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يقذيت 

: اإلطاس انؼاو وانخاسَخٍ نهًىضىع: أوال

: اإلطار العاـ لمموضوع- 1
يعتبر قانوف الشغؿ مف القوانيف الحديثة النشأة مقارنة بالقوانيف األخرى، إذ لـ 

، وعمى وجو الخصوص في (19منتصؼ القرف )تتبمور قواعده إال في العصر الحديث 
البمداف التي عرفت حركة صناعية مطردة، وسيادة العمؿ المأجور، حيث صار لزاما 
عمى الدوؿ أف تتدخؿ في عالقات الشغؿ بنصوص آمرة، وخاصة بعد إدراؾ األجراء 
مدى الظمـ المسمط عمييـ، مما نتج عنو ظيور اضطرابات وصراعات بيف المشغميف 
الذيف كانوا مستفيديف مف التشريعات السابقة واألجراء الذيف ثاروا واستطاعوا الوصوؿ 

. إلى حقوقيـ وفرضوا سف قوانيف تحمييـ
لقد جاء قانوف الشغؿ بالطابع الحمائي لألجراء عف طريؽ مقتضيات قانونية، 
ىدفيا حمايتيـ والوقوؼ إلى جانبيـ باعتبارىـ الطرؼ الضعيؼ في العالقة الشغمية، 

. سواء أثناء إبراـ العقد أو تنفيذه أو إنيائو
بدأ تدرج ظيور قانوف لمشغؿ بالمغرب منذ فترة الحماية، كي يستجيب لممشاكؿ 
والظواىر التي ترتبط بالعالقة بيف األجراء والمشغميف، كاف آخر ىذه اإلصدارات مدونة 

، فيذه المدونة جاءت بعدة مستجدات ىمت مختمؼ جوانب عالقة 1جديدة لمشغؿ
الشغؿ، سواء الفردية أو الجماعية، حيث قامت بتفادي ثغرات النصوص القانونية 
المتفرقة المنظمة لعالقات الشغؿ، وذلؾ بتحييف وجعؿ نصوص ومقتضيات ىاتو 

المدونة مواكبة لما تنص عميو االتفاقيات والمواثيؽ الدولية المرتبطة بعالقة الشغؿ، أي 
باحتراـ االتفاقيات الدولية الصادرة عف منظمة العمؿ الدولية، ومنظمة العمؿ العربية 

                                                 
1
 المتعمؽ 99-65، بتنفيذ القانوف رقـ 2003 شتنبر 11 صادر بتاريخ 1-03-194ظيير شريؼ رقـ -  

 دجنبر 8، موافؽ 1424 شواؿ 13، الصادرة بتاريخ 5167بمدونة الشغؿ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
. 3969. ، ص2003
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واحتراـ مبادئ حقوؽ اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا عالميا، سعيا إلى الرقي بظروؼ 
. العمؿ داخؿ المقاوالت، وتوفير الحماية والصحة والسالمة في أماكف العمؿ

لقد قاـ المشرع المغربي في مدونة الشغؿ العمؿ عمى إعادة العالقة الرابطة بيف 
، في اتجاه إعادة التوازف 2األجير والمشغؿ مف خالؿ تحديد التزامات وحقوؽ الطرفيف

ألطراؼ العالقة الشغمية بغية حماية األجير الذي يعتبر الطرؼ الضعيؼ في ىذه 
. العالقة

ذا كانت مدونة الشغؿ قد حممت الكثير مف المستجدات التي ىمت مختمؼ  وا 
جوانب عالقة الشغؿ، فإف أىـ ما جاءت بو أنيا ساىمت في جمع النصوص القانونية 
المتفرقة التي كانت تنظـ عالقة الشغؿ، وتحديثيا قدر اإلمكاف، مع ما يترتب عف ذلؾ 

، وتنظيـ وتحديد التزامات أطراؼ عالقة الشغؿ لمحد مف 3مف تشجيع لالستثمار
. النزاعات التي كانت تطرح عمى المستوى العممي

وبالنظر إلى أف مرحمة انتياء عقد الشغؿ ىي المرحمة الحساسة بالنسبة لألجراء 
كونيا تيدد مستقبميـ، فإف المشرع عمؿ عمى حماية استقرار عقد الشغؿ في وقت 

يعرؼ الواقع العالمي والمغربي تطورات عميقة مرتبطة بالعولمة بكؿ أبعادىا 
. 4االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلعالمية والحضارية

ويعتبر موضوع الفصؿ التعسفي لألجير، قطب الرحى في النزاعات المطروحة 
أماـ المحاكـ، فيما لو عالقة بالمنازعات الشغمية، لذلؾ فإف المشرع بوضعو لمدونة 

                                                 
2
الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي، دراسة ميدانية ودليؿ لمعمؿ القضائي "بشرى العموي، -  

، 2007، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية ماي "معزز بأحدث االجتيادات القضائية
. 15. ص

3
. ، ص2004، يوليوز 6، مجمة القانوف المغربي، العدد "مدونة الشغؿ، تأمالت منيجية"عبد الكريـ غالي، -  

.  وما بعدىا92
4
، 22أىـ مستجدات مدونة الشغؿ الجديدة، ورقة أعدتيا وزارة العدؿ، منشورة بمجمة رسالة المحاماة، العدد -  

.   وما بعدىا69. ، ص2004نونبر 
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الشغؿ، يستيدؼ جممة مف األىداؼ أىميا تحقيؽ التوازف بيف طرفي العممية االنتاجية، 
. أي األجراء والمشغميف، لمحفاظ عمى السمـ االجتماعي

ومف التعاريؼ التي أعطيت لمفصؿ التعسفي أنو إنياء لمشغؿ بدوف إخطار وال 
تعويض عف الفصؿ أو الضرر مف طرؼ المشغؿ، وىو أشد عقوبة توقع عمى األجير 
ألنيا تؤدي إلى قطع كسبو ودخمو واضطراره إلى البحث مف جديد عف عمؿ، باعتباره 

. 5أو الوسائؿ القاتمة لتيديد استقرار عالقة الشغؿ (أسباب إنياء عقد الشغؿ)أحد 
وقد درج القضاء عمى استعماؿ عدة مرادفات لمفصؿ التعسفي، مف قبيؿ عبارة 

فسخ عقد الشغؿ، أو اإلعفاء، أو الطرد، وتعتبر العبارة األخيرة أكثر شيوعا وسط 
األجراء مف خالؿ مقاالتيـ االفتتاحية أو مذكراتيـ الجوابية أو التعقيبية أماـ المحاكـ 

لكف مدونة الشغؿ الجديدة حسمت في ىذا االختالؼ باستعماليا الفصؿ بدال مف 
.   6اإلعفاء سواء كاف فصال فرديا أو جماعيا وسواء كاف قانونيا أو تعسفيا

وتجدر اإلشارة إلى أنو إذا لـ تسفر مسطرة الصمح التمييدي عمف أي نتيجة، 
وظؿ النزاع قائما بسبب فصؿ األجير بصورة تعسفية، في ىذه الحالة يحؽ لألجير رفع 

دعوى أماـ المحكمة لمنظر في قضيتو، والمحكمة ىنا يجوز ليا حسب األحواؿ أف 
ما بتعويضو عف الضرر الذي لحؽ بو مف جراء  تحكـ إما بإرجاع األجير إلى شغمو، وا 

 مف مدونة 41فصمو تعسفيا، حسب ما تنص عميو مقتضيات الفقرة األخيرة مف المادة 
:  الشغؿ التي جاء فييا ما يمي

في حالة تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي، يحؽ لألجير رفع دعوى "
أماـ المحكمة المختصة، التي ليا أف تحكـ في حالة ثبوت فصؿ األجير تعسفيا، إما 

...". بإرجاع األجير إلى شغمو، أو حصولو عمى تعويض عف الضرر

                                                 
5
. 25. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي"بشرى العموي، -  

6
. 26. بشرى العموي، المرجع السابؽ، ص-  
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ومف خالؿ ىذا النص، يتبيف أنو متى ثبت لممحكمة أف فصؿ األجير لـ يكف 
، بحيث يحؽ لألجير 7مبررا فإنيا تحكـ لفائدتو، إما اإلرجاع إلى العمؿ أو بالتعويض

في حالة تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي الذي يمكف أف يجري أماـ مفتش 
 مف مدونة الشغؿ، يحؽ لو رفع دعواه أماـ 532 مف المادة 4الشغؿ في إطار الفقرة 

. المحكمة المختصة لممطالبة بالرجوع إلى عممو أو الحكـ لو بتعويض مالي
ورغـ أف مسألة اإلرجاع إلى العمؿ تعد في صمب انشغاالت األجراء والعمؿ 
القضائي، فقد تأكد أف أحكاـ ىذا األخير وفي الغالب األعـ كانت تذىب إلى خيار 

التعويض، رغـ أف خياري اإلرجاع أو التعويض كما جاء بيما النص القديـ والجديد في 
. 8المدونة متروكا لمسمطة التقديرية لمقضاة الذيف ليسوا ممزميف بتعميؿ حكميـ

لكف ما يالحظ في إطار نزاعات الشغؿ بالرغـ مف وحدة الموضوع واألطراؼ 
والسبب ىو اختالؼ في النتيجة التي قد يفرزىا الحكـ القضائي، وذلؾ بسبب الرخصة 
التي منحيا المشرع لمقاضي في إعماؿ حقو في الخيار بيف الحكـ لألجير حالة ثبوت 

إما بالرجوع إلى العمؿ أو الحكـ بالتعويض، وىو ما يؤدي إلى تبايف : تعسفية الطرد
في منطوؽ األحكاـ وليس في أساسيا، وىو ما يطرح مسألة مدى أحقية المحكمة في 

، عندما يقتصر طمب األجير عمى أحد الخياريف وتشبتو بو في 9تجاوز طمبات األطراؼ
. جميع مراحؿ الدعوى

 :التطور التاريخي لمموضوع- 2
مف أىداؼ القانوف االجتماعي ضماف سمـ اجتماعي وتحقيؽ استقرار في 

عالقات الشغؿ مدعوما بأنشطة عدة ىيئات متدخمة كال في حدود اختصاصيا في أداء 
. ىذا الدور

                                                 
7
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار "العمؿ القضائي المغربي في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية"عز سعيد، -  

. 178. ، ص1994البيضاء، 
8
في القانوف االجتماعي المغربي، مدونة الشغؿ وأنظمة الحماية االجتماعية وفي ظؿ "عبد الكريـ غالي، -  

. 239. ، ص2005، دار القمـ، طبعة "المستجدات االقتصادية والتكنولوجية الحديثة
9
.  وما بعدىا178. ، مرجع سابؽ، ص"العمؿ القضائي المغربي في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية"عز سعيد، -  
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وقد عمؿ المشرع المغربي لمواجية كؿ ما يعرقؿ تمؾ األىداؼ عمى سف 
نصوص وضوابط وضعت في صمب اىتماميا تنظيـ عالقات الشغؿ بيف األجراء 

نياء عقد الشغؿ بصفة تعسفية . والمشغميف، مف خالؿ منع الطرفيف مف فسخ وا 
بعدما قرر المشرع المغربي في قانوف االلتزامات والعقود مبدأ التعسؼ في 

استعماؿ حؽ إنياء عقد العمؿ غير محدد المدة بجعؿ الجزاء الوحيد في الفسخ ىو 
 مف قانوف االلتزامات والعقود الذي جاء فيو ما 754التعويض، وذلؾ مف خالؿ الفصؿ 

: يمي
...". فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقديف وحده يمكف أف يؤدي إلى التعويض "... 

غير أف المشرع المغربي سرعاف ما تدارؾ الموقؼ السابؽ مف خالؿ النظاـ 
1948 أكتوبر 23النموذجي الممغى المؤرخ في 

، حيث جاء في الفصؿ السادس منو 10
: ما يمي
إذا أعفي العامؿ بكيفية تعسفية، فإف لممحكمة أف تحكـ بإرجاع ىذا العامؿ إلى "

عممو، ويأخذ ىذا الحكـ أثره مف تاريخ إنياء العقد، ويمكنيا أف تحكـ لو بتعويض نقدي 
". يحدد انطالقا مف عناصر النزاع والضرر الذي حصؿ لمعامؿ

ويالحظ مف خالؿ ىذا النص أف المشرع قد خير قاضي الموضوع في حالة 
ثبوت التعسؼ في إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة مف طرؼ المشغؿ بيف أمريف 

ما بالتعويض النقدي تبعا  وىما إما بالتعويض العيني وىو إرجاع األجير إلى عممو، وا 
. لمسمطة التقديرية التي تثبت لو مف خالؿ مجريات القضية

 مف مشروع مدونة الشغؿ لسنة 67والمالحظ أنو في الفقرة األولى مف الفصؿ 
، كاف قد حصؿ التراجع عف اإلجراء المتعمؽ بإرجاع األجير إلى مقر عممو إذ 1995

                                                 
10

. 3انظر الممحؽ رقـ -  
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تـ النص عمى أنو ال يحؽ لمطرؼ المتضرر، في حالة إنياء الطرؼ اآلخر لمعقد 
. 11تعسفيا، إال المطالبة بالتعويض

وما يثير االنتباه أف مسألة الخيار بيف اإلرجاع والتعويض كانت تحضر في 
 التي اعتبرت مف أىـ التعديالت 12مشروع وتغيب في آخر إلى أف جاءت مدونة الشغؿ

 منيا 41االجتماعية، حيث عادت وأقرت بمسألة الخيار مف خالؿ مقتضيات المادة 
: وعمى الخصوص الفقرة األخيرة التي جاء فييا ما يمي

في حالة تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي، يحؽ لألجير رفع دعوى "
أماـ المحكمة المختصة، التي ليا أف تحكـ في حالة ثبوت فصؿ األجير تعسفيا، إما 
بإرجاع األجير إلى شغمو، أو حصولو عمى تعويض عف الضرر، يحدد مبمغو عمى 
أساس أجر شير ونصؼ عف كؿ سنة عمؿ، أو جزء مف السنة عمى أف ال يتعدى 

".  شيرا36سقؼ 
ويالحظ مما سبؽ، أف األجير الذي يرى أنو فصؿ بشكؿ تعسفي لو الخيار في 
تقرير وتحديد طمبو، بمعنى أنو يحؽ لو أف يرفع طمبا إلى المحكمة، يرمي مف خاللو 

التعويض عف )، أو تعويض مالي (اإلرجاع إلى الشغؿ)الحصوؿ عمى تعويض عيني 
، لكف ال يحؽ لو أف يطمب مف المحكمة أف تحكـ لو بالتعويضيف معا (الفصؿ التعسفي
، فالمحكمة ليا أف تختار الحكـ بأحد شقي الطمب بعد تأكدىا مف 13في نفس الوقت

. واقعة الفصؿ التعسفي
وعمى مستوى القانوف المقارف فالمشرع الفرنسي أخذ بمبدإ أف القاضي يكوف لو 

في حالة الفصؿ التعسفي لعقد الشغؿ غير المحدد المدة، الخيار في اقتراح إرجاع 

                                                 
11

في القانوف االجتماعي، مدونة الشغؿ وأنظمة الحماية االجتماعية وفي ظؿ المستجدات "عبد الكريـ غالي، -  
. 240. ، مرجع سابؽ، ص"االقتصادية والتكنولوجية الحديثة

12
.  مادة589، وتضـ 8/06/2004دخمت مدونة الشغؿ حيز التنفيذ في -  

13
، مطبعة األمنية، الرباط "، أحكاـ عقد العمؿ65-99مدونة الشغؿ الجديدة، القانوف رقـ "الحاج الكوري، -  

. 212. ، ص2004
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ذا لـ يوافؽ أحد الطرفيف عمى ذلؾ، فإنو يعمد إلى الحكـ بالتعويض  األجير إلى شغمو وا 
.  14المادي

وتتقرر قاعدة الخيار بيف الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ بالتعويض 
 15 منو50في العديد مف القوانيف المقارنة فقانوف العمؿ الميبي مثال ينص في مادة 

. عمى مسألة التعويض
 الفقرة الثانية مف قانوف العمؿ الجزائري، اآلثار المترتبة 73/4كما نظمت المادة 

عمى إبداء الرفض بإعادة إدماج العامؿ في منصب عممو، بالنص عمى أنو إذا رفض 
أحد الطرفيف سواء كاف صاحب العمؿ أو العامؿ فإنو يتعيف عمى المحكمة في ىذه 

: الحالة أف تصدر حكما ابتدائيا ونيائيا بإلزاـ صاحب العمؿ بما يمي
دفع تعويض مالي ال يقؿ عف األجر الذي يتقاضاه العامؿ عف مدة ستة - 1

. أشير مف العمؿ
 
.  16دفع تعويضات عف األضرار المحتممة- 2

أما عف الوضع في القانوف المصري، فإف القاضي يكوف ممزما بالحكـ بإرجاع 
األجير إلى شغمو في حالة واحدة وىي عندما يتعمؽ األمر بفصؿ األجير بسبب نشاطو 

.  17النقابي

                                                 
14

دراسة - الفصؿ ألسباب تكنولوجية أو ىيكمية أو ما يماثميا أو اقتصادية أو إغالؽ المقاولة"نورة زرواؿ، -  
قانوف الشغؿ والتحوالت : "، بحث لنيؿ دبموـ الدراسات العميا المعمقة، وحدة التكويف والبحث-"مقارنة

-2006، جامعة الحسف الثاني عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية "االجتماعية واالقتصادية
. 151. ، ص2007

15
:  مف قانوف العمؿ الميبي عمى أنو50تنص المادة -  

إذا فسخ العقد بال مبرر، كاف لمطرؼ الذي أصابو ضرر مف ىذا الفسخ الحؽ في تعويض تقدره المحكمة      "
". مع مراعاة نوع العمؿ ومقدرة الضرر ومدة الخدمة والعرؼ الجاري بو تحقيؽ ظروؼ الفسخ

16
، دار ىومة، لمطباعة والنشر والتوزيع، "التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري"ياسيف بف صاري، -  

. 71. ، ص2005الجزائر، طبعة 
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أهًُت انًىضىع : ثاَُا

. إف لمموضوع قيد الدراسة أىمية نظرية وأخرى عممية
 :األىمية النظرية- 1

بالنسبة ألىمية الموضوع النظرية فتتجمى في ندرة الدراسات القانونية التي 
تطرقت بالبحث والتحميؿ لموضوع إشكالية الخيار بيف إرجاع األجير إلى عممو أو 

الحكـ لو بتعويض نقدي، حيث يالحظ أف الموضوع ال يحظى بأىمية لدى الباحثيف 
في الميداف وىو ما انعكس سمبا عمى قمة المقاالت والبحوث التي تطرقت لمموضوع، 
ونفس األمر ينطبؽ عمى الكتب التي تناولت شرح وتفسير مقتضيات مدونة الشغؿ، 
فغالبا ما تتـ اإلشارة إلى مقتضيات الحكـ باإلرجاع إشارة عابرة أو التطرؽ إليو في 
بضعة أسطر دوف الخوض في دراسة اإلشكاالت التي يطرحيا، ىذا إف لـ تكف ىذه 

. اإلشارة منعدمة في الغالب األعـ مف الدراسات
كما نالحظ أف األحكاـ القضائية التي تناولت الموضوع تبقى محصورة جدا، 

وتبقى في جميع األحواؿ دوف مستوى العمؿ القضائي المقارف الذي أولى عناية خاصة 
. لمموضوع
 
 
 :األىمية العممية- 2

أما األىمية العممية لمموضوع فتبرز أساسا في كوف الواقع العممي أثبت أف 
 مف مدونة الشغؿ مف مقتضيات ذات 41أغمبية األجراء ال يعرفوف ما تضمنتو المادة 

أىمية بخصوص استقرار عالقة الشغؿ، والتي تتجمى في مبدأ الخيار الممنوح ليـ 
. ممارستو عند تقديميـ لمقالتيـ أماـ المحكمة

                                                                                                                                               
17

:  مف قانوف العمؿ المصري عمى أنو66 مف الفصؿ 4نصت الفقرة -  
". يجب عمى المحكمة أف تقضي بإعادة العامؿ المفصوؿ إلى عممو إذا كاف فصمو بسبب نشاطو النقابي     "
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ف كاف حقا  وتتجمى أىمية الموضوع كذلؾ في مدى حماية األجير مف الفصؿ وا 
مضمونا لفائدة المشغؿ بموجب القانوف، باعتبار مرحمة إنياء عقد الشغؿ ىي المرحمة 

فقد . الحساسة بالنسبة لألجراء، ليذا كاف ضروريا أف تكوف محال لمحماية التشريعية
أصبحت فكرة حماية استقرار عقد الشغؿ فكرة ممحة في وقت يعرؼ الواقع االجتماعي 

العالمي والمغربي عمى وجو الخصوص بروز ظاىرة العولمة بكؿ أبعادىا، وىو ما 
يطرح السؤاؿ حوؿ ما مدى الحماية القانونية التي حققيا التشريع االجتماعي لألجير؟ 

.  18وذلؾ لمحفاظ عمى منصبو ومصدر عيشو وحمايتو مف البطالة
وتكمف األىمية االقتصادية في وضع لبنات راسخة تساىـ في جعؿ القواعد 
القانونية لإلرجاع فاعمة في المحيط االقتصادي الذي يعيشو المغرب خاصة مع 

وانتياء باالتفاقيات " الغات"التزاماتو الدولية ودخولو التفاقيات دولية بدأ باتفاقية 
االقتصادية البينية مع االتحاد األوربي والواليات المتحدة أو بعض الدوؿ العربية 

كمصر واألردف، وىذا ما يمثؿ إلزامية عولمة النصوص القانونية خاصة في مجاؿ 
.   19إنياء العقد

 االجتماعية لمموضوع في سبؿ حماية األجراء مف تعسؼ ةوتتجمى األىمي
المشغميف خاصة وىـ الطرؼ الضعيؼ في أية عالقة شغمية وضماف استمرارية األجراء 

. 20داخؿ المقاولة
أما األىمية القانونية فستظير في توفير آليات قانونية تسيـ في تحديث القوانيف 

القديمة ومسايرة التطور الذي يعرفو المغرب خاصة مع تكريسو دستوريا لمفيـو 

                                                 
18

. 15. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي"بشرى العموي، -  
19

. 16. بشرى العموي، المرجع السابؽ، ص-  
      

20
، رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا المعقمة، وحدة التكويف "استقرار التعاقد في قانوف الشغؿ: "خالد بنياشـ-  

والبحث قانوف الشغؿ والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف الثاني عيف الشؽ، كمية العموـ 
. 117، ص 2007- 2006القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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االنضباط لمقوانيف والعيود الدولية مرورا بالقوانيف الدولية لمشغؿ، ومنظمة العمؿ 
. وانتياء بحقوؽ اإلنساف

وبناء عمى ما سبؽ فمسألة إرجاع األجير إلى شغمو تستأثر بأىمية قصوى نظرا 
وليس . لما لالستقرار والثبات في الشغؿ مف انعكاس إيجابي عمى المردودية واالنتاجية

مف الغريب أف يستشعر المشرع أىمية ىذه المسألة ويحاوؿ ضبطيا مف خالؿ التوفيؽ 
. بيف مصالح األجير والمشغؿ

ىكذا فجوىر األىمية يكمف في مدى توظيؼ المحكمة لمسمطة التقديرية 
الممنوحة ليا في الحكـ بأحد شقي اإلشكالية دوف المساس بحقوؽ طرفي العالقة 

.    بالحمايةىالشغمية وخاصة األجير باعتباره األوؿ
كما ال يخفى عمينا األىمية السياسية ليذا الموضوع والتي تتجمى مظاىرىا فيما 

: يمي
إف طرد األجير مف عممو، فيو مساس بحؽ الشغؿ المكرس دستوريا وفي  -

 .االتفاقيات الدولية كاتفاقية العمؿ الدولية

إف التنظيـ النقابي لألجراء يشكؿ قوة اجتماعية وسياسية ميمة، بحيث  -
أخذت النقابات تشارؾ في البرلماف وتساىـ بالتالي في السياسة التشريعية 

 .  21لمبالد

وال يفوتنا التذكير بأف لمموضوع أىمية عممية أخرى تبرز في تكدس  ممفات 
قضايا الطرد التعسفي عمى رفوؼ المحاكـ حتى صارت تعد باآلالؼ، مما أصبح مف 
الممكف معو تسمية الغرفة االجتماعية بغرفة الطرد التعسفي، وىذا ما أضحى يشكؿ 

. تحديا وعبئا ثقيال عمى القضاء الوطني
: طشح اإلشكانُت وخطت انبذث: ثانثا

طرح اإلشكالية - 1
                                                 

21
. 12. ، مرجع سابؽ، ص"في القانوف االجتماعي"عبد الكريـ غالي، -  
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تعد مسألة فصؿ األجير مف أبرز المشاكؿ التي تعكر صفو العالقة بيف 
ولذلؾ عمؿ المشرع عمى البحث عف أقصر السبؿ لتحقيؽ استقرار . األجراء والمشغميف

تحقيؽ السمـ االجتماعي، والنيوض : عالقات الشغؿ، وما سينعكس عميو مف آثار
االقتصادي واالجتماعي ليذا الوطف مف خالؿ تكثيؼ جيود كؿ المتدخميف لمحد مف 

. مظاىر الصداـ والتوتر بيف أطراؼ العالقة الشغمية
ورغـ االىتماـ الذي أبداه المشرع والمرونة التي واكب بيا القضاء ظاىرة الفصؿ 

التعسفي واإلجياز عمى مكاسب األجراء، فإف الظاىرة التي ما تزاؿ تقض مضاجع 
الفقو والقضاء ىي الكيفية التي يتـ بيا إرجاع األجير المفصوؿ تعسفيا إلى عممو؟ وما 
ىي اآلليات القضائية الكفيمة بإجبار المشغؿ عمى تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع إلى 
العمؿ مع ضماف حقوؽ  المشغؿ واألجير مف خالؿ استمرار عقد الشغؿ وانتاج كافة 

آثاره؟ 
ذا كانت المادة   مف مدونة الشغؿ قد أعطت الخيار لممحكمة في الحكـ 41وا 

باإلرجاع إلى العمؿ أو الحكـ بالتعويض مف خالؿ تبني الحؿ األصمح لألجير باعتباره 
الطرؼ الضعيؼ في العالقة الشغمية، فإف اإلشكاؿ الذي يظؿ مطروحا ىو مدى 

مساىمة التشريع والقضاء في خمؽ نوع مف االستقرار في عالقات الشغؿ مف خالؿ 
تبني أحد الخياريف سواء اإلرجاع أو التعويض في حالة الفصؿ التعسفي لألجير؟ 

وبتعبير آخر ما ىي آلية التوفيؽ بيف حدود السمطة التقديرية لمقاضي في الحكـ 
 مف قانوف 3بأحد شقي اإلشكالية دوف مساس بحقوؽ طرفي العالقة الشغمية، والمادة 

المسطرة المدنية التي تنص عمى أف القاضي ال يحكـ بأكثر مما طمب منو؟ أي كنتيجة 
لتحقيؽ معادلة استقرار عالقات الشغؿ عبر البحث عف كيفية ضماف احتفاظ األجير 
بشغمو وحمايتو ضد فصمو تعسفيا وعف كيفية ضماف حؽ المشغؿ في إنياء عقود 

. الشغؿ التي يكوف طرفا فييا شريطة عدـ التعسؼ
 خطة البحث- 2

لدراسة إشكالية الخيار بيف إرجاع األجير إلى العمؿ أو الحكـ لو بتعويض نقدي 
في حالة الفصؿ التعسفي لألجير، ولإلحاطة بيذا الموضوع مف جميع جوانبو ارتأينا، 
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أف نقسمو إلى قسميف نخصص األوؿ لمقاربة اإلشكالية مف خالؿ المرجعية القانونية، 
وذلؾ باإلحاطة باألساس القانوني إلشكالية اإلرجاع إلى العمؿ مع اإلشارة إلى اآلراء 

والتوجيات الفقيية في الموضوع، وتبياف أنواع التعويضات التي نص عمييا المشرع في 
. حالة الفصؿ التعسفي لألجير

أما القسـ الثاني فنخصصو لبسط اإلشكالية عمى ضوء العمؿ القضائي 
استرشادا بمواقؼ وأحكاـ قضاء الموضوع إلى جانب اجتيادات المجمس األعمى 

ومواقفو مف اإلشكالية باعتباره أعمى ىيئة في اليـر القضائي المغربي، ودوف إغفاؿ 
اإلشارة إلى اإلحصائيات السنوية التي تقدميا وزارة التشغيؿ فيما يخص المنازعات 

. الجماعية والفردية التي تتدخؿ لحميا مصالح الوزارة المتمثمة أساسا في مفتشية الشغؿ
:   وىكذا وبناءا عمى ما سبؽ تتحدد عناصر التصميـ كالتالي

. اإلطار القانوني لإلشكالية: القسـ األوؿ
.  اإلشكالية مف منظور العمؿ القضائي: القسـ الثاني

   
 

    
 
 

 

: انقغى األول

اإلطاس انقاَىٍَ نإلشكانُت 
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: لانفصم األو

اإلسجاع إنً انؼًم بٍُ اإلشكال انقاَىٍَ  

واالحجاهاث انفقهُت 

ف  تعتبر حماية األجير المطرود تعسفيا مف أىـ وظائؼ القضاء االجتماعي وا 
كانت اختصاصاتو متعددة ومنيا االختصاص الصمحي واالختصاص اإلداري 

واالختصاص القضائي وكميا أمور تجعؿ ميمة القاضي االجتماعي صعبة ال تنحصر 
نما يكوف ممزما بالبحث عف الحؿ المالئـ الذي  في تطبيقو النصوص القانونية فحسب وا 

.  22ينسجـ وطمبات األطراؼ، ويستجيب لمتطمبات الواقع االجتماعي
ومف األمثمة عمى المشاكؿ التي يصادفيا القاضي االجتماعي في ىذا الصدد ما 

في : " مف مدونة الشغؿ والتي تقضي بما يمي41نصت عميو الفقرة األخيرة مف المادة 
حالة تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي يحؽ لألجير رفع دعوى أماـ المحكمة 

                                                 
22

، دار القمـ لمطباعة والنشر والتوزيع، طبعة "تنفيذ األحكاـ االجتماعية في التشريع المغربي"سعيد كوكبي، -  
. 169. ، ص2002دجنبر 
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المختصة، التي ليا أف تحكـ في حالة ثبوت فصؿ األجير تعسفيا أما بإرجاع األجير 
إلى شغمو أو حصولو عمى تعويض عف الضرر يحدد مبمغو عمى أساس أجر شير 

".   شيرا36ونصؼ مف كؿ سنة عمؿ أو جزء مف السنة عمى أف ال يتعدى سقؼ 
وىذه الحرية المتروكة لمقاضي ال ينبغي تفسيرىا عمى أنيا مجرد سمطة تقديرية 
بسيطة منحيا المشرع لمقاضي، بؿ ىي مسؤولية جسيمة تتطمب منو الحنكة والتريث 
وتمزمو بأف يقدر كؿ نازلة حسب ظروفيا، ويستحسف أف ال يتسرع في إصدار الحكـ 
إال بعد التأكد مف مآلو ومصير تنفيذه، فإذا كاف الحكـ بالتعويض ال يثير في غالب 
األحياف صعوبات تذكر فإف الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ يمكف أف تعتريو الكثير مف 

العراقيؿ، التي تجرده مف طابعو اإلجباري ويبقى بدوف تنفيذ، األمر الذي قد تترتب عنو 
.   23انعكاسات خطيرة عمى دور العدالة وسمعة المحاكـ

: انًبذث األول

 يٍ 3إشكانُت اإلسجاع بٍُ يذوَت انشغم وانفصم 
و .و.ق

سنتناوؿ في ىذا المبحث طبيعة وأساس اإلشكاؿ القانوني لإلشكالية المطروحة 
بيف أيدينا أي منذ النظاـ النموذجي الممغى إلى حيف صدور مدونة الشغؿ الجديدة 

. كمطمب أوؿ
وفي المطمب الثاني سنعالج اإلشكالية التي تعترض القاضي االجتماعي عند 
بتو في دعوى اإلرجاع إلى العمؿ مف خالؿ التزامو بمبدأ أف القاضي ال يحكـ إال في 
حدود ما يطمبو أطراؼ الدعوى، وفي نفس األثناء مف خالؿ إعمالو لمسمطة التقديرية 

. الممنوحة لو، عند تعذر تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع

                                                 
23

، مقاؿ منشور "دعوى الخيار بيف الرجوع إلى العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي"الزوىرة الطاىري، -  
ضمف أعماؿ الندوة الثانية القضاء االجتماعي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 

.  194. ، ص1992الرباط 
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 ساا ااشكال الق انوني ووبيعتت  : المطلب األول
وقد سبؽ القوؿ، أف ىدؼ القانوف االجتماعي ىو ضماف سمـ اجتماعي وتحقيؽ 
االستقرار في عالقات الشغؿ، وذلؾ مف خالؿ نشاط عدة ىيئات تقـو كال في حدود 

. اختصاصيا بالدور المنوط بيا
ولتجنب العراقيؿ التي تقؼ دوف تحقيؽ تمؾ األىداؼ فإف المشرع تدخؿ فسف 
عدة نصوص وضوابط ترمي لتنظيـ عالقات الشغؿ بيف المشغميف واألجراء، تنصب 

. عمى منع الطرفيف مف فسخ أو إنياء عقد الشغؿ بصفة تعسفية
ع في الفقرة الرابعة منو عمى أف .ؿ. مف ؽ754وفي ىذا اإلطار ينص الفصؿ 

. فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقديف وحده يمكف أف يؤدي إلى التعويض
ذا كاف المشرع في ظيير االلتزامات والعقود قد جعؿ الجزاء الوحيد في حالة  وا 

 23الفسخ ىو التعويض، فإنو تدارؾ الموقؼ مف خالؿ النظاـ النموذجي المؤرخ في 
1948أكتوبر 

إذا طرد األجير بدوف " حينما نص في الفصؿ السادس منو عمى أنو 24
حؽ فيجوز لممحكمة أف تحكـ إما بإعادة األجير إلى منصبو مع إجراء العمؿ بالرجوع 
ما بالحكـ عمى المشغؿ بأف يدفع تعويضا يقدر  إلى منصبو ابتداءا مف تاريخ الطرد، وا 
حسب الظروؼ المعتبرة في ىذه القضية وحسب الضرر الالحؽ بالعامؿ مف جراء ذلؾ 

". الطرد المذكور
ويتضح مف ىذا النص التشريعي أف المشرع المغربي قد خير قاضي الموضوع، 
في حالة ثبوت التعسؼ في إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة مف طرؼ المشغؿ، بيف 

ما الحكـ لو بتعويض نقدي، تبعا : أمريف ىما إما الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو وا 
                                                 

24
، فيما 1884 الممغى، الجريدة الرسمية، عدد 1948 أكتوبر 23النظاـ النموذجي، ظيير شريؼ مؤرخ في -  

يخص النموذج المتخذ لتحديد العالقات الرابطة بيف األجراء الذيف يمارسوف ميمة تجارية أو صناعية أو 
التشريع االجتماعي بالمغرب وفؽ آخر "حرة وبيف مستخدمييـ قانوف أساسي، امحمد األمراني زنطار، 

، األحمدية لمنشر طبع بدار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة األولى، "1997-1913التعديالت 
1997-1998 . 

