌن ساعة انتهابه، وهً عملٌة ؼالبا ما تعمل إداراة الشؽل على ضبطها من خالل 

وضع دفتر توقٌع األجراء على ساعات دخولهم وخروجهم من المقاولة، وتم تعٌٌن استثناء 

كل الساعات واألوقات التً ٌتواجد بها األجٌر بالمقاولة دون شؽل أو فً انتظار تكلٌفه 

بمهمة أو السماح له بمباشرة مهامه، وهو ما ٌعنً أن األجٌر الذي ٌضع نفسه رهن إشارة 

المشؽل بدون أن ٌقوم بؤدنى مهمة ال ٌعتبر تواجده بالمقاولة أو بمكان العمل فً حكم الشؽل 

ش حٌث عمدت إلى شرعنة العمل لبعض .الفعلً، وهو نفس اإلتجاه الذي سارت علٌه م

 . الوقت، وأٌضا حٌن حددت مدة الشؽل بالساعات، وكذا األجر على أساس الساعة



 

ش أعاله أنها قلصت من دور السلطة . من م53ما ٌالحظ على هذه اإلعتبارات وكذا المادة 

التقدٌرٌة للقاضً فً تحدٌد مقدار التعوٌض عن الفصل، فؤصبح سهال على المحكمة تحدٌد 

التعوٌض الذي ٌستحقه األجٌر بناء على المدة التً قضاها فً الشؽل وهو ما استندت به 

األحكام القضابٌة التً صدرت بهذا الشؤن، ومنها ما قضت به المحكمة االبتدابٌة بالدار 

 :البٌضاء فً حكم لها جاء فٌه

 

حٌث إن األجٌر المرتبط بعقد شؽل ؼٌر محدد المدة ٌستحق تعوٌض عند فصله بعد قضابه "

 من مدونة الشؽل، وحٌث إن 52ستة أشهر من الشؽل داخل نفس المقاولة طبقا للمادة 

 درهم عن 1854.72المدعٌة قضت مدة سنتٌن فً خدمة مشؽلها فتستحق لذلك مبلػ 

 . " من مدونة الشؽل53طبقا للمادة  x 192 أجرة الساعة: الفصل، تم احتسابه كالتالً

 

ؼٌر أن هذا المبدأ قد تم التراجع علٌه من طرؾ المشؽل فً مواد الحقة، وقام بتلٌٌنه 

كحماٌة إنسانٌة لألجٌر، حٌث لم ٌعد األجر كمقابل لمحتوى العمل أي أنه لم ٌعد ٌنظر إلى 

األجر من زاوٌة اقتصادٌة محضة بقدر ما ٌراعً فً تحدٌده واحتسابه على المعطى 

اإلجتماعً، وهكذا فقد أصبحت مجموعة من الساعات التً ٌقضٌها األجٌر خارج المقاولة 

 .ودون أداء أي شؽل لفابدتها تراعى فً احتساب الشؽل الفعلً

 

ش بشكل صرٌح وحصري تنص . من م54وهذا المقتضى األخٌر هو ما نصت علٌه المادة 

 :هذه المادة على أنه

 

 :تدخل ضمن مدد الشؽل الفعلً، ما ٌلً"

 

 فترات العطلة السنوٌة المإدى عنها؛-1

 

 أدناه، وفترة توقؾ 154 و153فترات استراحة النوافس المنصوص علٌها فً المادتٌن -2

  أدناه؛156عقد الشؽل المنصوص علٌها فً المادة 

 

 مدة عجز األجٌر عن الشؽل عجزا مإقتا، بسبب حادثة شؽل، أو مرض مهنً؛-3

 

مدة توقؾ عقد الشؽل، وال سٌما أثناء التؽٌب المؤذون به، أو بسبب المرض ؼٌر الناتج -4



عن حادثة الشؽل أو المرض المهنً، أو بسبب إؼالق المقاولة مإقتا بموجب قرار إداري، 

 ."أو بفعل قوة قاهرة

 

والمالحظ أن هذه المادة سردت مجمل هذه اإلستثناءات التً تعتبر شؽال فعلٌا رؼم أنها 

لٌست كذلك من الناحٌة الواقعٌة، ذلك أن األجراء الذٌن ٌتوقؾ شؽلهم ألحد هذه اإلعتبارات 

الواردة فً هذه المادة ال ٌإدي حقٌقة شؽال فعلٌا وواقعٌا لفابدة المقاولة، ومع ذلك ارتؤى 

المشرع جعلها بمثابة شؽل فعلً تدخل فً تحدٌد التعوٌض عن الفصل التعسفً، قصد 

المشرع من ذلك مراعاة الجانب اإلجتماعً لألجٌر لضرورة أملتها التطورات التً عرفها 

المجال اإلقتصادي والنكسات التً ٌعٌشها األجٌر داخل المقاوالت نتٌجة الجشع المفرط فً 

 .الكسب على حساب عمل األجراء

 

 األجر كعنصر أساسً فً احتساب التعوٌض عن الفصل -2

 

ٌعتبر األجر العنصر الثانً الذي على أساسه ٌتم حساب مقدار التعوٌض عن الفصل، وٌجد 

ٌقدر التعوٌض عن : "ش، إذ تنص على أنه. من م55هذا المقتضى أساسه من خالل المادة 

الفصل على أساس األجور المتقاضاة خالل األسابٌع االثنٌن والخمسٌن السابقة بتارٌخ 

 ."اإلنهاء

 

وقد عملت مدونة الشؽل على إحاطة األجر بضمانة هامة تتجلى األولى فً عدم نزوله عن 

الحد األدنى القانونً لألجر ، أما الثانٌة فً إضفاء الصفة اإلجتماعٌة علٌه ، بعدما أن كان 

 .ٌنظر إلٌه فقط من الزاوٌة اإلقتصادٌة كمقابل للعمل الفعلً

 

 أعاله قد بٌنت لنا بؤن التعوٌض عن الفصل ٌقدر بحسب األجر، إال أن 55وإذا كانت المادة 

اإلشكال ٌبقى مطروحا فً هذا الصدد حول المقصود باألجر، هل األجر بمفهومه األساسً، 

 أم األجر مع توابعه أو بدونها، وإن كانت بتوابعه، فما المقصود بهذه األخٌرة ؟

 

فاألجر هو كل ما ٌتقاضاه األجٌر مقابل عمله أو بمناسبته، وقد ٌكون لقاء تواجده فً مكان 

 . الشؽل، ولو لم ٌإدٌه لسبب خارج إرادته، وٌشتمل على األجر األساسً وتوابعه

 

ش نجدها تحدد لنا األجر المعتمد فً تقدٌر التعوٌض عن . من م57وبالرجوع إلى المادة 

 .الفصل وٌتمثل فً األجر بمعناه األساسً مع توابعه

 



وٌحدد األجر بإتفاق بٌن الطرفٌن، سواء بكٌفٌة مباشرة أو بمقتضى اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، 

مع اإللتزام باألحكام القانونٌة المتعلقة بالحد األدنى لألجر، أما فً حالة ما لم ٌحدده 

األطراؾ ولم تنص علٌه اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، فإن المحكمة تتدخل لتحدٌده وفق العرؾ 

 . الجاري به العمل، وإذا كان هناك أجر محدد سابقا افترض فً الطرفٌن أنهما ارتضٌاه

 

ولما كان األجر ٌنقسم إلى األجر األساسً ثم توابعه، وإن كان األول ال ٌثٌر أي إشكال إال 

ش هذه التوابع وتتمثل هذه . من م57أن توابع األجر لها خصوصٌات وقد تضمنت المادة 

األخٌرة فً كل من المكافبات والتعوٌضات المرتبطة بالشؽل، والفوابد العٌنٌة، ثم العمولة 

 .والحلوان

 

المكافبات والتعوٌضات المرتبطة بالشؽل؛ فكالهما ٌعتبر من توابع األجر وٌدخالن فً  .1

وبمفهوم المخالفة فإن المشرع من خالل . نطاق األجر المعتمد لحساب التعوٌض عن الفصل

 استثنى التعوٌضات ؼٌر مرتبطة بالشؽل فً اعتمادها كؤساس إلحتساب 57المادة 

 .التعوٌض

 

إال أن أنه رؼم تنصٌص المشرع على اعتماد التعوٌضات المرتبطة بالشؽل فً التعوٌض 

 : فإنه استثنى بعض التعوٌضات من هذا األخٌر رؼم أنها مرتبطة بالشؽل ونورد منها

 

ـ المبالػ المستوردة تؽطٌة لمصارٌؾ أو نفقات سبق أن تحملها األجٌر بسبب شؽله؛ ال ٌمكن 

اعتبارها من مكمالت األجر، وال تدخل فً األداءات الناتجة عن إنهاء عقد الشؽل عندما 

ٌتعلق األمر بإحتساب التعوٌض عن الفصل ، أما إذا كانت تلك المصارٌؾ شخصٌة، ومن 

أمثلة ذلك؛ انتقال األجٌر إلى منطقة ؼٌر تلك التً ٌشتؽل بها واضطراره للمبٌت فً تلك 

حٌث أن هذه المصارٌؾ تخرج من مستلزمات  (...)المنطقة، و ٌتحمل مصارٌؾ الفندق 

 .الشؽل، وبالتالً فهً ال تدخل فً نطاق التعوٌض

 

ـ التعوٌضات عن األشؽال المضنٌة أو الخطٌرة؛ فً مثل هذه الحالة ٌحصل األجٌر على 

تعوٌضات من أجل تشجٌعه على المجازفة المطلوبة من جهة وتحفٌزه على العمل الشاق من 

جهة ثانٌة، ومثل هذه التعوٌضات تكون جد مرتفعة بشكل ٌتوازى ودرجة الخطورة 

والشقاء، بحٌث ٌتم احتساب قٌمة التعوٌض فً هذه الحالة على أساس معنوي رمزي ولٌس 

ونظرا لقٌمة ورمزٌة هذه التعوٌضات والتً تفوق بكثٌر قٌمة . على أساس المجهود المبذول

العمل المنجز فعال فقد استثناها المشرع من توابع األجر المعتمد فً حساب التعوٌض عن 

 . الفصل



 

ـ التعوٌضات المدفوعة مقابل شؽل أنجز فً مناطق صعبة؛ حٌث ٌتطلب العمل فً المناطق 

الصعبة مجهودا فكرٌا وعضلٌا، وهو ما ٌإدى عنه تعوٌضات إضافٌة هً بدورها ال تدخل 

واألجٌر ٌعرؾ مسبقا بؤنها . فً احتساب مقدار هذا التعوٌض رؼم أنها مرتبطة بالشؽل

 . مبالػ تإدى له إلنجاز هذا الشؽل فقط

 

فهذه التعوٌضات أعاله ولو أنها مرتبطة بالشؽل ناتجة عن ظروؾ هذا األخٌر وتحملها 

األجٌر بسببه، فإنها تظل مستثناة من قٌمة األجر المعتمد فً حساب التعوٌض عن الفصل، 

وٌرجع سبب ذلك إلى كونها تعوٌضات مإقتة وؼٌر قارة، وهو ما من شؤنه أن ٌخل بكٌفٌة 

حساب التعوٌض عن الفصل كما من شؤنها أن تضخم األجر قد ال ٌتالءم مع حقٌقة وضعٌة 

 .األجٌر داخل المقاولة

 

الفوابد العٌنٌة، هً كل ما له قٌمة عٌنٌة ٌتلقاها األجٌر من المقاولة، فعادة ما تلجؤ  .2

المقاولة إلى فتح باب أمام أجرابها لإلستفادة من المواد التً تضعها أو تنتجها، حٌث تمكن 

هذه المقاوالت أجرابها من إمكانٌة إقتناء هذه المواد بؤثمان تفضٌلٌة ال تتجاوز حدود التكلفة 

 .اإلجمالٌة، أو أنها قد تعمد إلى تقسٌط الثمن على دفعات متعددة بحسب إختٌار األجٌر

 

ومن األمثلة كذلك أن تعمد المقاولة إلى تقدٌم منتجاتها لألجراء بشكل دوري على شكل جزء 

من األجر كسوق استهالكٌة داخلٌة خاصة فً الشركات الؽذابٌة واإلستهالكٌة، بحٌث ٌكون 

 .قسط من األجر نقدي واآلخر عٌنً

 

