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 إقرار المشرف
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 االهداء 
 الى 

 ارواح الشهداء فوق كل ارض وتحت كل سماء 

 الى كل من عرف الحق وأبصره 

 ي أطال هللا فً عمرهما ، أعاننا على حسن برهما االى والد

 

 

 الى كل هإالء أهدي جهدي هذا 

 ومن هللا التوفٌق 

 

 

 

 

 

  الطالب                                                

 ضٌاء جبار ناجً                                                  
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 الشكر والتقدٌر 

 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد

 .)صل هللا علٌه واله وسلم ( وعلى اله الطٌبٌن الطاهرٌن

 

 -اما بعد :

 اللطٌف محً (اتقدم بالشكر الجزٌل الى االستاذ )حسام عبد         

لجهوده وتوجٌهاته التً كانت نبراسا منٌرا رغم مشاغله الكثٌرة خالل 

اشرافه على بحثً والذي كان له دورا فعاال فً تجاوز الكثٌر من الصعوبات 

 .والعراقٌل التً اعترضتنً اثناء البحث

 

 

الشكر وتقدٌري لكافة االساتذة الذٌن قدموا لً العون والمساعدة واخص ب

 ذ )جبار محمد مهدي (االستا

 والى الموظفٌن فً المكتبة القانونٌة وبالخصوص  

 (حال مجٌد علً ) ( والست شكر محمد سمٌرة الست )

 والست )اٌمان مخلف حسن ( 

 

 

 والى كافة اصدقائً وزمالئً الذٌن قدموا لً المساعدة
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 المقدمة 

 اوال/ موضوع البحث 

للعمل اهمٌة كبٌرة فً حٌاة االنسان ألنه ٌعبر عن جدواه فً الحٌاة فمن خالله 

ٌحقق ذاته وٌحفظ كرامته ومن جانب اخر ٌخدم وطنه وٌقوي اسسه ودعائمه التً 

ال تقوم بغٌر تكاتف افراده وعملهم ، وان المقصود بالعمل هو الجهد العقلً 

ٌبذله االنسان لتحقٌق اهداف محددة ، وهذا العمل ٌكون على انواع والبدنً الذي 

فقد ٌكون تطوعٌا بال اجر او مقابل ، او قد ٌكون عمال حرا اي ان الشخص ٌعمل 

لحسابه الخاص وهذان النوعان ال ٌشملهما قانون العمل ، او قد ٌكون العمل 

نوع هو لحساب شخص اخر ٌتم بموجب عقد بٌن عامل وصاحب عمل وهذا ال

الذي ٌمثل محل قانون العمل الذي ٌتولى تنظٌم العالقات الفردٌة والجماعٌة بٌن 

اصحاب العمل والعمال الذٌن ٌعملون تحت اشرافهم ، ومن اهما االمور التً ٌتولى 

قانون العمل تنظٌمها هو العقد الذي ٌربط العمال بؤصحاب العمل حٌث شروط 

ئٌسة لهذا العقد ، وهذا العقد ٌمثل اتفاق بٌن واركان هذا العقد تعتبر الخطوط الر

 اصحاب العمل والعمال على القٌام بعمل معٌن مقابل اجر.

 ثانٌا/ هدف البحث 

بما ان عقد لعمل موضوع متشعب وواسع فسٌكون هدف هذا البحث هو توضٌح 

طوط الرئٌسٌة واالمور الجوهرٌة لهذا الموضوع والمتمثلة فً توضٌح تعرٌف الخ

قد ومقارنته مع غٌر من العقود التً تختلط معه وكذلك بٌان بٌعته هذا الع

وعناصره الرئٌسٌة واركانه وااللتزامات المترتبة على اطرافه واسباب وقف هذا 

العقد وطرٌقة انتهاءه ،وان الغرض من ) التنظٌم القانونً لعقد العمل ( وهو 

على العمال لكونهم  موضوع دراستنا هو القضاء على هٌمنة وسٌطرة ارباب العمل

اصحاب سلطة ونفوذ اكثر من العمال سواء اكانت فً عقود العمل الجماعٌة او 

الفردٌة كون العامل بحاجة الى العمل فانه ٌقوم بتنفٌذ اوامر صاحب العمل مهما 

كانت مجحفة بحقه حتى ال ٌفقد عمله الذي حصل علٌه من خالل عقد لعمل الذي 

 ابرمه مع رب العمل .

