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د. شربل عون عون: أحكام جريئة تصدر عن محاكم العمل في حالة
الصرف التعسفي
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تشھد المؤسسات اللبنانیة مؤخراً عدداً كبیراً من حاالت الّصرف الجماعي التعسفي، وأبرز ھذه المؤسسات كانت
في قطاع الصحافة اللبنانیة من جریدة النھار إلى األخبار والمستقبل التي تمیزت بحصولھا على حصة األسد من

.عدد المصروفین (المتوقع ان یتمدد لیطال موظفي التلفزیون) وبطریقة التعویض أیضاً التي كانت بتعّھد

وما قد نالحظھ بعد ھذه الظاھرة ھو أن عدداً كبیراً من األجراء اللبنانیین ال یعرفون حقوقھم في العمل من ناحیة
.قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي وخاصة من ناحیة تصفیة تعویض نھایة الخدمة وكیفیة احتسابھ

فإن بدأنا من ناحیة المھلة القانونیة لإلنذار، فمعظم من تم صرفھم ربما لم یعیروا اإلنتباه إلى أنھ یجب على كل
من صاحب العمل والعامل أن یعلم اآلخر برغبتھ في فسخ العقد في المھل التالیة: قبل شھر واحد إذا كان قد

مضى على تنفیذ عقد اإلستخدام مدة ثالث سنوات وما دون، قبل شھرین إذا كان قد مضى أكثر من ثالث سنوات
وأقل من ست سنوات، قبل ثالثة أشھر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة، أو قبل

.أربعة أشھر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر. باإلضافة طبعاً إلى سبب وجیھ

ولإلطالع على النواحي األخرى كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع المحامي باإلستئناف، والمستشار المعتمد لدى
:ھیئات دولیةعدة ،  د. شربل عون عون 

ما ھي الحقوق والتعویضات االتي یجب أن یطالب بھا األجیر في حال تعّرضھ للصرف التعسفي؟ -
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ً تشیر المادة 50 من قانون العمل اللبناني، إلى أن التعویضات تكون بین شھرین وإثني عشر شھراً، وذلك وفقا
لعمر األجیر وحالتھ الصحیة وسبب الصرف، أي أن القاضي یأتي بالمعلومات المتعلقة بحالة الصرف

.كافة،ویطالب بتعویضات أدناھا راتب شھرین وأقصاھا راتب اثني عشر شھراً

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن األجیر لدیھ فقط مھلة شھر للمطالبة بھذه الحقوق عبر دعوى قانونیة بعد إبالغھ قرار
.الصرف التعسفي، وبعد ھذه المھلة فإن الدعوى ترّد شكالً

الى من یلجأ ھذا األجیر في حال لم یحصل على ھذه الحقوق؟ -

في حال تم صرف األجیر من قبل رب العمل من دون إعطائھ حقوقھ، فإن األجیر بھذه الحالة علیھ اللجوء إلى
.مجلس العمل التحكیمي

وھنا أرید أن أشیرإلى أن المواطنین ال یعلمون أن مجلس العمل التحكیمي یصدر الكثیر من القرارات المھمة
والمشرفة، إال أن األجراء ال یبادرونإلى تقدیم الشكوى. على كل أجیر أن یتقدم بشكوى في حال صرفھ، والمجلس

.سیكون إلى جانبھ بالتأكید

ما ھي الحاالت التي ال یجوز فیھا توجیھ االنذار بالصرف لألجراء؟ -

:منعت المادة 52 من قانون العمل رب العمل عن توجیھ اإلنذار في الحاالت اآلتیة

.إلى المرأة الحامل طیلة فترة الحمل-

.إلى المرأة المجازة بداعي الوالدة -

.إلى كل أجیر في أثناء اإلجازات العادیة أو خالل اإلجازات المرضیة -

ما ھي صالحیات وزارة العمل في ھذا الموضوع وفق قانون العمل اللبناني، وھل من تدابیر یمكن أن یتخذھا -
الوزیر على ھذا الصعید؟

األجیر یمكن أن یلجأ إلى وزارة العمل بعد صرفھ قبل أن یلجأ إلى مجلس العمل التحكیمي، لكن وزارة العمل
لیس لدیھا سلطة على رب العمل تجبره على إعطائھ حقوقھ، ألن دورھا یقتصر على الوساطة، لذا سیضطر

األجیر إلى اللجوء إلى المحكمة. وفي ھذه الحالة على األجیر التأكد من أنھ لم یخسر مھلة الشھر للمطالبة
.بحقوقھ

ھل طرد األجراء غیر المسجلین في صندوق الضمان اإلجتماعي من دون إعطاء مھلة أو إنذار ھو أمٌر -
قانوني؟
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ھنا أرید ان أؤكد أنھ ال عالقة للتسجیل بالضمان اإلجتماعي بالصرف التعسفي، أي أن رب العمل حتى لو كان
األجیر غیر مسّجٍل في صندوق الضمان، علیھ أن یحترم قانون العمل عند صرفھ. أي أنھ ال عالقة لألمرین

.ببعضھما

لذا، یجب إعطاء األجراء، إذا كانوا مسجلین في صندوق الضمان اإلجتماعي أم ال، مھلة أو إنذاراً في حاالت
.الصرف

في جریدة المستقبل، تم طرد ستة وخمسین أجیراً دفعة واحدة، والتعویض كان ورقة تعد بدفع مستحقاتھم بعد -
شھرین، ھل ھذا أمّر مسموح أو قانوني؟

شخصیاً، لست مطلعاً على تفاصیل عملیة الصرف التي تّمت في جریدة "المستقبل" والوعود التي أعطیت لھؤالء
األجراء عن دفع مستحقاتھم، ولكن بحسب معلوماتكم في "اإلقتصاد"، إذا كانت ھذه الورقة تتعھد بتقدیم الحقوق

.فإنھا قانونیة

وفي حال عدم دفع المستحقات في التاریخ المذكور في الورقة، فعلى األجیر اللجوء إلى المحكمة والمطالبة بتنفیذ
.ھذه الورقة. وھنا نأسف أن نقول إنھ یمكن أن تأخذ وقتاً طویل