لذا تدخل المشرع المؽربً لحماٌة األجراء حتى ال ٌصبحوا مجرد سوق داخلٌة للمقاولة من 

 .خالل تحوٌل األجر إلى مجرد سلع وفوابد عٌنٌة

 

وتبعا لذلك، فإن إدراج الفوابد العٌنٌة ضمن ملحقات األجر الذي ٌتم على أساسه احتساب 

التعوٌض عن الفصل هو بمثابة قٌمة مضافة لألجراء ونقطة إٌجابٌة لصالحه من شؤنها رفع 

قٌمة التعوٌض بشكل ٌتناسب والضرر أو بشكل عام تبعات الفصل التعسفً الذي تعرض 

 .له

 

العمولة والحلوان؛ ٌعود مصدر العمولة إلى إتفاق مسبق بٌن األجٌر والمشؽل حول  .3

 376األجر وطرٌقة أدابه، وٌإدٌها المشؽل بعد حساب نسبتها، أما الحلوان فحسب المادة 

ش فهو تلك المبالػ المالٌة التً ٌقتطعها المشؽل من الزبناء لقاء الخدمة التً ٌقدمها .من م



أجراإه فً مكان عملهم، فهو أداءات ؼٌر مباشرة للزبابن المستفٌدٌن من الخدمة المباشرة 

 .لألجٌر

 

أما من حٌث القٌمة، فالعمولة تكون قٌمتها محددة وفق كل وحدة على حدة وال تتفاوت قٌمتها 

إال وفق تؽٌٌر الوحدات وقٌمتها، على خالؾ الحلوان الذي ال ٌكون محدد القٌمة وإنما 

ٌتوقؾ على نوعٌة الزبابن إذ أنهم ؼٌر ملزمون بؤداءه، وٌبقى المشؽل ملزما بإضافة الجزء 

 . ش. من م378المتفق علٌه وهذا ما تضمنته المادة 

 

وٌراد بالعمولة إٌجاد حافز فً الشؽل، وال ٌستحقها األجٌر إال إذا تحقق سببها الذي ٌرجع 

إلى قٌامه بالبٌع أو التوزٌع، فهً تؤتً نتٌجة طلبات توصلت بها المقاولة بسبب األجٌر، كما 

أن الواقع العملً أصبح ٌولً لها أهمٌته كؤجر لألجٌر، فهً تحدد وفق مجهودات األجٌر 

ومإهالته، كما أن األجٌر ٌبقى محقا على العمولة المتفق علٌها، سواء حققت المقاولة ربحا 

 . أم ال

 

ولعل هذه الكٌفٌة السهلة إلحتساب العمولة هً التً أدت بالمشرع إلى إدراجها ضمن توابع 

األجر واإلعتماد علٌها كؤساس إلحتساب التعوٌض عن الفصل ولو أن المشرع لم ٌنظمها 

 .بنظرٌة متكاملة

 

خالفا للعمولة فإن المشرع تدخل بتنظٌم الحلوان وكذا طرٌقة توزٌعه فً ظل مقتضٌات 

 .ش. من م381 إلى المادة 376الباب الثالث من القسم الخامس المتعلق باألجر من المادة 

 

وتبعا لمقتضٌات مدونة الشؽل المنظمة للحلوان فإن هذا األخٌر ٌدخل ضمن الحد األدنى 

ومنه، فالمشؽل ٌكون ملزما بؤداء القسط المكمل للحد األدنى القانونً لألجر . القانونً لألجر

إذا لم ٌساوٌه أو ٌفوق المبلػ المحصل على الحلوان، وهو نفس ما ٌجب على المشؽل القٌام 

به فً حالة وجود أجر إتفاقً بحٌث إذا لم ٌصل مبلػ الحلوان إلى األجر المتفق علٌه وجب 

على المشؽل دفع أجر القسط المكمل لألجر اإلتفاقً وذلك تحت طابلة ؼرامة مالٌة تتراوح 

 .  درهم500 و300قٌمتها بٌن 

 

ومما سبق، فإنه سواء تحدثنا عن العمولة أو الحلوان إال ونحن نتحدث عن أقساط مهمة 

تدخل ضمن المكونات األساسٌة لألجر، حٌث حاول المشرع ما أمكن تجاوز مجرد الوقوؾ 

عند حد األجر األساسً إلى توابعه المهمة والمختلفة، من مكافبات وتعوٌضات وفوابد عٌنٌة 

 . وعمولة وحلوان، بشكل ٌرفع من قٌمة التعوٌض عن الفصل والذي ٌستفٌد منه األجٌر



 

 

 

 التعوٌض عن الضرر وعن فقدان الشؽل: الفقرة الثانٌة 

 

 

 

ٌعتبر التعوٌض عن الضرر والتعوٌض عن فقدان الشؽل من التعوٌضات التً جاءت بهما 

مدونة الشؽل حماٌة لألجٌر المفصول تعسفٌا، وقد نظمت مدونة الشؽل التعوٌض عن 

.  من م53 من هذه المدونة، والتعوٌض عن فقدان الشؽل فً المادة 41الضرر فً المادة 

 . من نفس التقنٌن59ش وكذا المادة 

 

وقد ارتؤٌنا جمع هذٌن التعوٌضٌن فً فقرة واحدة نظرا لوجود عالقة تبادلٌة بٌنهما فالضرر 

الناتج عن الفصل التعسفً لألجٌر ٌتمثل فً فقدان الشؽل وحرمانه من رزقه، وفقدان الشؽل 

 .فً حد ذاته ضرر ٌلحق األجٌر

 

 التعوٌض عن الضرر: أوال

 

كان ٌسمى هذا التعوٌض سابقا بالتعوٌض عن الطرد التعسفً ، ومن شروط حصول األجٌر 

على هذا التعوٌض ثبوت تعسؾ المشؽل فً إنهاء عقد الشؽل ؼٌر محدد المدة ، والقاعدة 

العامة تقضً أن من أحدث ضررا مادٌا أو معنوٌا للؽٌر ٌلتزم قانونٌا بتعوٌض الضرر 

 . الذي أحدثه لهذا الؽٌر

 

 : ش على ما ٌلً. من م41وتنص المادة 

 

ٌحق للطرؾ المتضرر، فً حالة إنهاء الطرؾ اآلخر للعقد تعسفٌا مطالبته بالتعوٌض عن "

 ."الضرر

 

 مضمون التعوٌض عن الضرر- أ

 

التعوٌض عن الضرر هو جبر ضرر الحق األجٌر الناتج عن فصله تعسفٌا، فهو تعوٌض 

وٌعتبر هذا . ٌفترضه القانون وال ٌشترط بالضرورة توفره بمعناه فً القواعد العامة



التعوٌض من التعوٌضات التً كانت محل خالؾ فً إطار القانون القدٌم وفً إطار الفصل 

ع، إذ كان المجال مفتوحا لقضاه الموضوع، حٌث لهم السلطة التقدٌرٌة .ل. من ق754

 : لتقدٌره، وقد جاء فً هذا الفصل

 

لتحدٌد التعوٌض عندما ٌكون له محل تلزم مراعاة العرؾ وطبٌعة الخدمات وأقدمٌة أدابها "

وسن األجٌر أو المستخدم والمخصوصات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتٌب 

معاش التقاعد، وعلى العموم كل الظروؾ التً تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد 

 ."مداها

 

من خالل هذا فإن للقضاء سلطة واسعة لتقدٌر قٌمة هذا التعوٌض إال أن األمر لم ٌستمر 

 منها التً تحدد مبلػ التعوٌض 41طوٌال مع صدور مدونة الشؽل من خالل المادة 

المستحق لألجٌر عند فصله تعسفٌا على أساس أقدمٌته وأجره بحٌث ٌكون بؤجر شهر 

 شهرا، وبالتالً 36ونصؾ عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أال ٌتعدى سقؾ أجر 

 سنة هً الحد األقصى المعوض عنه، وتبعا لذلك تكون المدونة قد حددت 24تكون أقدمٌة 

سلفا التعوٌض الذي ٌمكن لألجٌر المفصول تعسفٌا الحصول علٌه وقٌدت بذلك سلطة 

القاضً فً تقدٌره، ولم ٌبقى للقاضً إال النظر إلى مدى وجود التعسؾ من عدمه وذلك 

 .بالنظر للشروط الموضوعٌة والشكلٌة التً أوضحتها المدونة

 

 ٌكون قد حسم خالفا فقهٌا وقضابٌا بشؤن تحدٌد األسس 41وبإقرار المشؽل لنص المادة 

 . التً تخضع لها تقٌٌم التعوٌض عن الضرر

 

وٌرجع تحدٌد التعوٌض عن الضرر بالصٌؽة التً جاء علٌها من خالل مدونة الشؽل نتٌجة 

األطراؾ الممثلة لألجراء والمشؽلٌن بعد أن كانوا ٌعتبرون أن التعوٌضات التً ٌستفٌد منها 

األجراء عند فصلهم تعسفٌا زهٌدة بالمقارنة مع األضرار التً ٌتعرضون لها جراء الفصل 

التعسفً، فً حٌن اعتبرها الطرؾ الممثل للمشؽلٌن باهضة مما دفع بالمشرع إلى تحدٌد 

 . هذا التعوٌض بصفة دقٌقة

 

كما أن اإلشكاالت التً تثٌرها السلطة التقدٌرٌة للمحكمة فً تقدٌر التعوٌض عن الضرر، 

والتً ال تتوفر على سقؾ محدد للتعوٌض، مما دفع محاكم المملكة تصدر أحكاما متفاوتة 

رؼم وحدة المعطٌات بٌن نفس القضاٌا مما ٌإثر ذلك سلبا على سوق الشؽل، وتخوؾ 

 . المستثمرٌن األجانب من عدم تقنٌن هذه التعوٌضات والتً قد تكون مرتفعة

 



إال أننا نرى فً هذا الصدد أن هذا التعوٌض ٌخدم أكثر مصالح أرباب العمل من األجراء 

، إذ أن التعوٌض الذي من -الذٌن ؼالبا ما ٌكونون ذو دخل محدود ـ فً المقاوالت الصؽرى

الممكن أن ٌحصل علٌه لن ٌؽطً له الضرر الحاصل نتٌجة الفصل مما ٌنتج عنه من ضٌاع 

 .فرصة عمل خاصة مع الظروؾ اإلقتصادٌة الصعبة التً ٌعرفها التشؽٌل فً المؽرب

 

 أن التعوٌض عن الضرر الوارد 41وهناك من ٌرى أن الصٌاؼة التً جاءت بها المادة 

فٌها هو من باب تحصٌل الحاصل ألن األجٌر ما دام أنه تعرض للفصل التعسفً فإن من 

الطبٌعً أنه تعرض لضرر الحق به، وهناك بعض القوانٌن التً لم تذكر الضرر فً إطار 

 من 25المادة)هذا التعوٌض وإنما اقتصرت على استحقاق األجٌر المفصول تعسفٌا تعوٌضا 

 .(قانون العمل األردنً

 

ونشٌر إلى إن األجٌر الذي تم فصله سواء نتٌجة فصل مبرر أو ؼٌر مبرر، فإنما ٌحصل 

ش ـ ٌعفى من الضرٌبة العامة عن . من م76علٌه ـ من خالل الفقرة األخٌرة من المادة 

الدخل، وكذلك من واجبات الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً ورسوم التسجٌل، سواء 

بموجب صلح تمهٌدي بإشراؾ مفتش الشؽل، أو كان استحقاقها - التعوٌضات–كإستحقاقها 

 . بمقتضى حكم قضابً

 

وما تجدر اإلشارة إلٌه كذلك أن األجٌر ال ٌستفٌد من التعوٌض عن الضرر إال إذا تحققت 

شروط عامة ٌرجع تنظٌمها للقواعد العامة، وتحققت شروط خاصة منظمة فً مدونة الشؽل 

ع ـ أي أن .ل. من ق77فبالنسبة لألولى، فتتمثل فً حصول فعل ضار لألجٌر ـ الفصل 

التعوٌض عن الضرر ٌشترط لإلستفادة منه أن ٌكون األجٌر قد تعرض لطرد تعسفً، أما 

ش ـ ثم أن . من م41إذا كان هذا األخٌر مشروعا فال ٌستفٌد من هذا التعوٌض ـ طبقا للمادة 

ٌكون الطرد الالحق باألجٌر ناتج عن الفصل ثم وجود عالقة سببٌة مباشرة بٌن الفصل 

التعسفً والضرر أي أن ٌكون هذا األخٌر ناتج عن الفصل ولٌس عن سبب آخر ولو تزامن 

أما بالنسبة للشروط الثانٌة، فتتجلى فً كل من فشل الصلح . هذا السبب مع واقعة الفصل

ش التً تشترط إما الحكم باإلرجاع أو التعوٌض . من م41التمهٌدي طبقا لمقتضٌات المادة 

عن الضرر فً حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهٌدي وال ٌمكن الجمع بٌن هذٌن 

، فال ٌمكن أن ٌعوض األجٌر مرتٌن فإما "إما"التعوٌضٌن ألن صٌؽة المادة جاء باإلختٌار 

أن ٌحكم له بالرجوع إلى العمل بناء على طلبه أو بناء على رؼبة المشؽل وتوافق الطرفٌن 

وٌتمثل الشرط اآلخر فً صدور حكم قضابً ٌقر فٌه بؤحقٌة األجٌر الحصول على . 