 / مشكلة البحث ثالثا

المشكلة التً على الرغم من كثرة المصادر التً تناولت هذا الموضوع اال ان 

واجهتنً هً عدم وجود مصادر تناولت هذا الموضوع من جمٌع جوانبه فً 
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مكتبة الكلٌة مما اضطرنً للبحث فً المكتبات الخارجٌة والذي تطلب الكثٌر من 

 الستكمال كتابة البحث .الجهد والتكالٌف والوقت لجمع المصادر 

 رابعا/ منهجٌة البحث

فً كتابة هذا البحث المنهج الوصفً والتحلٌلً ، اي تحلٌل نصوص اتبعت 

 القانون وكذلك االستعانة بآراء الفقهاء خصوصا فً تعرٌف عقد العمل .

 خامسا/ خطة البحث 

ول االول سنتناول موضوع ) التنظٌم القانونً لعقد العمل ( فً ثالث مباحث ، تنا

تعرٌف عقد العمل وطبٌعته التً ٌتسم بها وسنتناوله فً ثالثة مطالب ، ٌتضمن 

المطلب االول تعرٌف عقد العمل فً ضوء الفقه والقضاء والقانون العراقً ، اما 

المطلب الثانً فٌتضمن مقارنة عقد العمل مع عقد المقاولة ، اما المطلب الثالث 

 فسنتناول به طبٌعة عقد العمل.

اما المبحث الثانً فٌشمل العناصر االساسٌة لعقد العمل ووقف عقد العمل والذي 

سنتناوله فً مطلبٌن ، ٌتضمن االول اركان عقد العمل ) الرضا ، المحل ، السبب ( 

 وٌشمل الثانً وقف عقد العمل.

اما المبحث الثالث فٌتضمن التزامات رب العمل والعامل وانتهاء عقد العمل الذي 

سنتناوله فً مطلبٌن ٌتضمن االول التزامات رب العمل والعامل وٌتضمن الثانً 

 انتهاء عقد العمل .
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 المبحث االول

 

 ماهٌة عقد العمل 

لٌس لتعرٌؾ المفاهٌم القانونٌة لمجرد التعرٌؾ او التبوٌب الفنً سوى اهمٌة ثانوٌة 

االهمٌة حٌن ما ٌراد تعرٌؾ موضوع وعكس ذلك ٌقدم مثل هذا العمل فائدة بالؽة 

كامل بنص قصٌر ودقٌق لؽرض تحدٌد البٌعة القانونٌة لبعض الروابط التعاقدٌة على 

ضوء وحٌنما ٌنبؽً تعرٌؾ العقد ٌجب ان ٌقتصر تعرٌؾ على عناصره االصلٌة 

دون االهتمام بصفات العرض حٌث ان تعرٌؾ عقد العمل اختلفت فٌه القوانٌن حٌث 

  رع الفرنسً على اٌراد اي تعرٌؾ لعقد العمل سوى فً القانون المدنًامتنع المش

او فً قانون العمل وخالفا للقانون الفرنسً فان القانون السوٌسري ٌضع تعرٌفا لعقد 

   العمل حٌث ٌعرفه ) هو اتفاق ٌعد بمقتضاه شخص لمستخدم بتقدٌم عمل ألخر 

مقابل اجر ( اما الطبٌعة  )رب العمل ( سوى انت المدة محددة او ؼٌر محددة

القانونٌة لعقد العمل وفقا ألحكام القانون المدنً العراقً فانه ٌعرؾ عقد العمل عقد 

ٌتعهد به احد طرفٌه بان ٌخصص عمله لخدمة الطرؾ االخر وٌكون فً ادائه تحت 

توجٌهه وادارته مقابل اجر ٌتعهد به الطرؾ الخر وٌون العال اجٌرا خاصا فلذاك 

المطلب االول (  ق فً هذا المبحث الى ثالثة مطالب بحٌث ٌتضمن )سوؾ نتطر

المطلب الثانً (  تعرٌؾ عقد العمل فً ضوء الفقه والقضاء والقانون العراقً و)

 -المطلب الثالث ( الطبٌعة القانونٌة له وكما ٌلً : )ومقارنة عقد العمل مع المقاولة 

 

 المطلب االول

 والقضاء والقانون العراقً تعرٌف عقد العمل فً ضوء الفقه

ٌذهب بعض الفقهاء الى القول بان العالقة  -تعرٌؾ عقد العمل فً ضوء الفقه :

التبعٌة ال تنشا اال عن عقد عمل سوى كان فردي او جماعً وان كان الؽالب ان ٌتم 

 القٌام بعمل لحساب الؽٌر بموجب اتفاق وهو عقد العمل الذي ٌبٌن حقوق وواجبات 
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فٌن وهم العامل ورب العمل حٌث تفرد السٌد الحسٌنً المراؼً بقوله )ان عقود الطر

مال كاإلجارة والجعالة والوكالة ونحوها فً قدور مدار كون العمل مقصودا عاال

للعقالء ولٌس كل عمل تتعلق به هذه العقود فٌما ٌعبث به الجهالء من االعمال ؼٌر 

الخطرة ورفع الصخرة ونحو ذلك ال تتعلق المقصودة للعقالء كالذهاب الى االماكن 

به المعامالت لعدم وجود نفع ٌعتد به
(1)

. 

 

العرٌؾ القانونً لعقد العمل فً ضوء القضاء اختلفت القوانٌن حول تعرٌؾ عقد 

العمل ففً القضاء الفرنسً لم ٌعطً اهمٌة لتعرٌؾ عقد العمل حٌث عرفه بانه الشً 

والتً ٌستطٌع الؽٌر استخدامها ل شخص الماجور هو قوة العمل الكاملة فً ك

استخدامه لقوة ماكنة او لقوة حصان او ؼٌر ذلك خالفا للقانون الفرنسً فان القانون ك

(من القانون 319السوٌسري عرؾ عقد العمل حٌث نصت الفقرة )أ( من المادة )

السوٌسري بان عقد العمل هو اتفاق ٌعد بمقتضاه شخص )المستخدم (بتقدٌم عمله 

ة مقابل اجر ألخر )رب العمل ( لمدة محددة او ؼٌر محدد
(2)

. 

 

اما تعرٌؾ عقد العمل فً قانون العمل النافذ حٌث عرفته المادة االولى فً الفقرة 

ا شفوٌا او تحرٌرا ٌقوم بموجبه التاسعة )اي اتفاق سواء ان كان صرٌحا ام ضمنٌ

العامل بالعمل او تقدٌم خدمة تحت ادارة واشراؾ صاحب العمل لقاء اجر اٌا كان 

نوعه ( 
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. فٌصل السٌد مرزوق العلول ، الطبٌعة الفقهٌة لعقد العمل والوضعٌة لدى الدولة ، الطبعة االولى ،  (8)

 .54،ص 7184منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ،

د . جالل القرٌشً ، المعاٌٌر القانونٌة لعقد العمل ، الطبعة االولى ، جامعة جنٌف ، البصرة ،  (7)

 .46،ص  8996

 . 7185( لسنة 42قانون العمل رقم )(4)
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 المطلب الثانً

 

 مقارنة عقد العمل مع عقد المقاولة

 

ٌتفق عقد العمل مع عقد المقاولة فً ان االلتزام الرئٌسً لكل منهما هو القٌام بعمل 

معٌن حٌث ان عقد العمل هو عقد ٌتعهد به احد االطراؾ بان ٌخصص عمله لخدمة 

الطرؾ االخر وٌكون فً اداءه تحت توجٌه وادارة الطرؾ االخر مقابل اجر ٌتعهد 

را خاصا به الطرؾ االخر وٌكون العامل فٌه اجٌ
(1 )

. 

وان العمل فً عقد العمل هو وحده الذي ٌخضع لقانون العمل فالعامل ٌعمل تحت 

اشراؾ وتوجٌه صاحب العمل فهو ٌكون فً مركز خضوع او تبعٌة بالنسبة 

لصاحب العمل 
(2 )

. 

ان عقد المقاولة وفقا لقانون المدنً العراقً بانه اتفاق بمقتضاه ٌتعهد احد المتعاقدٌن 

شًء او ان ٌؤدي عمال لقاء اجر ٌتعهد به المتعاقد االخر ان ٌضع 
(3)

 . 

وان المقاول ال ٌخضع لقانون العمل وال ٌستفٌد من احكامه ومزاٌاه فالمقاول ٌعمل 

بحرٌة واستقالل بعٌدا عن توجٌه واشراؾ رب العمل فهو له الحرٌة المطلقة فً 

كٌفٌة التنفٌذ ووقته وال   اختٌار وسائل التنفٌذ من مهمات وادوات فهو الذي ٌحدد

ٌلتزم المقاول بإطاعة اوامره وتعلٌماته فً هذا الشأن 
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعدٌالته و       8958لسنة  31الفقرة االولى من القانون المدنً العراقً رقم  911نص المادة  (8)

. 

النهضة العربٌة د . محمد احمد عجٌز ، ذاتٌة قانون العمل او اهم تطبٌقاته ، الطبعة االولى ، دار  (7)

 .846، ص  7116، القاهرة ، 

 وتعدٌالته . 8958لسنة  31من القانون المدنً العراقً رقم  636نص المادة  (4)

 .846د . محمد احمد عجٌز ،مصدر سابق ، ص  (3)
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, هو معٌار  المعٌار االولوهنالك معٌاران للمقارنة بٌن عقد البٌع وعقد المقاولة , 

مستمد من طبٌعة محل العقد بٌن العامل ورب العمل ففً الوقت الذي ٌضع العامل 

جهوده تحت تصرؾ وتوجٌه وادارة رب العمل حٌث ٌوجهه بعمل ما ٌشاء اي 

بمعنى ان العامل ال ٌلتزم بتحقٌق نتٌجة معٌنة بٌنما المقاول عكس ذلك فٌكون ملزم 

قدان من قبل فمثال قد ٌكون المتعاقد مع العامل هو بتحقٌق نتٌجة معٌنة اتفقه المتعا

القٌام بعمل معٌن خالل فترة محددة اي انه ٌضع قوة العمل فً خدمة صاحب العمل 

لتحقٌق نتٌجة محددة بعكس عقد المقاولة الذي قد ٌكون االلتزام فٌه ببذل عناٌة كما 

طرٌقة تحدٌد االجر  , فهو مستمد من اما المعٌار الثانًٌحدث فً التزام الطبٌب , 

والذي ٌقتضً انه اذا تحدد االجر على اساس وحدة زمنٌة فانه ٌعتبر عقد عمل , اما 

اذا تحدد على اساس االنتاج فانه ٌعتبر عقد مقاولة وان هذا المعٌار الثانً هو معٌار 

ؼٌر دقٌق الن االجر فً عقد العمل ٌمكن ان ٌحدد باإلنتاج فمثال اذا كان انتاج العمل 

ٌد فان اجر العامل ٌكون مرتفع وهكذا ج
(1)

 . 

 

 المطلب الثالث

 الطبٌعة القانونٌة لعقد العمل

 

ان جمٌع النصوص القانونٌة المتعلقة بتنظٌم العمل فان تطبٌقها ٌتوقؾ الى حد ما 

على معرفة الطبٌعة القانونٌة لعقد  وحٌث ان الخوض فً معرفة طبٌعته القانونٌة 

الروابط التً تربط العمال بصاحب العمل والتً ٌجب ان بنجاح فتحتاج لمعرفة 

 تكون بصفة اكٌدة ,
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وخصوصا فً حالة عدم وجود تعرٌؾ قانونً لعقد العمل فً الفقه والقضاء 

والحظنا فً التعارٌؾ السابقة لعقد العمل بمختلؾ قوانٌن الدول تظهر فٌها نفس 

االختالفات والتناقضات فً تعرٌؾ عقد العمل حٌث ٌوجد هنالك واقع ٌقوم على مبدا 

اس تكوٌن هذا العقد هو ٌكمن فً سائر التشابه بٌن عقد العمل بعقد االجارة اي ان اس

االتفاقات التً تقوم بٌن الطرفٌن وبحرٌة لهما وان مثل هذا المفهوم ٌفترض امكانٌة 

الفصل بٌن شٌئٌن ال ٌمكن الفصل بٌنهما وهما شخص االنسان والعمل الذي ٌجٌزه 

وقته الشخص بنفسه وٌعتبر هذا المفهوم خطئا وذلك الن االنسان ال ٌؤجر فً الواقع 

وذكاءه ونشاطه وقوته البدنٌة فقط بال خصائصه المعنوٌة كذلك وال سٌما ان االلتزام 

ال ٌفرض على العامل اي ان العمل ٌبدا وٌتوقؾ بإرادة العامل وان العامل لٌس له 

حرٌة فً اختٌار نوع العمل وذلك ألنه ٌكون مقٌدا بحكم موطنه والتقالٌد العائلٌة 

وتعلمه الفنً 
(1)

. 

 

محتوى عقد العمل ال ٌمكن ان ٌتقرر بحرٌة وهذا ٌعتبر خالفا لما اعتقده القانون  وان

المدنً الفرنسً باعتباره نوعا من انواع االجارة حٌث فرقوا بٌن نوعٌن من عقود 

االجارة وهما عقد اجارة االشٌاء وعقد العمل وكذلك اقترح بعض الفقهاء ادخال عقد 

تً ٌطلق علٌها عقود االذعان حٌث ان العامل العمل فً فئة خاصة من العقود ال

ٌكون فٌها مضطرا الى عرض عمله لٌعٌش حٌث ال ٌحق له ان ٌناقش الشروط 

المفروضة عٌه من قبل صاحب العمل حٌث انه ٌقبل القٌام بعمل بقوة االشٌاء اكثر 

مل مما ٌقوم به بإرادة و حرٌة االختٌار وٌعلل تشرٌع حماٌة العمال فً كٌانه عقد الع

 بان اثار تنفٌذ العمل ال تقتصر على صحة وحٌاة ووجود العامل , 

 

 

 

 

 

 

 

 .64د . جالل القرٌشً ، مصدر سابق ، ص  (8)
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بل الن ألثاره ردة فعلها على الكٌان االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً للمجتمع 

البشري وله تأثٌر مباشر على محتوى عقد العمل سوى من ناحٌة وقت ابرامه او 

الحقوق المترتبة على التزامه وهكذا فان عقد العمل لٌس بحال من االحوال نوعا لفئة 

ة خاصة من اجل ان ٌوصؾ عقدا ما بعقد من العقود وانما عقد ذو طبٌعة قانونٌ

العمل ٌجب ان تتحد فً بعض العناصر وهذه العناصر ستكون موضوع مبحثنا 

الثانً 
(2)

 . 
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 المبحث الثانً

 العناصر االساسٌة لعقد العمل

 

من المعروؾ ان قانون عقد العمل اصبح االن قائم بذاته وممٌزا بصفاته واتجاهاته 

الخصة وان من الالزم احترام المبادئ االساسٌة فً تشرٌعات العمل كمبدأ الحرٌة 

الشخصٌة ومبدا حرٌة العمل وان هذه المبادئ ٌكون سندها اركان واحكام فً عقد 

اركان عقد  ) المطلب االول (حٌث ٌتضمن  العمل وسنتناول فً هذا المبحث مطلبٌن

)المطلب العمل وهً تتمثل بالرضا  وبأهلٌة ابرام العقد والمحل والسبب وٌتضمن 

 احكام عقد العمل . الثانً (

 

 المطلب االول

 اركان عقد العمل 

  -اوال / الرضا :

 

وٌقصد بالرضا هو اتفاق ارادتٌن على احداث اثر قانونً , وٌعتبر الرضا ركن من 

اركان كل عقد وال سٌما عقد العمل الذي ٌتطلب وجود التراضً وصدوره عن 

ارادتٌن صحٌحتٌن ووقوعه على المسائل الجوهرٌة وٌخضع التراضً على نوع 

(من 127فوفقا للمادة ) العمل وعلى االجر وعلى مدة العمل فمن ناحٌة نوع العمل

القانون المدنً ٌجب ان ٌكون العمل ممكنا اي لٌس مستحٌل استحالة مطلقة ألنه بهذه 

الحالة ٌكن باطال وبالعكس فاذا كان العمل ٌستحٌل استحالة نسبٌة فان العقد ٌعتبر 

صحٌح اي ٌجب ان ٌكون العمل مشروعا وؼٌر ممنوعا قانونا وؼٌر مخالؾ للنظام 

داب العامة وٌجب ان ٌكون معٌنا تعٌٌنا نافٌا للجهالة الفاحشة  ومن ناحٌة العام واآل

االجر ٌشترط فً التراضً ان ٌتفق طرفً العقد على مقدار االجر بشرط ان ٌراعٌا 

فً اتفاقهم فٌما تشترطه القواعد القانونٌة فً العقد فٌجب ان ٌتحدد مقدار االجر 

 بطالن العقد اي انه ٌفترض بأداء الخدمة صراحتا و ان ٌكون االجر ال ٌترتب علٌه 
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ان ٌكون بأجر واما من ناحٌة التراضً على المدة فان االصل ان ٌكون لطرفً العقد 

الحرٌة فً تحدٌد مدة العقد اال ان قانون العمل حماٌتا منه لمصلحة العامل فانه 

ة ٌقضً بانه ال ٌجوز تحدٌد مدة للعقد فً االعمال ذات الطبٌعة المستمر
(1)

 . 

 -ثانٌا/ االهلٌة :

ٌشترط فً العاقدٌن ان تتوفر فٌهما اهلٌة ابرام العقد وهً البلوغ و العقل وهً 

الصفات االساسٌة التً ٌجب ان تتوفر فً االنسان لٌكون اهال للتمتع بالحقوق 

وااللتزام بالواجبات سوى فً مجال النشاط االقتصادي او التعامل مع االخرٌن وان 

العمل لم ٌرد نصوص خاصة تحكم اهلٌة طرفً العقد وان االهلٌة تقسم الى قانون 

 -ثالثة اقسام :

 -تمام االهلٌة : - أ

وهً بلوغ االنسان سن الرشد على شرط ان ٌكون عاقال اي لٌس فً حالة 

مرض او محجور علٌه وتكون جمٌع تصرفاته اٌجابٌة ولٌست سلبٌة 
(2)

. 

 -:ناقص االهلٌة   - ب

ؼٌر بالػ سن الرشد ولكنه بلػ سن التمٌٌز وهً سنة السابعة وٌكون فً االنسان 

من العمر وٌطلق علٌه تعبٌر الصبً الممٌز وتكون تصرفات النافعة لناقص 

االهلٌة نفعا محضا جائزة والتصرفات المضرة ضررا محضا فهً ؼٌر جائزة 

واما اذا كانت التصرفات دائرة بٌن النفع والضرر فتكون موقوفة على اذن 

ازة اولٌائهم ام من ٌقوم مقامهم شرعا او قانونا كلورثة والدائمٌن مثل واج

المرٌض مرض الموت او المدٌن المحجور علٌه 
(3)

.
 

 

 -فاقد االهلٌة :  -ج

وهً تسمى مرحلة عدم التمٌز وتبدا بالٌوم االول لوالدة االنسان وحتى اتمامه     

 تعبٌر الطفل الؽٌر الممٌز اي عدٌم اهلٌة االداء السابعة من العمر حٌث ٌطلق علٌه 

 

 

 

 

 

 

 

د. عدنان العابد و د. ٌوسف الٌاس ،قانون العامل ، الطبعة االولى ، شركة العاتك ، القاهرة ، ص  (8)
781 -787. 

د . صادق مهدي سعٌد ، العمل والضمان االجتماعً فً االسالم ، الطبعة االولى ، مطبعة المعارف ،  (7)
 .36، ص 8966بغداد ، 

 .32د. صادق مهدي سعٌد ، مصدر سابق ، ص (4)
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وهو ال ٌستطٌع ان ٌباشر اي نوع من انواع العقد اما الممٌز فٌعتبر ناقص االهلٌة 

وهو ٌستطٌع ان ٌباشر من العقود ما كان نافعا نفعا محضا فقط واما الضارة فال 

تكون موقوفة على ٌستطٌع مباشرتها واما العقود الدائرة بٌن النفع والضرر ف

اجازة الولً واما البالػ سن الرشد فٌعتبر كامل االهلٌة مالم تتأثر اهلٌته بأحد 

العوارض وٌكون له ان ٌباشر العقود صحٌحا 
(1.)