.  مف المدونة139 مف مدونة الشغؿ الجديدة وخاصة المادة 142 إلى 138    وحاليا المواد مف 
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لمسمطة التقديرية التي تثبت لو في ىذا المجاؿ، لكف مف أجؿ استعماؿ الخيار الممنوح 
لمقاضي مف طرؼ المشرع، يجب أف يتضمف مطمب األجير المطرود ىذا الخيار، أما 
إذا طمب األجير الحكـ بالرجوع وحده أو الحكـ بالتعويض وحده، وجب عمى القاضي 

أف يحكـ لو وفؽ ما طمبو، إذ القاعدة العامة أف القاضي ال يحكـ بأكثر مما طمب منو، 
عند ما يثبت لقضاة الموضوع وفي : "... وقد جاء في قرار المجمس األعمى ما يمي

نطاؽ سمطتيـ التقديرية أف فصؿ المطموب في النقض كاف فصال تعسفيا، فإنو يبقى 
ليـ الخيار بمقتضى الفصؿ السادس مف النظاـ النموذجي لمعالقة بيف األجراء وأرباب 

 في الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ 1948 أكتوبر 23العمؿ الصادر في 
. بالتعويض، وىذا ما فعمو القاضي االبتدائي الذي أيدتو محكمة االستئناؼ

ولـ يكف في حاجة إلى تعميؿ اختياره ماداـ القانوف يمنحو ذلؾ وىو ليس ممزما 
.  25"باتباع طمبات الطرفيف، وبذلؾ فالوسيمة غير مرتكزة عمى أساس

وعند الرجوع إلى وقائع ىذا القرار اتضح لنا أف األجير قد خير المحكمة بيف 
: الحكـ بإرجاعو إلى عممو أو الحكـ لو بتعويض نقدي

طالبا الحكـ عمى المدعى عمييا بإرجاعو إلى عممو وعند االمتناع ... السيد"... 
.   26 ..."تعويضا عف ميمة اإلخطار والطرد... بأدائيا لو مبمغ

وعند رجوعنا إلى مقتضيات الفقرة األخيرة مف الفصؿ السادس مف النظاـ 
ش، يتضح لنا أف الحكـ بإرجاع األجير إلى . مف ـ41النموذجي الذي تقابمو المادة 

عممو يأخذ أثره مف تاريخ إعالف المشغؿ عف إنياء العقد فعال، وبكيفية تعسفية، فعمى 
سبيؿ المثاؿ فاألجير الذي يطرد مف المؤسسة دوف أي سبب مشروع ثـ تصدر 

 حكما يقضي بإرجاعو إلى عممو بعد مرور ستة أشير عمى عممية 27المحكمة االبتدائية
                                                 

25
، منشور بمجمة 1989 أبريؿ 24 لممجمس األعمى، صادر عف الغرفة االجتماعية، بتاريخ 720قرار رقـ -  

.  وما بعدىا195. ، ص2000 دجنبر 43 و42قضاء المجمس األعمى، العدداف 
26

. ( لممجمس األعمى720القرار )انظر وقائع القرار السابؽ -  
27

، الصادر بتاريخ 11/1990/2001 في الممؼ االجتماعي، عدد 592حكـ ابتدائية الرباط، تحت رقـ -  
. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ، رقـ 20/03/2003
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يوازي مبمغ األجر -  باإلضافة إلى تقرير الرجوع–الطرد، يستحؽ تعويضا مقطوعا 
.  28الذي كاف سيحصؿ عميو لو استمر في عممو إلى يـو صدور الحكـ

فحكـ المحكمة في ىذا المجاؿ يكوف كاشفا لحؽ األجير ال منشأ لو، ويوضح 
: المجمس األعمى ىذه القاعدة مف خالؿ ما يمي

حيث إذا كاف الفصؿ مف جانب المشغؿ وكاف فصال غير قانوني فإنو يكوف  "
ممزما بأداء أجر األجير ألف ىذا األخير يكوف الزاؿ جاعال خدماتو رىف إشارة مشغمو 
في انتظار حكـ المحكمة وىذا ما أكدتو الفقرة األخيرة مف النظاـ النموذجي لمعالقة بيف 
األفراد وأرباب العمؿ مف أنو في حالة الحكـ بإعادة األجير لمنصبو فإف إجراء العمؿ 
بالرجوع يكوف ابتداءا مف تاريخ الطرد وىو ما فعمو القرار المطموب نقضو عالوة عمى 
أنو ليس ىناؾ أي خرؽ لمقتضيات أحد طرفيو بأف يقدـ اآلخر خدماتو الشخصية في 

نظير أجر يمتـز ىذا األخير بدفعو واألجير ىنا الزاؿ جاعال خدماتو رىف إشارة 
الطاعنة ماداـ يطمب الرجوع إلى عممو وماداـ القضاء قد أثبت أف الفصؿ كاف مف 
جانب المشغمة وكاف فصال تعسفيا وقضى بإرجاعو وبذلؾ فالوسيمة ال ترتكز عمى 

.   29 ..."أساس
، فقد 30أما فيما يخص القانوف الجاري بو العمؿ حاليا فيو مدونة الشغؿ الجديدة

نصت ىذه المدونة عمى أنو في حالة عدـ المجوء إلى مسطرة الصمح التمييدي، أو في 
حالة عدـ نجاح الصمح يحؽ لألجير رفع دعواه أماـ المحكمة المختصة التي تحكـ في 
حالة ثبوت فصمو مف عممو تعسفيا إما بإرجاعو إلى عممو أو حصولو عمى تعويض 

:  مف مدونة الشغؿ ما يمي41حيث جاء في الفقرة األخيرة مف المادة 

                                                 
28

، "التعسؼ في إنياء عقد الشغؿ، أحكاـ التشريع ومواقؼ الفقو والقضاء دراسة مقارنة"محمد الكشبور، -  
. 139. ، ص1992الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

29
، 8658/87، في الممؼ االجتماعي 1989 أبريؿ 24، صادر بتاريخ 720قرار المجمس األعمى عدد -  

. 144. ، ص2000 دجنبر 43 و42منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، العدداف 
30

. ، بمثابة مدونة الشغؿ99-65قانوف رقـ -  
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في حالة تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي يحؽ لألجير رفع دعواه  "... 
أماـ المحكمة المختصة التي ليا أف تحكـ، في حالة ثبوت فصؿ األجير تعسفيا، إما 

بإرجاع األجير إلى شغمو أو حصولو عمى تعويض عف الضرر يحدد مبمغو عمى 
أساس أجر شير ونصؼ عف كؿ سنة عمؿ أو جزء مف السنة عمى أف ال يتعدى 

".  شيرا36سقؼ 
مف ىنا يتبيف لنا أف المشرع أجاز لمقاضي في حالة ثبوت الفصؿ التعسفي إما 

الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ لو بالتعويض، ويعد الحكـ بأحد الشقيف 
تكريسا لمدور اإليجابي لمقاضي االجتماعي وىذا الخيار الممنوح ليذا األخير ليس جديد 

نما كاف منصوص عميو في النظاـ النموذجي المؤرخ في   أكتوبر 23مدونة الشغؿ، وا 
.  وتـ نسخو بعد ذلؾ1948

وليذا فالقاضي االجتماعي يحاوؿ مف أجؿ الحفاظ عمى مبدأ استقرار الشغؿ 
الحكـ بإرجاع األجير المطرود تعسفيا إلى عممو خاصة حينما يبدي المشغؿ استعداده 

إلرجاعو، إال أف القاضي يعمد إلى تجاوز الحكـ بالرجوع ويقتصر عمى الحكـ 
بالتعويض، حيف يظير لو خالؿ مرحمة التصالح أف ال أمؿ في عودة الحالة إلى  ما 
كانت عميو بيف الطرفيف وخاصة حيف يتعمؽ األمر بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
نظرا لمصمة المباشرة التي تكوف بيف المشغؿ وأجرائو، فخيار الرجوع يتـ التعامؿ معو 
وفؽ كؿ حالة وحسب ظروؼ كؿ قضية مع الحرص عمى اختيار األنسب واألصمح 

.   31لألجير
وفي حالة رفض المشغؿ تنفيذ الحكـ القاضي بإرجاع األجير إلى عممو، فإف 

.  32ىذا األخير يبقى لو الحؽ في طمب التعويض عف الفصؿ التعسفي

                                                 
31

، مقاؿ منشور بمجمة "مستجدات مدونة الشغؿ بخصوص إنياء عقد الشغؿ وآثاره" العبدالوي، ةفاطـ-  
. 156 و 155، الصفحتاف 2005، 47المحامي، العدد 

32
، في الممؼ االجتماعي عدد 1991 يونيو 10 بتاريخ 1581قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى رقـ -  

. 156. ، مشار إليو في مقاؿ األستاذة فاطمة العبدالوي، المرجع السابؽ، ص8519/90
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وبالتالي فاألجير الذي يفصؿ عف الشغؿ لسبب يعتبره تعسفيا يحؽ لو في حالة 
، الذي يمكف أف يجري أماـ مفتش الشغؿ 33تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي

 مف مدونة الشغؿ، يحؽ لو أف يرفع دعوى أماـ 532في إطار الفقرة الرابعة مف المادة 
المحكمة المختصة لممطالبة بالرجوع إلى عممو، وطبعا يبقى ليذه المحكمة والحالة ىذه 
الخيار بيف الحكـ بإرجاعو إلى عممو، وبيف الحكـ لو بتعويض مالي مف غير أف تكوف 

، وفي نفس االتجاه يسير أيضا قضاء الموضوع، فقد 34المحكمة ممزمة بتعميؿ اختيارىا
:  أنو35جاء في قرار لمحكمة االستئناؼ بسطات

وحيث إف لممحكمة الخيار إذا كاف الفصؿ تعسفيا، أف تعوض األجير  "... 
وحيث إنيا في ىذه الحالة طالما أف التعويض ... المطرود أو تأمر بإرجاعو إلى العمؿ

عف الفصؿ ليس محددا، ترى تأييد الحكـ المستأنؼ القاضي بإرجاع األجير المستأنؼ 
...". إلى عممو

ذا كاف لمقضاء في حالة اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ الخيار بيف الحكـ  وا 
بالتعويض أو الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ، فإف االجتياد القضائي لممجمس األعمى 

يذىب إلى أف المشغؿ غير ممـز بإرجاع األجير إلى عممو ولو في حالة ما إذا ثبت أف 
:  37، حيث جاء في قرار لممجمس األعمى أنو36طرده كاف طردا تعسفيا

في نزاعات الشغؿ، األجير الذي يرفض المشغؿ إرجاعو إلى عممو، ال "... 
يكوف أمامو سوى تقديـ طمب جديد يرمي إلى تعويض الضرر الحاصؿ لو مف جراء 

                                                 
33

.  مف مدونة الشغؿ41الفقرة الثالثة مف المادة -  
34

، في الممؼ االجتماعي 1989 أبريؿ 24، صادر بتاريخ 720قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى رقـ -  
.  وما بعدىا195. ، ص43 و42، منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، العدداف 8656/87

35
، 1/84/1، في الممؼ المدني عدد 1984 شتنبر 25، بتاريخ 774قرار محكمة االستئناؼ بسطات رقـ -  

. 113. ، ص1984، 34منشور بمجمة المحاكـ المغربية، العدد 
36

، الجزء األوؿ، عالقات الشغؿ الفردية، الطبعة األولى، "الوسيط في مدونة الشغؿ"عبد المطيؼ خالفي، -  
. 502. ، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، ص2004

37
، في الممؼ االجتماعي 1991يونيو 10 بتاريخ 1581قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى رقـ -  

.  وما بعدىا105. ، ص1992، 66، منشور بمجمة المحاكـ المغربية، العدد 8519/90
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الطرد التعسفي وتعسؼ المشغؿ في استعماؿ الحؽ، كما يستفاد مف مقتضيات الفصؿ 
. ش. مف ـ41 المقابؿ لمفقرة األخيرة مف المادة 1948 أكتوبر 23 مف القرار 6

وبذلؾ فإف محكمة االستئناؼ عندما حددت مبمغ الغرامة التيديدية استنادا إلى 
امتناع الطاعنة عف تنفيذ الحكـ القاضي عمييا بإرجاع المطموب في النقض إلى عممو، 
دوف األخذ بعيف االعتبار كوف المشغؿ ليس مجبرا عمى إرجاع األجير المطرود لعممو، 

نما عميو تعويضو، لـ تجعؿ لقرارىا تعميال سميما مما يعرضو لمنقض ". وا 
ش يتضح لنا أف . مف ـ41وبالتالي بإلقاء نظرة متمعنة عمى مقتضيات المادة 

المشرع المغربي قد أعطى الخيار لممحكمة المختصة عند ثبوت الفصؿ التعسفي بيف 
الحكـ بإرجاع األجير المطرود إلى شغمو أو حصولو عمى تعويض عف الضرر دوف 

 التي جاء 39، وىذا ما أكده المجمس األعمى في إحدى قراراتو38إمكانية الجمع بينيما
: فييا ما يمي
وحيث إف الحكـ بإرجاع العامؿ إلى عممو يعتبر بديال لمتعويض عف الطرد  "

". التعسفي الذي يخضع لتقدير المحكمة
وعمى أي فالمحكمة عندما تقضي باإلرجاع أو التعويض فيي ال تضع يدىا 
عمى النزاع إال اعتمادا عمى المقاؿ الذي يتقدـ بو األجير والذي ال يكاد يخمو مف 

: إحدى الحاالت التالية
 إما أف يكوف طمب األجير مقتصرا عمى المطالبة بالتعويض عف الفصؿ :أوال

التعسفي وىذه الحالة ال تخمؽ أي إشكاؿ ماداـ أف األجير قد اختار الحصوؿ عمى 
التعويض وبالتالي فإف المحكمة تستجيب لمطمب إذا ما تبيف ليا أف الفصؿ يكتسي 

. صبغة التعسؼ

                                                 
38

، مقاؿ منشور بمجمة المحاكـ "مستجدات مدونة الشغؿ في مجاؿ إنياء عقود الخدمة"بالؿ العشيري، -  
. 34. ، ص2007غشت - ، يوليوز109المغربية، غدد 

39
، في الممؼ 376، تحت عدد 1984 أبريؿ 28قرار المجمس األعمى صادر عف الغرفة االجتماعية، بتاريخ -  

.  وما بعدىا191. ، ص136 و135، منشور بمجمة القضاء والقانوف، عدد 5099االجتماعي 
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 إما أف يكوف طمب األجير شامال لممطالبة باإلرجاع أو التعويض وىذه :ثانيا
الحالة أيضا ال ترتب إشكاالت عمى اعتبار أف األجير قد ساعد القاضي عمى استعماؿ 

 مف مدونة الشغؿ الجديدة، فيتخذ عمى ضوئيا 41قاعدة الخيار المذكورة في المادة 
.  40القضاة األكثر فائدة لألجير

ذا كاف :ثالثا ما أف يقتصر طمب األجير عمى إرجاعو إلى العمؿ فقط، وا   وا 
يالحظ مف الناحية العممية أنو مف النادر االقتصار عمى دعوى اإلرجاع دوف المطالبة 
بالتعويض عف الفصؿ ولو بصفة احتياطية نظرا لمصعوبات التي يواجييا األجير بعد 
الحكـ، عند رفض المشغؿ تنفيذ الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ فيضطر عندىا األجير إلى 

:  حيث جاء فيو ما يمي41رفع دعوى جديدة يطمب فييا التعويض
، إال أنو تعرض 24/12/1974إف العارض كاف يعمؿ لدى المدعى عمييا منذ "

 وأنو سبؽ وأف استصدر حكما مف ابتدائية تمارة بتاريخ 10/12/2001لمطرد بتاريخ 
، قضى عمى المدعى عمييا بإرجاع العارض إلى عممو وأف ىذا الحكـ قد 20/3/2003

، إال أف العارض عند 07/12/2004تـ تأييده مف طرؼ محكمة االستئناؼ بتاريخ 
تبميغ القرار االستئنافي فوجئ يكوف الشركة المدعى عمييا لـ تعد موجودة بالعنواف 

. المذكور وأنيا توقؼ عف ممارسة نشاطيا
وأماـ استحالة تنفيذ الحكـ المذكور لـ يبقى أماـ العارض سوى المطالبة 

. بالتعويضات والمفصمة في مقالو
بأداء المدعى عمييا لمعارض بالتعويضات : وتبعا لذلؾ حكمت المحكمة

". المستحقة لو قانونا

                                                 
40

. 172. ، مرجع سابؽ، ص" المغربيعتنفيذ األحكاـ االجتماعية في التشري"سعيد كوكبي، -  
41

، غير 2007 أكتوبر 18 الصادر بتاريخ 244/06/28 في ممؼ اجتماعي عدد 436حكـ ابتدائية تمارة رقـ -  
. 1منشور، انظر الممحؽ رقـ 
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ومثال فالحكـ الذي بيف أيدينا فإف األجير وجد صعوبة واستحالة تنفيذ الحكـ 
القاضي بإرجاعو إلى عممو لدى المشغمة، سواء في المرحمة االبتدائية حيث صدر 

:  قضى بإرجاعو إلى عممو والذي جاء فيو ما يمي42حكـ
مؤكدة عدـ ممانعتيا في التحاؽ المدعي ... حيث تقدمت المدعى عمييا بدفع"

بعممو مف جديد، وىو العرض الذي قبمو المدعي لكف شريطة أداء أجوره عف المدة مف 
. 2001مارس إلى شير نونبر 

وحيث أف المحكمة ببحثيا لمختمؼ وثائؽ ومستندات الممؼ واستنادا لما راج 
أماميا في جمسة البحث التي يستشؼ منيا وخاصة مف تصريحات الشاىد، أف المدعي 

لـ يكف مف بيف المعتصميف وأنو تـ منعو مف الدخوؿ لإلدارة مف طرؼ العماؿ ومع 
مراعاة عدـ ممانعة كال الطرفيف في إعادة استئناؼ العمؿ، ارتأت المحكمة استعماؿ 

 مف النظاـ النموذجي المؤرخ في 6اإلمكانية المتاحة ليا بمقتضى الفصؿ 
 ضمف فقرتو األخيرة والحكـ بإعادة األجير إلى منصبو مع إجراء العمؿ 23/10/1948

...".  بالرجوع إلى منصبو ابتداء مف تاريخ الطرد
 في قرار صادر عنيا حيث جاء ضمف إحدى 43وىو ما أيدتو محكمة االستئناؼ

: حيثياتو أف
حيث أف المستأنؼ أخذ عمى الحكـ كونو تناقض فيما ذىب إليو وقضى بو إذ "

قاؿ بقياـ واقعة الطرد ولـ يقض لو باألجور رغـ أنو مستحؽ ليا ابتداءا مف تاريخ 
الطرد إذ تـ إفراغو بواسطة القوة العمومية وقضى رغـ عدـ وجود إنذار تدعوه فيو مف 

. أجؿ الرجوع ألنيا ىي التي ادعت انقضاءه

                                                 
42

، الصادر بتاريخ 11/1990/2003، في الممؼ االجتماعي رقـ 592حكـ ابتدائية الرباط، رقـ -  
. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 20/3/2003

43
، في الممؼ االجتماعي 1073قرار صادر عف الغرفة االجتماعية لمحكمة االستئناؼ بالرباط، تحت رقـ -  

. 1، قرار غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 07/12/2004، الصادر بتاريخ 43/2004/15عدد 
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نما طبؽ ما نص عميو المشرع في الفقرة  وحيث أنو ال تناقض في الحكـ وا 
ع، .ؿ. مف ؽ735 مف النظاـ النموذجي، وكذا مقتضيات الفصؿ 6األخيرة مف الفصؿ 

لما ثبت لديو بأف األجير تعرض لمطرد واستعمؿ السمطة المخولة لو قضى بإرجاعو أما 
ع، تشترط أف .ؿ. مف ؽ735. األجور المطالب بيا فالحؽ لو فييا ألف مقتضيات ؼ

يكوف المشغؿ ىو المتسبب في عدـ إتماـ عممو وفي عدـ تمكينو مف تقديـ خدماتو، 
. وىذا غير متوفر ألنو منع مف القياـ بعممو مف طرؼ العماؿ المضربيف المعتصميف

". وحيث أنو يتعيف بذلؾ رد ما جاء في االستئناؼ وتأييد الحكـ المستأنؼ
لكف عندما وصؿ األمر إلى التنفيذ فإف األجير وجد استحالة في ذلؾ مما 
اضطره إلى رفع دعوى جديدة لممطالبة بالتعويضات وىي محؿ حكـ صادر عف 

:  الذي ورد فيو ما يمي44المحكمة االبتدائية بتمارة
إف العارض سبؽ لو أف استصدر حكما قضى عمى المدعى عمييا بإرجاع "

العارض إلى عممو، وأف ىذا الحكـ قد تـ تأييده مف طرؼ محكمة االستئناؼ إال أف 
العارض فوجئ عند تبميغ القرار االستئنافي بكوف الشركة المدعى عمييا لـ تعد موجودة 

نيا توقفت عف مزاولة نشاطيا، وأنو أماـ استحالة تنفيذ الحكـ  بالعنواف المذكور، وا 
". المذكور لـ يبقى أماـ العارض سوى المطالبة بالتعويضات المستحقة لو
: وىو ما استجابت لو المحكمة في منطوؽ حكميا الذي جاء فيو

في شخص ممثميا القانوني لممدعى ... في الموضوع بأداء المدعى عمييا شركة"
...". التعويضات اآلتية

   وكذا عند تنفيذ الحكـ تخوفا مف أف يصبح األجير عرضة لالنتقاـ مف طرؼ 
المشغؿ، فإف السبب في ذلؾ يرجع إما لعدـ إلماـ المدعي بكيفية تقديـ مطالبو نظرا 
لعدـ تنصيب محاـ ينوب عنو في تقديـ الدعوى، وغالبا في ىذه الحالة ما يتـ تدعيـ 

                                                 
44

، 18/10/2007 الصادر بتاريخ 244/06/28، في الممؼ االجتماعي 436حكـ ابتدائية تمارة، تحت عدد -  
. أشير إليو سابقا
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الدعوى بتقديـ مقاؿ إضافي يشمؿ التعويض عف الفصؿ مف طرؼ المحامي الذي 
ما أف األجير يعرؼ بأف  ينصب لمنيابة عف المدعي في إطار المساعدة القضائية، وا 

التعويض المستحؽ ىزيؿ جدا نظرا لألجرة التي يتقاضاىا، أو المدة التي اشتغؿ خالليا 
لدى المشغؿ، وقد يعبر عف عدـ رغبتو في الحصوؿ عمى التعويض ويتشبث باستمرار 

.  45عالقة الشغؿ
والحالة األخيرة رغـ أنيا قميمة الوقوع إال أنيا تثير عدة مشاكؿ، إذ ىؿ يكوف 

القاضي ممزما بالبت في حدود طمب األجير فيصدر حكمو بإرجاعو لعممو استنادا إلى 
، أـ يتعدى ذلؾ فيحكـ بالتعويض بدال مف 46ـ.ـ.مقتضيات المادة الثالثة مف ؽ
 مف مدونة الشغؿ؟ 41 معتمدا في ذلؾ عمى المادة 47اإلرجاع رغـ عدـ المطالبة بو

. وىذا ما سنتناولو فيما سيأتي مف ىذه الرسالة
 مف قانوف العمؿ األردني 25أما فيما يخص القانوف المقارف، فقد نصت المادة 

عمى حالة اإلنياء غير المشروع لعقد العمؿ مف قبؿ المشغؿ وىو ما يعرؼ بحالة 
الفصؿ التعسفي، أما إذا كاف اإلنياء غير المشروع صادر عف العامؿ فإف المشغؿ 
يمجأ إلى المطالبة بالتعويض عف الضرر وفوات الكسب بحسب القواعد العامة في 

القانوف المدني وذلؾ انسجاما مع المبادئ القانونية التي تحكـ النظرية العامة لمعقد في 
القانوف المدني األردني، أما في حالة الفصؿ التعسفي فيحصؿ العامؿ عمى أحد 

ما تعويضو إضافة إلى بدؿ اإلشعار واالستحقاقات  األمريف إما إعادتو إلى العمؿ وا 
األخرى عمى أف ال يقؿ مقدار التعويض عف أجور ثالثة أشير، وال يزيد عف ستة 

                                                 
45

، مداخمة ضمف "دعوى الخيار بيف الرجوع إلى العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي"المصطفى سيـ، -  
.   وما بعدىا203. ، ص1992أعماؿ الندوة الثانية لمقضاء االجتماعي، 

46
: تنص المادة الثالثة مف قانوف المسطرة المدنية عمى ما يمي-  

يتعيف عمى القاضي أف يبت في حدود طمبات األطراؼ وال يسوغ لو أف يغير تمقائيا موضوع أو سبب ىذه      "
". الطمبات

47
. 173. ، مرجع سابؽ، ص"تنفيذ األحكاـ االجتماعية في التشريع المغربي"سعيد كوكبي، -  
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أشير تحتسب عمى أساس آخر أجر تقاضاه العامؿ ويشترط في إقامة الدعوى أف 
. تكوف خالؿ مدة ستيف يوما مف تاريخ فصؿ العامؿ فصال تعسفيا

ويعتبر موضوع الفصؿ التعسفي مف المسائؿ الموضوعية التي تقدرىا محكمة 
. الموضوع فيي تقرر إف كاف المشغؿ قد تعسؼ أـ ال في فصؿ العامؿ

أما بالنسبة لمدة الستيف يوما فإف محكمة التمييز األردنية ترى أنيا مدة سقوط 
لغايات إعادة العامؿ إلى عممو، وليست مدة تقادـ لممطالبة بحقوقو العمالية، ومنيا بدؿ 

:  الفصؿ التعسفي حيث قررت بأنو
 أف مدة 1996 لسنة 8 مف قانوف العمؿ رقـ 25يستفاد مف أحكاـ المادة "

الستيف يوما المنصوص عمييا في المادة المذكورة لغايات إقامة الدعوى العمالية ىي 
مدة سقوط لغايات إعادة العامؿ وليست مدة تقادـ لممطالبة بحقوقو العمالية ومنيا بدؿ 

". الفصؿ التعسفي
ب، /138ومدة التقادـ الواردة في قانوف العمؿ األردني مف خالؿ نص المادة 

ىي ستيف يوما مف تاريخ نشوء سبب المطالبة بالحقوؽ واألجور التي يرتبيا قانوف 
. 48العمؿ
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، دار "أىـ المبادئ القانونية التي تحكـ عقد العمؿ الفردي في قانوف العمؿ األردني"بشار عدناف ممكاوي، -  
.    وما بعدىا94. ، ص2005وائؿ لمنشر، عماف، األردف، الطبعة األولى، 
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 من ق انون الملطرة  3دعوو الخيار واللصص  : المطلب الثاني
المدنية  

:  مف مدونة الشغؿ في فقرتيا السادسة عمى أنو41نصت المادة 
في حالة تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي يحؽ لألجير رفع دعوى  "

أماـ المحكمة المختصة، التي ليا أف تحكـ في حالة ثبوت فصؿ األجير تعسفيا إما 
بإرجاع األجير إلى شغمو أو حصولو عمى تعويض عف الضرر يحدد مبمغو عمى 

أساس أجر شير ونصؼ مف كؿ سنة عمؿ أو جزء مف السنة عمى أف ال يتعدى سقؼ 
".  شيرا36

الذي يستنتج مف المادة أعاله، أنو إذا تعذر أي اتفاؽ بيف كؿ مف األجير 
المفصوؿ مف الشغؿ والمشغؿ، بواسطة الصمح التمييدي المجرى إعماال لمقتضيات 

 532 مف مدونة الشغؿ، وفي إطار الفقرة الرابعة مف المادة 41الفقرة الثالثة مف المادة 
مف مدونة الشغؿ دائما، والتي تتعمؽ بإجراء محاوالت الصمح التي يقـو بيا مفتشي 

الشغؿ في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية، فإنو يحؽ لألجير الذي يرى بأف المشغؿ أنيى 
العقد بكيفية تعسفية رفع دعوى أماـ المحكمة المختصة التي ليا أف تحكـ في حالة 

ثبوت الفصؿ التعسفي، إما بإرجاع األجير إلى شغمو أو الحكـ لو بتعويض عف الضرر 
.   49الذي لحقو جراء ذلؾ الفصؿ التعسفي

و الخيار الممنوح لممحكمة في الحكـ باإلرجاع أو التعويض يمكف تصوره في 
الحالة التي يتقدـ فييا األجير بمقالو إلى المحكمة ويطالب فيو باإلرجاع إلى العمؿ أو 

                                                 
49

عقود : "، مقاؿ منشور ضمف أعماؿ ندوة"دعوى الخيار بيف الرجوع لمعمؿ أو التعويض"الحساف أيت عبو، -  
، الندوة الجيوية التاسعة، احتفاءا "العمؿ والمنازعات االجتماعية مف خالؿ اجتيادات المجمس األعمى

. 457. ، بأكادير، ص2007 يوليوز 06- 05بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجمس األعمى، 
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التعويض وبالتالي فالحكـ باإلرجاع إلى العمؿ يكوف بديال لمتعويض عف الفصؿ 
:  أنو50التعسفي، حيث جاء في قرار لمغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى

حيث تبيف مف االطالع عمى الظروؼ الواقعية لمقضية أف الطاعف صرح  "... 
أماـ المحكمة االبتدائية بأف فصمو مف عممو كاف بدوف مبرر ومتسما بالتعسؼ، وأف 
الحكـ االبتدائي نص بدوره عمى أف عزؿ المدعي مف عممو وقع فجأة وبدوف مبرر، 
ويكوف خطأ أحدث ضررا ماديا ومعنويا لممدعي، ونتيجة ليذه الظروؼ فإف الحكـ 

القاضي بالرجوع إلى العمؿ ابتداءا مف تاريخ الطرد كاف بديال لمتعويض عف الضرر 
...". الناتج عف الطرد التعسفي الذي يخضع لتقدير المحكمة

ليبقى السؤاؿ مطروحا، عف الحالة التي يتقدـ فييا األجير بطمب الرجوع إلى 
العمؿ فقط فيؿ يحؽ لممحكمة أف تحكـ لو بالتعويض مف غير أف يطمبو؟ 

وكذلؾ الشأف في الحالة التي يطمب فييا األجير التعويض عف الفصؿ التعسفي 
فقط، فيؿ يحؽ كذلؾ لممحكمة أف تحكـ بإرجاع األجير إلى عممو مف غير أف يطمبو؟ 

 مف مدونة الشغؿ دائما قد منح لممحكمة الخيار 41استنادا إلى كوف المشرع في المادة 
. بيف إرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ لو بالتعويض

 التي 51وىؿ في ذلؾ خرؽ لمقتضيات المادة الثالثة مف قانوف المسطرة المدنية
تمـز المحكمة بالبت في حدود طمبات األطراؼ دوف تجاوزىا؟ أـ ال؟ 

إما الحكـ باإلرجاع إلى :  مف مدونة الشغؿ تضعنا أماـ أمريف41إف المادة 
: العمؿ أو الحكـ بالتعويض، وفي ىذا االتجاه إعطاء الخيار
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، أورده عبد 5099، في الممؼ االجتماعي عدد 1984 ماي 28 بتاريخ 376قرار المجمس األعمى عدد -  
االجتياد القضائي في المادة االجتماعية، رصد لمبادئ ولقرارات المجمس األعمى ومحاكـ "المطيؼ خالفي، 

. 254، ص 2001، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، فبراير 1998-1968االستئناؼ، 
51

يتعيف عمى المحكمة أف تبت في حدود طمبات : " مف قانوف المسطرة المدنية تنص عمى ما يمي3المادة -  
األطراؼ وال يسوغ ليا أف تغير تمقائيا موضوع أو سبب ىذه عمى الطمبات ولو طمب األطراؼ ذلؾ بصفة 

". صريحة
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 لألجير الذي يرى أف المشغؿ قد أنيى العقد بكيفية تعسفية في رفع دعوى :أوال
أماـ المحكمة المختصة، وأف يحدد في طمبو إما الرجوع إلى العمؿ فقط أو التعويض 

عف الفصؿ التعسفي فقط أو ىما معا مع ترؾ الخيار لممحكمة عند االقتضاء، وليذا ال 
يكوف لممحكمة أف تحكـ بإرجاع األجير إلى عممو مف تمقاء نفسيا مع أنو لـ يطالب إال 

ـ الذي يفرض .ـ.بالتعويض عف الفصؿ التعسفي، ففي ذلؾ خرؽ لمفصؿ الثالث مف ؽ
عمى القاضي أف يبت في حدود طمبات األطراؼ وال يسوغ لو أف يغير تمقائيا موضوع 
أو سبب ىذه الطمبات، أو العكس أي الحكـ بالتعويض مع أف األجير طالب بالرجوع 

 الذي جاء في حيثياتو ما 52إلى العمؿ فقط وىو ما ذىب إليو المجمس األعمى في قراره
: يمي

كما أف إجراء بحث ال تقـو بو محكمة االستئناؼ إال إذا طمبو األطراؼ أو كاف "
ضروريا باعتبار أف مقتضيات الفصؿ السادس مف النظاـ النموذجي حينما خوؿ 

لممحكمة إمكانية الحكـ برجوع األجير إلى عممو أو الحكـ بتعويض لـ تعط األولوية 
نما منحتيا حؽ اختيار أحد اإلجراءيف، كما أف ذلؾ يكوف مشروطا  لمحكـ بالرجوع وا 

بطمب األجير لمحكـ باإلرجاع وكذا الحكـ بالتعويض كاختيار ثاف، والحاؿ أف المطموبة 
قد اقتصرت في مقاليا عمى الحكـ بالتعويض فإف المحكمة االبتدائية بحكميا بإرجاع 

المطموب إلى عممو تكوف قد خرقت مقتضيات الفصؿ الثالث مف قانوف المسطرة 
المدنية، وأف ما ذىبت إليو الطاعنة مف أف الفصؿ الثالث السالؼ الذكر يفرض أيضا 
تطبيؽ القانوف الواجب التطبيؽ وما استنتجت مف ذلؾ أف المحكمة يمكف ليا الحكـ 

ف محكمة  بالرجوع رغـ عدـ المطالبة بو يشكؿ تحريفا لمفصؿ الثالث المذكور وا 
االستئناؼ حينما قضت بإلغاء الحكـ المستأنؼ القاضي بالحكـ باإلرجاع وبعد 

التصدي الحكـ بالتعويضات تكوف قد طبقت الفصؿ الثالث مف قانوف المسطرة المدنية 
...". تطبيقا سميما
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، 1203/5/1/2005، في الممؼ االجتماعي عدد 2006 مارس 15 بتاريخ 220قرار المجمس األعمى عدد -  
. 337. ، ص67منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، العدد 
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 ال يكوف القضاء عند تمبية طمب الرجوع أو التعويض في حاجة إلى :ثانيا
تعميؿ اختياره ماداـ القانوف يمنحو ذلؾ، وىو ما جاء في أحد القرارات الصادرة المجمس 

:  ومما جاء فيو53األعمى
لكف حيث إنو عند ما ثبت لقضاة الموضوع، وفي نطاؽ سمطتيـ التقديرية أف "

فصؿ المطموب في النقض كاف فصال تعسفيا فإنو يبقى ليـ الخيار بمقتضى الفصؿ 
السادس مف النظاـ النموذجي لمعالقة بيف األفراد وأرباب العمؿ الصادر في 

 مف مدونة الشغؿ، في الحكـ 41 المقابؿ لمفقرة األخيرة مف المادة 23/10/1948
بإرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ لو بالتعويض، وىذا ما فعمو القاضي االبتدائي الذي 

أيدت محكمة االستئناؼ حكمو ولـ يكف في حاجة إلى تعميؿ اختياره، ماداـ القانوف 
يمنحو ذلؾ وىو ليس ممزما باتباع طمبات الطرفيف، وبذلؾ فالوسيمة غير مرتكزة عمى 

". أساس
 في كؿ مناحي أقواليـ ؼوبالتالي فقضاء الموضوع ال يكوف ممزما بتتبع األطرا

ماداـ القانوف يعطيو الخيار إما بالحكـ بإرجاع األجير لعممو أو الحكـ لو بالتعويض إذا 
.  54طمبيما معا، وعندما يقضي بإحداىما ال يكوف في حاجة لتعميؿ ذلؾ
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، منشور 8636/87، في الممؼ االجتماعي 1984 أبريؿ 24 صادر بتاريخ 720قرار المجمس األعمى عدد -  
، الصفحات مف 1989، السنة األولى، دجنبر 2بمجمة اإلشعاع، تصدرىا ىيئة المحاميف بالقنيطرة، العدد 

. 99 إلى 97
54

. 460. ، مرجع سابؽ، ص"دعوى الخيار بيف الرجوع لمعمؿ أو التعويض"الحساف أيت عبو، -  
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: انًبذث انثاٍَ

اإلشكانُت يٍ يُظىس االحجاهاث انفقهُت 

 55باعتبار الحكـ القضائي الذي يأمر بإرجاع األجير إلى شغمو تعويضا عينيا
معنويا، ورغـ أف المحكمة قد تكوف ممزمة بالحكـ بو وقد ال تممؾ ىذا الحؽ مف حيث 
نوع الطمب المقدـ إلييا مف طرؼ األجير، وقد يكوف ليا الخيار بيف أف تحكـ بو أو 

بالتعويض النقدي، فإف ىذا الحكـ يؤكد الطابع التدخمي لمقضاء االجتماعي في نزاعات 
. الشغؿ ويكرس الرقابة التي يمارسيا في ىذا المجاؿ

وبيذا فقد تضاربت االتجاىات الفقيية بخصوص الحكـ القضائي في عالقتو 
المطمب )بمسألة إرجاع األجير المفصوؿ تعسفيا إلى شغمو بيف مؤيد ليذا التدبير 

   .(المطمب الثاني) ومعارض لو (األوؿ

 ولوية اارجاا  : المطلب األول
يرى االتجاه الفقيي الذي ينادي بالحكـ بإرجاع األجير إلى شغمو بعد فصمو 
بشكؿ تعسفي، أف اإلرجاع ىو أنسب تعويض يحكـ بو القاضي، ويستند أنصار ىذا 

: االتجاه عمى عدة مبررات تؤيد موقفيـ ىذا، مف أىميا ما يمي
أف الحكـ القاضي بإرجاع األجير المفصوؿ تعسفيا إلى شغمو مف شأنو أف - 1

يضمف استقرار الشغؿ، خاصة مع ظروؼ البطالة، وىشاشة عالقات الشغؿ السائدة 
، والقاضي حيف يقضي بيذا الحكـ يحاوؿ تحقيؽ إرادة المشرع في إقرار 56بالمقاوالت
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 مف 71ونشير في ىذه النقطة إلى أف لممحكمة الحؽ في مراقبة مدى احتراـ المشغؿ لمقتضيات المادة -  
مدونة الشغؿ مف عدمو، بمعنى ىؿ يتـ احتراـ ترتيب المعايير التي جاء بيا ىذه المادة مف أقدمية وقيمة 

. ميمة وأعباء عائمية بالنسبة لألجراء الذيف طاليـ الفصؿ المأذوف بو
56

، الطبعة األولى، دار القمـ، "عالقات الشغؿ بيف تشريع الشغؿ ومشروع مدونة الشغؿ"محمد الشرقاني، -  
.  176. ، ص2003. الرباط، ط
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، وىو رد فعؿ مناسب أيضا عمى تعسؼ المشغؿ مف إنياء 57مبدأ استقرار الشغؿ
. 58الرابطة العقدية مف جانبو

إف تأكد المشغؿ مف عجز القضاء عمى إرغامو بإرجاع األجير إلى عممو - 2
يشجعو عمى التمادي في خرؽ القانوف، وخمؽ مبررات واىية لمتخمص مف بعض 

األجراء، أما القوؿ بوجود التعويض النقدي فإف ىذا األخير ال يكفي إلزالة الضرر 
خاصة أف مبمغو قد ال يشكؿ أي إحراج لممشغؿ إذا ما قارناه بثروة ىذا األخير الكبيرة 
في غالب الحاالت، وقد ال يؤثر فيو دفع ىذا التعويض ماداـ قد تخمص مف أجير ال 

.  59يرغب فيو
إف الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو بعد قياـ المشغؿ بفسخ العقد الذي - 3

يربطو معو بدوف مبرر، يخدـ فمسفة المشرع اليادفة إلى تحقيؽ استقرار عالقات الشغؿ 
قدر اإلمكاف، كما أنو يخفؼ مف متاعب الدولة وعمى الخصوص بالنسبة لمبالد التي 

تتحمؿ فييا ىذه األخيرة مسؤولية دفع تعويضات البطالة، وبصفة عامة فإف حكـ 
.  60القضاء بإرجاع األجير يقدـ مصالح عميا لمبالد منيا االقتصادية واالجتماعية

إف التعويض النقدي قد ال يستطيع جبر الضرر الذي يمحؽ األجير مف - 4
جراء فقدانو لعممو، وذلؾ ميما ارتفع مبمغو، ألف فقداف العمؿ أصبح اليـو ىاجسا 

وشبحا مخيفا لمطبقة الشغيمة التي تعتمد عمى أجرىا في توفير حاجياتيا وأف فقدانيا 
.  61لمشغؿ يعني الضياع
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.  186، مرجع سابؽ، ص "العمؿ القضائي في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية"عز سعيد البوشتاوي، -  
58

، رسالة لنيؿ دبموـ "حدود اإلرادة المنفردة في إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة"كاميميا القدميري، -  
الدراسات العميا المعمقة في وحدة قانوف الشغؿ والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف الثاني 

. 206. ، ص2007- 2006عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
59

، 1999، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، "قانوف الشغؿ الفصؿ ألسباب اقتصادية"بزاوي الصديؽ، -  
. 92 و91الصفحتاف 

60
. 92. ، المرجع السابؽ، ص"قانوف الشغؿ الفصؿ ألسباب اقتصادية"بزاوي الصديؽ، -  

61
. 92. ، المرجع السابؽ، ص"قانوف الشغؿ الفصؿ ألسباب اقتصادية"بزاوي الصديؽ، -  
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إف الفسخ بدوف مبرر يعتبر فسخا باطال، وجزاء البطالف ىو إعادة - 5
المتعاقديف إلى حالتيما السابقة، ومثؿ ذلؾ ال يتحقؽ إال بإرجاع األجير إلى عممو 

، ومف ىنا تبرز أىمية اعتبار الفسخ عندما ال 62عندما يفقده بسبب فسخ المشغؿ لمعقد
تتحقؽ أسبابو فسخا بدوف مبرر وليس فسخا تعسفيا، ألف ثبوت التعسؼ يستمـز فقط 

. 63التعويض النقدي حسب القواعد القانونية المدنية المتعارؼ عمييا
إف تجاوز الحكـ باإلرجاع ىو تجاوز إلرادة المشرع الذي أعطى األولوية - 6
 مف مدونة الشغؿ الجديدة، لمحكـ باإلرجاع قبؿ التعويض والقوؿ بغير 41في المادة 

ذلؾ يشجع المشغميف عمى طرد األجراء الذيف ال يرغبوف فييـ مقابؿ تعويضات نقدية ال 
. تؤثر عمى وضعيـ االقتصادي

إف التعويض النقدي ميما كاف مقداره ال يستطيع جبر الضرر الذي يمحؽ - 7
األجير نتيجة فقده لعممو والذي يصعب عميو العثور عمى مثمو، خاصة إذا كاف متقدما 
في السف فيجد نفسو في عداد العاطميف الذيف ارتفعت نسبيـ نتيجة عجز القطاعات 

