دراسة في نص المادة  34من قانون العمل
أوالً ـ في القانون:
نصت المادة  34من قانون العمل عمى ما يمي حرفيتو:
ّ
ك ّل اتفاق مخالف ألحكام ىذا الفصل بما يتعمق بمدة العمل واإلجازات ىو باطل حكماً ولألج ار

أن يستفيدوا من اإلتفاقات واألنظمة األكثر فائدة ليم.
ثانياً ـ في الفقه:


إستناداً لممادة المذكورة أعاله ،اعتبر المشترع األحكام العائدة ألوقات العمل ومدتو
واإلجازات عمى مختمف أنواعيا أحكاماً تتعمق بال نتظام العام .وبالتالي ،فإ ّن ك ّل اتفاق

ورب العمل بشكل مخالف ليذه األحكام يعتبر باطلً بطلناً مطمقاً.
يبرم بين األجير ّ



إن اإلتفاقات المبرمة بين األج ار وأرباب العمل وكذلك األنظمة الداخمية لممؤسسات
ّ

والتي تمنح األج ار حقوقاً أكثر فائدة من تمك المنصوص عنيا في قانون العمل ،تبقى

قائمة لمصمحتيم وتصبح بالتالي وفي حال اتساميا بطابع اإلستمرار واإلستقرار حقوقاً
مكتسبة ليم تحول دون رجوع أرباب العمل عنيا تحت طائمة فسخ العقد عمى كامل
مسؤوليتيم.
(مؤلف القاضي محمد عمي الشخيبى والدكتور ادوار حنا والدكتور انطوان عبود ،الوسيط في
قانون العمل ،الجزء الول ،صفحة )443


إن اإلجازات تعتبر من النظام العام وقد أورد قانون العمل المبناني تنظيماً لإلجازات التي
ّ
يحق فييا لمعامل الحصول عمييا واإلجازات تعتبر حقاً لو والتي يمتزم بموجبيا صاحب
ّ

العمل بمنح األجير إجازاتو بمقتضى القانون المذكور ولو لم يطالب بيا العامل بل حتى
ولو تنازل العامل عن حقو فييا.


إن القواعد المتعمقة باإلجازات تتعمق بالنظام العام ،وال يعني سكوت العامل عن المطالبة
ّ
بإجازتو سقوط حقّو ،بل يظ ّل حقو قائماً.

(مؤلف صادر بين التشريع واالجتهاد ،العمل ،صفحة )402

ثالثاً ـ في إتفاقيات العمل الدولية:
نصت المادة  4من اإلتفاقية ذات الرقم  25لمنظمة العمل الدولية والمتعمقة باإلجازات

ّ
السنوية المدفوعة األجر عمى ما يمي:
يعتبر باطلً أي اتفاق لمتخمي عن الحق في الجازة السنوية مدفوعة الجر أو التنازل عنها.
نصت المادة  9من االتفاقية ذاتيا عمى ما يمي:
 كما ّ
ال يؤثر أي حكم في ىذه االتفاقية عمى أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين
العمال يكفل شروطا أفضل من الشروط الواردة في ىذه االتفاقية.
أصحاب العمل و ّ
حق اإلجازة السنوية بأجر أو التنازل عن
إن ك ّل اتفاق بترك ّ
 استناداً لممادتين المذكورتينّ ،
ي قانون أو حكم أو عرف
يمس أ ّ
ىذا الحق يعتبر باطالً وليس في اإلتفاقية المذكورة ما ّ
تنص عميو
العمال يشتمل عمى شروط أفضل مما ّ
أو إتفاق معقود بين أصحاب العمل و ّ
ىذه اإلتفاقية.

رابعاً ـ في االجتهاد:

 القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية ،الغرفة السادسة ،تاريخ ،3991/4/31
الرئيس العوجي والمستشاران نور الدين وغنطوس ،المنشور في مؤلف صادر بين

التشريع واالجتهاد ،العمل.

يجب تفسير قواعد العمل القانونية وفقاً لما ىو أصمح لمعامل كمما كانت القاعدة تحتمل

التفسير عمى اكثر من وجو.

يتبين أ ّن تكريس أولوية مصمحة األجير في القانون المبناني جا
 من خالل ما تقدمّ ،
متوافقاً مع أحكام اإلتفاقية ذات الرقم  25لمنظمة العمل الدولية والمتعمقة باإلجازات
السنوية المدفوعة األجر.