التعوٌض عن الضرر، ثم أال ٌكون األجٌر قد حكم له بالرجوع إلى العمل، ففً هذه الحالة 

 . ال ٌستفٌد من التعوٌض عن الضرر لعدم إمكانٌة الجمع بٌنهما



 

 كٌفٌة تحدٌد التعوٌض عن الضرر- ب

 

 ـ الملؽىـ ٌنص 1948 أكتوبر 24 من قرار 6لقد كان المشرع المؽربً فً ظل الفصل 

على أن المحكمة فً حالة ثبوت أن الطرد كان تعسفٌا أن تحكم بتعوٌض تقدره المحكمة لما 

لها من سلطة تقدٌرٌة وال رقابة علٌها من طرؾ محكمة النقض إال من حٌث التعلٌل، وكان 

ٌلقى على عاتق القاضً البحث عن جمٌع العوامل التً على إثرها ٌستطٌع تحدٌد مقدار 

ع من خالل مراعاة ما ٌقضً به العرؾ .ل. من ق754التعوٌض اعتمادا على الفصل 

وطبٌعة األعمال التً ٌقوم بها األجٌر المفصول وإلى أقدمٌته داخل المقاولة وسنه ورتبته 

 . فً العمل

 

وفً هذا الصدد كان المجلس األعلى قد استقر على نقض كل قرار قضابً ٌمنح للعامل 

تعوٌضا دون أن ٌوضح قضاة الموضوع أنهم اعتمدوا بالخصوص على العناصر المشار 

 : ع، فقد جاء فً أحد قراراته.ل. من ق754إلٌها فً الفقرة السادسة من الفصل 

 

ع ٌوجب لتحدٌد التعوٌض عن الفسخ التعسفً مراعاة .ل. من ق754حقا حٌث إن الفصل "

العرؾ وطبٌعة الخدمات وأقدمٌة أدابها وسن األجٌر وكل الظروؾ التً تبرر وجود 

الخسارة الحاصلة وتحدٌد مداها، فً حٌن لم تبرز محكمة االستبناؾ هذه العناصر لتقرٌر 

التعوٌض الذي قضت به عن الطرد التعسفً، مما ٌجعل حكمها بالنسبة له منعدم التعلٌل، 

 ."وؼٌر مرتكز على أساس صحٌح من القانون، وبالتالً معرضا للنقض الجزبً

 

ع ورقابة .ل. من ق754إال أنه رؼم هذا التحدٌد الذي أخذ به القضاء من خالل الفصل 

محكمة النقض، فإن هناك عنصرا هو أن مبلػ التعوٌض الناتج عن الفصل التعسفً المحكوم 

به ٌحق للمشؽل أن ٌطلب تخفٌظه أمام محكمة االستبناؾ وفعال فإن هذه األخٌرة تقوم أحٌانا 

بتخفٌض هذا التعوٌض إذا رأت أنه تعوٌض ٌفوق حجم الخسارة أو الضرر الالحق باألجٌر 

 . المفصول بصورة تعسفٌة

 

ولم ٌقؾ المجلس األعلى عند هذا القرار فقط، بل صدرت عنه قرارات عدة ٌتعمد فٌها 

 من 754تحدٌد مبلػ التعوٌض عن الفصل التعسفً ـ الضرر حالٌا ـ اعتمادا على الفصل 

ع، كما أن هذه العناصر المحددة فً هذا الفصل وكذا الفصل السادس من النظام .ل.ق

 وردت على سبٌل المثال ٌمكن للقاضً أن ٌقٌس علٌها وال ٌلزم 1948النموذجً لسنة 

 . بتضمٌنها كاملة فً حكمه



 

وبإستقرابنا لما سبق، نجد أن اإلعتماد على هذه المعاٌٌر لتحدٌد التعوٌض عن الفصل 

التعسفً أصبح متواترا بٌن المحاكم، كما ٌصعب تحدٌد هذا التعوٌض بدقة نظرا إلختالؾ 

 .الصنؾ المهنً الذي ٌنتمً إلٌه األجٌر المفصول

 

وتبعا لذلك تدخل المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل لتحدٌد التعوٌض عن الضرر ـ 

ش ـ فً أجر شهر ونصؾ عن كل سنة عمل أو جزء من السنة فً حدود .  من م41المادة 

 . شهرا36سقؾ 

 

وٌبقى التساإل مطروحا فً مدى إمكانٌة طرفً عقد الشؽل اإلتفاق مسبقا على أداء تعوٌض 

 تعاقدي فً حالة الفصل دون إلزامٌة تبرٌره عن وقوعه ؟

 

 : ٌجب فً هذا اإلطار من خالل أحد القرارات الصادرة عن المجلس األعلى جاء فٌه

 

أن الطرفٌن اتفقا على ممارسة حق إنهاء العقد ولو بدون مبرر من جانب المشؽل مقابل "

تعوٌض جزافً اتفقا علٌه، وبؤدابه االلتزامات التعاقدٌة المنشؤة على وجه صحٌح تقوم مقام 

فإن قضاء الموضوع عندما اعتبروا  ... (ع.ل. من ق230الفصل )القانون بالنسبة لمنشبٌها 

فسخ العقد الرابط بٌن الطالبة والمطلوب فً النقض فسخا تعسفٌا لعدم وجود المبرر، 

وقضوا بالرجوع، مع أن العقد ٌبٌح ذلك، بصفة كون طلب الطاعنة ٌصطدم بالمبدأ القانونً 

 من 230القابل بؤنه ال ٌمكن الحكم بما لم ٌطلب، ٌكون القرار قد خرق مقتضٌات الفصل 

 المتعلق بالعالقة بٌن المؤجورٌن وأرباب 23/10/1948 من قرار 6ع والفصل .ل.ق

 . "العمل، وجعلوا قرارهم ناقص التعلٌل المنزل منزلة انعدامه، مما ٌعرضه للنقض

 

وٌتضح من منطوق هذا القرار أنه من حق أطراؾ عقد الشؽل االتفاق على تضمٌن العقد 

 .على شرط جزابً ٌحدد التعوٌض بشرط أال ٌقل عن الحد األدنى المحدد للتعوٌض القانونً

 

ش ٌحدد على أساس شهر . من م41فتحدٌد مقدار التعوٌض عن الضرر من خالل المادة 

 شهرا، وهذا ما جاء فً 36ونصؾ عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أال ٌتعدى 

العدٌد من األحكام الصادرة عن محاكم الموضوع، نورد منها الحكم الصادر عن المحكمة 

 : اإلبتدابٌة بالدار البٌضاء جاء فٌه

 

حٌث إنه ٌحق للطرؾ المتضرر فً حالة إنهاء الطرؾ اآلخر العقد تعسفٌا مطالبته "



ش، وحٌث المدعى علٌها تعسفت فً فسخ عقد . من م41بالتعوٌض عن الضرر طبقا للمادة 

الشؽل الذي ٌربطها والمدعٌة، مما سبب ضررا لهذه األخٌرة ٌتعٌن جبره، وٌجب لها كذلك 

كل سنة عمل طبقا × أجرة شهر ونصؾ :  درهم، ثم احتسابه كالتالً 5535,18مبلػ 

 . " خلفه41للفقرة األخٌرة من م 

 

ش أن التحدٌد المسبق لقٌمة التعوٌض عن الضرر . من م41ما ٌالحظ بخصوص المادة 

الذي جاءت به ٌجعل األجراء متكافبون فً هذا التعوٌض فً جمٌع الحاالت التً تتماثل 

فٌها األقدمٌة واألجر بٌنهم، كما أن هذا التعوٌض ال ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار طبٌعة ودرجة 

الضرر الحاصل، فمثال أجٌران تعرضا للفصل التعسفً لهما نفس األقدمٌة وٌتقاضون نفس 

قٌمة األجر لكن أحدهما أجٌر تعرض للفصل بسبب خطؤ جسٌم للمشؽل المتمثل فً التحرش 

الجنسً واآلخر فصل نتٌجة انتمابه لنشاط نقابً، فإذا كان من الثابت فً كلتا الحالتٌن أن 

الفصل تعسفً إال أن الضرر قد ال ٌكون متساوٌا ورؼم ذلك سٌحصالن على نفس 

 .ش. من م41التعوٌض طبقا لما جاءت به المادة 

 

ولما كان أساس تحدٌد التعوٌض عن الضرر ٌحدد فً أجل شهر ونصؾ عن كل سنة من 

ش ـ فال . من م41 شهرا ـ طبقا للمادة 36العمل أو جزء منها دون أن ٌتعدى ذلك سقؾ 

 وهو 1982بؤس أن نورد مثاال فً هذا الصدد نبٌن فٌه هذه الحالة؛ أجٌر منذ بداٌة سنة 

، وكان آخر أجره عند فصله تعسفٌا هو 2002ٌشتؽل لدى مإسسة معٌنة إلى ؼاٌة آخر سنة 

 درهم، فإلحساب التعوٌض الذي ٌستحقه هذا األجٌر نتٌجة فصله تعسفٌا نؤخذ؛ أجرة 4000

 درهم، فؤجرة 6000 درهم شهرٌا وستكون أجرة شهر ونصؾ هً 4000األجٌر هً 

 درهم أجرة نصؾ شهر فتصبح أجرة شهر 2000 درهم ٌنضاؾ إلٌها 4000الشهر هً 

 درهم، ولتحدٌد مقدار التعوٌض عن الضرر نضرب أجرة شهر 6000ونصؾ هً 

 × 6000 ـ لتصبح 2002 و1982 سنة ـ الفارق بٌن سنة 20ونصؾ فً مدة العمل وهً 

 أال ٌتجاوز هذا التعوٌض سقؾ 41 درهم والمشرع اشترط فً المادة 120.000 = 20

 . درهم216.000 = 36×6000 شهر، وتبعا لذلك فإن 36

 

 شهر وهو 36 درهم ال ٌتعدى سقؾ 120.000ومنه فإن ما استحقه األجٌر وهو 

 درهم بتعوٌض عن الضرر 120000 درهم وبذلك ٌستحق هذا األجٌر مبلػ 216000

 .ش. من م41طبقا للمادة 

 

 التعوٌض عن فقدان الشؽل- ثانٌا

 



من بٌن التعوٌضات التً أقرتها مدونة الشؽل إلى جانب التعوٌضات السالفة الذكر هناك 

التعوٌض عن فقدان الشؽل، وهو حق ٌقع على المشؽل لفابدة األجٌر، وقد نصت على هذا 

ش والذي ٌعتبر من مستجدات مدونة الشؽل إذ . من م59 و53النوع من التعوٌض المادتٌن 

هناك من سجل بؤن هذا التعوٌض لم ٌدرج أصال فً المدونة كمشروع، ولهذا فإنه ورد فً 

 .سٌاق إٌجاد مخرج بالنسبة للنقط التً كانت عالقة وأخرت صدور المدونة

 