.   64االقتصادية عف استيعاب عددىـ اليائؿ
إف الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو تختمؼ نتائجو باختالؼ المؤسسات، - 8

ذلؾ أف المؤسسات الكبرى التي تضـ العديد مف األجراء ال يكوف لممسؤوؿ عنيا أي 
عالقة مباشرة مع األجراء، وبالتالي ال يترتب عف عودة األجراء المفصوليف إلييا أي 
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نشير إلى أف المحكمة العميا بالجزائر ذىبت إلى أف إعادة العامؿ إلى منصبو يعتبر بمثابة أثر مف آثار -  
 تنص عمى أف لممحكمة المطروح أماميا التزاـ أف تمغي قرار 73/4إلغاء قرار التسريح طالما أف المادة 

التسريح ومف تـ يرجع األطراؼ إلى الحالة التي كانوا عمييا قبؿ تاريخ التسريح وبالنتيجة اعتبار عقد 
العمؿ كأنو لـ ينقطع عمى اإلطالؽ، رجوع العامؿ إلى منصب عممو وتمقي العامؿ تعويض كما لو استمر 

. في عممو
 مف القانوف 73/4الحموؿ القضائية لممشاكؿ المترتبة عف تطبيؽ نص المادة "      األستاذ عبد السالـ ديب، 

. 24. ، ص2001، المجمة القضائية، العدد الثاني، "90/11
63

. 91. س، ص.، ـ"قانوف الشغؿ الفصؿ ألسباب اقتصادية"بزاوي الصديؽ، -  
64

 المتعمؽ 65-99حقوؽ العامؿ بعد إنياء عقد الشغؿ، بيف التشريع الحالي والقانوف رقـ "دنيا مباركة، -  
. 90 و89، الصفحتاف 2004، دار النشر الجسور، وجدة "بمدونة الشغؿ
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تأثير عمى معنوياتو أو المساس بسمطاتو خالفا لما يدعيو خصـو اإلرجاع، أضؼ إلى 
ذلؾ أف منح رؤساء المؤسسات األولوية في ممارسة سمطتيـ والتخوؼ مف اىتزازىا في 

. 65حالة الحكـ باإلرجاع ال يتوافؽ مع مقتضيات العدالة
وفي إطار تأييد ىذا الطرح أي إرجاع األجير إلى عممو يقوؿ األستاذ - 9

إف إرجاع األجير إلى العمؿ بحكـ قضائي، حيف يصرح ىذا الحكـ بأف  "66موسى عبود
اإلعفاء كاف تعسفيا ىو مف المشاكؿ العويصة التي تضاربت فييا اآلراء واختمفت 
التشريعات، وأف ىذا التدبير أي إرجاع األجير إلى العمؿ يعد وسيمة فعالة لحماية 

األجير مف تعسؼ المشغؿ، الذي يعمـ أنو إذا أعفى األجير بدوف سبب مشروع فإنو 
معرض لمحكـ عميو بإرجاع ذلؾ األجير إلى منصبو مع أداء أجره الذي حـر منو خالؿ 

". المدة التي بقي منقطعا فييا عف العمؿ ولو استمرت عدة سنوات
إف الحكـ باإلرجاع يحمي األجير مف تعسؼ المشغؿ ويردع ىذا األخير - 10

.  67لمحد مف تماديو في فصؿ أجرائو بشكؿ تعسفي
إف إعطاء األولوية لسمطة المشغميف والتخوؼ المبالغ فيو مف اىتزاز - 11

سمطتيـ في حالة الحكـ بإرجاع األجير المفصوؿ إلى شغمو، ال يتوافؽ مع قواعد 
العدالة، وال يساير ركب المستجدات الواقعية التي يكوف مف الصعب معيا إيجاد فرصة 

.  68شغؿ جديدة

                                                 
65

، بحث لنيؿ دبموـ "الفصؿ غير المبرر لألجراء أية حماية الستقرار عالقات الشغؿ الفردية"خالد زرايكة، -  
الدراسات العميا المعمقة في قانوف الشغؿ والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف الثاني، عيف 

. 127. ، ص2007- 2006الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
66

، المركز الثقافي العربي، الدار 1994، الطبعة الثانية، "دروس في القانوف االجتماعي"موسى عبود، -  
. 203. البيضاء، ص

67
، مقاؿ منشور ضمف "القواعد القانونية المنظمة لمفسخ التعسفي واآلثار المترتبة عف ذلؾ"ممكية مزدالي، -  

. 87. ، ص1992أعماؿ الندوة الثانية لمقضاء االجتماعي، 
68

، أطروحة لنيؿ "إشكالية ممارسة الحؽ في الشغؿ عمى ضوء قانوف الشغؿ المغربي"فريدة المحمودي، -  
. 209. ، ص2001-2000الدكتوراه في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ الرباط، أكداؿ، السنة الجامعية 
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، نص عمى ضرورة إعادة إدماج 69وفي نفس السياؽ ذىب رأي آخر- 12
األجير بشكؿ فوري ماداـ أف التعويض يوقؼ تنفيذه، رغـ أف اليدؼ منو ىو التخفيؼ 
مف حدة الضرر الذي أصاب األجير، وماداـ أف ىذا التعويض ال يتمتع بو األجير 

فورا بؿ عميو أف ينتظر شيورا بؿ سنوات قبؿ وبعد صدور الحكـ، ولذلؾ يتعيف إرجاع 
األجير داخؿ أجؿ شيريف ابتداءا مف تاريخ الفصؿ تحت طائمة غرامة تيديدية عف كؿ 
يـو تأخير في تنفيذ قرار المحكمة، مع تمتيع األجير بكؿ الحقوؽ التي كاف يستحقيا 

. طوؿ ىذه المدة

 عوباا اارجاا  : المطلب الثاني
في مقابؿ االتجاه الفقيي الذي يناصر ويؤيد فكرة الحكـ بإرجاع األجير 

المفصوؿ إلى شغمو، يوجد اتجاه آخر يناىض ويعارض ىذه الفكرة، ويعتمد في مسمكو 
: ىذا عمى جممة مف التبريرات نرى أف نقؼ عند أىميا مف خالؿ ما يمي

أف حقيقة الحكـ القاضي باإلرجاع إلى العمؿ إف كاف سيال مف الناحية - 1
النظرية فإنو صعب مف حيث التنفيذ، إف لـ يكف مستحيال في أغمب األحياف، إذ أف 
قانوف الشغؿ يطبؽ عمى األشخاص المعنوية والطبيعية، فإذا كاف مف الممكف الحكـ 

بالرجوع إلى مقاولة تضـ مئات مف األجراء، وذلؾ بإبداؿ األجير مف قسـ إلى آخر، أو 
مف جناح إلى آخر، فإنو قد يستحيؿ تنفيذ ىذا الحكـ بالنسبة لممقاوالت الصغرى، والتي 

يكوف لممشغؿ فييا اتصاؿ دائـ ومباشر مع األجراء، ألف تنفيذه سيجعؿ األجير 
المفصوؿ بجانب المشغؿ رغـ أف ىذا األخير والواقع العممي يقتضي خالؼ ذلؾ،  ألف 

.  70مبدأ تقدمية قانوف الشغؿ يقتضي األمر دراستو بعناية
إف الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو يمس بسمطة المشغؿ ويعرضيا - 2

لمضعؼ أماـ أجرائو، بحيث يترتب عمى ذلؾ انحالؿ ىذه السمطة وعدـ امتثاؿ األجراء 
                                                 

69
. 125. ، ص1988، مؤسسة بنشرة، الدار البيضاء، "رقابة القضاء عمى فصؿ األجير"محمد عابي، -  

70
، الجزء الثاني، "قانوف الشغؿ بالمغرب في ضوء مدونة الشغؿ، عالقات الشغؿ الفردية"محمد سعيد بناني، -  

. 1230. ، ص2007المجمد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة يناير 
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إلى أوامر المشغؿ خاصة في المقاوالت الصغرى التي تسود فييا العالقات الشخصية 
.  71ما بيف المشغؿ وأجرائو

يجب ترؾ مسألة إعادة عالقة العمؿ إلى ما كانت عميو أمرا جوازيا فقط، - 3
فال يجوز إرغاـ المشغؿ عمى إرجاع األجير الذي تـ طرده بدوف مبرر، وال إرغاـ 

األجير عمى العودة إلى عممو بعد أف قاـ بفسخ العقد بغير سبب مشروع عندما يكوف 
نما يجب فقط، الحكـ بالتعويض النقدي . 72العقد محدد المدة، وا 

إف إجبار المشغؿ عمى إعادة األجير المفصوؿ يؤثر عمى نفسية المشغؿ، - 4
رضاء  الذي يعتبره تدخؿ في سمطاتو المخولة لو بمناسبة وجوده عمى رأس المؤسسة وا 

. 73لكبريائو يرفض تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع
. 74يعتبر البعض ىذا اإلجراء مضرا بمصمحة المقاولة- 5
ىذا فضال عمى أف المحاكـ غالبا ما تتردد في ممارستيا لحقيا في اإلرجاع - 6

ألف االلتزامات المترتبة عمى عقد العمؿ ىي التزامات شخصية ال يمكف ضماف تنفيذىا 
. 75إذا كاف المشغؿ غير راغب في ذلؾ

العالقة التي تربط المشغؿ باألجير يجب أف تكوف قائمة عمى حسف - 7
وتبرير ذلؾ يكمف في  أف . التعامؿ وعمى ىيبة صاحب المؤسسة وسمطتو عمى األجراء

المشغؿ ىو أكثر الناس حرصا عمى مقاولتو، وأنو ال يعمد إلى فصؿ أحد أجرائو إال 

                                                 
71

. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ غير المبرر لألجراء أية عالقة الستقرار عالقات الشغؿ الفردية"خالد زرايكة، -  
128 .

72
. 92. ، مرجع سابؽ، ص"قانوف الشغؿ، الفصؿ ألسباب اقتصادية"الصديؽ بزاوي، -  

73
، بحث نياية التمريف بالمعيد "الطرد التعسفي لألجير في التشريع والقضاء المغربي"مصطفى الدوجا، -  

. 43. ، ص2001-2000العالي لمقضاء بالرباط، السنة القضائية 
74

، "إشكالية إرجاع األجير إلى العمؿ وتقديـ التعويض عف اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ"رشيدة أحفوض، -  
. 68. مقاؿ منشور بالندوة الثالثة لمقضاء االجتماعي، ص

75
. 43. س، ص.، ـ"الطرد التعسفي لألجير في التشريع والقضاء المغربي"مصطفى الدوجا،  -  
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إذا صدر منو خطأ جسيـ مف شأنو اإلخالؿ بتوازف المؤسسة أو سيرىا أو عندما يصبح 
.  76ىذا األجير خطرا عمييا

كما أف إصدار المحكمة لمحكـ القاضي باإلرجاع دوف التأكد مف تحقؽ - 8
فقادىا لقدسيتيا وىيبتيا .  77تنفيذه سيمنح فرصة لممشغميف لتحقير المقررات القضائية وا 

إف الحكـ بإرجاع األجير إلى شغمو يمحؽ أثرا سمبيا بالمؤسسة والمشرؼ - 9
عمييا، ذلؾ أف األصؿ ىو أف المشغؿ يتمتع بسمطات واسعة فيما يتعمؽ بتسيير وتنظيـ 
مؤسستو، وليذا فمواجيتو بإرجاع أجير سبؽ أف قرر فصمو مف الشغؿ يزعزع الثقة في 

. 78نفسو وتصبح بالتالي أوامره معرضة لعدـ االمتثاؿ
إف الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو يعرض سمطة المشغؿ إلى الضعؼ - 10

واالحتقار أماـ األجراء كما قمنا سابقا، الشيء الذي يؤدي إلى فقداف االنضباط وتسرب 
روح التمرد والفوضى وعدـ االمتثاؿ ألوامر المشغؿ خاصة في المقاوالت الصغرى التي 

. 79تسود فييا العالقات الشخصية ما بيف المشغؿ وأجرائو
إف الحكـ بإرجاع األجير إلى شغمو يتحوؿ إلى عرقمة جديدة أماـ األجير - 11

. 80وتقاضي حقوقو في حالة تيرب المشغؿ مف تنفيذه
إف الحكـ باإلرجاع غالبا ما يكوف غير ذي فائدة ومجردا مف أية فعالية - 12

طالما يصعب تنفيذه رغما عف إرادة المشغؿ، ىذا باإلضافة إلى أف المجمس األعمى 

                                                 
76

. 34. ، مرجع سابؽ، ص"مستجدات مدونة الشغؿ في مجاؿ إنياء عقود الخدمة"بالؿ العشيري، -  
77

. 34. بالؿ العشيري، المرجع السابؽ، ص-  
78

غالؽ المقاولة دارسة "نورة زرواؿ، -   الفصؿ ألسباب تكنولوجية أو ىيكمية أو ما يماثميا أو اقتصادية وا 
، رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا المعمقة في قانوف الشغؿ والتحوالت االقتصادية واالجتماعي، "مقارنة

جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ، كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، السنة 
. 150 و149. ، ص2007-206الجامعية 

79
. 87. س، ص.، ـ"حقوؽ العامؿ بعد إنياء عقد الشغؿ"دنيا مباركة، -  

80
. 179. س، ص.، ـ"العمؿ القضائي المغربي في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية"سعيد عز البوشتاوي، -  
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 عمى أف التعويض عف الفصؿ التعسفي ىو بديؿ االمتناع عف تنفيذ 81أكد في قراراتو
اإلرجاع، وبعبارة أخرى إذا امتنع المشغؿ عف تنفيذ حكـ اإلرجاع فإنو ال يكوف أماـ 

. األجير سوى المطالبة بالتعويض عف الفصؿ التعسفي
إضافة إلى أف الواقع القضائي قد أظير أف بعض القضايا تدـو في - 13

مختمؼ مراحؿ التقاضي مدة طويمة، تزيد عف عشر سنوات يكوف المشغؿ قد عوض 
خالليا األجير المفصوؿ بأجير آخر ال يمكف فصمو إلرجاع سمفو، ومف الممكف خالؿ 
ىذه المدة الطويمة، أف تكوف أوضاع المؤسسة قد تغيرت مف حيث التجييز واإلدارة، 

فيكوف المنصب الذي كاف يشغمو األجير المفصوؿ قد حذؼ مف الييكؿ اإلداري 
. 82الجديد

إف تقرير اإلرجاع ال ينسجـ مع روح االقتصاد الميبرالي، حيث يعتبر - 14
. 83المشغؿ ىو الحكـ الوحيد في مقاولتو وتحديدا في اختيار أجرائو

 مف قانوف االلتزامات والعقود ينص عمى أف االلتزاـ 264إف الفصؿ - 15
، كما أف الحكـ القاضي 84بعمؿ يتحوؿ عند عدـ الوفاء بو إلى االلتزاـ بالتعويض

                                                 
81

، في الممؼ االجتماعي عدد 1984 ماي 28، بتاريخ 376قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى رقـ -  
5099 .

. 9499/88 في الممؼ االجتماعي 1989 فبراير 20قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى بتاريخ    - 
س، الصفحتاف .، ـ"االجتياد القضائي في المادة االجتماعية"      أشار إلييـ عبد المطيؼ خالفي في مؤلفو 

. 255 و254
82

، رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا المعمقة في "الفصؿ لخطأ جسيـ في ضوء مدونة الشغؿ"رشيد الزعيـ، -  
قانوف الشغؿ والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة 

.  155. ، ص2007-2006الجامعية 
83

.  وما بعدىا175. س، ص.، ـ"عالقات الشغؿ بيف تشريع الشغؿ ومشروع مدونة الشغؿ"محمد الشرقاني، -  
84

: انظر في نفس السياؽ-  
األسس التي يخضع ليا التعويض عف الطرد التعسفي، دعوى الخيار بيف الرجوع إلى "الحسف بمخنفار،    - 

، مقاؿ منشور  ضمف أعماؿ الندوة الثانية لمقضاء االجتماعي، "العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي
.= 101. ، ص1992الرباط، 
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بإرجاع األجير إلى عممو حتى ولو نفذ فإف ىذا األخير قد يمج المؤسسة في الصباح 
. 85لتصبح أبوابيا مغمقة في وجيو بعد الزواؿ

استقرار : "ونشير إلى أف ىذا الجدؿ الفقيي مرده ىو كيؼ يمكف تحقيؽ معادلة
عبر البحث عف كيفية ضماف احتفاظ األجير بشغمو وحمايتو ضد " عالقات الشغؿ

فصمو تعسفيا، وعف كيفية ضماف حؽ المشغؿ في إنياء عقود الشغؿ التي يكوف طرفا 
. فييا شريطة عدـ التعسؼ

( L-122-14-4)وفي المقابؿ فإنو في ظؿ القانوف الفرنسي وطبقا لممادتيف 
 فإف التعويض العيني والمتمثؿ في 86مف قانوف العمؿ الفرنسي (L-122-14-6)و

. إرجاع األجير إلى عممو يتحوؿ إلى تعويض نقدي
ويالحظ أف القضاء في فرنسا يحكـ بالتعويض النقدي في معظـ الحاالت وال 
يأخذ بالتنفيذ العيني الذي يقضي بإعادة المتعاقديف التي وضعيما السابؽ قبؿ قياـ 
الفسخ غير المبرر إال استثناءا، كما في الحاالت التي يكوف فييا احتفاظ األجير 

بمنصبو ال يخؿ بحسف سير المشروع أو بالتعاوف المرجو قيامو بينو وبيف المشغؿ، 
وىكذا يمكف القوؿ بأف مسألة إرجاع األجير إلى عممو أمر جوازي فقط، كما أنو يتوقؼ 

عمى إرادة المشغؿ وىذا االتجاه ىو نفسو اتجاه المشرع والقضاء بالمغرب، رغـ أف 
 13موقؼ القضاء الفرنسي أخذ يعرؼ بعض التغيير نتيجة لمتعديؿ الذي أتى بو قانوف 

، والذي يمـز وجود سبب حقيقي وجدي إلنياء عقد الشغؿ فأصبح بإمكاف 1973يوليوز 
القضاء أف يحكـ بإرجاع األجير عندما يفتقر طرده إلى مبرر مشروع لكف األمر لـ 

نما بقي في مستوى الجواز فقط . يصؿ إلى درجة اإللزاـ وا 

                                                                                                                                               

، مقاؿ منشور ضمف "األسس التي يخضع ليا تقييـ التعويض عف الطرد التعسفي"التيامي الدباغ،   = - 
 . 145. ، ص1992أعماؿ الندوة الثانية القضاء االجتماعي، الرباط 

85
. 127. ، مرجع سابؽ، ص"رقابة القضاء عمى فصؿ األجير"محمد عابي، -  

86
:  انظر الفصؿ-  

- Art L.122-14-4 (ctr), « en cas de refus (de la réintégration) par l’une ou 

l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité, cette 

indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des  six derniers mois… ».    
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وفي مصر يسير التشريع في دولة مصر العربية في نفس اتجاه كؿ مف المشرع 
المغربي والمشرع الفرنسي فجعؿ مف مسألة إرجاع األجير إلى عممو مسألة جوازية 

فقط، غير أف بعض الفقو الحظ أف المحاكـ في مصر لـ تقض بإعادة أي عامؿ إلى 
 أخذ المشرع المصري باإلرجاع اإللزامي 1981عممو لكف في ظؿ القانوف الجديد لعاـ 

في حالة واحدة تتعمؽ بالتسريح ألسباب نقابية وذلؾ تطبيقا لمفقرة الرابعة مف المادة 
66

87 .
وقد أكدت محكمة النقض ىذا االتجاه في قرار حديث ليا عندما قضت أف 
إنياء المشغؿ لمعقد غير محدد المدة ينتج عنو انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسـ 

اإلنياء بالتعسؼ، إذ ليس لألجير إال الحؽ في التعويض وذلؾ باستثناء الفصؿ بسبب 
.    88النشاط النقابي

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
87

يجب عمى المحكمة أف تقضي بإعادة العامؿ المفصوؿ إلى عممو إذا كاف : " عمى ما يمي66نصت المادة -  
". فصمو بسبب نشاطو النقابي

88
، رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، "فسخ عقد العمؿ الفردي"الصديؽ بزاوي، -  

كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الحسف الثاني، عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة 
.  203. ، ص1991-1990الجامعية 
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: انفصم انثاٍَ

انخؼىَض ػٍ اإلَهاء انخؼغفٍ نؼقذ انشغم فٍ 

دانت ػذو اإلسجاع 

القاعدة العامة أف مف أحدث ضررا ماديا أو معنويا لمغير يمـز قانونيا بتعويض 
. 89الضرر الذي أحدثو ليذا الغير

ذا تبيف لممحكمة مف خالؿ دراسة أسباب إنياء العقد المعتمد عمييا مف طرؼ  وا 
المشغؿ، أنيا غير مبررة انتيت إلى القوؿ بأف اإلنياء جاء تعسفيا مما يخوؿ لألجير 

، وبالتالي فال يجوز ألي واحد مف المتعاقديف االستقالؿ 90المطالبة بآثار ىذا اإلنياء
. 91بإنياء العقد بإرادتو المنفردة

 الذي فتح الباب أماـ 1948 أكتوبر 23 قبؿ صدور النظاـ النموذجي بتاريخ 
 92اإلرجاع إلى العمؿ كجزاء لإلعفاء التعسفي، كاف التعويض المالي الجزاء الوحيد

.  93 مف قانوف االلتزامات والعقود754الذي نص عميو الفصؿ 

                                                 
89

كؿ فعؿ ارتكبو اإلنساف عف بينة واختيار : " مف قانوف االلتزامات والعقود عمى ما يمي77ينص الفصؿ -  
ومف غير أف يسمح لو بو القانوف فأحدث ضررا ماديا أو معنويا لمغير التـز بتعويض ىذا الضرر إذا ثبت 

".  أف ذلؾ الفعؿ ىو السبب المباشر في حصوؿ الضرر
90

. 95. ، مرجع سابؽ، ص"حقوؽ العامؿ بعد إنياء عقد الشغؿ"دنيا مباركة، -  
91

، المطبعة والوراقة 2001، الطبعة األولى، "الوسيط في عالقات الشغؿ الفردية"عبد المطيؼ خالفي، -  
. 533. الوطنية، مراكش، ص

92
. 205. ، مرجع سابؽ، ص"دروس في القانوف االجتماعي"موسى عبود، -  

93
فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقديف : "ع ما يمي.ؿ. ؽ754جاء في الفقرتيف الرابعة والخامس مف الفصؿ -  

. وحده يمكف أف يؤدي إلى التعويض
      التعويضات التي يمكف أف تمنح بسبب عدـ مراعاة ميعاد التنبيو ال تختمط بالتعويضات التي قد تترتب مف 
ناحية أخرى عف الفسخ التعسفي لمعقد الصادر بإرادة أحد الطرفيف المتعاقديف ويسوغ لممحكمة،  في سبيؿ 
تقدير ما إذا كاف يوجد تعسؼ، أف تجري تحقيقا في ظروؼ إنياء العقد ويمـز في جميع األحواؿ إذ يتضمف 

".  الحكـ صراحة ذكر المبرر الذي يدعيو الطرؼ الذي أنيى العقد
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وبالتالي فالتعسؼ في استعماؿ حؽ الفسخ يؤدي بطبيعة الحاؿ إلى أداء 
. 94التعويض سواء كاف ىذا الفسخ مف جانب المشغؿ أو األجير

ذا كاف التعويض عف الفصؿ يستحؽ في حالة إنياء عقد الشغؿ بإرادة  وا 
المشغؿ المنفردة فإنو يكوف مستحقا أيضا بناء عمى اتفاؽ األطراؼ عمى إنياء العقد 
وىو ما يصطمح عميو باإلنياء االتفاقي أو الحبي لعقد الشغؿ والذي يجد أساسو في 

.  95 مف قانوف االلتزامات والعقود230الفصؿ 
كما أف التعويض يكوف مستحقا في حالة إبراـ صمح بيف األجير ومشغمو جراء 

 يحتـ عمى المشغؿ تقديـ 96نزاع نشب بينيما، والبد مف اإلشارة ىنا إلى أف الصمح
تنازالت يستفيد منيا بطبيعة الحاؿ األجير، وىو بيذا يعد أكثر حماية مف اإلنياء 

ومعروؼ أف الفصؿ التعسفي يعتبر إحدى حاالت المسؤولية المدنية التي . االتفاقي
وفي المقابؿ وفي . 97يمتـز بمقتضاىا المتسبب في الضرر بأداء تعويض لمطرؼ اآلخر

.  98حالة عدـ التنفيذ، فإف المحكمة تصدر حكما جديدا بأداء التعويضات المستحقة
وتجدر اإلشارة أيضا أف مدونة الشغؿ الجديدة قد حددت مقدار التعويض الذي 
يجب عمى المحكمة القضاء بو، إذا اختارت الحكـ بالتعويض، ومف ثـ فمـ يعد األمر 
خاضعا لمسمطة التقديرية لممحكمة لتحديد قيمة التعويض بحسب ظروؼ الحاؿ، كما 

ىو األمر في التشريع السابؽ وىنا ثار نقاش فيما يخص ىذا المقتضى فإذا كاف 
                                                 

94
، مقاؿ منشور، بمجمة رسالة المحاماة، عدد "الفسخ التعسفي لعقد العمؿ وآثاره"عبد الوىاب بنسعيد، -  

. 21. ، ص1995، دجنبر 12 -11مزدوج 
95

، بحث نياية التدريب بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية الرباط، الفوج "انتياء عقد الشغؿ"خديجة وارؽ، -  
. 73. ، ص1993- 1991العشروف، 

  : انظر - 96
- (H) Blaise, « rupture amiable et transation : une distinction délicate en 

droit du travail », revue de droit social, DR. Soc. N°5, 1993, p. 33. 
: راجع- 97

- (J) Savatier, « résiliation amiable du contrat de travail et transaction », 

revue de social, n°6, 1996 ; p. 656. 
98

، بحث نياية التمريف بالمعيد "التعويض عف الطرد التعسفي في عقد الشغؿ غير محدد المدة"رشيد راعي، -  
. 32. ، ص1992-1991، 19الوطني لمدراسات القضائية، الرباط، الفوج 
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مرضيا لممنظمات المينية ألرباب العمؿ فإف المنظمات النقابية لألجراء ترى ضرورة 
.    99إعماؿ القضاء لسمطتو لتحديد قيمة الضرر

والمالحظ أف المشرع المغربي لـ يبرز أساس ىذه التعويضات التي اعتبرىا 
القضاء الفرنسي بأنيا ليست أجرا مقابؿ العمؿ المؤدى ولكنيا تعويض عف ضرر ناتج 
عف إنياء عقد الشغؿ يسعى إلى إصالح الضرر الناتج عف ضياع الشغؿ والذي يحدد 

، عمما بأنو ليس ىناؾ ما يمنع 100تبعا لممدة التي قضاىا األجير المفصوؿ في العمؿ
. 101"طرفي العقد مف تحديد مقدار في عقد الشغؿ أعمى مف المقادير المحددة قانونا

وبالتالي فالتعويضات القانونية المقررة قضائيا ىي أربعة كما نصت عمييا 
المدونة وىي التعويض عف ميمة اإلخطار والتعويض عف الضرر ثـ التعويض عف 

وىي تعويضات عممت مدونة الشغؿ عمى .  فالتعويض عف فقداف الشغؿ102الفصؿ 
 وىي التي يكوف األجير محقا في 103تحديدىا بدقة تجنبا لكؿ اختالؼ أو تضارب

 ليذا سنقـو بالوقوؼ عند كؿ واحد منيا بشيء مف 104المطالبة بيا عند فصمو تعسفيا
. التمعف

: انًبذث األول

                                                 
99

، مقاؿ منشور بمجمة القصر، "انتياء عقد الشغؿ عمى ضوء مدونة الشغؿ الجديدة"عبد القادر بوبكري، -  
. 184 و183. ، ص2005، شتنبر 12العدد 

:  راجع- 100
 - Jean Savatier, « réflexions sur les indemnités de licenciement », Ds, février 

1989, p. 127. 
: انظر- 101

 - Henry Blaise, « la révision judiciaire des indemnités contractuelles de 

licenciement », DS, juillet- Août 1980, p.365. 
102

، 2005، مكتبة المعارؼ الجديدة، الميدو، فاس، طبعة "محاضرات في قانوف الشغؿ"عبد العزيز العتيقي، -  
. 136. ص

103
. 24، مرجع سابؽ، ص "مستجدات مدونة الشغؿ في مجاؿ إنياء عقود الخدمة"بالؿ العشيري، -  
 

104
، مرجع " عالقات الشغؿ الفردية–قانوف الشغؿ بالمغرب في ضوء مدونة الشغؿ "محمد سعيد بناني، -  

. 1239. سابؽ، ص
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 انخؼىَض ػٍ أجم اإلخطاس وانخؼىَض ػٍ انفصم

تترتب عف الفصؿ التعسفي لألجير عدة التزامات عمى شكؿ تعويضات تقع 
عمى كاىؿ المشغؿ بعد الحكـ بيا مف طرؼ القضاء وىي ما سنتطرؽ لو في ىذا 

والتعويض عف الفصؿ  (المطمب األوؿ)المبحث، منيا التعويض عف أجؿ اإلخطار 
(. المطمب الثاني)

التعويي عن  جص ااإلطار  : المطلب األول
كما ىو معروؼ فعقد الشغؿ غير محدد المدة يمكف أف ينتيي بإرادة أحد طرفيو 

 وما يمييا مف 43 و34شريطة مراعاة أجؿ اإلخطار المنصوص عمييا في المواد 
. مدونة الشغؿ

سنتناوؿ في ىذا اإلطار التعويض عف أجؿ اإلخطار والذي سنتطرؽ بشأنو 
ثـ جزاء  (2)ووضعية الطرفيف أثناء ميمة اإلخطار  (1)لدراسة أجؿ اإلخطار ومدتو 

(. 3)اإلخالؿ بو 
أجؿ اإلخطار ومدتو : الفقرة األولى

، ىي الفترة le délai de préavis ou le délai-congéأجؿ اإلخطار 
الزمنية الواجب احتراميا بيف تاريخ اإلخطار أو اإلشعار باإلنياء أو بالفصؿ عف 

الشغؿ، وبيف دخوؿ اإلنياء أو الفصؿ حيز التطبيؽ العممي، أي المدة التي يستمر فييا 
، 105األجير في العمؿ، مع تقاضيو األجر، وذلؾ رغـ وجود فسخ مبمغ إليو مف المشغؿ

وبالتالي فيو أجؿ تنظـ مدتو بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية أو عقد الشغؿ 
 يخبر أحد المتعاقديف 106أو اتفاقية الشغؿ الجماعية أو النظاـ الداخمي أو العرؼ

                                                 
105

. ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص"الوسيط في مدونة الشغؿ، عالقات الشغؿ الفردية"عبد المطيؼ خالفي، -  
504 .

106
. 136. عبد العزيز العتيقي، مرجع سابؽ، ص-  
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المتعاقد اآلخر بنيتو في وضع حد لعالقة الشغؿ بعد انتيائو مباشرة وىو ال يستمـز 
. قبوال ممف وجو إليو

 مف مدونة الشغؿ التي 43ويجد أجؿ اإلخطار أساسو التشريعي في نص المادة 
يكوف إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة بإرادة منفردة مبنيا عمى احتراـ "تنص عمى أنو 

". أجؿ اإلخطار ما لـ يصدر خطأ جسيـ عف الطرؼ اآلخر

يكوف باطال بقوة القانوف كؿ شرط : "وتضيؼ الفقرة الثالثة مف نفس المادة بأنو
في عقد الشغؿ أو اتفاقية الشغؿ الجماعية أو النظاـ الداخمي أو العرؼ يحدد أجؿ 

. اإلخطار في مدة تقؿ عما حددتو النصوص التشريعية أو التنظيمية

يكوف باطال في جميع األحواؿ كؿ شرط يحدد أجؿ اإلخطار في أقؿ مف ثمانية 
". أياـ

كما يكوف باطال بقوة القانوف كؿ شرط في عقد الشغؿ أو اتفاقية الشغؿ 
الجماعية، أو النظاـ الداخمي أو العرؼ يحدد أجؿ اإلخطار في مدة تقؿ عما حددتو 

 أياـ، كما يعفى 8النصوص التشريعية أو التنظيمية، وىي أف ال تنزؿ ىذه المدة عف 
.  107األجير مف وجوب التقيد بأجؿ اإلخطار في حالة القوة القاىرة

وبالرجوع إلى المرسـو التنظيمي المتعمؽ بأجؿ اإلخطار إلنياء عقد الشغؿ غير 
: ، نجده يحدد مدة ىذا األجؿ كما يمي108المحدد المدة بإرادة منفردة

:    بالنسبة لألطر ومف شابييـ حسب أقدميتيـ
                                                 

107
، "مدونة الشغؿ بعد سنتيف مف التطبيؽ"، مقاؿ منشور بندوة "مسطرة اإلنياء والتعويض"رشيدة احفوض، -  

ندوة نظمتيا وزارة العدؿ بتعاوف مع وزارة التشغيؿ والتكويف الميني، سمسمة الندوات والمقاءات واألياـ 
. 181. ، ص2007، 9الدراسية، العدد 

108
، 2004 دجنبر 29 الموافؽ 1425 ذي القعدة 16 الصادر بتاريخ 2-04-469مرسـو تنظيمي تحت رقـ -  

. 11. ، ص2005 يناير 3، موافؽ 1425 ذي القعدة 21 بتاريخ 5279الجريدة الرسمية عدد 
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شير واحد؛ : أقؿ مف سنة -

 شيراف؛: مف سنة إلى خمس سنوات -

 .ثالثة أشير: أكثر مف خمس سنوات -

:   بالنسبة لممستخدميف والعماؿ حسب أقدميتيـ

 أياـ؛ 8: أقؿ مف سنة -

 شير واحد؛: مف سنة إلى خمس سنوات -

 .شيراف: أكثر مف خمس سنوات -

 

 

 

 

 

 أجػؿ 110 والمصػري109وبالنسبػػة لمقانوف المقػارف فقػد حػدد المشػرعاف الفرنسي
اإلخطػار بالنظػر إلػى أقػدمية األجػراء كمػا ىػو الحػاؿ بالنسبة لممشػرع المغربي إال أنيما 

. خالفا ليذا األخير لـ يميزا في ىذا الصدد بيف درجة األجراء المينية

                                                 
109

:  انظر-  
- « dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le 

salarié a droit :  
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وضعية الطرفيف أثناء ميمة اإلخطار : الفقرة الثانية
وفيما يخص وضعية طرفي الشغؿ أثناء أجؿ اإلخطار فإف العقد يبقى قائما 
أثناء أجؿ اإلخطار بوصفو عقدا غير محدد المدة، ويترتب عف ذلؾ أف كؿ الطرفيف 

.  111يحتفظ بنفس الحقوؽ، ويتحمؿ نفس االلتزامات الناشئة عف العقد
يجب عمى المشغؿ : " مف مدونة الشغؿ عمى ما يمي47وىكذا تنص المادة 

". واألجير خالؿ أجؿ اإلخطار احتراـ جميع التزاماتيما المتبادلة
وينتج عف ىذا الوضع مثال، أف إصابة األجير بضرر ما أثناء قيامو بعممو 

 وأف إضراره بالغير 1963 فبراير 6داخؿ المؤسسة، تعتبر حادثة شغؿ تخضع لظيير 
 85أثناء قيامو بعممو ترتب عنو مسؤولية المشغؿ بصفتو متبوعا، طبقا ألحكاـ الفصؿ 

 مف قانوف االلتزامات والعقود، وأف ارتكابو لخطأ ما يبرر استعماؿ 233أو الفصؿ 
. المشغؿ لسمطتو التأديبية تجاىو

 مف مدونة الشغؿ، يستفيد األجير أثناء اإلخطار مف 48وبمقتضى المادة 
رخص التغيب قصد البحث عف شغؿ آخر، عمى أف يؤدي لو عنيا األجر الذي 

. يتقاضاه عف أوقات شغمو الفعمي أيا كانت طريقة أدائو

                                                                                                                                               

1- s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus 

inférieure à six mois, à un délai –congé déterminé comme il est dit à 

l’article L122-5 ; 

2- s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continus 

comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d’un 

mois ;  

3- s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continus 

d’au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois… ». 

