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مقدمة
لكل فرد الحق في العمل ،و يعد الحق في العمل من أهم الحقوق
االقتصادية و االجتماعية لضمان مستوى معيشي الئق ،فهو من
يؤمن الفرد ماديا واقتصاديا ويوفر له
الحقوق االقتصادية ،ألنه ّ
متطلبات معيشته.

وهو من الحقوق االجتماعية الرتباطه الوثيق بالمجتمع ،والحق
في العمل يعني الحق في المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع
اإلنساني ،والذي يكفل مستوى معيشيا الئقا.
وبهذا فإن الحق في العمل يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة
االقتصادية ،أما نوع العمل الذي يقوم به اإلنسان فيعتمد على إمكانية
إنتفاعه من الموارد والتعليم والتدريب.
كما يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق
أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية( ( .
كما تنص المادة  32/من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
الصادر في  1ديسمبر  ، 491على أنه " ِّ
لكل شخص حق العمل،
وفي حرية اختيار عمله ،وفي شروط عمل عادلة ومرضية ،وفي
الحق في ٍ
ُّ
أجر
أي تمييز،
الحماية من البطالة ،لجميع األفراد ،دون ِّ
( ) الشبكة العالمية للحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية :الحق في
العمل – منشور بتاريخ

ديسمبر .31 4
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ٍ
متساو على العمل المتساويِّ ،
لكل فرد يعمل ٌّ
حق في مكافأة عادلة
كمل،
ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية ،وتست َ
عند االقتضاء ،بوسائل أخرى للحماية االجتماعيةِّ .
لكل شخص ُّ
حق

إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
ويعتبر الحق في العمل أحد أهم حقوق اإلنسان ،وبموجب هذا الحق
تقع على الدولة مسؤولية احترام وحماية وكفالة إمكانية إعمال
مواطنيها وتوفير فرص العمل لهم لكسب الرزق ،وااللتزام بضمان حرية
اختيار العمل أو قبوله ،وينطوي هذا على ما يلي ( ):
 على الدولة أال تخرب أو تعيق الفرص المتاحة للفرد لكسب رزقه وأنتلزم احترام الحق.
 على الدولة االلتزام بحماية حق المواطن في العمل ومنع اآلخرين منالتعرض لحق األفراد والمجموعات في العمل..
 على الدولة االلتزام بتوفير فرص وخيارات لكسب الرزق لألفراد الذين اليتمتعون بهذه الفرصة
و بذلك فالحق في العمل من أهم الحقوق التي منحت لإلنسان ،و
التي يستطيع من خاللها أن يشعر بوجوده ،و أن له قيمة في المجتمع
( ) شبكة النبأ المعلوماتية :إلتزامات الدولة تجاه الحق في العمل – مقالة
منشورة بتاريخ  3يوليو www.annabaa.org – 31 1
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الذي يعيش فيه ،مع أنه من خالل العمل يستطيع أن يكسب قوت يومه
من خالل األجر الذي يحصل عليه لقاء القيام بالعمل.
فحرمان اإلنسان من هذا الحق يجعل منه كائن ال فائدة له ،و هو
شعور قاتل بطبعه ،لذلك يسعى األنسان دائما للبحث عن فرصة عمل،
و عندما يحصل عليها ،يحاول أن يحافظ عليها بكل الطرق كي تستمر
حياته.
و من المعروف أن عقد العمل هو من العقود الملزمة للجانبين ،كما
أنه من العقود الزمنية ،التي تحتاج الى وقت لتنفيذها ،كما أن هناك
عقود محددة المدة و عقود غير محددة المدة ،و لذلك ،فأنه خالل
تنفيذ عقد العمل قد يعتريه طارئ ،يجعل تنفيذ اإللتزامات المترتبة على
هذا العقد مستحيلة ،كليا أو جزئيا ،بصفة مؤبدة  ،أو بصفة مؤقتة.
كالوضع الحالي الذي يفرضه إنتشار فيروس كورونا المستجد
على المعطيات االقتصادية ليس فقط في مصر ،وانما على مستوى
العالم كله ،يتطابق وشرط "القوة القاهرة" التي تحل المتعاقدين من
شروط التعاقد إلستحالة تنفيذها ،و التي القت بظاللها على العالم كله،
في نهاية  ،31 4و كانت البداية في مدينة ووهان الصينية ،و التي
أنتشرت منها إلى العالم كله ،و التي أعتبرت جائحة عالمية ،دعت
الدول إلى إتخاذ تدابير كثيرة لحماية شعوبها ،منها فرض حظر تجوال
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في العديد من الدول ،و توقفت حركة الطيران العالمية ،و أغلقت الدول
مجالها الجوي ،كما أغلقت العديد من المصانع أبوابها ،و خفضت
البعض عدد العاملين بها.
و نجد أن القوة القاهرة تعد صورة من صور السبب األجنبي
الذي ينفي عالقة السببية بين فعل المدعى عليه ،وبين الضرر الذي
لحق بالمدعي؛ أي أنه يمثل كل حادث خارجي عن الشيء ال يمكن
توقعه ،وال يمكن دفعه مطلقا ،كما سنرى الحقا.
وتنشأ القوة القاهرة إما عن فعل الطبيعة ،كالزالزل والصواعق
والفيضانات والثلوج ،أو عن فعل اإلنسان ،و هذا ما دعاني إلى تناول
مسألة تأثير إستحالة التنفيذ على إستمرار عقود العمل ،حيث قد تؤدي
إستحالة التنفيذ إلي انتهاء عقود العمل في بعض الحاالت ،و في
حاالت إخرى قد تؤدي اإلستحالة إلى وققف عقد العمل ،حتى زوال هذا
السبب األجنبي الذي أوجد إستحالة التنفيذ ،و قد إعتمدت على المنهج
المقارن بين القانونين المصري و الفرنسي ،و ذلك من خالل:
المبحث التمهيدي :ماهية إستحالة التنفيذ.
الفصل األول :أسباب إستحالة التنفيذ.
الفصل الثاني  :آثار إستحالة التنفيذ.
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المبحث تمهيدي
ماهية استحالة التنفيذ
استحالة تنفيذ االلتزام المترتب علي العقد يؤدي الي انتهاء عقد
العمل ،و قد يؤدي الي وقف العقد ،و لكن قبل الحديث عن اثر
استحالة التنفيذ علي سير العقد  ،وجب علينا التعرف علي المقصود
باستحالة التنفيذ ،و تمييز استحالة التنفيذ عما يختلط بها ،و ذلك من
خالل ما يلي:

المطلب االول
المقصود باستحالة التنفيذ
تنص المادة  54مدني علي انه " في العقود الملزمة للجانبين اذا
انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات المقابلة له
و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه" .
كما نصت المادة  272من القانون المدني المصري ايضا ،على انه
" ينقضي االلتزام إذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيال عليه
لسبب اجنبي ال يد له فيه".
و تنص المادة 32

من قانون العمل الحالي ،رقم 3

لسنة

 3112المعدل بالقانون رقم  11لسنة  ،3111على انه " ينتهي
عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.
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و ال ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إال إذا كان قد ابرم
العتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع
بوفاته.
كما تنص المادة  39من قانون العمل على انه" ينتهي عقد العمل
بعجز العامل عن تأدية عمله عج از كليا ايا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عج از جزئيا فال تنتهي عالقة العمل بهذا العجز
إال إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل ان
يقوم به على وجه مرض ،و يثبت وجود أو عدم وجود العمل اآلخر
وفقا ألحكام قانون األمين األجتماعي.
و إذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر كان علي صاحب العمل بناء على
طلب العامل ان ينقله الي ذلك العمل مع عدم اإلخالل باحكام قانون
التأمين االجتماعي.".
و يشترط بداية أن يكون تنفيذ اإللتزام ممكنا ،و العبرة بإمكانية
التنفيذ بوقت نشأة االلتزام  ،فلو كان اإللتزام مستحيال منذ البداية  ،فال
ينشأ االتزام أصال  ،و يعتبر التصرف الناشئ عنه باطال بطالنا مطلقا،
لعدم إنعقاده إلستحالة قيامه( ).
فهناك من يرى أن استحالة التنفيذ هى" التي تتحقق إذا هلك الشئ
( ) د .احمد محمود سعد  :الوجيز في أحكام اإللتزام – دار النهضة العربية
– بني سويف –  -31 5ص .524
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محل اإللتزام  ،أو كان موجودا و لكن استحال تنفيذه لوجود عائق
مادي أو قانوني يحول بينه و بين تنفيذ هذا اإللتزام( ).
و من ثم فإن استحالة التنفيذ هو عبارة عن " عدم امكانية تنفيذ
االلتزام المترتب على العقد ،بسبب اجنبي ،نهائي ،ال يد للمدين فيه،
بحيث يصبح مستحيال تنفيذه بأي شكل ،مما يؤثر علي استمرار العقد،
اما بوقفه أو بانتهائه".
و هذا يدعونا للتعرف علي شروط استحالة التنفيذ ،كالتالي:

 أن يصبح تنفيذ اإللتزام مستحيال:فال يكفي أن يصبح تنفيذ اإللتزام مرهقا ،و إنما يجب أن يكون تنفيذ
اإللتزام مستحيال ،فمجرد االرهاق في تنفيذ اإللتزام ليس سببا
إلنقضائه ،و إنما تنطبق علي هذه الحالة نظرية الحوادث الطارئة.
و يجب أن تتحقق اإلستحالة بعد نشوء اإللت ازم  ،أما اذا كان اإللتزام
مستحيال منذ نشأته ،فال مجال للحديث عن إنقضائه في هذه الحالة(.)3
بمعنى أن تكون استحالة التنفيذ استحالة مطلقة ،وأن تكون هذه
االستحالة في تاريخ الحق لقيام العقد ،ذلك أن وجود االستحالة وقت
العقد يعني أن العقد لم ينعقد فهو باطل .وأن تكون االستحالة كاملة،
( ) د .احمد محمود سعد :المرجع السابق – ص .369
( )3د .سمير كامل  :االحكام العامة لإللتزام -دار النهضة العربية – بني
سويف – –3131ص .313
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أما إذا كانت جزئية فيثبت الخيار للدائن بين الفسخ والتنفيذ العيني لما
بقي من محل االلتزام ،وهذه المسألة على تفصيل أعرض له أدناه.
ويشترط كذلك أن تكون االستحالة لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه ،أما
إذا كان ألحد المتعاقدين يد في االستحالة فال ينفسخ العقد ،ويصار إلى
التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتضى

( )

.

أما إذا كانت االستحالة جزئية في التنفيذ ،أي ال تمس سوى بعض
التزامات المدين ،فإن المدين يعفى في حدود االستحالة ،أما باقي
()3

االلتزامات فتبقى قائمة ،و عليه تنفيذها

.

-3وجود السبب االجنبي أو القوة القاهرة:
يترتب على قيام السبب األجنبي سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ
الدائن أم خطأ الغير ،انقضاء االلتزام الملقى على عاتق المدين بموجب
العقد .ذلك انه ينقضي العقد تبعا لوجود ذلك السبب ،وقد قضت
محكمة النقض المصرية الموقرة ":القوة القاهرة بالمعنى الوارد في
المادة  65من القانون المدني تكون حربا أو زلزاال أو حريقا ،كما قد
( ) أ .احمد سليم فريز :الشرط المعدل للمسؤلية العقدية في القانون المدني
المصري – رسالة ماجستير في القانون الخاص – جامعة النجاح الوطنية
– فلسطين  – 3116ص . 62

( )3د .أنور سلطان :مصادر االلتزام -الموجز في النظرية العامة في
االلتزام-

.341

دار النهضة العربية للطباعة والنشر-
11

412

-

ص

تكون أمر إداريا واجب التنفيذ ،بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع
واستحالة الدفع ،وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية" ( ).
فالسبب االجنبي هو سبب خارج عن ارادة المتعاقدين و ال يد
ألحدهما في وجوده ،و هو أيضا غير متوقع ،كخطأ الغير أو خطأ
الدائن أو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة (.)3
مثال ذلك تعهد فنان بإحياء حفل معين ،و كانت شخصيته محل
إعتبار في العقد المبرم ،و توفي الفنان ،أو وقعت له حادثة أدت الى
فقد موهبته ،فإن االلتزام ينقضي إلستحالة تنفيذه لسبب أجنبي  ،و ال
يمكن تنفيذه.
أما القوة القاهرة فتعرف علي انها " وقوع ظرف طارئ أو حادث
مفاجئ ال دخل إلرادة المتعاقدين فيه  ،و ال يمكن لهما توقعه أو دفعه،
يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ اإللتزام مستحيالَ ،و يجيز آلي منهما
( ) الفقرة الثانية من الطعن رقم  1932لسنة  9بتاريخ 476/ / 34
سنة المكتب الفني .37

( )3حيث فضي بأنه  ،يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى
يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به إلتزام عدم إمكان توقعة و
إستحالة دفعه  ،و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة

هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .الطعن  3لسنة  96ق  ،جلسة

 4مارس  ، 474نقض مدني.
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طلب فسخ العقد( ).
أمااا فااي القااانون الفرنسااي ،فاالقوة القاااهرة هااي الحااادث الفجااائي
غير المتوقع ،والذي يؤدي إلي إنقضاء العقد.
وماان أمثلااة القااوة القاااهرة الحااروب ،وال ازالزل ،أو الفيضااانات ،فااإذا
وجاادت احااد هااذه األسااباب ينقضااي العقااد .وفااي هااذه الحالااة ينقضااي
العقد ،بسبب أجنبي ال يد ألطاراف العقاد فياه ،وينقضاي العقاد فاي حالاة
وجود القوة القاهرة بقوة القانون ساواء أكاان العقاد محادد المادة أو غيار
محدد المدة(.)3
و قضي بأنه ،تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى
تجعل تنفيذ اإللتزام مستحيال و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن
يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت
خالل الفترة المحددة لتنفيذ اإللتزام  ،فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك
الفترة ،فأنه ال يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم

( ) د .أنور سلطان  :الموجز في النظرية العامة لإللتزام – الجزء األول –
les

 - 462ص .917
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12

)(2

تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه  ،لما كان ذلك ( ).
أما اذا كانت اإلستحالة راجعة الي خطأ المدين ،لم ينقض اإللتزام،
ووجب تنفيذه عن طريق التعويض (.)3
بعض تطبيقات استحالة التنفيذ ،و من تطبيقات إستحالة التنفيذ
للقوة القاهرة(:)2
أ-

اعتبر مجلس الدولة الفرنسيهطول األمطار العنيفة و لمدة غير عادية
تجاوز المتوقع من قبيل القوة القاهرة.

ب-

لم يعتبر مجلس الدولة الفرنسي من قبيل القوة القاهرة  ،و أعتبره من
المخاطر العادية.

ت-

ال يعد اإلضراب من القوة القاهرة ،و إنما تقٌيم كل حالة من حاالت
اإلضراب علي حده.

ث-

تعد الحروب في بعض الحاالت من قبيل القوة القاهرة.

( ) الطعن رقم  999لسنة  99ق  ،جلسة  37نوفمبر 471
مدني.

( )3د .سمير كامل  :المرجع السابق – ص .313

( )2د .جمال محمود مخيمر :أثر الظروف الطارئة في عقدي

األشغال

 ،نقض

العامة و

الفيديك -رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – فرع بني

سويف (جامعة بني سويف حاليا)  -ص .13
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المطلب الثاني
الفرق بين استحالة التنفيذ و الظروف الطارئة
تعتبر استحالة تنفيذ العقد ،أو ما يطلق عليه باالنفساخ بالقوة
القاهرة ،يعني أن استحالة تنفيذ إلزام المدين يترتب عليه انفساخ العقد
من تلقاء نفسه.
ففي العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ
االلتزام مستحيال انقضى معه االلتزام المقابل له  ،و انفسخ العقد من
تلقاء نفسه  ،فإذا كانت االستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء
المستحيل  ،و مثل االستحالة الجزئية االستحالة الوقتية في العقود
المستمرة و في كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.

أوال المقصود بكل منهما:
سبق و أن عرفنا المقصود بالقوة القاهرة  ،التي هي أساس
إستحالة تنفيذ العقد ،على أنها " وقوع ظرف طارئ  ،أو حادث مفاجئ
ال دخل إلرادة المتعاقدين فيه ،و ال يمكن لهما توقعه أو دفعه  ،يكون
من شأنه أن يجعل تنفيذ اإللتزام مستحيال ،و يجيز آلي من المتعاقدين
طلب فسخ العقد.
أما الظروف الطارئة فيمكن تعريفها " أنه إذا حدث أثناء تنفيذ
العقد ،أن طرأت ظروف أو أحداث لم تكن متوقعه عند التعاقد ،و ليست
14

من فعل أحد طرفي العقد ،و لم يكن في اإلمكان دفعها ،و أدت هذه
الظروف إلى اإلخالل الجسيم بالتوازن المالي للعقد ،و قلب إقتصادياته
رأسا على عقب ،و إن لم تجعل تنفيذ اإللتزام مستحيال .جاز للمتعاقد
المضار أن يطلب من الطرف اآلخر مشاركته في تحمل جزء من تلك
الخسائر أو تعديل مضمون العقد"

( )

.

و بذلك فهي ،ما يحدث بعد إبرام العقد وخالل تنفيذه تظهر ظروف
استثنائية عامة غير متوقعة من شأنها أن تجعل التنفيذ االلتزام العقدي
اشد ارهاقا ويتولد عن هذا أن للمتعاقد الحق في مطالبة اإلدارة
بتعويض جزئي يغطي ما أصابه من خسارة ،وهذه الطروف الطارئة
تسري على العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التي يؤجل تنفيذها.
فاألساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة هو العدالة بحيث
تقوم على مسألة اختالل التوازن االقتصادي في المرحلة الالحقة
لتكوين العقد ،كحصول حوادث استثنائية عامة غير متوقعة أثناء
التنفيذ ،بحيث يصبح تنفيذ التزام المدين مرهقا ،أي تلحق به خسارة
جسيمة إذا تم تنفيذ العقد ،إالّ أنه ليس مستحيال كما في القوة القاهرة،
كأن يتعهد شخص بتوريد سلعة بثمن معين ثم تنشب حرب مفاجئة
فيتعذر استيراد السلعة من الخارج ،ويرتفع ثمنها على الملتزم بتوريدها
( ) د .عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –
مصادر اإللتزام -طبعة  - 453ص .629
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إلى أضعاف الثمن المتفق عليه ،واذا بلغ هذا االرتفاع قد ار معينا فهو
يهدد المدين بخسارة فادحة تجاوز الحد المألوف ،وعندئذ يجوز
ّ
يعدل التزام المدين بحيث
للقاضي بموجب نظرية الظروف الطارئة أن ّ
يقف عند الحد المعقول.

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة( ):
وضح الفقه( ،)3شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،كما يلي:
 وقوع حوادث أو ظروف طبيعية أو أقتصادية أو إدارية. -3أن تكون الحوادث استثنائية و عامة و غير متوقعة ،و ال يمكن
دفعها.
 -2وقوع الظرف الطارئ خالل تنفيذ العقد.
 -9أن يؤدي وقوع هذا الظرف الي أن يكون التنفيذ مرهقا.

ثانيا  :أوجه التشابه بينهما:
وتلتقي الظروف الطارئة مع القوة القاهرة من حيث أن كال منهما
أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد وال يمكن دفعه .وأخي ار نرى أن
نظرية الظروف الطارئة تعتبر حالة مخففة من القوة القاهرة بحيث أن
القوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال  ،ويترتب عليه إبراء ذمة
المدين في جميع األحوال إذ ال يكلف أحد بالمستحيل أو االلتزام
( ) د .جمال محمود مخيمر :المرجع السابق  -ص .5

( )3د .عبد الرزاق السنهوري :المرجع السابق – ص .167
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بالمستحيل بينما الظروف الطارئة تجعل تنفيذ العقد مرهقا ال مستحيل
التنفيذ.
وأخي ار ،إذا ما أخذنا ما تمر به بالدنا حاليا ،و العالم أكمل ،نرى
كثرة تطبيقات لحالة الظروف الطارئة ،والقوة القاهرة ،بحيث أن المدين
يريد أن يتمسك بتوافر القوة القاهرة بسبب التأخير في تنفيذ العقد عن
الموعد المحدد له بسبب الظروف الراهنة ،مع ظهور و تفشي فيرس
كورونا القاتل(  ، )covid 19و الذي اصاب العالم كله بالشلل التام،
و توقفت كل المصالح الحكومية و القطاع الخاص عن العمل ،محتجا
بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة( ) ،بحيث ال يمكنه تنفيذ التزامه أو
التأخير في التنفيذ أو سوء التنفيذ وهذا من أهم مظاهر الخطأ الذي
يجب أن نحاربه ألنه يحرم المدين من التمسك بالقوة القاهرة.
ومثال ذلك :يعتبر البنك مسؤوال عن تدهور قيمة األوراق
التجارية إذا ما تأخر في تصدير تلك األوراق ثم فاجئت البنك سلسلة
متصلة من األحداث كالحرب وهجرة المواطنين ووصول مسلحين أو
عمل إرهابي وعليه انقطاع سبل المواصالت مما عرض األوراق

( ) أ .احمد الهرماس  :جدل الكورونا بين الظرف الطارئ و القوة القاهرة-
مقالة منشورة بجريدة سبق االخبارية االلكترونية – الرياض – بتاريخ

 31مارس . https://sabq.org/F7kGHm .3131
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التجارية لمخاطر استثنائية ،ما كانت لتحدث لو قام البنك بتصدير تلك
األوراق في الموعد المحدد لها قبل تدهور قيمتها.
وكذلك المقاول المكلف بأعمال التشييد والبناء يعتبر مخطئا إذا
تأخير في تنفيذ التزاماته وأنه ال صحة إلدعائه بتوافر القوة القاهرة
التي حدثت بعد التاريخ المحدد إلنهاء األعمال وكان المقاول قد تأخر
في التنفيذ سعيا وراء أعمال أخرى أكثر ربحا.
وعليه ال يجوز للمدين أن يستفيد من اإلعفاء بتوافر القوة القاهرة
عندما يتسبب هو في تلك القوة القاهرة نتيجة تأخره في التنفيذ ،ويؤخذ
على المدين أنه لم يراع الحرص والحذر الواجب.
فالعقد كان يجب أن ينفذ بصورته الطبيعية حسب االتفاق عليه ،
أما إذا كان السبب في التأخر في التنفيذ خارج عن إرادة المدين في
هذه الحالة يعفى من المسؤولية.

ثالثا  :أوجه اإلختالف بينهما:
و تتمثل نقاط اإلختالف بين النظريتين في أثر الظرف الطارئ أو
الحادث الفجائي ،و كذلك النتائج المترتبة على تطبيق أيا من
النظريتين( )  ،و ذلك كما يلي:

( ) د .جمال محمود مخيمر :المرجع السابق  -ص .12
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 الظروف الطارئة ال تؤدي إلى استحالة تنفيذ االلتزام بل إلى جعله مرهقاولذا يكون الجزاء فيه هو رد االلتزام إلى الحد المعقول ،أما القوة
القاهرة فإنها تؤدي إلى استحالة تنفيذ االلتزام وانقضائه تبعا لذلك.
 -3الظروف الطارئة يجب أن تكون عامة أما القوة القاهرة فيمكن أن تكون
عامة أو خاصة.
 -2الظروف الطارئة من النظام العام وبالتالي ال يجوز االتفاق مقدما على
استبعادها (أي ال يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الظرف
الطارئ قبل وقوعه) أما في القوة القاهرة فهي ليست من النظام العام
وبالتالي يجوز االتفاق مقدما على استبعادها (أي يجوز االتفاق على
أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة قبل وقوعها) وال تطبق نظرية
أما إذا
الظروف الطارئة إال إذا كان اختالل التوازن المالي للعقد مؤقتا ّ
كان دائما أو نهائيا فيلجأ إلى فسخ العقد ونكون أمام حالة القوة

القاهرة.
 -9السلطة التقديرية للقاضي في حالة الظروف الطارئة ال وجود لها ،حيث
يوجب القانون على القاضي في حالة الظروف الطارئة عند التعديل أن
يتقيد بمبدأ عام وهو الموازنة بين مصلحة الطرفين ،وليس له في
سبيل تجنيب المدين الخسارة الفادحة أن يوقع الدائن في خسارة
فادحة.

19

الفصل االول
اسباب استحالة التنفيذ
يترتب علي استحالة التنفيذ للقاوة القااهرة ،أو ألي سابب أجنباي ال
يد فيه للعامل أو لصاحب العمل إلي انتهااء العقاد .وقاد تكاون اساتحالة
التنفيذ من جانب العامل أو من جاناب صااحب العمال ،و ساوف نتعارف
علي أسباب استحالة التنفيذ من خالل:

المبحث االول
استحالة التنفيذ من جانب العامل.
ماان صااور االسااتحالة ماان جانااب العاماال ،صاادور تشااريع يمنااع
تشاغيل النساااء فااي بعااض الصااناعات التااي يعملاان فيهااا ،وابعاااد العاماال
األجنبي عن البالد ،ومنع صدور ترخيص بالعمل له( ).
ومن أهم صور االستحالة التي تعاوق العامال عان أداء عملاه نوضاحها
من خالل ما يلي:

المطلب االول
مرض العامل الطويل
ماان المساالم بااه أن الماارض القصااير يااؤدي إلااي وقااف عقااد العماال
( ) د .محمد حسين منصور :قانون العمل – دار الجامعة الجديدة –
اإلسكندرية –  -3117ص .217
21

ولاايس إنهائ اه ،وهااو الماارض الااذي ال يتجاااوز حاادود األجااازة المرضااية
وحااددها قااانون العماال بااا  11يااوم ،و الااذي يكااون سااببا فااي إسااتحالة
تنفيذ العقد.
حيث قضي بأنه " ينتهي عقاد العمال إذا انقطاع العامال عان العمال
بسبب مرضه مدة متصلة ،ال تقل عن مائة و ثمانين يوما.

"( )

.

وتنص المادة  / 37عمال علاي اناه( :يحظار علاي صااحب العمال
إنهاء عقد العمل لمرض العامل إال إذا اساتنفذ العامال أجازاتاه المرضاية
وفقا لما يحدده قانون التامين االجتماعي ،باإلضافة إلي متجمد أجازاته
الساانوية المسااتحقة لااه .وعلااي صاااحب العماال أن يخطاار العاماال برغبتااه
في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اساتنفاد العامال
ألجازاته .فإذا شفي العامل قبل تمام اإلخطار امتنع علي صااحب العمال
إنهاء العقد لمرض العامل.).
ومن خالل هذا النص يتضح لنا أن قانون العمال الحاالي اساتحدث
ساااببا جديااادا إلساااتحالة تنفياااذ العقاااد و الماااؤدي إلنتهائاااه ،وهاااو مااارض
العاماال الطوياال ،حيااث أن القااانون الملغااي رقاام  27لساانة  413لاام
يذكر أن المرض الطويل يعد سبب من أسباب انتهاء عقد العمال ،وانماا

( ) نقض مدني – الطعن رقم  245لسنة  22ق بتاريخ  2نوفمبر 461
– مكتب فني  4ص . 25
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أشار المشرع إلي المرض الطويل عند الحديث عن األجازات( ).
ومااان ثااام إذا ذادت فتااارة مااارض العامااال عااان المااادة التاااي حاااددها
القااانون ،والتااي حااددت بماادة األجااازات المرضااية باإلضااافة إلااي متجمااد
أجازاتاه فاي السانة ،يجاوز لصاااحب العمال بعاد إخطاار العامال أن ينهااي
العقد.
حيااث ال ينتهااي عقااد العماال مااان تلقاااء نفسااه فااي حالااة المااارض
الطويل وانما يتوقف علي إرادة صاحب العمل ،ومن ثم فهو أمر جاوازي
لصاحب العمل ،والبد أن يخطار العامال قبال إنهااء العقاد بخمساة عشار
يوما ،واذا شفي العامل قبل انتهاء مدة اإلخطار ال يحق لصاحب العمال
أن ينهي عقد العمل(.)3
و قضااي بأنااه " ال يعتباار ماارض العاماال بذاتااه قباال صاادور ق اوانين
العماال الفااردي أو بعااد صاادوره  ،ماان األسااباب التااي تااؤدي إلااى إنفساااخ
العقد بين العامل و رب العمل بقوة القانون و من تلقاء نفسه ،بل يجب
أن يقوم الدليل في الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فاي غيار
( ) حيث كانت المادة 5 /من قانون العمل الملغي تمنع صاحب العمل من
إنهاء العقد بسبب إصابة العامل بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو

بأحد األمراض المزمنة التي يحددها قرار وزير الصحة باالتفاق مع وزير
القوي العاملة.

( )3د .همام محمد محمود :قانون العمل – عقد العمل الفردي -دار المعرفة
الجامعية – اإلسكندرية –  - 417ص .951
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تعساف فااي فسااخ العقااد ،باال كانات الوقااائع تاادل علااي اسااتمراره ،فأنااه ال
يكون ثمة سند للقول بحصول فسخ ضمني".

( )

.

إما إذا كاان مارض العامال نتيجاة مارض مهناي أو حاادث عمال(،)3
فال يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمال ،حتاى ولاو تجااوز العامال
ماادة أجازاتااه المرضااية ،ويسااتمر العقااد قائمااا إلااي أن يعااود العاماال إلااي
عمله.
ولكي يعطي المرض الطويل لصاحب العمل الحق في إنهااء العقاد،
أن يؤدي هذا المرض إلي عدم قيام العامل بالعمل المتفق عليه.
فااإذا كااان ماارض العاماال ال يمنعااه ماان أداء العماال ،وقااام صاااحب
العمل بإنهاء العقد ،فانه يعتبر في هذه الحالة فصال تعسفيا مان جاناب
صاحب العمل(.)2
حيث قضت محكمة النقض المصارية بأناه " المشارع جعال عادم
اللياقة للخدمة صحيا من أسباب انهاء خدمة العامل ،و أفصاح عان أن

( ) الطعن رقم  353لسنة  39ق جلسة 4
.54

يونيو 451

س  4ص

( )3ويقصد بحادث العمل :الحادث الذي يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

( )2حكم محكمة شئون عمال القاهرة  - 452/ 3/34قضية رقم 393
لسنة  52قضائية -مشار إليه لدي ا .كامل محمد بدوي :المرجع في
قانون العمل الفردي - 459 -ص . 36
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ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة"

( )

.

واذا كاان يحظار علاي صااحب العمال أن ينهاي العقاد خاالل األجااازة
المرضية ،فذلك مشروط باال يعمل العامل لدى صاحب عمال أخار خاالل
تلااك األجااازة ( ،)3وبااذلك يكااون ماارض العاماال الطوياال ساابب ماان أسااباب
إستحالة تنفيذ عقد العمل.

المطلب الثاني
عجز العامل
يعتباار عجااز العاماال عاان أداء العماال المنااوط بااه ،سااببا ماان أسااباب
اسااتحالة تنفيااذ عقااد العماال  ،إذا كااان هااذا العجااز كليااا ،وتاانص المااادة
( ) 39مان قااانون العمال الحااالي علاي انااه" :ينتهاي عقااد العمال بعجااز
العامل عن تأدية عمله عجا از كلياا أياا كاان سابب هاذا العجاز .فاإذا كاان
عجااز العاماال عجا از جزئيااا فااال تنتهااي عالقااة العماال بهااذا العجااز ،إال إذا
ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمال يساتطيع العامال أن يقاوم
بااه علااي وجااه ماارض .ويثباات وجااود أو عاادم وجااود العماال األخاار وفقااا
( ) الطعن رقم  911لسنة  52ق جلسة  33ابريل 419
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( )3نقض مدني  411/3/ 7موسوعة الهواري ج -9ص . 17
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ألحكام قانون التامين االجتماعي .واذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر كان
علي صاحب العمل بناء علي طلب العامل أن ينقله إلي ذلك العمال ماع
عدم اإلخالل بأحكام قانون التامين االجتماعي".
و فاي ضااوء الانص السااابق ،سنوضاح عجااز العامال عاان القيااام
بالعمل الملقى على عاتقه ،كسبب من أسباب إستحالة تنفيذ العقد ،مان
خالل:

أوال :المقصود بعجز العامل:
عرفااات الماااادة الخامساااة الفقااارة الثامناااة مااان قاااانون التأميناااات
اإلجتماعيااة رقاام  74لساانة  ، 475العجااز المسااتديم بأنااه " كاال عجااز
يااؤدي بصاافة مسااتديمة إلااى فقاادان المااؤمن عليااه  ،لقدرتااه علااي العماال
كليا أو جزئياا فاي مهنتاه األصاليةأو قدرتاه علاى الكساب بوجاه عاام ،و
حاالت األمراض العقلية ،و كذلك األمراض المستعصية التاي يصادر بهاا
قرار من وزير التأمينات اإلجتماعية باإلتفاق مع وزير الصحة" .
و قضت محكمة الانقض المصارية باأن " المقصاود باالعجز المبارر
إلنهاااء العقااد ،هااو العجااز عاان أداء العماال المتفااق عليااه ،بصاافة دائمااة
على وجاه مارض ،و لاو كاان العامال قااد ار علاى أداء أعماال آخارى مان
نوع مغاير ،و ال يشترط أن يكون العامل عاج از عجا از كاامال  ،بال يكفاي
أن يكون غير قاد ار على أداء ذات العمل المتفق علياه  ،و ال يلتازم رب
25

العمل بإسناد عمل آخر إليه".

( )

.

ثانيا :أنواع العجز:
ماان نااص المااادة  39 /ماان قااانون العماال ،يوجااد نوعااان ماان
عجز العامل عن أداء العمل المنوط به ،علي النحو التالي:
أ -العجز الجزئي المستديم:
ال ياااؤدي إلاااي انتهااااء عقاااد العمااال ،و ال يعاااد ساااببا مااان أساااباب
إسااتحالة تنفيااذ عقااد العماال ،إال إذا ثباات عاادم وجااود عماال آخاار لاادي
صاااحب العماال يناسااب هااذا العاماال ،وذلااك وفقااا ألحكااام قااانون التااامين
االجتماعي .
حيث يعد العجز الجزئي سببا إلستحالة تنفيذ العقاد ،و ياؤدي إلاي
إنهاء خدمة المؤمن عليه للعجاز الجزئاي المساتديم ،شارطه عادم وجاود
عمل آخر لدى صاحب العمل ،إستثناؤه ،تحديد حاالتاه بقارار مان وزيار
التأمينات االجتماعية

()3

.

( ) نقض مدني – الطعن رقم  176لسنة 94
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( )3نقض مدني  -الطعن رقم 51
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لسنة  61ق جلسة  31نوفمبر

و صدر قرار وزير التأمينات االجتماعية رقم  27لسنة  444بشأن
لجان إثبات عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه
صاحب

العجز

الجزئى

،

الصادر

في

/ 1

/1

444

وزير التأمينات والشئون االجتماعية:
بعد اإلطالع على قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 74
لسنة  475والقوانين المعدلة والمكملة له ،وعلى قرار وزير التأمينات
رقم  31لسنة  411بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل أخر لدى
صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى  ،وعلى موافقة
و ازرات الصحة والقوى العاملة والهجرة والدولة للتنمية اإلدارية،
قاارر
مادة

:تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة ( ) 1بند" "2من

قانون التأمين اإلجتماعى المشار إليه  ،على الوجه االتى :
أوأل  :بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة
والهيئات العامة.
 مدير المنطقة المختصة بصندوق التامين االجتماعى للعاملين بالقطاعالحكومى  .........رئيسا.
 -3ممثل مديرية التنظيم واالدارة بالمحافظة.
 -2طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
 -9ممثل عن صاحب العمل.
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 -5ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة  ،فى
حالة عدم وجود لجنة نقابية ) نائب مدير المنطقة  ....مقر ار.
ثانيا  :بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى اإلعمال العام
والخاص:
 مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين االجتماعى للعاملين بقطاعىاألعمال العام والخاص .......رئيسا.
 -3ممثل مديرية القوى العاملة.
 -2طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
 -9ممثل عن صاحب العمل.
 -5ممثل عن التنظيم النقابى ( او النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة
نقابية (
مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة.........مقر ار.
مادة  : 3إذا قررت اللجنة الطبية المختصة ثبوت عجز المؤمن عليه
عج از جزئيا مستديما يحول بينه وبين أداء عمله األصلى  ،ولم يكن
لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب
العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المنصوص عليها فى
المادة األولى خالل شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه
بمعرفة اللجنة الطبية أو مكتب التأمينات المختص ويعتبر سكوت
صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خالل هذا
28

الميعاد إق ار ار منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه
 ،كما يكون للمؤمن عليه خالل شهرين من تاريخ علمه بقرار من
اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة
 ،ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خالل هذا الميعاد إق ار ار
منه بقبول العمل اآلخر.
مادة  : 2يقدم الطلب المشار إليه فى المادة السابقة إلى :
 مدير المنطقة المختصة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهازاإلدارى للدولة والهيئات العامة.
 مدير مكتب التأمينات المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملينبقطاعى األعمال العام والخاص  ،وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات
إرسالها إلى اللجنة المختصة خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ
ورودها إليه  ،وفى جميع األحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية:
أ -شهادة ثبوت العجز.
ب -أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية اإلطالع عليها إلثبات
الحالة وتسلم هذه األوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول.
مادة  : 9تعد كل لجنة سجال تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها  ،ويشمل
على االخص البيانات اآلتية :
 رقم وتاريخ ورود الطلب إلى الجهة.29

 -3إسم صاحب العمل وعنوانه ورقمه التأميني.
 -2نوع نشاط صاحب العمل ورقم المنشأة.
 -9إسم المؤمن عليه ومهنته االصلية ونوع العجز الجزئى الثابت فى
شأنه.
 -5تاريخ إرسال الطلب إلى اللجنة .
مادة  : 5تعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
مادة  : 6على رئيس اللجنة أن يحدد موعدا إلنعقاد اللجنة خالل
عشرة أيام على األكثر من تاريخ ورود الطلب  ،وعلى مقرر اللجنة أن
يخطر المؤمن عليه واعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحاالت
المعروضة  ،وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بإسبوع على األقل ويكون
األخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقيا
عند الضرورة.
مادة  : 7ال يكون إنعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور جميع أعضائها
بأنفسهم  ،على إنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة
الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
مادة  : 1تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة
العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء
عمله األصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل
للمؤمن عليه  ،وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة
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للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وصدر قرارها فى غيبته،
وللجنة فى سبيل ذلك ان تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك
المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات واألوراق التى ترى اللجنة
اإلطالع عليها وعلى االخص جداول الوظائف بالجهة  ،وذلك بالنسبة
للعاملين بالحكومة والقطاع العام .وفى جميع األحوال يجب أال يتعارض
القيام بالوظيفة أو العمل االخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
مادة  : 4يحرر مقرر اللجنة محض ار باعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد
جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من ق اررات.
مادة 1

 :تصدر اللجنة قرارها باالغلبية المطلقة ألصوات عدد

الحاضرين  ،وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .وعلى
اللجنة أن تصدر قرارها خالل شهر على األكثر من تاريخ أول إجتماع
لها ويوقع عليه من األعضاء .ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها
خالل ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به واصدار القرار
نهائيا.
مادة

 :يخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل

بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو
بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة

المختصة بصندوق التأمين

اإلجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أو مكتب التأمينات المختص
31

بصندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين بقطاعى األعمال العام والخاص
بحسب األحوال  ،وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة  : 3ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب
العجز الجزئى المستديم إال بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر
مناسب لدى صاحب العمل.
مادة  : 2تنعقد اللجنة مرة على األقل شهريا ويحدد رئيس الصندوق
المختص مكافأة حضور الجلسات .
مادة  : 9يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة 5

 :ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية  ،ويعمل به من

تاريخ صدوره.
ولو وجد هذا العمل اآلخر ،يحق للعامل أن يطلب من صاحب
العمل أن ينقله إلي هذا العمل األخر ،مع حقه في األجر.
وهناااك ماان ياارى أن العجااز س اواء أك اان كليااا أو جزئيااا ،يااؤدي إلااي
انتهاااء عقااد العماال ،حتااى ولااو كااان هناااك عماال آخاار يسااتطيع العاماال
القيام به ،بشرط أن العجز دائم ال يرجى شفائه( ).
ويثبت عجز العامل عن أداء العمل بقرار مان الجهاة الطبياة المختصاة،
أي طبيب العمل ،وللعامل أن يثبت عكس ذلك بشهادة طبية أيضا.
( ) د .أيهاب حسن إسماعيل :شرح قانون العمل  -القاهرة –  - 413ص
.2 9
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ب -العجز الكلي المستديم.
العجااز الكلااي يعااد ساابب ماان أسااباب انتهاااء العقااد ،كحالااة ماان
حاالت استحالة التنفيذ ،وهو ذلك العجاز الاذي يفقاد العامال قدرتاه علاي
العماال كليااا ،ويااؤدي إلااي عاادم قدرتااه علااي الكسااب ،وعاادم قدرتااه علااي
االستمرار في مهنته األصلية.
ومن ثم فمعيار تحديد العجز الكلي هو عدم القدرة علي الكسب( ).
وينتهي عقد العمل سواء أكان محدد المادة ،أو غيار محادد المادة
بعجز العامل كليا عن أداء العمل ،أو عجزه جزئيا عن أداء العمل ما لم
يوجد عمل آخر يطلب العامل االنتقال إليه ويوفره له صاحب العمل.
و يثبت العجز بإعتباره واقعة مادية جائز ،بكافة الطرق ،ماؤداه
ال سلطان على محكمة الموضوع في إستخالصه من أدلة الدعوى

()3

.

المطلب الثالث
بلوغ العامل سن التقاعد
يعد بلوغ العامل سن التقاعد ،سببا من أسباب استحالة تنفيذ
( ) د .جالل إبراهيم ، .د .فاطمة الرزاز :الوسيط في شرح قانون العمل و
التأمينات اإلجتماعية –  -311ص .224

( )3نقض مدني – الطعن رقم 711
. 447
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لسنة

 6ق – جلسة 3

يناير

العقد من جانب العامل ،و الذي يؤدي الى انتهاء عقد العمل.
فذهبت المادة  / 35عمل علي انه" :ال يجوز تحديد سان للتقاعاد
تقل عن ستين سنة ،ويجوز لصاحب العمال إنهااء عقاد العامال إذا بلاغ
سن الستين ،ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعاد
بلوغه هذا السن ،ففي هذه الحالة ال ينتهي العقد إال بانقضاء مدته".
ومن هذا النص يتضح أن سن التقاعد في قانون العمل هو ساتين
ساانة ،ومتااى بلااغ العاماال ساان السااتين ينتهااي عقااده ،دون حاجااة إلااي
إخطار مسبق من احد الطرفين( ).
وقد أعطى القانون للعامل الحاق فاي االساتمرار فاي العمال إذا كاان
عقد العمل محدد المدة وتنتهي مدته بعد بلوغ سن الستين.
وبذلك يكون بلاوغ العامال سان الساتين سابب ال نتهااء العقاد ،ولكان
يحق لصاحب العمل وبعد رضاء العامل أن يستمر العامل في عمله بعد
بلااوغ ساان السااتين ،ويعااد اسااتمراره فااي العماال لاايس مكماال لعقااد العماال،
وانمااا يعااد هااذا عقااد عماال جديااد غياار محاادد الماادة ال يجااوز إنهاااؤه ماان
جانب واحد دون مبرر وبال إخطار مسبق(.)3
( ) طعن مدني رقم  591لسنة  96قضائية بتاريخ  - 413/3/33هواري ج
 -5ص  - 95مشار إليه لدي د .همام محمد محمود :المرجع السابق -ص

 -6 6هامش رقم .

( )3د .السيد عيد نايل :المرجع السابق -ص .92
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و قضااات محكماااة الااانقض فاااي هاااذا الشاااأن بأناااه " ،ماااا رأت الااادار
المطعون ضدها تقريره في الالئحة التي أصدرتها في عام  ، 462مان
تحديااد ساان السااتين لتقاعااد موظفيهااا ،إنمااا هااو -و علااى مااا جاارى بااه
قضاااء هااذه المحكمااة -تصاارف صااادر ماان صاااحب العماال بمااا لااه ماان
سلطة مطلقاة فاي إدارة منشاأته و تنظايم العمال فيهاا علاى الوجاه الاذي
ياراه كفاايال بتحقيااق مصااالحه ،و لمااا كااان الحكاام المطعااون فيااه قااد أقااام
قضاءه على أن إحالة الطااعن إلاى التقاعاد لبلوغاه سان الساتين ،تمات
فااي ظاال أحكامااه الالئحااة المشااار اليهااا  ،و مااا نصاات عليااه ماان أحكااام
تنظيمية سارية المفعول منذ تقريرها.) (".
وتاانص المااادة 2/ 35ماان قااانون العماال علااي انااه" :وفااي جميااع
األحوال يجب عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمين االجتماعي فيما يتعلق
بسن استحقاق المعااش ويحاق للعامال االساتمرار فاي العمال بعاد بلوغاه
هذا السن استكماال للمدة الموجبة الستحقاق المعاش".
وماان الاانص السااابق ،فماان حااق العاماال االسااتمرار فااي العماال بعااد
بلوغ سن الستين ،حتى يمكنه استكمال مدة االشتراك الموجبة للحصول
علي المعاش ،وذلك طبقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية(.)3
( ) نقض مدني :الطعن رقم  75لسنة  24بجلسة  35يناير 475
مكتب فني  – 36ص .399

( )3م62/

–

من قانون التأمينات االجتماعية رقم  74لسنة  . 475والتي
35

ومااان ثااام إذا بلاااغ العامااال سااان الساااتين ،وكاااان قاااد اساااتكمل مااادد
االشتراك الموجبة الساتحقاق معااش الشايخوخة ،فاال يحاق لاه المطالباة
باالستمرار في العمل ببلوغ سن الستين.
وحاااق العامااال فاااي االساااتمرار فاااي العمااال بعاااد بلاااوغ سااان الساااتين
الستكمال المعاش ،وليس لتحسين المعاش( ).
وجاء المشارع فاي الفقارة الثانياة مان قاانون التأميناات االجتماعياة
بالنص علي حق صاحب العمل فاي إنهااء عقاد العامال ،الاذي بلاغ سان
الساااتين ،حتاااى ولاااو لااام يكااان قاااد اساااتوفى المااادة المؤهلاااة الساااتحقاق
المعاش ،وذلك في حالة قيام صاحب العمل بسداد قيمة االشتراكات عن
المدد المتبقية عليه.
أما في القانون الفرنسي فتعد اإلحالة إلي المعاش « la retraite » .
 ،من صور استحالة تنفيذ عقد العمل.

تنص علي انه":يكون للمؤمن عليه الموجود بالخدمة بعد تاريخ العمل

بهذا القانون الحق في االستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين
الستكمال المدة الموجبة الستحقاقه معاش الشيخوخة ،وذلك إذا كانت

مدة اشتراكه في التأمين غير كافية".....

( ) د .احمد حسن البرعي ،د .رامي أحمد البرعي :الوسيط في التشريعات
اإلجتماعية – الجزء الثاني  -شرح عقد العمل الفردي وفقا ألحكام

القانون  3لسنة  -3112دار النهضة العربية – القاهرة  -3114ص

.115
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و هناااك فاارق بااين الوصااول إلااي ساان التقاعااد ،وهااو ( 65س انة)
طبقا ألخر تعديل للقانون . loi du 23 août 2003وبذلك ينتهي عقد
العمل لوصاول العامال سان التقاعاد ،وباين إحالاة صااحب العمال العامال
إلااي المعاااش قباال بلااوغ هااذا الساان ،أو مااا نسااميه بالمعاااش المبكاار فااي
مصر ،ويتم من خالل مبادرة من صاحب العمل ،ويطلق عليه« Mise .
»  à la retraiteوالباد وان يلتازم صااحب العمال بمادة اإلخطاار فاي
حالة اإلحالة إلي المعاش( ).
1237-6 « L'employeur qui décide une

Art

mise à la retraite respecte un préavis dont la
durée est déterminée conformément à l'article L.
» 1234-1
أو أن يقوم العامل نفسه بطلب إحالته إلي المعااش قبال بلاوغ سان
المعاش ،وذلك عنادما يصال العامال إلاي سان  61سانة .ويطلاق علياه
» .« Départe à la retraite
وفي كلتا الحالتين يستحق العامل تعويض بعد إنهاء عقده(.)3
ويكون التعويض في حالة اإلحالاة إلاي المعااش بطلاب مان العامال
Art. L. 1237-6. code du travail.
Brigitte HESS-FALLON, "droit du travail." 2005. P. 123.
, Antoine CRISTAU. Op. P.147.
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)(1
)(2

كالتالي( ):
 إذا كانت األقدمية ( ) 1سنوات فان التعاويض يكاون نصاف شاهر عانكل سنة.
 -3إذا كانت األقدمية ( ) 5سنة يكون التعويض شهر كامل عن كل سنة.
 -2إذا كانت األقدمية ( )31سنة يكون التعويض شهرين عن كل سنة.
ويسااتحق العاماال تعويضااا يساااوي تعااويض الفصاال ماان الخدمااة إذا
كاناات اإلحالااة للتقاعااد بمبااادرة ماان صاااحب العماال( ،)3وتكااون اإلحالااة
للمعاش في العقود غير محددة المدة.

