قـرارات المحـاكـم
قرارات محكمة النقض ذات العالقة بالعمل المصرفـي وموظفـي المصارف

التمهيد
�أ�صدرت املحاكم الفل�سطينية خالل ال�سنوات املا�ضية العديد من الأحكام التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ب�شكل
كبري على �سري العمل امل�صرفـي.
وحيث ان جمعية البنوك فـي فل�سطني ت�سعى دائم ًا �إىل رعاية م�صالح �أع�ضائها وحتقيق املنفعة لهم ،ملا لهذا
املو�ضوع من �أثر على عمل امل�صارف العاملة فـي فل�سطني فقد بادرت جمعية البنوك وبالتعاون مع مكتب
�إتقان للخدمات اال�ست�شارية �إىل تبني خطة لتجميع الأحكام الق�ضائية ذات العالقة بالعمل امل�صرفـي.
وفـي هذا االطار مت جتميع بع�ض الأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن حمكمة النق�ض والتي مت�س امل�سائل ذات
العالقة بالعمل امل�صرفـي وبالعاملني فـي امل�صارف.
ويعترب هذا الإ�صدار اخلطوة الأوىل فـي طريق جتميع قرارات املحاكم ون�شرها فـي �إ�صدارات دورية
لتعميمها على الدوائر القانونية فـي البنوك حتقيق ًا للفائدة وا�ستيفاء العرب بهدف درا�ستها وحتليلها
وحتديد �أي ثغرات فـي القوانني ال�سارية والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على امل�صارف من �أجل العمل على
تفاديها م�ستقب ًال.
ولإجناح هذه املبادرة وحتقيق الفائدة ف�إن اجلمعية �ستقوم بالتن�سيق مع املكتب الفني فـي جمل�س الق�ضاء
الأعلى لتزويدها ب�أي قرارات ت�صدر عن حمكمة النق�ض فـي ق�ضايا البنوك ،كما �ستقوم اجلمعية �أي�ض ًا
بالتعميم على كافة امل�ست�شارين القانونيني فـي البنوك من �أجل تزويدها بالأحكام ذات العالقة بالعمل
امل�صرفـي بهدف جتميعها و�إ�صدارها ب�شكل دوري.
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القسم األول

القضايا ذات العالقة بالعمل المصرفـي

الف�صل الأول

الحجية القانونية للعقود والمستندات البنكية

قرار رقم  2010/232نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

للبنك وح�سب ال�شروط الواردة فـي عقد فتح احل�ساب �أن يوقف احل�ساب فـي �أي وقت وفق ًا لإرادته املنفردة.
ب�إغالق احل�ساب فقط يتحدد املبلغ امل�ستحق الأداء من قبل العميل.
قرار رقم  2008\117نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

بغ�ض النظر عن الت�سمية التي تطلقها البنوك على عقودها وم�ستنداتها ،للمحكمة مطلق احلرية فـي ا�ستخال�ص نوع العقد
بنا ًء على ما يرد فـي بنود العقد �أو امل�ستند ومن واقع ن�صو�صه.
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قرار رقم  2004/14نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

عقد االعتماد املايل هو من الأعمال التي تعترب عمال جتاري ًا بالن�سبة للبنك لأنه من الأعمال امل�صرفـية التي �أ�سبغ عليها امل�شرع
�صفة الأعمال التجارية ح�سب قانون التجارة ال�ساري� ،أما بالن�سبة للعميل فـيختلف الأمر فـيما �إذا كان تاجر ًا �أم الـ ف�إذا كان
تاجر ًا اعترب العقد جتاري ًا بالتبعية ،مل �إذا مل يكن تاجر ًا فـيعترب العقد مدني ًا بالن�سبة له .ويعترب ذلك مهم ًا عند الإثبات بحيث
�إذا اعترب العمل جتاري ًا فللعميل ا�ستعمال كافة و�سائل الإثبات املقرر فـي املواد التجارية �أما �إذا اعترب العمل مدني ًا فانه ال يجوز
�إثباته �إال بالو�سائل العادية للإثبات .وفـي هذه احلال �أي�ضا �إذا كان العميل مدني ًا فان البنك ي�صبح مقيد ًا بو�سائل الإثبات ح�سب
قانون البينات وال ي�ستطيع الإثبات بكافة و�سائل الإثبات كما لو كان العميل جتاري ًا.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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قرار رقم  2008\25نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

�أن البند الوارد فـي عقد فتح االعتماد املايل وامل�ستخدم من قبل البنوك والذي ين�ص على ت�صريح العميل ب�أن دفاتر البنك وقيوده
وح�ساباته �صحيحة ونهائية بالن�سبة لهما و�أنهما يعتربانها بينة قاطعة لإثبات املبالغ امل�ستحقة �أو التي �ست�ستحق مبوجب العقد...
يعترب تناز ًال من العميل عن الطعن فـي �صحة ال�شهادات ال�صادرة عن البنك �أو طلب مراجعة احل�سابات هو حرمان للعميل من
حق التقا�ضي املكفول مبوجب القانون .وعليه يعترب من ال�شروط املخالفة للنظام العام لأن حق التقا�ضي من احلقوق التي ال يجوز
التنازل عنها مقدم ًا ،مما يعني �أن هذا ال�شرط باطل.
�أن م�س�ألة اعتبار �أن دفاتر البنك وقيوده وح�ساباته �صحيحة ونهائية ال ي�سلب العميل حقه فـي الطلب من املحكمة تعيني خبري
حما�سبي لتدقيق قيود البنك �إذ �أن �إجراء اخلربة يعترب من البينات التي تبنى عليها الأحكام الق�ضائية.
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الف�صل الثاين
الشيكات