وٌقصد بالتعوٌض عن فقدان الشؽل التعوٌض الذي ٌدفع لألجٌر الذي تم فصله عن عمله، 

 . إما ألسباب اقتصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة وإما بسبب فصله من عمله بصورة تعسفٌة

 

لكن السإال الذي ٌطرح فً هذا اإلطار، هل ٌعتبر التعوٌض عن فقدان الشؽل مندرج ضمن 

أي التعوٌض عن أجل اإلخطار )التعوٌضات التً ٌستحقها األجٌر نتٌجة فصله تعسفٌا 

، أم أن أنه تعوٌض مستقل عن هذه (والتعوٌض عن الفصل والتعوٌض عن الضرر

 التعوٌضات وال ٌستحقه األجٌر إال نتٌجة فصل ألسباب اقتصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة ؟

 

ش، فاألولى نصت بكٌفٌة . من م59 سابقة على المادة 53نجد فً هذا الصدد أن المادة 

صرٌحة على أن هذا التعوٌض ٌتعلق بالفصل ألسباب اقتصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة، 

باإلضافة إلى أن التعوٌضات األخرى الناتجة عن الفصل التعسفً وردت بصفة صرٌحة 

ودقٌقة ٌستحقها األجٌر نتٌجة هذا الفصل وحدد كٌفٌة حسابها وطرٌقة العمل بها وكذا 

 .مسطرتها وكٌفٌة أدابها، عكس التعوٌض عن فقدان الشؽل

 

نوع من التعوٌض عن البطالة أو : "وٌرى بعض الفقه أن التعوٌض عن فقدان الشؽل هو

نوع جدٌد من التعوٌضات التً تعزز نظام الحماٌة اإلجتماعٌة بالمؽرب، وقد كان هذا 

التعوٌض مطلبا طالما نادت به العدٌد من المنظمات النقابٌة فً جوالت الحوار اإلجتماعً 

، ففً هذا التصرٌح كانت أطراؾ الحوار الثالثة وهً 1996منذ تصرٌح فاتح ؼشت 

قد اتفقت على إعداد دراسة تتعلق بإحداث  (الحكومة وأرباب العمل والمنظمات النقابٌة)

نظام للتعوٌض عن البطالة التقنٌة، وهكذا ٌظهر أن هذه الفكرة المتعلقة بتوفٌر حد أدنى من 

الحماٌة اإلجتماعٌة لفابدة األجراء الذٌن ٌفقدون عملهم قد تقررت وتم إدماجها فً المدونة 

 ."59 والمادة 53الجدٌدة للشؽل التً نصت علٌها فً المادة 

 

فقد لقً التعوٌض عن فقدان الشؽل تضاربا فً اآلراء، فهناك من ٌرى إضافة هذا التعوٌض 

إلى باقً التعوٌضات األخرى ـ اإلخطار والفصل والضرر ـ فً حٌن رأي آخر ٌرى أن 

 .هذا التعوٌض ٌمنح فقط فً حالة الفصل ألسباب تكنولوجٌة أو هٌكلٌة أو اقتصادٌة



 

 : ش نجدها تنص على أنه. من م61وبالرجوع إلى المادة 

 

ٌمكن فصل األجٌر من الشؽل، دون مراعاة أجل اإلخطار، ودون تعوٌض عن الفصل، "

 ."وال تعوٌض عن الضرر، عند ارتكابه خطؤ جسٌما

 

وبمفهوم المخالفة أن األجٌر ٌستحق هاته التعوٌضات الثالثٌة فقط فً حالة الفصل التعسفً، 

حٌث منحت لألجٌر الذي ثبت فصله عن عمله تعسفٌا تعوٌضا عن اإلخطار والفصل 

 .والضرر دون التعوٌض عن فقدان الشؽل

 

وفً هذا الصدد جاء فً قرار صادر عن محكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء دفعت من 

 : خاللها بعدم االستجابة لطلب التعوٌض عن فقدان الشؽل جاء فً هذا القرار

 

حٌث إنه فٌما ٌخص طلب التعوٌض عن فقدان الشؽل فإن هذا النوع ٌخص الفصل ألسباب "

 ش وال ٌطبق على نازلة الحال. من م66اقتصادٌة أو هٌكلٌة أو إؼالق المقاولة طبقا للفصل 

...". 

 

من خالل هذا القرار ٌتضح أن القضاء قد أقر بكٌفٌة صرٌحة عدم إستفادة األجٌر المفصول 

 .تعسفٌا من التعوٌض عن فقدان الشؽل

 

 ـ 59 و53وٌالحظ أن مدونة الشؽل وإن كانت أقرت التعوٌض عن فقدان الشؽل ـالمادتٌن 

إال أنه أمام ؼٌاب نص تنظٌمً ٌحدد شروط تطبٌقه، فإن القضاء سٌجد حٌرة وصعوبة فً 

 . تحدٌده وكذا الجهة التً ستتولى أداءه مما دفعه إلستبعاده فً الوقت الحالً

 

لذا ٌجب انتظار صدور النص التنظٌمً، وهو مقدم فً نسخة منه من طرؾ وزارة التشؽٌل 

والشإون اإلجتماعٌة والتضامن إلى مجلس إدارة الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً 

 . 2002 ٌناٌر 30بتارٌخ 

 

وبالرجوع إلى المادة الثالثة من هذا المشروع نجده ٌضع أربعة شروط إلستفادة األجٌر من 

 : هذا التعوٌض وتتمثل فً

 



أن ٌفقد األجٌر عمله ألسباب خارجة عن إرادته نتٌجة اإلؼالق الجزبً أو الكلً  .1

للمقاولة أو التسرٌح الجزبً أو الكلً لألجراء ألسباب اقتصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة 

 .متبثة من طرؾ السلطات الحكومٌة المختصة

 

أن ٌثبت توفره على ألؾ وثمانٌن ٌوما من التؤمٌن منها مابتان وستة وعشر ٌوما مدفوع  .2

 .عنها اإلشتراك خالل مزاولته آلخر نشاط مؤجور قبل التوقؾ عن العمل

 

أن ٌثبت األجٌر أنه لم ٌقم بؤي عمل مؤجور خالل مدة التوقؾ عن العمل وأنه قدم طلبا  .3

 .للحصول على منصب شؽل لدى المصالح المختصة بالتشؽٌل

 

 .أن ال ٌكون مستفٌدا من معاش الشٌخوخة أو الزمانة .4

 

لذا ٌبقى هذا التعوٌض وتحقق هذه الشروط متوقفا إلى أن ٌصدر القانون التنظٌمً المنظم 

 .له

 

لقد صار القضاء عن صواب فً رفض التعوٌض عن : "وٌقول أحد الفقه فً هذا الصدد 

فقدان الشؽل، بكونه ٌخص الفصل ألسباب اقتصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة أو إؼالق 

ش، ونعتقد بؤن القضاء ال ٌنبؽً أن ٌحكم به إال بعد إبراز . من م66المقاولة طبقا للمادة 

 ."المشرع لعناصره فً قانون تنظٌمً

 

 

 

التنفٌذ المعجل فً التعوٌضات الناتجة عن الفصل التعسفً وطرق الطعن : المطلب الثانً 

 فٌها

 

 

 

إذا كان قانون الشؽل ٌستهدؾ أساسا حماٌة العمال بإعتبارهم الطرؾ الضعٌؾ فً عالقة 

العمل فإن ذلك ٌستوجب تٌسٌر التقاضً على العمال وتمكٌنهم من حقوقهم ألنهم لٌسوا فً 

مركز اقتصادي ٌسمح لهم باإلنتظار لذلك جعل المشرع المؽربً األحكام اإلجتماعٌة 

 . مشمولة بالنفاذ المعجل

 



ٌعتبر تنفٌذ الحكم أهم ما ٌؤمل إلٌه المتقاضون على اعتبار أنه هو التجسٌد المادي لفعالٌة 

الجهاز القضابً، ألنه ٌعد الوسٌلة إلبراز محتوٌات الحق المتنازع علٌه، وؼاٌة كل من 

 . ٌطرق باب القضاء

 

فتنفٌذ أي حكم أو قرار أو أمر كٌفما كان نوعه ومجاله هو نهاٌة لمسار موضوع تلك "

األحكام والقرارات واألوامر، بعد إجراءات التقاضً التً قد تطول فً بعضها إلى حد عدم 

 . "توصل صاحب الحق بحقه فٌرده خلفه

 

واألصل فً األحكام أنه ال ٌمكن تنفٌذها إال إذا كانت نهابٌة، أي اكتسبت قوة الشًء 

النقض )أو ؼٌر العادي  (التعرض أو االستبناؾ)المقضً به أي ؼٌر قابلة للطعن العادي 

، لكن بالنسبة لنزاعات الشؽل فقد أفرد المشرع المؽربً لهذه األخٌرة (وإعادة النظر

 .خصوصٌة تكمن فً خضوعها للتنفٌذ المعجل بقوة القانون

 

ومنه فالتنفٌذ المعجل هو تنفٌذ الحكم قبل األوان العادي إلجرابه، أي قبل أن ٌكون حابزا 

 .على قوة الشًء المقضً به والطعن فٌه بؤٌة طرٌقة من طرق الطعن

 

وتبعا لذلك فإننا سنقوم بمعالجة هذا المطلب من خالل فقرتٌن، أولهما، حول التنفٌذ المعجل 

 .فً تعوٌضات الفصل التعسفً، وثانٌهما، فً طرق الطعن

 

 

 

 إشكالٌة التنفٌذ المعجل فً التعوٌضات الناتجة عن الفصل التعسفً: الفقرة األولى 

 

 

 

م الصفة االستعجالٌة فً األحكام اإلجتماعٌة ، كما أن هذه .م. من ق285لقد أقرت المادة 

 : األحكام معجلة بقوة القانون ، حٌث نصت هذه المادة على أن

 

الحكم ٌكون مشموال بالتنفٌذ المعجل، بحكم القانون فً قضاٌا حوادث الشؽل واألمراض "

المهنٌة، وفً قضاٌا الضمان اإلجتماعً، وقضاٌا عقود الشؽل والتدرٌب المهنً، رؼم كل 

 ."تعرض أو استبناؾ

 



إال أنه رؼم وضوح وصراحة النص فإن تطبٌقه ما زال محل خالؾ فقهً وقضابً خاصة 

، حٌث شهد هذا المقتضى اختالؾ فقهً بؤن التنفٌذ "قضاٌا عقود الشؽل"فٌما ٌخص عبارة 

المعجل ٌشمل عقد الشؽل فقط، وال ٌلحق القضاٌا المتعلقة بإنهابه خاصة منها الفصل 

 .التعسفً

 

 من قانون المسطرة المدنٌة بخصوص تعوٌضات 285الموقؾ الفقهً من الفصل : أوال

 الفصل التعسفً

 

م العدٌد من النقاشات الفقهٌة خاصة فٌما ٌتعلق بطبٌعته .م. من ق285لقد أثار الفصل 

القانونٌة لمسإولٌة المشؽل عن الفصل التعسفً، حٌث هناك من ٌذهب إلى أنها ذات طابع 

عقدي وكل حكم صادر بشؤنها ٌتمتع بالتنفٌذ المعجل بقوة القانون، فً حٌن ٌذهب جانب آخر 

إلى أنها مسإولٌة ناشبة عن إخالل المشؽل بإلتزام قانونً أي أنها تبنى على أساس 

 .285المسإولٌة التقصٌرٌة وبالتالً ال تدخل فً إطار الفصل 

 

أٌا كان األمر، فإن القضاٌا اإلجتماعٌة الواردة فً : "وفً هذا الصدد ٌقول أحد الفقهاء 

المومإ إلٌه أعاله تتمٌز عن ؼٌرها من القضاٌا المدنٌة، بكونها مشمولة بالتنفٌذ المعجل بقوة 

 ."القانون، وفً هذا والشك حماٌة خاصة لحقوق األجٌر الطرؾ الضعٌؾ فً عقد الشؽل

 

م واضحة .م. من ق285وذهب فً هذا االتجاه رأي آخر أن الصٌؽة التً جاء بها الفصل 

وعامة ولم تستثنً أي من التعوٌضات أوالمستحقات الناتجة عن إنهاء العقد تعسفٌا، فقضاٌا 

