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ما مدى امكانیة رب العمل رفض االجازة المرضیة المدفوعة؟
الجمعة ٩ تشرين الثاني ٢٠١٨   11:45 سؤال قانوني

 

في وقت یتزاید فیھ عدد الشكاوى أمام وزارة العمل نتیجة لتعّسف رّب العمل في إحتساب اإلجازات المرضیة،
.ورد لإلقتصاد سؤال حول حقوق األجیر من اإلستفادة من تلك االجازات

یوضح المحامي الدكتور  شربل عون  بأّن المادة 40 من  قانون العمل  قد أعطت األجیر الحق باإلستفادة من إجازة مرضیة مدفوعة، وذلك بعد
:األخذ بعین اإلعتبار سنین الخدمة التي یكون قد أمضاھا ھذا االخیر في المؤسسة أو الشركة، ووفقا للتفصیل االتي

نصف شھر بأجر كامل، ونصف شھر بنصف أجر، لألجیر الذي قضى في الخدمة مدة ثالثة أشھر وأكثر -1
.حتى سنتین

.شھر بأجر كامل وشھر بنصف أجر، لألجیر الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتین حتى أربع سنوات - 2

شھر ونصف بأجر كامل، وشھر ونصف بنصف أجر، لألجیر الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات -3
.حتى ست سنوات

شھران بأجر كامل، وشھران بنصف أجر، لألجیر الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر -4
.سنوات

شھران ونصف الشھر بأجر كامل، وشھران ونصف الشھر بنصف أجر، لألجیر الذي تفوق خدمتھ العشر -5
.سنوات
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ھل یحق لرّب العمل رفض إعطاء األجیر إجازة مرضیة مدفوعة؟

بالتأكید كال؛ ال یحق ل رب العمل  رفض إعطاء األجیر إجازة مرضیة مدفوعة وذلك في حال إستحقاقھا. إّن المادة
41 من قانون العمل قد أعطت رب العمل الحق في التأكد من صّحة مرض األجیر، وذلك إما عن طریق التدقیق

في التقریر الذي قدمھ ھذا االخیر أو عن طریق  طبیب  المؤسسة المعّین من قبل رّب العمل. فإذأ اعطى القانون
رب العمل الحق في التدقیق بصّحة مرض األجیر فقط ال غیر، ولیس لدیھ سلطة استنسابیة في رفض إعطاء

.اإلجازة المرضیة في حال صحتھا وإالّ یعتبر متعّسفا بإستعمال حقھ

ھل یحق لرّب العمل رفض إعطاء األجیر إجازة سنویة وذلك في حال إستفاد ھذا األخیر من إجازة مرضیة
طویلة؟

كافة اإلجازات المنصوص عنھا في قانون العمل اللّبناني مستقلّة عن بعضھا البعض، وال یمكن لرّب العمل
حرمان األجیر من اإلستفادة من أي منھا، ولكن في المقابل نّصت المادة 41 على أنھ یمكن لرّب العمل إنقاص

عدد اإلجازات السنوّیة إلى ثمانیة أّیام وذلك في حال تجاوزت اإلجازة المرضّیة الشھر الواحد
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