المطلب الرابع
وفاة العامل
تاانص المااادة ( ) 32ماان قااانون العماال الحااالي علااي انااه "ينتهااي
عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعاد القانونياة المقاررة
وال ينتهااااي عقااااد العماااال بوفاااااة صاااااحب العماااال ،إال إذا كااااان قااااد اباااارم
العتبارات تتعلق بشخص العامل ،أو نشاطه الذي ينقطع بوفاته"(.)2
ومن نص القانون يتضح لنا أن عقاد العمال يساتحيل تنفياذه بوفااة
La loi du 10 décembre 1977. De la sécurité sociale.
Antoine CRISTAU. Opt. p. 148.

)(1
)(2

( )2وكانت تقابلها في القانون الملغي المادة  3/ 7وكذلك المادة / 647
من القانون المدني والتي تنص علي أنه "ينفسخ العقد بوفاة العامل"
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العامل ،سواء أكان العقد محادد المادة ،أو غيار محادد المادة ،ولماا كاان
عقد العمل يعتمد في تنفيذه علي شخص العامل ،وحيث أن أداء العامل
العمل بنفسه من أهم االلتزامات الملقاة علي عاتقاه ،فاان وفااة العامال
تؤدي إلي انتهاء العقد( ).
وال يمكن إلزام ورثة العمل باالستمرار فاي تنفياذ العقاد( ،)3أماا وفااة
صاحب العمل ال تؤدي إلي انقضاء عقد العمل ،ما لم تكن شخصية رب
العمل قد روعيت عند إبرام العقد(.)2
وبذلك يمكن التفرقة بين حالتين للوفاة كسبب من أسباب إساتحالة
تنفيذ العقد ،على النحو التالي:
أوال  :وفاة العامل.
ونجد أن وفاة العامل تؤدي إلاي انتهااء العقاد ،ساواء أكانات الوفااة
حقيقة أو حكماا( .)9وينتهاي عقاد العمال فاي هاذه الحالاة بقاوة القاانون،
( ) د .احمد حسن البرعي  ،د .رامى أحمد البرعي :المرجع السابق  -ص
. 744

( )3د .إيهاب حسن إسماعيل :المرجع السابق .ص .2 9

( )2لمزيد من التفصيل راجع د .السيد عيد نايل :مدي تأثر االلتزامات العقدية
بوفاة المتعاقد -مركز البحوث  -السعودية 449

بعدها .

 -ص  .14وما

( )9وتكون الوفاة حكما وذلك بموجب حكم قضائي أو قرار نهائي من رئيس
مجلس الوزراء أو وزير الدفاع وذلك في أحوال الفقد .ولمزيد من
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حتى ولو كان سبب الوفاة االنتحار( ).
وال يمكن أن يحل الورثااة محل العامل فاي عقاااد العماال ،حتاى ولاو
قام احد الورثة باالحلول محال العامال المتاوفى ،ففاي تلاك الحالاة ال يعاد
امتااداد لعقااد العماال وانمااا يكااون العقااد المباارم بااين احااد الورثااة وصاااحب
العمل عقد عمل جديد.
ثانيا  :وفاة صاحب العمل.
وفاااة صاااحب العماال ال تااؤدي إلااي إسااتحالة تنفيااذ العقااد ،و إنهاااء
العقااد إال إذا كاناات شخصااية رب العماال محاال اعتبااار فااي العقااد ،ولكاان
األصاال أن شخصااية رب العماال ليساات محاال اعتبااار فااي التعاقااد ،حيااث
يستمر عقد العمال بعاد وفااة رب العمال ،حياث يساتطيع خلفاه أو ورثتاه
أن يحل محله في إدارة العمل والوفاء بأجر العامل(.)3
المعلومات عن أحكام الفقد وأحواله راجع المدخل للعلوم القانونية نظرية

الحق .د .مصطفي عبد الجواد :مصادر االلتزام ( -الجزء الثاني) دار
النهضة العربية  -3119 -ص .523

( ) د .عبد الودود يحيي :دروس في النظرية العامة لاللتزامات ( -الجزء
األول)مصادر االلتزام  -دار النهضة

،319

العربية474/ 471

 -ص

حيث يري سيادته أن انتحار العامل ال يؤثر علي استحقاقه

للحقوق المقررة له بالرغم من أن االنتحار منافي لألخالق واألديان

فالمهم هنا وقوع الوفاة ألي سبب كانت .

( )3د .محمد حسين منصور :قانون العمل  -دار الجامعة الجديدة -
اإلسكندرية  - 3117ص .216
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حيث ال يؤدي وفااة صااحب العمال إلاي توقاف النشااط ،إال إذا كاان
النشاااط الااذي يقااوم بااه رب العماال شخصاايته محاال اعتبااار ،مثااال ذلااك
المحامي الذي يستخدم آخرين في مكتبه.
ففي هذه الحاالت تكون شخصية رب العمل محل اعتبار فاي العقاد
ومن ثم ال يمكن لغيره أن يحل محله فاي تنفياذ العقاد ،وفاي تلاك الحالاة
ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل.
وبوفاة العامال ينتهاي عقاد العمال ،وكاذلك بوفااة صااحب العمال إذا
كانااات شخصااايته محااال اعتباااار .ويوضاااح القاااانون كاااذلك فاااي الماااادة
32

(

) .حقااوق العاماال فااي حالااة الوفاااة حيااث يحااق لااه أن يتقاضااى

ورثته نفقاات تجهياز الجثماان والجناازة .وباذلك تكاون الوفااة سابب عاام
من أسباب انتهاء عقد العمل.

( ) وتنص المادة  3/ 32من قانون العمل علي انه:
"إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل ألسرته ما يعادل
اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني مائتان وخمسون

جنيها ،كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كامال عن الشهر الذي توفي

فيه والشهرين التالين له طبقا لقواعد التأمين االجتماعي "

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي
استقدم العامل منها ،أو الجهة التي تطلب األسرة نقله إليها.
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المطلب الخامس
قيام العامل بأداء العمل المتفق عليه
من صور إستحالة تنفيذ عقد العمل ،قيام العامل بأداء العمل المتفق
عليه( ) ،حيث ال مجال إلستمرار العقد ،فبإنتهاء عقد العمل المبرم
لعمل موسمي ،أو عرضي ،أو مؤقت ،أو محدد المدة ،ال يمكن
إستمراره بعد ذلك ،إال باتفاق جديد ،و عقد جديد ،و سوف نتعرف على
ذلك في النقاط التالية:

أوال  :المقصود بالعمل الموسمي والعمل العرضي والعمل
المؤقت:
أوضح قانون العمل الجديد في المادة األولي منه كل من
المصطلحات اآلتية:
"و -العمل الموسمي -:العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف
عليها.
ه  -العمل العرضي -:العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله
صاحب العمل من نشاط وال يستغرق انجازه أكثر من ستة أشهر.
د -العمل المؤقت  -:العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله
( ) د .احمد حسن البرعي  ،د .رامى أحمد البرعي :المرجع السابق – ص
.1 6
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صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة انجازه مدة محددة ،أو ينصب
علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه".
وبذلك يكون المشرع قد حدد المقصود بكل من العمل الموسمي
والعرضي والمؤقت.
ثانيا  -:كيفية انتهاء عقد العمل الموسمي والعرضي والمؤقت.
كانت المادة

 7من القانون الملغي رقم 27

لسنة

41

تنص علي انه:
"تنقضي عالقة العمل ألحد األسباب اآلتية:
ب -انتهاء الموسم إذا كان العمل موسميا.
ج -انتهاء العمل العرضي أو المؤقت".
إما قانون العمل الجديد فلم يأت بنص مماثل ،وانما نص فقط
علي انتهاء عقد العمل المبرم النجاز عمل معين فقط أو العمل المؤقت
أو العرضي .وذلك بموجب نص المادة ( ) 17من قانون العمل الحالي
والتي تنص علي" :إذا ابرم عقد العمل النجاز عمل معين ينتهي العقد
بانجاز هذا العمل ،فإذا استغرق االنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات
ال يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام انجاز العمل ".
وبذلك نجد أن القانون قد اغفل النص علي انتهاء العقد الموسمي
والعقد العرضي بخالف قانون العمل الملغي الذي قنن هذه المسألة.
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أ -انتهاء العمل الموسمي:
من تعريف العمل الموسمي يتضح أن عقد العمل الموسمي
ينتهي بانتهاء الموسم المحدد ،فمثال لو ابرم عقد عمل لجني القطن
مثال ،فينتهي العقد بانتهاء موسم القطن.
ب -انتهاء العمل العرضي والمؤقت:
بموجب نص القانون يتضح أن عقد العمل العرضي أو المؤقت،
هو الذي يبرم النجاز عمل معين ومن ثم فان العقد ينتهي بانتهاء هذا
العمل ،كما جاء القانون الحالي بحكم جديد ،وهو أن إذا استغرق
انجاز العمل المبرم العقد علي أساسه أكثر من خمس سنوات ،ال يجوز
إنهاء العقد قبل انجاز العمل المبرم العقد علي أساسه بأي حال من
األحوال.
وبذلك فان العقد المبرم لعمل معين سواء أكان مؤقت أو عرضي
فانه ينتهي بانتهاء هذا العمل ،وحتى يكون المتعاقدين علي بينة من
أمرهم سلفا ،ويعلموا الطبيعة المؤقتة أو العرضية أو الموسمية للعمل
الذي يقومون به ،وعلي بينة بموعد انتهاء العقد بطريقة محددة أو
قابلة للتحديد ،حيث ال يتضمن العقد غالبا ميعادا أو تاريخا إلنهائه
وانما يستعار ذلك من طبيعته المؤقتة( ).

( )

د .همام محمد محمود :المرجع السابق  -ص  .514وما بعدها.
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وبذلك نجد أن أول سبب إلستحالة تنفيذ عقد العمل هو انتهاء
الموسم ،إذا كان العمل موسمي أو انجاز العمل إذا كان العمل عرضي
أو مؤقت.

ثانيا :انتهاء عقد العمل محدد المدة:
تنص المادة ( ) 19من قانون العمل الحالي علي انه" :ينتهي
عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ،فإذا ابرم العقد لمدة تزيد علي
خمس سنوات ،جاز للعامل إنهاؤه بدون تعويض – عند انقضاء خمس
سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل اإلنهاء بثالثة أشهر".
وقبل أن نتعرض لمسألة انتهاء عقد العمل محدد المدة ،نوضح
أوال المقصود بعقد العمل محدد المدة ،ثم بعد ذلك نتعرض لمسألة
انتهاؤه.
أوال :المقصود بعقد العمل محدد المدة:
لم يعرف المشرع عقد العمل محدد المدة ،كما فعل عند التعرض
لعقد العمل المؤقت أو الموسمي ،وانما ترك ذلك للفقه.
وتدور كل التعريفات حول معني واحد وهو أن العقد محدد المدة
هو" ذلك العقد الذي يتفق طرفاه علي تحديد نهايته ،بواقعة مستقبلية
محققة الوقوع ،ال يتوقف ذلك علي إرادة احد طرفيه".
وبذلك يكون العقد محدد المدة إذا حدد تاريخ معين النتهائه ،أو
45

مدة معينة النتهائه ،سواء أكانت سنة أو أكثر .ويحق لكل من أطراف
العقد في ظل العقد محدد المدة إنهاؤه بعد إخطار الطرف األخر بانتهاء
العقد( ).
وكذلك يكون العقد محدد المدة إذا ابرم النجاز عمل معين ،ينتهي
العقد بانجاز هذا العمل( ،)3والبد أن ينص علي أن العقد محدد المدة،
حيث أن األصل أن العقد غير محدد المدة .فما لم ينص في العقد علي
انه محدد المدة فيعتبر العقد غير محدد المدة(.)2
وقد حدد المشرع في قانون العمل أقصي مدة للعقد محدد المدة،
وهي خمس سنوات ونص علي انه"إذا ابرم العقد لمدة تزيد عن خمس
سنوات يجوز لكل من طرفي العقد إنهاء العقد بدون تعويض بعد
انتهاء الخمس سنوات ،وذلك بشرط أن يقوم العامل بإخطار صاحب
العمل قبل اإلنهاء بثالثة شهور.
ولكن إذا كان العقد محدد المدة وانتهت مدته فان العقد ينتهي من
تلقاء نفسه دون حاجة إلي إخطار مسبق. )9(".
( ) م  .د .محمود سالمة جبر :اإلنهاء التعسفي لعقد العمل .الطبعة األولي.
 .3119ص. 3

( )3د .السيد عيد نايل :قانون العمل -دار النهضة العربية3111 -
 -311 /ص .922

( )2د .السيد محمد السيد عمران :المرجع السابق .ص .919
( )9د .عبد الودود يحيي :المرجع السابق -ص .222
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ثانيا :كيفية انتهاء العقد محدد المدة.
من خالل تعريف عقد العمل محدد المدة يمكنني الوصول إلي
كيفية انتهاؤه ،حيث أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة المحددة
له.
أما إذا ابرم العقد لمدة تزيد عن خمس سنوات يجوز للعامل أن
ينهي العقد دون تعويض مع إخطار صاحب العمل قبل اإلنهاء بثالثة
شهور( ).
أما إذا ابرم العقد للقيام بعمل معين فينتهي العقد بانجاز هذا
العمل .أما إذا استغرق انجاز هذا العمل مدة تزيد علي خمس سنوات
ال يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام انجاز العمل(.)3
وبحلول المدة المتفق عليها في العقد ينتهي العقد محدد المدة
بقوة القانون دون حاجة إلي أي إجراء وبدون تعويض(.)2
أما إذا قام احد طرفي العقد بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته فانه
يلتزم بالتعويض ألنه في تلك الحالة يكون اإلنهاء تعسفي ،ويتم

( ) م . 19 /عمل مصري.
( )3م 17 /عمل مصري.

( )2د .محمد حسين منصور :المرجع السابق -ص .912
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التعويض علي أساس ما لحق بالطرف األخر من ضرر( ).
ومن ثم إذ لم تنتهي مدة العقد ال يحق ألحد طرفيه إنهاء العقد
واال كان اإلنهاء مبتسر ،ومن يقوم باإلنهاء في تلك الحالة عليه
تعويض الطرف األخر.
أما إذا انقضت مدة العقد ينتهي العقد دون حاجة إلي أي إجراء
كما سبق القول .وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية(.)3
أما إذا لم تنتهي مدة العقد يجوز لطرفي العقد االتفاق علي إنهاؤه
قبل انتهاء مدته ،ولكن ال يجوز ذلك ألحد أطرافه ،حتى لو توافر لديه
سبب إلنهاء هذا العقد كعدم الكفاية مثال ،أو قيام صعوبات في تنفيذ
المهمة( .)2وبذلك ينتهي عقد العمل محدد المدة.

المطلب السادس
إبعاد العامل األجنبي
باإلضافة الى ما سبق ذكره من أسباب إستحالة تنفيذ عقاد العمال
من جانب العامال ،كاذلك رفاض تارخيص العمال للعامال ،إذ كاان أجنبياا،

( ) م.د.محمود سالمة جبر :اإلنهاء التعسفي لعقد العمل -الطبعة األولي-
 -3119ص.59

( )3د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص .592
( )2د .جمال الدين ذكي :عقد العمل في القانون المصري -الطبعة الثانية-
 - 413ص.529
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أو األمر الصادر بإبعاده عن البالد

( )

.

حيث نظم المشرع المصري عمال األجاناب فاي الفصال الثااني مان
الباب االول من الكتاب الثاني من قانون العمل رقم  3لسانة ،3112
تحت عنوان " تنظيم عمل األجانب".
فنص في المادة  37منه على أنه " يخضع إساتخدام األجاناب فاي
جميع منشآت القطاع الخاص  ،ووحدات القطاع العام و قطاع األعماال
العاااام و الهيئااااات العامااااة و اإلدارة المحليااااة و الجهاااااز اإلداري للدولااااة
لألحكااام الاااواردة فاااي هااذا الفصااال ،و ذلاااك مااع مراعااااة شااارط المعاملاااة
بالمثااال .و يحااادد الاااوزير المخاااتص حااااالت إعفااااء األجاناااب مااان هاااذا
الشرط".
كما نصت المادة  31على أنه " ال يجوز األجانب مزاولاة عماال إال
بعااد الحصااول علااى تاارخيص بااذلك ماان الااوزارة المختصااة ،و أن يكااون
مصرحا لهم بدخول البالد و اإلقامة بقصد العمل.
و يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أياة
مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية" .

( ) د .احمد حسن البرعي  ،د .رامى أحمد البرعي :المرجع السابق  -ص
.1 6
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و بذلك يحق لألجنبي اإلقامة و العمل في مصر ،و لكن
بشروط( ) ،نوضحها فيما يلي:
 شرط المعاملة بالمثل ،بمعنى أن دولة العامل األجنبي الذييعمل في مصر ،تقرر للمصريين المقيمين على أراضيها نفس الحق
في العمل.
 -3أن يكون مصرحا لهم بدخول البالد و اإلقامة بطريقة
مشروعة ،بأن يكون حامل جواز سفر صالح ،مؤشر عليه بخاتم
الوصول من السلطات المختصة المصرية،

و دخل البالد عن

طريق المنافذ الشرعية للبالد.
 -2أن يكون مصرح لألجنبي االقامة في مصر بقصد العمل ،و
يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية
مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
 -9الحصول على ترخيص بالعمل من الوزارة المختصة ،و هي
وزارة القوى العاملة ،و يحدد الوزير بقرار منه شروط الحصول على

( ) د .عبد المنعم زمزم :الجنسية و مركز األجانب في القانون الدولي و
القانون المصري المقارن -دار النهضة العربية – القاهرة

.934
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 -31ص

الترخيص بالعمل

( )

.

( ) قرار رقم  26لسنة  - 3112المعدل بالقرار رقم  343لسنة - 31 1
في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل لألجانب -نشر بالوقائع

المصرية العدد  73في  ،3112 – 1 - 3و الذي كان نصه كالتالي:
المادة  :يخضع استخدام االجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات

القطاع العام وقطاع االعمال العام والهيئات العامة واالدارة المحلية والجهاز

االداري للدولة لالحكام الخاصة بتنظيم عمل االجانب  ،وذلك مع مراعاة شرط
المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حاالت االعفاء من شرط

المعاملة بالمثل بناء على عرض االدارة المختصة .

المادة : 3ال يجوز لألجانب ان يزاولون عمال إال بعد الحصول على ترخيص

بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو

المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويتشرط أن يكون مصرحا لهم

بدخول البالد واالقامة بقصد العمل .ويستثنى من الحصول على الترخيص:
-المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر

العربية طرفا فيها وفي حدود تلك االتفاقيات مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
-الموظفون االداريون الموفدون للعمل مع اعضاء البعثات الدبلوماسية

والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية واالجنبية والمنظمات والوكاالت
التابعة للمنظمات االقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية  ،وذلك

بموجب ق اررات صادرة من السلطة المختصة ببالدهم  ،وعلى أال يسري هذا
االستثناء على الموظفين المحليين بذات المنشآت.

 المراسلون االجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.-رجال الدين االجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.

العاملون االجانب على السفن المصرية في اعالي البحار خارج المياةاالقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري.

العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.51

-العاملون بجمعية الوفاء واالمل.

-العاملون بمؤسسة هانز سيدل االلمانية في مجال الهيئة العامة

لالستعالمات بشرط عدم زيارتهم عن ثالثة.

-اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال االبحاث

المعمارية واالثاء المصرية القديمة.

-الوافدون خالل فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت  ،مع التصريح بذلك في

نشاط المنشأة ولمدة ال تتجاوز الستة أشهر ؛ مع اخطار االدارة العامة

لتراخيص عمل االجانب ببرنامج التدريب من حيث مدته وبيانات المتدربين ،
ويتم العرض على رئيس االدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل

البداء الرأي.

-فئات المستثمر االجنبي الحاصل على اقامة مستثمر لمزاولة نشاط بالبالد

ويلتزم كل من يستخدم اجنبيا أعقى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل،
بأن يحظر الجهة االدارية المختصة بذلك خالل  7أيام من مزاولة االجنبي

للعمل وكذا عند انتهاء فترة الستخدام لديه.

المادة : 2ال يجوز ان يزيد عدد العاملين األجانب في أي منشأة ولو تعددت
فروعها عن  % 1من مجموع عدد العاملين بها ،ويستثنى من ذلك الحاالت
التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض االدارة المختصة.

المادة : 9يراعى في منح تراخيص العمل لالجانب الشروط واالوضاع االتية:

ان تتناسب مؤهالت وخبرات االجنبي مع المهن المطلوب اإلذن له بالعملفيها

-حصول االجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح

المعمول بها في البالد.

عدم مزاحمة االجنبي لأليدي العاملة الوطنية.-االحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة  ،مع مراعاة حاجة ومصلحة البالد

االقتصادية للخبرة االجنبية.
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-التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين اجانب بتعيين

مساعدين مصريين تتناسب مؤهالتهم ومؤهالت الخبراء الفنيين االجانب

وتدريبهم على اعمالهم واعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.
-يفضل االجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البالد.

المادة : 5يحدد رسم الترخيص ألول مرة وعند التجديد ببلغ  511جنيه

مصري  ،ويستحق الرسم كامال عن السنة او كسورها ( قرار وزاري رقم 94

لسنة  ( 3111ويؤدي الرسم المشار اليه بحوالة بريدية تصدر باسم االجنبي
لصالح مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة .وفيما يتعلق

بتراخيص عمل االجانب الصادرة من المكاتب المحلقة بالهيئة العامة

لالستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات االموال والهيئة العامة للبترول ،
تصدر الحوالة بإسم االجنبي لصالح رئيس االدارة المركزية لالمانة العامة

بالوزارة .

المادة  :6تعفى فئات االجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار اليها

في المادة الخامسة:

رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاضبجمهورية مصر العربية.

-الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر

العربية او من السلطة الفلسطينية.

-رعايا الجمهورية اللبنانية العاملون بالبالد طبقا لشرط المعاملة بالمثل (قرار

وزاري رقم  4لسنة .)3114

-االيطاليون والمقيمون بالبالد لمدة ال تقل عن  5سنوات.

اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية (تنفيذا ألحكاماتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام  41بين مصر

واليونان).
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-االجانب المنصوص عليهم في االتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون

جمهورية مصر العربية طرفا فيهم وعلى ان ينص على االعفاء من الرسوم
صراحة وفي حدود العمل بتلك االتفاقيات  ،مع عدم االخالل بتحصيل الرسوم

المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء.

المادة  : 7على االجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل او المنشأة التي ترغب
في استخدامه التقدم بطلب مبرر للجهة االدارية المختصة مرفقا بها

المستندات اآلتية:

-ما يفيد سداد الرسم المقرر.

موافقة الجهة التي سيقوم بالعمل لديها اذا كان االجنبي هو طالبالترخيص.

-الترخيص بم ازولة المهنة في االحوال التي تقضي ذلك.

موافقة الجبهة المختصة برئاسة الجمهورية اذا كان االجنبي من الالجئينالسياسيين.

المادة  :1تصدر بطاقة الترخيص من الجهة االدارية المختصة وتسلم الى

الطالب خالل  91ساعة من تاريخ وصول موافقة الجهات االمنية المختصة.

المادة  :4يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوز اصداره لمدة تزيد على
ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة.

المادة  : 1يتم تجديد ترخيص بناء على طلب يقدم مرفقا به ما يفيد سداد
الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة وموافقة جبهة العمل على التجديد،

ويصدر الترخيص في هذه الحالة  -بعد ورود موافقة الجهات االمنية والمعنية
 -في ذات يوم تقديم الطلب عدا حاالت التجديد التي تستلزم العرض على

رئيس االدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل البداء الرأي  ،فيكون

اصدار الترخيص خالل  5يوما على االكثر .
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المادة

 :تستخرج بطاقة بدل فاقد او تالف للترخيص من الجهة االدارية

المختصة مع سداد رسم قيمته  11جنيه مصري  ،تؤدي طبقا لما توضح

بالمادة الخامسة  ،وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن  ،مرفقا به ما
يفيد سداد الرسم المقرر والبطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة

الجديدة في ذات يوم تقديم الطلب  ،هذا مع مراعاة الفئات المعافاة من رسوم
تراخيص العمل المشار اليها بالمادة السادسة.

المادة  : 3يلغى ترخيص عمل االجنبي في الحاالت االتية:
-اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف او االمانة او االداب العامة.

اذا اثبت االجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه انهاغير صحيحة.

اذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة او جهة عمل خالفا لمااستخرج الترخيص على اساسه.

 الحاالت التي تمس مصالح البالد االقتصادية او االجتماعية او االمنالقومي .

ويتم االلغاء بقرار من الوزير بعد عرض االدارة المختصة.

المادة  : 2تعد المنشآت التي تستخدم اجانب سجال تدون فيه البيانات

االتية:

اسم االجنبي ولقبه وتاريخ ميالده وجنسيته وديانته. -المهنة ومؤهالته ونوع العمل الذي يقوم به واالجر الذي يتقاضاه.

 -رقم وتاريخ اصدار الترخيص له في العمل.

-اسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على اعمال الخبير االجنبي وتلتزم

المنشآت التي تستخدم االجانب بإخطار الجهة االدارية المختصة بانتهاء

التعاقد مع االجنبي او تركه العملوما يفيد تسليم بطاقة او ايصال الترخيص

بالعمل الخاص به.
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و مادامت توافرت الشروط السابقة ،يحق لألجنبي العمل في مصر
 ،طبقا للقرار السابق ذكره ،و لكن إذا لم يستطيع االجنبي من القيام
بعمله لظروف خارجه عن إرادته ،فأنه يستحيل تنفيذ عقد العمل .
فطبقا للمادة  ، 3من القرار السابق ذكره ،يلغى ترخيص عمل االجنبي
في الحاالت االتية:

 إذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف او االمانة او االدابالعامة.

 -3اذا اثبت االجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله
عليه انها غير صحيحة.

المادة  : 9على المنشآت التي تستخدم اجنبيا ان تخطر الجهة االدارية
المختصة خالل االسبوع االول من كل شهري يناير ويوليو من كل عام

بالبيانات االتية:

-كشف بأسماء االجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم

ومهنهم بارقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم واسماء المساعدين اذا

وجدوا.

-كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر

العربية.

المادة  : 5يحظر على االجانب االشتغال بالمهن واالعمال والحرف التالية:
-االرشاد السياحي.

-اعمال التصدير واالستيراد والتخلص الجمركي  ،ويستثنى حاملوا الجنسية

الفلسطينية المقيمون بالبالد من اعمال التخليص الجمركي.
المادة  : 6يلغي كل نص سابق احكام هذا القرار.
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 -2اذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة او جهة
عمل خالفا لما استخرج الترخيص على اساسه.

الحاالت التي تمس مصالح البالد االقتصادية او االجتماعية او االمن

القومي  ،ويتم االلغاء بقرار من الوزير بعد عرض االدارة المختصة.

و بتوافر حالة من الحاالت السابق ذكرها ،ال يستطيع العامل األجنبي

 ،اإلستمرار في عمله في مصر ،و كذلك في حالة إبعاد األجنبي عن

مصر يستحيل تنفيذ عقد العمل.

و يقصد بإبعاد األجنبي ،قرار يصدر من السلطة المختصة في
الدولة بمقتضاه تطلب الدولة من األجنبي المقيم بأراضيها مغادرة إقليم
الدولة خالل فترة زمنية معينة ،مع إكرهه على ذلك عند اإلقتضاء ،
إستنادا إلى ما يشكله وجود األجنبي بإقليمها من مساس بأمن الدولة
( )

و سالمتها

.

و تقوم الدولة بإبعاد االجنبي عن البالد إذا:
 قيام االجنبي بإرتكاب جريمة من شأنها المساس بأمن الدولة وسالمتها( ،)3كالتجسس ،و المؤامرات و الدسائس ضد الدولة المصرية.

( ) د .سراج أبو زيد  ،د .هشام أحمد محمود :الجنسية و مركز األجانب في
التشريع المصري و المقارن – دار النهضة العربية – بني سويف

 -31 6ص .93

( )3د .عبد المنعم زمزم :المرجع السابق – ص .955
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 -3الحكم على األجنبي في إحدى الجرائم اآلتية( ):
أ -الحكم على األجنبي في جريمة من الجرائم العادية.
ب -التسول و التشرد.
ت -حياة الفساد و الفجور.
و بذلك نكون قد غطينا بشىئ من اإليجاز اسباب إستحالة تنفيذ عقد
العمل  ،من جانب العامل.

المبحث الثاني
استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل
يمكننا أن نوضح أسباب انتهاء عقد العمال الساتحالة التنفياذ مان
جانب رب العمل وهي القوة القاهرة أو السبب األجنبي ،إغالق المنشأة،
و تغيير رب العمل ،وذلك علي النحو التالي:

المطلب االول
القوة القاهرة أو السبب األجنبي
سبق و أن وضحنا المقصود بالقوة القاهرة ،و التي هي مناط
( ) د .سراج أبو زيد  ،د .هشام أحمد محمود :المرجع السابق – ص .931
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إستحالة تنفيذ عقد العمل ،و من ثم إما وقف عقد العمل أو إنهائه.
و بناء عليه ،فإذا استحال علي صاحب العمل تنفيذ عقد العمل
لسبب أجنبي ،أو قوة قاهرة ينفسخ العقد بقوة القانون ،وتنقضي كافة
االلتزامات المترتبة علي هذا العقد ،دون ادني مسؤولية علي عاتق
صاحب العمل ،متى كانت االستحالة نهائية( ).
أمااا إذا كاناات االسااتحالة مؤقتااة ،فإنهااا ال تااؤدي إلااي إنهاااء عقااد
العمااال وانماااا تاااؤدي إلاااي وقاااف العقاااد ،وكاااذلك ال يترتاااب علاااي انااادماج
الشااركات انتهاااء عقااد العماال ،بالنساابة للعمااال الااذين تناادمج شااركاتهم،
وكذلك ال يترتب علي االندماج تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة علاي عقاد
العمل(.)3
وماان ثاام فمتااى قاماات االسااتحالة لساابب أجنبااي أو قااوة قاااهرة ماان
جانب صاحب العمال أدت إلاي عادم القادرة النهائياة علاي االساتمرار فاي
النشاط فاان عقاود العمال تنتهاي وبقاوة القاانون وبادون ادناي مساؤولية
علي صاحب العمل.

( ) د .محمد حسين منصور :المرجع السابق .ص .241
( )3د .احمد محمد محرز :اندماج الشركات -دار النهضة العربية -بدون
سنة نشر -ص  .375وما بعدها.
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المطلب الثاني
إغالق المنشأة نهائيا
و يقصد باإلغالق ،هو اإلجراء القانوني الذي يلجأ اليه صاحب
العمل لمواجهة صعوبات إقتصادية( ).
جري قضاء محكمة النقض علي أنه " من سلطة رب العمل تنظيم
منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل العادة تنظيمها ،وان أدي به ذلك
إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ،متي رأي من ظروف
العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغالق أحد فروع
المنشأة أو أحد أقسامها ،وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا
االنهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية،
ال يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي
التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ،وهو غير ملزم بأن يلحق
العامل المفصول بعمل آخر"(.)3
واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ،والتي تؤدي إلي عدم تنفيذ
صاحب العمل عقد العمل ،يتمثل في إغالق المنشأة بصفة نهائية،

( ) د .أحمد حسن البرعي ،د .رامي أحمد البرعي :المرجع السابق – ص
.761

( )3نقض مدني  -الطعن رقم  99لسنة  95ق -جلسة  7مايو - 411
مكتب فني  -سنة  - 2ص. 216
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ويتحقق اإلغالق النهائي في صور عدة منها ،تدمير المحل ،وقوع
زلزال ،أو نشوب حريق ال يرجع إلي خطأ صاحب العمل( ).
وكذلك انعدام المادة األولية بسبب الحرب ،أو صدور تشريع يحظر
إنتاج هذه السلعة التي تنتجها المنشأة ،ويترتب علي ذلك إستحالة
تنفيذ عقد العمل ،إلغالق المنشأة نهائيا.
و نصت المادة  4من قانون العمل الحالي ،علي أنه "ال يمنع من
الوفاء بجميع االلتزامات الناشئة طبقا للقانون ،حل المنشأة أو
تصفيتها أو إغالقها أو إفالسها "
و بذلك إذا إغلقت المنشأة فأنه يستحيل علي صاحب العمل تبعا لذلك،
أن ينفذ إلتزامه  ،فإذا كان اإلغالق النهائي فأنه يترتب عليه إستحالة
تنفيذ صاحب العمل إلتزاماته الناشئة عن عقد العمل بصفة نهائية(.)3
و قضت محكمة النقض المصرية بأنه " مفاد نص المادة
التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  27لسنة  41على
أنه "ال يمنع من الوفاء بجميع االلتزامات المنصوص عليها فى القانون
حل المنشأة أو تصفيتها أو إغالقها أو إفالسها أو إدماجها فى غيرها
أو انتقالها باإلرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلنى
أو النزول أو اإليجار أو غير ذلك من التصرفات .وفيما عدا حاالت
( ) د .عبد العزيز المرسي :شرح قانون العمل المصري .311 .ص .531
( )3د .محمود سالمة :المرجع السابق – ص .96
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التصفية واإلفالس واإلغالق النهائى المرخص فيه يظل عقد استخدام
عمال المنشأة قائما ويكون الخلف مسئوال بالتضامن مع أصحاب
األعمال السابقين عن تنفيذ جميع االلتزامات المذكورة" مفاده إن
إغالق المنشأة إغالقا نهائيا يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها.
وكان النص فى المادة  17من القانون سالف الذكر على أن "
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات
المنشآت لوقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها
بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة
واإلجراءات الخاصة بها والو ازرات والهيئات التى تمثل فيها وال يجوز
ألصحاب األعمال وقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو
نشاطها إال بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم
يخالف هذا النص" وكان هذا اإلجراء -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة  -ال يعدو أو يكون تقري ار لقواعد تنظيمية ال يلزم عن
مخالفتها أن يكون الفصل تعسفيا .وانه وان كان لمحكمة الموضوع
السلطة المطلقة فى تقدير قيام المبرر للفصل إال أن ذلك مشروط بأن
تكون األسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ويصلح ردا على
دفاع جوهرى تمسك به الخصوم .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت فى إنهاء عقد
المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من أنها قد
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أغلفت المصنوع عقب وفاة مورثها دون اتخاذ اإلجراءات المنصوص
عليها بالمادة  17من قانون العمل وكان هذا الذى خلص إليه الحكم
ال يصلح ردا على دفاع الطاعنة بأنها ليست لديها الدراية واإلمكانيات
الالزمة إلدارة المصنع بعد وفاة شقيقها الذى كان مختصما بإدارته
فقامت بإغالقه حتى ال يسبب لها خسائر مالية فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون

حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض اإلحالة"( ) .
و بناء عليه ،إذا كان إغالق المنشأة راجعا الى قوة قاهرة  ،أو
لسبب أجنبي ال يد لصاحب العمل فيه ،فإن عقود العمل في هذه الحالة
تنتهي بقوة القانون ،فور إغالق المنشأة ،سواء أكانت هذه العقود
محددة المدة أو غير محددة المدة.
و يجب أن يتوافر في السبب األجنبي الذي أدى إلى إغالق
المنشأة  ،كافة الشروط التي تقضي بها القواعد العامة فيما يتعلق
بالقوة القاهرة أو السبب األجنبي ،فيجب أن تكون الواقعة التي أدت إلى
إغالق المنشأة غير متوقعة ،و ال يمكن دفعها ،و ال ترجع إلى خطأ
صاحب العمل

()3

.

( ) نقض مدني  -الطعن رقم  191لسنة  71ق بجلسة  4مايو .3113
( )3د .محمد علي عمران :الوسيط في شرح قانون العمل – -3115
ص.221

63

مثال ذلك :حدوث حرب أدت إلى إنقطاع المواصالت و عدم
وصول المواد الخام الى المنشأة مما أدى إلى إغالقها ،أو صدور
تشريع بحظر الصناعة و التجارة التي تعمل بها المنشأة

( )

 ،أو وقوع

زلزال أدى إلى تهدم المنشأة و تلف كل المعدات بها ،أو نشوب حرب
بالمنشأة أتي علي المعدات بالهالك.
أما في القانون الفرنسي ،فأنه إذا انتهى النشاط أو توقف نهائيا
و من ثم اغلق المشروع  ،فأن الوظائف التي كانت عالقة بهذا النشاط
تختفي ،ومن ثم تنتفي الحكمة من تطبيق قاعدة إستمرار عقود العمل
إلستحالة التنفيذ(.)3

المطلب الثالث
تغيير رب العمل
لقيام الحالة الثالثة من حاالت االستحالة من جانب صاحب العمل
والتي تتمثل في تغيير صاحب العمل مع تغييار النشااط الاذي كاان يقاوم
به رب العمل القديم.
ومااان ثااام إذا تغيااار رب العمااال باالنتقاااال أو االنااادماج أو البياااع أو
( ) د .محمود سالمة :المرجع السابق – ص .97

( )3د .عثمان عبد الحميد الحفني :أثر تغير صاحب العمل علي عقود العمل
في القانونين الفرنسي و المصري (مع دراسة نقدية للمادة  54قانون

العمل األهلي الكويتي) – مطبوعات جامعة الكويت – 447

.11
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اإليجار أو الهبة أو غيرها ،بدون تغيار فاي نشااط المؤسساة ،فاال ياؤثر
ذلااك علااي عقااود العماال ،وتظاال العقااود سااارية فااي مواجهااة رب العماال
الجديد( ).
ويستمر العقاد فاي تلاك األحاوال دون حاجاة إلاي رضااء العامال أو
رب العماال ،كمااا تعتباار خدمااة العاماال متصاالة بمااا يترتااب علااي ذلااك ماان
نتااائج تااؤثر فااي حقوقااه( ،)3وهااذا االسااتم ارر ماان النظااام العااام المقاارر
لمصلحة العمل ،وهي قواعد ال يجوز االتفاق علي مخالفتها.
حيااث أن إنتقااال ملكيااة المنشااأة ماان صاااحب العماال إلااى غيااره بااأي
تصرف مهما كان نوعه ،ال يؤثر على عقاد العمال ،و يبقاى العقاد قائماا
بقوة القانون بين العامل و رب العمل الجديد ،كما لو كاان قاد أبارم معاه
منااذ البدايااة ،و ينصاارف إليااه أثااره ،و يكااون مساائوال عاان تنفيااذ جميااع
اإللتزامات المترتبة عليه

()2

.

حيث من المقرر أنه بالرجوع للقواعد العاماة ،مان إنتقاال عقاود
العمل ،مع المنشأة إلى صاحب العمل الجدياد ،لام يكان يمكان تقرياره إال
بانص خااص ،كمااا فعال قااانون العمال الحااالي فاي المااادة التاساعة منااه،
( ) د .حسين منصور :المرجع السابق -ص  ، .24الطعن رقم 3364
لسنة  59ق جلسة . 415/ 9 / 34

( )3د .همام محمد محمود :المرجع السابق -ص .6 3
( )2نقض مدني -الطعن رقم  631لسنة  91ق – جلسة  37مارس 477
– مكتب فني  – 31ص .743
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حيث أن تغيير صاحب العمل ،ال يترتب عليه إنقضاء عقود العمل التاي
كانت مبرمة بمعرفة صااحب العمال األول ،ألن ذلاك ال يعاد ساببا أجنبياا
عن صاحب العمل ،يجعل إلتزامه مستحيال

( )

.

و في هذا السياق ذهبت محكمة الانقض الفرنساية ،الاى أناه " ال
يشاترط أن يكاون المشاروع نفساه ،هاو الاذي يساتمر بال يكفاي إسااتمرار
النشاط ،الذي كان يمارسه العاملون قبل التغيير على النحو الذي يمكن
معااه القااول بااأن فاارص العماال و إمكانيتااه مااا زالاات قائمااة ،و ماان ثاام
يساااتطيع العماااال اإلساااتمرار فاااي مزاولاااة نشااااطهم ،رغااام تغيااار صااااحب
العمل

()3

.

أما إذا أدي االنتقال للمنشاة إلاي تغييار نشااطها ،ففاي تلاك الحالاة
ينتهي العقد إذا لام يساتطيع العامال القياام بالعمال الجدياد الاذي يفرضاه
تغيياار النشاااط ،و يعتباار ذلااك ماان صااور إسااتحالة تنفيااذ عقااود العماال،
حيث أن المادة التاسعة من قانون العمل تفترض وحدة المنشأة ،بالرغم
من تغيير صاحب العمل.
حيث أن إساتمرار عقاود العمال ،فاي حالاة تغيار صااحب العمال ،
كما سبق القول ،يفترض إستمرار المشاروع فاي مزاولاة نشااطه الساابق
( ) د .أحمد حسن البرعي ،د .رامي أحمد البرعي :المرجع السابق – ص
.769

(2) cass., soc., 6 mai 1982, bull., civ., p: 208 .
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و ذلك بعد إنتقاله إلى صاحب العمل الجديد ،و لذلك تنتفي الحكمة مان
إسااتمرار هااذه العقااود ،إذا باشاار صاااحب العماال الجديااد نشاااطا يختلااف
إختالفا جوهريا عن النشاط الساابق ،أو أن يقاوم صااحب العمال الجدياد
بإدخااال تعااديالت جوهريااة علااى شااروط العماال أو ظروفااه ،ماان شااأنها
تغيير طبيعة النشاط ،حياث تعتبار حالاة تغيار صااحب العمال مان صاور
إستحالة تنفيذ عقود العمل ،في الحاالت التالية( ):
أ -إختالف طبيعة النشاط :بإختالف طبيعة النشاط الجديد إختالفا جوهرياا
الااذي يمارسااه صاااحب العماال الجديااد المنتقاال اليااه المنشااأة بااأي صااورة
كانت ،عن النشاط الذي كان يمارسه صاحب العمال القاديم ،و فاي هاذه
الحالااة ال يمكاان الحااديث عاان إسااتمرار عقااود العماال مااع تغيياار صاااحب
العمل ،كصوره من صور إستحالة التنفيذ التي ال يد لصاحب العمل فاي
وجودها.
و فااي هااذا السااياق ،قضاات محكمااة الاانقض الفرنسااية ماان أنااه " فااي
الحالة التي كان يقوم فيها مصنع حراريات ،بتحويل القماماة إلاي رمااد،
ثاام إنتقاال المصاانع إلااى صاااحب عماال جديااد ،و الااذي قااام باادوره بتغيياار
طبيعااة النشاااط ،إلااى مصاانع إلنتاااج البخااار ،الااذي يسااتخدم فااي تشااغيل
السخانات الحديثة ،فال يمكن تطبيق قاعدة إستمرار عقود العمل"(.)3
( ) د .عثمان عبد الحميد الحفني :المرجع السابق – ص .42

(2) cass., soc., 6 juill. 1964, bull., civ., p: 418.
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ب -التعااديل الجااوهري فااي شااروط العماال أو ظروفااه :األصاال أنااه فااي حالااة
إجراء صاحب العمل أي تعاديل لشاروط أو ظاروف العمال داخال منشاأته
ال يؤثر على إستمرار عقود العمل ،متى كاان هاذا التعاديل غيار جاوهري
و ال يغير من طبيعة نشاط المنشأة.
و لذلك ذهب القضاء الفرنسي إلى أنه " ال يؤتر على إستمرار عقاود
العمل ،إستمرار النشاط نفسه أو نشاط مماثل  ،و ال يهم بعاد ذلاك قياام
صااااحب العمااال بإدخاااال تعاااديالت علاااى الطريقاااة التاااي ياااتم بهاااا توزياااع
البضاعة أو الطريقة التي تتم بها صناعة المالبس"( ).
أما في حالة قيام صاحب العمل الجديد ،بإجراء تعديالت جوهرية على
المشااروع بعااد إنتقالااه إليااه ،و الااذي أدى إلااى تغيياار طبيااة النشاااط ،فااال
تطبق قاعدة إستمرار عقود العمل ،و هذا ما قضات باه محكماة الانقض
الفرنسااية ،ماان أنااه " عاادم تطبيااق قاعاادة إسااتمرار عقااود العماال ،علااى
الحالااة ،التااي قااام فيهااا صاااحب العماال الجديااد ،باإلسااتغناء عاان عمااال
األمن و الحراسة ،بعد اإلستعانة بأجهزة مراقبة تلفزيونية حديثة ،تتاولى
عملية الحراسة عوضاَ عنهم" (.)3

(1) cass., soc., 9 juin. 1983, bull., civ., p: 225.

(2) cass., soc., 23 mai. 1984, bull., civ., p: 221.
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الفصل الثاني
االثار المترتبة علي استحالة التنفيذ
يترتاب علااي تاوافر صااورة ماان صاور إسااتحالة التنفياذ ،آثااار جمااه،
منها ما يؤدي إلى انتهاء عقد العمل ،و منها ما يؤدي إلى توقاف عقاد
العمل ،و هذا ما سنوضحه فيما يلي:

المبحث األول
أثر إستحالة التنفيذ المنهي لعقد العمل
البد وان نوضح فكرة انتهاء العقد عموما ،بالتعرف علي أنظماة
انتهاء العقد بالرجوع إلي أحكام القانون المدني ،وبعد ذلك نتعرف علاي
المقصود بانتهاء عقد العمال ،كاي نساتطيع التعارف علاى األثار المنهاي
إلستحالة التنفيذ ،و ذلك من خالل:

المطلب االول
األنظمة العامة النتهاء العقد
ماان خااالل هاااذا المطلااب نحاااول أن نلقااي نظاارة عامااااة علااي فكاارة
انتهاء العقد ،وذلك بان نوضح بإيجاز أنظمة انتهااء العقاد فاي القاانون
المصااري ،ثااام بعااد ذلاااك نوضااحها فاااي القااانون الفرنساااي ،حتااى يمكااان
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توضيح المقصود بانتهاء عقد العمل.

أوال-أنظمة انتهاء العقد في القانون المصري:
يقصد بانتهاء العقد إنقضائه وانحاللاه وزوالاه ،وقاد ينقضاي العقاد
بتنفيذ االلتزامات المتولدة عنه ،وقاد ينتهاي العقاد قبال تنفياذ االلتزاماات
المتولدة عنه ،لذلك يوجد نوعان النتهاء العقد :
أ -االنتهاء الطبيعي للعقد:
حيااث يقااوم كاال متعاقااد بتنفيااذ عااين مااا التاازم بااه فااي العقااد وبااذلك
ينتهي العقاد( ) ،ويطلاق الابعض علاي هاذا الناوع مان انتهاااء العقاد لفاظ
(اإلنقضاااء)( ،)3وبالرغم من انتهاء االلتزاماات المتولدة عن هاذا العقاد،
إال إن العقااد يبقااى سااندا لمااا رتبااه ماان آثااار ،و تنتهااي العقااود الزمنيااة
بانتهاء المدة المحددة في العقد(.)2
إمااا العقااود غياار محااددة الماادة فتنتهااي بإتفاااق الطاارفين بشااروط
معينة وفااي حاالت معينة سنتعرض لها الحقا عند الحاديث عان أساباب

( ) د .أحمد محمود سعد :النظرية العامة لاللتزامات (الجزء األول) مصادر
االلتزام -3116/3115 -ص 3 4وما بعدها.

( )3د .محمد حسام محمود لطفي :مصادر االلتزام -311 /3111 -ص
 3 7وما بعدها.

( )2د .مصطفى أحمد عبد الجواد :مصادر االلتزام (الجزء الثاني)  -دار
النهضة العربية -3119 -ص .521
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انتهاء عقد العمل.
ب -انتهاء العقد قبل تمام التنفيذ:
ينقضي العقد قبل تمام التنفيذ ،إي تنفيذ االلتزامات المتولادة عناه،
ويتم ذلك إما بحكم قضائي ،أو بإتفاق الطرفين ،أو باإلرادة المنفردة:
 الفسخ القضائي:في العقد الملزم للجانبين ،إذ لم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ عين ما
التاازم بااه ،كااان للمتعاقااد الااذي نفاااذ إلتزاماتااه الحااق فااي أن يمتنااع عاان
التنفياااذ كموقاااف سااالبي لحمااال المتعاقاااد اآلخااار علاااي التنفياااذ( ) ،أو أن
يطالب المتعاقاد اآلخار بفساخ العقاد عان طرياق القضااء فاي حالاة عادم
التنفيذ(.)3
حياث يقوم طالب الفسخ برفع دعوي لفساخ العقاد ،ولكان الباد مان
إنذار الطرف اآلخر قبل رفع الادعوي( ،)2إال فاي الحااالت المساتثناة مان
ذلااك والمنصااوص عليهااا فااي المااادة  331ماان القااانون الماادني ،وفااي
حالة رفع دعوي الفسخ ال يمكن أن يحكم به القاضي مان تلقااء نفساه،
( ) د.جميل الشرقاوي :النظرية العامة لاللتزام (الكتاب األول) مصادر
االلتزام .دار النهضة العربية 445.ص  939وما بعدها.

( )3د.عبدالودود يحيى :دروس في النظرية العامة لاللتزامات(الجزء األول) -
مصادر االلتزام -دار النهضة العربية - 474/ 471 -ص 51وما

بعدها.

( )2د .مصطفي عبد الجواد :المرجع السابق -ص .59
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وانما يجب أن يتمسك به من يطالب بفسخ العقد( ).
وفي هذه الحالة يكون الفسخ نظاما قضائيا ،ال يتم اإلتفااق علياه،
وانماااا يقضي به القاضي عند الطلب في حالة عادم تنفياذ احاد األطاراف
إلتزاماته التعاقدية.
وفي حالة الفسخ القضائي البد من توافر الشروط التالية:
أ -أن يكون العقد ملزم للجانبين.
ب -أن يخاال احااد المتعاقاادين بتنفيااذ التزامااه العقاادي( ،)3ويسااتوي أن يكااون
عدم التنفياذ كلياا أو جزئياا ،ماع عادم إغفاال السالطة التقديرياة للقاضاي
في حالة عدم التنفيذ الجزئي لبيان أهمياااة الجزء المتبقي دون تنفيذ.
ج -أن يكااون المتعاقااد طالااب الفسااخ قااد نفااذ التزاماتااه ،أو مسااتعد للتنفيااذ،
وهاااذا شااارط منطقاااي تقتضااايه العدالاااة ،حياااث ال يكاااون هاااو غيااار منفاااذ
اللت ازماته ،ويطالب غيره بالتنفيذ(.)2
متى توافرت الشروط السابق ذكرها حق للطرف المنفذ اللتزاماته أو
المستعد للتنفيذ أن يقوم برفع دعوى الفساخ بعاد إناذار المتعاقاد األخار،
( ) د .أحمد سعد :المرجع السابق -ص.333

( )3د .حسام لطفي :المرجع السابق -ص .33

( )2د .عبد الرازق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني(الجزء
األول) -نظرية االلتزام (مصادر االلتزام) -المجلد األول (العقد)  -دار
النهضة العربية - 41 -طبعة منقحة من المستشار .محمد الفقي،

و د.عبدالباسط جميعي :ص  463وما بعدها.
72

وللقاضاااي سااالطة تقديرياااة فاااي تقريااار الفساااخ مااان عدماااه ،كماااا يجاااوز
للقاضي أن يمنح المدين آجال إذا اقتضات الظاروف ذلاك ،كماا يحاق لاه
رفض الفسخ إذا كان هناك مقتضى لذلك( ).
كما يشترط لمنح المدين آجال للوفاء أن يطلب المدين ذلاك ،و اال
يتسبب ذلك في ضرر الدائن(.)3
وبذلك يكون للقاضي سلطة تقديرية في بيان كفاية أسباب الفسخ،
وال رقاباااة لمحكماااة الااانقض عليااااه فاااي ذلاااك متاااى أقااايم علاااي أساااباب
سائغة(.)2
 -3الفسخ اإلتفاقي
تنص المادة ( ) 51مدني علي انه "يجوز اإلتفاق علي أن يعتبار
العقد مفسوخا من تلقاء نفساه دون حاجاة إلاي حكام قضاائي عناد عادم
الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه ،وهذا االتفاق ال يعفاي مان األعاذار ،إال
إذا اتفاق المتعاقدين صراحة علي اإلعفاء منه".
و من خالل هاذا الانص ،نجاد أن العقاد يصابح مفساوخا مان تلقااء
( ) د .مصطفى عبد الجواد :المرجع السابق -ص  .593هامش .
( )3المادة  3/ 57مدني .

( )2الطعنان  397 ،396لسنة  32قضائية اجلسة  457/6/ 2س
ص - 576مشار إليه لدي أ .قمر موسي :الموسوعة الجامعة في
التعليق علي القانون المدني(الجزء الثاني)  -دار الفكر الجامعي-

اإلسكندرية  -3112-ص 7
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نفسااه ،متااى اخاال احااد المتعاقاادين أو كالهمااا االلتزامااات الناشاائة عاان
العقد ،وذلك بموجب شرط صريح في العقد( ).
ويعد هذا الشرط بمثابة إنهاء للعقااد بالنسابة للمساتقبل( ،)3ويطلاق
عليه البعض لفظ التقايل(.)2
وبذلك يكاون هاذا الناوع مان انتهااء العقاد عان طرياق االتفااق باين
طرفي العقاد ،وذلاك بتضامين العقاد شارط فاساخ صاريح ،فاي حالاة عادم
تنفيذ االلتزامات المتولدة عن العقد.
ويأخذ هذا الشرط أالتفاقي احدي الصور اآلتية:
أ -الصورة األولي ،اعتبار العقد مفسوخا عند اإلخالل بااللتزام التعاقدي:
إذا ن اص الطرفااان فااي العقااد علااي اعتباااره مفسااوخا عنااد اإلخااالل
بااللتزام التعاقدي ،ووقع هذا اإلخالل من احدهم ففي هاذه الحالاة يجاب

( ) د .عبد الودود يحيى :المرجع السابق -ص . 69
( )3د .جميل الشرقاوي :المرجع السابق -ص .991

( )2د .حسام لطفي  :المرجع السابق -ص  .3 7بينما نجد هناك "من
يفرق بين اإلقالة أو التقايل والفسخ" ومن ابرز هؤالء د .احمد سعد:

الذي يري سيادته أن "اإلقالة هي اتفاق الحق علي إبرام العقد إلنهاء

العالقة التعاقدية ،إما الفسخ فهو جزاء مترتب علي عدم التنفيذ ،كما يري

أن التقايل ال يرجع إلي اإلخالل بااللتزامات المتولدة عن العقد وانما
اتفاق الطرفين علي ذلك" راجع د.احمد سعد :المرجع السابق -ص

.326
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أن يتم إنذار المدين كما يتم اللجوء للقضاء لتقرير الفسخ.
و لذلك ال تضيف هاذه الحالاة جديادا( ) ،وللقاضاي سالطة تقديرياة
في تقرير الفسخ من عدمه.
ب -الص اورة الثانيااة ،اعتبااار العقااد مفسااوخا ماان تلقاااء نفسااه عنااد اإلخااالل
بااللتزام التعاقدي:
إذا نااص الطرفااان فااي العقااد علااي اعتباااره مفسااوخا ماان تلقاااء
نفسه عناد اإلخاالل باااللتزام التعاقادي ،ووقاع هاذا اإلخاالل مان احادهم،
فانه ال يمكن للقاضي إال الحكم بالفساخ أو التنفياذ إذا كاان ممكناا ،كماا
يلزم أيضا اإلعذار ،ويتم الفسخ بحكم قضائي.
ج -الصورة الثالثة ،إتفااق الطارفين علاي إعتباار العقاد مفساوخا مان تلقااء
نفسه ،دون الحاجة إلي حكم قضائي في حالة عدم التنفيذ.
ويلزم اإلعاذار فاي هاذه الحالاة أيضاا باالرغم مان عادم الحاجاة إلاي
حكم قضائي لتقرير الفسخ ،ولكن ال يمنع ذلك مان اللجاوء للقضااء فاي
حالة المنازعة من الطرف األخر في شروط الفسخ(.)3
د -الصورة الرابعة ،إتفاق الطرفين علي إعتبار العقد مفسوخا دون الحاجاة
إلي حكم قضائي أو إعذ ار:

( ) د مصطفي عبد الجواد :المرجع السابق -ص .521
( )3د .عبد الودود يحيى :المرجع السابق -ص . 6
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وتلك هي صور الشرط الذي ياتم تضامينه فاي العقاد إلعتباار العقاد
مفسوخا في حالة عدم التنفيذ ،وال يشترط ألفاظ معينة لقيام هذا الشارط
الفاسخ في العقد ،وانما يتم بأي لفظ ،ولمحكماة الموضاوع تفساير هاذا
الشرط بدون رقابة من محكمة النقض عليها( ).
 -2الفسخ القانوني:
ويقع هذا النوع من الفساخ بقاوة القاانون ،دون الحاجاة إلاي اتفااق
أو حكم قضائي ،وذلك في حالاة انقضااء العقاد بسابب إساتحالة تنفياذه،
حياااث تنقضاااي معاااه اإللتزاماااات المتقابلاااة وينفساااخ العقاااد ماااان تلقااااء
نفسه(.)3
ويقصد باإلستحالة التاي يترتاب عليهاا إنقضااء اإللتازام ،اإلساتحالة
التي ترجع إلي سبب أجنبي ال يد للمدين فيه ،ولماا كانات االساتحالة ال
ترجع إلي خطا المدين ،فال حاجة للرجوع عليه بالتعويض(.)2

( ) الطعن رقم  3133لسنة  59قضائية -جلسة  . 416/ 5/ 31مشار
إليه لدي أ .قمر محمد موسي :المرجع السابق -ص 54

( )3م 54 /مدني مصري.

( )2د .عبد الودود يحيى :المرجع السابق -ص . 62
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وينقضي العقد بقوة القانون دون الحاجة إلي حكم قضائي لتقريره،
ويطلق عليه إنفساخ( ) ،و يكون الفسخ القانوني راجع إلاي وجاود القاوة
القاهرة.
 -9اإلنهاء باإلرادة المنفردة:
األصاال أن العقااد ال ينتهااي إال بااإرادة طرفيااه ،ولكاان المشاارع أعطااي
الحق ألي من طرفيه إنهاء العقد بإرادته المنفردة ،ونص علاي ذلاك فاي
المادة  3/649مدني "فان لم يتعين مدة العقد باالتفااق أو بناوع العمال
أو بااالغرض منااه جاااز لكااال ماان المتعاقاادين أن يضااع حاادا لعالقتااه مااع
المتعاقد اآلخر.ويجب أن يسبقه إخطاا ار".
ونجد أن إنهاء العقد باإلرادة المنفردة يكون في حالتين(:)3
أ -الحالة األولي( :النص علي ذلك في العقد):
وهو أن يضمن المتعاقدين العقد بندا يعطاي لكاال مان طرفياه الحاق
في إنهاء العقاد بإرادتاه المنفاردة ،كماا فاي عقاد اإليجاار يمكان أن يعقاد
العقاااد لمااادة أرباااع سااانوات ،ماااثال ،علاااي أن يعطاااي لكاااال مااان الماااؤجر
والمستأجر ،الحق في إنهاء العقد بعد سنة ،بإرادته المنفردة ،مثال.
ب -الحالة الثانية(:وهي التي جاءت بنص القانون):

( ) د .احمد سعد :المرجع السابق -ص .336

( )3د .حسام لطفي :المرجع السابق -ص  2 6وما بعدها.
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وهي حاالت نص عليها المشارع ،وأعطاى بموجبهاا الحاق ألي مان
طرفااي العقااد ،أو كلهمااا ،إنهاااؤه قباال انتهاااء مدتااه ،وتمااام تنفيااذه ،مثاال
الممنوحااة للعاماال ورب العماال فااي عقااد العماال غياار المحاادد الماادة( )،
وأعطيت للواهب للرجوع في هبته (المواد من 511اااا /512مدني)(.)3
وممااا ساابق نجااد انااه يشااترط لقيااام حالااة اإلنهاااء باااإلرادة المنفااردة
عدة شروط:
 أن يكون العقد غير محدد المدة. -3أن يسبق هذا اإلنهاء إخطار.
 -2الحااالت الاواردة فااي القاانون والتااي تعطاي ألحااد طرفاي العقااد الحاق فااي
إنهائاه بااإلرادة المنفاردة جااءت علاي سابيل الحصار ،وال يجاوز القيااس
عليها.
وبااذلك نكااون قااد وضااحنا فكاارة انتهاااء العقااد عمومااا فااي القااانون
المصري ببيان األنظمة العامة النتهاء العقد.
( ) المادة 1

من قانون العمل التي تنص علي انه "إذا كان عقد العمل

غير محدد المدة جاز لك ٌل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف األخر
كتابة قبل اإلنهاء".

( )3وكذلك أعطيت للمؤمن له في إنهاء عقد التامين (المادتين /743 ،754
مدني) وكذلك حق المعير في إنهاء العارية قبل انقضاء مدتها (639

/مدني) وكذلك عقد الشركة (المادتين،534
الوكالة (/7 5مدني).
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/52مدني) وكذلك عقد

ثانيا :أنظمة انتهاء العقد في القانون الفرنسي.
نحاول أن نوضاح فكارة انتهااء العقاد فاي القاانون الفرنساي ،ببياان
األنظمة العامة النتهاء العقد ،وينتهي العقد في القاانون الفرنساي ،كماا
في القانون المصري أيضا ،بتمام تنفيذ طرفي العقد عين ما التزما به.
وهذه هي الطريق الطبيعي النتهاء العقد ،أو قبل تماام التنفياذ مان
جانب طرفي العقد ،وينتهي العقد قبل تمام التنفيذ في القاانون الفرنساي
فااي حااالتين ،الحالااة األولااى فااي حالااة تخلااف أحااد شااروط صااحة العقااد،
ويطلق علي انتهاء العقد في هذه الحالة ،بطالن العقد.
إمااا الحالااة الثانيااة فيااتم العقااد سااليم دون تخلااف أحااد أركانااه ،أو
يشااوبه عيااب ماان عيااوب اإلرادة ،ولكاان يتخلااف احااد أط اراف العقااد عاان
تنفيذ احد التزاماته.
ويقصد بأنظمة انتهاء العقد ،طرق انتهااء العقاد فاإذا وجادت احادهم
ينتهااي العقااد ،فمنهااا مااا يرجااع إلااي خطااأ احااد طرفااي العقااد أو كالهمااا،
ومنها ما يرجع إلي سبب أجنبي ال يد إلطراف العقد فيه.
وسنشااير إلااي تلااك األنظمااة بااالرجوع إلااي أحكااام القااانون الماادني
الفرنسي بإيجاز:
أ -البطالن Annulation :
والاابطالن هااو الجازاء المترتااب فااي حالااة تخلااف احااد شااروط صااحة
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العقااد ،أو إذا وجااد خطااأ يسااتدعي ذلااك ،كعيااوب اإلرادة إذا شااابت إرادة
احد طرفي العقد أو كالهما وهي(الغبن -اإلكراه -التدليس -الغش) مان
جانب احد طرفي العقد أو كالهما( ).
وهي تجعال العقاد قابال لإلبطاال ،وياتم تقريار بطاالن العقاد بموجاب
حكم قضائي .والبطالن قد يكون نسبيا ( )Nullité relativeأو مطلقا
(.)Nullité absolue
ب -اإلرادة المشتركة للطرفان« Volonté commune des parties »:

وهي أن يتفق الطرفان علي إنهاء العقد سواء أكان ذلك قبال تنفياذ
االلتزامااات التعاقديااة أو بعاادها .ويعااد اتفاااق الطاارفين علااي إنهاااء العقااد
حق لك ٌل منهماا ،انطالقاا مان مبادأ الحرياة التعاقدياة ،والتاي تعطاي لكاال
من طرفي العقد الحق في االتفاق علي إنهاؤه في أي وقت يريدانه.
ج -فسخ العقد « Résolution du contrat » :
ونجد أن الفسخ هو ذلك النظام الذي يؤدي الي إنقضاء العقد ،في
العقد الملزم للجانبين ،في حالة عدم تنفيذ احد أطراف العقد ،أو كالهماا
االلتزامااات الملقاااة علااي عاتقااه ،وهااذا الحااق فااي الفسااااخ يتمسااك بااه

jean- Claude MONTANIER « les sources des obligations
 Cass, soc, 23 janvier.؛ 1- le contrat » 1996. P. 142.
1992. N° 240.
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)(1

الطرف المنفذ اللتزاماته

( )

.

و بااذلك فالفسااخ فااي القااانون الماادني الفرنسااي يمكاان أن يكااون
بحكاام قضااائي ،أو يكااون باالتفاااق ،أو باانص القااانون ،وذلااك كالقااانون
المصري مع بعض االختالفات بينهما.
 الفسخ القضائي » « La Résolution judiciaireطبقا للقانون الفرنسي نجد أن الفسخ القضائي هو الاذي يحكام باه
القاضي بناء علي طلب الدائن بعد اعذ ار المدين بالتنفيذ.
ويقع في حالة إخالل احد المتعاقدين بالتزامااه ،والطرف الذي نفااذ
التزامه أو المساتعد للتنفياذ هاو الاااذي يكاون لاه حاق الفساخ ،وللقاضاي
حرية التقدير عند النطق بالحكم بالفسخ ،كما له حق تقدير إذا ماا كاان
الفسخ كليا أو جزئيا.
 -3الفسخ االتفاقي» « La Résolution conventionnelle
وياتم بتضامين الطرفاان شارطا مساابقا فاي العقاد يجعال مان العقااد
مفساااوخا ،اذا وقاااع هاااذا الشااارط ،وهاااذا الشااارط نصااات علياااه الماااادتين
12

()3

19/

من القانون المدني(.)3
jean Claude montauier. Op. p. 162.

ينظم الشرط الفاسخ في القانون الفرنسي المادتين 12

19/

مدني.

- Art. 1183 « La condition résolutoire est celle qui,
de

révocation

la

opère
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s'accomplit,

lorsqu'elle

)(1

،فإذا وقع هذا الشارط ينفساخ العقاد دون حاجاة إلاي حكام قضاائي
.وبذلك يكون هذا النوع من الفسخ بناء علي إرادة المتعاقدين
: الفسخ القانوني-2
،هو الذي يقع بقوة القانون في الحاالت التي ناص عليهاا القاانون
 ومن أمثلاة ذلاك ماا جااء باه القاانون رقام،دون حاجة إلي حكم قضائي
 والتي نصت علي حالاة فساخ، مدني/2  في المادة443  لسنة1

l'obligation, et qui remet les choses au même état que

si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point
l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le
créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où
l'événement prévu par la condition arrive »
1184

- Art.

« La condition résolutoire est toujours sous-

entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le
cas où l'une des deux parties ne = = satisfera point à
son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point

résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de
forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle

est possible, ou d'en demander la résolution avec
dommages et intérêts. La résolution doit être demandée
en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai
selon les circonstances ». code civile .
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العقد في حالة بيع المنقوالت( ).
د -القوة القاهرة » « Force majeure
القوة القاهرة هي الحادث الفجائي غير المتوقاع ،والاذي ياؤدي إلاي
إنقضاء العقد.
ومن أمثلاة القاوة القااهرة ،الحاروب ،والازالزل ،أو الفيضاانات ،فاإذا
وجدت احد هذه األسباب ينقضي العقد.
وفي هذه الحالة ينقضاي العقاد ،بسابب أجنباي ال ياد ألطاراف العقاد
فيه ،وينقضاي العقاد فاي حالاة وجاود القاوة القااهرة بقاوة القاانون ساواء
أكان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة(.)3
ها -عمل األمير » « Fait du prince
ويقصد به اإلجراءات الصادرة عن السلطات العامة والتي تؤدي
إلي عدم تنفيذ العقد ،
art 3 / 1 de le loi du 18 janvier 1992 « il organise la

)(1

résolution dans les ventes des meubles les fournitures
de prestation de service passées entre un professionnel
et un consommateur . Jean Claude montauier. OP

les

civil

« droit

BRAHINSKY

Renault-

.p.166.

Corinne

obligations » 2002. P. 130. ; Bernard TEYSSIE « Le
Licenciement » .P . 5.
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)(2

prince qui, par l’exercice de
.rend

publique

puissance

« La fait du

de

prérogatives

» impossible l’exécution du contrat
واذا وجاادت هااذه اإلج اراءات أدت إلااي انتهاااء العقااد بقااوة القااانون،
مثل القوة القاهرة ولكن هناك فرق بينهما( ).
وبااذلك نجااد أن أنظمااة انتهاااء العقااد ال تختلااف كثي ا ار فااي القااانون
الفرنسي عنه في القانون المصري.

الفرع الثاني
مفهوم انتهاء عقد العمل
لم يعرف المشرع المصري ،انتهااء العقاد ،فاي قاانون العمال ،وانماا
ترك ذلك للفقه لبيان المقصود بانتهاء عقد العمل.
وعقااد العماال ،كغيااره ماان العقااود ال يبااق مؤباادا ،وانمااا البااد لااه ماان
نهاية سواء أكان محدد المدة ،أو غير محدد المدة(.)3
لذلك اجتهاد الفقاه لبياان المقصاود بانتهااء عقاد العمال ،ونجاد أن
معظم التعريفات تدور حول أن انتهاء عقد العمل هو "انحاللاه وزوالاه
Bernard TEYSSIE .op. p.6.

)(1

( )3د .همام محمد محمود :الرقابة علي انتهاء عقد العمل ألسباب
اقتصادية - 416 -ص . 55
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بعد إبراماه ،بحياث تنقطاع العالقاات التاي أنشااها باين طرفياه ،وتنقضاي
االلتزامات المتولدة عنه"( ) .
وانتهاء عقد العمل يختلف بما إذا كان العقد محادد المادة ،أو غيار
محادد المادة ،فالعقااد المحادد المادة ،ينتهااي بانتهااء مدتاه( ،)3واذا كااان
مبرم النجاز عمل معين ينتهي بانجاز هذا العمل(.)2
أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ينتهي بإتفاق الطرفين ،أو
بحكم قضائي ،أو بقوة القانون .وبذلك نجد أن انتهاء عقد العمال يعناي
انقضاء العالقات التعاقدية الناشئة عن هاذا العقاد مماا ياؤدي إلاي زوال
االلتزامات المترتبة عليه.

المطلب الثاني
حقوق العامل في حالة انتهاء عقد العمل إلستحالة التنفيذ
بعد العرض السابق ،والذي يوضح أنه بوجود صورة من صور
إستحالة نهائية لتنفيذ العقد ،فأن العقد ينفسخ بقوة القانون ،دون
الحاجة إلي اتفاق أو حكم قضائي ،حيث تنقضي معه اإللتزامات
( ) د .محمود جمال الدين ذكي :عقد العمل في القانون المصري  -الطبعة
الثانية 413 -ص . 126

( )3م  19 /عمل مصري.
( )2م  1 /عمل مصري.
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المتقابلة وينفسخ العقد مان تلقاء نفسه.
ويقصد باإلستحالة التي يترتب عليها إنقضاء اإللتزام ،اإلستحالة
التي ترجع إلي سبب أجنبي ال يد للمدين فيه ،ولما كانت االستحالة ال
ترجع إلي خطا صاحب ،فال حاجة للرجوع عليه بالتعويض.
و هنا يجب الرد على التساؤل التالي ،هل للعامل ،في حالة
إنقضاء العقد إلستحالة التنفيذ النهائي ،حق في المطالبة بالتعويض؟ و
هل للعامل الحق في الحصول على حقوق آخرى بخالف التعويض؟
و سوف نجيب عن هذه التساؤالت من خالل التالي:

أ -حق العامل في التعويض:
نصت المادة ( ) 62من القانون المدني على ان " كل خطأ سبب
ضر ار للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض  .....فالبد اذ لقيام المسئولية
من توافر خطأ و ضرر ثم عالقة سببية بينهما .
و نصت المادة 33/من قانون العمل رقم  3لسنة  3112على
أنه " إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع و كافي  ،إلتزم
بأن يعوض الطرف اآلخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا
اإلنهاء  ،فإذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل ،
للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة ( )7
من هذا القانون بطلب التعويض  ،وال يجوز أن يقل التعويض الذي
تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من األجر الشامل عن كل
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سنة من سنوات الخدمة  ،وال يخل ذلك بحق العامل في باقي
إستحقاقاته المقررة قانونا" .
و من خالل النصوص السابقة يتضح لنا أن ،المشرع ،و القضاء،
ربطا الحق في المطالبة بالتعويض بتعسف صاحب العمل في إنهاء
عقد العمل ،أو بناء صاحب العمل إنهاء العقد على مبرر غير مشروع،
و هذا ما يدعونا الى التطرق للمبررات المشروعة و غير المشروعة
إلنهاء عقد العمل ،لكي يتضح لنا أحقية العامل في حالة اإلنهاء
إلستحالة التنفيذ ،في المطالبة بالتعويض من عدمه ،من خالل:

أوال -األساباب المشااروعة النتهاااء عقااد العماال غيار محاادد
المدة:
حتاااى ياااتم إنهااااء عقاااد العمااال غيااار محااادد المااادة بصاااورة عادياااة
وطبيعية ،البد وان يتم إخطاار الطارف األخار باإلنهااء ،وكاذلك الباد وان
يستند هذا اإلنهاء إلي مبرر مشروع ،حتى ال يكون هناك تعسف يعطي
الحااق للطاارف األخاار للجااوء للقضاااء مطالب اا بااالتعويض ،ونحاااول بيااان
ماهية السبب المشروع لإلنهاء وشروطه وصوره ( ).
أ -ماهية السبب المشروع النتهاء عقد العمل غير محدد المدة:

( ) في ذلك راجع م  .د .محمود سالمة جبر :المرجع السابق -ص 11
وما بعدها.
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ماان المساالم بااه الحريااة التعاقديااة لألط اراف ،ومااع التسااليم بااذلك،
أعطي الحق لكل من طرفي العقد في إنهاؤه ،في أي وقت ما دام تحقق
اإلخطااار ،واساتند هااذا اإلنهاااء إلااي مباارر مشااروع ،فماان المعااروف أن
عقااد العماال غياار محاادد الماادة ال ياانص فيااه علااي ماادة معينااة النتهائااه،
وليس معني النص علي هذه المدة في العقد تأبيده ،وانما يعطاي الحاق
لكال من طرفيه في إنهاؤه متى شاءوا

( )

.

أما المبرر المشاروع النتهااء عقاد العمال "هاو ذلاك المبارر الاذي
يعطي لكال من طرفي العقد أو احدهما الحق في إنهااء العقاد متاى وجاد
هااذا المباارر بعااد إعااالم الطاارف األخاار باإلنهاااء ،والمباارر المشااروع قااد
تقتضاايه ،مصاالحة رب العماال أو مصاالحة العاماال"  ،وشاارط مشااروعية
المبرر هو أال يتعسف من يستعمل حق اإلنهاء في استعمال حقه(.)3
وهناك من يري أن السبب المشروع هو "الباعاث الادافع إلاي إنهااء
التعاقااد أو يكااون مشااروعا إذا كااان الطاارف الراغااب فااي اإلنهاااء يقصااد
حماية مصلحته المهنية دون أن ينحرف عن السلوك المألوف للشخص
العادي ،أو يخالف أحكام القانون أو يخل باآلداب أو النظام العام"(.)2

( ) د .محمود جمال الدين ذكي :عقد العمل في القانون المصري( -الطبعة
الثانية)  - 413ص . 112

( )3د .عبد الودود يحيي :المرجع السابق -ص .226
( )2د .السيد عيد نايل :المرجع السابق -ص .955
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ب – شروط مشروعية مبرر اإلنهاء ( ):
لكي يستند أطراف العقد عند إنهاء عقد العمل غير محدد المادة
إلي مبرر مشروع البد من تاوافر شاروط معيناة ،وهاي أن يكاون المبارر
موجود وصحيح ويهدف إلي تحقيق مصلحة حقيقية ومشروعة.
 أن يكون المبرر موجود وصحيح.لكااي يكااون الساابب مشااروع إلنهاااء عقااد العماال غياار محاادد الماادة،
الباااد وان يكاااون المبااارر لإلنهااااء موجاااود وحقيقاااي ،أي ال يختلقاااه رب
العمل ،أو العامل لمجرد التخلص من العالقة العقدياة ،ويجاب أن يكاون
المبرر صحيح.
 -3أن يهدف المبرر إلي تحقيق مصلحة حقيقية ومشروعة.
لكي يكاون المبارر لإلنهااء مشاروعا الباد وان يهادف إلاي مصالحة
حقيقيااة ومشااروعة ،س اواء أكااان المصاالحة للعاماال كالبحااث عاان فرصااة
عماال آخاار أفضاال لااه ،أو لصاااحب العماال كالبحااث عاان كفاااءات أخااري
لالستفادة منها ،ومن ثم فان عدم وجود المصلحة الحقيقاة والمشاروعة
لإلنهاء يصبح االنتهاء تعسفي.

( ) م .د .محمود سالمة جبر :المرجع السابق -ص  1وما بعدها.
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ج – صاااور المبااارر المشاااروع النتهااااء عقاااد العمااال غيااار محااادد
المدة( ):
ال يمكن حصر المبررات المشروعة النتهاء عقد العمل ،وانما نعدد
صور عملية لهذه المبررات وهي:
 إخالل العامل بالتزاماته الجوهرية.إذا أتاااي العامااال سااالوكا يعاااد خطاااأ جسااايما ،أو إخاااالل بالتزاماتاااه
الجوهرية يعاد هاذا مبار ار مشاروعا وكافياا ،وكاذلك المباررات التاي تاؤدي
إلااي فصاال العاماال والتااي تعااد خطااأ جساايما ماان جانااب العاماال ،تعااد ماان
المبررات المشروعة لإلنهاء.
ومن أمثلة اإلخالل بااللتزاماات الجوهرياة ،اإلخاالل بواجاب األماناة
والثقة في تأدية العمال ،عادم إطاعاة األوامار الصاادرة إلياه مان صااحب
العمل ،إفشاء أسرار العمل ،االعتداء علي صاحب العمل ،إتاالف اآلالت
والعاادد نتيجااة خطااأه واهمالااه ،عاادم تنفيااذ اللااوائح والقااوانين المنظمااة
للعمل.
 -3عدم كفاءة العامل.
ماان المبااررات المشااروعة والتااي تعطااي لصاااحب العماال الحااق فااي
إنهاااء العقااد عاادم كفاااءة العاماال فااي القيااام بالعماال الموكاال بااه .وهااذه
( ) د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص  571وما بعدها.
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ضرورة لصاحب العمل حتى يمكنه تحقيق الكسب الذي يسعى إلياه مان
وراء مشروعه الخاص ،الذي إذ لام يساتخدم العامال الكافء ال يساتطيع
انجاز العمل الموكل به ،فسيؤدي هذا إلي خسارة المشروع ،وخاصة في
ظل تزايد األسعار والتنافس الشديد في األسواق.
 -2األسباب اقتصادية.
إذا وجدت األسباب االقتصادية باالمعني المقصاود فاي القاانون تعاد
مباارر مشااروع إلنهاااء عقااد العماال .وهااذا مااا ساانراه عنااد الخااوض فااي
الحديث عن طبيعة اإلنهاء ألسباب اقتصادية.

ثانياااا  -األساااباب غيااار المشاااروعة النتهااااء عقاااد العمااال غيااار
محدد المدة:
تنص المادة  31من قانون العمل الحالي علي انه "ال تعتبر مان
المبررات المشروعة والكافية لالنهاء االسباب االتية:
أاااا اللون أو الجنس أو الحالة االجتماعياة أو المسائوليات العائلياة
أو الحمااال أو الااادين أو الااارأي السياساااي .ب ااااااااا انتسااااب العامااال إلاااي
منظماااة نقابياااة أو مشااااركته فاااي نشااااط نقاااابي فاااي نطااااق ماااا تحااادده
القاااوانين .ج اااااااا ممارساااة صااافة ممثااال العماااال أو سااابق ممارساااة هاااذه
الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال .د اااااا تقديم شكوى أو إقاماة دعاوي
ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلاك تظلماا مان القاوانين أو اللاوائح
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أو عقاود العماال  .هاا ااااا توقياع الحجااز علاي مسااتحقات العامال تحاات يااد
صاحب العمل .وااااااا استخدام العامل لحقه في األجازات ".
وتاانص المااادة  3ماان قااانون العماال علااي انااه" :للعاماال إنهاااء
العقد إذا اخال صااحب العمال بالتزاماتاه الجوهرياة الناشائة عان القاانون
أو عقد العمل الفاردي أو الجمااعي أو الئحاة النظاام األساساي للمنشااة
أو إذا وقع علي العامل أو احد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممان
يمثله  .ويعتبر اإلنهاء في هذه الحاالت بمثاباة إنهااء للعقاد مان جاناب
صاحب العمل بغير مبرر مشروع".
من النصوص القانونية السابقة يتضح لنا الحااالت التاي يعاد فيهاا
إنهاااء العقااد غياار محاادد الماادة باادون ساابب مشااروع ،أو إنهاااء تعساافي
للعقد ،وسنوضح المقصود باإلنهاء التعسفي وبعض حاالته.
أ – المقصود باإلنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة.
يقصد باإلنهاء التعسافي لعقاد العمال "هاو ذلاك اإلنهااء الاذي ياأتي
من احد طرفي العقد ،ال يستند إلاي مبارر مشاروع وكااف إلنهااء العقاد،
وانمااا هااو إنهاااء يشااوبه التعسااف ،ويقصااد ماان ورائااه اإلضارار بااالطرف
األخر".
ب  -التطبيقات التشريعية والقضائية لإلنهاء التعسفي.
وساااوف نعااارض بإيجااااز لااابعض التطبيقاااات التشاااريعية والقضاااائية
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لإلنهاء التعسفي.
 التطبيقات التشريعية النتهاء عقد العمل غير محدد المدة تعسفيا.وذلااك يسااتفاد ماان نصااوص المااادتين  3 ، 31اللتااان عااددتا
حاااالت اإلنهاااء التعساافي لعقااد العماال ،باإلضااافة إلااي ذلااك أيضااا حالااة
رفااااض صاااااحب العماااال إعااااادة العاماااال إلااااي عملااااه بعااااد وقفااااه وقااااف
احتياطي( ) ،وذلك في حالة تقديم العامل للمحاكمة بعاد اتهاماه بارتكااب
جنايااة أو جنحااة وقضااي فيهااا ببااراءة العاماال يعااد هااذا إنهاااء تعساافي
أيضا(.)3
3اااا التطبيقات القضائية النتهاء عقد العمل غير محدد المدة تعسفيا.
بالرغم من أن المشرع نص علي بعض حااالت التعساف فاي إنهااء
عقد العمل ،إال أن هناك حااالت أخاري واجهات القضااء تعاد مان حااالت
اإلنهاااء التعساافي لعقااد العماال ،فقااد يكااون اإلنهاااء التعساافي ماان جانااب
صاحب العمل ،وقد يكون من جانب العامل.
أ -بالنسبة للعامل:
نجااد أنهااا قليلااة جاادا بااالرغم ماان أن صاااحب العماال ،ال يلجااأ غالبااا
للقضااااء فاااي حالاااة إنهااااء العامااال لعقاااد العمااال ،باإلضاااافة إلاااي ضاااألة

( ) د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص .611
( )3م 67 /من قانون العمل .
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األضرار التي قد تلحق برب العمل من جراء إنهاء العامل للعقد.
ب -بالنسبة لصاحب العمل.
يتعسااف صاااحب العماال فااي اس اتعمال حقااه فااي إنهاااء العقااد فااي
حاالت معينة ،وهذا يعطي العامل الحق في طلب التعويض وأمثلة ذلك:
 إنهاااء العقااد لتااأخر العاماال عاان ميعاااد العماال أو مطالبااة العاماال بحقوقااهأمام القضاء.
 وقااد يكااون اإلنهاااء بساابب الظااروف االقتصااادية التااي تماار بهااا المنشااأة،وكذلك الخسارة التي تلم بالمنشأة والتي تؤدي إلي توقف نشاط المنشاأة
من وجهة نظر البعض.
والذي يرى أن هذه المبررات قد تكون في ظاهرها مشاروعة باالرغم
من عدم ذلك ،فقد تكون األسباب الداعية إلي إنهاء العقد شخصيه ،إال
انه يسترها بطابع اقتصادي( ).
وكذلك يعتبار إنهااء العقاد للعامال قبال انتقاال المنشاأة إلاي صااحب
عمااال آخااار مجااارد إنهااااء تعسااافي يقصاااد باااه اإلضااارار بالعامااال ،وعااادم
استمرارية العقد مع المالك الجديد للمنشأة(.)3
وأيضا يعاد مان قبيال اإلنهااء التعسافي إنهااء العقاد فاي وقات غيار

( ) د .السيد محمد السيد عمران :المرجع السابق .ص . 512

( )3د .محمد علي عمران :الوسيط في شرح أحكام قانون العمل .ص . 245
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الئق ،كإنهاء عقد مدرس أثناء العام الدراسي.
إذا كااان المباارر حتااى ولااو كااان مشااروعا ال يقصااد بااه إال اإلض ارار
بالطرف األخر ،يعد إنهاء تعسفيا( ).
و بعد العارض الساابق ،فأنناا نجاد أن صااحب العمال إذا واجهتاه
أسباب أدت إلى إستحالة تنفيذ العقد نهائيا ،فنكون أمام حالة مشروعة
إلنهاء عقاد العمال ،و ال مجاال هناا للحاديث عان تعاويض العامال ،و و
ليس من حقه مطالبة صاحب العمال بأياة تعويضاات عان هاذا اإلنهااء،
ألنه وقع بسبب أجنبي ال يد لصاحب العمل في وجوده.
حيث نصت المادة / 57

من القانون المدنى على انه " في

العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز
للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع
التعويض في الحالتين إن كان له مقتض "
وذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنه "على أن الفسخ إذا
كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف ال يلزم برد ما حصل
عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف اآلخر عما لحقه من
ضرر نتيجة لذلك الفسخ ويبنى التعويض – في هذه الحالة – على
أساس المسئولية التقصيرية وليس على احكام المسئولية العقدية ذلك

( ) م .محمد عزمي البكري :المرجع سابق -ص .951
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أن العقد بعد أن يفسخ ال يصلح أساسا لطلب التعويض وانما يكون
أساسه خطأ المدين أو تقصيره وفق القواعد العامة في المسئولية
التقصيرية" ( ).
و بناء عليه ،فإذا ثبت أن اإلنهاء كان راجعا لسبب أجنبي ال يد
للمدين فيه ،فأنه ال يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد،
آال أنه يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بالتعويض ،عن هذا اإلنهاء،
إذا استطاع أن يثبت أن إنهاء العقد ال يرجع لسبب أجنبي أو قوة
قاهرة ،وانما لخطأ صاحب العمل  ،كأن يقوم صاحب العمل بإحراق
منشأته بنفسه للتحلل من إلتزامات ملقاه على عاتقه.
ب -حقوق العامل اآلخرى في حالة إنتهاء العقد إلستحالة التنفيذ:
للعاماال المنتهااي عقااده إلسااتحالة التنفيااذ كافااة الحقااوق اآلخاارى ،التااي
تثبت للعامل في حالة إنتهاء عقده ،ألحد االسباب ،فمن حقاه الحصاول

علاااى مكافاااأة الخدماااة ،إذا تاااوافرات شاااروط إساااتحقاقها ،باألضاااافة الاااى
حصوله على باقي الحقوق ،كما سنرى:
 الحصول على مكافأة نهاية الخدمة:و العامل في حالة إنهاء عقاده ،ال يملاك كمصاد للادخل  ،إال باذل
الجهاااد ،عضاااليا كاااان أم ذهنياااا ،فاااإن ضااارورات اإلساااتقرار اإلجتمااااعي،

( ) محكمة النقض  -الطعن رقم  665لسنة  74ق – جلسة  9يناير
.31 7
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تفرض على المجتمع تهيئة الوسائل التي تعوضه عن فقد الدخل ،كاأثر
إلنقضاااء عقااد العماال ،و أولااى هااذه الوس اائل ،إق ارار الحااق فااي مكافااأة
نهاية الخدمة ،كمظهر قانوني للدخل البديل

( )

.

ولم يوضح المشرع المصري المقصود بمكافأة نهاية الخدمة ،وانما
نص علي مكافأة نهاية الخدمة في المادة ( ) 36من قانون العمل
حيث نص علي أنه "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين
مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولي،
وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها .وذلك إذا لم تكن له
حقوق عن هذه المدة وفقا ألحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المنصوص عليها في قانون التأمين االجتماعي ،وتستحق المكافأة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي
سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذا السن ،وتحسب
المكافأة علي أساس أخر ما كان يتقاضاه".
ولذلك فهناك من ذهب إلى أنه ،يقصد بمكافأة نهاية الخدمة
"مبلغ من النقود يلتزم به صاحب العمل للعامل يتناسب مع مدة خدمته

( ) د .حسن عبد الرحمن قدوس :فقد الدخل كأثر إلنهاء عالقة العمل – بين
ضرورات التعويض و كيفية القضاء على أسبابه – مكتبة الجالء –

المنصورة –  - 44ص.7
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وذلك عند انتهاء عقد عمله"( ).
و هناك من ذهب إلي أن ،مكافأة نهاية الخدمة عبارة "عن التزام
يلتزم به صاحب العمل مقابل ما كان يؤديه العامل من خدمات لصاحب
العمل نتيجة العمل"(.)3
ونجد أن محكمة النقض المصرية ذهبت في أحد أحكامها إلي
أن "مكافأة نهاية الخدمة األصل فيها أنها أجر إضافي والتزام أوجبه
القانون علي رب العمل عند انتهاء العقد في األحوال التي حددها
باعتبارها إحدى وسائل الضمان االجتماعي"(.)2
و يطلق عليها ،مكافأة نهاية الخدمة  ،أو مكافأة مدة الخدمة،
أو تعويض نهاية الخدمة ،أو تعويض اإلنهاء

9

و نجد أن المشرع أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز محل نظام
مكافأة نهاية الخدمة( .)5حيث يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلي الهيئة
القومية للتأمين االجتماعي اشتراكات عن العاملين لديه تقدر علي
( ) د .السيد عيد نايل :المرجع السابق -ص.973
( )3م .د .محمود جبر :المرجع السابق -ص.331

( )2نقض مدني -الطعن رقم  911لسنة  25قضائية -جلسة -/3/32
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مشار إليه لدي م .د .محمود سالمة جبر .هامش - 3

ص.331

( )9د .حسن عبد الرحمن قدوس  :المرجع السابق – ص .1
( )5د .محمد حسين منصور :المرجع سابق -ص .92
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نسبة مئوية من أجورهم( ) .وتقرر الهيئة للعامل في نهاية خدمته
معاشا أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب مدة اشتراكه في التأمين طبقا
لقواعد قانون التأمين االجتماعي.
وال يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إال بعد بلوغه سن الستين
فمتي انتهي عقد العامل قبل بلوغ سن الستين ال يستحق مكافأة نهاية
الخدمة فهي تحسب عن مدة عمله بعد الستين(.)3
وتشمل مكافأة نهاية الخدمة أيضا العمال دون سن الثامنة عشر
وكذلك المتدرجين والذين ال يشملهم نظام تأمين الشيخوخة أو العجز
وانما يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة لهم علي أساس
آخر أجر تقاضىاه هؤالء العمال قبل بلوغ سن الثامنة عشر .وهذا ما
نص عليه المشرع في النص السابق.

-

أحكام إحتساب مكافأة نهاية الخدمة:
نجد أن المشرع المصري وضح أحكام مكافأة نهاية الخدمة في
النص السابق ،و نوضح حساب مكافأة نهاية الخدمة ،ومدة الخدمة
التي تتخذ أساسا لتحديد المكافأة.

( ) د .جالل محمد إبراهيم :المرجع السابق -ص .7

( )3د .أحمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص .63
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أ -كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة:
مكافأة نهاية الخدمة للعامل تحسب علي أساس نصف شهر عن كل
سنة من السنوات الخمس األولي لخدمته ،وأجر شهر كامل عن كل
سنة من السنوات التالية.
وتحسب علي أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل انقضاء
عقده ،ويشمل األجر الذي يحسب علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة،
كل ما كان يتقاضاه العامل وتثبت له صفة األجر فال يقتصر علي
األجر األساسي النقدي فيشمل أيضا إعانة غالء المعيشة ،ومقابل
األعباء العائلية والعمولة ،ونسب األرباح والمنح والوجبات ،والمكافآت
والبدالت إذا اعتبرت جزءا من األجر.
وال يحسب األجر اإلضافي المستحق للعامل من ضمن األجر
الذي تحسب علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة( ).
ب -مدة الخدمة التي تتخذ أساسا لتحديد المكافأة:
هي المدة التي تبدأ من تاريخ تسلم العامل لعمله بمقتضي عقد
العمل وتنتهي بانتهاء خدمته لصاحب العمل(.)3
وال تحسب مدة التمرين ضمن مدة خدمة العامل ألن عمله خالل

( ) د .أحمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص.633
( )3د .جالل إبراهيم :المرجع السابق  -ص.931
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تلك المدة لم يكن بناء علي عقد العمل .ولكن تحسب مدة االختبار
بشرط اختياره بعد مدة االختبار ألن بعد انتهاء مدة االختبار بنجاح
يرتد العقد بأثر رجعي من تاريخ إبرامه( ).
ويلزم الستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أن يكون العامل قد
مارس العمل بعد سن الستين سواء ألول مره بعد أن كان ال يعمل ،أو
استمر في العمل بعد بلوغه سن الستين عند صاحب العمل ذاته الذي
كان يعمل لديه قبل هذا السن أو لدي صاحب عمل جديد(.)3
أما فترة وقف عقد العمل فقد تدخل ضمن مدة خدمة العامل وقد ال
تدخل ضمن مدة خدمة العامل حسب أحوال وقف عقد العمل ،فإذا
أوقف عقد العمل للتجنيد أو لمرض العامل فإن هذه المدة تحسب
ضمن مدة خدمة العامل ،أما إذا أوقف عقد العمل التهام العامل في
ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل ،فال تحسب مدة اإليقاف
ضمن مدة خدمة العامل ،إال إذا كان االتهام من تدبير رب العمل أو
وكيله المسئول(.)2
واذا أوقف عقد العمل بسبب يرجع إلي صاحب العمل فإن مدة
الوقت تحسب من ضمن مدة الخدمة ألنه كان علي استعداد للقيام
( ) د .عبد العزيز المرسي :المرجع السابق -ص
( )3د .السيد عيد نايل :المرجع سابق  -ص.976

.6

( )2د .محمد علي عمران :المرجع سابق -ص.931
111

بالعمل ولكن سبب الوقف يرجع إلي صاحب العمل( ).
 -3الحقوق الثابتة للعامل:
نصت المادة ( ) 21من قانون العمل علي أنه "يلتزم صاحب
العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي طلبه
شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ،ونوع العمل
الذي كان يؤديه ،والمزايا التي كان يحصل عليها .وللعامل أن يحصل
من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته
المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويجوز بناء علي طلب العامل أن تضمين الشهادة مقدار األجر
الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء عالقة العمل.
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد
أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها".
وبناء علي هذا النص فإن صاحب العمل ملتزم بإعطاء شهادة
نهاية الخدمة لكل عامل أنهي عقده وبناء علي طلب العامل المنتهي
عقده.

( ) د .أحمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص.632
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ويوضح في هذه الشهادة البيانات التالية وحددها المشرع ولم
يتركها لصاحب العمل :
 تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء عقده. نوع العمل الذي كان يقوم به العامل في خدمة صاحب العمل. المزايا التي كان يحصل عليها العامل. يمكن أن تتضمن الشهادة كذلك األجر الذي كان يتقاضاه العامل قبلإنهاء عقده.
 أسباب انتهاء عقد العمل.ويجوز أن يطلب العامل من صاحب العمل شهادة بخبرته وكفاءته
المهنية أثناء سريان العقد وعند انتهاؤه.
وتسمي الشهادة األولي شهادة نهاية الخدمة والشهادة الثانية
شهادة الخبرة.
وهدف المشرع من وراء هذين الشهادتين هما تيسير السبيل أمام
العامل لاللتحاق بعمل آخر( ).
الحصول علي هذين الشهادتين أو أحدهما مرهون علي طلب
العامل لهما ويكون حصول العامل علي إحداهما أو كالهما بدون
مقابل.

( ) د .أحمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص.635
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كما يلتزم صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودع لديه من
أوراق وشهادات فور طلبها كشهادة الدراسة أو التجنيد أو الميالد أو
أي شهادة أو أوراق كان قد أودعها العامل لدي صاحب العمل.
و في قانون العمل الفرنسي ،فيحصل العامل الذي أنهي ألسباب
مشروعة كاالستقالة ،القوة القاهرة ...وغيرها من األسباب المشروعة،
ومن ضمن هذه الحقوق التي يحصل عليها العامل ما يلي :
 شهادة إنهاء الخدمة ).(Certificat de Travail. -3الحصول علي شهادة .ASSEDIC
وسوف نوضح كال منها ،وتسمي هذه الحقوق للعامل بالحقوق
الشكلية المكملة "."Les Formalités á accomplir
 شهادة العمل أو شهادة إنهاء الخدمة Certificat de Travailوهي شهادة يحصل عليها العامل بعد إنهاء عقده توضح خبراته
وعديد من المعلومات التي حددها المشرع( ) ،ونجد أن هذه الشهادة
ألزم المشرع الفرنسي صاحب العمل بإعطائها للعامل في حالة إنهاء
عقده(.)3
وكذلك فنجد أن المشرع وضح البيانات التي يلزم أن يضمنها

Veronique Roy. Op. cit. p. 115.