عقود الشؽل التً جاء بها هذا الفصل ال ٌجادل أحد بؤن التعوٌض عن أجل اإلخطار أو عن 

الفصل أو عن الضرر ناتج عن عقد الشؽل أو ال، كما أن األجٌر ٌكون عرضة للضٌاع 

خاصة إذا لم ٌجد عمال بدٌال بعد طرده ولم ٌكن له مورد رزق آخر ؼٌر العمل المفصول 

 .منه خاصة أمام طول أمد التقاضً فً ظل تراكم الملفات وقلة القضاة

 

من العناصر األساسٌة لعقد الشؽل العمل مقابل األجر وأن : "وٌضٌؾ هذا االتجاه وٌقول

المشرع نظم العالقة بٌن األجٌر والمشؽل استنادا إلى وجود رابطة تعاقدٌة بٌنهما ال تقؾ 

عند أداء األجر فقط، بل تتعداه إلى جوانب أخرى مثل العطلة األسبوعٌة والعطلة السنوٌة 

 ... وعطل المرض والوالدة

 

كل هذا ناتج عن عقد الشؽل وبمناسبته، ونتٌجة هذا فإن كل ما ٌحكم به لألجٌر من مبالػ 

 .".. مالٌة مستحقة ناتج عن عقد الشؽل دون التفات إلى تقصٌر من طرؾ المشؽل



 

فً حٌن هناك من ذهب عكس هذا االتجاه، وٌرى بؤنه إذا كان األجر ومشتمالته مشمولة 

بالتنفٌذ المعجل باعتبارها تدخل فً القوت الٌومً لألجٌر، فإن باقً التعوٌضات األخرى 

الناتجة عن الفصل التعسفً من تعوٌض عن اإلخطار وعن الفصل وعن الضرر لٌست 

كذلك، واعتبر أن الحكم ال ٌقع علٌها إال إذا توفرت شروط معٌنة منها وجود واقعة الفصل 

 .من العمل وثبوت التعسؾ فٌه ثم عدم احترام أجل اإلخطار وتحقق الضرر

 

موقؾ القضاء المؽربً من التنفٌذ المعجل فً التعوٌضات الناتجة عن التعسؾ فً : ثانٌا 

 الفصل

 

 فً ترتٌب النفاذ المعجل القانونً فً القضاٌا اإلجتماعٌة، فإن 285نظرا لعمومٌة الفصل 

القضاء المؽربً بدرجته اختلؾ بٌن مإٌد ومعارض لهذا الطرح وذلك بخصوص إٌقاؾ 

تنفٌذ األحكام الصادرة فً مجال نزاعات الشؽل الفردٌة الصادرة عن المحاكم االبتدابٌة 

وخاصة المتعلقة منها بالفصل التعسفً وما ٌنتج عنه من التعوٌضات الثالثٌة التً سبق وأن 

 .فصلنا فٌها أعاله

 

قضاٌا عقود الشؽل " التً جاءت بـ285وٌرجع هذا األساس إلى أن صٌاؼة الفصل 

دون أن ٌنص على عقود الشؽل بصفة عامة، كما ٌرجع إلى الخالؾ " والتدرٌب المهنً

حول الطبٌعة القانونٌة لإلنهاء التعسفً لعقد العمل ؼٌر محدد المدة وهل هو ذو طبٌعة 

 . عقدٌة أو ذو طبٌعة تقصٌرٌة أم هو ؼٌر هذا أو ذاك

 

فبالنسبة لمحاكم الموضوع، نجد أنه باستقراء لألحكام الصادرة عن جل المحاكم المؽربٌة أن 

مسؤلة التنفٌذ المعجل لم تكن محل نقاش كبٌر لدى المحاكم اإلبتدابٌة، فبمجرد ما ٌقتنع 

القاضً اإلبتدابً باألسباب التً اعتمدها فً حكمه فإنه ٌذٌله بعبارة التنفٌذ المعجل، وحتى 

إذا أؼفل التنصٌص على ذلك فً الحكم فإن أعوان التنفٌذ ال ٌمانعون فً تنفٌذه معجال ما 

 . م.م. من ق285دام صادرا فً مادة اجتماعٌة طبقا للفصل 

 

م إنما قصد .م. من ق285أما محاكم االستبناؾ، فقد اعتبرت الصٌاؼة التً جاء بها الفصل 

بها المشرع التعوٌضات الناتجة عن عقد الشؽل واستبعد التعوٌضات األخرى المتعلقة 

 .بالفصل التعسفً التً تنتج عن مسإولٌة تقصٌرٌة ناتجة عن اإلرادة المنفردة للمشؽل

 

التعوٌض عن : "وصادر فً هذا االتجاه قرار لمحكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء جاء فٌه أن



الطرد ال ٌعتبر ناشبا عن العقد ولكن مصدره تصرؾ انفرادي من جانب رب العمل ؼٌر 

مبنً على مبرر مشروع ألحق ضررا بالمستخدم وأن المحكمة تبحث بمالها من سلطة عامة 

فً تكٌٌؾ تصرؾ رب العمل ومدى مشروعٌة السبب الذي تنبنً علٌه وبالتالً فإن الحق 

 285فً التعوٌض تقرره المحكمة وٌنشإه الحكم الذي ٌحدده، ومن هذه الوجهة فإن الفصل 

م ٌنبؽً أال ٌشتمل على تعوٌضات الطرد التعسفً وتبقى للمحكمة السلطة التقدٌرٌة .م.من ق

للتحقق فً الظروؾ التً ثبت النفاذ المعجل لهذا الحكم وأنه فً حالة تعدٌل الحكم من 

طرؾ محكمة الدرجة الثانٌة، فإن المنفذ علٌه ٌصعب علٌه استرجاع مبالػ مالٌة سلمت إلى 

 . "... العامل

 

وٌرى بعض الفقه من خالل حٌثٌات هذا القرار أعاله أن محكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء 

 .قد انطلقت لتعلٌل موقفها هذا من عنصرٌن اثنٌن أولهما قانونً والثانً واقعً

 

فمن الناحٌة القانونٌة؛ فالتعوٌض عن اإلنهاء التعسفً الذي تقضً به المحكمة االبتدابٌة 

لصالح العامل ال ٌعتبر ناشبا عن العقد وإنما عن ضرر ناتج عن تصرؾ انفرادي لصاحب 

العمل ؼٌر مبنً على مبرر مشروع أي عن مسإولٌته التقصٌرٌة ولٌس عن مسإولٌته 

 .العقدٌة

 

أما من الناحٌة الواقعٌة؛ فإن هذه المحكمة قد أكدت على أن المنفذ علٌه ـ المشؽل ـ قد 

ٌصعب علٌه ـ فً الحالة التً تلؽً فٌها محكمة االستبناؾ الحكم االبتدابً ـ استرجاع كل 

م، .م. من ق285المبالػ النقدٌة التً تسلمها العامل منه نتٌجة إلعمال مقتضٌات الفصل 

 .وخاصة وأن العامل قد ٌنفقها فً مؤربه الخاص، وال ٌجد من أٌن ٌسددها

 

 من 285وهناك قرار آخر أخرج التعوٌضات الناتجة عن الفصل التعسفً من نطاق الفصل 

 : م وجاء فٌه.م.ق

 

وحٌث من الواضح أن األمر وإن تعلق بنزاع ٌندرج فً قضاٌا عقود الشؽل التً نص "

م على أن األحكام التً تصدر فً هذه عادة تكون مشمولة بالنفاذ .م. من ق285الفصل 

المعجل بقوة القانون، إال أن التعوٌض عن األقدمٌة ال ٌمكن معرفته على وجه الدقة لعدم 

تمكن المحكمة من تحدٌد مدة عمل العامل كما أن التعوٌض عن الضرر الناتج عن الطرد 

 ."ٌتوقؾ تحدٌده أوال وقبل كل شًء على وصؾ هذا الطرد وهل هو تعسفً أو فً محله

 

م، وهذا .م. من ق285وهناك اتجاه قضابً ثالث استبعد هذه التعوٌضات من مجال الفصل 



التعوٌضات الناتجة مباشرة : "ما أكدته محكمة االستبناؾ بمراكش، حٌث جاء فً قرار لها

عن عقد الشؽل كالتعوٌض عن الطرد واإلعفاء من الخدمة وعن مهلة اإلخطار ؼٌر 

مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا لما استقر علٌه االجتهاد القضابً عكس 

التعوٌضات األخرى الناتجة مباشرة من عقد الشؽل كالتعوٌض عن األقدمٌة والعطلة فإنها 

 . "م.م. من ق285مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 

 

وقد لقً هذا القرار انتقادا من جانب الفقه المؽربً على أساس عدم وجود سند قانونً ٌرتكز 

 .علٌه والذي أوصل المحكمة إلى النتٌجة النهابٌة التً آلت إلٌها

 

وٌضٌؾ هذا الجانب، بالنسبة لما ٌتعلق بالخطؤ فإن الخطؤ العقدي هو عدم تنفٌذ المدٌن 

إللتزامه الناشا عن العقد، فالمدٌن قد التزم بالعقد لذا ٌجب علٌه تنفٌذ التزامه وإذا لم ٌقم 

بتنفٌذه ٌرتكب آنذاك خطؤ عقدٌا بؽض النظر عن طبٌعة هذا الخطؤ سواء كان ناتج عن عمد 

أو إهمال من طرؾ المدٌن، وٌعتبر أن هذا ٌدخل فً أركان المسإولٌة العقدٌة وهً نفسها 

فً المسإولٌة التقصٌرٌة األمر الذي جعل القضاء المؽربً ال ٌضع حدا فاصال بٌن 

المسإولٌتٌن، مما تكون معه التعوٌضات المستحقة عن إنهاء العمل ٌنبؽً اعتبار مسإولٌة 

 .رب العمل عنها مسإولٌة تعاقدٌة وبالتالً شمولها بالنفاذ المعجل

 

أما بالنسبة لموقؾ محكمة النقض، فقد عرفت هً األخرى موقفا متذبذبا فً مدى شمول 

النفاذ المعجل التعوٌضات الناتجة عن الفصل التعسفً أم ال، فقد قررت الؽرفة اإلجتماعٌة 

للمجلس األعلى ـ سابقا ـ مبدأ مفاده أن كل أحكام القضاٌا الصادرة فً نزاعات الشؽل تكون 

م سواء أمام محاكم .م. من ق285كافة مشمولة بالتنفٌذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 

 . الموضوع أو أمام محكمة النقض

 

 : وقد صدر قرار عن المجلس األعلى جاء فٌه

 

م ٌجب أن ٌقتصر مفهومه على ما للعامل من الحقوق .م. من ق285وحٌث إن الفصل "

وبؤن ...المتفرعة مباشرة عن عقد العمل كاألجرة والرخصة والتعوٌضات العابلٌة

التعوٌضات عن الطرد التعسفً واإلعفاء واإلشعار ال تعتبر ناشبة عن عقد العمل، وأمرت 

بناء على ذلك بإٌقاؾ التنفٌذ الجزبً لحكم صادر فً نطاق عقد الشؽل تكون قد خرقت 

م المذكورٌن ولم تبنً حكمها على أساس قانونً .م. من ق285 و147مقتضٌات الفصل 

 . "سلٌم مما ٌعرضه للنقض

 



إال أن سرعان ما تراجعت محكمة النقض عن موقفها هذا واستثنت التعوٌضات الناتجة عن 

 :الفصل التعسفً من شمولها على التنفٌذ المعجل، حٌث جاء فً قرار عن المجلس األعلى

 

حٌث إن األحكام الصادرة فً شؤن التعوٌض عن الطرد التعسفً نتٌجة فسخ عقد الشؽل "

والخاضعة لتقدٌر المحكمة باستثناء الحقوق التً ٌستمدها العامل بمقتضى النصوص 

م وٌبقى القاضً أن ٌبٌن الظروؾ .م. من ق147الشرعٌة تبقى خاضعة لمقتضٌات الفصل 

التً استند علٌه فً األمر بالنفاذ المعجل، لذا فإن محكمة االستبناؾ كانت على صواب 

م المذكور وقضت بإٌقاؾ التنفٌذ المعجل المؤمور .م. من ق147عندما استندت على الفصل 

 . به من طرؾ القاضً االبتدابً الذي لم ٌبٌن الظروؾ التً استند علٌها

 