معار�ضة ال�ساحب فـي وفاء ال�شيك
قرار رقم  2009\61نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ميتنع على البنك امل�سحوب عليه الوفاء بقيمة �شيك حلامله فـي حال وجود معار�ضة من �ساحبه .فـي حال قام البنك باالمتناع
عن الوفاء بقيمة ال�شيك بناء على معار�ضة ال�ساحب وقام بحجز مبلغ ال�شيك وفق ما جرى عليه العرف امل�صرفـي ف�إن البنك
فـي هذه احلال يكون قد ت�صرف وقف ًا للقانون .وان �إلزام البنك بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة بالتكافل والت�ضامن
مع ال�ساحب يعترب خمالفا للقانون.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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قرار رقم  2009\61نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ال يجوز لل�ساحب �أن يعار�ض فـي وفاء قيمة �شيك للم�ستفـيد الن القانون يرتب على �إ�صدار ال�شيك انتقال ملكية مقابل الوفاء املوجود لدى
البنك من ذمة ال�ساحب �إىل ذمة امل�ستفـيد بحيث ي�صبح البنك حائز ًا �أو مودع ًا لديه مبلغ ال�شيك الذي �أ�صبح ملك ًا للم�ستفـيد بعد �أن كان
مملوك ًا لل�ساحب �صاحب احل�ساب وال يجوز لل�ساحب �أن ي�سرتده من امل�سحوب عليه �أو �أن ي�أمره بعدم الدفع �إال �إذا �ضاع ال�شيك �أو �أفل�س
حامله .وهذه املعار�ضة �إمنا �أجيزت حفاظ ًا على حق احلامل املالك ال�شرعي لل�شيك ال�ضائع� ،أو دائنيه فـي حالة �إفال�سه ولي�س مل�صلحة
ال�ساحب الذي مل يعد له حق فـي مقابل الوفاء.
البنك ملزم باحرتام �أمر ال�ساحب باملعار�ضة بالوفاء:
على البنك االلتزام ب�أمر ال�ساحب بعدم الوفاء بال�شيك باعتباره نائب ًا عنه ولو كانت املعار�ضة غري �صحيحة الن البنك ال ميلك �صالحية
التحقق من �صحة �أو عدم �صحة املعار�ضة �إال �أن عليه فـي الوقت ذاته �أن ميتنع عن رد مقابل الوفاء �إىل ال�ساحب متى طلب منه ذلك الن
ملكية مقابل الوفاء خرجت من ذمة ال�ساحب و�أ�صبحت ملك ًا للحامل وال يجوز �أن ينزعها منه احد �إال بحكم ق�ضائي .وعلى البنك �أي�ضا
االحتفاظ مبقابل الوفاء فـي ح�ساب خا�ص �إىل �أن يتم الف�صل فـي املعار�ضة بحكم ق�ضائي �أو �أن تتم الت�سوية الودية بني �أ�صحاب النزاع
ف�إذا دفع البنك مقابل الوفاء لأي من ال�ساحب �أو احلامل رغم اخلالف على ملكيته بينهما وتبني �أن من ا�ستلمه ال حق له فـيه يكون البنك
م�س�ؤو ًال �أمام الطرف الآخر ويلزم بالوفاء له مرة �أخرى ثم يعود على من دفع له املبلغ بدعوى ا�سرتداد ما دفع دون حق.
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م�س�ؤولية ال�ساحب واملظهرين عند دفع قيمة ال�شيك /الت�ضامن فـي دفع قيمة ال�شيك:
قرار رقم  2011\147ورقم  2011\178نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

�ساحب ال�سند وقابله ومظهره و�ضامنه االحتياطي م�س�ؤولون جميع ًا جتاه حامله على وجه الت�ضامن مما يعني �أن هذا الت�ضامن
ين�سحب على �ساحب ال�شيك وقابله ومظهره.
كل ما يدفع من �أ�صل قيمة ال�شيك ترب�أ منه ذمة �صاحبه ومظهريه و�ضامنيه االحتياطيني.
الت�ضامن ال�صرفـي يقوم على وحدة الدين بحيث يحق حلامل ال�سند مطالبة املدينني جمتمعني ومنفردين بكامل القيمة
وال�سبب فـي ذلك �أن التزامات املوقعني على ال�سند ن�ش�أت ب�صورة متعاقبة مما يعني انه كلما انتقل ال�سند من حامل �إىل �آخر
يعترب كل ملتزم �ضامن ًا للملتزمني الالحقني له وم�ضمونا من ال�سابقني عليه.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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ال�شيك ك�أداة وفاء بالأجرة
قرار رقم  2009\331نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ال�ستخدام ال�شيك ك�أداة وفاء بالأجرة يجب �أن يكون ال�شيك م�صادق ًا عليه من البنك امل�سحوب عليه حتى يعترب عر�ض ًا
حقيقي ًا وقانوني ًا للأجرة املطلوبة.

تزوير ال�شيكات
حق البنك ب�إجراء القيد العك�سي بالن�سبة لل�شيكات املعادة ب�سبب التزوير
قرار رقم  2010/212نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

فـي حال �إعادة �شيك مودع فـي احل�ساب للتح�صيل ب�سبب تزوير ال�شيك فان �إجراء القيد العك�سي بقيمة ال�شيك فـي
ح�ساب العميل يتوقف على �إثبات عدم حت�صيل قيمة ال�شيك فعلي ًا و�إعادة ال�شيك حتى يتمكن من الرجوع على ال�ساحب
واملظهرين.
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م�س�ؤولية البنك الناجتة عن �صرف �شيكات مزورة
قرار رقم  2012/413نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

فـي حال عر�ض ال�شيكات املزورة على البنك من قبل �شخ�ص ح�سن النية ف�إن اخلط�أ يقع على عاتق البنك لأن ال�شيك ور�صيده
يكون فـي موقع البنك والتواقيع حمفوظة لدى البنك وان ال�شخ�ص حامل ال�شيك حتى لو كان �صراف ًا فهو غري ملزم بفح�ص
ال�شيكات التي بحوزة البنك �صاحب الفح�ص وامل�س�ؤولية.