 

 

 -:ثالثا/ المحل 

العقد هو اتفاق ارادتٌن على احداث اثر قانونً وما ٌستوجب تحقٌق هذا االثر من 

ذا االلتزام هو محل العقد , ولكل التزام محل اٌا اعمال ٌلتزم بها طرفً العقد وه

كان مصدر هذا االلتزام وبما ان لكل عقد شروط معٌنة كذلك االمر ٌنطبق على 

المحل فً عقد العمل كونه من االركان االساسٌة له 
(2)

  -وهذه الشروط هً : 

 ان ٌكون المحل موجودا او ممكن الوجود   -ا

اجل ان ٌقوم به العامل للصالح رب العمل فٌجب ان ٌكون العمل موجود من 

وٌجب ان ٌكون هذا العمل موجود او ممكن الوجود عند ابرام العقد بٌن الطرفٌن 

وقد ٌكون العمل من اجل القٌام به اذا لم ٌكن موجودا جاز ان ٌكون محتمل من 

اجل ان ٌقوم به العامل مستقبال ولكن ان ٌحدد فً العقد سواء كان موجودا او 

 الوجود مستقبال. ممكن

 ل معٌنا او قابال للتعٌٌن ان ٌكون المح  - ت

ان عقد العمل ٌوجد فً التزامٌن االول ٌقع على عاتق العامل لصالح رب 

العمل )العمل ( والثانً على عاتق العمل لصالح العامل )االجر( فٌحب ان 

ٌحدد عند ابرام العقد ان ٌحدد كال االمرٌن , ففٌما ٌخص العمل فٌجب ان 

ٌحدد العمل الذي ٌرٌده رب العمل من العامل القٌام به حتى ٌتمكن العامل من 

معرفة االلتزام الذي ترتب علٌه جراء العقد وهو العمل وكذلك ٌجب تحدٌد 

االجر الذي ٌكون من حق العامل تجاه رب العمل نظٌر قٌامه بالعمل لصالح 

 رب العمل .

 

 

 

 

 

 ان ٌكون المحل مشروعا   - ث

 

 راقً .( من القانون المدنً الع94نص المادة )(8)

د. عبد المجٌد الحكٌم . د. عبد الباقً البكري . م. م محمد طه البشٌر ، الوجٌز فً نظرٌة (7)

 االلتزام فً القانون المدنً العراقً ، الجزء االول .
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ان عقد العمل من اجل ان ٌكون مشروعا ٌجب ان ٌكون محله مشروعا 

وٌقتصر االمر على العمل الذي ٌطلبه رب العمل من العامل القٌام به 
 (1)

 . 

ٌجب ان ٌكون المحل فً العقد ؼٌر مخالؾ للقانون والنظام العام واآلداب 

امة كان العقد العامة فاذا خالؾ المحل القانون او النظام العام او اآلداب الع

باطال كون محله لم ٌكن مشروعا 
(2)

. 

 رابعا/ السبب 

ٌقصد بالسبب الواقعة القانونٌة التً انشأت االلتزام اي مصدر االلتزام فً عقد 

العمل وهذا هو سبب انشاء العقد , و قد ٌقصد به الؽرض المباشر المجرد الذي 

بب القصدي . والذي ٌهمنا ٌقصد المتعاقدان الوصول الٌه وهذا ما ٌطلق علٌه الس

هنا هو السبب القصدي الذي ادى الى انشاء العقد فٌجب ان نأخذ قصد الطرفٌن فً 

العقد لمعرفة سبب انشاء عقد العمل من ناحٌة رب العمل والعامل , فمن ناحٌة رب 

العمل فان قصده ٌنصرؾ الى رؼبة منه فً تحقٌق عمل معٌن ٌحتاج الى تنفٌذه 

 ) العامل (فذ هذا العمل وهو ما ٌقع على عاتق الطرؾ االخرشخص من اجل ان ٌن

ومن ناحٌة العامل فٌتمثل قصده فً الحصول على االجر الذي ٌحصل علٌه من رب 

العمل نتٌجة لقٌامه بالعمل الذي طلبه منه صاحب العمل ان ٌقوم به وٌجب ان ٌكون 

فر فٌه شروط معٌنة فً السبب فً عقد العمل كونه من االركان االساسٌة له ان تتو
(3)

. 

 -وجود السبب: -8

من اجل ان ٌكون العقد صحٌحا ٌجب ان ٌكون هناك سبب من اجل هذا  

ابرام هذا العقد وٌجب ان ٌكون هنالك سبب قد قصد طرفً العقد الحصول 

علