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المحامي د. شربل عون: ھل يجب تسديد االجور جرّاء االنقطاع عن
؟Corona Virusالعمل بسسب الـ

األحد ١٥ آذار ٢٠٢٠   20:04 مقاالت النشرة

 

ورد لـ"االقتصاد" سؤال عما ،Virus Corona نظرا لألوضاع الراھنة التي یمر بھا   لبنان   والعالم من تفشي ل
اذا كان   رب العمل   ملزما بتسدید   األجور   لألجراء اثناء فترة تعطیل المؤسسة او الشركة عن العمل منعا لتفشي ال

Virus؛ لھذا السبب كان لموقعنا اتصال موجز عبر الھاتف مع المحامي د. شربل عون الذي افادنا بما یلي:

یجب االشارة بدایة الى أن االجر ال یستحق اال لقاء عمل قام بھ األجیر، وھذا األمر یمكن استنتاجھ من نص
:المادة 624 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على ما یلي

اجارة العمل أو الخدمة، عقد یلتزم بقتضاه أحد المتعاقدین أن یجعل عملھ رھین خدمة الفریق االخر وتحت"
."ادارتھ، مقابل أجر یلتزم ھذا الفریق اداءه لھ

إضافة الى ذلك، اشار د. عون الى ان المشترع اللبناني لم یلحظ بنص خاص وصریح الوضع الحالي الذي یمر
بھ لبنان ومن اجل ذلك یجب العودة الى اجتھادات المحاكم؛ من ھنا أّكد الى أن معظم االجتھادات أخذت بعامل

القوة  القاھرة  في بعض الحاالت التي ال یحق عندھا لالجیر المطالبة بأجوره طوال فترة انقطاعھ عن العمل، مثل
توقف األجیر عن العمل بسبب الظروف األمنیة التي أدت الى غیابھ القسري عن العمل؛ كذلك اعتبرت اجتھادات
المحاكم الفرنسیة حیث أّكدت بأنھ ال یمكن لرب العمل تحّمل نتائج غیاب األجیر في بعض الحاالت وبسبب القوق

.القاھرة
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إن الوضع الراھن الذي یمر بھ لبنان، یمكن أن ینطبق علیھ حالة القوة القاھرة، وبالتالي ال یكون رب العمل
ملزما بتسدید األجور أثناء فترة غیاب األجیر، خصوصا أن الوضع الراھن لیس بحالتھ الطبیعیة نظرا القفال

الشركات والمؤسسات الخاصة عن العمل لدواع صحیة ضروریة ال یمكن لرب العمل تفادیھا اال من خالل
التوقف عن العمل؛ علما أن   قانون العمل   اللبناني لم یعرف القوة القاھرة، إنما قد أشار الیھا فقط في الفقرة (و) من

المادة (50) من قانون العمل، العتبارھا سببا النھاء كل أو بعض عقود العمل، ولكنھ لم یتتطرق الیھا على
.االطالق في مسألة االجور

وأخیرا اشار د. عون الى انھ یجب على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التنسیق مع وزارة المالیة في
الوضع الراھن بغیة اتخاذ القرار المناسب المتعلق بعدم فرض اشتراكات على رب العمل خالل ھذه الفترة وعدم

.تسدید الضریبة على الرواتب واالجور لوزارة المالیة ایضاً
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