تطبيق قاعدة «اجلزائي يعقل املدين» فـي حالة ال�شيكات املزورة
قرار رقم  2004/102نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

�إقامة �شكوى جزائية بتهمة التزوير و�إ�ساءة االئتمان واالختال�س فـي ال�شيك يوقف �سري الدعوى املدنية للمطالبة
بقيمة ال�شيك  -قيام النيابة العامة بطلب حجز �شيك مطعون فـيه بالتزوير يوقف الدعوى اال�ستئنافـية للمطالبة
املالية بقيمة ال�شيك.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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تظهري ال�شيكات و�أنواعه
التظهري التوكيلي
قرار رقم  2011/483نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

التظهري التوكيلي للبنك ينطبق عليه �أحكام الوكالة بني البنك والعميل التي تنتهي بتمام العمل املوكل به ،وهي فـي هذه احلال
حت�صيل قيمة ال�شيك من امل�سحوب عليه فـي غرفة املقا�صة وقيدها فـي ح�ساب العميل.
قرار رقم  2012/14نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين :

ال�شيك باعتباره ورقة جتارية يقبل التداول بالتظهري �شريطة �أن يكون دفعه �إىل �شخ�ص م�سمى �سواء ذكر فـيه كلمة «�أمر»
�أم ال� .أحكام التظهري التي تنطبق على �سند ال�سحب تنطبق على ال�شيك مما يعني �أن التظهري التوكيلي ال يتم �إال مبقت�ضى
بيانات معينة ن�ص عليها القانون ذلك �أن الأ�صل فـي التظهري �أن يكون ناقال للملكية وال تتبدل �صفته هذه �إال �إذا ورد فـيه ن�ص
�صريح يفـيد التوكيل.
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التظهري التوكيلي ين�شئ بني البنك والعميل عالقة وكالة تخ�ضع للتقادم املدين
قرار رقم  2011/483نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

تظهري ال�شيك تظهري ًا توكيلي ًا للبنك ال يعد من قبل العالقات امل�صرفة بني العميل وامل�صرف بحيث �أن عالقة البنك فـي
عميله فـي هذه احلال تعترب عالقة موكل بوكيله ،وعليه ال يتم تطبيق التقادم ال�صرفـي على هذه العالقة بل التقادم املدين.

حق البنك ب�إعادة �شيكات العميل �إذا جتاوز �سقف الت�سهيالت املمنوحة له على احل�ساب اجلاري
قرار رقم  2009/394نق�ض حقوق رام اهلل
من حق البنك �إعادة ال�شيكات امل�سحوبة على ح�ساب �إذا جتاوز العميل �سقف الت�سهيالت عن املبلغ املتفق عليه ابتداء بني العميل
والبنك.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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الف�صل الثالث

الفائدة القانونية

حق البنك بتعديل ن�سبة الفائدة املحددة فـي العقد بالزيادة او بالتخفـي�ض
قرار رقم  2010/381نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

حتى فـي الأحوال التي يت�ضمن فـيها عقد البنك �أن من حق البنك تعديل الفائدة القانونية فـي الأحوال التي يراها منا�سبةـ
يجب على البنك �أن يقيم الدليل على �أن �سعر الفائدة قد زاد �أما ح�سب قرار من جمل�س الإدارة فـي البنك �أو من قبل �سلطة
النقد بحيث ال يتم االعتماد فقط على ما جاء فـي العقد ب�أن للبنك زيادة �سعر الفائدة فـي الأحوال التي يراها منا�سبة .كما
ال يجوز للبنك �أن يربر رفع �سعر الفائدة باالعتماد على تعميم �سلطة النقد ب�ش�أن رفع الرقابة على ن�سبة الفائدة لدى البنوك
�إذ �أن من �ش�أن هذا التعميم �أن يخلق جو من التناف�س بني البنوك مما يعني �أن �سعر الفائدة �سينخف�ض ولي�س العك�س.
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الفائدة على الودائع وحق البنك بتعديلها
قرار رقم  2004\91نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

عند قيام البنك بربط وديعة بفائدة متفق عليها مع العميل ال يحق للبنك القيام بتعديل �سعر الفائدة �سواء بالرفع �أو التخفـي�ض
قبل انتهاء مدة الربط بغ�ض النظر عن كون عقد فتح احل�ساب لدى البنك ين�ص على جواز تغيري �سعر الفائدة من وقت �إىل
�آخر .قيام البنك بتعديل �سعر الفائدة يتم بعد �إ�شعار العميل �صاحب احل�ساب بذلك �سواء بالرفع �أو بالتخفـي�ض.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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الف�صل الرابع
حسابات الجاري مدين

قرار رقم  2009/394نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

عقد ح�ساب اجلاري مدين يعطي احلق للبنك فـي �إنهاء العقد قبل انتهاء مدته الأ�صلية �أو املجددة دون بيان الأ�سباب مع املطالبة
بالت�سديد وذلك ح�سب �أحكام قانون التجارة ال�ساري� .أن ما يحدد كون العقد هو عقد ح�ساب جاري مدين �أو ح�ساب ب�سيط هو
ما يدون فـي العقد نف�سه.
حق البنك ب�إعادة �شيكات العميل �إذا جتاوز �سقف الت�سهيالت املمنوحة له على احل�ساب اجلاري
من حق البنك �إعادة ال�شيكات امل�سحوبة على ح�ساب �إذا جتاوز العميل �سقف الت�سهيالت عن املبلغ املتفق عليه ابتداء بني العميل
والبنك.
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قرار رقم  2012/260نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ح�سب �أحكام قانون التجارة ال�ساري ،ف�إن العمليات امل�صرفـية التي ال ذكر لها فـي الباب اخلام�س من هذا القانون ال يطبق
عليها �أحكام قانون التجارة بل القانون املدين .وعليه ،ف�إن عملية فتح ح�ساب جاري من قبل البنك ب�شكل م�ستقل بعد اغالق
احل�ساب  -على الرغم من كون احل�ساب اجلديد يحمل نف�س رقم احل�ساب اال�صلي يطبق عليه احكام القانون املدين لعدم
ورود هذه العملية �ضمن العمليات التي مت الن�ص عليها فـي الباب اخلام�س (الباب املتعلق باحل�ساب اجلاري) من قانون التجارة
ال�سابق الذكر.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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تعريف احل�ساب اجلاري
قرار رقم  2009\152نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

احل�ساب اجلاري كما �أف�صحت عنه �إرادة امل�شرع فـي قانون التجارة يكون م�ؤداه �أن يتم ت�سجيل الدفعات فـي ح�ساب واحد مل�صلحة
الدافع ودين ًا على القاب�ض بحيث ي�صبح الر�صيد النهائي عند �إقفال احل�ساب دين ًا م�ستحق ًا ومهي�أً للأداء.
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�إغالق احل�ساب اجلاري يحدد املبلغ املرتتب على العميل دفعه
قرار رقم  2010/232نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين :ب�إغالق احل�ساب فقط يتحدد املبلغ امل�ستحق الأداء من قبل العميل.