      Art L122-6 du c.tr français.   
110

يجب أف يتـ اإلخطار قبؿ اإلنياء بشيريف، : "، مف قانوف العمؿ المصري عمى ما يمي111تنص المادة -  
إذا لـ تتجاوز مدة الخدمة المتصؿ لمعامؿ لدى صاحب العمؿ عشر سنوات، وقبؿ اإلنياء بثالثة أشير إذا 

". زادت ىذه المدة عمى عشر سنوات
111

. 196. ، مرجع سابؽ، ص"دروس في القانوف االجتماعي"موسى عبود، -  
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وقد حدد المشرع رخصة التغيب في ساعتيف في اليـو عمى أال تتعدى األوقات 
المرخص بيا ثماني ساعات في األسبوع الواحد، أو ثالثيف ساعة في كؿ فترة مف 

، غير أنو إذا كاف األجير يشتغؿ في مقاولة أو مؤسسة أو ورش 112ثالثيف يوما متوالية
يبعد مسافة تفوؽ عشر كيمومترات عف مدينة مصنفة في عداد البمديات أمكف لو 
التغيب أربع ساعات متتالية مرتيف في األسبوع، أو ثماني ساعات متتالية مرة في 
. 113األسبوع، خالؿ الساعات المخصصة لمشغؿ في المقاولة أو المؤسسة أو الورش

وبدييي أف ينتيي الحؽ في التغيب بمجرد حصوؿ األجير عمى شغؿ جديد، 
ويجب عميو في ىذه الحالة إحاطة مشغمو عمما بذلؾ تحت طائمة إنياء أجؿ اإلخطار، 

كما ينتيي ىذا الحؽ، إذا توقؼ األجير عف تخصيص فترات تغيبو لمبحث عف 
. 114شغؿ

جزاء عدـ احتراـ أجؿ اإلخطار وكيفية احتسابو : الفقرة الثالثة
يترتب عف إنياء عقد الشغؿ : " مف مدونة الشغؿ عمى ما يمي51تنص المادة 

غير المحدد المدة، دوف إعطاء أجؿ اإلخطار أو قبؿ انصراـ مدتو، أداء الطرؼ 
المسؤوؿ عف اإلنياء، تعويضا عف اإلخطار لمطرؼ اآلخر، يعادؿ األجر الذي كاف 

                                                 
112

.  مف مدونة الشغؿ49الفقرة األولى مف المادة -  
113

.  مف مدونة الشغؿ49الفقرة الثانية مف المادة -  
114

.  مف مدونة الشغؿ50الفقرة األخيرة مف المادة -  



 إشكانُت انخُاس بٍُ اإلسجاع إنً انؼًم  وانذكى بانخؼىَض 

 

 52 

، ما لـ يتعمؽ األمر 115سيحصؿ عميو لو ظؿ مشتغال في المقاولة طيمة أجؿ اإلخطار
. 116"بخطأ جسيـ

وبناء عميو فإذا كاف األجير وبالنظر ألقدميتو ودرجتو المينية، يستفيد مف أجؿ 
إخطار مدتو ثالثة أشير، ولـ يخولو إياه المشغؿ، فإف ىذا األخير يصبح ممتزما بأداء 

تعويض يوازي أجر تمؾ الثالثة أشير، وىو ما يعني أنو تعويض جزافي محدد مف 
.  117طرؼ المشرع، ال يستند عمى عنصر الضرر وال تقدير لممحكمة بشأنو

ومف الناحية العممية قد يقع أف يؤدي المشغؿ لألجير األجر عف ميمة اإلشعار، 
ويعفيو مف متابعة الشغؿ في المؤسسة، حيف يعتبر أف بقاءه فييا خالؿ ميمة اإلشعار 
قد يكوف مضرا بحسف تسييرىا، ولكنو يمكف لألجير أف يرفض ىذا اإلعفاء مف متابعة 
الشغؿ، إذا اعتبر أف خروجو مف المؤسسة فورا يحمؿ الغير عمى االعتقاد بأنو أعفي 
بدوف سابؽ اإلشعار، بسبب ارتكابو خطأ جسيما، األمر الذي قد يكوف مضرا بسمعتو 

. 118وبالتالي ممحقا بو ضررا معنويا

                                                 
115

وبالنسبة لموكيؿ المتجوؿ أو الممثؿ أو الوسيط فإف إنياء عقد شغمو غير محدد المدة دوف مراعاة أجؿ -  
 مف مدونة الشغؿ الحؽ في تعويض يعادؿ المبمغ المقدر نقدا لجميع 82اإلخطار يخولو طبقا لممادة 

. الفوائد المباشرة وغير المباشرة التي كاف مف المفروض أف يحصؿ عمييا خالؿ أجؿ اإلخطار
     أما إنياء عقد شغمو المحدد المدة دوف مراعاة ألجؿ اإلخطار فيخولو الحؽ في مبمغ الفوائد المباشرة أو 
غير المباشرة التي كاف مف المفروض أف يحصؿ عمييا حتى انتياء العقد باعتبارىا أجرا عالوة عمى 

.  الفوائد التي يحصؿ عمييا األجير إثر انتياء العقد
116

 في 105 تحت رقـ 1987 فبراير 23 األعمى بتاريخ سجاء في قرار صادر عف الغرفة االجتماعية بالمجؿ-  
وحيث إف ارتكاب الخطأ الجسيـ مف طرؼ األجير يبرر فسخ : "  ما يمي8265/86الممؼ االجتماعي عدد 

عقد الشغؿ مف جانب المشغمة ويسمح ليا بطرده فورا دوف سابؽ إعالـ وال يبقى لو الحؽ في أي 
.  240. ، ص138، قرار منشور بمجمة القضاء والقانوف، العدد "تعويض

117
. 182. ، مرجع سابؽ، ص"عالقات الشغؿ بيف تشريع الشغؿ ومشروع مدونة الشغؿ"محمد الشرقاني، -  

118
. 197. ، مرجع سابؽ، ص"دروس في القانوف االجتماعي"موسى عبود، -  
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 أنو يتوجب عمى 119 مف القانوف المدني المصري959وقد نصت المادة 
المشغؿ أف يمنح لألجير، دوف تخفيض أجره جانبا مف أوقات العمؿ يتفرغ فييا لمبحث 
عف عمؿ آخر ال يقؿ عف تسع ساعات في األسبوع، ويحدد القاضي مدة التغيب وفقا 

. لظروؼ الحاؿ والعادات الجاري بيا العمؿ
واإلخطار سواء صدر مف األجير أو مف المشغؿ يعتبر تصرفا قانونيا مف 

جانب واحد وال يتطمب النتاج أثره موافقة الطرؼ اآلخر عميو، إال أنو يجب أف تتحقؽ 
لو الشروط الالزمة لوجود وصحة التصرفات القانونية إذ البد أف يصدر عف المشغؿ 

. نفسو أو مف ينوب عنو كما يمـز أف يكوف صحيحا خاليا مف عيوب الرضى
وقانوف العمؿ المصري لـ يتطمب شكال معينا لإلخطار مما يجوز أف يكوف 
كتابة أو مشافية، إف كاف ال يتطمب بيانات محددة فإنو في المقابؿ البد أف يكوف 

قاطعا في داللتو عمى نية إنياء العقد مما يجعؿ الصيغ المبيمة ال تفيد النية في إنياء 
.  120العقد

أ مف قانوف العمؿ فينص /23 ومف خالؿ المادة 121أما بالنسبة لمقانوف األردني
عمى أنو يجب عمى الطرؼ الذي يرغب في اإلنياء أف يشعر الطرؼ اآلخر برغبتو 
ىذه قبؿ شير واحد عمى األقؿ مف التاريخ الذي يحدده لإلنياء ويعتبر ىذا النص 
قاعدة آمرة وبالتالي فالمدة التي يقررىا اإلشعار ىي مف النظاـ العاـ لذلؾ ال يجوز 

. تخفيضيا عف مدة شير كما ال يجوز ليما االتفاؽ عمى ذلؾ
:  ولتوضيح كيفية احتساب أجؿ اإلخطار نعتمد المثاؿ التالي

                                                 
119

، دار المطبوعات الجامعية "قانوف العمؿ، عقد العمؿ الفردي، فقيا وقضاءا"ىماـ محمد محمود زىراف، -  
. 817 و816، الصفحتاف -1997اإلسكندرية، مصر، 

120
، "الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي، دراسة ميدانية ودليؿ لمعمؿ القضائي"بشرى العموي، -  

.  324. س، ص.ـ
121

، مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، جامعة "شرح قانوف العمؿ الجديد"أحمد عبد الكريـ أبو شنب، -  
. 226. ، ص2003األمراء، األردف، اإلصدار الرابع، 
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يستند احتساب التعويض عف ميمة اإلخطار إلى صفة األجير وأقدميتو في 
العمؿ وتبعا ألجرتو التي يتقاضاىا، حيث دأب العمؿ القضائي عمى احتساب ىذا النوع 

29/12/2004مف التعويض اعتمادا عمى ما ىو وراد بالمرسـو الصادر في 
122 . 

 سنوات بصفتو 8 درىما لساعة عمؿ مدة 15وبالتالي فأجير يتقاضى أجرة 
 درىـ، وفي ظؿ مدونة 5000إطار في الشركة يطمب التعويض عف اإلخطار بمبمغ 

 الصادر 2-04-649 ومرسـو عدد 8/6/2004الشغؿ التي دخمت حيز التنفيذ في 
:  يكوف االحتساب عمى الشكؿ التالي29/12/2004في 

. نبحث عف عناصر االحتساب وىي األجرة ومدة العمؿ وصنؼ األجير: أوال
: األجرة الشيرية كالتالي: األجرة

 درىـ عمى أساس أف مدة الشغؿ 2847=  يوما 26 × ساعات 7,3× درىـ 15
 ساعة في األسبوع، 44 ساعة في شير، و1919 ساعة في السنة، 2288العادية ىي 

، طبقا لممادة 7,3تكوف  .  مف مدونة الشغؿ238 والمادة 184 ساعة في اليـو
. أنو يعمؿ إطارا بشركة فيو مصنؼ ضمف األطر: صنؼ األجير

 أشير ويكوف 3 سنوات يستحؽ تعويضا لمدة 5عمؿ مدتو تفوؽ : مدة العمؿ
: االحتساب عمى الشكؿ التالي

 درىما 8541 = 3 × درىـ 2847
 24/12/2004 الصادر في 204.649وتطبيقا لممادة األولى مف المرسـو رقـ 

المتعمؽ بأجؿ اإلخطار إلنياء عقد الشغؿ غير المحدد المدة بإرادة منفردة يستحؽ 
. 123 درىما8541األجير تعويضا قدره 

التعويي عن اللصص  : المطلب الثاني

                                                 
122

. 326. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي: "بشرى العموي-  
123

. 326. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي"بشرى العموي، -  
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 سباقة إلى 124تعتبر االتفاقيات الجماعية لمشغؿ المبرمة خالؿ فترة الحماية
. إعطاء الحؽ لبعض األجراء في التعويض عف اإلعفاء أو الفصؿ أو نياية الخدمة
ونظرا ألىمية ىذا التعويض ولممزايا االقتصادية واالجتماعية التي يحققيا 

لممستفيديف منو عمؿ المشرع المغربي تدريجيا عمى توسيع نطاؽ تطبيقو ليشمؿ كؿ 
الفئات الخاضعة لمقتضيات القانوف االجتماعي وذلؾ بموجب المرسـو الممكي المؤرخ 

1967 غشت 14في 
 والذي ظؿ العمؿ ساريا بو إلى حيف إلغاءه بمقتضى مدونة 125

. 126الشغؿ
 وانطالقا مف مقتضيات 127والتعويض عف الفصؿ أو ما كانت تسميتو باإلعفاء

 مف مدونة الشغؿ فإف األجير المرتبط بعقد شغؿ غير محدد المدة يستحؽ 52المادة 
                                                 

124
نخص بالذكر ىنا االتفاقية الجماعية لمشغؿ الخاصة بمستخدمي البنؾ التجاري بالمغرب والمبرمة بتاريخ -  

باإلضافة إلى واجب سابؽ اإلعالـ فإف التعويض عف اإلعفاء : " والتي تنص عمى أنو1938 أكتوبر 13
بسبب التخفيض مف العمؿ أو عدـ القدرة المينية ال يجب أف يقؿ عف شير واحد عف كؿ سنة عمؿ إلى 
حدود ثالث سنوات عمؿ ونصؼ شير عف كؿ سنة فيما زاد عف ثالث سنوات عمؿ شريطة عدـ تجاوز 

". ىذا التعويض في مجموعة أجرة سنة
 1945 يوليوز 30     االتفاقية الجماعية لمشغؿ الخاصة بالفيدرالية الوطنية لموزعي األفالـ والمبرمة بتاريخ 

 10/3يمنح المستخدموف في حالة اإلعفاء باإلضافة إلى واجب أجؿ اإلخطار "، 25تنص في فصميا 
الشير مف كؿ سنة مرتبطة بقضاء ثالث سنوات عمؿ، وأال يتجاوز أجرة ثمانية أشير ويمنح األطر صنؼ 

 سنوات عمؿ وأال يتجاوز التعويض أجرة إحدى عشر 3 الشير عف كؿ سنة عمؿ شريطة قضاء 10/4ب، 
 سنوات عمؿ، 3 الشير عف كؿ سنة عمؿ شريطة قضاء 10/5واألطر العميا  (أ)شيرا ويمنح األطر صنؼ 
.  شيرا بالنسبة لألطر العميا20 شيرا بالنسبة لألطر صنؼ أ، أو 16وأال يتجاوز التعويض أجرة 

125
 والمعتبر بمثابة قانوف 1967 غشت 14 الصادر بتاريخ 316-66ويتعمؽ األمر بالمرسوـ الممكي عدد -  

عف " عمى أنو 3يحدث بموجبو تعويض عف إعفاء بعض أصناؼ المستخدميف والذي ينص في فصمو 
التعويضات عف الضرر التي يمكف منحيا مف طرؼ مؤاجر عف عدـ احتراـ آجاؿ سابؽ اإلعالـ       

 مف 6 وفي حالة طرد غير مبرر عمال بالفصؿ 1951 غشت 13المحددة في القرار الوزيري والمؤرخ في 
 ال تدخؿ في التعويض عف اإلعفاء المنصوص 1948 أكتوبر 23القرار المشار إليو أعاله المؤرخ في 

". عميو في الفصؿ األوؿ أعاله
126

. 28. ، مرجع سابؽ، ص"مستجدات مدونة الشغؿ في مجاؿ إنياء عقود الخدمة"بالؿ العشيري، -  
127

، مقاؿ "مسطرة فصؿ األجير في إطار مدونة الشغؿ وكيفية احتساب التعويض عف الضرر"بشرى العموي، -  
. 42. ، ص2005 يناير 7منشور بالمجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، العدد 
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تعويضا عف فصمو، بعد قضائو ستة أشير مف الشغؿ داخؿ نفس المقاولة، وذلؾ 
بصرؼ النظر عف الطريقة التي يتقاضى بيا أجره، وبصرؼ النظر عف دورية أدائو، 

. 128وىذا طبعا باإلضافة إلى التعويض عف أجؿ اإلخطار
ويعتبر ىذا النوع مف التعويض مف بيف التعويضات الثالث وىي اإلخطار 

. 129والفصؿ والضرر والتي تعتبر مف المسؤولية التقصيرية لممشغؿ
 مف مدونة الشغؿ وطريقة احتسابو بمقتضى 60 إلى 52وقد نظمتو المواد مف 

 مف المدونة، ومف باب حماية األجير فقد جاءت األخيرة بمقتضى جديد ىو 53المادة 
 أشير مف الشغؿ داخؿ نفس 6استفادة األجير مف ىذا التعويض إذا قضى مدة 

المقاولة وال تشترط أي شكؿ في أداء األجر أو عف دورية أدائو وبمعنى آخر فإف 
 أشير يعتبر أجيرا رسميا يستحؽ التعويض عف الفصؿ 6األجير الذي اشتغؿ أكثر مف 

 أضافت مقتضى آخر ىو اعتبار جزء مف السنة كأنو سنة 53التعسفي، كما أف المادة 
 مف المدونة أف ستة وعشروف يوما مف الشغؿ الفعمي 238كاممة، وأضافت المادة 

 191بمثابة شير كامؿ مف الشغؿ، وتعد كؿ فترة شغؿ متصمة أو غير متصمة مدتيا 
. 130ساعة في النشاطات غير الفالحية

ولتحديد فئات األجراء المستفيديف مف ىذا التعويض وشروطو وكيفية حسابو 
: ارتأينا تقسيـ ىذا المطمب إلى الفقرات التالية

فئات األجراء المستفيديف مف التعويض عف الفصؿ : الفقرة األولى
يستفيد مف مزايا ىذا التعويض كؿ األجراء العامميف بالمقاوالت الصناعية 

والتجارية والميف الحرة، وكذا مؤسسات االستغالؿ الفالحي والغابوي وتوابعيا ومقاوالت 
. الصناعة التقميدية

                                                 
128

. 506. ، مرجع سابؽ، ص"الوسيط في مدونة الشغؿ"عبد المطيؼ خالفي، -  
129

. 329. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي"بشرى العموي، -  
130

. 329. بشرى العموي، المرجع السابؽ، ص-  
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و يستفيد منو األجراء الذيف يشتغموف في المقاوالت والمؤسسات التابعة لمدولة 
والجماعات المحمية والتي يكتسي نشاطيا طابعا صناعيا أو تجاريا أو فالحيا، وأجراء 
التعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات عمى اختالؼ أنواعيا، 

. وفي قطاع الخدمات
وبشكؿ عاـ، كؿ األشخاص الذيف ارتبطوا بعقد شغؿ وال يدخؿ شغميـ في نطاؽ 

أي نشاط مف األنشطة المشار إلييا أعاله ودوف تمييز بينيـ بسبب الطريقة التي 
.   131يتقاضوف بيا أجورىـ أو دورية أدائيا

شروط االستفادة مف التعويض عف الفصؿ وكيفية احتسابو : الفقرة الثانية
يحؽ لألجير المرتبط بعقد شغؿ غير محدد المدة بعد قضائو ستة أشير مف 
الشغؿ داخؿ نفس المقاولة، تعويضا عف فصمو عف عممو ميما كانت الطريقة التي 

، فنحف إذف أماـ عدة شروط قصد استحقاؽ ىذا 132يتقاضى بيا أجره ودورية أدائو
.  مف مدونة الشغؿ52التعويض كما نصت عميو المادة 
: وتحدد ىذه الشروط كالتالي

كوف العقد غير محدد المدة : الشرط األوؿ
ال يكوف المتعاقد لمدة محددة محقا في التعويض عف الفصؿ إال إذا انقمب العقد 
مف عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وفي ىذه الحالة يجب عمى القاضي أف 
يأخذ بوصؼ العقد أثناء إنيائو، حتى ال يتممص المشغؿ مف ىذا التعويض تحت ستار 

، كما ينبغي أف يعطي لمعقد غير المحدد المدة أسوة 133أف أصؿ العقد كاف محدد المدة
بما تـ الحديث عنو بالنسبة لمتعويض عف أجؿ اإلخطار، المفيـو المعطى لو، أي لو 
كاف اشتغاؿ األجير قائما لفترات متقطعة، ودوف االشتغاؿ لدى نفس المشغؿ بوقت 
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. 28. ، مرجع سابؽ، ص"مستجدات مدونة الشغؿ في مجاؿ إنياء عقود الخدمة"بالؿ العشيري، -  
132

، 2006، مطبعة ربانيت ماروؾ، السنة "األجراء والمشغموف، الحقوؽ وااللتزامات المتبادلة"يحيى الصافي، -  
. 39. ص

133
  - Durand – Vitu, « T. de droit du travail », tome 2, p. 819. 
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كامؿ، بؿ وعند انتقاؿ األجير لالشتغاؿ لدى مقاولة أخرى، ثـ الرجوع إلى المقاولة 
األولى التي يمكف ليا أف تتفؽ مع األجير باحتساب مدة األقدمية لدى المقاولة 

.   134الثانية
وبالتالي فمو كاف األجير مرتبطا بعقد شغؿ محدد المدة فإنو ال يستحؽ إال 

تعويضا عف اإلنياء المبتسر لعقد الشغؿ محدد المدة، يعادؿ مبمغ األجور المستحقة 
.   135عف الفترة المتراوحة ما بيف تاريخ إنياء العقد واألجؿ المحدد لو

كوف الفصؿ مف جانب المشغؿ فقط : الشرط الثاني
ما يعني أف يكوف إنياء عقد الشغؿ قد تـ بمبادرة مف المشغؿ، أما إذا كاف 

.  الفسخ ناتجا عف تقديـ األجير الستقالتو فإف ىذا األخير يحـر مف التعويض
وبالتالي فإف التعويض عف الفصؿ ال يتـ منحو إال مف طرؼ المشغؿ في حالة 
إنياء العقد مف جانبو، أما إذا كاف اإلنياء ناتجا عف استقالة األجير فإف ىذا األخير ال 
يكوف محقا في أي تعويض، إال إذا نص عمى ذلؾ بصفة صريحة باتفاؽ الطرفيف ألنو 
في األصؿ سيكوف قد أخؿ باإلخالص الواجب اتجاه مشغمو، ومع ذلؾ يجب أف تدرس 

، فاألجير قد يقدـ استقالتو بصفة مكرىة كأف يكره 136كؿ نازلة بدقة عند كؿ نزاع
األجير عمى تقديميا مف طرؼ المشغؿ، وفي ذلؾ ما يفيد فصؿ األجير تحت ستار 

االستقالة، وبالتالي التممص مف التعويضات بما فييا التعويض عف الفصؿ الذي يكوف 
. مستحقا لو في ىذه الحالة

ضرورة غياب الخطأ الجسيـ مف طرؼ األجير : الشرط الثالث
لكي يستفيد األجير مف التعويض عف الفصؿ يجب أال يكوف قد اقترؼ خطأ 
جسيما ذلؾ أف ارتكاب األجير ليذا الخطأ يحرمو مف الحصوؿ عمى أي تعويض 

يمكف فصؿ : " مف مدونة الشغؿ والتي تنص عمى أنو61تطبيقا لمقتضيات المادة 
                                                 

134
. 1282. ، مرجع سابؽ، ص"قانوف الشغؿ بالمغرب في ضوء مدونة الشغؿ"محمد سعيد بناني، -  

135
. 166. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ لخطأ جسيـ في ضوء مدونة الشغؿ"رشيد الزعيـ، -  

136
. 1283. ، مرجع سابؽ، ص"قانوف الشغؿ بالمغرب في ضوء مدونة الشغؿ"محمد سعيد بناني، -  
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األجير مف الشغؿ دوف مراعاة أجؿ اإلخطار ودوف تعويض عف الفصؿ وال تعويض 
". عف الضرر عند ارتكابو خطأ جسيما

وبالتالي فالخطأ الجسيـ يحـر األجير مف التعويض عف الفصؿ مثمو في ذلؾ 
مثؿ التعويض عف أجؿ اإلخطار والضرر، والقاضي تبعا لقناعتو سيأخذ بعيف 

االعتبار األخطاء الجسيمة المنصوص عمييا قانونا عمى سبيؿ المثاؿ، باإلضافة إلى 
األخطاء األخرى، والتي أصبحت توجد بوفرة تبعا الجتيادات المحاكـ ومراقبة المجمس 
األعمى، فإذا تأكد مف وجود الخطأ الجسيـ فإف األجير يحـر مف ىذا التعويض ألنو 

. 137المتسبب في الضرر
كوف اإلنياء نيائيا : الشرط الرابع

أما إذا كاف عقد الشغؿ متوقفا فقط فال يستحؽ األجير التعويض عف الفصؿ 
 مف مدونة الشغؿ، والتي اعتبرت مدة توقؼ 54وىذا ما يستشؼ مف مقتضيات المادة 

العقد والسيما أثناء فترات التغيب المأذوف بو أو بسبب المرض غير الناتج عف حادثة 
شغؿ أو المرض الميني أو بسبب إغالؽ المقاولة مؤقتا بقرار إداري أو نتيجة قوة قاىرة 

داخمة ضمف مدد الشغؿ الفعمي التي يحسب ... أو أثناء العطمة السنوية المؤدى عنيا
. عمى أساسيا مبمغ ىذا التعويض

ليذا فتوقؼ عقد الشغؿ بصفة مؤقتة ال يجب أف يخوؿ الحؽ في التعويض عف 
الفصؿ وىدؼ المشرع واضح، ألف ىذا التعويض شرع مف أجؿ التعويض عف الفصؿ 

 مف مدونة 54ال التوقيؼ عف العمؿ، ولقد أكد المشرع ىذا االتجاه مف خالؿ المادة 
الشغؿ كما ذكرنا سابقا، والتي اعتبرت ضمف العمؿ الفعمي فترات العطمة السنوية 

المؤدى عنيا، وفترات استراحة النوافس، وفترات توقؼ عقد الشغؿ المنصوص عمييا 
، ومدة العجز المؤقت الناتج عف حادثة شغؿ أو مرض ميني، وكذلؾ 156في المادة 

مدة توقؼ عقد الشغؿ، والسيما أثناء التغيب المأذوف بو، أو بسبب المرض غير الناتج 
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.  وما يمييا1283. ، مرجع سابؽ، ص"قانوف الشغؿ بالمغرب في ضوء مدونة الشغؿ"محمد سعيد بناني، -  
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عف حادثة الشغؿ أو المرض الميني أو بسبب إغالؽ المقاولة مؤقتا بموجب قرار 
.  138إداري أو بفعؿ قوة قاىرة
ضرورة االشتغاؿ لمدة معينة : الشرط الخامس
 مف مدونة الشغؿ، فإنو لكي يحصؿ األجير عمى التعويض 52حسب المادة 

عف الفصؿ يجب أف يكوف قد قضى في الشغؿ مدة ستة أشير عمى األقؿ داخؿ نفس 
المقاولة ليذا فمنح التعويض عف الفصؿ يقتضي العمؿ بالمقاولة لمدة معينة تكوف حدا 

أدنى يستطيع معيا األجير المطالبة بالتعويض عف الفصؿ، ولقد حدد المشرع ىذه 
المدة في ستة أشير داخؿ نفس المقاولة، وفي ذلؾ امتياز لألجراء، مقارنة مع القانوف 
السابؽ الذي نص عمى سنة عمى األقؿ مف العمؿ الفعمي، كما اعتبر الجزء مف السنة 

. 139بمثابة سنة كاممة
والمالحظ أف مدونة الشغؿ الجديدة قد خففت بعض الشيء مف الشروط 

المطموبة لالستفادة مف ىذا التعويض، وذلؾ بالمقارنة مع ما كاف ينص عميو مرسـو 
 الخاص بتعويض األجراء في حالة اإلنياء، والذي كاف يتطمب مدة 1967 غشت 14

 أشير فقط في ظؿ مدونة الشغؿ، باإلضافة 6سنة مف الشغؿ الفعمي والتي أصبحت 
إلى أف ىذه األخيرة عممت عمى مضاعفة التعويض عف الفصؿ بالمقارنة مع ما كاف 

 96 ساعة وانطمقت مباشرة مف 72 ساعة و48معموال بو سابقا، واستغنت عف مدة 
. 140ساعة وىذا مكسب لألجراء، بحيث سيرتفع التعويض عمى ىذا النحو

ولكف ىذا ال يمنع مف النص في عقد الشغؿ أو اتفاقية الشغؿ الجماعية أو 
النظاـ الداخمي عمى معطيات أكثر فائدة لألجير، فبالنسبة لمتعويض عف الفصؿ، 

 عمى إمكانية 141الجزء مف السنة يعتبر كسنة كما وضحنا سابقا، ونصت ىذه المادة
                                                 

138
. 1284. محمد سعيد بناني، المرجع السابؽ، ص-  

139
. 1284. محمد سعيد بناني، المرجع السابؽ، ص-  

140
، مقاؿ "مسطرة فصؿ األجير في إطار مدونة الشغؿ وكيفية احتساب التعويض عف الضرر"بشرى العموي، -  

.  43. ، ص2005 يناير 7منشور بالمجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت،  العدد 
141

.  مف مدونة الشغؿ53المادة -  
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 أو ىيكمية مف التعويض عف فقداف ةاستفادة المفصوؿ ألسباب اقتصادية تكنولوجي
الشغؿ لكف ىذا التعويض لـ يحدد بعد، ومازاؿ قيد الدرس لدى الصندوؽ الوطني 

.  142لمضماف االجتماعي
ىذا ما يتعمؽ بشروط استحقاؽ التعويض عف الفصؿ فكيؼ يتـ حسابو؟ 

كما ىو الحاؿ بالنسبة لمتعويض عف أجؿ اإلخطار تكفمت مدونة الشغؿ بتحديد 
. مبمغ التعويض عف الفصؿ وذلؾ بكيفية دقيقة ومفصمة

 مف مدونة الشغؿ الجديدة مبمغ التعويض عف الفصؿ 53فقد حددت المادة 
يعادؿ مبمغ التعويض عف الفصؿ عف كؿ سنة أو جزء مف السنة : "بنصيا عمى أنو

: مف الشغؿ الفعمي ما يمي
 ساعة مف األجرة، فيما يخص الخمس سنوات األولى مف األقدمية؛ 96 -
 ساعة مف األجرة، فيما يخص فترة األقدمية المتراوحة بيف السنة 144 -

 السادسة والعاشرة؛

 ساعة مف األجرة، فيما يخص مدة األقدمية المتراوحة بيف السنة 192 -
 .الحادية عشرة والخامسة عشرة

 ساعة مف األجرة، فيما يخص مدة األقدمية التي تفوؽ السنة الخامسة 240 -
 .عشر

 مف مدونة الشغؿ، يمكف النص في عقد 53وطبقا لمفقرة الثانية مف المادة 
الشغؿ أو اتفاقية الشغؿ الجماعية، أو النظاـ الداخمي عمى مقتضيات أكثر فائدة 

. لألجير
وبمقارنة المقتضيات التشريعية بما كاف عميو الوضع قبؿ صدور مدونة الشغؿ 
يتضح أف ىذه األخيرة قد رفعت مبمغ التعويض المقرر لفائدة األجير ضحية الفصؿ 

.  143 الممغى1967 غشت 14إلى الضعؼ، قياسا بما قرره مرسـو 
                                                 

142
. 183. ، مرجع سابؽ، ص"مسطرة اإلنياء والتعويض"رشيدة احفوض، -  
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 ساعة، المشار 240 ساعة، و192 و144 ساعة و96وتجدر اإلشارة إلى أف 
 مف مدونة الشغؿ، تتعمؽ بكؿ سنة أو جزء مف السنة مف الشغؿ 53إلييا في المادة 

الفعمي، يكوف األجير قد قضاىا في خدمة المقاولة، وليس بمجموع الخمس سنوات 
: 144حيث جاء في قرار لممجمس األعمى

إف القرار المطعوف فيو عندما اعتبر أف عدد الساعات المحددة مف طرؼ "... 
المشرع تتعمؽ بمجموع الخمس سنوات، ال بكؿ سنة، قد طبؽ الفصؿ األوؿ مف مرسـو 

...".    تطبيقا سيئا1967 غشت 14
 مف مدونة الشغؿ، نالحظ أف التعويض عف الفصؿ 53وبالرجوع إلى المادة 

يجب عف كؿ سنة أو جزء مف السنة مف الشغؿ الفعمي، كما أنو يجب عمى أساس 
: األجرة المستحقة لألجير، والتي سنعمؿ عمى تحديدىا كالتالي

ماىية الشغؿ الفعمي المعتمد لحساب التعويض عف الفصؿ : أوال
إذا كاف التعويض عف الفصؿ يحسب عف كؿ سنة أو جزء مف السنة مف 

 مف مدونة الشغؿ، فإنو يجب تحديد ماىية ىذا الشغؿ 53الشغؿ الفعمي طبقا لممادة 
الفعمي الذي يستند عميو كأساس لحساب التعويض عف الفصؿ؟ 

 مف مدونة الشغؿ والتي تنص عمى أف مدة 54ىذا السؤاؿ تجيبنا عنو المادة 
: الشغؿ الفعمي تدخؿ ضمنيا

                                                                                                                                               
143

 بتحديد مبمغ وكيفيات 1967 غشت 14 المؤرخ في 317-66نص الفصؿ األوؿ مف المرسوـ الممكي رقـ -  
: منح التعويض عف كؿ سنة أو جزء سنة مف العمؿ الفعمي كما يمي

 ساعة مف األجرة فيما يخص الخمس سنوات األولى مف األقدمية؛ 48     - 
 ساعة مف األجرة فيما يخص فترة األقدمية المتراوحة بيف السنة السادسة والسنة العاشرة؛ 72     - 
 ساعة مف األجرة فيما يخص فترة األقدمية المتراوحة بيف السنة الحادية عشرة والسنة الخامسة 96     - 

عشرة؛ 
.  ساعة مف األجرة فيما يخص مدة األقدمية التي تفوؽ السنة الخامسة عشرة120     - 

144
، في الممؼ االجتماعي عدد 1988 أبريؿ 25 بتاريخ 250قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى عدد -  

. 187. ، ص1988، نونبر 41 منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 8552-87
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فترات العطمة السنوية المؤدى عنيا؛  -
 وفترة 154 و135فترات استراحة النوافس المنصوص عمييا في المادتيف  -

  مف مدونة الشغؿ؛156توقؼ عقد الشغؿ المنصوص عمييا في المادة 

 مدة عجز األجير عف الشغؿ عجزا مؤقتا بسبب حادثة أو مرض ميني؛ -

مدة توقؼ عقد الشغؿ السيما أثناء التغيب المأذوف أو بسبب مرض غير  -
الناتج عف حادثة الشغؿ أو المرض الميني أو بسبب إغالؽ المقاولة مؤقتا 

 .بموجب قرار إداري أو بفعؿ قوة قاىرة

 مف مدونة الشغؿ لـ تشر إلى اعتبار مدة اإلضراب 54ونشير إلى أف المادة 
التي يتوقؼ فييا عقد الشغؿ مدة تدخؿ ضمف مدة الشغؿ الفعمي مع العمـ بأف المدونة 

 بأف عقد الشغؿ يتوقؼ مؤقتا أثناء مدة 32سبؽ أف قررت واعترفت في المادة 
. اإلضراب

ماىية األجر المعتمد لحساب التعويض عف الفصؿ : ثانيا
 مف مدونة 53إذا كاف التعويض عف الفصؿ يحسب بداللة األجر، طبقا لممادة 

، وفي 145الشغؿ، فإف ىذا األخير ال يمكف أف يكوف دوف الحد األدنى القانوني لألجر
ىذا اإلطار نتساءؿ عف العناصر التي تدخؿ في تكويف األجر المرجعي حيف احتساب 
ذا  التعويض عف الفصؿ، ىؿ نأخذ باألجرة األساسية دوف توابعيا؟ أـ نأخذ بيما معا، وا 

كانت توابع األجرة األساسية تدخؿ في حساب التعويض فما ىو المقصود منيا؟ 
بداية نشير إلى أف مدونة الشغؿ أقرت أف التعويض عف الفصؿ يقدر عمى 

، أما 146 السابقة لتاريخ اإلنياء52أساس معدؿ األجور المتقاضاة خالؿ األسابيع 
 57بخصوص مفيـو األجر المعتمد لحساب التعويض عف الفصؿ، فقد حصرتو المادة 

: مف مدونة الشغؿ بمعناه األساسي مع توابعو المتمثمة فيما يمي

                                                 
145

.  مف مدونة الشغؿ56المادة -  
146

.  مف مدونة الشغؿ55المادة -  
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: المكافآت والتعويضات المرتبطة بالشغؿ باستثناء ما يمي- 1
المبالغ المستردة تغطية لمصاريؼ أو لنفقات سبؽ أف تحمميا األجير  - أ

 بسبب شغمو؛

التعويض المؤدى عنو تحمؿ مسؤولية التعويضات عف المياـ - ب
 كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة أو لرئيس مجموعة؛

 التعويضات عف األشغاؿ المضنية أو الخطرة؛- ج

 التعويضات المدفوعة مقابؿ شغؿ أنجز في مناطؽ صعبة؛- د

التعويضات المدفوعة لألجير إذا حؿ مؤقتا محؿ أجير ينتمي إلى فئة - ىػ
أعمى مف فئتو أو عف شغؿ أنجزه األجير بصفة مؤقتة أو استثنائية ماعدا 

. التعويضات عف الساعات اإلضافية
.   العينيةدالفوائ- 2
. العمولة والحمواف- 3

 منيا عممت عمى إدخاؿ عدة مزايا 57والمالحظ أف مدونة الشغؿ في المادة 
نقدية ضمف األجر المعتمد لحساب التعويض، إال أنيا استثنت تعويضات أخرى نؤيد 

 في أنو يجب إدخاليا ضمف عناصر ىذا األجر مثؿ 147رأي جانب مف الفقو
التعويضات التي تدفع لألجير عف األعماؿ المضنية، أو الخطرة التي يقـو بيا أو 

. التعويضات المدفوعة لألجير عف قيامو بأعماؿ في بعض المناطؽ الصعبة
ومف أىـ إيجابيات حؽ اإلنياء االنفرادي في عقد الشغؿ غير محدد المدة، ىي 

أنو يتيح لممشغؿ إمكانية تغيير أجرائو بغيرىـ ممف يتوفروف عمى كفاءات خاصة 
لمواكبة التقدـ التقني والتكنولوجي، باإلضافة إلى الحالة التي تمر فييا المقاولة بظروؼ 

                                                 
147

. ، مرجع سابؽ، ص" أحكاـ عقد الشغؿ65-99مدونة الشغؿ الجديدة، القانوف رقـ "الحاج الكوري، -  
184 .
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اقتصادية تتطمب تخفيض عدد األجراء، كما يمنح حؽ اإلنياء االنفرادي لألجير فرصة 
.  148التحمؿ مف عمؿ قد يكوف غير مناسب لو إليجاد عمؿ آخر يالئمو

وباإلضافة إلى ما سبؽ، فقد حظي مندوبو األجراء والممثموف النقابيوف بالمقاولة 
 مف مدونة الشغؿ، 58 خاصة في ىذا الصدد حيث حددت المادة 149بعناية تشريعية

التعويض عف الفصؿ الذي يستحقو ىؤالء في ضعؼ التعويض الذي يستحقو األجير 
. العادي، شريطة أف يكوف فصميـ قد تـ خالؿ مدة انتدابيـ

 

 

: انًبذث انثاٍَ

انخؼىَض ػٍ انضشس وانخؼىَض ػٍ فقذاٌ انشغم 

 بعد تناولنا في المبحث األوؿ لمتعويضيف المتعمقيف بأجؿ اإلخطار والفصؿ، 
سننتقؿ في ىذا المبحث لدراسة باقي التعويضات الناتجة عف اإلنياء التعسفي لعقد 

، (المطمب أوؿ)الشغؿ غير المحدد المدة، والتي تتمثؿ في التعويض عف الضرر 
كمطمب )والتعويض عف فقداف الشغؿ الذي يعتبر مستجد مف مستجدات مدونة الشغؿ 

(. ثاف

التعويي عن الضرر  : المطلب األول
إف إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة بدوف مراعاة أجؿ اإلخطار ودوف وجود 
مبرر معقوؿ وبدوف احتراـ المساطر القانونية المتطمبة قانونا يجعؿ ىذا اإلنياء تعسفيا 

                                                 
148

، مرجع سابؽ، "الفصؿ غير المبرر لألجراء أية حماية لالستقرار عالقات الشغؿ الفردية"خالد زراكية، -  
. 141. ص

149
يجب أف تكوف : "  مف مدونة الشغؿ جاء فييا457فيما يخص مسطرة الفصؿ والتي نصت عمييا المادة -  

كؿ اإلجراءات التأديبية التي يعتـز المشغؿ اتخاذىا في حؽ مندوب األجراء، أصميا كاف أو نائبا موضوع 
مقرر يوافؽ عميو العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ إذا كاف ىذا اإلجراء يرمي إلى نقؿ المندوب أو نائبو مف 

". مصمحة إلى أخرى أو مف شغؿ إلى آخر أو إلى توقيفو عف شغمو أو فصمو منو
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، أو ما كاف يسمى بالتعويض عف الطرد التعسفي في 150موجبا لمتعويض عف الضرر
 بعد التعويضيف عف أجؿ اإلخطار 151ظؿ القانوف الممغى، وىو التعويض الثالث

والفصؿ، ويعتبر التعويض عف الضرر مف التعويضات التي كانت محؿ خالؼ في 
ع، إذ كاف المجاؿ مفتوحا لقضاة .ؿ. مف ؽ754إطار القانوف القديـ والفصؿ 

الموضوع، فميـ وحدىـ الصالحية لتقديره مع احتراـ بعض المعايير التي أوردىا المشرع 
 مف قانوف االلتزامات والعقود، ىذه المعايير تحدد في مراعاة العرؼ 754في الفصؿ 

وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائيا وسف األجير أو المستخدـ والخصومات المقتطعة 
والمدفوعات الخاصة مف أجؿ ترتيب معاش التقاعد، وعمى العمـو كؿ الظروؼ التي 

تبرر وجود الخسارة الحاصمة وتحدد مداىا، وقد اختمفت المحاكـ في تقدير ىذا 
. 152التعويض مف محكمة ألخرى

 منيا قد عممت عمى تحديد 41إال أف مدونة الشغؿ الجديدة ومف خالؿ المادة 
ىذا التعويض حيث نصت في فقرتيا األخيرة عمى أنو يحؽ لألجير رفع الدعوى أماـ 
المحكمة المختصة التي تنظر في الدعوى إما بإرجاعو إلى عممو أو بتعويض يوازي 
الضرر يحدد مبمغو عمى أساس شير ونصؼ عف كؿ سنة عمؿ أو جزء مف السنة 

. 153 شيرا36عمى أف ال يتعدى سقؼ 
وعميو ولإلحاطة بالموضوع أكثر فسنقـو بالوقوؼ عند ماىية التعويض عف 

 ثـ ننتقؿ إلى تنفيذ الحكـ القاضي بالتعويض عف الضرر (أوال)الضرر وكيفية احتسابو 
 .(ثانيا)

مفيوـ التعويض عف الضرر وكيفية احتسابو : الفقرة األولى

                                                 
150

.  32 و31، مرجع سابؽ، الصفحتاف " الشغؿةمستجدات مدوف"بالؿ العشيري، -  
151

، "مسطرة فصؿ األجير في إطار مدونة الشغؿ وكيفية احتساب التعويض عف الضرر"بشرى العموي، -  
.  43. س، ص.ـ

152
. 183. ، مرجع سابؽ، ص"مسطرة اإلنياء والتعويض"رشيدة احفوض، -  

153
، مرجع "مسطرة فصؿ األجير في إطار مدونة الشغؿ وكيفية احتساب التعويض عف الضرر"بشرى العموي، -  

. 43. سابؽ، ص
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مف المستجدات التي أتت بيا مدونة الشغؿ أف المشرع المغربي قد تولى بنفسو 
تحديد قيمة التعويض عف الضرر المستحؽ في حالة اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ غير 

عمى أساس أجر شير ونصؼ عف كؿ سنة عمؿ "، حيث جعمو محددا 154محدد المدة
. 155" شيرا36أو جزء مف السنة عمى أف ال يتعدى سقؼ 

وتبعا ليذا المقتضى نرى أف السمطة التقديرية التي كانت لمقاضي في تقدير 
ع لـ تعد قائمة في ظؿ المدونة الجديدة، مما .ؿ. مف ؽ754التعويض وفؽ الفصؿ 

سيجعؿ تقدير المحاكـ لمثؿ ىذه التعويضات مقننا وموحدا وال اختالؼ فيو بيف ىاتو 
، وىذا ما سيحقؽ نوعا مف التوازف بيف المحاكـ بالجيات القضائية في مبمغ 156المحاكـ
.  157التعويض

ومدونة الشغؿ عندما نصت عمى التعويض عف الضرر الحاصؿ لألجير مف 
، لكف فيما يخص مدى ارتباط "الضرر"جراء الفصؿ التعسفي فإنيا استعممت مصطمح 

الحصوؿ عمى ىذا التعويض بالضرر الحاصؿ لألجير والذي يطرح مسألة ىؿ يجب 
عمى األجير أف يقـو بإثبات ىذا الضرر، وبالتالي ال حؽ لو في ىذا التعويض في 

 مف 63حالة عدـ قدرتو عمى إثبات الضرر الحاصؿ لو، ىنا يجب الرجوع إلى المادة 
مدونة الشغؿ دائما، في فقرتيا األخيرة، والتي تمقي بعبء إثبات وجود مبرر لمفصؿ 

عمى عاتؽ المشغؿ، حيث نستخمص منيا أف األجير يستحؽ التعويض عف الضرر في 
حالة ما إذا عجز المشغؿ عف إثبات مبرر الفصؿ الذي يترتب عنو فصؿ تعسفي 

لألجير يستحؽ عنو ىذا األخير تعويضا عف الضرر دوف توقؼ ذلؾ عمى إثبات ىذا 
                                                 

154
، رسالة لنيؿ دبموـ "حدود اإلرادة المنفردة في إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة"كاميميا القدميري، -  

الدراسات العميا المعمقة، وحدة التكويف والبحث قانوف الشغؿ والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، جامعة 
الحسف الثاني ، عيف الشؽ، كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة 

. 218. ، ص2007- 2006الجامعية 
155

.  مف مدونة الشغؿ في فقرتيا األخيرة41المادة -  
156

. 73. س، ص.أىـ مستجدات مدونة الشغؿ الجديدة، ورقة أعدت مف طرؼ وزارة العدؿ، ـ-  
157

مدونة الشغؿ الجديدة، قراءة تحميمية مع تحديد كيفية احتساب التعويض عف الفصؿ مف "بشرى العموي، -  
. 39. ، ص2006، شتنبر 6، مقاؿ منشور بالمجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، العدد "العمؿ
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 في تأييده 158الضرر، ونحف بدورنا نميؿ في ىذا الصدد إلى رأي جانب مف الفقو
لالتجاه المتمثؿ في عدـ مطالبة األجير بإثبات الضرر الحاصؿ لو مف جراء الفصؿ 
التعسفي، ألنو ماداـ أف ىناؾ تعسؼ ثابت في إنياء عالقة الشغؿ فمف الطبيعي أف 

 مف 41الوارد في المادة " التعويض عف الضرر"يترتب عنو ضرر، وبالتالي فمصطمح 
.  159مدونة الشغؿ جاء مف باب تحصيؿ الحاصؿ

والطابع الجزافي لمتعويض عف الضرر تترتب عنو مجموعة مف المزايا فمف 
جية سيخمؼ نوعا مف التوازف، عف طريؽ الحد مف التضارب في األحكاـ والقرارات 

القضائية، نتيجة السمطة التقديرية المخولة لمقضاء في ىذه المسألة، والتي عمى أساسيا 
كانت تقدر تعويضات متباينة لفائدة أجراء مفصوليف تجمعيـ نفس الظروؼ رغـ األخذ 

 مف النظاـ 6ع، وكذا المادة .ؿ. مف ؽ754بعيف االعتبار المعايير المحددة في المادة 
النموذجي، أما في ظؿ الوضعية الراىنة فإف عنصر األقدمية داخؿ المقاولة سوؼ 
يمعب الدور الحاسـ في تحديد التعويض عف الضرر بصرؼ النظر عف العناصر 

وىو ما سوؼ ... األخرى التي كانت تتدخؿ في تحديده كسف األجير ونشاطو الميني
يضع حدا لمنزاعات المترتبة عف تحديد مبمغ ذلؾ التعويض خاصة طمبات التخفيض 
مف المبالغ المحكـو بيا والتي كاف يتقدـ بيا غالبا المشغؿ أماـ محكمة االستئناؼ، 

لكوف التعويض المحكـو بو عميو يفوؽ الضرر الالحؽ باألجير المفصوؿ تعسفيا عف 
عممو، وفعال فمحاكـ الدرجة الثانية تقـو أحيانا بتخفيض التعويض المحكـو بو إذا رأت 

أف ىذا التعويض الذي حكـ بو القاضي االبتدائي تعويض يفوؽ حجـ الخسارة أو 
.  160الضرر الالحؽ باألجير الذي فصؿ بصورة تعسفية

وفي مقابؿ ىذه المزايا فإف الطابع الجزافي لمتعويض عف الضرر، يمتاز بنوع 
مف اإلجحاؼ، فمف جية فاألساس الذي تـ االعتماد عميو في ىذا التحديد ىو عامؿ 
األقدمية وحده، فكاف مف المستحسف أف يطعمو المشرع بعناصر أخرى مف األىمية 

                                                 
158

. 194. ، مرجع سابؽ، ص"مدونة الشغؿ الجديدة"الحاج الكوري، -  
159

. 216. الحاج الكوري، المرجع السابؽ، ص-  
160

. 218. الحاج الكوري، المرجع السابؽ، ص-  
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بمكاف، كالمخصومات المتقطعة والمدفوعات الحاصمة مف أجؿ ترتيب معاش التقاعد، 
كما ال ننسى الطبيعة المتميزة لبعض األعماؿ كعمؿ الوكيؿ أو الوسيط أو الممثؿ في 
التجارة والصناعة، ألف الضرر الذي يمحؽ مثال ىذا األجير الذي يغادر منزلو مدة 

شير أو أكثر لتسويؽ بضائع وسمع الشركة ليس ىو نفس الضرر الذي يمحؽ األجير 
.    161الذي يعود كؿ يـو إلى منزلو بعد خروجو مف العمؿ

ومف جية ثانية فالسقؼ الذي وضعو المشرع لكي تنتيي عنده قيمة التعويض 
 شيرا، سيتسبب في مساواة غير 36عف الضرر دوف أف تتجاوزه والمحدد في سقؼ 

عادلة بيف األجراء، وخير مثاؿ يمكف التدليؿ بو عمى الالمساواة المترتبة عف التحديد 
 مف مدونة الشغؿ، ىو حالة فصؿ أجير 41التشريعي لمتعويض عف الضرر في المادة 

لـ تثبت لو إال مدة قميمة جدا عمى اإلحالة عمى التقاعد، وثبت لمقضاء أف فصمو كاف 
 شيرا، مع 36تعسفيا، يستحؽ عنو التعويض عف الضرر الذي ال تتجاوز قيمتو أجرة 

أف مدة أقدميتو قد تساوي عدة أضعاؼ المدة المعتبرة كأساس لتحديد السقؼ المذكور، 
ليذا فإننا نرى كما يرى جانب مف الفقو، أف تحديد المشرع لمتعويض عف الفصؿ 

 شيرا ال 36التعسفي كاف محمودا مف حيث المبدأ إال أف تحديد سقؼ التعويض في 
يعتمد عمى أساس موضوعي ومف شأنو أف يمحؽ ضررا باألجير إذ ال يمكف أف 

 سنة مف العمؿ 20يتساوى التعويض الذي يتمقاه العامؿ الذي فصؿ عف عممو بعد 
. 162 سنة مف العمؿ المتواصؿ30والتعويض المستحؽ لفائدة العامؿ الذي فصؿ بعد 
 مف مدونة الشغؿ، ومواقؼ بعض 41ويتماشى توجو المشرع المغربي في المادة 

 فيذا األخير ميز بيف الطرد 164، والتونسي163التشريعات المقارنة كالتشريع األردني
دوف سبب جدي وحقيقي والطرد دوف احتراـ اإلجراءات القانونية، ففي الصورة األولى 

                                                 
161

. 223. الحاج الكوري، المرجع السابؽ، ص-  
162

نياؤه"سميرة شقشاؽ، -   تأمالت حوؿ أىـ المستجدات الواردة في مدونة الشغؿ : توقؼ عقد الشغؿ وا 
. 45. ، ص2005، ماي 8، مقاؿ منشور بالمجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، العدد "الجديدة

163
.  مف قانوف العمؿ األردني25المادة -  

164
.  مكرر مف مجمة الشغؿ التونسية23المادة -  
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يقدر وجود ومدى الضرر الحاصؿ مف الطرد بناءا عمى الصفة المينية لمعامؿ 
وأقدميتو بالمؤسسة وسنو وأجره ووضعيتو العائمية وتأثير الطرد عمى حقوقو في التقاعد 

ومدى احتراـ اإلجراءات، واشترط الفقو والقضاء ضرورة اإلشارة لمعايير التقدير 
المعتمدة في الطور االبتدائي، إال أف ىذه المعايير تقدـ لتقدير غرامات التعويض التي 
حددىا المشرع بيف حد أدنى ىو أجر شير عف كؿ سنة أقدمية بالمؤسسة وحد أقصى 
يتمثؿ في أجر شيريف عف كؿ سنة أقدمية، وأف ال تتجاوز الغرامة في جميع الحاالت 
أجر ثالث سنوات، وفيما إذا كاف الطرد واقعا دوف احتراـ اإلجراءات القانونية أجر 
أربعة أشير، ويتـ اعتماد طبيعة اإلجراءات وتأثيرىا عمى حقوؽ العامؿ كمعيار 

.  165لمتقدير
 نجده تبنى اتجاىا مغايرا وىو المعموؿ بو كذلؾ في 166إال أف التشريع الفرنسي

، حيث يعد تقدير التعويض مف المسائؿ 167بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري
الموضوعية التي تدخؿ في سمطة قاض الموضوع دوف معقب عميو مف محكمة 

النقض، والعناصر التي ينبغي أخذىا في االعتبار عند تقدير التعويض عف الفصؿ 
، أما التشريع 168التعسفي ىي نوع العمؿ ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرؼ الجاري

 ىو أنو وضع حدا أدنى ص، فالمالحظة التي يمكف إبدائيا بيذا الخصو169الجزائري
لمتعويض عف التسريح التعسفي ال يقؿ عف مدة ستة أشير مف األجر الذي يتقاضاه 
العامؿ محؿ التسريح، وأطمؽ العناف لحده األقصى الذي ترؾ السمطة التقديرية فيو 

.  170لمقضاء

                                                 
165

 233، الصفحتاف 2006، مركز النشر الجامعي تونس، "قانوف الشغؿ، عقد الشغؿ"زكية الصافي، -  
. 234و

166
.  مف قانوف العمؿ الفرنسي122L-14-4المادة -  

167
.  مف قانوف العمؿ المصري122المادة -  

168
 428، الصفحتاف 2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، "قانوف العمؿ"محمد حسف منصور، -  

. 429و
169

.  مف قانوف العمؿ الجزائري4-73المادة -  
170

. 72. س، ص.، ـ"التسريح التأديبي في تشريعا العمؿ الجزائري"بف صاري ياسيف، -  
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ذا كاف المشرع المغربي قد ألغى أي سمطة تقديرية لقضاء الموضوع في ما  وا 
يخص تحديد التعويض عف الضرر، فإف ىذا اإللغاء اقتصر فقط عمى التعويض عف 

الضرر المستحؽ لألجير، عمى خالؼ التعويض عف الضرر الذي قد يطالب بو 
المشغؿ إذا ما تعسؼ األجير في استقالتو، وىو ما يبدو مف خالؿ الفقرة األخيرة مف 

 مف مدونة الشغؿ، التي لـ تنظـ سوى التعويض عف الضرر في حالة 41المادة 
الفصؿ التعسفي، ىذا في الوقت الذي تقرر فيو الفقرة األولى مف نفس المادة لمطرفيف 

. معا في عقد الشغؿ الحؽ في المطالبة بالتعويض عف الضرر
 قد 41أما احتساب التعويض عف الضرر فإف مدونة الشغؿ ومف خالؿ المادة 

.  شيرا36، وىي أف التعويض يجب أف ال يتعدى سقؼ 171جعمت قاعدة آمرة
: 172 ولبياف كيفية احتساب التعويض عف الضرر نورد المثاؿ التالي

 درىـ شيريا، اشتغؿ 3000أجير طرد مف العمؿ في ظؿ مدونة الشغؿ، أجرتو 
 درىـ عف الضرر 80.000 سنة، طمب خالؿ مقالو مف بيف التعويضات مبمغ 15مدة 

: تكوف االحتساب عمى الشكؿ التالي
 درىـ شيريا، وستكوف أجرة شير ونصؼ ىي 3000أجرة األجير ىي  -

 درىـ، يضاؼ إلييا 3000 درىـ عمى أساس أف األجرة الشيرية 4500
.  درىـ4500 درىـ لتصبح 1500نصفيا وىو 

 . سنة15نضرب أجرة شير ونصؼ في مدة العمؿ وىي  -

.  درىـ67500=  سنة 15 × 4500
 مف 41لنبحث اآلف عف أجرة ثالث سنوات وىو السقؼ الذي حددتو المادة 

.    مدونة الشغؿ، لتقارف ىؿ وقع تجاوز السقؼ أـ ال

                                                 
171

. 342. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي"بشرى العموي، -  
172

الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ "أمثمة تطبيقية أوردتيا األستاذة بشرى العموي في مؤلفيا، -  
. 343 و342، المرجع سابؽ، الصفحتاف "القضائي
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 درىـ 108.000 = (السقؼ) 36 × 3000
 شيرا وىو 36 درىـ ال يتعدى سقؼ 67500نالحظ أف ما استحقو األجير ىو 

 درىـ تعويض عف الضرر طبقا 67500 درىـ وبذلؾ يستحؽ األجير مبمغ 162.000
.  مف مدونة الشغؿ41لممادة 

 
 
 

النفاد المعجؿ في التعويض عف الضرر  : الفقرة الثانية
ما تزاؿ إشكالية مدى شموؿ الحكـ الصادر بخصوص التعويض عف الضرر 

 بقوة القانوف، مثار جدؿ واسع داخؿ 173الناجـ عف الفصؿ التعسفي بالنفاد المعجؿ
 مف قانوف المسطرة المدنية والذي ينص 285األوساط الفقيية والقضائية، طبقا لمفصؿ 

يكوف الحكـ مشموال بالتنفيذ المعجؿ بحكـ القانوف في قضايا حوادث : "عمى ما يمي
الشغؿ واألمراض المينية وفي قضايا الضماف االجتماعي وقضايا عقود الشغؿ 

". والتدريب الميني رغـ كؿ تعرض أو استئناؼ
ومصدر ىذا الجدؿ يرجع إلى الطبيعة القانونية لمسؤولية المشغؿ عف الفصؿ 
التعسفي ىؿ ىي مسؤولية عقدية، حيث سيكوف التعويض الناتج عف ذلؾ، خاضعا 

ع، وبالتالي مشموال بالنفاذ المعجؿ بقوة القانوف، أـ .ؿ. مف ؽ285لمقتضيات الفصؿ 
ىي مسؤولية تقصيرية وبالتالي لف يكوف ىذا التعويض مشموال بذلؾ النفاذ؟ 

وقد تباينت مواقؼ الفقو في الجواب عف ىذا السؤاؿ فقد انقسموا إلى تياريف 
: سنقؼ عند كؿ واحد منيما في ما يمي

                                                 
173

تنفيذ الحكـ قبؿ األواف العادي إلجرائو، أي قبؿ أف يصير حائزا لقوة الشيء : يقصد بالتنفيذ المعجؿ-  
، مقاؿ منشور بمجمة "استقاللية قانوف الشغؿ بيف الواقع والطموح"، عبد المطيؼ خالفي، "المحكـو بو

.  46 و45، الصفحتاف 1993، 3-2المرافعة، العدد 
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: االتجاه األوؿ
وىو االتجاه المناصر لمطبيعة التقصيرية لمسؤولية المشغؿ، حيث يرى ىذا 
 285الجانب مف الفقو بأف التعويض عف الفصؿ التعسفي ال يدخؿ ضمف حكـ المادة 

ـ، وبالتالي فيو غير مشموؿ بالنفاذ المعجؿ بقوة القانوف، وذلؾ استنادا إلى .ـ.مف ؽ
: عدة مبررات أىميا

ـ نفسيا، حيث أف ىذه .ـ. ؽ285ىذا االتجاه برر موقفو بصياغة المادة - 1
إال النزاعات المتعمقة بالشغؿ أي تمؾ التي " قضايا عقود الشغؿ"المادة لـ تقصد بعبارة 

.  174تنتح عند تنفيذ عقود الشغؿ دوف الخالفات الناشئة بيف المشغؿ واألجير
إف الحقوؽ المستمدة مف عقد الشغؿ ىي الحقوؽ العقدية، وينتج عف عدـ - 2

احتراميا إخالؿ بمسؤولية عقدية، وىي التي تحظى بالنفاذ المعجؿ بقوة القانوف، أما 
الحقوؽ غير الناتجة مباشرة عف عقد الشغؿ، فإف عدـ احتراميا يشكؿ إخالال بقواعد 

.   175ـ.ـ. مف ؽ285المسؤولية التقصيرية، وىذه األخيرة ال تدخؿ في إطار الفصؿ 
إف التعويض عف الفصؿ التعسفي ناتج عف المسؤولية التقصيرية بسبب - 3

خطأ المشغؿ وىي خاضعة لسمطة القاضي، وال يمكف إضفاء النفاذ المعجؿ بقوة 
.  176القانوف عمييا

: االتجاه الثاني
عمى خالؼ االتجاه أو الرأي السابؽ، نجد أنصار الطبيعة العقدية لمسؤولية 

 285المشغؿ عف اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ الذيف يتمسكوف بتطبيؽ أحكاـ المادة 

                                                 
174

، مقاؿ منشور ضمف أعماؿ الندوة الثالثة لمقضاء "التنفيذ المعجؿ في القضايا االجتماعية"محمد عطاؼ، -  
. 183 و182، الصفحتاف 1992االجتماعي، الرباط، 

175
، مقاؿ منشور بمجمة اإلشعاع، "التنفيذ المعجؿ بقوة القانوف في قضايا عقود الشغؿ"عبد الوىاب بنسعيد، -  

. 107. ، ص2002، 25العدد 
176

. 176. ، مرجع سابؽ، ص"التنفيذ المعجؿ في القضايا االجتماعية"محمد عطاؼ، -  
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ـ، عمى التعويض عف الضرر وبالتالي فيو مشموؿ بالنفاذ المعجؿ بقوة .ـ.مف ؽ
: القانوف، وقد ارتكز ىذا االتجاه عمى جممة مف الحجج سنقؼ عند أىميا فيما يمي

ـ حينما أشار إلى شموؿ قضايا عقود الشغؿ .ـ. مف ؽ285أف الفصؿ - 1
بالنفاذ المعجؿ بقوة القانوف، لـ يميز بيف الدعاوى التي يكوف مصدر الطمب 

. 177بخصوصيا مسؤولية المشغؿ التقصيرية أو العقدية
ـ فإنو .ـ. ؽ285إنو عمى فرض أف ىناؾ غموضا حوؿ مدلوؿ الفصؿ - 2

وفقا لممبادئ التي يقـو عمييا قانوف الشغؿ يجب أف يفسر بما يحقؽ مصمحة األجير ال 
. العكس

إف مف بيف االلتزامات العقدية التي يمتـز بيا المشغؿ، عدـ التعسؼ في - 3
إنياء عقد الشغؿ، وبالتالي فإف اإلخالؿ بذلؾ يرتب التزاما عقديا عمى عاتقو والتعويض 

. 178الناتج عف ذلؾ يكوف مشموال بالنفاذ المعجؿ بقوة القانوف
إذا كاف ذلؾ ىو حاؿ الفقو فإف القضاء كذلؾ لـ يكف بمعزؿ عف ىذا الجدؿ، إذ 
كاف في مرحمة أولى متأرجحا بيف شموؿ الحكـ بالتعويض عف الفصؿ بالنفاذ المعجؿ 
وعدـ إعماؿ ىذا النفاذ، إلى أف استقر في السنوات األخيرة عمى عدـ إعماؿ ىذا النفاذ 

 مف قبؿ وزارة العدؿ يحث فيو وزير 1991خاصة بعد المنشور الذي وجو لممحاكـ سنة 
، مع العمـ أف 179ـ عمى عموميتيا.ـ. ؽ285العدؿ القضاة عمى عدـ تطبيؽ المادة 

المنشور ليست لو قوة ممزمة لممحاكـ وتأويالت التي يتضمنيا لمقانوف ليست ليا إال 
قيمة فقيية وال تمـز القضاء باعتباره مستقؿ وىذا المبدأ دستوري ساـ يستمد أصولو مف 

. المواثيؽ الدولية

                                                 
177

. 82 و81س، الصفحتاف .، ـ"تنفيذ األحكاـ االجتماعية في التشريع المغربي"سعيد كوكبي، -  
178

، 12انتياء عقد الشغؿ عمى ضوء مدونة الشغؿ الجديدة، مجمة القصر، العدد "عبد القادر بوبكري، -  
. 105. ، ص2005

179
 الصادرة عف وزير العدؿ إلى رؤساء المحاكـ االبتدائية والرؤساء األوليف 10026/2رسالة دورية عدد -  

. 1991 يوليوز 28لمحاكـ االستئناؼ، بتاريخ 



 إشكانُت انخُاس بٍُ اإلسجاع إنً انؼًم  وانذكى بانخؼىَض 

 

 75 

ىذا فضال عف التوصية التي خرجت بيا الندوة الثانية لمقضاء االجتماعي بيذا 
 حيث تبنى المجمس األعمى بعد ذلؾ نفس االتجاه حيث جاء في 180الخصوص

:  صادر عنو ما يمي181قرار
 
ـ لمنزاعات .ـ. مف ؽ285إف التنفيذ المعجؿ بحكـ القانوف إنما منحو الفصؿ "

الناتجة مباشرة وبصفة صريحة لما ورد في عقود الشغؿ والتدريب الميني، أما 
التعويض عف الطرد التعسفي واإلعفاء واإلشعار فإنو لـ يتناوليا بصفة مباشرة 

". وصريحة مف العقد المذكور

التعويي عن  قدان الئشص  : المطلب الثاني
بالنسبة ليذا التعويض ىناؾ تضارب في الرأي بشأنو، فيناؾ مف يرى إضافة 
ىذا التعويض في حالة فصؿ األجير عف عممو تعسفيا إلى التعويض عف الضرر 
والفصؿ واإلخطار، في حيف يرى رأي آخر أف ىذا التعويض يمنح فقط في حالة 

الفصؿ ألسباب تكنولوجية أو اقتصادية أو ىيكمية، أو عند إغالؽ المقاوالت وبالرجوع 
 مف مدونة الشغؿ في فقرتيا األخيرة نجدىا تنص عمى أنو يحؽ لألجير 53إلى المادة 

أف يستفيد أيضا، وفؽ القوانيف واألنظمة الجاري بيا العمؿ مف التعويض عف فقداف 
. الشغؿ ألسباب اقتصادية أو ىيكمية أو تكنولوجية

 مف مدونة الشغؿ تنص عمى أف األجير 61كما نالحظ أنو مادامت المادة 
مرتكب الخطأ الجسيـ ال يستحؽ تعويضا عف الفصؿ واإلخطار والضرر فإنو بمفيـو 
المخالفة يستحؽ ىاتو التعويضات الثالثة فقط في حالة فصمو تعسفيا وىذا ما ذىبت 

.  182إليو المحكمة االبتدائية بمراكش مف خالؿ أحكاـ صادرة عنيا
                                                 

180
. 449. انظر البياف الختامي الذي خمصت إليو الندوة الثانية لمقضاء االجتماعي، مرجع سابؽ، ص-  

181
، في الممؼ االجتماعي 1995 أبريؿ 11، بتاريخ 356قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى، عدد -  

. 300. ، ص1996، 48، منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 8275/92عدد 
182

؛ 722/11/2004 في الممؼ رقـ 1/12/2006 الصادر بتاريخ 1206الحكـ رقـ -  
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وىو نفس االتجاه الذي تبنتو المحكمة االبتدائية بسال حيث جاء في إحدى 
حيث أف التعويض عف فقداف الشغؿ يخص حالة : "حيثيات حكـ صادر عنيا ما يمي

 مف مدونة الشغؿ 66الفصؿ ألسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو ىيكمية طبقا لممادة 
وىو ما ال ينطبؽ عمى نازلة الحاؿ، مما يكوف معو ىذا الطمب غير مبني عمى أساس 

.   183"ويتعيف رفضو
حيث منحت لألجير الذي ثبت فصمو مف عممو تعسفيا تعويضا عف الضرر 

. والفصؿ واإلخطار دوف التعويض عف فقداف الشغؿ
ويعتبر ىذا التعويض مف مستجدات مدونة الشغؿ، إال أف ىاتو األخيرة لـ تحدد 
كيفية احتسابو، وبالتالي فالتعويض عف فقداف الشغؿ ال يمكف الحكـ بو إال عند صدور 

.  184ما ينظمو لتتضح مقتضياتو وأىدافو والحاالت المطبقة عميو
 مف مدونة 76وما تجدر اإلشارة إليو أيضا ىو أف الفقرة األخيرة مف المادة 

الشغؿ الجديدة تنص عمى أف التعويضات التي يتقاضاىا األجير عف الفصؿ بموجب 
صمح أو حكـ قضائي تعتبر معفاة مف الضريبة عمى الدخؿ وواجبات الصندوؽ 

.  185الوطني لمضماف االجتماعي ورسـو التسجيؿ
 
 
 

                                                                                                                                               

؛ 1201/11/2004 في الممؼ رقـ 2/2/2005 الصادر بتاريخ 187       الحكـ رقـ 
، مرجع سابؽ، "مستجدات مدونة الشغؿ بخصوص إنياء عقد الشغؿ وآثاره"      أوردتيما فاطمة العبدالوي، 

. 159. ص
183

 113/08/15، في الممؼ االجتماعي عدد 127حكـ صادر عف المحكمة االبتدائية بسال، تحت عدد -  
.  ، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ10/02/2009بتاريخ 

184
. 159. ، مرجع سابؽ، ص"مستجدات مدونة الشغؿ بخصوص إنياء عقد الشغؿ وآثاره"فاطمة العبدالوي، -  

185
. 33. ، مرجع سابؽ، ص"مستجدات مدونة الشغؿ في مجاؿ إنياء عقود الخدمة"بالؿ العشيري، -  
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: انقغى انثاٍَ

اإلشكانُت يٍ يُظىس انؼًم 

 انقضائٍ
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: انفصم األول

دػىي اإلسجاع بٍُ قضاء انًىضىع وانًجهظ 

األػهً 

لدراسة موقؼ القضاء المغربي مف إشكالية اإلرجاع البد لنا مف جرد مواقؼ 
قضاء الموضوع أي مواقؼ المحاكـ االبتدائية ومحاكـ االستئناؼ وذلؾ عف طريؽ 
التطرؽ لدعوى اإلرجاع مف خالؿ مدونة الشغؿ وذلؾ بجرد الحاالت التي يمكف أف 

المبحث )يأتي بيا طمب األجير، ثـ دعوى اإلرجاع في إطار نظاـ الضماف االجتماعي 
 وبعد ذلؾ ننتقؿ لموقوؼ بتمعف عمى رأي المجمس األعمى مف ىذه اإلشكالية، (األوؿ

واالتجاه الذي تبناه في خضـ ىذا النقاش حوؿ الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ أو الحكـ 
 بالتعويض، ومدى إلزامية كؿ مف األجير والمشغؿ لالستجابة لطمب الرجوع إلى العمؿ

(. المبحث الثاني)
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: انًبذث األول

 دػىي اإلسجاع يٍ يُظىس قضاء انًىضىع

فيما يخص ىذا المبحث فإننا ارتأينا، الوقوؼ عند كؿ مف دعوى اإلرجاع في 
 مف مدونة الشغؿ، والتي ىي امتداد لمفصؿ السادس مف النظاـ 41إطار المادة 

النموذجي الممغى، وكيفية تعامؿ القضاء معيا انطالقا دائما مف المقاؿ الذي يتقدـ بو 
كما تجدر اإلشارة إلى أف دعوى اإلرجاع يمكف  (المطمب األوؿ)األجير أماـ المحكمة 

(. مطمب ثاف)أيضا ممارستيا في إطار نظاـ الضماف االجتماعي 

دعوو اارجاا من إلخل مدونة الئشص  : المطلب األول
 1913 مف قانوف االلتزامات والعقود حيف صدوره سنة 749لـ يضمف الفصؿ 

سوى الحؽ في التعويض عف الفسخ التعسفي لعقد الشغؿ، لكف فيما بعد منح المشرع 
، متى ثبت أف القرار الذي اتخذه المشغؿ في 186لألجير الحؽ في طمب إرجاعو لمشغؿ

حؽ األجير وذلؾ بفصمو دوف احتراـ الشكميات المنصوص عمييا قانونا أو بدوف أف 
، وذلؾ بموجب الفصؿ السادس مف قرار 187يستند في ذلؾ عمى أي مبرر مشروع

.  المتعمؽ بالنظاـ النموذجي الممغى23/10/1948

:  مف مدونة الشغؿ، التي نصت عمى أنو41وىو ما أكدتو المادة 

يحؽ لمطرؼ المتضرر في حالة إنياء الطرؼ اآلخر لمعقد تعسفيا مطالبتو  "
. بالتعويض عف الضرر

                                                 
186

، بحث نياية التدريب بالمعيد "إنياء عقد الشغؿ في التشريع المغربي، موقؼ الفقو والقضاء"حسف بعمي، -  
.. 81، تحت إشراؼ األستاذ محمد الضريؼ، ص 1996، سنة 25العالي لمقضاء الفوج 

187
، بحث نياية التدريب بالمعيد العالي "الطرد التعسفي وفؽ االجتياد القضائي"توفيؽ أدماـ، حمزة صاعد، -  

. ، تحت إشراؼ األستاذة بشرى العموي2003لمقضاء، سنة 
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يمكف لألجير الذي فصؿ عف الشغؿ لسبب يعتبره تعسفيا المجوء إلى مسطرة 
 مف مدونة 532الصمح التمييدي المنصوص عميو في الفقرة الرابعة مف المادة 

.   وذلؾ مف أجؿ الرجوع إلى شغمو أو الحصوؿ عمى تعويض188الشغؿ

في حالة الحصوؿ يوقع توصيؿ استالـ مبمغ التعويض مف طرؼ األجير 
والمشغؿ أو مف ينوب عنو ويكوف مصادقا عمى صحة إمضائو مف طرؼ الجية 
المختصة، ويوقعو بالعطؼ العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ، يعتبر االتفاؽ الذي تـ 

. التوصؿ إليو في إطار الصمح التمييدي نيائيا غير قابؿ لمطعف أماـ المحاكـ

وفي حالة تعذر أي اتفاؽ بواسطة الصمح التمييدي يحؽ لألجير رفع دعوى 
أماـ المحكمة المختصة التي ليا أف تحكـ في حالة ثبوت فصؿ األجير تعسفيا إما 
بإرجاع األجير إلى شغمو أو حصولو عمى تعويض عف الضرر يحدد مبمغو عمى 
أساس أجر شير ونصؼ عف كؿ سنة عمؿ أو جزء مف السنة عمى أف ال يتعدى 

".  شيرا36سقؼ 

وعند التمعف في مقتضيات ىذه المادة، يتضح أف المشرع المغربي قد أعطى 
الخيار لممحكمة المختصة عند ثبوت الفصؿ التعسفي بيف الحكـ بإرجاع األجير 

المطرود إلى العمؿ أو حصولو عمى تعويض عف الضرر الذي لحقو مف جراء ذلؾ 
. الفصؿ

                                                 
188

تناط باألعواف المكمفيف بتفتيش الشغؿ لممياـ : "ش عمى أنو. مف ـ532تنص الفقرة الرابعة مف المادة -  
:  التالية

؛ .....-1     
؛  ....-2     
؛ ....-3     
. إجراء محاوالت التصالح في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية -4     

    يحرر في شاف ىذه المحاوالت محضر يمضيو طرفا النزاع ويوقعو بالعطؼ العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ 
  ". وتكوف ليذا المحضر قوة اإلبراء في حدود المبالغ المبينة فيو
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وبالتالي فدعوى الخيار بيف إرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ لو بالتعويض 
النقدي تدخؿ في نطاؽ اآلثار المترتبة عمى الفصؿ التعسفي، بحيث أنو ال مجاؿ 

إلعماليا إال بعد ثبوت واقعة الفصؿ التعسفي لعقد الشغؿ ، والقضاء ال يضع يده عمى 
النزاع إال اعتمادا عمى المقاؿ الذي يتقدـ بو األجير وفي ىذا اإلطار نالحظ أف ىناؾ 
العديد مف القرارات االستئنافية تقضي بإرجاع الممفات لممحاكـ االبتدائية لمبت فييا مف 
جديد معممة قضاءىا ىذا بخرؽ الحكـ االبتدائي لمقتضيات الفصؿ الثالث مف قانوف 

. المسطرة المدنية عمى اعتبار أف ىذا الحكـ قضى بغير ما طمب منو

ومف الثابت أف القضايا التي تعرض عمى أنضار القضاء االجتماعي متنوعة 
ومتعددة وكنتيجة لذلؾ، فإف حكـ المحكمة يختمؼ مف قضية إلى أخرى وما تقضي بو 

 ال ينطبؽ عمى الثانية، وىكذا دواليؾ، فالمحكمة التي تقضي باإلرجاع أو ىفي األوؿ
.   189التعويض ال تضع يدىا عمى النزاع إال اعتمادا عمى المقاؿ الذي يتقدـ بو األجير

وفي ىذا اإلطار فإننا سوؼ نعمؿ عمى تناوؿ ىذه اإلشكالية مف خالؿ التطرؽ 
لموقؼ القضاء تبعا لمختمؼ الحاالت التي يمكف أف يأتي فييا طمب األجير، والذي ال 

: يخمو مف إحدى ىاتو الفرضيات األربع

حالة شموؿ الطمب اإلرجاع إلى العمؿ أو التعويض عف : الفرضية األولى
الفصؿ التعسفي 

المالحظ أف ىذه الحالة ال تطرح أي إشكاؿ قانوني، ذلؾ أنو في الحالة التي 
تضمنت دعوى األجير طمب الرجوع إلى العمؿ أو التعويضات عف الفصؿ التعسفي 

 مف مدونة الشغؿ، وبالتالي فإف قضاء 41فإف دعواه تكوف مسايرة لمقتضيات المادة 

                                                 
189

إشكالية الخيار بيف دعوى اإلرجاع إلى العمؿ أو الحكـ بالتعويض عف الطرد "بناصر بف الشريؼ، -  
. 145. ، ص2004، يناير 7، مقاؿ منشور بمجمة القصر، العدد "التعسفي



 إشكانُت انخُاس بٍُ اإلسجاع إنً انؼًم  وانذكى بانخؼىَض 

 

 82 

المحكمة سواء بإرجاع األجير إلى العمؿ أو الحكـ لو بالتعويض المستحؽ، يجعؿ 
حكميا موافقا لطمب األجير، حيث يكوف لمقاضي في ىذه الحالة كامؿ السمطة التقديرية 

تبعا لظروؼ كؿ نازلة عمى حدة في إعماؿ قاعدة الخيار بيف الرجوع إلى العمؿ أو 
.  الحكـ بالتعويض عف الفصؿ التعسفي، حيث يأتي حكمو موافقا لطمب األجير

 حالة طمب اإلرجاع إلى العمؿ أساسا والتعويض احتياطيا: الفرضية الثانية

في ىذه الحالة يخير األجير المحكمة بيف الحكـ بإرجاعو إلى شغمو أو الحكـ 
بالتعويض، حيث يعمد األجير في مقالو االفتتاحي إلى أف يطمب مف المحكمة أساسا 
الحكـ بإرجاعو إلى شغمو واحتياطيا وفي حالة رفض المشغؿ تنفيذ الحكـ باإلرجاع 

. 190الحكـ عميو بأداء تعويض عف الضرر

وىذا ما تجمى في المقاؿ االفتتاحي المقدـ إلى كتابة ضبط المحكمة االبتدائية 
بتزنيت، حيث طالب المدعي الذي كاف يشتغؿ في ميداف الحراسة إلى أف فوجئ وبدوف 

سابؽ إنذار بطرده مف عممو مف طرؼ المشغمة، وقد سمؾ عدة مساعي مف أجؿ 
. إرجاعو إلى العمؿ دوف جدوى

:  حيث جاء في الحكـ صادر عف ىذه المحكمة ما يمي

بناء عمى المقاؿ االفتتاحي المقدـ مف طرؼ دفاع المدعي الذي يعرض فيو أنو "
 في ميداف الحراسة المستقمة بتاريخ 2001اشتغؿ لدى المدعى عميو منذ فاتح أبريؿ 

 وقد سمؾ عدة مساعي مف أجؿ إرجاعو إلى العمؿ دوف جدوى ألجمو 25/08/2005
: يمتمس

                                                 
190

 عف المحكمة االبتدائية بتزنيت، حكـ 32/05، في الممؼ رقـ 2006-12-20 صادر بتاريخ 45حكـ رقـ -  
. 1غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 
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إرجاعو إلى العمؿ ومنحو األجر المستحؽ طيمة المدة الفاصمة بيف : أساسا
.  إلى تاريخ تنفيذ اإلرجاع مع النفاذ المعجؿ29/08/05تاريخ الطرد 

في حالة رفض اإلرجاع إلى العمؿ فإنو يكوف محقا في التعويضات : واحتياطيا
التالية منحو األقدمية التعويض عف الفصؿ التعسفي التعويض عف اإلخطار، التعويض 

 مف مدونة الشغؿ التعويض عف عدـ االستفادة مف 41عف الضرر في إطار المادة 
". العطمة السنوية، التعويض عف عدـ تسميـ شيادة العمؿ، التعويض عف فقداف الشغؿ

ليذا فقد قضت المحكمة عمى المدعى عمييا بأدائيا لفائدة المدعي التعويضات 
: التالية

التعويض عف ميمة اإلخطار، التعويض عف الفصؿ التعسفي، التعويض عف - 
العطمة السنوية، التعويض عف فقداف الشغؿ ثـ التعويض عف األقدمية، مع شموؿ 

.  الحكـ في شقو المتعمؽ بالعطمة السنوية واألقدمية بالنفاذ المعجؿ

وكما ىو الشأف في الحالة األولى التي تطرقنا إلييا سابقا فإنو يحؽ لمقضاء في 
ىذه الحالة كذلؾ إعماؿ قاعدة الخيار، وذلؾ إما بأف تستجيب المحكمة لمطمب 

األساسي الذي ىو إرجاع األجير إلى عممو أو أف تقضي وفؽ الطمب االحتياطي الذي 
، حيث تكوف قد بتت في حدود طمب األجير 191ىو التعويض عف الفصؿ التعسفي

سواء الطمب األساسي أو االحتياطي، ففي ىذه الحالة فإف القاضي االجتماعي وىو 
بصدد إجراء محاولة الصمح سيتأكد مف مدى قبوؿ المشغؿ تنفيذ الحكـ باإلرجاع عند 

، 192 مف مدونة الشغؿ41إقراره، وسيعمؿ بالتالي حؽ الخيار المخوؿ لو بنص المادة 

                                                 
191

، في ممؼ 2006-5-24، صادر بتاريخ 32حكـ صادر عف المحكمة االبتدائية بتزنيت تحت رقـ -  
. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 04/2005منازعات الشغؿ رقـ 

192
. 35. ، مرجع سابؽ، ص"مستجدات مدونة الشغؿ في مجاؿ إنياء عقود الخدمة"بالؿ العشيري، -  
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حيث في حالة التوفيؽ ويتـ إرجاعو إلى عممو وفي حالة عدـ التوفيؽ يتـ الحكـ 
.  193بالتعويض

 حالة اقتصار الطمب عمى التعويض فقط: الفرضية الثالثة

في ىذه الحالة يتصور أف يقـو األجير بتقديـ مقالو يضمنو بصفة أولى وأخيرة 
، وىو ما يتشبث فيو أثناء جمسة البحث 194مطالبو بالتعويض عف الفصؿ التعسفي

سواء قاـ المشغؿ بالتعبير عف استعداده إلرجاع األجير إلى عممو أو أحجـ عف ذلؾ، 
:  ما يمي195حيث جاء في حكـ لممحكمة االبتدائية بتزنيت

أنو بناءا عمى قرار المحكمة إجراء صمح وبحث مع الطرفيف استمعت  "... 
المحكمة لمطرفيف بحضور نائبييما عرضت عمييما الصمح فأبدى ممثؿ الشركة رغبتو 

". في ذلؾ في حيف تمسؾ المدعى بمراعاة شروطو

وبالتالي ففي حالة ما إذا رفض المشغؿ أثناء جمسة البحث إرجاع األجير إلى 
:  كما جاء في حكـ لممحكمة االبتدائية بالمحمدية196العمؿ

وحيث أمرت المحكمة بناء عمى ذلؾ بإجراء بحث حضره الطرفاف "... 
وصرحت المدعية أف المدعى عمييا أوقفتيا عف العمؿ عقب مطالبيا النقابية وأنيا 
خالؿ فترة التغيب كانت معتصمة بباب الشركة وعقب ذلؾ وقع اتفاؽ بينيا وبيف 

                                                 
193

، في ممؼ 2006-5-24، صادر بتاريخ 32حكـ صادر عف المحكمة االبتدائية بتزنيت تحت رقـ -  
. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 04/2005منازعات الشغؿ رقـ 

194
، صادر بتاريخ 09، عدد 22/2006حكـ صادر عف االبتدائية بتزنيت، في ممؼ نزاعات الشغؿ رقـ -  

. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 23/01/2008
195

، صادر 06/05، في ممؼ نزاعات الشغؿ عدد 33حكـ صادر عف المحكمة االبتدائية بتزنيت تحت رقـ -  
. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 2006-05-24بتاريخ 

196
، في ممؼ نزاعات 31/03/07، صادر بتاريخ 504حكـ صادر عف المحكمة االبتدائية بالمحمدية رقـ -  

. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 06-181الشغؿ رقـ 
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، 24/06/06المشغمة حوؿ إعادة إدماجيا بالعمؿ غير أنو تـ توقيفيا مف جديد بتاريخ 
 ممتحقة 20/04/06وصرحت ممثمة المدعى عمييا أف المدعية توقفت عف العمؿ منذ 

بالمضربيف، وأنو عقب ذلؾ تـ إبراـ اتفاؽ بيف المدعية وعماؿ آخريف بخصوص إعادة 
تشغيؿ المدعية، وأف المدعية التحقت بالعمؿ في اليـو الموالي لتنفيذ االتفاؽ غير أف 

. الشركة رفضت تشغيميا مف جديد

وحيث تبعا لما راج بجمسة البحث ولما صرحت بو المدعى عمييا خالؿ ىذه 
الجمسة ثبت لممحكمة أف المدعية نفذت االتفاؽ الحاصؿ بينيا وبيف المشغمة المدلى 

. بنسخة منو مف طرفيا والتحقت بالعمؿ الستئنافو غير أف الشركة رفضت تشغيميا

وحيث بذلؾ تكوف واقعة المغادرة التمقائية والغياب غير المبرر المدعى بيما مف 
طرؼ المشغمة غير ثابتيف في حؽ المدعية، ويكوف بذلؾ الفصؿ الذي تعرضت لو 

". غير مبرر ويستوجب الحكـ ليا بالتعويضات

ليذا أقرت المحكمة بالتعويضات لصالح المدعية وىو ما ورد في منطوؽ الحكـ 
: الذي جاء عمى الشكؿ التالي

بأداء المدعى عمييا في شخص ممثميا القانوني لفائدة المدعية : في الموضوع"
: التعويضات التالية

عف ميمة اإلخطار؛  -

 عف الضرر؛ -

 عف العطمة السنوية؛ -

 ؛2006عف أجرة شير أبريؿ وماي مف سنة  -

...". تسميميا شيادة العمؿ -
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 ويتعيف عمى المحكمة تبعا لذلؾ أف 197ففي ىذه الحالة فإف األمر يكوف يسيرا
، أما إذا اقترح المشغؿ إرجاع األجير إلى عممو ورفض ىذا 198تقضي بالتعويضات

ىؿ ما إذا أعرب المشغؿ : األخير فإف السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا اإلطار ىو
رادتو أماـ المحكمة بإرجاع األجير إلى عممو، ورفض ىذا األخير وتشبث  عف رغبتو وا 
بالتعويض ىؿ يعد في ىذه الحالة مغادرا لعممو بصفة تمقائية، وبالتالي ال يستحؽ أي 

تعويض أـ تقضي لو المحكمة تبعا لذلؾ؟ 

في ىذه الحالة نرى أف المحكمة ممزمة بالتقيد بطمب األجير، حيث عمييا أف 
 مف قانوف االلتزامات 754تقضي لو بالتعويض انسجاما مع مضموف الفصؿ 

 والذي حدد حالة تحقؽ واقعة الطرد التعسفي في قياـ أحد المتعاقديف بفسخ 199والعقود
العقد بإرادتو المنفردة، واألجير ال يكوف بذلؾ كمف غادر عممو بصفة تمقائية وىو نفس 

1223ما ذىب إليو المجمس األعمى في قراره رقـ 
:  الذي جاء فيو200

ويكوف الطرد الذي تعرض لو األجير ىو طرد تعسفي يستحؽ عنو  "... 
 مف قانوف االلتزامات والعقود وأف 754التعويض عمى ذلؾ طبقا لمقتضيات الفصؿ 

                                                 
197

إشكالية الخيار بيف دعوى اإلرجاع إلى العمؿ أو الحكـ بالتعويض عف الطرد "بناصر بف الشريؼ، -  
. 147. ، مرجع سابؽ، ص"التعسفي

198
، ممؼ رقـ 30/05/2005 صادر بتاريخ 800قرار لمغرفة االجتماعية لمحكمة االستئناؼ بالرباط، رقـ -  

. 1، قرار غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 1049/05/15
199

: الذي جاء فيو ما يمي-  
...". فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقديف وحده يمكف أف يؤدي إلى التعويض       "... 

200
، 1992 ماي 13، صادر بتاريخ 9897/89قرار الغرفة االجتماعية بالمجمس األعمى، ممؼ اجتماعي عدد -  

خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغؿ الفردية، دراسة : "أورده عبد القادر بوبكري في رسالتو
، رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد األوؿ، كمية العموـ "مقارنة

. 148. ، ص2005-2004القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
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تصريحات الطاعنة بشأف عرضيا إرجاع العماؿ إلى عمميـ أجابت محكمة االستئناؼ 
: وعف صواب بأف

 المستأنؼ عميو بعد تسريحو بكيفية تعسفية غير مجبر عمى الرجوع إلى العمؿ 
ف كانت المشغمة عمى استعداد لذلؾ مما يكوف معو القرار المطعوف فيو قد جاء معمال  وا 

". تعميال كافيا وسميما، والوسيمة بسبب ذلؾ غير ذات أساس

وىو نفس االتجاه الذي نحتو المحكمة االبتدائية بالرباط في أحد األحكاـ 
: الصادرة عنيا والتي جاء فيو ما يمي

حيث أسس المدعي دعواه عمى واقعة الفسخ التعسفي لعقد الشغؿ ممتمسا  "
. الحكـ لو بما ىو مسطر في مقالو أعاله

وحيث صرحت المدعى عمييا أف المدعي ارتكب خطأ جسيما يتمثؿ في السرقة 
. وأنيا رغـ ذلؾ مستعدة إلرجاعو

. وحيث إف ما نسب لممدعى مف خطأ ينقصو اإلثبات

وحيث إف عرض اإلرجاع جاء متأخرا ويتنافى معو ما تنسبو المدعى عمييا 
. لممدعي مف خطأ

وحيث إنو طالما أف المدعى عمييا لـ تحتـر اإلجراءات المسطرية الخاصة 
 مف 41الذي تقابمو المادة ) مف النظاـ النموذجي 6المنصوص عمييا في الفصؿ 

قبؿ إقداميا عمى الفسخ لعقد الشغؿ فإنيا تكوف  (مدونة الشغؿ الجاري بيا العمؿ حاليا
. 201"قد وضعت حدا ليذه الرابطة بإرادتيا المنفردة وبصفة تعسفية

                                                 
201

، أورده توفيؽ إدماـ وحمزة 11/226/01، في ممؼ رقـ 1/11/01، الصادر بتاريخ 1237حكـ رقـ -  
.  وما بعدىا54. ، مرجع سابؽ، ص"الطرد التعسفي وفؽ االجتياد القضائي"صاعد، 
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 وبمقتضى ىذا الحكـ تكوف المحكمة االبتدائية قد طبقت مبدأ الخيار، عمى 
اعتبار أف المقاؿ االفتتاحي اقتصر عمى طمب الحكـ عمى المدعى عمييا بإرجاعيا 

 درىـ عف كؿ يـو تأخير عف 300المدعي إلى عممو تحت طائمة غرامة تيديدية قدرىا 
التأخير، وتقدـ فيما بعد المدعي بطمب إضافي مف أجؿ الحكـ لو بتعويض لتقرر 

. المحكمة في نياية المطاؼ االستجابة لمطمب األخير والمتمثؿ في التعويض

 حالة اقتصار الطمب عمى اإلرجاع إلى العمؿ فقط: الفرضية الرابعة

في ىذا اإلطار نتساءؿ عف مدى أحقية المحكمة في أف تحكـ لألجير 
بالتعويض ولو لـ يطمبو ىذا األخير؟ أو أف تقضي لألجير بالتعويض تبعا لطمبو حتى 

ولو عبر المشغؿ صراحة عف رغبتو في إرجاع األجير إلى عممو؟ 

معمـو أف المسطرة في مثؿ ىذه القضايا مسطرة شفوية، وأنو قبؿ البت فييا البد 
مف المرور بجمسة البحث المستوجبة قانونا، إذ أنو خالؿ ىذه الجمسة يجري القاضي 
االجتماعي صمحا بيف الطرفيف أي بيف األجير والمشغؿ ويعرض عمييما معا مقترح 

الرجوع إلى العمؿ، فإذا تـ التوفيؽ بينيما عمى ذلؾ بإبداء كؿ منيما رغبتو في استمرار 
تمؾ العالقة الشغمية، حيث األجير يبدي استعداده لمرجوع إلى العمؿ والمشغؿ بالمقابؿ 
يعمف عف رغبتو بإرجاع األجير إلى عممو، في ىذه الحالة يشيد قاضي عمى الصمح 
المتـ بيف الطرفيف ويحيؿ الممؼ بعد اعتبار القضية جاىزة عمى ىيئة الحكـ، حيث 

:  ما يمي202جاء في حكـ صادر عف المحكمة االبتدائية بالرباط

ألفي بالممؼ تنازؿ كتابي لنائب المدعي عف الدعوى لوقوع الصمح بيف "... 
. موكمو ومشغمتو

                                                 
202

 في ممؼ نزاعات الشغؿ، عدد 2008-05-15 صادر بتاريخ 846حكـ المحكمة االبتدائية بالرباط، رقـ -  
. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 11/921/07
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. وحيث أف ىذا التنازؿ لـ يكف محؿ أية منازعة

". وحيث يتعيف بذلؾ اإلشياد عمى تنازؿ المدعي عف دعواه

وفي ىذه الحالة ال إشكاؿ يثار، لكف اإلشكاؿ يطرح عندما يكوف موقؼ األجير 
سمبيا خالؿ جميع أطوار المسطرة، بحيث يظؿ متشبثا بطمبو الرامي إلى إرجاعو إلى 

، ففي 203عممو في الوقت الذي يصرح فيو المشغؿ بعدـ رغبتو في إرجاعو إلى العمؿ
ىذا اإلطار نتساءؿ عف مدى أحقية المحكمة في أف تحكـ لألجير بالتعويض ولو لـ 

يطمبو ىذا األخير؟ أـ تقضي لو وفؽ طمبو بإرجاعو إلى عممو ولو عبر المشغؿ 
صراحة عف عدـ رغبتو في تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع إلى العمؿ؟ 

 يمكف لمقاضي االجتماعي بجمسة البحث بعد إبداء المشغؿ ىففي الحالة األوؿ
لعدـ رغبتو في إرجاع األجير إلى العمؿ أف ينبو ىذا األخير بإصالح مقاؿ دعواه 

والتنصيص عمى التعويض، فإذا قاـ األجير بذلؾ سواء كتابة أو شفييا عمى اعتبار أف 
المسطرة في نزاعات الشغؿ شفوية وطمبات األجير يمكف أف تكوف موضوع مقاؿ كتابي 
يتقدـ بو أماـ المحكمة، فإف اإلشكاؿ يزوؿ وتحكـ لو المحكمة بالتعويض عمال بالمادة 

.  مف مدونة الشغؿ41

 لكف عمى العكس مف ذلؾ فاإلشكاؿ يبقى مطروحا عندما يتشبث األجير بطمبو 
الرامي إلى اإلرجاع ويحجـ عف إصالحو، فالمالحظ أف موقؼ قضاء الموضوع في 
ىذا الصدد غير مستقر، حيث تمسكت بعض محاكـ الموضوع بحرفية الفصؿ الثالث 
مف قانوف المسطرة المدنية، مكتفية بالحكـ باإلرجاع إذا كاف ىو الطمب الوحيد في 

                                                 
203

إشكالية الخيار بيف دعوى اإلرجاع إلى العمؿ أو الحكـ بالتعويض عف الطرد "بناصر بف الشريؼ، -  
. 146. ، مرجع سابؽ، ص"التعسفي
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 الذي جاء 4569الدعوى، وىو ما قضت بو المحكمة االبتدائية بوجدة في حكميا رقـ 
:  فيو

إف الطرد الذي تعرض لو المدعي طردا تعسفيا يخمؽ لو مركزا قانونيا "... 
يخوؿ لو حؽ مطالبة الجية المدعى عمييا بإرجاعو إلى عممو الذي طرد منو بدوف 

فطمبو الرامي إلى إرجاعو إلى عممو في محمو ويتعيف االستجابة ... سبب مشروع
.   204"لو

، ذىبت إلى إلغاء الحكـ 205في حيف نجد أف محكمة االستئناؼ بالقنيطرة
االبتدائي الذي قضى لألجير بإرجاعو إلى العمؿ، وقضت لو بالتعويض رغـ أف 

. المدعي اقتصر في طمبو عمى الرجوع إلى العمؿ دوف طمب التعويض

وفيما يتعمؽ بموقؼ المجمس األعمى مما سبؽ، فالمالحظ أنو إذا كاف قد أعطى 
الحؽ لمقاضي في إعماؿ حؽ الخيار بصرؼ النظر عف طمبات المدعي في بعض 

: ، حيث جاء في حيثيات إحدى ىذه األخيرة ما يمي206القرارات الصادرة عنو

يبقى لقضاء الموضوع الخيار بمقتضى الفصؿ السادس مف النظاـ النموذجي " 
 في الحكـ 23/10/1948المنظـ لمعالقة بيف األفراد وأرباب العمؿ الصادر بتاريخ 

". بإرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ لو بالتعويض

                                                 
204

، أورده 41/04، في الممؼ االجتماعي عدد 28/07/2004 بتاريخ 4569حكـ ابتدائية وجدة، رقـ -  
 دراسة –خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغؿ الفردية : "األستاذ عبد القادر بوبكري في رسالتو

.  وما بعدىا87. ، مرجع سابؽ، ص"مقارنة
205

، منشور 13716، الممؼ االجتماعي عدد 1996 دجنبر 23، بتاريخ 2216قرار استئنافية القنيطرة رقـ -  
. 84. ، ص2004، ماي 3بالمجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، العدد 

206
، منشور 8638/87، ممؼ اجتماعي عدد 24/04/1989، الصادر بتاريخ 720قرار المجمس األعمى رقـ -  

.  وما بعدىا196. ، ص1989 نونبر 43-42بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 
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  لكنو رجع وقضى بعد ذلؾ بعدـ أحقية المحكمة في الحكـ بالتعويض إذا لـ 
:     207 الذي جاء فيو362يطمب منيا، وىو ما أكده في قراره تحت رقـ 

حيث إنو ماداـ الطاعف قد طمب الرجوع إلى العمؿ وتبيف لممحكمة أف "... 
 3طرده كاف تعسفيا فال يمكنيا تعديؿ الطمب أو الحكـ بما لـ يطمب، ألف الفصؿ 

نما ىو تطبيؽ .ـ.ؽ ـ يمنعيا مف ذلؾ، وليس في قرارىا أي انحياز ضد المشغؿ وا 
". لمقانوف

دعوو اارجاا  ي إوار ننام الضمان االجتماعي  : المطلب الثاني
 المتعمؽ بنظاـ 27/5/1972 مف ظيير 53نص المشرع المغربي في الفصؿ 

: الضماف االجتماعي عمى أنو

 عاما والمتوقؼ عف كؿ نشاط تؤدى 60يخوؿ المؤمف لو البالغ مف العمر  "
عنو أجرة، الحؽ في راتب عف الشيخوخة إذا ثبت توفره عمى ثالثة آالؼ ومائتيف 

". عمى األقؿ مف التأميف ( يـو3240)وأربعيف يوما 

 عاما فيما يخص عماؿ 55وتجدر اإلشارة إلى أف سف الستيف يخفض إلى 
. المناجـ، الذيف يثبتوف قضاء خمس سنوات عمى األقؿ مف العمؿ في باطف األرض

 المتعمؽ بتنفيذ القانوف المحدد لسف التقاعد، مف 6/5/1982وىو ما أكده ظيير 
خالؿ الفصؿ الثاني منو الذي يستفاد منو، أف األجير المحاؿ عمى التقاعد ليس لو 

 يوما مف التأميف 3240الحؽ في الحصوؿ عمى راتب الشيخوخة إال بعد توفره عمى 
. عمى األقؿ لدى الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي

                                                 
207

، 1234/4/95، الممؼ االجتماعي عدد 8/4/1997، صادر بتاريخ 362قرار  لممجمس األعمى رقـ -  
.  349. ، ص1999، يوليوز 54 – 53منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى عدد 
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 سنة إذا كاف 55 سنة أو 60غير أف ما يالحظ أف األجير يصؿ إلى سف 
.  يوما لحصولو عمى المعاش3240منجميا ومع ذلؾ لـ يحصؿ عمى 

واإلشكاؿ يطرح عندما يعمد المشغؿ إلى فسخ عقد شغؿ ىؤالء األجراء بسبب 
بموغيـ سف التقاعد دوف أف يكونوا قد قضوا الفترة الالزمة لمحصوؿ عمى راتب التقاعد  

. 208 يوما3240

ففي ىذه الحالة يكوف المشغؿ قد تعسؼ في استعماؿ حؽ اإلنياء بخرقو 
 بشأف تنفيذ القانوف 1982 ماي 6لمقتضيات الفصميف الثاني والخامس مف ظيير 

المحدد لسف التقاعد، حيث إف الكثير مف األجراء يواجيوف بعد طمبيـ الحصوؿ عمى 
راتب الشيخوخة مف طرؼ الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي بالرفض لعدـ استيفاء 
المدة القانونية مف التأميف والتي تخوؿ الحصوؿ عمى راتب الشيخوخة، والعائؽ يكمف 
في كوف األجير ال يستطيع االستمرار في أداء أقساط التأميف لمصندوؽ المذكور لحيف 

توفره عمى المدة المطموبة مف التأميف ماداـ أصبح عاطال عف العمؿ وىنا ال يبؽ 
209لألجير سوى االلتجاء إلى القضاء لممطالبة بإنصافو

  .

: وفي ىذه الصورة نكوف أماـ فرضيتيف

عندما يطالب األجير بإرجاعو إلى عممو فإنو وتطبيقا لمقتضيات : األولى
 الذي ينص صراحة عمى تأخير سف التقاعد 06/05/1982الفصؿ الثاني مف ظيير 

 يوما مف التأميف لدى صندوؽ الوطني لمضماف 3240عند عدـ توفر األجير عمى 
االجتماعي إلى حيف توفره عمى مدة التأميف يقضى لو باإلرجاع إلى عممو ويكوف 

                                                 
208

، مجمة المحاكـ، "دعوى الخيار بيف الرجوع إلى العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي"مصطفى السيـ، -  
. 38. ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص2007غشت /، يوليوز109عدد 

209
 .204. مصطفى السيـ، المرجع السابؽ، ص-  
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المشغؿ ممزما بإرجاعو وتشغيمو إلى حيف استكمالو المدة المطموبة قانونا تحت طائمة 
. الحكـ عميو بأداء أقساط التأميف المتبقية عمى راتب الشيخوخة دفعة واحدة

الفرضية التي يتشبث فييا األجير بالمطالبة بالتعويضات عف الفصؿ : الثانية
التعسفي ويرفض االستجابة لطمب المحكمة أثناء جمسة الصمح بتقديـ طمب الرجوع إلى 
العمؿ، فإنو يتعيف وبالتأكيد الحكـ برفض طمبو عمى اعتبار أف واقعة الفصؿ التعسفي 
غير واردة في نازلتو ماداـ أف توقيفو عف العمؿ مف طرؼ رب عممو جاء تنفيذا لمنص 

 المتعمؽ بنظاـ الضماف 1972 يوليوز 27 مف ظيير 53القانوني  بمقتضى الفصؿ 
 ماي 06االجتماعي وحمى نفسو مف الوقوع في جنحة الفصؿ السادس مف ظيير 

 الذي عاقب مف استمر في تشغيؿ مف وصؿ إلى سف التقاعد بالحبس مف 1982
 درىـ أو إحدى ىاتيف 12.000 درىـ إلى 120شيريف إلى سنتيف وبغرامة مف 

، وذلؾ حماية لألجير وحفاظا لو عمى حقوقو وعمى المحكمة الحكـ 210العقوبتيف فقط
بإرجاع األجير إلى عممو إلى حيف استيفائو مدة التأميف تحت طائمة أداء أقساط 

. التأميف المتبقية لمحصوؿ عمى راتب الشيخوخة

 

 

 

 

: انًبذث انثاٍَ

يىقف انًجهظ األػهً يٍ اإلشكانُت 
                                                 

210
إشكالية الخيار بيف دعوى اإلرجاع إلى العمؿ أو الحكـ بالتعويض عف الطرد "بناصر بف الشريؼ، -  

. 149 و148، مرجع سابؽ، الصفحتاف "التعسفي
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سنقؼ في ىذا المبحث عمى مواقؼ المجمس األعمى باعتباره أعمى جياز 
قضائي لمحكـ في المممكة، لكوف القرارات الصادرة عنو تعتبر اجتيادا قضائيا لما ليا 

. مف إلزامية عند تواترىا في أي مادة قانونية

، سنقـو بدارسة المطمب األوؿليذا سنعمد تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف في 
التدبدب الذي يشوب موقؼ المجمس األعمى في ىذا الموضوع تارة في إقرار الحكـ 
باإلرجاع إلى العمؿ وتارة أخرى بالنص عمى الحكـ بالتعويض، وما يطرحو ذلؾ مف 
إشكاليات، ثـ سننتقؿ لتحديد موقؼ المجمس األعمى دائما مف مدى إلزامية كؿ مف 

(. كمطمب ثاف)األجير والمشغؿ لالستجابة لطمب الرجوع لمعمؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

التترجج بين الخكم باارجاا إلل العمص  و الخكم  : المطلب األول
بالتعويي  
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إف المحكمة ال تحكـ بإرجاع األجير إلى عممو أو تحكـ بتعويضو إال إذا تأكدت 
 مف 41بأف ىذا األخير قد تعرض لمفصؿ التعسفي فعال، وىو ما نصت عميو المادة 

: مدونة الشغؿ التي جاء فييا ما يمي

يحؽ لألجير رفع دعوى أماـ المحكمة المختصة التي ليا أف تحكـ في  "... 
حالة ثبوت فصؿ األجير تعسفيا إما بإرجاع األجير إلى شغمو أو حصولو عمى 

...". تعويض

لكف ما يالحظ في الواقع العممي أف أغمب الطمبات التي يتقدـ بيا األجراء إلى 
 حيث جاء في حكـ 211المحاكـ ترمي إلى الحكـ بصفة أساسية الرجوع إلى العمؿ

: لممحكمة االبتدائية بتزنيت ما يمي

: حيث التمس المدعي"

إرجاعو إلى عممو بنفس الرتبة المينية وعمى أساس الحد : في حالة التوفيؽ
... األدنى لألجر مع أداء جميع مستحقاتو وشيادة العمؿ

: في حالة عدـ التوفيؽ

. أداء الفرؽ بيف الحد األدنى لألجر واألجر الذي يتقاضاه -

 ".أداء التعويضات عف الفعؿ التعسفي والمفصمة في مقالو -

  وبصفة احتياطية، في حالة رفض المشغؿ إرجاع األجير الحكـ عميو 
 212بالتعويضات المحددة في طمب األجير والمتعمقة بالتعويض عف الفصؿ التعسفي

                                                 
211

، صادر بتاريخ 07/2005، في الممؼ االجتماعي عدد 34حكـ المحكمة االبتدائية بتزنيت تحت رقـ -  
. 1، حكـ غير منشور، انظر الممحؽ رقـ 24/05/2006

212
، مطبعة األمنية، الرباط "، أحكاـ عقد العمؿ65-99مدونة الشغؿ الجديدة، القانوف رقـ "الحاج الكوري، -  

. 212. ، ص2004
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وىكذا فإف األجير لو الخيار كما تطرقنا إلى ذلؾ في المبحث األوؿ في تضميف طمبو 
إما الحكـ لو بالتعويض أو الحكـ بإرجاعو إلى شغمو، لكف دوف أف يممؾ الحؽ في 
الجمع بيف التعويضيف العيني والنقدي، لكف اإلشكاؿ الذي يصادفنا ىو ىؿ يمكف 

لممحكمة أف تحكـ بالتعويض المالي لألجير الذي تقدـ بطمب أساسي ووحيد ىو الرجوع 
إلى العمؿ؟ 

وما يالحظ أنو مف خالؿ موقؼ كؿ مف المشرع والقضاء يتضح أف إرجاع 
: األجير أو األجراء المطروديف بدوف مبرر مرىوف بتحقؽ ثالثة شروط وىي

أف يطالب المدعي بإرجاعو إلى عممو وذلؾ استنادا إلى الفصؿ الثالث مف : أوال
. قانوف المسطرة المدنية

 أف يختار قاضي الموضوع الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ بدؿ التعويض :ثانيا
النقدي، وذلؾ في إطار السمطة التقديرية التي خوليا لو المشرع بناء عمى الفقرة األخيرة 

.  مف مدونة الشغؿ41 الذي تقابمو المادة 1948 أكتوبر 23مف قرار 

 أف يقبؿ المشغؿ تنفيذ الحكـ بإرجاع األجير أو األجراء المطروديف إلى :ثالثا
. 213عمميـ

وقد انعكس اختالؼ الفقو حوؿ مدى قابمية األحكاـ القاضية باإلرجاع إلى 
العمؿ لمتنفيذ عمى مواقؼ المجمس األعمى الذي بدوره تباينت مواقفو بخصوص ىذه 
اإلشكالية، وذلؾ راجع إلى ما ىو قانوني إضافة إلى الصعوبات التي تعترض تنفيذ 

. الحكـ القاضي باإلرجاع إلى العمؿ مف جية ثانية

وىكذا فاستقراء قرارات المجمس األعمى نجد أف موقفو يتأرجح بيف التشبت 
 مف 41 الممغى الذي تقابمو دائما المادة 1948بحرفية نص الفصؿ السادس مف قرار 

                                                 
213

. 91 و90، مرجع سابؽ، الصفحتاف "قانوف الشغؿ، الفصؿ ألسباب اقتصادية"بزاوي الصديؽ، -  
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مدونة الشغؿ والجاري بيا العمؿ حاليا، واعتبار حؽ الرجوع إلى العمؿ مف المطالب 
التي يحؽ لألجير التمسؾ بيا أماـ العدالة، وبيف إعطاء المحكمة كامؿ سمطتيا 

. 214التقديرية في اختيار الحؿ األنسب والقابؿ لمتنفيذ بالنسبة لألجير

 والذي 215نجد قرار لممجمس األعمى: فمف القرارات التي تبنت االتجاه األوؿ
اعتبر الحكـ بالرجوع إلى العمؿ ىو مف الطمبات األساسية التي يتعيف االستجابة ليا 
: في إطار ما تقضي بو المادة السادسة مف النظاـ النموذجي الممغى، حيث جاء فيو

حيث تبيف مف اإلطالع عمى الظروؼ الواقعية لمقضية، أف الطاعف صرح "... 
أماـ المحكمة االبتدائية بأف فصمو مف عممو كاف بدوف مبرر متسما بالتعسؼ، وأف 
الحكـ االبتدائي خص بدوره عمى أف عزؿ المدعي مف عممو وقع فجأة وبدوف مبرر، 
ويكوف خطأ أحدث ضررا ماديا ومعنويا لممدعي، ونتيجة ليذه الظروؼ فإف الحكـ 

القاضي بالرجوع إلى العمؿ ابتداءا مف تاريخ الطرد كاف بديال لمتعويض عف الضرر 
...". الناتج عف الطرد التعسفي الذي يخضع لتقدير المحكمة

ولقد ظؿ المجمس األعمى ثابتا عمػػى نفس المػػوقؼ حتى بعد مرور زىاء ثالث 
:   ما يمي216سنوات عمى صدور مدونة الشغؿ، حيػػث جاء في قرار لو

إف مقتضيات الفصؿ السادس مف النظاـ النموذجي، حينما خولت لممحكمة "... 
إمكانية الحكـ برجوع األجير إلى عممو أو الحكـ بالتعويض ولـ تعط األولوية لمحكـ 
نما منحتيا حؽ اختيار أحد اإلجراءيف، كما أف ذلؾ يكوف مشروطا بطمب  بالرجوع، وا 

                                                 
214

. ، ص2002، دار القمـ الرباط، دجنبر "تنفيذ األحكاـ االجتماعية في التشريع المغربي"سعيد كوكبي، -  
175 .

215
، أشار 5099، ممؼ اجتماعي عدد 1984 ماي 28، صادر عف المجمس األعمى، بتاريخ 376قرار رقـ -  

. 254. ، مرجع سابؽ، ص"االجتياد القضائي في المادة االجتماعية"إليو، عبد المطيؼ خالفي، 
216

، في الممؼ االجتماعي عدد 2006 مارس 15، صادر بتاريخ 220قرار لممجمس األعمى، رقـ -  
. 337. ، ص2007 يناير 67، قرار منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 1203/5/1/2005
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األجير لمحكـ باإلرجاع، وكذلؾ الحكـ بالتعويض كاختيار ثاف، والحاؿ أف المطموبة قد 
اقتصرت في مقاليا عمى الحكـ بالتعويض، فإف المحكمة االبتدائية، بحكميا بإرجاع 

 مف قانوف المسطرة المدنية، 3المطموب إلى عممو تكوف قد خرقت مقتضيات الفصؿ 
ف ما ذىبت إليو الطاعنة مف أف الفصؿ الثالث يفرض أيضا تطبيؽ القانوف الواجب  وا 

التطبيؽ، وما استنتجت مف ذلؾ أف المحكمة يمكف ليا الحكـ بالرجوع رغـ عدـ 
المطالبة بو، يشكؿ تحريفا لمفصؿ الثالث المذكور، واف محكمة االستئناؼ حينما قضت 

بإلغاء الحكـ المستأنؼ القاضي بالحكـ باإلرجاع وبعد التصدي الحكـ بالتعويضات 
تكوف قد طبقت الفصؿ الثالث تطبيقا سميما، وبإعماليا المقتضيات القانوف القديـ تكوف 
قد احترمت مبدأ عدـ رجعية القوانيف وبنت تعميالتيا عمى أساس قانوني سميـ ويبقى ما 

". بالوسيمة ال أساس لو 

كما نالحظ أف المجمس األعمى قد أعطى الحؽ لمقاضي في إعماؿ الخيار 
 التي جاء فييا ما 217بصرؼ النظر عف طمبات المدعي وىو ما ضمف في أحد قراراتو

: يمي

يبقى لقضاء الموضوع الخيار بمقتضى الفصؿ السادس مف النظاـ  "... 
 في 23/10/1948النموذجي المنظـ لمعالقة بيف األفراد وأرباب العمؿ الصادر بتاريخ 

. الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو أو الحكـ لو بالتعويض

وىذا ما فعمو القاضي االبتدائي الذي أيدت محكمة االستئناؼ حكمو، ولـ يكف 
في حاجة إلى تعميؿ اختياره، ماداـ القانوف يمنحو ذلؾ وىو ليس ممزما باتباع طمبات 

". الطرفيف، وبذلؾ فالوسيمة غير مرتكزة عمى أساس

                                                 
217

، منشور 8658/87، ممؼ اجتماعي عدد 24/04/1989، الصادر بتاريخ 720قرار المجمس األعمى عدد -  
.  وما بعدىا196. ، ص1989 نونبر 43-42بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 
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 بعد ذلؾ بعدـ أحقية المحكمة 218غير أنو قضى في قرارات أخرى صادرة عنو
: في الحكـ بالتعويض إذا لـ يطمب منيا، حيث جاء في إحدى حيثيات قرار لو ما يمي

حيث إنو ماداـ الطاعف قد طمب الرجوع إلى العمؿ وتبت لممحكمة أف  "... 
 مف 3طرده كاف تعسفيا فال يمكنيا تعديؿ الطمب أو الحكـ بما لـ يطمب، ألف الفصؿ 

نما  قانوف المسطرة المدنية يمنعيا مف ذلؾ، وليس في قرارىا أي انحياز ضد المشغؿ وا 
". ىو تطبيؽ لمقانوف

 
 
 

مدو إللامية األجير والمئشص لخستتابة لطلب اارجاا  : المطلب الثاني
للعمص  

ىناؾ حاالت كثيرة يعمد فييا المشغؿ إلى فصؿ األجير مف عممو، ثـ يتراجع 
عف قراره بعد مدة، وذلؾ عف طريؽ بعث رسالة أخرى يطالبو فييا بالرجوع، ويتضح 
ذلؾ عمميا في غالب األحياف بعد أف يكوف األجير قد تقدـ بدعواه أماـ المحكمة أي 

. أثناء سرياف الدعوى وبعد رفعو لممقاؿ االفتتاحي لمدعوى

وىذا التراجع غير ممـز لألجير طالما أف اإلنياء والتراجع قد تـ بصورة انفرادية، 
ف كاف المشغؿ  فاألجير بعد فصمو بصفة تعسفية غير مجبر عمى الرجوع إلى العمؿ، وا 

                                                 
218

، منشور 1234/4/95، ممؼ اجتماعي عدد 8/4/1997، صادر بتاريخ 362قرار المجمس األعمى رقـ -  
. 349. ، ص1999، يوليوز 54 -53بمجمة قضاء المجمس األعمى 
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عمى استعداد لذلؾ فاألجير المبمغ بالفصؿ ال يمـز بقبوؿ عرض الرجوع إلى العمؿ 
.  219مادامت واقعة الفصؿ ثابتة

:  جاء فيو ما يمي220وىو ما ذىب إليو المجمس األعمى في قرار لو

يكوف الطرد الذي تعرض لو األجير ىو طرد تعسفي يستحؽ عنو التعويض  "
 مف قانوف االلتزامات والعقود وأف تصريحات 754عمى ذلؾ طبقا لمقتضيات الفصؿ 

الطاعنة بشأف عرضيا إرجاع العماؿ إلى عمميـ أجابت عنو محكمة االستئناؼ، وعف 
صواب بأف المستأنؼ عميو بعد تسريحو بكيفية تعسفية غير مجبر عمى الرجوع إلى 
ف كانت المشغمة عمى استعداد لذلؾ مما يكوف معو القرار المطعوف فيو قد  العمؿ، وا 

". جاء معمال تعميال كافيا وسميما، والوسيمة بسبب ذلؾ غير ذات أساس

 

:   جاء فيو221وىو نفس ما تبناه المجمس األعمى في قرار آخر

لكف حيث أف المحكمة لما ثبت لدييا مف خالؿ شيادة الشيود المستمع إلييـ "
، وأف الدفع المتعمؽ بأف 2001أف الطاعف قد غادر العمؿ مف تمقاء نفسو في يونيو 

طمب الرجوع لمعمؿ كاف بعد رفع الدعوى يبقى عمة زائدة يستقيـ القرار بدونيا، لكوف 
المغادرة التمقائية واقعة مادية يمكف إثباتيا بجميع وسائؿ اإلثبات وىو ما خمص إليو 

...". القرار مما يجعمو مطابقا لمصواب
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. 460. ، مرجع سابؽ، ص"دعوى الخيار بيف الرجوع لمعمؿ أو التعويض"الحساف أيت عبو، -  
220

، 9897/89، في الممؼ االجتماعي عدد 13/5/1991، الصادر بتاريخ 1233قرار المجمس األعمى رقـ -  
. 255. ، مرجع سابؽ، ص"االجتياد القضائي في المادة االجتماعية"أشار إليو عبد المطيؼ خالفي، 

221
، أشارت إليو، 121/2005، في الممؼ االجتماعي عدد 04/05/2005 صادر بتاريخ 478قرار عدد -  

. 244. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي"بشرى العموي، 
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كما ال يمكف اعتبار رفض األجير االلتحاؽ بالعمؿ وتمسكو بالمطالبة 
 لممجمس 222بالتعويض عمى أنو امتناع عف تنفيذ العمؿ، وىو ما نستنتجو في قرار

: األعمى جاء فيو ما يمي

 مف قانوف المسطرة المدنية 50حيث تعيب الطاعنة عمى القرار خرؽ الفصؿ "
 مف قانوف المسطرة المدنية دائما ذلؾ أف القرار لـ يرد عف 400 و399والفصوؿ 

دفوعات الطاعنة والمتعمقة بالمغادرة التمقائية خاصة وأف المطموبة في النقض ثـ إنذارىا 
. ولـ تعد لمعمؿ رغـ توصميا

كما أف ىناؾ دفوعات لـ يتـ الجواب عنيا كالدفع المتعمؽ بكوف األجيرة لـ تقـ 
بتنفيذ الحكـ االبتدائي القاضي لفائدتيا بالرجوع إلى العمؿ مما يؤكد رغبتيا في المغادرة 

.  التمقائية وعدـ االلتحاؽ بالعمؿ مما يجعؿ القرار خارقا لمقانوف

 الذي يخوؿ لممحكمة الخيار في 1948ثـ إف القرار خرؽ مقتضيات ظيير 
الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ أو الحكـ بالتعويض عف الضرر والمحكمة مصدرة القرار 
لما اعتبرت أف المحكمة االبتدائية التي قضت بالرجوع إلى العمؿ تكوف قد خرقت 

الفصؿ الثالث مف قانوف المسطرة المدنية رغـ أف القانوف أعطى لممحكمة حؽ الخيار 
. يكوف قرارىا غير مرتكز عمى أساس وخارؽ لمقانوف ومعرضا لمنقض

 لكف حيث أف الثابت مف المقاؿ االفتتاحي لممدعي أنو التمس الحكـ لو 
بتعويضات عف الطرد التعسفي ولـ يسبؽ لو أف طمب الرجوع إلى العمؿ، والمحكمة لما 

 مف قانوف المسطرة المدنية لما 3ثبت لدييا أف المحكمة االبتدائية خرقت الفصؿ 

                                                 
222

، أوردتو، بشرى 1201/2004، في الممؼ االجتماعي عدد 23/3/2005 صادر بتاريخ 309قرار عدد -  
. 242. ، مرجع سابؽ، ص"الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي"العموي، 
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قضت بالرجوع إلى العمؿ، كاف ما قضت بو مرتكز عمى أساس عمى اعتبار أف مبدأ 
. الخيار يكوف في حدود الطمب

فإف عدـ تنفيذ الحكـ القاضي بالرجوع إلى العمؿ ال يثبت : ومف جية ثانية
مغادرة األجير لعممو طالما لـ يطمب الرجوع خالؿ مقالو االفتتاحي، فكاف ما قضت بو 

". المحكمة مصدرة القرار مف تعويضات مرتكز عمى أساس والوسيمة ال سند ليا

أما فيما يخص إلزامية المشغؿ بإرجاع األجير إلى عممو وموقؼ المجمس 
األعمى مف ذلؾ، في ىذه الحالة، ىؿ يكوف المشغؿ ممزما بإرجاع األجير إلى عممو إذا 

صدر حكـ لفائدة ىذا األخير يقضي عمى مشغمو بإرجاعو لمعمؿ؟ 

عند تتبعنا لمقرارات الصادرة عف المجمس األعمى في ىذا الموضوع نالحظ أنو 
يذىب في اتجاه عدـ إلزامية المشغؿ بإرجاع األجير إلى عممو، وبالتالي يبقى أماـ 

. األجير إمكانية تقديـ دعوى جديدة لممطالبة بالتعويض عف الفصؿ التعسفي

:  ما يمي223حيث جاء في قرار لممجمس األعمى

إذا حكـ عمى رب العمؿ بإرجاع العامؿ إلى عممو مع أدائو األجرة المستحقة  "
مف تاريخ الطرد إلى تاريخ اإلرجاع فإف العامؿ يستحؽ األجرة إذا قبؿ المشغؿ تنفيذ 

حكـ اإلرجاع، أما إذا امتنع عف ذلؾ فإنو ال يكوف أمامو سوى المطالبة بالتعويض عف 
". الطرد التعسفي

:  آخر حيث نص عمى ما يمي224وىو نفس ما ورد في قرار
                                                 

223
، أشار إليو، محمد 9499/84، في الممؼ االجتماعي عدد 20/02/1989، صادر بتاريخ 8499قرار عدد -  

، مطبعة ماتيؾ برانت، فاس، الطبعة "الطرد التعسفي لألجير بيف التشريع والقضاء بالمغرب"سعد جرندي، 
. 336. ، ص2002األولى، 

224
، أشار إليو، محمد 4776/83، في الممؼ االجتماعي عدد 1/11/1989، صادر بتاريخ 2182قرار عدد -  

. 337. ، المرجع السابؽ، ص"الطرد التعسفي لألجير بيف التشريع"سعد جرندي، 
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.. وحيف يختار العامؿ طمب الرجوع يكوف قد طالب في آف واحد بكافة حقوقو "
فإذا حكـ برفض طمبو أو حكـ لو بالرجوع ورفض رب العمؿ تنفيذه كاف لو أف يطمب 

". بالتعويض عف الطرد التعسفي

:  الذي جاء فيو225نفس االتجاه دائما ذىب إليو المجمس األعمى في قراره

في نزاعات الشغؿ األجير الذي رفض المشغؿ إرجاعو إلى عممو ال يكوف  "... 
أمامو سوى تقديـ طمب جديد يرمي إلى التعويض عف الضرر الحاصؿ لو جراء الطرد 

". التعسفي

وما نستخمص في ىذه النقطة ىو أف الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ تحيطو 
مجموعة مف الصعوبات، وبذلؾ فإف القاضي االجتماعي يصدر حكمو بالرجوع إلى 

.   226العمؿ في غالب األحياف عند حصوؿ اتفاؽ الطرفيف عمى تنفيذه

 

: انفصم انثاٍَ

آثاس انذكى انقاضٍ باإلسجاع إنً انؼًم 

مف خالؿ ما تـ تفحصو مف أحكاـ قضائية يتبيف أف مسألة اإلرجاع إلى العمؿ 
كراىات منيا ما ىو موضوعي ومنيا ما ىو قانوني، رغـ أف  تعترضيا عدة صعوبات وا 

. (المبحث األوؿ)القضاء يعمؿ عمى حماية الطرؼ األضعؼ في العالقة الشغمية 

                                                 
225

، 8519/90 في الممؼ االجتماعي عدد 1991 يونيو 10، صادر بتاريخ 1581قرار المجمس األعمى عدد -  
.  وما بعدىا105. ، ص1992 يوليوز – ماي 66منشور بمجمة المحاكـ المغربية، عدد 

226
، مقاؿ منشور مجمة المحاكـ "دور القضاء االجتماعي في قضايا الطرد التعسفي"محمد شيبوف، -  

. 68. ، ص2007غشت - ، يوليوز109المغربية، العدد 
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كما أف األحكاـ القضائية المشمولة بالنفاذ المعجؿ فيما يخص اإلرجاع إلى 
، ورغـ (المبحث الثاني)العمؿ يعترضيا عوائؽ أثناء امتناع المشغؿ عف التنفيذ 

النجاحات المحققة قبؿ سموؾ المسطرة القضائية والمتمثمة في النسب المصرح بيا 
رسميا مف قبؿ وزارة التشغيؿ، فإف مسألة إرجاع األجراء إلى عمميـ مازالت تشكؿ أبرز 
التحديات التي تواجو القضاء االجتماعي بالمغرب، وليذا ارتأينا تخصيص مطمب مف 
ىذا المبحث لتقديـ قراءة في تطور نسب األجراء الذيف تمت إعادة إرجاعيـ إلى عمميـ 

. عف طريؽ مصالح وزارة التشغيؿ

 

 

 

 

 

 

 

: لانًبذث األو

إكشاهاث حُفُز انذكى باإلسجاع إنً انؼًم 

 مف مدونة الشغؿ عدة 41لقد أثار تطبيؽ نص الفقرة األخيرة مف المادة 
توجيات قضائية مختمفة نتجت عنيا صعوبات كثيرة منيا صعوبات موضوعية 

وصعوبات قانونية مازالت تقؼ حجز عثرة أماـ مبدأ اإلرجاع إلى العمؿ سواء مف 
حيث تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع إلى العمؿ أو عند إصداره وىذا ما ستتناولو في 
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 مف ىذا المبحث، عمى أف نتطرؽ إلى الحاالت اإلجبارية التي نص المطمب األوؿ
عمييا القانوف بالنسبة لإلرجاع إلى العمؿ، ثـ نقؼ عند الحاالت االختيارية لجزاء 

 .كمطمب ثافاإلرجاع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصعوباا الموووعية والق انونية المعرق لة لتتليذ  : المطلب األول
الخكم باارجاا  

رغـ كوف الحكـ باإلرجاع ىو النتيجة المنطقية لجزاء الفصؿ التعسفي عمى 
أساس جبر الضرر الذي لحؽ األجير مف جراء ذلؾ الفصؿ، وذلؾ مف خالؿ إعادة 
العالقة الشغمية واستمرارىا بيف األجير والمشغؿ مع تمتيع األجير بكؿ االمتيازات 

. السابقة عف فصمو
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فإف مف شأف ذلؾ خمؽ عدة صعوبات موضوعية وقانونية تقؼ حجر عثرة أماـ 
. تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع إلى العمؿ

فيما يخص الصعوبات الموضوعية فإف المشغؿ يعتبر دائما الحكـ القاضي 
، ويثير الفوضى 227برجوع األجير إلى عممو حكـ فيو احتقار لسمطتو أماـ باقي األجراء

، وتدخال في سمطاتو باعتباره مسؤوال عف المؤسسة، وبالتالي 228والتمرد داخؿ المؤسسة
، ويمكف أف يقبؿ المشغؿ ىذا الحكـ تحت 229يرفض تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع

ضغط الحكـ عميو بغرامة تيديدية تجنبا لتراكـ المبالغ الكبيرة التي ستترتب في ذمتو في 
حالة التماطؿ في التنفيذ، لكف مقابؿ ذلؾ يكوف األجير عرضة لالنتقاـ مف طرؼ 
المشغؿ بجميع الوسائؿ كالتحقير أو اتيامو باألخطاء قد تكوف جسيمة في أغمب 

، فكؿ طرؼ مف أطراؼ العالقة الشغمية يفقد الثقة في 230 ...الحاالت أو أفعاؿ إجرامية
. 231اآلخر وىو ما يبقي النزاع عمميا مستمرا رغـ كونو منتييا قضائيا

                                                 
227

األسس التي يخضع ليا التعويض عف الطرد التعسفي، دعوى الخيار بيف الرجوع إلى "الحسف بمخنفار، -  
. 101. ، مرجع سابؽ، ص"العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي

228
. 145. ، مرجع سابؽ، ص"األسس التي يخضع ليا التعويض عف الطرد التعسفي"التيامي الدباغ، -  

229
. ، مرجع سابؽ، ص"القواعد القانونية المنظمة لمفسخ التعسفي واآلثار المترتبة عف ذلؾ"مميكة المزدالي، -  

86 .
230

. ، مرجع سابؽ، ص"دعوى الخيار بيف الرجوع إلى العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي"مصطفى السيـ، -  
.  وما بعدىا207

231
. ، مرجع سابؽ، ص"دعوى الخيار بيف الرجوع إلى العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي"الزىرة الطاىري، -  

194 .
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كما أف تنفيذ الحكـ القاضي بإرجاع األجير إلى عممو قد يصبح متعذرا مف 
الناحية الواقعية بعد طوؿ مدة المحاكمة نتيجة التغيير البنيوي الذي قد يحدث 

. 232بالمؤسسة أو لعدـ وجود مناصب شاغرة وقت تنفيذ الحكـ

أما فيما يتعمؽ بالصعوبات القانونية عند إصدار الحكـ باإلرجاع، فإننا ارتأينا 
تقسيميا إلى صعوبات راجعة إلى إعماؿ خيار النص، وأخرى راجعة إلى أثر الحكـ 

. باإلرجاع

فيما يتعمؽ بالصعوبات الراجعة إلى إعماؿ خيار النص فإف المحكمة تقضي 
باإلرجاع اعتمادا عمى المقاؿ الذي يتقدـ بو األجير الذي يكوف ضمنو طمب اإلرجاع 
أو التعويض في نفس الوقت، فيذه الحالة تترؾ الخيار لمقاضي في أف يختار اإلجراء 
المناسب واألكثر فائدة لألجير، أو يقتصر األجير في طمبو عمى اإلرجاع فقط، ىنا 
 3يكوف القاضي أماـ إشكالية مواجية نصيف قانونييف متعارضيف وىما نص الفصؿ 

 مف مدونة الشغؿ، في ىذه الحالة ىؿ 41مف قانوف المسطرة المدنية ونص المادة 
يحؽ لمقاضي الحكـ بالتعويض عف الفصؿ التعسفي ويتجاوز طمب األجير بالرجوع 

إلى العمؿ، جوابا عمى ىذا السؤاؿ فيناؾ جانب مف الفقو ارتأى تدخؿ القاضي 
االجتماعي عف طريؽ طمبو إصالح المقاؿ مف أجؿ إضافة طمب التعويض إلى جانب 

                                                 
232

، رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا "اآلثار القانونية لإلعفاء الجماعي ألسباب اقتصادية"ميموف الوكيمي، -  
المعمقة في قانوف األعماؿ، جامعة الحسف الثاني، كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية، عيف 

. 89. ، ص1998/1999الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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 مف قانوف المسطرة 3 أو األمر بإصالح المسطرة طبقا لمفصؿ 233طمب اإلرجاع
.  234المدنية

 فكاف واضحا في انحيازه إلعماؿ خيار الحكـ 235أما موقؼ المجمس األعمى
بالتعويض أو اإلرجاع ولو اقتصر طمب األجير عمى اإلرجاع فقط وذلؾ بتغميب 

 مف مدونة الشغؿ عمى مقتضى الفصؿ الثالث مف قانوف المسطرة 41مقتضى المادة 
. المدنية

وىذا التحميؿ يتفؽ مع وجية نظر الفقو الذي يرى أف المشرع منح الخيار 
، وبالتالي فميس ىناؾ تعارض بيف النصيف القانونييف 236لممحكمة ال لألجير المدعي

 مف مدونة الشغؿ جاءت الحقة عمى قانوف 41المشار إلييما سابقا ذلؾ أف المادة 
 مف مدونة الشغؿ 41االلتزامات والعقود وعمى قانوف المسطرة المدنية، ونص المادة 

ىي األجدر بالتطبيؽ عف طريؽ إعطاء القضاة صالحية أكبر إلنياء النزاع بالوسيمة 
. 237المناسبة تجنبا لمصعوبات المعقدة التي تعترض تنفيذ الحكـ باإلرجاع

أما فيما يخص الصعوبات القانونية الراجعة إلى أثر الحكـ باإلرجاع، فإف ىذه 
الحالة تستدعي التمييز بيف حالتيف أوليما حالة قبوؿ المشغؿ بتنفيذ الحكـ باإلرجاع 

                                                 
233

، مرجع "قانوف الشغؿ بالمغرب في ضوء مدونة الشغؿ، عالقات الشغؿ الفردية"محمد سعيد بناني،  -  
. 229 و228. سابؽ، ص

234
. ، مرجع سابؽ، ص"دعوى الخيار بيف الرجوع إلى العمؿ والتعويض عف الطرد التعسفي"مصطفى السيـ، -  

205 .
235

، 8658/87، في الممؼ االجتماعي عدد 24/04/1989، صادر بتاريخ 720قرار المجمس األعمى عدد -  
، مرجع سابؽ، "الطرد التعسفي لألجير بيف التشريع والقضاء بالمغرب"أشار إليو، محمد سعد جرندي، 

. 336. ص
236

. 205. ، مرجع سابؽ، ص"دروس في القانوف االجتماعي"موسى عبود، -  
237

. 92. ، مرجع سابؽ، ص"اآلثار القانونية لإلعفاء الجماعي ألسباب اقتصادية"ميموف الوكيمي، -  
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فالسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىو ىؿ المشغؿ ممـز بأداء األجر عف مدة التوقؼ 
باعتبار أف العقد كاف قائما خالؿ المدة المذكورة؟ 

موقؼ المجمس األعمى مف المسألة تكتسيو صبغة التدبدب وعدـ الحسـ في 
 لو بأنو 238األمر بصفة نيائية، حيث أجاب المجمس األعمى عف ىذا السؤاؿ في قرار

مف العواقب الحتمية إذا طمب األجير إرجاعو إلى عممو عمى إثر الفصؿ التعسفي 
وثبت التعسؼ في الفصؿ وحكـ بإرجاع األجير إلى عممو أف يحكـ لو كذلؾ بأجره مف 

. تاريخ الفصؿ التعسفي ولو لـ يطمبو

: حيث جاء في إحدى حيثيات ىذا القرار ما يمي

 مف قانوف 723حيث تعيب الطاعنة عمى القرار خرؽ مقتضيات الفصؿ "
االلتزامات والعقود ذلؾ أف القرار االستئنافي جانب الصواب حينما أيد الحكـ االبتدائي 
القاضي بإرجاع األجير إلى العمؿ مع استحقاقو األجر مف تاريخ الطرد رغـ أف األجر 
ال يؤدي إال عف العمؿ الفعمي والمحكمة لـ تشر إلى السند القانوني الذي اعتمدتو مما 

 مف قانوف 723يكوف معو قرارىا عديـ األرضية القانونية ويشكؿ خرقا لمفصؿ 
.  والعقودتااللتزاما

لكف حيث إنو إذا كاف الفصؿ مف جانب المشغؿ وكاف فقط غير قانوني فإنو 
يكوف ممزما بأداء أجر األجيرة ألف ىذا األخير الزاؿ جاعال خدماتو رىف إشارة مشغمو 
في انتظار حكـ المحكمة، وىذا ما أكدتو الفقرة األخيرة مف الفصؿ السادس مف النظاـ 

النموذجي لمعالقة بيف األفراد وأرباب العمؿ مف أنو في حالة الحكـ بإعادة األجير 
لمنصبو فإف إجراء العمؿ بالرجوع يكوف ابتداء مف تاريخ الطرد وىو ما فعمو القرار 

                                                 
238

، 8658/87، في الممؼ االجتماعي عدد 24/4/1989، صادر بتاريخ 720قرار المجمس األعمى عدد -  
. 144. ، ص1989، نونبر 14، السنة 43 و42مجمة قضاء المجمس األعمى، العدد 
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المطموب نقضو عالوة عمى أنو ليس ىناؾ أي خرؽ لمقتضيات أحد طرفيو باف يقدـ 
لألخر خدماتو الشخصية في نظير أجر يمتـز ىذا األخير يدفعو واألجير ىنا الزاؿ 
جاعال خدماتو رىف إشارة الطاعنة ماداـ يطمب الرجوع إلى عممو وماداـ القضاء قد 
أثبت أف الفصؿ كاف مف جانب المشغمة وكاف فصال تعسفيا وقضى بإرجاعو وبذلؾ 

".   فالوسيمة ال تركز عمى أساس

 239لكف ال يمكف التسميـ بيذا الموقؼ ألنو سبؽ لممجمس األعمى أف أصدر قرار
: يفيد عكس ما سبؽ بيانو، جاء فيو

حيث تبيف صدؽ ما عابتو الوسيمة عمى القرار ذلؾ أنو قضى لألجير باألجر  "
الكامؿ عف مدة التوقؼ في حيف وضع نفسو رىف إشارة المشغؿ ولـ يؤجر خدماتو 

 قانوف االلتزامات والعقود، مما يكوف معو 735لمغير مدة توقفو عف العمؿ طبقا الفصؿ 
". القرار ناقص التعميؿ

 1985 مارس 11 بتاريخ 259وفي اجتياد آخر لممجمس األعمى تحت عدد 
:  جاء فيو

 مف قانوف 723ومف جية ثانية فإف الحكـ قد خرؽ مقتضيات الفصؿ "
االلتزامات والعقود، حينما قضى عمى الطاعنة بأدائيا لممطموب أجرة عف مدة التوقؼ 
عف العمؿ ألف األجرة حسب الفصؿ المذكور ال تكوف إال في مقابؿ العمؿ، وماداـ 
ليس ىناؾ عمؿ فال موجب ألداء األجر مما يكوف معو الحكـ المطعوف فيو والحالة 

. 240"ىذه غير مرتكز عمى أساس ومعرض لمنقض
                                                 

239
، أشار إليو، 9454 في الممؼ االجتماعي عدد 8/4/1991 صادر بتاريخ 977قرار المجمس األعمى عدد -  

 337. ، مرجع سابؽ، ص"الطرد التعسفي لألجير بيف التشريع والقضاء بالمغرب"محمد سعد جرندي، 
. 338و

240
. 465. ، مرجع سابؽ، ص"دعوى الخيار بيف الرجوع لمعمؿ أو التعويض"الحساف أيت عبو، -  
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وما يستفاد مف كؿ ىذه القرارات أف المجمس األعمى أنو في حالة إرجاع األجير 
إلى عممو يقضي لو بأداء أجره مف تاريخ الفصؿ إلى تاريخ إرجاعو إذا كاف األجير 

. مازاؿ جاعال نفسو رىف إشارة مشغمو في انتظار حكـ المحكمة

ىذا في حالة قبوؿ المشغؿ تنفيذ الحكـ، فما الحؿ إذا امتنع ىذا األخير عف 
تنفيذ الحكـ، والسؤاؿ ىنا ىؿ القضاء يحكـ بأداء األجر المستحؽ عف مدة التوقؼ ثـ 

يحكـ بالتعويض عف اإلنياء التعسفي؟ 

 أف الحكـ باإلرجاع مع أداء األجرة يكوف وحدة 241جاء في قرار لممجمس األعمى
ذا رفض المشغؿ تنفيذ الحكـ باإلرجاع فال يكوف أماـ  كاممة غير قابمة لمتجزئة، وا 

. األجير سوى المطالبة بالتعويض عف الفصؿ التعسفي وال يستحؽ األجرة

إشكاالا الخاالا االإلتيارية وااجبارية لتلاا اارجاا  : المطلب الثاني
سنبدأ بإشكاالت الحاالت االختيارية لجزاء اإلرجاع والتي تنبع مف نص المادة 

 مدونة الشغؿ نفسيا، حيث أف المشرع التـز الصمت بخصوص ما إذا كانت 41
محكمة الموضوع تمارس االختيار المخوؿ ليا قانونا بمنأى عف طمبات األجير خالفا 

 قانوف المسطرة المدنية، أـ أنيا تكوف مقيدة بطمبات المدعي، 3لمقتضيات الفصؿ 
ومف أكثر الحاالت التي تبرز فييا حدة ىذا اإلشكاؿ ىي حينما يأتي طمب األجير 

قاصرا عمى اإلرجاع إلى العمؿ أو مقتصرا عمى الحكـ لو بالتعويض النقدي فقط، حيث 
. تطرح ىنا إشكالية ممارسة المحكمة لحؽ لمخيار المخوؿ ليا قانونا

                                                 
241

، 6467/85، في الممؼ االجتماعي عدد 28/7/1986، صادر بتاريخ 275قرار المجمس األعمى عدد -  
: منشور

.  وما بعدىا227. ، ص138بمجمة القضاء والقانوف، العدد      - 
. 97. ، ص2مجمة اإلشعاع العدد      - 
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ففي الحالة األولى التي يضمف األجير مقالو طمب الرجوع إلى العمؿ فقط 
ويتشبث بو ويرفض إصالحو رغـ تنبيو قاضي الموضوع لو لمقياـ بذلؾ، فبالنسبة 

 صادر عنو بتغميب 242لموقؼ المجمس األعمى نجده متباينا حيث أقر في قرار
المقتضيات الواردة في قانوف الشغؿ، وتارة أخرى نجده يتراجع عف موقفو السابؽ 

 مف قانوف المسطرة المدنية في قرار 3ويقضي بضرورة تمسؾ قاضي الموضوع بالمادة 
. 243آخر

أما الحالة الثانية والتي يقتصر فييا طمب األجير عمى طمب التعويض عف 
الفصؿ التعسفي فقط ويتشبث بو أماـ المحكمة رغـ إعالف المشغؿ رغبتو في إرجاعو 
إلى عممو، فاإلشكاؿ ىنا يرتبط بمدى إمكانية اعتبار األجير في حكـ مف غادر عممو 

، وىو ما أجاب عنو المجمس 244بصفة تمقائية في حالة صدور حكـ وفؽ طمب األجير
: األعمى في قرار صادر عنو جاء فيو ما يمي

ويكوف الطرد الذي تعرض لو األجير ىو طرد تعسفي يستحؽ عنو التعويض  "
 مف قانوف االلتزامات والعقود، وأف تصريحات 754عمى ذلؾ طبقا لمقتضيات الفصؿ 

الطاعنة بشاف عرضيا إرجاع العماؿ إلى عمميـ أجابت محكمة االستئناؼ وعف 
صواب بأف المستأنؼ عميو بعد تسريحو بكيفية تعسفية غير مجبر عمى الرجوع إلى 

                                                 
242

، 8638/87، في الممؼ االجتماعي عدد 24/4/1989، صادر بتاريخ 720قرار المجمس األعمى عدد -  
.  وما بعدىا143. ، ص43 و42منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى العدد 

243
، في الممؼ االجتماعي عدد 08/4/1997، صادر بتاريخ 362قرار المجمس األعمى عدد -  

.  وما بعدىا225. ، ص1998، 54- 53، منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، العدد 1234/4/1/95
244

، رسالة لنيؿ دبموـ "حدود اإلرادة المنفردة في إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة"كاميميا القدميري، -  
الدراسات العميا المعمقة، جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 

. 209. ، ص2007- 2006الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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ف كانت المشغمة عمى استعداد مما يكوف معو القرار المطعوف فيو قد جاء  العمؿ، وا 
". معمال تعميال كافيا وسميما والوسيمة بسبب ذلؾ غير ذات أساس

اآلف سننتقؿ إلى الحاالت اإلجبارية لجزاء اإلرجاع إلى العمؿ، حيث أف ىناؾ 
حاالت تصبح فييا مسألة اإلرجاع إلى العمؿ إلزامية تقررىا نصوص صريحة في 

:  التي جاء فييا245 مف مدونة الشغؿ160القانوف، وىذا ما ىو واضح مف خالؿ المادة 

إذا بمغت األجيرة قرار فصميا قبؿ أف تثبت حمميا بشيادة طبية أمكف ليا في  "
أجؿ خمسة عشر يوما مف إبالغيا قرار الفصؿ، إثبات الحمؿ بواسطة شيادة طبية، 
توجييا إلى المشغؿ برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصؿ، ويصبح الفصؿ نتيجة 

". 159لذلؾ باطال، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية مف المادة 

نالحظ أف ىذه المادة ىي ضمانة أساسية لألجيرة الحامؿ أو المريضة مف 
الفصؿ داخؿ المقاولة مراعاة لظروفيا، حيث رتب المشرع المغربي البطالف عمى قرار 
المشغؿ بالفصؿ الصادر في حؽ أي أجيرة متوقفة عف العمؿ بسبب حمميا أو لكونيا 

مريضة قبؿ إثباتيا لحالتيا بواسطة شيادة طبية، حيث يتعيف عمييا أف تقـو بذلؾ داخؿ 
أجؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ إبالغيا بقرار الفصؿ عف طريؽ البريد المضموف مع 
اإلشعار بالتوصؿ، ويترتب عمى البطالف إرجاع األجيرة إلى عمميا بقوة القانوف، ما لـ 
يتعمؽ األمر بعقد شغؿ محدد المدة وانتيت مدتو، حيث ال يجوز لممشغؿ أف يعرض 

. عمييا التعويض النقدي متى تحققت ىذه الفرضية

 مف مدونة الشغؿ، 160يالحظ ىنا أف موقؼ المشرع المغربي مف خالؿ المادة 
183قد ساير مقتضيات االتفاقية الدولية رقـ 

 بشأف حماية األمومة والتي تنص في 246
: الفقرة األولى مف المادة الثامنة عمى ما يمي

                                                 
245

.  مف مدونة الشغؿ160الفقرة الثانية مف المادة -  
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يحـر القانوف صاحب العمؿ أف ينيي استخداـ أي امرأة أثناء حمميا أو أثناء  "
تغيبيا في اإلجازة المشار إلييا في المادة الرابعة أو المادة الخامسة، أو خالؿ فترة 

". تعقب عودتيا إلى العمؿ، عمى أف تقررىا القوانيف والموائح الوطنية

لكف ما يؤخذ عمى المشرع المغربي في ىذا النطاؽ أف األمر يتعمؽ بحالة وحيدة 
إجبارية مقتصرة عمى فئة األجيرات وال تشمؿ فئات األخرى كمندوبي األجراء والممثميف 
النقابييف في حالة خرؽ مسطرة فصميـ مف العمؿ حيث يترتب البطالف عف فصميـ  

رجاعيـ إلى عمميـ بنفس االمتيازات المكتسبة، ذلؾ أف مجرد الرفع مف قيمة  وا 
عالوة عف تقرير مسطرة خاصة لفصميـ ال %  100التعويض عف الفصؿ بنسبة 

.  247يحقؽ تمؾ الحماية المرجوة ولو تحت طائمة الجراء الزجري

، أف تشمؿ ىذه الحالة اإلجبارية الفصؿ الناتج عف 248ويرى جانب مف الفقو
. 249اإلضراب، رغـ تقريره كسبب لتوقؼ عقد الشغؿ

 

 

 

: انًبذث انثاٍَ

اإلسجاع بٍُ انخُفُز انًؼجم ويفخشُت انشغم 

                                                                                                                                               
246

، اعتمدت دوليا بتاريخ 1952، بشاف مراجعة اتفاقية حماية األمومة، سنة 183االتفاقية الدولية رقـ -  
". حماية األمومة"، وسميت اتفاقية 2000يونيو 

247
.  مف مدونة الشغؿ462المادة -  

248
 - Arnaud Mar Tinon , « essai sur la stabilité du contrat de travail à durée 

indéterminée », préface de : Bernard Teyssie, Dalloz, paris 2005, p. 50.  
249

.  مف مدونة الشغؿ32المادة -  
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سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى أساس التعسؼ عمى التنفيذ المعجؿ باإلرجاع إلى 
(. المطمب األوؿ)العمؿ 

 ثـ ننتقؿ إلى الدور الذي تقـو بو مصالح وزارة التشغيؿ مف خالؿ تدخؿ 
مفتشية الشغؿ في مجاؿ اإلرجاع إلى العمؿ مقارنة بالقضاء المغربي في ىذا المجاؿ 

(.   المطمب الثاني)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أر التتليذ المعتص باارجاا إلل العمص  : المطلب األول
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 حيث أف 250ويمكف اعتبار التنفيذ ىو التجسيد المادي لفعالية الجياز القضائي
األصؿ في التشريع أف األحكاـ القضائية ال تصير قابمة لمتنفيذ الجبري إال بعد أف 

تحوز قوة الشيء المقضي بو، فيي تبقى غير قابمة لمتنفيذ الجبري مادامت قابمة لمطعف 
فييا بالتعرض أو االستئناؼ، ويعتبر التنفيذ المعجؿ استثناءا مف ىذه القاعدة العامة 
في التنفيذ، وجاء إقراره الستقرار الشغؿ وتمكيف األجير مف حقوقو االجتماعية، حيث 

 مف قانوف المسطرة المدنية ليقرر الصفة التنفيذية االستعجالية عمى 285جاء الفصؿ 
جميع قضايا حوادث الشغؿ واألمراض المينية وقضايا الضماف االجتماعي وقضايا 

عقود الشغؿ والتدريب الميني، واإلشكاؿ المطروح ىنا، ىو حوؿ طبيعة الحكـ 
باإلرجاع إلى العمؿ المترتب عف اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ غير المحدد المدة التي 
يستمدىا مف أساس التعسؼ في اإلنياء، ىؿ ىو المسؤولية العقدية حيث يجب إعماؿ 

 قانوف المسطرة المدنية أـ ىو المسؤولية التقصيرية وبالتالي 285مقتضيات الفصؿ 
يجب استبعاده مف نطاؽ تطبيؽ الفصؿ المذكور أي أنو ال يخضع لمنفاذ المعجؿ 

. القانوني

عند استقراءنا لمجموعة مف القرارات القضائية الصادرة في ىذا النطاؽ نجد قرارا 
:  جاء فيو251لممجمس األعمى

إف الحكـ القاضي بالرجوع إلى العمؿ ابتداء مف تاريخ الطرد كاف بديال  "
لمتعويض عف الضرر الناتج عف الطرد التعسفي الذي يخضع لتقدير المحكمة، وبما 
أف األحكاـ الصادرة في شأف التعويض عف الطرد التعسفي نتيجة فسخ عقد العمؿ، 

                                                 
250

شكالياتيا في منازعات الشغؿ: "محمد ليديدي-   ، مقاؿ منشور برسالة المحاماة، "قواعد تنفيذ األحكاـ وا 
.  70، ص 1993، أكتوبر 9العدد 

251
، 5099، في الممؼ االجتماعي عدد 1984 ماي 28، صادر بتاريخ 376قرار المجمس األعمى عدد -  

.  وما بعدىا191. ، ص24، السنة 136- 135منشور بمجمة القضاء والقانوف، العدد 
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باستثناء الحقوؽ التي يستمدىا العامؿ بمقتضى النصوص التشريعية، تبقى خاضعة 
 مف قانوف المسطرة المدنية، فيما يتعمؽ بطمب إيقاؼ التنفيذ 147لمقتضيات الفصؿ 

فإف األحكاـ الصادرة بالرجوع إلى العمؿ مف أجؿ نفس السبب تبقى بدورىا خاضعة 
". لمقتضيات الفصؿ المذكور باعتبارىا بديال لمتعويض عف الضرر

نجد المجمس األعمى مف خالؿ ىذا القرار قد اعتد بالمسؤولية التقصيرية 
كأساس لمتعسؼ في إنياء عقد الشغؿ غير محدد المدة، واعتبر التعويض خاضعا 

لتقدير المحكمة بوصفو تعويضا غير مشموؿ بالنفاذ المعجؿ ووازاه مع الحكـ القاضي 
باإلرجاع إلى العمؿ ثـ أسبغ عميو نفس الوصؼ التحادىما في السبب، وبالتالي 
فالمجمس األعمى أخضع اإلرجاع إلى العمؿ لحكـ التعويض عف الفصؿ التعسفي 

. وجعؿ بالتالي التنفيذ المعجؿ في شأنو اختياريا وليس إجباريا

ونجد بعض محاكـ الدرجة األولى والثانية قد أثارت النزاعات حوؿ التنفيذ 
الجبري لوقؼ الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ أماـ قاضي المستعجالت باالستناد إلى 

:  قانوف المسطرة المدنية، الذي ينص في فقرتو األولى عمى أف26الفصؿ 

 بالنظر في الصعوبات 149تختص كؿ محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصؿ  "
المتعمقة بتأويؿ أو تنفيذ أحكاميا أو قراراتيا وخاصة في الصعوبات المتعمقة 

. 252"بالمصاريؼ المؤادة أماميا

ونجد حكـ رئيس المحكمة االبتدائية بالرباط قضى بوجود صعوبة جدية في 
تنفيذ الحكـ الصادر عف نفس المحكمة والقاضي بإرجاع األجير إلى عممو معتبرا أف 

 قانوف 285أساس الفصؿ التعسفي ىو خطأ تعاقدي تسري عميو أحكاـ الفصؿ 
المسطرة المدنية، وذلؾ عندما تبيف لو أف الحكـ المراد تنفيذه جمع بيف شركتيف 
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. 158. ، ص1989، مجمة اإلشعاع، العدد األوؿ، يونيو "تفسير األحكاـ"محمد ليديدي، -  



 إشكانُت انخُاس بٍُ اإلسجاع إنً انؼًم  وانذكى بانخؼىَض 

 

 118 

وشركة االستثمار الفالحي " سوديا"شركة التنمية الفالحية : فالحيتيف مستقمتيف
مما عاؽ أي منيما المقصودة بالتنفيذ وكالىما يتيرب مف التنفيذ عمى " سوجيطا"

.   253اعتبار أف الحكـ ال ييميما

ويستفاد مف الحكـ السابؽ واألحكاـ الصادرة عف محاكـ الموضوع، بأف ىذه 
األخيرة تعتبر أساس اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ غير المحدد المدة ناشئا عف 

المسؤولية العقدية، وبالتالي تقضي باإلرجاع إلى العمؿ وأداء األجرة عف مدة التوقيؼ 
عف العمؿ مع النفاذ المعجؿ، مما يدفع المحكـو عمييـ إلى إثارة صعوبات في التنفيذ 
كتقنية قانونية تيدؼ إلى إرجاء التنفيذ إلى حيف البت في جوىر الموضوع المطعوف 

. 254فيو بالتعرض أو االستئناؼ

 255غير أف المجمس األعمى وخالفا لموقفو السابؽ الذي أشرنا إليو أصدر قرار
آخر نحى فيو منحى مغايرا بحيث اعتبر الحكـ بالرجوع إلى العمؿ مع أداء األجرة 

المستحقة مف المسائؿ المتعمقة بالمسؤولية العقدية لممشغؿ التي يحكـ بيا دائما بالنفاذ 
:  المعجؿ بقوة القانوف، حيث جاء فيو ما يمي

إف الحقوؽ التي يطالب بيا األجير مرتكزا في طمباتو عمى المسؤولية العقدية "
التي تربطو بالمشغؿ يكوف الحكـ بيا دائما مشموال بالنفاذ المعجؿ بحكـ القانوف، 

وبالتالي فيي ال تخضع لسمطة قضاة الموضوع التقديرية ومف تـ ال حؽ ليـ في إيقاؼ 
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التنفيذ الجبري في التشريع "، ذكره الطيب برادة، 15/10/1986 الصادر بتاريخ 86855/6حكـ رقـ -  
. 37. ، ص1988، الرباط، "المغربي

254
، أطروحة لنيؿ الدكتوراه "المقاولة بيف حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغؿ، دراسة مقارنة"ميموف الوكيمي، -  

في الحقوؽ، في وحدة التكويف والبحث حوؿ قانوف األعماؿ، جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ، كمية 
. 178. ، ص2007- 2006العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

255
، في الممؼ االجتماعي عدد 1991 أبريؿ 29، الصادر بتاريخ 1105قرار المجمس األعمى رقـ -  

. 61. ، ص1991، دجنبر 6، منشور بمجمة اإلشعاع، العدد 9080/90
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وحيث أف محكمة االستئناؼ عندما أمرت بإيقاؼ تنفيذ ... تنفيذ الحكـ القاضي بيا
الحكـ االبتدائي الذي قضى لمطاعف بالرجوع إلى العمؿ مع أجرتو مف تاريخ التوقؼ 
وأجرة العطمة والساعات اإلضافية وأجرة بعض أياـ العمؿ وىي كميا حقوؽ عقدية قد 

 مف قانوف المسطرة المدنية وعرضت قرارىا 285 و147خرقت مقتضيات الفصميف 
...". لمنقض

وقد أثار ىذا الحكـ مجموعة مف التعاليؽ حوؿ موقؼ المجمس األعمى 
بخصوص إيقاؼ التنفيذ المعجؿ عمى أساس المسؤولية العقدية، عمى اعتبار أف الحكـ 

باإلرجاع إلى العمؿ عمى أساس ىذه المسؤولية قد ال يترتب عنو في النياية سوى 
، وبالتالي فإف أفضؿ الجزاء لرفض الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ 256الحؽ في التعويض

ىو األمر بالتنفيذ المعجؿ ألداء ىذا التعويض، عمما أف الحكـ باإلرجاع مع النفاذ 
المعجؿ معرض بدوره لوقؼ التنفيذ الحتماؿ إثارة صعوبات قانونية أو موضوعية في 

التنفيذ، مما يفرغ مضموف النفاذ المعجؿ سواء كاف قانونيا أو قضائيا مف محتواه 
القانوني، كما ال ننسى وجود احتماؿ رفض المشغؿ تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع إلى 

 قانوف المسطرة المدنية عمى تعزيز الحكـ 448العمؿ، وليذا نص المشرع في الفصؿ 
القاضي باإلرجاع إلى العمؿ أو التعويض بفرض غرامة تيديدية مف طرؼ رئيس 

المحكمة عمى المشغؿ المتعنت أو الرافض، سواء كاف التنفيذ عاديا أو معجال، لكف ما 
يالحظ عمى مستوى العمؿ القضائي واقعيا ىو تطبيؽ الغرامة التيديدية فيما يخص 
الرفض المتعمؽ بتسميـ شيادة العمؿ وعدـ تطبيقيا في حالة الرفض أو االمتناع عف 
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 مف مدونة الشغؿ، التي تعطي الخيار لممحكمة بيف الحكـ بالرجوع إلى العمؿ 41الفقرة األخيرة مف المادة -  
. أو الحكـ بالتعويض عف الطرد التعسفي
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تنفيذ الحكـ باإلرجاع إلى العمؿ، حيث يتحوؿ إلى المطالبة بالتعويض عف الفصؿ 
.  257التعسفي

دور ملتئية الئشص  ي اارجاا إلل العمص  : المطلب الثاني
تصدر وزارة التشغيؿ إحصائيات توضح تطور نزاعات الشغؿ الفردية 

لنتعرؼ مف خالليا عمى حجـ نزاعات  (2007-1998)والجماعية، وقد اخترنا عشرية 
الشغؿ الفردية المصرح بيا خالؿ ىذا العقد، ومف خالليا نستطمع العدد الحقيقي لمعماؿ 
الذيف تمت إعادة إدماجيـ، أي أنو تحققت مسألة اإلرجاع إلى العمؿ، والمالحظ أوليا 
أنيا نسب يمكف وصفيا باليزيمة مقارنة بالنزاعات التي تـ إيجاد حموؿ ليا دوف أف 

. يكوف مف ضمنيا اإلرجاع إلى الشغؿ

، 258ومف خالؿ اإلحصائيات الواردة في الجداوؿ التي تصدرىا وزارة التشغيؿ
 عامال مف 4888 ىو 1998فإف عدد األجراء الذيف تمت إعادة إدماجيـ خالؿ سنة 

 فمف 2000، أما في سنة %6.6 نزاع مصرح بو، أي بنسبة ال تتعدى 73969أصؿ 
% 6.3 أجير إلى عممو، أي بنسبة 5738 نزاعا مصرحا بو تـ إرجاع 90.517أصؿ 

. مف مجموع النزاعات المصرح بيا

والمالحظ أف نسبة األجراء الذيف أعيد إدماجيـ في عمميـ فيي باإلضافة إلى 
ىزالتيا وقمتيا ال تعرؼ استقرارا وثباتا وباألحرى تطورا، فيي نسب في تراجع مستمر 

. خاصة خالؿ السنوات الخمس األخيرة مف العشرية المذكورة
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. ، مرجع سابؽ، ص"المقاولة بيف حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغؿ، دراسة مقارنة"ميموف الوكيمي، -  
179  .

258
.  2انظر الممحؽ رقـ-  
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 4293 نزاعا مصرحا بو، أعيد إدماج 77196 فمف أصؿ 2002وفي سنة 
وىي نسبة تؤكد التراجع الميوؿ لمسألة اإلرجاع لمعمؿ أماـ % 5.5أجيرا أي بنسبة 

 فمف عدد إجمالي 2004البدائؿ التي وضعيا المشرع لفض النزاعات، أما خالؿ سنة 
 أجيرا أي بنسبة 3977 نزاعا تـ إدماج 72487لمنزاعات المصرح بيا والذي بمغ 

 فقد 2007، أما فيما يتعمؽ بسنة %5.8 نسبة إرجاع تقدر 2006وقد عرفت % 5.2
. مف األجراء المفصوليف% 6تـ إدماج 

وباستقرائنا لعدد األجراء الذيف أعيد إدماجيـ في الشغؿ، فالمالحظ أف ىذا العدد 
في تراجع مستمر مف سنة إلى أخرى في الوقت الذي تؤكد نسبة اإلحصائيات الرسمية 
الصادرة عف وزارة التشغيؿ ارتفاع عدد النزاعات المصرح بيا، ىذا إذا سممنا فعال بأف 
كؿ النزاعات يتـ التصريح بيا لدى مصالح وزارة التشغيؿ، وفي ىذه الحالة فال بد مف 
استحضار فرضية ىامة وىي أف ىناؾ فئة ليست بالقميمة مف المعنييف باألمر ال تمجأ 
إلى التصريح بنزاعاتيا ألسباب ذاتية أو موضوعية أو لظروؼ اجتماعية تحوؿ دوف 

.  لجوء األجير إلى مصالح وزارة التشغيؿ أو المجوء إلى القضاء لممطالبة بحقوقو

ويالحظ مف خالؿ اإلحصائيات الصادرة عف وزارة التشغيؿ دائما، فيما يخص 
مسألة اإلرجاع إلى العمؿ أف مفتشية الشغؿ توفقت في ىذه المسألة رغـ التراجع 

المسجؿ في عدد األجراء الذيف تـ إعادة إدماجيـ بعد إنياء النزاع، فإف ىذه النسب 
تبقى إيجابية ومرتفعة مقارنة مع العمؿ القضائي في ىذا الموضوع، حيث نسجؿ قمة 
مردودية ىذا العمؿ إف لـ نقؿ انعداـ األحكاـ القضائية القاضية باإلرجاع إلى العمؿ 

.  خصوصا لدى المجمس األعمى باعتباره أعمى ىيئة قضائية بالمممكة
 

خاحًت 
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إف األىمية االجتماعية واالقتصادية البالغة لمقوانيف المنظمة لمعمؿ المأجور وما 
لذلؾ مف انعكاسات عمى جميع مستويات الحياة، ال تخفى عمى أي ميتـ بيذا الفرع مف 
فروع القانوف، فكاف مف الطبيعي أف يعمؿ المغرب، إف عمى مستوى التشريع أو الفقو 
أو القضاء عمى تطوير ىذه القوانيف لتتالءـ مع واقع عالـ الشغؿ ومقتضيات تطور 
ذا كاف مف الثابت أف مادة قانوف الشغؿ، تتطمب تقنية  الحياة في مختمؼ مناحييا، وا 
ودراية وخبرة وذىنية قضائية متفتحة أكثر مما يستمزمو األمر في باقي المواد القانونية 

. األخرى نظرا لخاصية التطور السريع التي تطبع ىذه المادة القانونية
والمالحظ أف القوانيف المنظمة لمجاؿ الشغؿ متفرقة مما يثقؿ كاىؿ الميتميف 

بيذا الميداف مف قضاة ومحاميف وباحثيف ويعرقؿ مجيودىـ في اإللماـ بيا، ومما يزيد 
المشكؿ تعقيدا كوف االجتياد القضائي في ىذا المجاؿ غير قار ويطبعو أحيانا بعض 
التناقض أو عمى األقؿ عدـ التناسؽ حتى عمى مستوى قمة اليـر القضائي بالبالد 

الشيء الذي قد ينعكس سمبا عمى العمؿ القضائي، بالنسبة لمحاكـ الموضوع ابتدائيا 
. واستئنافيا بسبب التضارب في االجتياد القضائي

إف الحدود التي رسميا المشرع المغربي في ممارسة حؽ اإلنياء باإلرادة المنفردة 
لعقد الشغؿ غير محدد المدة، ال تزاؿ تشكؿ سببا في عدـ استقرار عالقة الشغؿ التي 
تربط بيف األجير والمشغؿ في إطار ىذا النوع مف عقود الشغؿ، حيث يجعميا عرضة 
لالنفصاـ في كؿ وقت ألنيا تتسـ بكثير مف المرونة غير المحمودة ألف العديد مف 
اإلشكاالت التي كانت قائمة في ظؿ التشريع السابؽ لمعمؿ امتدت أيضا بعد صدور 

مدونة الشغؿ، حيث لـ يصدر فييا المشرع حكما صريحا كما ىو الحاؿ بالنسبة لدعوى 
الخيار بيف اإلرجاع إلى العمؿ والتعويض عف الفصؿ وما يترتب عنيا مف إشكاالت 

. كبيرة أبانت عنيا الممارسة القضائية والواقع العممي المعاش
وىكذا فالبحث في موضوع الخيار بيف اإلرجاع إلى العمؿ أو التعويض أفضى 

: إلى الخروج باالستنتاجات اآلتية
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دعوى اإلرجاع إلى العمؿ أو التعويض عف الفصؿ التعسفي يجب أف يكونا  .1
مرتبطيف وأف يقدما في دعوى واحدة لكي يتأتى لممحكمة في حاؿ ما إذا بدا 
ليا عدـ موافقة المشغؿ عمى إرجاع األجير إلى عممو أف تحكـ بالتعويض 
عف الفصؿ التعسفي في حاؿ ثبوتو وتفاديا إلرىاؽ كاىؿ األجير بدعاوى 
. أخرى في حاؿ اقتصار طمبو عمى اإلرجاع إلى العمؿ ورفض المشغؿ ذلؾ

 أف يكوف التعامؿ مع دعوى الخيار بيف الحكـ بالتعويض أو اإلرجاع إلى  .2
العمؿ بكامؿ الحرص وفؽ المدلوؿ الذي اتجيت إليو الندوة الثالثة لمقضاء 
االجتماعي، وذلؾ باجتناب االستجابة لطمب اإلرجاع إلى العمؿ إال عند 

 .النص عمى ذلؾ في العقد الفردي أو االتفاقية الجماعية

 الحكـ بإرجاع األجير إلى عممو ال يمكف أف يقضي بو إال بموافقة األجير  .3
والمشغؿ حتى ال يكوف الحكـ القضائي ضربا مف العبث، ذلؾ أف األجير 
لف يكوف بعد ذلؾ محقا إال في طمب التعويض عف الفصؿ التعسفي، ألف 
المحكمة تكوف مضطرة عند عدـ تنفيذ الحكـ القاضي باإلرجاع إلى العمؿ 

. إصدار حكـ جديد يقضي بأداء التعويض
أىمية الدور الذي يمكف أف يقـو بو قاضي الصمح في الوقوؼ عمى نية - 4

المشغؿ ورغبتو الجادة في إرجاع األجير إلى عممو مف عدمو، وبالتالي إنذار األجير 
بإصالح مقالو، وذلؾ مف أجؿ اإلشارة إلى التعويض بجانب طمب اإلرجاع إلى العمؿ 
حتى يمكف الحكـ بو في حاؿ ما إذا بدا لقاضي الصمح بوادر رفض إرجاع األجير إلى 

. عممو
لكف رغـ كؿ ذلؾ فاإلشكاؿ سيبقى مطروحا ما لـ يتدخؿ المشرع لسف مسطرة 
خاصة لتنظيـ دعوى إرجاع األجير إلى العمؿ وتقدير التعويض عف اإلنياء التعسفي 

. لعقد الشغؿ
ومف ىذا الواقع أصبح الكثير إف لـ نقؿ الكؿ يؤمف بضرورة مراجعة قوانيف 

الشغؿ مراجعة شاممة، تمغي ما يجب إلغاءه وتطور ما يجب تطويره، مع إقرار نظاـ 
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القضاء االجتماعي المتخصص القادر عمى اإلبداع والخمؽ بشكؿ أفضؿ في ىذه 
المادة المتشعبة والخصبة والمتطورة بوتيرة سريعة وبمنيجية تبرز استقاللية ىذا القانوف 

. عف أصمو المدني
ويمكف التساؤؿ في النياية ىؿ تحقؽ ىاجس المشرع مف خالؿ نصوص الفصؿ 

حماية األجير : التعسفي في مدونة الشغؿ مف الحفاظ عمى المعادلة الرباعية وىي
وحقوؽ المشغؿ وحماية االقتصاد والحفاظ عمى استقرار الشغؿ؟ 

ما نالحظو أف ىاجس المشرع في تحقيؽ ىذه المعادلة الزاؿ في بداية المشوار 
. الصطداـ تطبيؽ بعض النصوص القانونية بالواقع االجتماعي

اَخهً بذًذ هللا        
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يهذقاث 
أحكاـ وقرارات قضائية غير منشورة : 1ممحؽ رقـ 
إحصائيات صادرة عف مصالح وزارة : 2ممحؽ رقـ 

التشغيؿ 
 أكتوبر 23النظاـ النموذجي المؤرخ في : 3ممحؽ رقـ 

 (الممغى) 1948
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: 1رقـ  ممحؽ 
وقرارات قضائية غير منشورة  أحكاـ 

 
 
 
 
 
 

 
 

       أصؿ الحكـ المحفوظ بكتابة الضبط 
       بالمحكمة االبتدائية بالمحمدية 

 
المحكمة االبتدائية 

بالمحمدية 
باسػػـ جػاللة الممؾ                

 

 المممكة المغربية
 وزارة العدؿ

 محكمة االستئناؼ
 بالدار البيضاء
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أصدرت المحكمة االبتدائية بالمحمدية                  
              31/05/2007             يـو 504حكـ رقـ  

     في جمستيا العمنية الحكـ اآلتي نصو وىي تبت في قضايا نزاعات الشغؿ 31/05/07بتاريخ
موافؽ                 بيف السيد  

       181/06ممؼ رقـ 
المدعي              نائبو األستاذ  

                             
المدعى عميو 

 
                           بصفتو مدعيا مف جية 

                                                      
 
 

                           بصفتيا مدعى عميو مف جية أخرى 
 

 

 
الوقائع 

بناء عمى المقاؿ االفتتاحي لمدعوى الذي تقدمت بو المدعية بواسطة نائبيا لدى 
 والمعفى مف أداء الرسـو القضائية بقوة 16/06/07كتابة ضبط ىذه المحكمة بتاريخ 

 بأجرة 01/06/95القانوف والذي تعرضف فيو أنيا اشتغمت لدى المدعى عمييا منذ 
 24/05/06 درىـ إلى أف فوجئت بطردىا دوف مبرر مشروع بتاريخ 1000.00قدرىا 

: ممتمسة بذلؾ الحكـ ليا بالتعويضات التالية
 . درىـ80000.00عف الطرد التعسفي مبمغ  -

 . درىـ10000.00عف ميمة اإلخطار مبمغ  -
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 . درىـ4000.00 مبمغ 2006عف أجرة شيري أبريؿ ومارس  -

 . درىـ1000.00عف التعويضات العائمية عف شير ماي  -

 درىـ والتصريح بكامؿ أياـ 15000.00عف العطمة المؤدى عنيا األجر مبمغ  -
الشغؿ الفعمية لدى الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي مع تعويض قدره 

 درىـ تعويضا عف عدـ رضع شيادة 10000.00 درىـ ومبمغ 10000.00
 . العمؿ رىف إشارة المدعية مع النافذ المعجؿ والصائر

وأرفقت مقاليا بورقة المعمومات وصورة لمحضر محاولة الصمح وصورة لبطاقة 
الشغؿ المستمر وصورة كوثيقة صادرة عف الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي وبناء 

 ممتمسة فيو رفض الطمب لكوف 12/10/06عمى جواب نائب المدعى عمييا بجمسة 
 كما أنيا 20/04/2006المدعية ىي التي غادرت العمؿ تمقائيا وبصورة مفاجئة بتاريخ 

سبت المدير وشتميا شتما فادحا كما أنيا رفضت االستجابة ألوامر المسؤوليف 
. باالنتقاؿ إلى مقر العمؿ الجديد معززة جوابيا برسالة إنذار وصورة إشعاريف بريدييف

 التمست فيو رد دفوع 16/11/06وبناء عمى تعقيب نائب المدعية لجمسة 
المدعى عمييا بعدـ جديتيا خاصة وأف المشغمة اختمقت مجموعة مف السباب الواىية 

والحقيقة أف ىذا الطرد جاء نتيجة مطالبة المدعية بحقوقيا تجاه المشغمة . لتبرر الطر
مف تعويضات عائمية وحد أدنى مف األجر والتصريح بأياـ العمؿ الفعمية لدى الصندوؽ 

. ممتمسة الحكـ وفؽ مقاليا. الوطني لمضماف االجتماعي
 القاضي بإجراء بحث 30/11/06وبناء عمى األمر التمييدي الصادر بتاريخ 

في الموضوع وبناء عمى المذكرة بعد البحث المقدمة مف طرؼ نائب المدعية لجمسة 
 التمست فييا الحكـ وفؽ مقاليا لكوف المشغمة لـ تثبت مزاعميا وتكوف 17/05/07

العارضة لـ تتوصؿ برسائؿ اإلنذار ويكوف التوقؼ كاف بسبب اإلضراب الذي خاضتو 
العارضة وبقية زمالئيا دفاعا عف حقوقيـ الميضومة معززة مذكرتيا بصورة لمحضر 

. اتفاؽ
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 17/05/07وبناء عمى مذكرة تعقيب نائب المدعى عمييا بعد البحث بجمسة 
التمست فييا رفض الطمب لكوف المدعية اعترفت أنيا لـ تكف ضمف المضربيف مما 

. يعتبر تغيبيا غير مبرر
 حضرىا نائبا 17/05/07وبناء عمى إدراج الممؼ بعدة جمسات آخرىا جمسة 

الطرفيف وأكدا ما سبؽ فتقرر اعتبار القضية جاىزة وتـ حجزىا لممداولة لجمسة 
.  قصد النطؽ بالحكـ31/05/07

      

 
 
 
 
 
 

التعميؿ 
وبعد المداولة طبقا لمقانوف 

 .تعذر إجراء محاولة الصمح بيف الطرفيف عقب تمسؾ كؿ منيما بموقفو
حيث إف عالقة الشغؿ قائمة بيف الطرفيف بناء عمى وثائؽ : مف حيث الشكؿ

قرار المدعى عمييا مما يكوف معو الطمب قد قدـ مف ذي صفة ومصمحة  الممؼ وا 
. وأىمية ومستوؼ لكافة الشروط الشكمية المتطمبة قانونا مما يتعيف التصريح بقبولو

حيث يرمي الطمب إلى الحكـ لممدعية بالتعويضات : مف حيث الموضوع
. المعجمة وفؽ مقاليا االفتتاحي لمدعوى إثر الفصؿ غير المبرر التي تعرضت لو
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وحيث دفعت المدعى عمييا بكوف المدعية ىي التي غادرت العمؿ تمقائيا وأنو 
. تمت مراسمتيا مف أجؿ االلتحاؽ بالعمؿ ولـ تفعؿ ممتمسة رفض الطمب

وحيث أمرت المحكمة بناء عمى ذلؾ بإجراء بحث حضره الطرفاف وصرحت 
المدعية أف المدعى عمييا أوقفتيا عف العمؿ عقب مطالبيا النقابية وأنيا خالؿ فترة 
التغيب كاف معتصمة بباب الشركة وعقب ذلؾ وقع اتفاؽ بينيا وبيف المشغمة حوؿ 

وصرحت . 24/06/06إعادة إدماجيا بالعمؿ غير أنو تـ توقيفيا مف جديد بتاريخ 
 ممتحقة 20/04/06ممثمة المدعى عمييا أف المدعية توقفت عف العمؿ منذ 

وأنو عقب ذلؾ تـ إبراـ اتفاؽ بيف المدعية وعماؿ آخريف بخصوص إعادة . بالمضربيف
وأف المدعية التحقت بالعمؿ في اليـو الموالي لتنفيذ االتفاؽ الحاصؿ . تشغيؿ المدعية

بينيا وبيف المشغمة المدلى بنسخة منو مف طرفيا والتحقت بالعمؿ الستئنافو غير أف 
. الشركة رفضت تشغيميا

وحيث بذلؾ تكوف واقعة المغادرة التمقائية والغياب غير المبرر المدعى بيما مف 
ويكوف بذلؾ الفصؿ الذي تعرضت لو . طرؼ المشغمة غير ثابتيف في حؽ المدعية

: غير مبرر وستوجب الحكـ ليا بالتعويضات التالية
حيث أف المدعى عمييا فصمت المدعية عف العمؿ دوف : عف ميمة اإلخطار -

مما . ش. مف ـ51 و43احتراـ آجاؿ اإلخطار المنصوص عمييا في المادتيف 
تكوف معو المدعية محقة في التعويض عف ذلؾ استنادا لمصنؼ الميني الذي 

.  درىـ420.22، وذلؾ حسب مبمغ 2004تنتمي إليو طبقا لمرسـو 
حيث إف المدعية قد تضررت مف جراء الفصؿ غير المبرر : عف الضرر -

إلييا تعرضت لو معا تكوف بذلؾ محقة في التعويض عف ذلؾ بحسب أجرة 
ش . مف ـ41شير ونصؼ عف كؿ سنة عمؿ أو جزء مف السنة طبقا لممادة 

 . درىـ32834.88بحسب مبمغ 
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 لكونيا لـ 2006حيث التمست المدعية الحكـ ليا بأجرة شيري أبريؿ وماي  -
تتوصؿ بيا معو محقة فييا بحسب الحد األدنى لألجر نظرا لكوف المدعية 

 .كانت تتقاضى أقؿ مف ذلؾ ويكوف ليا الحؽ في مبمغ

حيث إف المدعية التمست الحكـ ليا بتعويض عف العطمة السنوية األخيرة  -
وفؽ ما صرحت بو بجمسة البحث وىو ما لـ تنفو المدعى عمييا التي صرحت 
مف خالؿ جمسة البحث أماـ ثبوت كوف المدعية اشتغمت لمدة خمسة أشير 

، فإنيا تكوف محقة فييا حسب المدة التي اشتغمتيا بمبمغ 2006مف سنة 
 . درىـ1578.60

وحيث مف حؽ المدعية الحصوؿ عمى شيادة العمؿ عقب انتياء العالقة 
ش وذلؾ في غياب ما يثبت كوف المدعى عمييا سممتيا . مف ـ72الشغمية طبقا لممادة 

 .إياىا

وحيث إف المدعية لـ تدخؿ الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي في الدعوى 
لتتأكد المحكمة مما إذا كانت المشغمة قد أخمت بالتزاماتيا في ىذا الشؽ مما يتعيف 

. عدـ قبوؿ طمبيا
وحيث يتعيف شموؿ الحكـ بنفاذ المعجؿ في حدود األجرة والعطمة السنوية طبقا 

. ـ.ـ. مف ؽ285لمفصؿ 
. ـ.ـ. مف ؽ124وحيث إف خاسر الدعوى يتحمؿ صائرىا طبقا لمفصؿ 

. وحيث بنت المحكمة عف غياب المستشاريف لعدـ حضورىـ

 
 
 
 



 إشكانُت انخُاس بٍُ اإلسجاع إنً انؼًم  وانذكى بانخؼىَض 

 

 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحكـ 
ـ .ـ. مف ؽ285 و124، 51، 39، 38، 37، 3، 2، 1وتطبيقا لمفصوؿ 

.  مف مدونة الشغؿ72 و51، 43، 41والمواد
ليذه األسباب 

حكمت المحكمة بجمستيا العمنية ابتدائيا وحضوريا 
قبوؿ الطمب : في الشكؿ

بأداء المدعى عمييا في شخص ممثميا القانوني لفائدة المدعية : في الموضوع
: التعويضات التالية*** 
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عف ميمة  - درىـ أربعمائة وعشروف درىما 420.22اإلخطار مبمغ 
. وعشروف سنتيما واثناف 
عف  - درىـ اثناف وثالثوف ألفا 32834.88الضرر مبمغ 

وثمانمائة  .وأربعة وثالثوف درىما وثمانوف سنتيما
عف أجرة  - درىـ ثالثة 3508 مبمغ 2006شيري أبريؿ وماس 

آالؼ  .وخمسمائة درىـ وثمانية وسبعوف درىما وستوف سنتيما
شيادة العمؿ وشموؿ الحكـ بالنفاذ المعجؿ في حدود األجرة  وتسميميا 

وشيادة العمؿ وعدـ قبوؿ باقي الطمبات وتحميؿ المدعى عمييا  والعطمة السنوية 
. الصائر

في اليـو والشير والسنة أعاله  بيذا صدر 
المحكمة تتركب مف  وكانت 

السيدة                                     رئيسا ومقررا 
السيدة                                     عضوا 
السيدة                                     عضوا 

السيد                                      ممثؿ النيابة 
العامة  

السيد                                      كاتب الضبط 
 الرئيس           القاضي المقرر             كاتب الضبط     

       أصؿ الحكـ المحفوظ بكتابة الضبط 
االبتدائية بالرباط         بالمحكمة 

 
المحكمة االبتدائية 

بالرباط  
باسػػـ جػاللة الممؾ                

 

 المممكة المغربية
 وزارة العدؿ

 محكمة االستئناؼ
 بالرباط
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أصدرت المحكمة االبتدائية بالرباط وىي تبت في قضايا نزاعات الشغؿ                 
 2008- 05- 15        يـو             موافؽ 846حكـ رقـ 
................................. في جمستيا العمنية الحكـ اآلتي نصو...........      بتاريخ
ع .   بيف السيد ي15/05/2008موافؽ

      ............................... 11/921/07ممؼ رقـ 
ع              نائبو األستاذ محمد عمور المحامي بييئة الدار البيضاء .المدعي ي

                            الجاعؿ محؿ المخابرة معو بمكتب األستاذ امحمد بمخياط المحامي 
بالرباط 

المدعى عميو 
                           بصفتو مدعيا مف جية 

 ...............................                           
 ...............................                          

                           بصفتيا مدعى عمييا مف جية أخرى 
 
 
 
 
 
 
 

الوقائػػع 
بناء عمى المقاؿ االفتتاحي لمدعوى المسجؿ بكتابة الضبط بتاريخ 

 والذي يعرض فيو المدعي بواسطة دفاعو أنو عمؿ لدى المدعى عمييا 26/11/2007
 حيث 15/10/2007 درىـ إلى غاية 14500 بأجرة شيرية 2005منذ أوائؿ أكتوبر 

ىيأت لو مشغمتو وصؿ صافي الحساب لمضغط عميو إذ أف المدعى عمييا قامت ببيع 
 درىـ دوف أف تفصؿ في مختمؼ التعويضات 45000محميا وسممت لمعارض مبمغ 

. المستحقة لو
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 وبما أف الفصؿ المذكور يفتقد لمشروط الشكمية المنصوص عمييا في المادة 
 مف مدونة الشغؿ، فإنو يمتمس التراجع عنو والتشبث بالتعويضات التي يخوليا لو 74

. القانوف بعد خصـ المبمغ المسمـ لو
 درىـ عف الضرر 10000مبمغ -  درىـ عف ميمة اإلخطار   5000مبمغ - 
 درىـ عف العطمة السنوية 14500مبمغ -  درىـ عف الفصؿ 50000مبمغ - 
 درىـ عف عدـ التصريح بو لدى الصندوؽ الوطني لمضماف 10000مبمغ - 
االجتماعي 

. مرفقا مقالو بوصؿ صافي الحساب وشيادة العمؿ
 حيث أفيد 24/04/2008وبناء عمى إدراج الممؼ بعدة جمسات آخرىا جمسة 

عف المدعى عمييا أف المحؿ مغمؽ وألفي بالممؼ تنازؿ كتابي لنائب المدعي عف 
الدعوى لوقوع الصمح بيف موكمو ومشغمو فقررت المحكمة اعتبار القضية جاىزة وتـ 

. حجزىا لممداولة قصد النطؽ بالحكـ بالتاريخ أعاله
.    وبعد المداولة طبقا لمقانوف

 
 

التعميػػػؿ 
. حيث أف المدعي التمس الحكـ لو بما ىو مسطر أعاله

. حيث شأنو أثناء سرياف الدعوى ألفي تنازؿ المدعى عمييا
. حيث أف ىذا التنازؿ لـ يكف محؿ أية منازعة

حيث ينبغي التصريح عمى تنازؿ المدعي عف دعواه وتحميمو الصائر في إطار 
. المساعدة القضائية
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الحكػػػـ 
وتطبيقا 

ليذه األسباب 
حكمت المحكمة بجمستيا العمنية وىي تبت في القضايا االجتماعية نزاعات 

. الشغؿ ابتدائيا وانتيائيا وحضوريا
باإلشياد عمى تنازؿ المدعي عف دعواه وتحميمو الصائر في إطار المساعدة 

.   القضائية
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بيذا صدر في اليـو والشير والسنة أعاله 
وكانت المحكمة تتركب مف 

السيد عمر نحاؿ                              رئيسا ومقررا 
السيدة أـ كمثـو قرباؿ                        عضوا 
السيدة حسناء مسمؾ                          عضوا 

السيد                                       ممثؿ النيابة العامة  
السيدة مميكة حسيني                          كاتب الضبط 

الرئيس           القاضي المقرر           كاتب الضبط      
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: 2ممحؽ رقـ 

 إحصائيات صادرة عف مصالح وزارة التشغيؿ
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: 3ممحؽ رقـ 
 1948 أكتوبر 23النظاـ النموذجي المؤرخ في 
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الئذت انًشاجغ 

: انهغت انؼشبُت- أوال

 -الكتب :
 مكتبة الثقافة لمنشر "شرح قانوف العمؿ الجديد"، أحمد عبد الكريـ أبو شنب ،

 .2003والتوزيع، عماف، جامعة األمراء، األردف، اإلصدار الرابع، 

  ،التشريع االجتماعي بالمغرب وفؽ آخر التعديالت "امحمد األمراني زنطار
، األحمدية لمنشر، طبع بدار النشر المغربية، الدار البيضاء، "1913-1997

 .1998-1997الطبعة األولى، 
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 دار النشر المغربية، "قانوف الشغؿ الفصؿ ألسباب اقتصادية"، بزاوي الصديؽ ،
 .1999الدار البيضاء، 

 أىـ المبادئ القانونية التي تحكـ عقد العمؿ الفردي في "، بشار عدناف ممكاوي
، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، الطبعة األولى، "قانوف العمؿ األردني

2005. 

 الفصؿ التعسفي لألجير عمى ضوء العمؿ القضائي، دراسة "، بشرى العموي
، الطبعة "ميدانية ودليؿ لمعمؿ القضائي معزز بأحدث االجتيادات القضائية

 .2007الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ماي 

 أحكاـ عقد 65-99مدونة الشغؿ الجديدة، القانوف رقـ "، الحاج الكوري ،
 .2004، مطبعة األمنية، الرباط، "العمؿ

  ،الطبعة األولى، منشأة " عقد العمؿ–أصوؿ قانوف العمؿ "حسف كيرة ،
 .1979المعارؼ، اإلسكندرية، سنة 

 حقوؽ العامؿ بعد إنياء عقد الشغؿ، بيف التشريع الحالي والقانوف "، دنيا مباركة
 .2004، دار النشر الجسور، وجدة " المتعمؽ بمدونة الشغؿ65-99رقـ 

 مركز النشر الجامعي تونس، "قانوف الشغؿ، عقد الشغؿ"، زكية الصافي ،
2006. 

 دار القمـ "تنفيذ األحكاـ االجتماعية في التشريع المغربي"، سعيد كوكبي ،
 .2002لمطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، دجنبر 

  ،1988، الرباط، "التنفيذ الجبري في التشريع المغربي"الطيب برادة. 

  ،مكتبة المعارؼ الجديدة، "محاضرات في قانوف الشغؿ"عبد العزيز العتيقي ،
 .2005الميدو فاس، طبعة 
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 في القانوف االجتماعي المغربي، مدونة الشغؿ وأنظمة "، عبد الكريـ غالي
، دار "الحماية االجتماعية وفي ظؿ المستجدات االقتصادية والتكنولوجية الحديثة

 .2005القمـ، طبعة 

 االجتياد القضائي في المادة االجتماعية، رصد لمبادئ "، عبد المطيؼ خالفي
، المطبعة والوراقة 1998-1968ولقرارات المجمس األعمى ومحاكـ االستئناؼ، 

 .2001الوطنية، مراكش، فبراير 

 الطبعة األولى، "الوسيط في عالقات الشغؿ الفردية"، عبد المطيؼ خالفي ،
 .2001المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،

 الجزء األوؿ، عالقات الشغؿ "الوسيط في مدونة الشغؿ"، عبد المطيؼ خالفي ،
 .2004الفردية، الطبعة األولى، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، 

 مطبعة "العمؿ القضائي المغربي في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية"، عز سعيد ،
. 1994النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  ،عالقات الشغؿ بيف تشريع الشغؿ ومشروع مدونة الشغؿ"محمد الشرقاني" ،
 . 2003الطبعة األولى، دار القمـ، الرباط، 

 التعسؼ في إنياء عقد الشغؿ، أحكاـ التشريع ومواقؼ الفقو "، محمد الكشبور
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى "والقضاء دراسة مقارنة

1992. 

 دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، "قانوف العمؿ"، محمد حسف منصور ،
 .2007مصر، 

 الطرد التعسفي لألجير بيف التشريع والقضاء بالمغرب"، محمد سعد جرندي" ،
 .2002مطبعة ماتيؾ برانت، فاس، الطبعة األولى، 
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 قانوف الشغؿ بالمغرب في ضوء مدونة الشغؿ، عالقات "، محمد سعيد بناني
، الجزء الثاني، المجمد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار "الشغؿ الفردية

 .2007البيضاء، طبعة يناير 

 مؤسسة بنشرة، الدار "رقابة القضاء عمى فصؿ األجير"، محمد عابي ،
. 1988البيضاء، 

 الطبعة الثانية، المركز الثقافي "دروس في القانوف االجتماعي"، موسى عبود ،
 .1994العربي، الدار البيضاء، 

  ،دار النشر المغربية، سنة "القضاء االجتماعي بالمغرب"ىاشـ العموي ،
1986. 

 قانوف العمؿ، عقد العمؿ الفردي، فقيا وقضاءا"، ىماـ محمد محمود زىراف" ،
. 1997دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، مصر، 

 دار ىومة، "التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري"، ياسيف بف صاري ،
 .2005الجزائر، طبعة 

 مطبعة "األجراء والمشغموف، الحقوؽ وااللتزامات المتبادلة"، يحيى الصافي ،
 .2006ربانيت ماروؾ، السنة 

األوروحاا و الرسائص التامعية  :
: األوروحاا- 1

 إشكالية ممارسة الحؽ في الشغؿ عمى ضوء قانوف الشغؿ "، فريدة المحمودي
، أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ الرباط، "المغربي

 .2001-2000أكداؿ، السنة الجامعية 

 المقاولة بيف حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغؿ، دراسة "، ميموف الوكيمي
، أطروحة لنيؿ الدكتوراه في الحقوؽ، وحدة التكويف والبحث حوؿ قانوف "مقارنة
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األعماؿ، جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية 
. 2007- 2006واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

: الرسائص- 2
 الفعؿ غير المبرر لألجير، أية حماية الستقرار عالقات الشغؿ "، خالد زرايكة

، بحث لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في قانوف الشغؿ والتحوالت "الفردية
االقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف الثاني عيف الشؽ، الدار البيضاء، 

 .2007-2006برسـ السنة الجامعية 

 رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "استقرار التعاقدي في قانوف الشغؿ: "خالد بنياشـ ،
العميا المعمقة في قانوف الشغؿ والتحوالت االجتماعية واالقتصادية، جامعة 

الحسف الثاني، عيف الشؽ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار 
 . 2007- 2006البيضاء، السنة الجامعية 

 رسالة لنيؿ دبمـو "الفصؿ لخطا جسيـ في ضوء مدونة الشغؿ"، رشيد الزعيـ ،
الدراسات العميا المعمقة في قانوف الشغؿ والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، 

-2006جامعة الحسف الثاني عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
2007. 

 رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا "فسخ عقد العمؿ الفردي"، الصديؽ بزاوي ،
المعمقة في القانوف الخاص، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعي 

 .1991-1990الحسف الثاني، عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغؿ الفردية، "، عبد القادر بوبكري
، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، "دراسة مقارنة

جامعة محمد األوؿ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة 
 .2005-2004الجامعية 
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 حدود اإلرادة المنفردة في إنياء عقد الشغؿ غير محدد "، كاميميا القدميري
، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة، وحدة قانوف الشغؿ والتحوالت "المدة

االقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف الثاني عيف الشؽ، الدار البيضاء، 
 .2007- 2006السنة الجامعية 

 رسالة "اآلثار القانونية لإلعفاء الجماعي ألسباب اقتصادية"، ميموف الوكيمي ،
لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في قانوف األعماؿ، جامعة الحسف الثاني، 
كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، عيف الشؽ، الدار البيضاء، 

 .1999-1998السنة الجامعية 

 الفصؿ ألسباب تكنولوجية أو ىيكمية أو ما يماثميا أو اقتصادية "، نورة زرواؿ
، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة، -"دراسة مقارنة- أو إغالؽ المقاولة

، "قانوف الشغؿ والتحوالت االجتماعية واالقتصادية: "وحدة التكويف والبحث
-2006جامعة الحسف الثاني عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

2007. 

 

 

البخوث : 
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RESUME 
 

Le nouveau code du travail contient de nouvelles dispositions qui ont 

pour objet d’organiser les relations entre employeurs et salariés, et tout 

particulièrement l’article 41 dudit code. 
 

Parmi les profondes problématiques qui constituent des points de 

discorde entre la doctrine et la jurisprudence on trouve «la question du 

choix entre la réintégration au travail ou l’indemnisation pour 
licenciement abusif». 

 

L’intérêt de ce sujet réside dans le fait de savoir  : dans quelle mesure 

le tribunal à recours au pouvoir discrétionnaire lorsqu’il y a lieu de trancher 

les litiges en ayant à choisir entre l’un des volets de la problématique, et 

cela sans porter atteinte aux droits des parties et notamment ceux du salarié, 

la partie la plus faible. 

Pour reprendre à cette question, nous avons opté pour le plan suivant : 

-1
ere  

partie  : le cadre juridique de la problématique. 

-2
éme 

partie : la problématique à travers la pratique judiciaire. 

Suite à l’étude et à l’analyse du sujet nous pouvons faire les 

constatations  suivantes : 

1-l’action pour la réintégration au travail et indemnisation pour 

licenciement abusif doivent faire l’objet de la même action pour 

permettre au tribunal de choisir entre l’une et l’autre des solutions. 

2-exclure la demande visant à la réintégration au travail, sauf si 

cette option est stipulée dans le contrat d’embauche ou dans les 

conventions collectives de travail. 

3-le tribunal ne peut imposer la réintégration que suite à l’accord 

entre les parties au conflit car le refus d’exécution constituerait un 

mépris aux jugements et arrêt judiciaires. 
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4- le législateur se doit d’intervenir afin de légiférer sur la question 

spécifique de la réintégration du salarié, mais aussi afin de 

déterminer le montant de l’indemnisation pour rupture abusive du 

contrat. 

Cela aura pour effet immédiat de permettre les bases d’un système 

judiciaire en matière sociale spécialisé indépendant et doté d’une 

méthodologie qui le différencie de son origine civile. 

Au finale le système sera plus a même de protéger les salariés, les 

employeurs, la stabilité de l’emploi et d’enor de l’économie 

nationale. 

 

 