Art. L. 1234-19. Code du Travail.
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صاحب العمل هذه الشهادة ولم يتركها لصاحب العمل وتلك البيانات
التي يلزم أن يذكرها صاحب العمل في الشهادة هي( ):
أ -تاريخ االلتحاق بالوظيفة وتاريخ إنهاء عقده.
ب -طبيعة العمل الذي كان يؤديه العامل ،أو األعمال األخرى التي كان
يقوم بها ،والمدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل.
ويرتب المشرع جزاء في حالة عدم تسليم صاحب العمل للعامل
هذه الشهادة بأن يتم إلزام صاحب العمل بغرامة النتهاكه أحكام المادة
( ،)3() 1234-19وتكون الغرامة من الدرجة الرابعة ،أي تزيد عن
 761يورو(.)2

Art. L. 1234-6. Code du Travail.
Art. L. 1238-3. "Le fait de ne pas délivrer au salarié un
des

méconnaissance

en

contraventions

les

de

certificat

travail,

prévue

l'amende

)(1
)(2

dispositions de l'article L. 1234-19 est puni de
la

de

pour

quatrième classe." Code du Travail.

Chambre de Métiers d'Alsace. op. cit. P. 9.
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)(3

ويجب أن تكون هذه الشهادة موقعة من صاحب العمل أو من
يمثله( ) ،ويجب أن تكون موقعة أيضا من قبل العامل أي من كال
الطرفين(.)3
 -3الحصول علي شهادة : ASSEDIC
من الحقوق المقررة للعامل أيضا في حالة إنهاء عقده أن يحصل
علي شهادة " "ASSEUICوالتي تسمح للعامل في الحصول علي
إعانة البطالة " "allocation chômageوهي شهادة تصدر عن
جمعية من العمل في الصناعة والتجارة.
"Association pour L'emploi dans L'industrie et
"le commerce
وتسلم هذه الشهادة إلي العامل في وقت تسليم شهادة نهاية
الخدمة.

Brigitte op. cit. p. 159.
Shceel. Vade mecum social. "licenciement" janvier 2009.
www.pdf-serch-online.com
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المبحث الثاني
األثر الموقف للعقد إلستحالة التنفيذ
بوجااود صااورة ماان صااور إسااتحالة التنفيااذ النهائيااة ،ينتهااي عقااد
العمل ،مما يترتب لى ذلك الكثير من النتائج.
و لكن نجد أن هناك بعض الصور من إستحالة التنفيذ التي تكاون
مؤقتة ،و التى ال يترتب عليها إنتهاء عقد العمال ،بال ياتم إيقااف العقاد
لفترة زمنية معينة حتى زوال هذا الطاارئ ،و نجاد أناه فاي تلاك الحااالت
تكون إستحالة التنفيذ ،بسبب ظرف طارئ مؤقت ،يمكن أن يتحول لقوة
قاهرة تتسبب في إنتهاء العقد.
و نجااد أن األثاار الموقااف إلسااتحالة التنفيااذ ،أقاال وطااأة ماان األثاار
المنهي للعقد ،حياث أن وقاف عقاد العمال ال يناتج عناه إنضامام العامال
إلااي صاافوف البطالااة بصاافة دائمااة ،بخااالف انتهاااء العقااد الااذي يترتااب
عليه إنضمام العامل إلي صفوف البطالة بصفة دائمة.
و ساااوف نوضاااح هاااذا األثااار الواقاااف للعقاااد مااان خاااالل النقااااط
التالية:

المطلب األول
ماهية وقف عقد العمل
عقد العمل من العقود دورية التنفيذ ،حيث ينتج سلسلة من اآلثاار
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مع مرور الوقت ،فيترتب عليه مجموعة من االلتزامات والحقوق( ).
وقد يتعرض العقد خالل سريانه لوقف مؤقت يترتب عليه عدم قيام
العامل بالعمل المتفق عليه في العقد ،ومع ذلك يظل العقد باقيا ومنتجاا
لبعض آثاره.
أوال -في القانون المصري:
وقبال بياان المقصاود بوقاف عقاد العمال ،الباد وان ناذكر النصاوص
القانونية المنظمة لمسألة وقف عقد العمل في القانون المصري.
النصوص القانونية المنظمة لمسألة وقف عقد العمل.
لااام يااانص المشااارع المصاااري علاااي مساااألة وقاااف عقاااد العمااال فاااي
القانون الحالي مباشرة إال في المادتين (.)67( ،)66
حياااث تااانص الماااادة ( )66علاااي اناااه " لصااااحب العمااال أن يوقاااف
العامل عن عمله ،مؤقتا لمدة ال تزيد عن ستين يوما ،ماع صارف أجاره
كااامال إذا اقتضاات مصاالحة التحقيااق ذلااك ،أو طلااب ماان اللجنااة المشااار
إليها في المادة (  )7من هذا القانون فصله من الخدمة" (. )3
( ) د.رمضان عبد اهلل صابر :وقف عقد العمل -دار النهضة العربية - 447
ص.7

( )3وكانت اللجنة المشار إليها في المادة  7من القانون رقم  3لسنة 3112
هي اللجنة الخماسية ذات االختصاص القضائي ،والتي أحيل جميع

اختصاصاتها فيما بعد بموجب القانون رقم11

العمالية.
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لسنة  3111إلي المحكمة

وتنص المادة ( )67علي انه "إذا اتهام العامال بارتكااب جناياة ،أو
بارتكاااب جنحااة مخلااة بالشاارف أو األمانااة أو اآلداب العامااة ،أو اتهاام
بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل ،جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا".
وتلك هاي النصاوص القانونياة التاي تناولات مساألة الوقاف بصاورة
مباشرة ،وسنتناولها بالتوضيح فيما يلي:
أوال -تعريف وقف عقد العمل:
ماان النصااوص السااابقة يتضااح لنااا أن المشاارع المصااري لاام يضااع
تعريفا لوقف عقد العمل ،وترك تلك المهمة للفقه والقضاء.
فهناااك ماان يااري أن الوقااف "هااو مرحلااة وسااط بااين تنفيااذ العقااد
وانتهااااؤه"( )  ،أي أن العقاااد قاااائم وموجاااود ،ولكااان معطااال تنفياااذه مؤقتاااا
لوجود سبب معين ،حيث ال يقوم العامل بأداء العمل المتفق عليه ،وفي
نفس الوقت ال يستطيع صاحب العمل إنهاء العقد.
وهناك من يري انه "تعليق بعض آثار العقد لفترة من الازمن ،علاي
أن يستأنف العقد إنتااج جمياع آثااره ،بماا فيهاا تلاك التاي كانات معلقاة،
بعد زوال السبب العارض الذي أوقف العقد"(.)3
( ) د .السيد عيد نايل :قانون العمل -دار النهضة العربية 3111 -
 -311 /ص .252

( )3د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص  . 914وفي نفس المعني
د .جالل محمد إبراهيم ، .د .فاطمة الر اززالمرجع السابق -ص
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وهناااك ماان يااري انااه "حااق ألحااد المتعاقاادين فااي التمسااك باختفاااء
رابطة التبعية القانونية ،لتبرير عدم الوفاء بالتزاماته"( ).
ومن جانبنا فنري أن وقف عقد العمل هو "تعطيل احد طرفاي العقاد
بعض آثاره لفترة معينة من الزمن ،ألسباب محددة ،يستأنف العقد آثااره
كاملة بعد زوال هذه األسباب".
ومن مجمل التعريفات السابقة يتضح أن وقف عقد العمال ،بمثاباة
بيااات شااتوي للعقااد ،أو أجااازة لاابعض آثاااره لفتاارة زمنيااة محااددة ،يعاااود
العقد بعدها عمله بكافة اآلثار المترتبة عليه.
الشروط الالزم توافرها لوقف عقد العمل (:)3
البد من توافر الشروط التالية حتى يتحقق وقف عقد العمل بمعناه
السابق:
 وجود مانع ،أو سبب عارض ،يحاول دون تنفياذ العقاد ،وقاد يكاون هاذاالسبب أو المانع بنص تشريعي كأجازة األمومة والطفولة ،أو قد تتاوافر
في السبب العاارض شاروط القاوة القااهرة ،التاي تحاول باين تنفياذ العقاد
لفترة من الزمن ولكن ال يعتبر قوة قااهرة ،حياث أن القاوة القااهرة تاؤدي
إلي إنهاء العقد وليس وقفه.
( ) د .رمضان عبد اهلل صابر :المرجع سابق -ص . 67
( )3د .جالل محمد إبراهيم ،.د .فاطمة الرزاز :المرجع سابق -ص . 2 3
وما بعدها.
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 -3أن يكون المانع أو السبب الذي أوقف العقد مؤقتا ،بحيث لو كان دائما
ألنهى العقد.
 -2أن يكاااون العقاااد غيااار محااادد المااادة ،حياااث أن العقاااد محااادد المااادة إذا
اعترضه مانع ،أو سبب عارض ينتهي العقد وال يقف.
حاالت وقف عقد العمل:
قد يكون وقف عقد العمل من جانب صااحب العمال ،أو مان جاناب
العامل ،كالتالي:
أ -وقف عقد العمل من جانب العامل:
يوقااف عقااد العماال ماان جانااب العاماال إذا ماارض العاماال ،أو طلااب
للتجنيد ،أو في أجازة الوضع للمرأة العاملة ،أو اعتقل العامل ،كالتالي:
 تجنيد العامل:إذا اسااتدعي العاماال ألداء الخدمااة العسااكرية أثناااء سااريان العقااد
فيكون ذلك سبب لوقف العقد أو إنهاؤه( ).
ماان أهاام االلتزامااات الملقاااة علااي عاااتق العاماال ،هااو أداء العماال
المتفق عليه ،ولكن المشرع قدر بأن عدم تنفيذ العمل ،قد يكاون لسابب
أجنبااي عنااه ،والعتبااارات عظيمااة كااأداء الخدمااة العسااكرية والوطنيااة،
باعتباره واجب وطني البد من تشجيع الشباب علاي أدائاه ،ومقابال أداء
( ) د .السيد عيد نايل :المرجع السابق  -ص . 273
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هذا الحق للدولة فالبد من المحافظة علي حقوقهم ،وخاصة العمل ،بعد
انتهاء هذا الواجب( ).
ولكن المشرع بالرغم من انه راعاى مصالحة العامال ،بالحفااظ علاي
عمله الذي كان يؤديه قبل تجنيده ،فقد راعاى أيضاا مصالحة رب العمال
في ضرورة حسن سير العمل في المنشأة ،وطبقا ألحكام قانون الخدماة
العسااكرية والوطنيااة رقاام  37لساانة  411فااأن المااادة ( )92فرقاات
بااين المنشااآت الكبياارة التااي تسااتخدم عشاارة عمااال فااأكثر ،وتلااك التااي
تستخدم اقل من عشرة عمال علي النحو التالي:
المنشآت التي تستخدم اقل من عشرة عمال:
بحيث إذا جند احد عمالها فان عقد العمل يتم إيقافاه ،واذا ذادت
مدة غيابه بحيث يؤثر ذلاك علاي ساير العمال ،يحاق لصااحب العمال أن
ينهي عقده.
المنشآت التي يستخدم عشرة عمال فأكثر:
ياتم وقااف عقااد العاماال الاذي اسااتدعى للتجنيااد ،وال يحااق لصاااحب
العمل إنهاء عقده.
ويشااترط لوقااف العقااد فااي هااذه الحالااة أن يكااون التجنيااد إجباريااا،
بحيااث لاااو تطاااوع العامااال بمحاااض إرادتااه فاااي القاااوات المسااالحة بصااافة
( ) د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص .273
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مؤبدة ،فال يوقف عقده ،وانما ينتهي عقده( ).
وال يوقااف عقااد العاماال الااذي اسااتدعى للتجنيااد ،إال إذا كااان العقااد
غير محدد المدة ،حيث أن العقد محدد المدة ينتهي بتجنيد العامل.
وبوقاف عقاد العمال فاي حالااة تجنياده ،ال يعناي وقاف جمياع آثاااره،
وانماا تبقاى بعااض آثاار العقاد ،حيااث ال يساتحق العامال أجا ار طاوال ماادة
تجنيااده ،ولكاان يحااتفظ العاماال بأقدميتااه ،والعااال وات ط اوال فتاارة تجنيااده،
حتى ال يضار العامل الذي استدعى للتجنياد ،بالمقارناة لمان اعفاي مان
الخدمة العسكرية(.)3
 -3مرض العامل:
تنص المادة ( )59من قانون العمل علاي اناه" للعامال الاذي يثبات
مرضاااه الحاااق فاااي أجاااازة مرضاااية تحاااددها الجهاااة الطبياااة المختصاااة،
ويسااتحق العاماال خاللهااا تعويضااا عاان األجاار وفقااا لمااا يحاادده قااانون
التأمين االجتماعي".
ومااان هاااذا الااانص يتضاااح أن مااارض العامااال ،يعتبااار عاااارض مااان
عوارض عقد العمل ،والذي يؤدي إلي وقف عقد العمل.

()2

والمرض المقصود في هذه الحالة ،هاو المارض القصاير ،حياث أن
( ) د .السيد عيد نايل :المرجع السابق  -ص .279
( )3د .رمضان عبد اهلل صابر :المرجع السابق  -ص .365
( )2د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص . 949
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المرض الطويل يؤدي إلي انتهاء العقاد ،ولايس وقفاه ،ومادة وقاف عقاد
العمل بسبب مرض العامل هي  11يوما في السنة ،ويساتحق العامال
عنها تعويضا عن أجره خالل تلك المدة( ).
واذا ذادت مدة مرض العامل عن هذه المدة ،بحيث يضطرب معهاا
سير العمل ،يحق لصاحب العمل في هذه الحالة أن ينهي العقد(.)3
 -2أجازة الوضع ورعاية الطفولة للمرأة العاملة:
في حالة حمل المرأة العاملة ووضعها تستحق أجازة يتم وقف عقاد
العمل خاللها ،وال تستحق المرأة العاملاة خاالل تلاك األجاازة أجارا ،وانماا
تستحق تعويضا عن األجر يساوي األجر الشامل.
وال يساااتطيع صااااحب العمااال فصااال العاملاااة أثنااااء أجاااازة الوضاااع،
بموجب المادة ( )43مان قاانون العمال ،والتاي نصات علاي اناه" يحظار
علي صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع".
وهناااك ماان ياارى أن أحكااام األجااازة المرضااية ،تنطبااق علااي أجااازة
الوضع ورعاية الطفل(.)2
وقد حدد المشرع مدة أجاازة الوضاع وذلاك بنصاه فاي الماادة ( )4
من قانون العمل علي انه " للعاملة التي أمضت عشرة اشهر في خدمة
( ) د .رمضان عبد اهلل صابر :المرجع السابق -ص . 352
( )3د .محمود جمال الدين ذكي :المرجع السابق -ص . 149
( )2د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص . 947
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صااااحب العمااال أو أكثااار الحاااق فاااي أجاااازة وضاااع مااادتها تساااعون يوماااا
بتعويض مساو لألجر الشاامل ،تشامل المادة التاي تسابق الوضاع والتاي
تليه ،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصاول
الوضع فيه.
وال يجااوز تشااغيل العاملااة خااالل الخمسااة واألربعااين يومااا التاليااة
للوضااع .وال تسااتحق أجااازة الوضااع ألكثاار ماان ماارتين طاوال ماادة خدمااة
المرأة العاملة".
وبذلك حدد المشرع مدة أجاازة الوضاع بتساعين يوماا ،وال تساتحق
ألكثر من مرتين للعاملة طوال مدة الخدمة ،قبل و بعد الوضع.
ومدة أجازة رعاية الطفولة هي ستين يوما بدون اجر ،وال تستحق
للعاملة ألكثر من مرتين خالل مدة الخدماة( ) ،ويوقاف العقاد خاالل تلاك
المدة ،ويعاود سريانه مرة أخرى بعد انقضاء مدة األجازة.
 -9اعتقال العامل:
يؤدي اعتقال العامل ،أو حبسه احتياطياا علاي ذماة التحقياق ،إلاي
وقف عقد العمل ،وال يؤدي إلاي انتهااء العقاد ،وذلاك لحاين اإلفاراج عان
العامااااال المعتقااااال أو المحباااااوس ،وهاااااذا ماااااا أكدتاااااه محكماااااة الااااانقض

( ) م .49 /عمل مصري.
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المصرية( ).
حيااث يااؤدي اعتقااال العاماال ،أو حبسااه احتياطي اا إلااي وقااف عقااد
العماال ال إنهاااؤه ،فااي حالااة عقااد العماال غياار محاادد الماادة ،أمااا العقااد
المحدد المدة فانه ينتهي باعتقال العامل(.)3
وذهبت محكمة النقض المصرية ،إلي أن يترتاب علاي وقاف العمال
إلعتقال العامل ،أو حبسه احتياطيا الحق في األجر متاي اخلاي سابيله،
أو الحكم ببراءته ،أو إيقاف تنفيذ العقوبة ،ثم انقضاء مسئوليته(.)2
ونجد أن الحاالت السابق ذكرها والتي تؤدي إلاي وقاف عقاد العمال
من جانب العامل هي ابرز حااالت وقاف عقاد العمال ،باإلضاافة إلاي أن
هنااااك أساااباب أخاااري تاااؤدي إلاااي وقاااف عقاااد العمااال ،ومنهاااا الااادورات
التدريبيااة ،والظااروف العائليااة والشخصااية للعاماال مثاال الاازواج  ،وقيااام
العامااال بوظيفاااة عاماااة ،أو مهنياااة مثااال عضاااوية مجلاااس الشاااعب ،أو
الشورى ،أو احد المجالس المحلية(.)9

( ) د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق -ص .941

( )3د .رمضان عبد اهلل صابر :المرجع السابق -ص .351

( )2الطعن رقم  952لسنة  94قضائية .جلسة  - 415 / 3 / 34أ.
فتحي جابر العقيلي :أحكام النقض -ص .25

( )9د .السيد عيد نايل :المرجع السابق -ص . 277
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ب -وقف عقد العمل من جانب صاحب العمل:
 اإلغالق المؤقت.اإلغااالق هااو إجااراء قااانوني يلجااأ إليااه صاااحب العماال لمواجهااة
صعوبات اقتصاادية( ) .واإلغاالق الاذي يوقاف عقاد العمال هاو اإلغاالق
المؤقت فقط ،دون اإلغالق النهائي.
ويلجااأ صاااحب العماال لوقااف عقااد العماال فااي حالااة وجااود أسااباب
اقتصادية طارئة ومحدودة ،ويمكن تفادي آثارها باإلغالق المؤقت ،ويتم
وقف عقد العمل خالل تلك الفترة البسيطة بدال من إنهااء العقاد ،واذ لام
يستطع صاحب العمل أن يتفادى آثار هذه األزمة فاناه يلجاأ إلاي إنهااء
العقد لألسباب االقتصادية ،ومن أمثلة حاالت وقاف عقاد العمال نتيجاة
إلغالق المنشأة المؤقت ،وقف عقد العمل لوجود أسباب اقتصادية يمار
بها السوق داخل الدولة(.)3
أو وجاااود وبااااء أو جائحاااة  ،تاااؤدي الاااى إغاااالق المنشاااأة لفتااارة
مؤقتاااة ،كإنتشاااار فياااروس كروناااا الاااذي إجتااااح العاااالم فاااي نهاياااة عاااام
 31 4ميالدي.
واإلغااالق النهااائي للمشااروع يااؤدي إلااي انتهاااء العقااد ،كمااا ساابق
القول ،أما اإلغالق المؤقت فيؤدي إلي وقف العقد.
( ) د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق . 513 -

( )3د .رمضان عبد اهلل صابر :المرجع السابق -ص . 376
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وخااالل وقااف العقااد لإلغااالق يسااتحق العاماال أج ا ار كااامال إذا كااان
اإلغاالق بسابب صااحب العمال ،ويساتحق العامال نصاف األجار إذا كااان
اإلغالق بسبب أجنبي ،ال يد لصاحب العمل فيه( ).
 -3الوقف االحتياطي عن العمل.
لصاحب العمل الحاق فاي أن يوقاف عقاد العامال المحاال للتحقياق
لحااين االنتهاااء ماان التحقيااق معااه ،وحاادد المشاارع ماادة الوقااف بسااتين
يوما ،وذلك طبقا لنص الماادة ( )66مان قاانون العمال ماع حاق العامال
في أجره كامال ،خالل تلك المدة.
وكااذلك الحااال فااي حالااة ارتكاااب العام ال جنايااة ،أو جنحااة مخلااة
بالشاارف ،أو األمانااة ،أو اآلداب العامااة ،أو ارتكاااب جنحااة داخاال دائاارة
العمل.
 -2اإلضراب.
المشااارع أعطاااي للعماااال الحاااق فاااي اإلضاااراب للتعبيااار عااان آرائهااام
ومواقفهم من سير العمل داخل المنشاة أو سوق العمل.
وحدد المشرع حاالتاه وضاوابطه وأحكاماه فاي قاانون العمال وذلاك
في المواد ( من  43وحتى .) 45
حيث تنص المادة ( ) 45من قانون العمل علي اناه" يترتاب علاي
( ) د .احمد حسن البرعي :المرجع السابق  -ص . 512
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اإلضراب المشار إليه في الماادة  43مان هاذا القاانون احتسااب مدتاه
أجازة للعامل بدون اجر".
وبذلك تكون مدة اإلضراب هي مادة وقاف عقاد العمال ،وال يساتحق
العامل أج ار خالل مدة وقف العقد ،في حالة اإلضراب.
وتلاااك هاااي حااااالت وقاااف عقاااد العمااال ذكرناهاااا بصاااورة مختصااارة
ووضحناها لبيان الفرق بين وقف عقد العمل وانتهاء عقد العمل.

ثانيا -في القانون الفرنسي:
 -المقصود بوقف العامل« Suspension du contrat de travail. » .

نجد أن المشرع الفرنسي لم يوضح المقصود بوقف عقد العمل،
وانما وضح حاالته وبين أحكامه فقط .وبذلك ترك مهمة بيان المقصاود
بوقف عقد العمل للفقه ،والاذي قاام بادوره بوضاع العدياد مان التعريفاات
لبيان المقصود بوقف عقد العمل.
فهناك مان ياري أن وقاف عقاد العمال هاو عباارة عان "وقاف مؤقات
لتنفيذ العقد لفترة معينة ،ألسباب مؤقتة ،علي أن يعاود العقاد اساتئناف
آثاره بعد زوال هذه األسباب المؤقتة".

( )

بينمااا ذهااب رأي آخاار إلااي انااه عبااارة عاان "الفتاارة التااي يااتم تعطياال
Antoine CRISTAU. « Droit du travail-Suspension du

contrat de travail. » P 84 .
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)(1

عقااد العمل فيها ،وتعطيل آثاااره ألسباااب مؤقتة".

( )

وهناااك ماان يااري انااه عبااارة عاان "وجااود ساابب عااارض يااؤدي إلااي
مغادرة العامل لوظيفته مؤقتا ،علي أن يتم استئناف العمل وقيام العامل
بااأداء عملااه بعااد زوال هااذا الساابب المؤقاات ،دون أن يااؤدي ذلااك إلااي
إنهاء عقد العمل"(.)3
وهناك من ياري اناه عباارة عان "وقاف لاللتزاماات التعاقدياة ،بوقاف
مؤقت للعقد ،وغياب العامل عن أداء العمل فترة من الزمن".

()2

وبذلك فان وقف عقد العمل فاي القاانون الفرنساي ال يعادو أن يكاون،
تعليااق مؤقااات للعقااد ،بعااادم قياااام العاماال باااأداء العماال ألساااباب حاااددها
القانون.
حيث أن هنااك أساباب قاد تاؤدي إلاي عادم تنفياذ العقاد كااألمراض،
واألجازات ،ولحماية الوظيفة وعدم إنهاء العقاد أوجاد المشارع الفرنساي
ما يسمي بتعليق عقد العمل ،وهو الذي يسامح للعامال بعادم تنفياذ أداء

»Jean Emmanuel ROY. « Droit du travail-Droit vivant

2007 / 2008 P.215.

Tissot éditions « définition de la suspension du contrat

de travail» revue de travail à l' internet. avril 2009.

Alain COEURET, Bernard GAURIAU, Michel Miné Op. p

267.
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)(1

)(2

)(3

.

) (

العمل

. حاالت وقف عقد العمل في القانون الفرنسي-3
« Maladie »  المرض-أ
 وخاالل تلاك،في حالة مرض العامل يساتحق العامال أجاازة مرضاية
.األجازة يتم وقف عقد العمل
 ومبااار ار، أن يكاااون مؤقتاااا،ويشاااترط لوقاااف عقاااد العمااال للمااارض
.)3( وترسل إلي صااحب العمل، من طبيب العمل،بشهادة طبية
 التااي بناااء، هااو الااذي يعطااي الشااهادة المرضااية،و طبيااب العماال
 والتي مان خاللهاا يمكان أن يقتارح صااحب،عليها يتم وقف عقد العمل
.)2( علي العامل عمل آخر يتناسب مع قدراته،العمل

(1)
(2)
(3)

Bernard BOUSSU, Op .p .270.

Véronique ROY. "Droit du travail" 2005. P 86.

Art. L. 1226-2 " Lorsque, à l'issue des périodes de

suspension du contrat de travail consécutives à une

maladie ou un accident non professionnel, le salarié est

déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui
propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions

écrites du médecin du travail et les indications qu'il
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 وظيفاة أخاري،وبناء علي الشهادة الطبية يمكن أن يقتارح علاي العامال
 ويلاازم أن يخباار. أو قدراتااه، خااالل مرضااه،تتناسااب مااع حالتااه الجدياادة
 وهاااذا ماااا أكدتاااه محكماااة الااانقض،العامااال منشاااأته بغياباااه مااان البداياااة
.) (الفرنسية
 أن ينهااي عقااد،والمشاارع الفرنسااي أيضااا ال يساامح لصاااحب العماال
 ما لام يكان هنااك ساوء سالوك مان جاناب،العمل خالل فترة توقف العقد
 بااأي ساابب لاايس لااه، أو عاادم قدرتااه علااي الحفاااظ علااي العقااد،العاماال
.)3(صلة بمرضه أو الحادث الذي تعرض له
Art. L. 1226-9. "Au cours des périodes de
suspension du contrat de travail, l'employeur ne
peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une
faute grave de l'intéressé, soit de son
formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches
existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à

l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en

œuvre de mesures telles que mutations, transformations

de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Code du travail.
(1)
(2)

Cass. Soc, 10 janvier 1980. No 32.
Art. L. 1226-9. Code du travail.
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impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif
"étranger à l'accident ou à la maladie
وبذلك ال يستطيع صاحب العمل أن ينهي عقد العمل خاالل األجاازة
المرضية ،ما لم يرتكب العامل أمر يخل بنظاام العقاد بعيادا عان مرضاه،
أو أن يكون نتيجة سوء سلوكه( ).
واذا اثبت العامل مرضه من خالل الشهادة المرضية ،التاي يعطيهاا
إياااه طبيااب العماال ،وكااان لااه ساانة أقدميااة فااي خدمااة صاااحب العماال،
يستحق العامل تعويض عن األجر ،مان هيئاة التاأمين االجتمااعي طبقاا
لنص المادة  32 -من قانون التأمين االجتماعي بشروط:
 أن يتم الكشف الطباي علاي العامال خاالل  91سااعة مان تااريخ العجازوبيان عدم قدرته علي العمل.
 -3أن يكون حالته معتمدة من قبل الضمان االجتماعي البد وأن يعلم هيئة
التأمينات االجتماعية بحالته المرضية.
 -2أن يكااون العقااد ساااريا علااي األراضااي الفرنسااية ،أو فااي أي ماان الاادول
األعضاااء فااي اإلتحاااد األوربااي ،أو أي ماان الاادول اآلخااري التااي تكااون
طرفا في اتفااق المنطقاة االقتصاادية األوربياة .أي الباد وان يكاون عقاد
العمل ساريا وينفذ في فرنسا أو في أي من دول اإلتحااد األورباي حتاى
يستحق هذا التعويض.
Bernard BOSSU. Op. p. 272.
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)(1

،وهذه األحكام ال تطبق علي الموظفين الاذين يعملاون فاي المناازل
) (

. والعمال المؤقتين،والعمال الموسميين

Art 1226-1 « Tout salarié ayant

«une année»

d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence
au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident constaté par certificat médical et contre-visite
s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation
journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale, à condition:
1- D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette
incapacité;
2- D'être pris en charge par la sécurité sociale;
3- D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des
autres États membres de la Communauté européenne ou
dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace
économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés
travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux
salariés intermittents et aux salariés temporaires »

وماان خااالل هااذا الاانص نجااد أن العاماال الااذي أوقااف عقااده بساابب
(1)

Art-L-1226-1. Code de travail.
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المااارض ،يساااتحق تعويضاااا عااان األجااار ،خاااالل هاااذه الفتااارة مااان هيئاااة
التأمينااات االجتماعيااة ،ووقااف عقااد العماال خاااص بااالعقود غياار محااددة
المدة فقط دون غيرها.
ب -حوادث العمل » « accident du travail
هو الذي يقع بمناسبة حادثة العمل ،أو احد األماراض المهنياة ،أو
أن يكون العامل ضحية القيام بعمله .وال يستطيع رب العمل إنهاء عقاد
العامل ،خالل توقف العقد لحادث العمل( ).
واذا وقع للعامل حادث عمال ،يساتحق أجاازة تبادأ مان تااريخ وقاوع
الحادث ،أومن تاريخ توقيع الكشف الطبي علي العامل الذي أصيب(.)3
وال يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامال ضاحية حاادث العمال،
ما لم يوجد خطأ جسيم من العامل(.)2
ويستحق العامل أيضا خالل فترة توقف العقد ،لوقاوع حاادث عمال،
تعويض من هيئة التأمينات االجتماعية بالشروط السابقة.
ت -أجازة الوضع« la maternité» .
ويتم وقف عقد العمل أيضاا ألجاازة الحمال ورعاياة الطفولاة ،أو ماا
يسمي بأجازة الوضع ،وهاي فتارة مؤقتاة تساتأنف بعادها المارأة العاملاة،
)(1

Véronique ROY. Op. P. 86.
Cass. soc, 30 janvier 1991. no 317.

)(2
)(3

Bernard BOSSU. Op .p. 286.
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 وتلااك األجااازة تباادأ قباال،) (عملهااا ماارة أخااري بعااد انقضاااء هااذه الفتاارة
 أو، وتكون بناء علي طلب المرأة العاملاة الحامال،الوضع بستة أسابيع
. لفترة الحمل والوالدة معا وألجل رعاية مولودها،بناء علي شهادة طبية
 لكي تكون مدة أجازة،وتستحق المرأة العاملة عشرة أسابيع بعد الوضع
.)3(الوضع في القانون الفرنسي ستة عشر أسبوعا قبل الوضع وبعده
Art 1225 – 17 « La salariée a le droit de bénéficier
d'un congé de maternité pendant une période qui

commence six semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix semaines après la date
de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis

favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse,
la période de suspension du contrat de travail qui

commence avant la date présumée de l'accouchement peut
être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La
période postérieure à la date présumée de l'accouchement
est alors augmentée d'autant.

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de

l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit

prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à
la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé
(1)
(2)

Jean Emmanuel ROY. Op .p . 231.

Art. L. 1225-17. Code du travail.
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et la période de suspension du contrat de travail est
décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La
période initialement reportée est réduite d'autant»

وال يحق لصاحب العمل أن ينهاي عقاد المارأة العاملاة بسابب أجاازة
 ما لم يضر غيابهاا، وانما يتم وقف عقد العمل خال ل تلك المدة،الوضع
 فلااه الحااق فااي إنهاااء العقااد ألسااباب لاايس لهااا صاالة،بمصااالح المنشااأة
.) (بأجازة الوضع
Art 1225- 4 « Aucun employeur ne peut rompre le

contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de

grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité
des périodes de suspension du contrat de travail
auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité,
qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les
quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il

justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état

de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce
contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à

l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de
travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les

périodes de suspension du contrat de travail mentionnées
au premier alinéa »
(1)

Art. L. 1225-4. Code du travail.
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وتساتحق المارأة العاملاة أجارا ،يقاادر بنسابة  % 19مان أجرهاا فااي
اليااوم ،بمتوسااط الشااهور الثالثااة األخياارة قباال األجااازة ،وتسااددها هيئااة
التأمينات االجتماعية( ).
وباااذلك فاااأن أجاااازة الوضاااع سااابب مااان أساااباب وقاااف عقاااد العمااال،
اار جزئياااا .وال يحاااق
بالشاااروط الساااابقة ،وتساااتحق العاملاااة خاللهاااا أجا ا
لصاااحب العماال إنهاااء العقااد خااالل هااذه الماادة ،إال إذا ارتكباات العاملااة
عمال يخل بنظام العقد.
وتلااك هااي أهاام أسااباب وقااف عقااد العماال فااي القااانون الفرنسااي،
باإلضافة إلي ما سبق يوجاد أساباب أخارى لوقاف عقاد العمال ،كأجاازات
األحاااداث العائلياااة ،كاااالزواج ووالدة الطفااال بالنسااابة لاااألب ،وأعيااااد األم
واألب.

المطلب الثاني
أثر القوة القاهرة المؤقتة علي عقود العمل
بعد تعريف وقف عد العمل ،و أسباب الوقف  ،فنجد أن نظرية وقف
تنفيذ العقد ،قد نشأت في احضان نظرية القوة القاهرة ،وعدها بعض

(1) Véronique ROY. Opt .p.87.
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الفقهاء امتدادا آلثار القوة القاهرة( ) ،ومقتضى هذه النظرية أنه إذا
إستحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب اجنبي ال يرجع إليه ،انقضى
هذا اإل لتزام واعفى منه المدين وانقضى تبعا لذلك االلتزام المقابل
للمتعاقد االخر ،إذا كنا بصدد عقد ملزم للجانبين ،أذا كنا بصدد
استحالة مطلقة ودائمة.
اما إذا كانت االستحالة مؤقتة فان العقد ال ينفسخ بحكم القانون
وانما يوقف تنفيذه خالل مدة االستحالة ،ويستأنف بعد زوالها متى كان
تنفيذ االلتزام ممكنا ،فاالستحالة المؤقتة ال تؤدي إلى انقضاء العقد
وانما إلى وقف تنفيذه ،وتؤدي إلى محو جزئي آلثاره خالل فترة
الوقف( ،)3ونتيجة لتشابه هذا األثر في االستحالة المؤقتة مع ما يرتبه
وقف تنفيذ العقد ،قرر هذا الفريق ان وقف العقد هو توسعة آلثار القوة
القاهرة المؤقتة.

(1) Camerlynck, "droit du travail" , p 222.

( )3د .عبد الرزاق السنهوري :المرجع السابق – ص .447
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شروط تطبيق نظرية االستحالة الوقتية :
 يجب ان نكون بصدد استحالة في التنفيذ مؤقتة:بحيث يصبح تنفيذ اإل لتزام مستحيال ليس فقط بالنسبة للمدين،
وانما بالنسبة للطرفين ،فال يكفي تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو أن
أي
يكون تنفيذ اإل لتزام مرهقا له ،وانما ال بد ان نكون بصدد استحالةّ ،
ان المدين ال يستطيع ان يتغلب عليها مهما بذل من جهد ،وال يستطيع

دفعها أو تفاديها ،وذلك بسبب ان الحادث غير متوقع ،هذا من ناحية.
و من ناحية آخرى ،فإنه لقيام هذا الشرط ال بد ان تكون االستحالة
مطلقة ومؤقتة ،أما إذا كانت االستحالة دائمة أو نهائية فانه ال مجال
للحديث عن وقف تنفيذ العقد ،أل ن ذلك غير ممكن في المستقبل ،و
ينتهي به العقد.
أي مرتبطة
وبناء عليه فالبد و ان تكون هذه اإلستحالة مؤقتة ّ

بفترة معينة ،بحيث يصبح تنفيذ االلتزام ممكنا بعد انقضائها.

فالغاية من تطبيق نظرية القوة القاهرة المؤقتة هو تفادي انفساخ
العقد بقوة القانون والحفاظ على الرابطة العقدية حتى زوال االعاقة،
أي إعاقة ال
وهذا ال يتأتى اإل من خالل إستحالة مؤقتة وغير دائمةّ ،
تمنع تنفيذ العقد في المستقبل.

واالستحالة المؤقتة تتطلب بالضرورة شرطا ضمنيا ،وهو اال تكون
عنصر اساسيا في العقد ،ومقتضى ذلك أنه حتى بصدد
ا
مدة التنفيذ
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االستحالة المؤقتة ،إذا كانت مدة التفنيذ جوهرية بالنسبة لالطراف
فيجب ان يتم التنفيذ خاللها ،واال عد غير مجد وغير مفيد ،فإن
استمرار اإلستحالة المؤقتة إلى هذا الميعاد ،يحول دون القول بوقف
تنفيذ العقد ،أل ن التنفيذ صار غير مفيد لالطراف ،فهنا نلجأ إلى
إنفساخ العقد ،وليس إلى وقف تنفيذه على الرغم من ان اإلستحالة
مؤقتة.
 -3استحالة تنفيذ ترجع إلى سبب خارجي:
و هي تلك التي ال ترجع إلى احد المتعاقدين أو على االخص إلى
المدين الن االستحالة في التنفيذ الراجعة إلى المدين ال تعفيه من تنفيذ
التزامه ،وال تستوجب تطبيق نظرية القوة القاهرة ،وانما يكون للمتعاقد
االخر اللجوء إلى طلب التنفيذ بمقابل أو فسخ العقد قضاء أو اتفاقا.
و بعد العرض السابق يتضح لنا أن ،نظرية القوة القاهرة التي
تقوم على اعفاء المدين من تنفيذ التزام يستحيل عليه وعدم ترتيب
مسؤوليته على ذلك ،فالقوة القاهرة كنظام مقرر لصالح المدين ،في
حين ان نظام الوقف قد يكون لصالح المدين وقد يكون لصالح الدائن
وقد يقرر كجزاء على المدين(الوقف التأديبي).
ومن جهة اخرى فان نظام القوة القاهرة ينطلق من فرضية
استحالة التنفيذ ،فهو لذلك يؤدي إلى زوال العقد ،اما نظام الوقف
فهو يفترض امكانية تنفيذ العقد في المستقبل ،ولذلك فهو يحافظ على
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الرابطة العقدية وال ينقضها .هذا باالضافة إلى اننا لو نظرنا إلى حاالت
الوقف لوجدنا ان كثي ار منها ال يستوفي شروط القوة القاهرة ،فمثال فيما
يتعلق بوقف عقد العمل بسبب االضراب أو الحمل والوالدة أو تربية
االوالد بالنسبة للمرأة العاملة أو االشتراك في االعمال النقابية
والمهمات العلمية أو االستدعاء للخدمة العسكرية وغيرها ال يمكن ان
يعد من قبيل القوة القاهرة( ).
وهذا ما يبين عجز هذه النظرية عن ان تكون اساسا لتبرير وقف
عقد العمل ،حتى لو كانت بعض حاالت الوقف من الممكن ان يطبق
عليها مفوم القوة القاهرة (اعقتال العامل أو مرضه أو الحوادث الفنية
بأن نعمم الفكرة على كل حاالت
لرب العمل) اال ان ذلك ال يسمح لنا ّ
الوقف االخرى ،وهذا ما اقره بالفعل من تبنى مفهوم القوة القاهرة
()3

كاساس لنظرية الوقف

.

وهذا يدعونا للتفرقة بين وقف عقد العمل ،و إنتهائه إلستحالة
التنفيذ ،على النحو التالي .بأن نوضح أوجه االتفاق واالختالف بينه،
وبين انتهاء عقد العمل ،حتى نوضح الفرق بينهما من خالل:
أ -أوجه االتفاق بين وقف عقد العمل و إنتهائه:
يتفق كال من وقف عقد العمل ،وانتهاء عقد العمل فيما يلي:
( ) د .رمضان عبداهلل صابر :المرجع السابق – ص .97

(2) Camerlynck, op , cit , p 223.
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 أن كال من الوقف ،وانتهاء العقد ،يعتباران نظاامين قاانونين لكاال منهمااشروطه وأركانه وحاالته.
 -3أن كال من وقف عقاد العمال ،وانتهااء عقاد العمال ،يترتاب عليهماا عادم
قياااام العامااال ،باااأداء العمااال المتفاااق علياااه ،وعااادم قياااام صااااحب العمااال
بصرف األجر في اغلب حاالت وقف العقد.
 -2هناك أسباب مشتركة ،قد تؤدي إلي وقف عقد العمل ،وكذلك تؤدي إلي
انتهاااء عقااد العماال ،كاألسااباب االقتصااادية ،فهااي قااد تااؤدي إلااي وقااف
العقد ،إذا كانت مؤقتة ويمكن تفادي آثارها ،وقد تؤدي إلي إنهاؤه.
ب -أوجه االختالف بينهما.
بالرغم من هناك أوجه اتفاق بين وقف العقد ،وانتهاء العقد آال انه
يوجد العديد من نقط الخالف بينهما:
 أن وقاااف عقاااد العمااال ال ياااؤدي إلاااي انقضااااء ،وزوال كافاااة االلتزامااااتالتعاقدية ،المترتبة علاي العقاد ،كماا سابق وان وضاحنا .بخاالف انتهااء
عقد العمل ،الذي يترتب عليه زوال كافة االلتزامات التعاقدية.
 -3يترتااب علااي انتهاااء الساابب العرضااي الااذي أوقااف العقااد ،إلااي اسااتئناف
العامل لعمله مرة أخرى .إما بالنسبة إلي انتهاء العقد ،ال يجاوز العامال
الذي انهي عقده ،العودة إلي العمل مرة أخاري ،إال بحكام قضاائي ،وفاي
حاالت حددها القانون.
 -2هناااك حاااالت لوقااف عقااد العماال ،بااالرغم ماان عاادم قيااام العاماال ،بالعماال
133

المتفااق عليااه ،آال انااه يسااتحق أجا ار خااالل فتاارة وقااف عقااد العماال ،أمااا
انتهاااء عقااد العماال فااال يسااتحق العاماال أجارا ،ولكنااه يحااق لااه المطالبااة
بالتعويض إذا كان له مقتض.
ويترتب على وقف العقد عدم تنفياذه طيلاة فتارة االساتحالة  ،ماع
عودة الحياة إليه مجددا واستئناف تنفيذه بعد زوال سبب االستحالة( ).
ومقتضى ذلك كقاعدة عامة  ،توقف الطرفين عن تنفيذ التزاماتهما
طيلة فترة الوقف ،ويؤدي ذلك بالنسبة لعقد العمل ،أنه ما دام العامل لم
يؤد العمل المتفق عليه  ،فإنه ال يستحق أج ار طيلة فترة الوقف

()3

.

و التساااؤل هنااا هاال فااي حالااة وقااف عقااد العماال ،يااتم وقااف كاال اآلثااار
المتلرتبة عليه؟
و اإلجابة على هذا التساؤل تكون بالنفي طبعا ،حيث أن وقف العقاد ال
يوقف جميع آثاره بل بعضاها  ،وعلاى ذلاك فاإن مادة الوقاف فاي الغالاب
تدخل ضمن المدة المقررة الستحقاق األقدمية واإلجاازات الماأجورة  ،ال
باال أن القااانون يقاارر فااي العديااد ماان الح ااالت اسااتحقاق العاماال أجااره
الكامل.
و في النهاية ،فإذا استحال على أحد طرفي العقد أو كليهما تنفيذ
التزاماته على نحو مؤقت ؟ بسبب قوة قاهرة  ،فإن هذه االستحالة ذات
(1) Camerlynck, op , cit , p 223.

( )3د .محمود جمال الدين ذكي :المرجع السابق – ص .236
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الطبيعة المؤقتة ال تؤدي إلى انتهاء العقد  ،بل إلى وقفه  .فإن الوقف
في إطار قانون العمل لم يعد مقصو ار على حاالت القوة القاهرة بمعناها
الدقيق في القانون المدني  ،ويرجع ذلك إلى ما يتصف به عقد العمل
من صفة خاصة باعتباره عقدا يرد على القيام بمجهود يرتبط بشخص
العامل نفسه  ،ومن ثم بحالته النفسية وظروفه االجتماعية  ،ولهذا
فإن القيام بهذا المجهود قد تعترضه صعوبات تتعلق بشخص العامل ،
بسبب حالته الصحية أو االجتماعية  ،فتؤدي إلى تناقص مقدار هذا
المجهود  ،أو إلى استحالة تقديمه تماما.
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الخاتمة
وفااي نهايااة بحثنااا حااول أثاار إسااتحالة التنفيااذ علااى عقااود عقااد
العمل ،فقد تعرضنا لبيان المقصود بإستحالة التنفيذ ،و شاروطها  ،كماا
وضااحنا المقصااود بااالقوة القاااهرة ،و الساابب األجنبااي المااؤدي النهااااء
العقااد ،كمااا فرقنااا بااين القااوة القاااهرة و نظريااة الظااروف الطارئااة ،كمااا
وضااحنا أسااباب إسااتحالة التنفيااذ النهائيااة ،والمؤيااة النتهاااء العقااد ،و
بتطبيقها علي عقد العمل ،فوجدنا أن هناك أسباب إلستحالة تنفيذ عقاد
العمل ترجع إلى العامل نفسه ،و عددنها على النحو التالي:
 وفاة العامل. بلوغ العامل سن المعاش. عجز العامل نهائيا. مرض العامل الطويل الذي ال يرجى منه الشفاء. إبعاد العامل األجنبي. إنقضاء مدة العقد.باإلضافة إلى إستحالة التنفيذ الراجعاة للعامال نفساه ،فوجادنا أن هنااك
أسباب إلستحالة التنفيذ ترجع إلى صاحب العمل ،منها:
 القوة القاهرة. تغيير صاحب العمل.136

 إغالق المنشأة نهائيا.ثاام تطرقنااا بعااد ذلااك لبيااان اآلثااار المترتيااة علااى إسااتحالة تنفيااذ عقااد
العمل ،ووجدنا ،أن إساتحالة تنفياذ عقاد العمال ،إماا لهاا أثار منهاي ،أو
أثااار واقاااف ،ووضاااحنا كااال منهماااا بشااائ مااان التفصااايل المناساااب ،كماااا
وضحنا الحقوق التي تثبت للعامل في كلتا الحالتين.
و نجد أن هاذا الموضاوع مان أهام موضاوعات قاانون العمال  ،ألناه
مرتبط باالحق فاي العمال ،الاذي يعاد محاور قاانون العمال ،كماا أناه يعاد
حقااا أساسااايا مااان حقااوق اإلنساااان ،باإلضاااافة بإرتباطااه بحيااااة العامااال
المهنية ،الذي يعد العنصر االساسي في عالقة العمل.
و من خالل دراسة موضوع إستحالة تنفيذ العقد  ،و آثرها علاى
عقااد العماال ،فقااد خلصاانا إلااى مجموعااة ماان النتااائج و المقترحااات التااي
تاادور حااول ،ضاارورة ،أن يوضااح المشاارع المصااري فااي قااانون العماال،
المقصود بإستحالة التنفيذ ،و خصوصا أن مفهاوم إساتحالة التنفياذ فاي
مجال قانون العمل تختلف عنه في القانون المدني.
و علاااى المشااارع المصاااري ،أن يعااادد حااااالت إنهااااء عقاااد العمااال،
إلسااتحالة التنفيااذ بصااورة واضااحة ،و يضاامنها كاال الحاااالت التااي ساابق
شرحها سواء أكانت من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل.
كما يجب على القوى العاملة ،أن تاوفر وظاائف للمنتهاي عملاه بسابب
إستحالة التنفيذ ،خصوصا من تسامح حالتاه بالعمال ،و خاصاة إذا كاان
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إنتهاء عقد العمل بسبب اإلستحالة الراجعة لصاحب العمل نفسه.
و أيضااا ،ضاارورة نقاال عاابء االثبااات ماان علااى عاااتق العاماال إلااي
صاحب العمل ،فاي حالاة مطالباة العامال صااحب العمال باالتعويض عان
إنهاااء عقااد العماال ،إلثبااات أن اإلنهاااء يرجااع إلااى ساابب أجنبااي أو قااوة
قاهرة ال يد ألحد فيها.
و في النهاية ،يجب تطبيق نظرية القوة القاهرة في مجال عقد العمل،
في أضيق نطاق ممكن للمحافظة على إستمرار روابط العمل.

و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
نسأل اهلل التوفيق و السداد
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