
 مكافأة نهایة الخدمة

 الفلسطیني العمل قانون من) 45( المادة في ورد ما حولها القانونیون اختلف التي للجدل یرةالمث موراأل من

 نهایة مكافأة في الحق العمل من سنة مضىأ الذي للعامل" التالي بالنص جاءت التي 2000 لسنة )7( رقم

 ساعات احتساب دون تقاضاه جرأ أخر أساس على العمل في قضاها سنة كل عن شهر أجرة مقدارها خدمة

  ".السنة كسور الغرض لهذا وتحسب االضافیة العمل

 یستحق حتى عمله في العامل یمضیها نأ یجب التي المدة حول التساؤل من نوع یثیر النص هذا نأ شك وال

 یمضي الذي العامل نأ قال من فمنهم المادة تلك حكامأ تفسیر حول الّشراح اختلف وقد خدمة، نهایة فأةمكا

 المدة حدد عندما للمعنى قاصداً  كان المشرع لكون وذلك خدمة نهایة ةأمكاف یستحق من هو فقط بالعمل سنة

 تتبع التي للكسور الإ هو ما النص نهایة في الوارد السنة كسور احتساب نأو  النص، بدایة في المذكورة

 خدمة نهایة ةأمكاف یستحق ال عمله في سنة یمضِ  لم الذي العامل أن بمعنى لى،و األ للسنة التالیة السنوات

  .المعنى لذلك وفقاً 

 التي العمل قانون من )6( بالمادة ورد ما وخاصة المشرع مقاصد لتحقیق أقرب رأینا في وهو ّاخر رأي وهناك

 فالغایة عنها، التنازل یجوز ال التي العامل لحقوق االدنى الحد تمثل القانون هذا في الواردة االحكام نأ تبین

 ساسيأ حق من العامل یحرم نأ من سمىأ المشرع نأ شك وال ،العامل مصلحة تحقیق هو هنا النص من

  .لمذكورةا )6  (بالمادة الوارد بالحكم نفسه مناقضاً  الخدمة نهایة ةأمكاف وهو

 لما القیاس وأ المعیار بیان هو منه الهدف كان السنة، مضاءإ لةأمس على نص حین المشرع أن تقدیرنا وفي

 بل ة،أالمكاف العامل یستحق حتى العام انهاء اشتراط منها الغرض یكن ولم عمل سنة كل عن العامل یستحق

  .بالعمل قضاها التي المدة مع تتناسب ةأالمكاف من نسبة سنة من قلأ عمله على مضى الذي العامل یستحق

 مثالً " شهرأ عشرة" لنقول عمله على سنة یمضِ  لم الذي العامل مصیر حول اؤلتس نثیر نأ هنا لنا بد وال

 یستحق فهل مشروع غیر لسبب خدماته عن ستغناءباإل العمل صاحب وقام المدة محدد غیر عمله عقد وكان

 نأ المعقول من وهل تعسفي فصل بدل یستحق هنا العامل نأ فیه شك ال مما.... تعسفي؟ فصل بدل هنا

 أن صوصاً وخ بالعمل قضاها فترة عن خدمة نهایة ةكمكافأ أساساً  مفترض تعویض من ویحرم ذلك یستحق
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 يأل العقد انتهى ذاإ وأ ،مشروعاً  الفصل ولوكان بفصله العمل صاحب قام ذاإ ةالمكافأ تلك یستحق العامل

 ذاإ وأ ةأالمنش غالقإب العمل صاحب قیام بسبب العقد انتهى ذاإ وأ به، للعامل وأ العمل بلصاح ید ال سبب

  .رادتهإ بمحض العمل العامل ترك

 عشر حدىإ لمدة عمل المثال سبیل على نهأ لمجرد الخدمة نهایة ةأمكاف من هنا العامل حرمان نأ شك وال

 مضت قد عمل مدة عن عمالهم تجاه ملتزاماتهإ من للتخلص مبرراً  عملال صحابأ یعطي ،العام یتم ولم شهراً 

 قبل خرآب العامل إلستبدال العمل صاحبب  یدفع رماأل هذا نأ یضاً أ شك وال ةأمكاف بموجبها العامل یستحق

 یستحق وال المدة تلك عن تعسفیاً  فصالً  العامل یستحق نأ یعقل وهل خرآل عامل من وهكذا العام ینهي نأ

 مدد عن عمل صاحب من كثرأ لدى عمل نأو  سبق الذي العامل یحرم نأ ایضاً  یعقل وهل ةأمكاف بدل هاعن

  !ولىاأل السنة كسور یستحق ال نهأب النص تفسیر لمجرد عام عن منها كل تقل سابقة

 من العامل یحرم نأ ذلك نأش من نأو  العمل مشرع وغایات یتنافى ذلك نأ لىإ نشیر نأ لنا بد ال خیراً أو 

 مدة العمل صاحب لدى عمل الذي العامل یحرم نأ یبرر ما هناك ولیس القانون بموجب له مكفوله حقوق

 تلك نأ وخصوصاً  ذلك من الحكمة هي فما العام یتم لم نهأ لمجرد یوماً  وعشرین وتسعة شهراً  عشر حدىإ

  .حقوقه من دنىاأل الحد له وتحقق العامل مصلحة لتراعي شرعت قد حكاماأل

  

قاضيال  

  الدباس اسامة
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