وباستقرابنا لهذه القرارات نجد أن القضاء ال ٌعطً تعلٌال مقنعا لهذه الحالة، وإنما ٌرجع هذا 

اإلجماع القضابً حول استبعاد التنفٌذ المعجل فً األحكام الصادرة عن التعوٌضات الناتجة 

عن الفصل التعسفً إلى الدورٌة التً أصدرها السٌد وزٌر العدل ـ السابق ـ قصد توحٌد 

 . االجتهاد فً نقطة لطالما كانت محل خالؾ وال زالت

 

وفً ظل هذا التضارب الفقهً والقضابً حول هذا اإلشكال، فإننا نرى أن قانون الشؽل 

جاء بصفة عامة لحماٌة أطراؾ العالقة الشؽلٌة كافة وبصفة خاصة الطبقة الضعٌفة ـ 

المتمثلة فً األجراء ـ خاصة وأنها مهددة فً أي وقت بالحرمان من العمل الذي ٌعتبر 

باإلضافة إلى أن . مورد رزقه الوحٌد والذي ٌرتبط أساسا بالحق فً الحٌاة والعٌش الكرٌم

التعوٌضات الناتجة عن الفصل التعسفً ناتجة أساسا عن عقد مبرم بٌن األجٌر والمشؽل، 

كما ٌمكن للطرؾ ـ األجٌر والمشؽل ـ أن ٌضمن فً العقد تعوٌض مقدر بٌنهما ٌعطٌه 

 . المشؽل لألجٌر فً حالة وقوع الفصل وهذا ما ٌسمى بالشرط الجزابً

 

كما أن التعوٌضات المتمثلة فً التعوٌض عن اإلخطار وعن الفصل والضرر ناتجة أساسا 

عن نزاعات الشؽل والتً كان مصدرها عقد الشؽل نفسه وبالتالً ال ٌمكن إقصاإها من 

 .التنفٌذ المعجل

 

م عامة وهذا ما خلؾ كل هذه .م. من ق285وعلى أي، فإن الصٌاؼة التً جاء بها الفصل 

الخالفات، وال ٌمكن معه إٌجاد تفسٌر مقنع لنٌة المشرع من إدراج قضاٌا عقود الشؽل 

والتدرٌب المهنً ضمن هذا الفصل، ولن ٌكون هناك تفسٌر جامع مانع إال إذا تدخل 

المشرع بنص صرٌح لشرح مقتضٌات هذا الفصل وبٌانه ألنواع التعوٌضات التً ٌجب أن 

 . ٌشملها التنفٌذ المعجل بقوة القانون



 

 

 

 طرق الطعن فً قضاٌا نزاعات الشؽل الفردٌة المرتبطة بالفصل التعسفً: الفقرة الثانٌة 

 

 

 

خول المشرع المؽربً ألطراؾ عالقة المشؽل ـ سواء كانت فردٌة أو جماعٌة ـ حق الطعن 

فً األحكام الصادرة فً المادة اإلجتماعٌة، واعتمد فً ذلك وسابل الطعن التقلٌدٌة 

وبمواعٌدها المنصوص علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة، دون مراعاة خصوصٌة عالقة 

الشؽل إال إذا استثنٌنا بعض الخصوصٌات المتعلقة بالطعن باإلستبناؾ ومنه سوؾ نعمل 

 :على إستجالء بعض من طرق الطعن وفق االتً

 

 الطعن بالتعرض: أوال

 

 من قانون المسطرة المدنٌة للتعرض على 286خصص المشرع المؽربً فً الفصل 

األحكام الؽٌابٌة الصادرة فً المادة اإلجتماعٌة القواعد العامة المنصوص علٌها فً الفصل 

 . من نفس القانون المنظم للتعرض130

 

 مجال تطبٌق التعرض- أ

 

 م نجده ٌنص على أنه.م. من ق130بالنسبة لمجال تطبٌق التعرض، فبالرجوع إلى الفصل 

: 

 

ٌجوز التعرض على األحكام الؽٌابٌة الصادرة عن المحكمة االبتدابٌة إذا لم تكن قابلة "

 ."54لإلستبناؾ وذلك فً أجل عشرة أٌام من تارٌخ التبلٌػ طبقا لمقتضٌات الفصل 

 

م الطعن بالتعرض فً األحكام الصادرة فً المادة .م. من ق286وخصص الفصل 

 : اإلجتماعٌة جاء فٌه

 

ٌمكن الطعن فً األحكام الؽٌابٌة فً القضاٌا اإلجتماعٌة بالتعرض، إذا لم تكن قابلة "



 ."130لإلستبناؾ ضمن الشروط المنصوص علٌها فً الفصل 

 

 أعاله ٌخص األحكام الؽٌابٌة الصادرة عن المحاكم االبتدابٌة، أما فٌما ٌخص 130فالفصل 

األحكام الؽٌابٌة الصادرة عن محاكم االستبناؾ والتً تقبل التعرض فقد نص علٌها المشرع 

م ، وهو نفسه أحال على المقتضٌات المتعلقة بالتعرض والمنظمة .م. من ق352فً الفصل 

 . من نفس التقنٌن المذكور133 إلى 130فً الفصول من 

 

والظاهر من خالل هذه الفصول أن األحكام التً تقبل التعرض هً تلك األحكام الصادرة 

 .ؼٌابٌا بشرط أال تكون قابلة لإلستبناؾ

 

وتبعا لذلك فإن المشرع استلزم شرطٌن أساسٌٌن للطعن بالتعرض، أولهما؛ صدور الحكم 

ؼٌابٌا، وٌقصد بهذا األخٌر الحكم الؽٌابً الذي ٌصدر على المدعى علٌه ولم ٌحضر رؼم 

، مع -33.11م المعدلة بمقتضى قانون .م. من ق39 و38 و37طبقا للفصول - استدعابه 

المعدل والمتمم بمقتضى قانون رقم -  من نفس القانون 47أن المشرع استثنى فً الفصل 

المدعى علٌه الذي توصل باإلستدعاء بنفسه وكان الحكم قابال لإلستبناؾ، وٌكون - 24.80

 .فً هذه الحالة الحكم بمثابة حضوري تجاه األطراؾ المتخلفة

 

وسواء تؤكد حضور المدعى علٌه أو ؼٌابه فإن ذلك ال ٌكفً لتحدٌد قابلٌة الحكم للتعرض، 

ألن المشرع استلزم شرطا آخر أساسً ٌتجلى فً؛ عدم قابلٌة الحكم لإلستبناؾ، فال ٌقبل 

 .تبعا لذلك التعرض كل حكم كان قابال لإلستبناؾ

 

م فً فقرته الثالثة، نجد أن المشرع أوجب بعض .م. من ق153وبالرجوع إلى الفصل 

اإلستثناءات على القاعدة التً تقضً بؤن األحكام الؽٌابٌة تخضع للتعرض، وهً أنه ال 

 من نفس 378ٌطعن فً األوامر اإلستعجالٌة بالتعرض، وكذلك ما ٌنص علٌه الفصل 

 . القانون

 

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن الطعن بالتعرض ال ٌقبل إال بالنسبة لألحكام التً تبث فٌها 

المحكمة االبتدابٌة فً حدود نصابها االنتهابً المحدد فً عشرون ألؾ درهم درهم 

، أما األحكام التً تتجاوز قٌمة هذا المبلػ المذكور فال تقبل التعرض، كما ( درهم20.000)

 . ال تقبل هذا الطعن تلك التً ال تكون فٌها قٌمة النزاع محددة

 

 ب آثار الطعن بالتعرض



 

 : م ٌنص على أنه.م. من ق132بالرجوع إلى الفصل 

 

ٌوقؾ التعرض التنفٌذ ما لم ٌإمر بؽٌر ذلك الحكم الؽٌابً، وفً هذه الحالة فإذا قدم "

المحكوم علٌه الطلب بإٌقاؾ التنفٌذ بتت ؼرفة المشورة مسبقا فً طلب إٌقاؾ التنفٌذ المعجل 

 . "147طبعا لمقتضٌات الفصل 

 

من خالل هذا الفصل ٌتبٌن لنا أن من آثار التعرض هو وقؾ تنفٌذ الحكم الؽٌابً الصادر 

إال أنه ٌمكن تنفٌذ الحكم إذا كان مشموال بالتنفٌذ . عن المحكمة التً فصلت فً الموضوع

المعجل إذا تقدم المعنً باألمر بطلب إلى المحكمة المصدرة للحكم ٌرمً من خالله إلى 

إٌقاؾ التنفٌذ، إذ فً هذه الحالة على ؼرفة المشورة أن تبث فً الطلب، وٌبقى لهذه الؽرفة 

أن ترفض هذا األخٌر أو أن تقرر إٌقاؾ التنفٌذ المعجل إلى أن ٌقع البت فً الجوهر، كما 

ٌجوز لها أن تؤمر بإٌقاؾ التنفٌذ المذكور لمدة معٌنة أو تعلٌق متابعة التنفٌذ كلٌا أو جزبٌا 

 . على تقدٌم كفالة طالبه

 

 الطعن باالستبناؾ: ثانٌا

 

ٌعد إستبناؾ األحكام الصادرة فً الدعاوى اإلجتماعٌة من الخصوصٌات المسطرٌة التً 

 .تتمٌز بها القضاٌا اإلجتماعٌة والتً تختلؾ عنها فً القضاٌا المدنٌة

 

 : م الذي ٌنص على أنه.م. من ق287من خالل الفصل 

 

ٌستؤنؾ الحكم القابل لإلستبناؾ داخل ثالثٌن ٌوما من ٌوم تبلٌؽه طبقا للشروط المنصوص "

 بتصرٌح لدى كتابة ضبط المحكمة االبتدابٌة أو بواسطة رسالة 54علٌها فً الفصل 

وٌعتبر فً الحالة األخٌرة االستبناؾ . مضمونة مع اإلشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة

 .مقدما فً التارٌخ المبٌن فً الوصل المسلم إلى المرسل

 

تستدعً كتابة الضبط بالمحكمة اإلبتدابٌة أو كتابة الضبط بمحكمة اإلستبناؾ األطراؾ عند 

 .274اإلقتضاء والشهود طبقا لمقتضٌات الفصل 

 

 ." المتعلقة بالحضور الشخصً لألطراؾ أو تمثٌلهم276 و275تطبق مقتضٌات الفصلٌن 

 



بإستقرابنا لهذا الفصل ٌتضح أن استبناؾ األحكام الصادرة عن القضاٌا اإلجتماعٌة ٌتمٌز 

بعدة خصوصٌات بخالؾ القضاٌا المدنٌة، فالقضاٌا اإلجتماعٌة ال تشترط تقدٌم مقال مكتوب 

إلستبناؾ األحكام الصادرة فٌها، بل ٌكتفً بتصرٌح لدى كتابة الضبط المحكمة االبتدابٌة 

التً أصدرت الحكم المستؤنؾ أو ٌبعثه برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل إلى كتابة 

 . ضبط هذه المحكمة

 

 : وفً هذا الصدد صدر قرار عن المجلس األعلى أنه

 

 142ال ٌخضع االستبناؾ فً القضاٌا اإلجتماعٌة للشكلٌات المنصوص علٌها فً الفصل "

م بل ٌكفً أن ٌتم بمجرد تصرٌح مدلى به بكتابة الضبط أو برسالة مضمونة وفق .م.من ق

 . " من نفس القانون287ما ٌنص علٌه الفصل 

 

 أعاله كان واضحا أن هناك أحكام قابلة لإلستبناؾ ـ بمفهوم المخالفة 287كما أن الفصل 

م .م. من ق21 و20هناك أخرى ؼٌر قابلة لالستبناؾ ـ وهذا ما ٌتضح من خالل الفصلٌن 

فعال تمٌٌز بٌن األحكام القابلة لإلستبناؾ فً المادة اإلجتماعٌة، بؽض النظر عن قٌمة 

 .- من نفس القانون19 درهم المنصوص علٌه فً الفصل 20.000-النزاع 

 

ومن هنا فالخصوصٌة التً تتمٌز استبناؾ األحكام اإلجتماعٌة هو بالنظر إلى مبلػ النزاع 

