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 شكر وتقدير

وبعد يطيب لي وانا  والسالم على من ال نبي بعده  والصالةلذكره  الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحاً 

الدكتور عبدالوهاب  إلىبوافر الشكر وعظيم التقدير  أتقدمن أاختتم جهدي العلمي المتواضع هذا 

ذ اكرمني بتوجيهاته إ عليه واألشراف المعمري الذي كان له الفضل في اختيار موضوع البحث 

والهفوات  األخطاءالتي جنبتني الكثير من  السديدة ومقترحاته وتوصياته الدقيقةوقراءاته  القيمة العلمية

فجزاه هللا عنا وعن العلم  األصدقاء وصحبه اآلباءورعاية  فكان يلقاني في تواضع العلماء العلمية

عرفان لعماده كليه الحقوق في جامعه ال بجزيل الشكر ووافر أتقدمكما  خير الجزاء.  أمانتهالذي حمل 

لجنه  وأعضاءبالشكر وامتناني لرئيس  وأتقدمفي قسم القانون  األفاضل أساتذتيولجميع  األسراء

فرصه  القيمةجد في مالحظاتهم أوانا على يقين بانني س األطروحةلتفضلهم قبول مناقشه هذه  المناقشة

وحده وانه   من نقص فالكمال هلل  ما شابهامما علق بها من الشوائب ولتكملة  الرسالةلتنقيه هذه 

اشكر  الدكتور الفاضل  داخليين وكذلك أعضاءن  اشكر اللجنة المناقشة للبحث  من أ أيضاً ليسعدني 

 العضو  الخارجي . 
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 بإشراف

 الدكتور عبد الوهاب المعمري

 

 ملخص

شراف يقوم على اإل  هم الموضوعات في قانون العمل فهوأعلى تعسف صاحب العمل من  ةتعد الرقاب

 حماية العامل من إيقاععلى وتعمل تجاه العامل في ممارسة صالحياته صاحب العمل  حقعلى 

، وفي هاذا البحث  سيتم مناقشة مشكلة تعسف  صاحب العمل في العقوبات بشكل مخالف للقانون 

استعمال الصالحيات  الممنوحه له بموجب عقد العمل الفردي في مواجهة العامل لألجابة على السؤال 

 الرئيسي للبحث وهو ما هو مدا الرقابه على تعسف صاحب العمل في عقد العمل الفردي ؟ 

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استعراض صور التعسف واوجه الرقابة القانونية 

والقضائية عليها وتوصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات ، اهمها ماتوصل اليها الباحث أن  

ر تعسفه للقضاء األردني دور فعال في حماية حقوق العامل تجاه صاحب العمل في حال ممارسة األخي

تجاه العامل في انهاء عقد العمل دون اشعار وذلك من خالل االحكام القضائية التي اقرت مبادئ 

 قانونيه في غاية االهمية في هذا الشأن .

( المتعلقه بحق صاحب 28واهم التوصيات التي اوصى بها الباحث مراجعة نصوص فقرات المادة )

 نات للعاملين تحميهم من الفصل التعسفي .العمل في فصل العامل بحيث يضاف اليها ضما

عقد العمل الفردي ، التعسف في استخدام الحق ، الرقابة القانونية ، الرقابة  الكلمات المفتاحية:

 القضائية.     
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 المقدمـة:

جي وازدياد عدد السكان الوسيلة الوحيدة التي ولولم تعد الوظيفة العامة في ظل التطور التكن

الفرد في تأمين دخله ، وقد كان لتطور القطاع الخاص األثر الكبير في التطور االقتصادي،  عليهايعتمد 

ومن المعروف أن عملية التطور تعتمد على العنصر البشري والتطور الصناعي، وقد أدى ذلك الى 

ا بين إقبال كبير نحو العمل في القطاع الخاص، ومن هنا برزت الحاجة الى تنظيم العالقة القانونية م

 عامل ورب العمل حقوقهما والتزاماتهما.للالعامل ورب العمل من خالل قانون العمل الذي بين 

قانونية، منها أن طرفي  إشكالياتظهور عدة  إلىومع اتساع نطاق العمل والعمال فقد أدى ذلك 

والعامل من حيث اإلرادة والرضا وصاحب العمل هو الطرف القوي، غالباً عقد العمل غير متكافئين 

الى قبول  اً حاجاته ومتطلباته، لذلك نجده مضطر إلشباعالعمل  إلىهو الطرف الضعيف، وهو بحاجة 

 شروط الطرف اآلخر وهو صاحب العمل.

، ويقع على عاتق المجتمع واجب حماية هذا عليهوبما أن العمل يُعد حقاً لكل إنسان وواجباً 

يمارسون العمل بصورة تبعية، ال بصورة  نيالحق، وذلك من خالل تنظيم حقوق األشخاص الذ

شراف صاحب العمل، وتغدو حقوقهم عرضة للضياع، لذلك إو إدارةمستقلة، بحيث يكونون تحت 

نظم قانون العمل األردني حقوق العامل، ونص على حماية حقه في األجر وفي أداء العمل بعيداً عن 

 المنشأة.تعسف صاحب العمل الذي يملك سلطة تنظيم العمل داخل 

مهماً على تشريع العمل األردني وخاصة التعديالت  اً وقد شهدت السنوات األخيرة تطور

األخيرة  والتي  كان لها أثر كبير في تعزيز الحمايات التشريعية للعمل، إال أن هذا التطور لم يواكبه 

في  أوالقضائية،  لإلجراءاتالحماية البديلة  إجراءاتفي  أوتطور ملحوظ في السياسات والبرامج، 

في تفعيل التأمينات االجتماعية، وفي المقابل شهدت هذه السنوات  أوتوعية العمال وأصحاب العمل، 

دعوات من البعض لتحقيق ما أسموه بمرونة سوق العمل ويقصد به تخفيف القيود المفروضة على 

كان من الممكن مناقشتها  صاحب العمل في سبيل التحلل من االلتزام التعاقدي مع العمال، وهي دعوات

لو رافقتها تحقيق هذه الحمايات والتأمينات والسياسات والبرامج، أما بغيرها فسيكون ما يسمى 

 األمن الوظيفي في خطر. أوباالستقرار الوظيفي 

سيتم تسليط الضوء على موضوع عالقة صاحب العمل مع العامل، وحدود  ،وفي هذه الدراسة

ى الواقع التطبيقي سواء من حيث العالقة بين طرفي العمل وتطوراتها صالحيات صاحب العمل، وعل

 او من حيث الوسائل الرقابية على تعسف صاحب العمل تجاه العامل.

 


