
 

 

 

 

  بعض المبادئ القانونية حول القضايا الشغلية و التعويضات 

المالية  التي من الممكن أن يتمتع بها العامل  نتيجة إنهاء عقد 

 شغل من جانب واحد و دون موجب قانوني 

  

كثيرا ما تــــتكرر األسئلة التي تطرح على المحامي المباشر للقضايا الشغلية                

 :والتي تدور في مجملها حول النقاط التالية 

 

 هل يحق لصاحب العمل أن يضع حدا للعالقة الشغلية بدون سبب ؟: أوال 

  كيف يتم إثبات الطرد التعسفي ؟

  كيف يحمي العامل حقه في التعويض ؟؟

، فٍُ حق صاحب غير محددة المدة أو محددة المدةنعً بمه جأمٌد، وٍهٍا مانت طبٌعة اىعالقة اىشغيٌة  

اىعٍه أُ ٌنهً اىعالقة اىشغيٌة إٍا ىوجود سبب جدي أو حجى  دوُ سبب جدي ، إال أنه قد ٌجد اىعاٍه 



نفسه أٍاً ٍشمية مبٌرة هً مٌف ٌثبت أُ إنهاء عقد شغيه ٍُ قبٌه اىطرد اىجعسفً ؟ ومٌف ٌثبت أُ 

 ٍشغيه قد ٍنعه ٍُ ٍواصية اىعٍه ؟  

  ٍثاهعندٍا ٌجعرض اىعاٍه إىى ٍضاٌقات فً اىعٍه جهدف إلنهاء اىعالقة اىشغيٌة ٍُ قبه صاحب اىعٍه 

ٍنعه ٍُ دخوه ٍمجبه، أو جغٌر ٍفاجٌح اىٍمجب، فإنه ٍطاىب بإثبات ٍثه هاجه اىجصرفات إعجٍادا عيى 

اإلثبات فً اىقضاٌا اىشغيٌة حر و ٍرُ، ٌٍمُ اإلعجٍاد عيى اىوثائق ٍهٍا مانت  )جٌٍع األدىة اىٍٍمنة 

مٍا ٌٍمنه اإلسجعانة بعده جنفٌذ ىٍعاٌنة ٍنعه ٍُ ٍباشرة  (طبٌعجها و إعجٍادا حجى عيى شهادة اىشهود  

إال أنه فً صورة أُ صاحب اىعٍه ىً ٌٍنع اىعاٍه ٍُ اىعٍه، فإُ ٍغادرة اىعاٍه ىٍرمز عٍيه  , اىعٍه 

 .ال ٌعد ٍُ قبٌه اىطرد اىجعسفً  (اىجعيه بأُ اىجو ىً ٌعد ٍالئٍا  )دوُ ٍوجب 

ننصح اىعاٍه بعدً اىجسرع و إسجباق األحداخ، فقد ٌجد صعوبات فً إثبات اىطرد  أٍاً اىٍحمٍة خاصة 

 .و أُ صاحب اىعٍه فً أغيب اىحاالت ٌعاٌُ عدً حضوره بواسطة عده جنفٌذ 

  ماهي حقوق العامل في حالة الطرد   ؟: ثانيا 

،   إسجحقاق (اىطرد اىجعسفً  )قطع اىعالقة اىشغيٌة ٍُ جانب واحد، ودوُ ٍوجب قانونً  ٌجرجب عُ 

  (حسب ٍجية اىشغه  ) ىجعوٌضات اىجاىٌةاىعاٍه ه

قد ٌجضٍُ عقد اىشغه أو بعض االجفاقٌات اىجٍاعٌة فً قطاعات ٍعٌنة إٍجٌازات وحقوق : ٍالحظة 