، هناك معٌار آخر وهو نوع القضٌة اإلجتماعٌة المعروضة على أنظار ( درهم20.000)

 . المحكمة

 

ومن خصوصٌات قضاٌا الشؽل أمام محاكم اإلستبناؾ أن المسطرة ٌمكن أن تكون شفوٌة، 

 : وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس األعلى حٌث جاء فٌه

 

أن استبناؾ األحكام الصادرة فً القضاٌا اإلجتماعٌة له مسطرة خاصة، ال عالقة لها "

م، إذ بإمكان المستؤنؾ أن ٌبٌن أوجه استبنافه ولو بطرٌقة .م. من ق142بمقتضٌات الفصل 

م عندما .م. من ق287ولذلك فإن قضاة اإلستبناؾ قد أخطبوا فً تطبٌق الفصل ... شفوٌة

 . "صرحوا بعدم قبول اإلستبناؾ الشًء الذي ٌعرض قرارهم للنقض

 

 الطعن بالنقض: ثالثا 

 

 : م على أنه.م. من ق288ٌنص الفصل 



 

ٌمكن الطعن بالنقض فً األحكام الصادرة انتهابٌا من طرؾ القاضً فً القضاٌا "

اإلجتماعٌة وكذا القرارات الصادرة عن ؼرفة االستبنافات بالمحكمة االبتدابٌة أو عن 

 ."محكمة االستبناؾ طبق المسطرة العادٌة

 

من خالل هذا الفصل فإن الطعن بالنقض فً األحكام اإلجتماعٌة ال ٌتمٌز عن أي 

. خصوصٌة مع الطعن فً القضاٌا األخرى وإنما تسري علٌه نفس المسطرة العادٌة

 . وللتذكٌر فقط فإن األجٌر فً هذه المرحلة ال ٌستفٌد من المساعدة القضابٌة

 

وتبعا لذلك ٌتضح لنا أن المشرع المؽربً لم ٌخصص الطعون المتعلقة باألحكام اإلجتماعٌة 

بؤٌة مٌزة، إال ما ٌتعلق منها بالطعن باالستبناؾ، هذا األخٌر الذي وضع له بعض القواعد 

 .الخاصة به

 

كما أن المشرع لم ٌوحد فً مواعٌد الطعن بالتعرض واالستبناؾ فً المادة اإلجتماعٌة فهً 

 .تختلؾ حسب كل قضٌة على حدة

 

 ومنه فإن النزاعات الفردٌة المتعلقة بالشؽل تقتضً البث فٌها على وجه من

 

السرعة قصد صٌاؼة وحماٌة الطرؾ الضعٌؾ ـ األجٌر ـ فً هذه النزاعات لذا ٌنبؽً 

 اعتماد طرق التبلٌػ أكثر فاعلٌة وٌسر

 

 

 

 خاتمة

 

: 

 

واضح مما سبق، أن الفصل التعسفً كان وال زال هاجسا ٌإرق مضاجع العدٌد من األجراء 

خاصة فً ظل الوضعٌة اإلقتصادٌة التً ٌشهدها العالم، فالحماٌة منه تظل أرقى األمنٌات 

التً ٌمكن التطلع إلٌها لٌس من المنظور القانونً الصرؾ فقط، وإنما أٌضا من المنظور 

اإلجتماعً لألجٌر الذي ٌظل اللبنة األساسٌة فً تحقٌق التقدم اإلقتصادي لبالدنا، كل هذا لن 

ٌستقٌم إال بنصوص قانونٌة مرنة وتطبٌق سلٌم لها بمفهوم ونظرة القاضً اإلجتماعً الذي 



ٌصدر حكمه وهو ٌعلم أنه ٌساهم فً إحقاق الحق وٌساهم فً تطوٌر المنظومة اإلقتصادٌة 

واإلجتماعٌة، فالقاضً اإلجتماعً ال ٌفصل فً النزاع فقط وإنما ٌعمد فً كل حكم من 

 .أحكامه إلى إرساء التوجه الحقوقً الذي دشنه المؽرب فً مسٌرته اإلصالحٌة

 

من هنا ٌبرز دور القاضً اإلجتماعً الذي جعله المشرع المؽربً الضامن األول لمراقبة 

حسن تطبٌق مدونة الشؽل من طرؾ أرباب العمل، وذلك فً إطار مقاربة شمولٌة تتوخى 

حماٌة األجٌر بإعتباره قوة إنتاجٌة من جهة، وتوفٌر الظروؾ الالزمة لضمان إستقرار 

 .وتطور المقاولة كؤداة فاعلة لتحقٌق نهضة إقتصادٌة من جهة أخرى

 

وتبعا لذلك فإن المشرع المؽربً حاول من خالل ما حملته مدونة الشؽل فً توفٌر حماٌة 

لألجراء من أن ٌكونوا موضوع فصل تعسفً بإعتبارهم الطرؾ الضعٌؾ فً العالقة 

الشؽلٌة، وفً نفس الوقت حاول الحفاظ على نوع من التوازن بٌن المصالح المتعارضة لكل 

 .من أرباب العمل واألجراء

 

 66 إلى 62وتتمظهر الحماٌة المخولة لألجراء من الفصل التعسفً خاصة فً الفصول من 

من مدونة الشؽل التً جاءت كآلٌة حمابٌة شكلٌة عملت محاكم الموضوع على ترسٌخها فً 

من خالل عدة - المجلس األعلى سابقا-األحكام الصادرة عنها وعملت محكمة النقض 

قرارات على تؤكٌده، واستشراؾ القواعد الحمابٌة الخاصة ببعض الفبات الخاصة ودراسة 

 .نطاق الحماٌة المقررة لفابدتهم سواء من الناحٌة القانونٌة أو من خالل تطبٌقاتها القضابٌة

 

كما حولت تسلٌط الضوء على الحماٌة المقررة من الفصل التعسفً لألجراء كذلك من خالل 

التطرق لمدى مساهمة الرقابة اإلدارٌة والقضابٌة على الفصل التعسفً من خالل تقدٌر 

جسامة الخطؤ ومدى تعسؾ المشؽل فً إتخاذ عقوبة الفصل لتكرٌس حماٌة فعالة لألجراء 

وبعٌدا عن تخوفهم من سلطة المشؽل، باإلضافة إلى إستجالء مختلؾ اآلثار الناجمة عن هذا 

 .الفصل ونظرة التشرٌع والقضاء إلٌه

 

فالحماٌة المقررة لألجراء من الفصل التعسفً لٌست مجرد نصوص قانونٌة فقط، بقدر ما 

 .هً فكر إجتماعً مرن واع بالتحدٌات اإلقتصادٌة التً تواجهها بالدنا

 

إال أن األمر النهابً ٌبقى معلقا على محكمة النقض لتوحٌد إجتهادتها حول اإلشكاالت التً 

تثٌرها مسطرة الفصل لترسم خطا واضح المعالم لمحاكم الموضوع لتسٌر علٌه، خاصة 

 المتعلق بمدونة الشؽل ٌبقى محل جدل بٌن الفرقاء اإلجتماعٌٌن على 65-99وأن قانون 



إعتبار أن أرباب العمل ٌرون فٌه إنتقاصا من سلطتهم وهٌبتهم داخل مإسسة ٌملكونها، فً 

حٌن ٌرى فٌه األجراء تكرٌس لقوة المشؽلٌن وترجمة فعلٌة لسلطة المال وسطوته، لدى 

نرى أن العالقة الشؽلٌة لن تستقٌم إال إذا توفرت بعض الشروط التً سنؤتً على ذكرها 

 والتً ٌمكن لنا صٌاؼتها على شكل إقتراحات نجملها كاألتً؛

 

ضرورة تدخل المشرع من أجل سد بعض الثؽرات التً تعترٌها المقتضٌات القانونٌة  •

 .وخاصة التً وقع فٌها تضارب فً أواسط الفقه والقضاء

 

 .ضرورة حصر األخطاء الجسٌمة المبررة للفصل درءا لكل تعسؾ من قبل المشؽل •

 

ترك أمر إتخاذ مقرر فصل األجٌر لمجلس تؤدٌبً مكون من المشؽل أو من ٌنوب عنه،  •

ومن مندوب األجراء والممثل النقابً بالمقاولة فً حالة وجوده، لٌعقدوا إجتماعا ٌتم فٌه 

تقدٌر خطورة الخطؤ المرتكب من طرؾ األجٌر، ومن توقٌع الجزاء التؤدٌبً لهذا الخطؤ 

 .بدل ترك قرار الفصل للمشؽل وحده

 

 .التعوٌض عن البطالة الناتجة عن الفصل •

 

توحٌد اإلجتهاد القضابً فٌما ٌخص بعض النقط التً ال زالت تعرؾ تضاربا داخل  •

 .المحاكم

 

تعمٌم ونشر األحكام القضابٌة المتمٌزة حتى ٌسهل معرفة التوجه القضابً فٌما ٌخص  •

 .اإلشكاالت المرتبطة بالفصل التعسفً

 

تعزٌز دور وتدخل مفتش الشؽل فً حماٌة الطبقة العاملة من الفصل بإعتباره جهة ٌمثل  •

 .المصالح المتعارضة داخل المإسسة وقادر على خلق شروط الثقة بٌنهم

 

 

 

 :البحة المراجع
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 .2009- 1430النجاح الجدٌدة الدارالبٌضاء، الطبعة األولى 

 

 

 

 :األطروحات والرسابل

 

 

 

 :األطروحات -

 

o  ،أطروحة لنٌل الدكتوراه "مساهمة فً دراسة نظرٌة انقضاء عقد العمل"إدرٌس فجر ،



-1998فً الحقوق، جامعة الحسن الثانً عٌن الشق الدارالبٌضاء، الموسم الجامعً 

1999. 

 

o  ،أطروحة لنٌل "مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة"صباح كوتو ،

الدكتورة فً الحقوق، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة الحسن الثانً 

 .2003/2004الدار البٌضاء، السنة الجامعٌة 

 

o  ،إشكالٌة ممارسة الحق فً الشؽل على ضوء قانون الشؽل المؽربً"فرٌدة المحمودي" ،

أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واإلقتصادٌة واالجتماعٌة، 

 .2001-2000جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط ، السنة الجامعٌة 

 

o  ،ًالنظام القانونً للمفاوضة الجماعٌة، دراسة مقارنة، أطروحة لنٌل "محمد الشرقان

دكتوراه الدولة فً الحقوق، شعبة القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالجتماعٌة 

 .2010-2009واالقتصادٌة، جامعة الحسن الثانً الدارالبٌضاء، الموسم الجامعً 

 

o  ،رقابة المجلس األعلى على محاكم الموضوع فً المواد المدنٌة"محمد الكشبور" ،

 .1986أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص، كلٌة الحقوق الدار البٌضاء، سنة 

 

 

 

 :الرسابل -

 

 

 

 رسالة "شرط عدم المنافسة فً عالقات الشؽل على ضوء العمل القضابً: "أمٌنة أنور ،

لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، وحدة قانون األعمال والمقاوالت 

جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً الرباط، 

 .2008-2007السنة الجامعٌة 

 

  ،تقرٌر نهاٌة "الطرد بٌن المشروعٌة والتعسؾ فً قانون الشؽل المؽربً"ثورٌة لكلٌال ،

-1987، السنة الدراسٌة 15التمرٌن فً الملحقٌن القضابٌٌن بالمعهد العالً للقضاء، الفوج 



1988. 

 

  ،بحث لنٌل دبلوم "أٌة حماٌة لألجراء فً ظل السلطة التؤدٌبٌة للمشؽل"حسن احدٌدو ،

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، 

 .2009/2010جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعٌة 

 

  ،رسالة لنٌل دبلوم الدراسات " عالقة مفتشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان؟"حسن حطاب

العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة 

 .2007/2008محمد الخامس السوٌسً الرباط، السنة الجامعٌة 

 

  ،رسالة لنٌل "فصل األجراء ألسباب تكنولوجٌة أو هٌكلٌة او اقتصادٌة"حسن صؽٌري ،

دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة محمد 

 .2006-2005الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعٌة 

 

  ،ًرسالة لنٌل دبلوم "عالقات الشؽل بٌن القانون المدنً ومدونة الشؽل"حفٌظ التق ،

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، ، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

 .2009/2010واالجتماعٌة، جامعة موالي إسماعٌل مكناس، السنة الجامعٌة 

 

  ،ًبحث نهاٌة "النفاذ المعجل فً التعوٌضات الناتجة عن إنهاء عقد العمل"حٌاة ادؼوؼ ،

 .1999/2001، السنة 28التمرٌن فً الملحقٌن القضابٌٌن ، الفوج 

 

  ،ًتقرٌر لنٌل "ضمانات تؤدٌب اإلجراء بٌن التشرٌعٌن التونسً والمؽربً"رٌم الهرماس ،

دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

-2007واالجتماعٌة، جامعة الحسن الثانً عٌن الشق الدار البٌضاء، السنة الجامعٌة 

2008. 

 

  ،بحث لنٌل دبلوم "مسطرة االستماع إلى األجٌرعلى ضوء العمل القضابً"زهرة أٌوب ،

الدراسات العلٌا المتخصصة فً المهن القضابٌة والقانونٌة، كلٌة العلوم القانونٌة 

-2007واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، جامعة محمد الخامس السوٌسً الرباط، السنة الجامعٌة 

2008. 

 



  ،رسالة لنٌل دبلوم "الرقابة القضابٌة على الفصل التؤدٌبً لألجراء"سمٌة عازم ،

الدراسات العلٌا المعمقة، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، السوٌسً الرباط، 

 .2007/2008السنة الجامعٌة 

 

  الفصل التعسفً لألجٌر من خالل مدونة الشؽل والعمل القضابً"سً محمد بشري" ،

 .2008/2010 ، مدة التمرٌن 35رسالة نهاٌة التدرٌب فً الملحقٌن القضابٌٌن، الفوج 

 

  ،دراسة "- خصوصٌات القواعد المسطرٌة لنزاعات الشؽل الفردٌة"عبد القادر بوبكري

رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص كلٌة الحقوق وجدة، - مقارنة

 .2005-2004السنة الجامعٌة 

 

  ،ًرسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً "الفصل المبرر لألجٌر"عبد هللا العسال ،

القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، السوٌسً الرباط، دجنبر 

2010. 

 

  ،ًتقرٌر لنٌل الدبلوم "دور مفتشٌة الشؽل فً استقرار السلم االجتماعً"عزٌز أدون ،

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، 

 .1999-1998جامعة الحسن األول الدارالبٌضاء، السنة الجامعٌة 

 

  ،بحث لنٌل دبلوم "السلطة التؤدٌبٌة بٌن الضمانات والرقابة القضابٌة"عزٌز أفقٌر ،

الماستر قانون األعمال، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المحمدٌة، السنة 

 .2008-2007الجامعٌة 

 

  ،ًرسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا "الممثل النقابً فً ضوء مدونة الشؽل"محسن هان ،

المعمقة، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة موالي إسماعٌل مكناس، 

 .2010-2009السنة الجامعٌة 

 

  ،ًرسالة لنٌل دبلوم "الصلح فً نزاعات الشؽل بٌن التشرٌع والقضاء"محمد المك ،

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السوٌسً الرباط، السنة 

 .2008/2009الجامعٌة 

 



  ،السلطة التؤدٌبٌة لربٌس المإسسة فً قطاع الشؽل الخاص بالمؽرب"محمد بوعزٌز" ،

رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة 

 1983/1984واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعٌة 

 

  ،تقرٌر "ضوابط ممارسة السلطة التؤدٌبٌة للمشؽل فً ضوء مدونة الشؽل"هشام بحار ،

لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

 .2008-2007واالجتماعٌة، جامعة الحسن الثانً عٌن الشق الدارالبٌضاء، السنة الجامعٌة 

 

  ،رسالة دبلوم الدراسات العلٌا "الصلح بٌن مفتشٌة الشؽل والقضاء"ٌامنة حركات ،

المعمقة فً المهن القضابٌة والقانونٌة، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، 

 .2007/2008جامعة محمد الخامس السوٌسً الرباط، السنة الجامعٌة 

 

 

 

 : المقاالت

 

 

 

 -  ،القواعد القانونٌة المنظمة إلجراءات إنهاء عقد الشؽل فً حالة "خدٌجة منصور

الخطؤ الجسٌم مع تقٌٌم قانونً لمدلول الخطؤ فً ضوء النصوص القانونٌة والعمل 

 .1992 فبراٌر 26-25، الندوة الثانٌة للقضاء االجتماعً، العددان "القضابً

 

  أورده محمد الدوش، مسطرة الفصل التؤدٌبً، الندوة الجهوٌة التاسعة، عقود العمل

والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس األعلى الندوة الجهوٌة التاسعة، أكادٌر 

 .، مطبعة األمنٌة الرباط2007 ٌولٌوز 05-06

 

  ،ندوة حول موضوع مدونة الشؽل بعد سنتٌن "اإلثبات فً مدونة الشؽل"بشرى العلوي ،

 .9/2007من التطبٌق، العدد 

 

  بشرى العلوي، مسطرة فصل األجٌر فً إطار مدونة لشؽل وكٌفٌة احتساب التعوٌض

، ٌناٌر 7، المجلة المؽربٌة لقانون األعمال والمقاوالت، العدد (الطرد التعسفً )عن الطرد 



2008. 

 

  ،مجلة المحاكم "مستجدات مدونة الشؽل فً مجال إنهاء عقود الخدمة" بالل العشري ،

 .2007ؼشت -، ٌولٌوز109المؽربٌة العدد 

 

  ،عقود العمل "مستجدات مدونة الشؽل فً إطار إنهاء عقود الخدمة"بالل العشري ،

والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس األعلى، الندوة الجهوٌة التاسعة، 

 .، مطبعة األمنٌة الرباط2007 ٌولٌوز 06-05أكادٌر 

 

  ،الندوة الثانٌة "األسس التً ٌنفع لها للتعوٌض عن الطرد التعسفً"التهامً الدباغ ،

 .1992 فبراٌر 26-25للقضاء االجتماعً، للرباط 

 

  ،من 39صور الخطؤ الجسٌم الصادر عن األجٌر دراسة تحلٌلة نقدٌة للمادة "رشٌد زعٌم 

 .2010، ماي 26، مجلة القصر، العدد "مدونة الشؽل

 

  ،إشكالٌة إرجاع األجٌر إلى العمل وتقدٌم التعوٌض عن اإلنهاء التعسفً "رشٌدة أحفوظ

 .1996، الندوة الثالثة للقضاء االجتماعً "لعقد الشؽل

 

  ،رقابة المجلس األعلى على مسطرة الفصل التؤدٌبً ومدى "عبد الحكٌم صباح

، عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس األعلى الندوة "إلزامٌتها

 .، مطبعة األمنٌة الرباط2007 ٌولٌوز 06-05الجهوٌة التاسعة، أكادٌر 

 

  ،الندوة "دور مفتشٌة الشؽل وأثاره على القضاء االجتماعً"عبد العالً بنانً اسمٌرس ،

الثالثة للقضاء االجتماعً، منشورات جمعٌة تنمٌة البحوث والدراسات الثقافٌة، سنة 

1993. 

 

  ،التعوٌضات والمستحقات المقررة لألجٌر فً ظل مدونة الشؽل"عبد الكبٌر مكار" ،

 .2007، دجنبر 49مجلة المحاماة، العدد 

 

  ،مجلة "مستجدات مدونة الشؽل بخصوص إنهاء عقد الشؽل وآثاره"فاطمة العبدالوي ،

 .47المحامً، العدد 



 

  ،ًتنازل األجٌر عن حقوقه من خالل عقد الشؽل " فٌصل لعموم وبدر اإلدرٌسً فهم

، عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من "على ضوء العمل القضابً والتشرٌع المؽربً

، 2007 ٌولٌوز 06-05خالل اجتهادات المجلس األعلى، الندوة الجهوٌة التاسعة، أكادٌر 

 .مطبعة األمنٌة الرباط

 

  ،2006 مارس 8، مجلة الملؾ، عدد "المراقبة القضابٌة للخطؤ الجسٌم"محمد أزٌان. 

 

  ،ؼرفة المشورة بٌن صراحة النص القانونً والواقعً القضابً "محمد األمرانً زنطار

 .1992، 22، المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن، العدد "فً المادة االجتماعٌة

 

  ،مسطرة الصلح فً نزاعات الشؽل الفردٌة على ضوء مدونة الشؽل "محمد أوزٌان

 .2006 أكتوبر 11، المجلة المؽربٌة لقانون األعمال والمقاوالت، العدد "المؽربٌة الجدٌدة

 

  ،مجلة "حاالت الطرد التعسفً فً االجتهاد القضابً المؽربً"محمد سعد جرندي ،

 .2002 سنة 26االشعاع، العدد 

 

  ،موقؾ مدونة الشؽل من تحدٌد مفهوم الخطؤ الجسٌم المبرر لطرد "محمد سعد جرندي

 .156، مجلة القضاء والقانون، العدد "األجٌر

 

  ،موقؾ مدونة الشؽل من تحدٌد مفهوم الخطؤ الجسٌم المبرر لطرد "محمد سعد جرندي

 .38، مجلة المعٌار، العدد "األجٌر

 

  ،ًالندوة الثالثة للقضاء االجتماعً، "المراقبة القضابٌة للخطؤ الفادح"محمد سعٌد بنان ،

 .2004طبعة 

 

  ،مقاربة بٌن عمل المجلس األعلى المؽربً ومحكمة النقض الفرنسٌة "محمد عطاؾ

عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس " حول بعض األخطاء

 .، مطبعة األمنٌة الرباط2007 ٌولٌوز 06-05األعلى، الندوة الجهوٌة التاسعة، أكادٌر 

 

  ،مدونة الشؽل : ، ندوة حول"اإلشكاالت المثارة بخصوص الفصل التؤدٌبً"محمد كوهن



 .9،2007بعد سنتٌن من التطبٌق، العدد 

 

  ،المابدة المستدٌرة الرابعة "تكرٌس مدونة الشؽل لإلجتهاد القضابً"ملٌكة بنزاهٌر ،

 .2011، العدد الرابع، مطبعة األمنٌة الرباط، طبعة (مدونة الشؽل وتطبٌقاتها العملٌة)حول

 

  ،3-2، مجلة المرافعة العدد "دور القضاء اإلجتماعً فً حماٌة األجٌر"موسى عبود ،

 .1993ماي 

 

 

 

 :المجالت

 

 

 

  1994، ماي 5مجلة المرافعة العدد. 

 

  134 و133، العددان 24مجلة القضاء والقانون السنة. 

 

  135مجلة القضاء والقانون العدد. 

 

  1993، نونبر ـ دجنبر 67مجلة المحاكم المؽربٌة العدد. 

 

  1992ٌولٌوز -  ماي66مجلة المحاكم المؽربٌة العدد. 

 

  1980، سنة 18مجلة المحاكم المؽربٌة، العدد. 

 

  2007ؼشت -  ٌولٌوز109مجلة المحاكم المؽربٌة، العدد. 

 

  1986، دجنبر 26مجلة المحاماة العدد. 

 

  2007، دجنبر 49مجلة المحاماة، العدد. 



 

  2004 ماي 3مجلة قانون األعمال والمقاوالت عدد. 

 

  1991 نونبر 45مجلة قضاء المجلس األعلى العدد. 

 

  1983، سنة 32مجلة قضاء المجلس األعلى عدد. 

 

  1987 دجنبر 40مجلة قضاء المجلس األعلى عدد. 

 

  1983 أكتوبر 32، ع 8مجلة قضاء المجلس األعلى، السنة. 

 

 2000، سنة 52مجلة قضاء المجلس األعلى، العدد. 

 

  32مجلة قضاء المجلس األعلى، العدد. 

 

  1988 نونبر 13، السنة 41مجلة قضاء المجلس األعلى، العدد. 

 

  1999 ٌولٌوز 54-53مجلة قضاء المجلس األعلى العددان. 

 

  1983 مارس 31 العدد 8مجلة قضاء المجلس األعلى السنة. 
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