�إ�شعار العميل ب�إغالق احل�ساب
قرار رقم  2009/152نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

مل ي�شرتط القانون قيام البنك بتبليغ فاحت احل�ساب بكتاب �إغالق احل�ساب.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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�إثبات ر�صيد احل�ساب اجلاري بعد �إغالقه مبوجب ك�شف مف�صل
قرار رقم  2010\261نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

يتكون احل�ساب اجلاري من دفعات خمتلفة هي عمليات �إيداع و�سحب تندمج فـي احل�ساب بحيث ي�صبح الر�صيد النهائي وحده
عند �إقفال احل�ساب دين ًا م�ستحق ًا ومهي�أً للأداء �سواء مل�صلحة العميل �أو البنك ولكن هذا ال يعفـي البنك من �إثبات الر�صيد املدين
فـي احل�ساب مبوجب ك�شف مف�صل يبني ما جرى فـي احل�ساب من عمليات �سحب و�إيداع.

قرار رقم  2010\57نق�ض حقوق رام اهلل
مالحظة :هذا القرار يتناق�ض مع قرار حمكمة النق�ض رقم  2009/152ال�سابق ذكره
املبد�أ القانوين:

احل�ساب اجلاري �أو احل�ساب حتت الطلب يكون دائما دائنا ل�صالح العميل وال يجوز �صرف �شيكات على املك�شوف حتى لو قام
العميل بتفوي�ض البنك بك�شف احل�ساب اجلاري اخلا�ص به.
يجب على البنك تقدمي بينة للمحكمة انه قام ب�إبالغ العميل ب�إغالق ح�سابه ،قيام البنك ب�إبراز كتاب �إغالق احل�ساب يعترب غري
كاف ،يجب على البنك �أن يثبت �إخطار العميل ب�إغالق ح�سابه عن طريق الربيد �أو عن طريق ت�سليمه كتاب الإغالق بيده �أو غري
ذلك من الو�سائل املتاحة واملتعامل بها.
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الف�صل اخلام�س

خصم األوراق التجارية

قرار رقم  2011/125نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

خ�صم الكمبياالت عند تظهريها للبنك تظهري ًا ناق ًال للملكية يجعل البنك حام ًال �شرعي ًا لها ،وعليه يجب �أن يتم ال�سداد
للبنك ذاته املظهر له وفـي تاريخ اال�ستحقاق ولي�س فـي ح�ساب امل�ستفـيد الأ�صلي من الكمبيالة الذي لديه ح�ساب لدى البنك،
�إذا مت الوفاء بطريقة �أخرى فان ذلك ال يربئ ذمة العميل جتاه البنك.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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الف�صل ال�ساد�س

التقادم الصرفـي

قرار رقم  2009/387نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ين�ص قانون التجارة ال�ساري �أنه وبالرغم من انق�ضاء ميعاد التقادم على �سائر الأوراق التجارية ف�إنه يجوز للدائن �إقامة
الدعوى �ضمن مدة التقادم العادي املدين بطلب احلق الذي من اجله �أعطيت الورقة التجارية ،وتقبل الورقة التجارية فـي
معر�ض البينة لإثبات هذه الدعوى .وعليه طاملا �أن املدعي ي�ستند فـي دعواه �إىل �أ�صل احلق وهو املطالبة املالية مبوجب �شيك
فان كال املطالبة املالية وال�شيك املقدم خا�ضعني للتقادم املدين ولي�س التجاري �أو ال�صرفـي.

التظهري التوكيلي ين�شئ بني البنك والعميل عالقة وكالة تخ�ضع للتقادم املدين
قرار رقم  2011/483نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

تظهري ال�شيك تظهري ًا توكيلي ًا للبنك ال يعد من قبل العالقات امل�صرفة بني العميل وامل�صرف بحيث �أن عالقة البنك فـي
عميله فـي هذه احلال تعترب عالقة موكل بوكيله ،وعليه ال يتم تطبيق التقادم ال�صرفـي على هذه العالقة بل التقادم املدين.
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الف�صل ال�سابع
األحكام القضائية األجنبية الصادرة لمصلحة البنوك الوافدة

قرار رقم  2004\8نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

قرار احلجز ال�صادر عن مدعي عام عمان ال ميكن تنفيذه فـي الأرا�ضي الفل�سطينية الن قراره ال ميتد �إىل خارج حدود
اخت�صا�صه والن �صاحبة االخت�صا�ص وال�صالحية هي املحاكم الفل�سطينية فـي هذه املناطق بغ�ض النظر عن كون البنك ذو
العالقة بنك وافد وكون الإدارة الرئي�سية للبنك املذكور قائمة فـي الأردن طاملا �أن تلك الإدارة ال ميكنها �سحب القرارات
ال�صادرة عن جهة ق�ضائية خارج فل�سطني على فروعها داخل فل�سطني ،حيث �أن تبعية البنك الوافد الذي يقع مركز �إدارته
الرئي�س فـي الأردن على �سبيل املثال تكون فقط فـي الأمور الإدارية ومبا ين�سجم مع القوانني ال�سارية فـي فل�سطني.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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الف�صل الثامن
القرارات الصادرة فـي الطلبات المستعجلة ال تقبل الطعن بالنقض