  :   (ٌجً إعجٍاد األفضه  )أفضه ٍُ جيك اىواردة بٍجية اىشغه 

:مكافـــأة نـــــهاية الخدمـــة - 1  

: ٍُ ٍجية اىشغه ٌسجحق اىعاٍه عُ قطع اىعالقة اىشغيٌة  22حٌخ عٍال باىفصه   

  أشهر 6عُ مه شهر عٍه فعيً دوُ أُ جججاوز اىٍمافأة أجرة  (عٍه  ) أجرة ٌوً 

 مو ذىل فً بَا األخٌر اىشهر ءأثنا اىَعنً اىعاٍو مسبه اىذي األجر اعحَاد ٌحٌ اىَنافأة إلحجساب و

  .ٍصارٌف اسحرجاع صبغة ىها ىٍسث اىحً االٍحٍازات

في أغلب الحاالت وعلى مستوى التطبيق يتم القضاء لدى الدوائر الشغلية بالمحكمة  : مالحظة

.  اإلبتدائية بتونس  لصالح العامل بكامل هذه المنحة  

:رد التـــــعسفي ــغرامة الــــط- 2  

: ٍُ ٍجية اىشغه ٌجً احجساب قٌٍة غراٍة اىطرد اىجعسفً ماىجاى23ًحٌخ عٍال باىفصه   

على قاعدة بين  أجرة شهر  وشهرين  عن كل سنة عمل فعلي  على أن ال تتجاوز هذه الغرامة في 

. شهر باالعتماد على األجر الخام مهما كانت األقدمية24جميع الحاالت أجر   

وٌجوىى اىقاضً اىشغيً  جقدٌرها  حسب اىضرر اىالحق باىعاٍه إعجٍادا عيى اىصفة اىٍهنٌة واألقدٌٍة 

باىٍؤسسة و اىسُ و قٌٍة األجر إضافة ىوضعٌجه اىعائيٌة و ٍدى جأثٌر اىطرد عيٌه مٍا ٌجً ٍراعاة 

. ظروف اىٍؤسسة اىجً ٌعٍه بها واألسباب اىداعٌة إلنهاء اىعالقة اىشغيٌة  



  إذا ماُ عقد اىشغه ٍحدد اىٍدة فإُ غراٍة قطع اىعالقة اىشغيٌة بصفة جعسفٌة جساوي

 . ٍجٍوع األجور بعنواُ األشهر اىٍجبقٌة ٍُ عقد اىشغه (فً أحسُ اىحاالت)

ٍُ اىناحٌة اىعٍيٌة غاىبا ٍا جقضً اىٍحامً اىجونسٌة بأجرة شهر واحد فقط عُ مه سنة قضاها  : مالحظة

.  اىعاٍه فً اىعٍه   

  :إلاعالم بإنهاء عقد الشغل غرامة - 3

.حسب ٍجية اىشغه  جقدر غراٍة اإلعالً بإنجهاء عقد اىشغه بأجرة شهر عٍه فعيً  

من الناحية العملية فإن إتجاه الدوائر الشغلية بالمحكمة اإلبتدائية بتونس متجه للقضاء  : مالحظة

.بالمنحة كاملة    

  : الخــــــــالصة

و اىجً ٌٍمُ ىيعاٍه أُ ٌطاىب بها واىواقع  (اىحد األدنً اىٍضٍوُ ىمافة اىعٍاه  )هذه اىٍنح اىرئٌسٌة  *

إحجسابها  إعجٍادا عيى قاعدة األجر اىخاً، وعيى اىفجرة اىجً قضاها  اىعاٍه فً  اىعٍه، إضافة ألسباب 

 .إنهاء اىعالقة اىشغيٌة  

فً صورة موُ عقد اىشغه ٌجضٍُ بعض  اإلٍجٌازات و اىجعوٌضات اإلضافٌة، فإُ اىٍحمٍة جأخذها * 

 .بعٌُ اإلعجبار و ٌجً جحدٌد اىجعوٌضات عيى ضوئها 

  :املطالبة باملنح و التعويضات التي لم يكن العامل يتقاضاها أثناء العمل- 4

بٍناسبة نشر اىقضٌة اىشغيٌة أٍاً اىٍحمٍة ٌٍمُ ىيعاٍه أُ ٌطاىب فً نفس اىوقت إضافة ىيجعوٌضات 

