
 

 من قانون العمل 34المادة  دراسة في نص  

 :في القانونـ واًل أ

 :من قانون العمل عمى ما يمي حرفيتو 34نّصت المادة 
جرا  ولأل باطل حكماً جازات ىو اتفاق مخالف ألحكام ىذا الفصل بما يتعمق بمدة العمل واإل كلّ 

 .كثر فائدة ليمنظمة األفاقات واألتن يستفيدوا من اإلأ
 

 :في الفقه ثانيًا ـ

 حكام العائدة ألوقات العمل ومدتو ، اعتبر المشترع األأعاله ستنادًا لممادة المذكورةإ
اتفاق  كلّ  نّ إف ،وبالتالي. نتظام العامبال حكامًا تتعمق أنواعيا أجازات عمى مختمف واإل

 .بطلنًا مطمقاً  باطلً عتبر حكام ي  مخالف ليذه األ العمل بشكل   جير وربّ برم بين األي  
  ّنظمة الداخمية لممؤسسات رباب العمل وكذلك األأجرا  و تفاقات المبرمة بين األاإل إن

كثر فائدة من تمك المنصوص عنيا في قانون العمل، تبقى أجرا  حقوقًا والتي تمنح األ
ستقرار حقوقًا ستمرار واإلوفي حال اتساميا بطابع اإلقائمة لمصمحتيم وتصبح بالتالي 

رباب العمل عنيا تحت طائمة فسخ العقد عمى كامل أمكتسبة ليم تحول دون رجوع 
 .مسؤوليتيم

مؤلف القاضي محمد عمي الشخيبى والدكتور ادوار حن ا والدكتور انطوان عب ود، الوسيط في )
 (443 ول، صفحةقانون العمل، الجزء ال 

  ّورد قانون العمل المبناني تنظيمًا لإلجازات التي أعتبر من النظام العام وقد اإلجازات ت   إن
لو والتي يمتزم بموجبيا صاحب  حقاً عتبر جازات ت  فييا لمعامل الحصول عمييا واإل يحقّ 

حتى المذكور ولو لم يطالب بيا العامل بل بمقتضى القانون  جير إجازاتواألالعمل بمنح 
 .لعامل عن حقو فييالو تنازل او 

  ّجازات تتعمق بالنظام العام، وال يعني سكوت العامل عن المطالبة القواعد المتعمقة باإل إن
 .حقو قائماً  جازتو سقوط حّقو، بل يظلّ إب

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



 

 :في إتفاقيات العمل الدوليةـ ثالثًا 
  جازات اإلب والمتعمقة لمنظمة العمل الدولية 25ذات الرقم تفاقية اإلمن  4المادة نّصت

 :عمى ما يمي مدفوعة األجرالالسنوية 
 .ية مدفوعة الجر أو التنازل عنهاجازة السنو في ال اتفاق لمتخمي عن الحق   أي   عتبر باطلً ي  
 

  عمى ما يمي من االتفاقية ذاتيا 9كما نّصت المادة: 
أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين  ىىذه االتفاقية عميؤثر أي حكم في ال  

 .ال يكفل شروطا أفضل من الشروط الواردة في ىذه االتفاقيةأصحاب العمل والعمّ 
 

 و التنازل عن أجازة السنوية بأجر اإل اتفاق بترك حقّ  كلّ  ، إنّ استنادًا لممادتين المذكورتين
و عرف أو حكم أقانون  يّ أ تفاقية المذكورة ما يمّس عتبر باطاًل وليس في اإلي   ىذا الحق

عميو  مما تنّص فضل أال يشتمل عمى شروط العمّ صحاب العمل و أتفاق معقود بين إو أ
 .تفاقيةىذه اإل

 
 :في االجتهادـ رابعًا 
  31/4/3991السادسة، تاريخ القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة، 

الرئيس العوجي والمستشاران نور الدين وغنطوس، المنشور في مؤلف صادر بين 
 .التشريع واالجتهاد، العمل

صمح لمعامل كمما كانت القاعدة تحتمل د العمل القانونية وفقًا لما ىو أيجب تفسير قواع
 .التفسير عمى اكثر من وجو

 
  ّجا   في القانون المبناني جيرولوية مصمحة األأ ستكري نّ أن من خالل ما تقدم، يتبي

جازات اإلب المتعمقةو لمنظمة العمل الدولية  25 رقمال ذات تفاقيةاإل حكامأمتوافقًا مع 
  .مدفوعة األجرالالسنوية 

 
 