قرار رقم  2010/130نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

القرارات ال�صادرة فـي الطلبات امل�ستعجلة ال تعد �أحكاما نهائية وال تقبل الطعن بالنق�ض.
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الف�صل التا�سع

سندات الرهن

قرار رقم  2006/40نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

لرئي�س حمكمة البداية �إرجاء بيع العقار الذي و�ضع ت�أمين ًا لدين وملرة واحدة �إذا اقتنع رئي�س املحكمة ب�أن لدى املدين
جما ًال وا�سع ًا لت�سديد الدين امل�ستحق عليه �أو �أن بيع املال ي�سبب له �ضائقة ال داعي لها� ،أما �إذا تعلق طلب ت�أخري تنفـيذ
البيع باملزاد العلني لأ�سباب �أخرى كاالدعاء بالربا الفاح�ش �أو �إجراء حما�سبة فان �صالحية النظر فـي الطلب تكون
للمحكمة التي تنظر الدعوى �أو لقا�ضي الأمور امل�ستعجلة.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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قرار رقم  2003/23نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

يجب ل�صحة و�ضع العقار ت�أمينا للدين بيان ما �إذا كان م�ؤجرا �أم ال مع بيان مدة الإجارة �إذا كان م�ؤجرا كما تق�ضي بذلك
املادة ( )5من قانون و�ضع الأموال غري املنقولة ت�أمينا للدين رقم  46ل�سنة .1953اال ان عدم ذكر ذلك فـي �سند املداينة
ال يبطله.
ميتنع على املحاكم �أن تنظر فـي دعاوى الإيجار خالفا ملا هو مدون فـي �سندات الإدانة امل�شار �إليها فـي املادة ( )5من القانون
املذكور.
لي�س للمحاكم �أن ت�ؤخر معامالت املزايدة والإحالة والتخلية فـي حالة اعرتا�ض املدين على ما �أجرته دوائر ت�سجيل الأرا�ضي
من معامالت ،ويجوز لها ذلك �إذا كان الإعرتا�ض ين�صب على �أمور �أخرى كالإدعاء بوفاء الدين �أو الإبراء منه.
ال يجوز وقف تنفـيذ �سند الدين بالإ�ستناد �إىل عقد �إيجار لي�س له تاريخ ثابت �سابق لتاريخ �سند الدين �أو بالإ�ستناد �إىل عقد
�إيجار غري حمدد املدة �أو بالإ�ستناد �إىل عقد �إيجار مل ترد الإ�شارة �إليه فـي �سند الإدانة.
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القسم الثاني

القضايا ذات العالقة بموظفـي البنوك

مالحظة :الق�ضايا والقرارات التي مت اال�ستناد �إليها فـي هذا الق�سم تعترب من الق�ضايا املهمة التي من �ش�أنها
�أن تنظم العالقة بني البنك وموظفـيه ،مع الإ�شارة �إىل انه لي�س كل الق�ضايا املذكورة كانت البنوك طرف ًا فـيها.

الف�صل الأول

مطالبة موظف البنك بالفائدة القانونية على حقوقه العمالية

قرار رقم  2009/62و  2009/65نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ي�شرتط للحكم بالفائدة القانونية �أن ين�ص القانون الذي يطبق على العالقة بني املدعي واملدعى عليه �أن للمدعي احلق
باملطالبة بالفائدة على املبلغ املدعى به ،وطاملا انه ال يوجد ن�ص فـي قانون العمل �أو �أي قانون �آخر يحكم العالقة بني املدعي
واملدعى عليه (العامل و�صاحب العمل) يجيز احلكم بالفائدة على مبلغ التعوي�ضات امل�ستحقة للعامل وفق �أحكام القانون،
ف�إن احلكم بالفائدة فـي هذه احلال يكون غري قانوين وال ي�ستند �إىل قانون.
قرار رقم  2010/379و  2010/93نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

مبا �أن قانون العمل ال�ساري يخلو من ن�ص قانوين يجيز احلكم فـي الفائدة القانونية على التعوي�ضات العمالية� ،إذ ال يوجد
حق للعامل فـي املطالبة بالفائدة القانونية على التعوي�ضات العمالية امل�ستحقة له الن الأ�صل فـي احلكم فـي الفائدة القانونية
�أن يكون من�صو�ص ًا عليها فـي القانون الذي ينظم عالقة املدعي باملدعى عليه.
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قرار رقم  2010/606نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

مل ين�ص قانون العمل ال�ساري على جواز احلكم بالفائدة القانونية على امل�ستحقات العمالية وال على ربط املبلغ بجدول غالء
املعي�شة كون املطالبة باحلقوق العمالية تخ�ضع لقانون العمل اخلا�ص وان املطالبة بالفائدة وربط املبلغ بجدول غالء املعي�شة
ال ت�ستند �إىل ن�ص قانوين يربرها.
قرار قم  2011/201نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ال يجوز احلكم بالفائدة القانونية فـي املطالبات النا�شئة عن عقد العمل لعدم وجود ن�ص فـي قانون العمل يجيز احلكم
بالفائدة القانونية وكذلك ال تن�ص �أحكام قانون العمل على ربط املبلغ املحكوم به بجدول غالء املعي�شة.
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الف�صل الثاين
قيام الموظف بدفع رسوم الدعاوى العمالية ضد البنك

قرار رقم  2009/204نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

الإعفاء من دفع الر�سوم جاء مل�صلحة العامل فقط ال مل�صلحة �صاحب العمل ،الدعاوى غري مدفوعة الر�سوم واملقامة من
�صاحب العمل تعترب غري مقبولة.
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قرار رقم  2009/160طلب  2009/22نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

املطالبة بالأجور عن املدة الباقية من عقد العمل ت�ستند �إىل �شرط �صريح فـي ذلك العقد ولي�س للقواعد العامة فـي القانون
املدين للتعوي�ض عن ال�ضرر النا�شئ عن ف�سح العقد قبل انتهاء مدته ،وعليه فان الدعوى فـي هذه احلال تعترب من قبيل
الدعاوى العمالية التي يتعلق مو�ضوعها بالنزاع على الأجور وعليه تكون الدعوى معفاة من الر�سوم.
تكليف العامل بالقيام بعمل يختلف فـي نوعه ودرجته عن العمل املتفق عليه فـي العقد لكن بذات الأجر وقبول العامل بذلك
يعترب تعدي ًال لأحد �شروط العقد الذي يحكم العالقة بني الطرفـني ولي�س عقد ًا جديد ًا .وعليه� ،إذا كان العقد حمدد املدة ف�إن
ذلك يعترب تعديال فـي �شروط العقد حمدد املدة نف�سه وال يتحول بذلك العقد �إىل عقد غري حمدد املدة.
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الف�صل الثالث

عناصر عقد العمل

قرار رقم  2009/350نق�ض حقوق رام اهلل
طلب مدين رقم 2009/58

املبد�أ القانوين:

حتى يعترب العقد عقدا للعمل وبالتايل يطبق عليه قانون العمل و�أحكام الف�صل التع�سفـي مبقت�ضى القانون يجب �أن تتوافر
فـي العقد العنا�صر التالية:
عنا�صر عقد العمل:
تبعية العامل لرب العمل
ح�صول العامل على اجر لقاء عمله.
يق�صد بالتبعية �أن ي�ضع العامل نف�سه فـي خدمة رب العمل وحتت �إدارته و�إ�شرافه وان ير�سم له طريق العمل وحدوده ويحا�سبه
عن عمله.
توافر ركن الإ�شراف ال يعني �أن يتتبع �صاحب العمل العامل با�ستمرار �أثناء قيامه بعمله.
�أما الأجر فهو املقابل العيني �أو النقدي املتفق عليه الذي يدفعه �صاحب العمل للعامل مقابل عمله وال تدخل فـي ذلك العالوات
والبدالت.
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الف�صل الرابع
إنهاء خدمة العامل ألسباب فنية أو خسارة مالية

قرار رقم  2008/92نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ح�سب �أحكام قانون العمل فان �صاحب العمل ميكنه �إنهاء عقد العمل فـي حالتني :احلالة الأوىل� :إذا وجدت �أ�سباب فنية تطلبت
�إعادة تنظيم امل�ؤ�س�سة مبا ي�ضمن ا�ستمرار ن�شاطها وذلك بدمج بع�ض الأق�سام �أو �إغالق بع�ضها �أو اال�ستغناء عن بع�ض الن�شاطات
�أو الفروع وما ي�ستتبع ذلك من �إلغاء بع�ض الوظائف وتقلي�ص عدد العمال ل�ضغط امل�صروفات وحت�سني الأداء� .أو احلالة الثانية� :إذا
حلقت ب�صاحب العمل خ�سارة فادحة (ج�سيمة) حملته على التقليل من الإنتاج �أو �ضغط امل�صروفات بتقلي�ص عدد العمال حلماية
امل�ؤ�س�سة من االنهيار.
خ�سارة �صاحب العمل املالية فـي �سنة واحدة ال تعترب مربر ًا كافـي ًا لإنهاء عقد عمل املوظف الن الأعمال التجارية قد تك�سب فـي �سنة
وتخ�سر فـي �سنة �أخرى .لذلك يتعني �إقامة الدليل على تكرار اخل�سارة عدة �سنوات متوالية ب�سبب احلالة االقت�صادية العامة �أو
ب�سبب ك�ساد حل بها حتى يكون لإنهاء عقد العمل ما يربره ،كما �أن اخل�سارة التي تربر �إنهاء عقد العمل هي من الأمور الن�سبية التي
تختلف باختالف حجم املن�ش�أة وطبيعة عملها وعدد عمالها.
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يجب على �صاحب العمل �إ�شعار وزارة العمل حتى تتمكن من التحقق من جدية املربرات والدواعي التي اقت�ضت تقلي�ص عدد العمال
وعدم اتخاذ الأزمة االقت�صادية للم�ؤ�س�سة مدخ ًال ل�صاحب العمل للتع�سف وف�صل العامل بدون �سبب.
مبا �أن �صاحب العمل مل يقم ب�إلغاء الوظيفة التي كان املوظف ي�شغلها �إذا فف�صل املوظف ا�ستناد ًا �إىل حجة تقلي�ص عدد العمال
�أو ب�سبب اخل�سائر الفنية ال يعترب فـي حمله وال يعترب �سبب ًا لف�صل العامل وعليه فان ف�صل العامل فـي هذه احلال يعترب من باب
الف�صل التع�سفـي.
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الف�صل اخلام�س

عقد العمل محدد وغير محدد المدة

قرار رقم  2009/55نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

العقد حمدد املدة هو الذي يحدد �سريانه مبدة معينة من تاريخ �إبرامه وينتهي بانق�ضاء هذه املدة .عند وجود ن�ص فـي عقد
العمل ي�شري �إىل �أن العقد يجدد تلقائي ًا ما مل يتم �إ�شعار العمل قبل مدة معينة من التجديد من قبل �صاحب العمل بانتهاء
العقد ،فان العقد فـي هذه احلال ال ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته بل ال بد �أن يخطر �صاحب العمل العامل برغبته فـي �إنهاء
العقد فـي املوعد املحدد (قبل �شهر من انتهاءه مث ًال �أو املدة املعينة فـي عقد العمل) وبعك�س ذلك فان العقد ال ينتهي بانتهاء
مدته بل يظل قائم ًا وملزم ًا لطرفـيه.
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قرار رقم  2009/419نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ال يجوز �أن تزيد املدة الق�صوى لعقد العمل حمدد املدة لدى �صاحب العمل مبا فـيها ذلك حاالت التجديد عن
�سنتني متتاليتني ،وعليه� ،إذا ا�ستمر طرفا عقد العمل حمدد املدة فـي تنفـيذه بعد انق�ضاء مدته اعترب غري
حمدد املدة .لكن فرق امل�شرع بني االتفاق ال�صريح واالتفاق ال�ضمني وا�شرتط العتبار العقد حمدد املدة فـي
حاالت التجديد �أن يتم االتفاق على املدة املحددة �صراحة �أما �إذا انتهت املدة املتفق عليها فـي العقد وا�ستمر
طرفاه فـي تنفـيذه � ،أي كان االتفاق �ضمني ًا ،اعترب العقد غري حمدد املدة.
بالن�سبة ملكاف�أة نهاية اخلدمة فان امل�شرع مل يفرق بني عقد العمل حمدد املدة والعقد غري حمدد املدة بحيث
جاء ن�ص املادة  45من قانون العمل عاما وعليه ي�ستحق العامل الذي �أم�ضى فـي العمل مدة �سنة مكاف�أة نهاية
خدمة �سواء كان عقده حمدد �أم غري حمدد املدة.
عدم جواز احلكم ببدل الف�صل التع�سفـي فـي عقود العمل حمددة املدة
احلكم ببدل الف�صل التع�سفـي �إذا توافرت �شروطه يكون فـي عقود العمل غري حمددة املدة ولي�س فـي عقود
العمل حمددة املدة.
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الف�صل ال�ساد�س

فصل الموظف تعسفـيًا

قرار رقم  2008/265نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ح�سب قانون العمل فان �إنهاء العقد غري حمدود املدة يكون فـي حاالت وجود �أ�سباب موجبة لذلك و�إال اعترب ف�ص ًال تع�سفـي ًا،
وعليه فان �إنهاء عقد العامل الذي يعمل ب�أجرة معينة وا�ستبداله بعامل باجرة اقل �أو ب�أجرة يومية ال يعد �سبب ًا موجب ًا لإنهاء
العقد ويعترب �إنهاء العقد فـي هذه احلال ف�صال تع�سفـي ًا.
قرار رقم  2009/94و  2009/101نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

بالن�سبة الحت�ساب التعوي�ض املرتتب على الف�صل التع�سفـي فانه لهذه الغاية يتم احت�ساب ك�سور ال�سنة لغايات احت�ساب هذا
التعوي�ض.
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قرار رقم  2005/87نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

عبء �إثبات الف�صل التع�سفـي يقع على عاتق الذي يدعيه.
ال يوجد تناق�ض بني احلكم ببدل مكاف�أة نهاية اخلدمة وبدل الف�صل التع�سفـي.
قرار رقم  2008/55نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

حدد قانون العمل ال�ساري احلاالت التي يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل من طرف واحد .وعليه ،ف�إن قيام �صاحب
العمل بف�صل العامل دون توافر �أي من هذه احلاالت تعترب ف�ص ًال تع�سفـي ًا وبدون مربر .بالإ�ضافة �إىل انه فـي حال عدم
قيام �صاحب العمل ب�إ�شعار الوزارة ب�إنهاء عقد عامل فان ف�صل املوظف فـي هذه احلال يعترب من باب الف�صل التع�سفـي.

قرار رقم  2009/419نق�ض حقوق رام اهلل
عدم جواز احلكم ببدل الف�صل التع�سفـي فـي عقود العمل حمددة املدة
احلكم ببدل الف�صل التع�سفـي �إذا توافرت �شروطه يكون فـي عقود العمل غري حمددة املدة ولي�س فـي عقود
العمل حمددة املدة.
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الف�صل ال�سابع
اإلجازات السنوية

قرار رقم  2009/94و  2009/101نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

يقع على �صاحب العمل �إثبات �أن العامل قد ا�ستوفى �إجازاته ال�سنوية .تعطل العمل لفرتات خالل ال�سنة ال يلغي حق العامل
فـي الإجازة ال�سنوية ما دام انه كان م�ستعد ًا للعمل.
فـي حال كان العمل ال يعد من الأعمال اخلطرية �أو ال�ضارة بال�صحة فان العامل ي�ستحق �إجازة �سنوية مدتها �أ�سبوعان عن
كل �سنة مبا ال يزيد عن �إجازة �سنتني.
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الف�صل الثامن

دفع رسوم الدعوى فـي حال وجود عمل إضافـي

قرار رقم  2010/152نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

املطالبة ببدل �ساعات العمل الإ�ضافـي تخ�ضع للر�سوم القانونية واجبة الدفع لأنها ال تخ�ضع لقانون العمل وال تعفى من
الر�سوم ح�سب �أحكام قانون العمل ال�ساري.
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قرار رقم  2010/659نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

حدد قانون العمل �ساعات العمل بخم�س و�أربعني �ساعة فـي الأ�سبوع ،لكن يجوز االتفاق مع �صاحب العمل على �ساعات عمل
�إ�ضافـية ال تتجاوز اثني ع�شر �ساعة فـي الأ�سبوع .الإعفاء من الر�سوم الق�ضائية ي�شمل الأجور عن �ساعات العمل املحددة فـي
القانون ،وملا كان القانون قد �أجاز االتفاق على �ساعات عمل �إ�ضافـية ال تتجاوز ال � 12ساعة فـي الأ�سبوع فانه ي�ستفاد من ذلك
�أن �أجور �ساعات العمل الإ�ضافـي املذكورة ي�شملها الإعفاء من الر�سوم الق�ضائية �أما �أجور �ساعات العمل الإ�ضافـي التي تزيد عن
ذلك ف�إنها ال تعد من احلقوق التي يرتبها قانون العمل و�إمنا تخ�ضع لأحكام القانون املدين واملطالبة بها غري معفاة من الر�سوم.
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الف�صل التا�سع
إنهاء خدمة موظف فـي البنك

قرار رقم  2004/181نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

فـيما عدا حاالت ال�ضرورة �أو فـي حال القوة القاهرة ،وفـي حال مت ت�شغيل العامل فـي عمل يختلف فـي نوعه ودرجته اختالف ًا
بين ًا عن العمل الذي اتفق عليه مبقت�ضى عقد العمل ،ف�إنه يحق للعامل فـي هذه احلال �أن يرتك العمل وان يحتفظ بحقوقه
القانونية بعد �إ�شعار �صاحب العمل بذلك.
ال يجوز التنازل عن حقوق العامل املقررة مبوجب قانون العمل مثل مكاف�أة نهاية اخلدمة وذلك حلماية العامل من ت�سلط رب
العمل �أثناء فرتة العمل وت�أثريه على العامل ليتنازل عن حقوقه التي قررها له القانون م�ستغ ًال حاجته للعمل� .إال �أن الأجر
ي�ستثنى من هذه القاعدة الن الأجر يتقرر باتفاق الطرفـني (العامل ورب العمل) وميكن لهما االتفاق على تخفـي�ض �أو وزيادة
الأجر �أثناء فرتة العمل فـي حال ن�ش�أت ظروف طارئة .وفـي حال �سكوت العامل على تخفـي�ض راتبه يعترب تناز ًال عن معار�ضته
على ذلك ،وال يحق له بعدها املطالبة بفرق الأجور �أو املطالبة بعد ذلك باملكاف�أة ح�سب الأجر املحدد فـي العقد.
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قرار رقم  2011/201نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

فـي الدعاوى العمالية املرفوعة على �شركة م�ساهمة خ�صو�صية فان ال�شركاء فـي ال�شركة ال يعتربون م�س�ؤولون عن ديون
والتزامات ال�شركة �إال مبقدار ح�صة كل واحد منهم وفـي هذه احلال تعترب ال�شركة هي اخل�صم ولي�س ال�شركاء.
�إذا ترك العامل العمل بعد ا�ستمراره فـيه �أكرث من خم�س �سنوات فانه ي�ستحق  3/2مكاف�أة نهاية اخلدمة وفقا لأحكام قانون
العمل ال�ساري.
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كتاب �إنهاء عقد العمل من قبل البنك
قرار رقم  2009/73نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

فـي حال وجود تناق�ض ما بني حمتوى كتاب �إنهاء العمل املر�سل �إىل العامل والكتاب املوجه لوزارة العمل لإ�شعارها ب�إنهاء
خدمات العامل تكون العربة لل�سبب الوارد فـي الكتاب املوجه �إىل العامل.
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الف�صل العا�شر

الحصول على تصريح عمل للموظف

قرار رقم  2008/280نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

احل�صول على ت�صريح عمل هو واجب رب العمل ولي�س العامل .وعدم متكن �صاحب العمل من احل�صول على ت�صريح يعني
�إنهاء لعقد العمل ل�سبب يعود �إىل رب العمل ولي�س �إىل العامل وعليه فـي هذه احلال يعترب عدم احل�صول على ت�صريح املرور
للعامل من الأ�سباب الفنية التي جتيز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل مع احتفاظ العامل بحقه فـي بدل الإ�شعار ومكاف�أة
نهاية اخلدمة.
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الف�صل احلادي ع�شر

عقد العمل المؤقت وعقد العمل محدد المدة

قرار رقم  2011/1نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

عقد العمل امل�ؤقت هو الذي تقت�ضي طبيعته تنفـيذه واجنازه فـي مدة حمدودة وح�سب قانون العمل فهو اتفاق كتابي
�أو �شفهي �صريح �أو �ضمني يربم بني �صاحب العمل وعامل ملدة حمدودة �أو غري حمدودة �أو الجناز عمل معني يلتزم
مبوجبه العامل القيام بعمل مل�صلحة �صاحب العمل وحتت �إدارته و�إ�شرافه بحيث يلتزم الأخري بدفع الأجرة للعامل.
مبعنى �أن عقد العمل امل�ؤقت يدخل فـي تعريف عقد العمل حمدد املدة ما دام �أن طبيعة العمل وتنفـيذه يكون ملدة
حمددة .
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الف�صل الثاين ع�شر

مكافأة نهاية الخدمة

قرار رقم  2011/703نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ح�سب قانون العمل ال�ساري فان امل�شرع عرف الأجر الأ�سا�سي على انه املقابل النقدي و�/أو العيني املتفق عليه الذي يدفعه
�صاحب العمل للعامل مقابل عمله وال تدخل فـي ذلك العالوات �أو البدالت �أيا كان نوعها .فـي حني عرف الأجر على انه الأجر
الكامل وهو الأجر الأ�سا�سي م�ضاف ًا �إليه العالوات والبدالت.
عندما عالج امل�شرع املواد املتعلقة باملكاف�أة ا�ستخدم لفظ "الأجر" للداللة على الكيفـية التي يتم فـيها احت�ساب املكاف�أة� ،أما
فـي املواد املتعلقة باحت�ساب التعوي�ضات النا�شئة عن �إ�صابات العمل فان امل�شرع ا�ستخدم لفظ "الأجر الأ�سا�سي".
امل�شرع فـي قانون العمل ميز بني مدلول الأجر ومدلول الأجر الأ�سا�سي فـي احلقوق العمالية النا�شئة عن عقد العمل ،وامل�ستفاد
من مواد قانون العمل �أن بدل مكاف�أة نهاية اخلدمة حت�سب على �أ�سا�س الأجر احلقيقي والذي هو عبارة عن الأجر امل�سمى
�إ�ضافة �إىل العالوات والبدالت التي تواتر على قب�ضها �أثناء عمله وتدخل جميعها �ضمن الأجر لغايات احت�ساب حقوقه
وب�ضمنها املكاف�أة.

ق������رارات امل��ح��اك��م
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ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل

قرار رقم  2009/265نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

يحق للعامل ترك العمل بعد �إ�شعار �صاحب العمل بذلك.
قرار رقم  2011/421نق�ض حقوق رام اهلل
املبد�أ القانوين:

ح�سب قانون العمل فانه فـي حال تغري �صاحب العمل فانه �صاحب العمل الأ�صلي واجلديد يبقيان م�س�ؤولني بالت�ضامن �ستة
�أ�شهر عن تنفـيذ االلتزامات الناجمة عن العقد وم�ستحقة الأداء قبل تاريخ التغيري وبعد انق�ضاء ال�ستة �أ�شهر املذكورة يتحمل
�صاحب العمل اجلديد امل�س�ؤولية وحده.
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