اىٍجرجبة عُ إنهاء اىعالقة اىشغيٌة، بجٌٍع اىٍسجحقات واىٍنح اىجً ماُ ٍحروٍا ٍنها أثناء اىعالقة اىشغيٌة 

مٍا ٌحق ىيعاٍه أُ ٌطاىب باىفارق فً األجر، فقد ٌموُ  (..... ٍنحة اىجنقه , ٍنحة ىباس اىشغه   : ٍثاه,

 اىعاٍه ٌجقاضى أجرا أدنى ٍُ األجر اىٍحدد ىه وفق اىجصنٌف و سيً األجور 

 

كم تدوم القضية الشغلية ؟ و متى يتحصل العامل على مستحقاته  المالية عن :  ثانيا  

   الطرد التعسفي ؟

فً أغيب اىحاالت  ٌجً اىفصه فً اىقضاٌا اىشغــــيٌة فً فجرة زٍنٌة جقدر بٌُ سنة و نصـــــف  و ثالثة 

 .ٌموُ بعدها اىحمً قابال  ىيجنفٌذ  (عُ اىطـــــورٌُ  اإلبــــــجدائً و اإلسجئنافً  )سنوات   

 ال يمكن أن يكون الحكم قابال للتنفيذ إال بعد إنتهاء اإلستئناف 

,  إذا ماُ اىٍشغه ٍُ اىٍؤسسات اىصغرى و ٌخشى أُ ٌجوىى اىجفرٌط فً ٍماســـبه :مالحظة هامة 

وهــــــو ,   (....مٍبٌوجر , أثاخ ٍمجب , آالت , سيع  )ال بد ٍُ إجراء عقية جحفظٌة عيى ٍٍجيماجه 

ففً مثٌر ٍُ اىحاالت وبعد جهد وطوه , ٍا ٌضٍُ ىيعاٍه الحقا فرصة جنفٌذ اىحمً اىصادر ىفائدجه 

وهو ٍا ٌجعه اىحمً اىصادر ىفائدجه دوُ قٌٍة , إنجظار ال ٌجد اىعاٍه أٌة ٍماسب ىٍشغيه قابية ىيجنفٌذ 

 .أو جدوى ىعدً إٍمانٌة جنفٌذه ٍع جمبد ٍصارٌف طائية 



  ماهي مصاريف القضية ؟ وهل يجب على العامل الحضور الجلسات بالمحكمة ؟:  ثـــالثا  

مٍا ,  ال بد ٍُ اإلشارة إىى أُ اىعاٍه ٌٍمنه أُ ٌرفع اىقضٌة ٍباشرة ودوُ اىٍرور عبر جفقدٌة اىشغه 

إال أنه فً صورة جميٌف ٍحاًٍ فإنه سٌعفى ٍُ , ٌٍمنه أُ ٌجوىى اىدفاع عُ نفسه دوُ جميٌف ٍحاًٍ 

وٌموُ ٍطاىبا باىحضور  إال  فً اىجيسة اىصيحٌة اىجً ٌعقدها اىسٌد اىقاضً اىشغيً , حضور اىجيسات 

و اىجً ٌسعى ٍُ خالىها اىقاضً ىصيح بٌُ  (اىعاٍه و صاحب اىعٍه  )بٍمجبه بحضور اىطرفٌُ 

 اىطرفٌُ 

اىٍصارٌف اىجً سٌجمبدها اىعاٍه جنحصر فً أجرة اإلسجدعاء ىيجيسة عُ طرٌق عده ٍنفذ و اىجً 

 . دٌنار 50ججراوح قٌٍجها حواىً 

فً خصوص أجعاب اىٍحاًٍ فإنها ججحد حسب صعوبة اىٍيف و جشعبه وثبوت اىطرد اىجعسفً ٍُ عدٍه 

 فً اىٍائة مأقصى حد عُ جٌٍع األطوار و عُ مافة 20إال أنها فً اىغاىب ٍا ججحد فً حدود نسبة 

 اىٍراحه بٍا فٌها جنفٌذ اىحمً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


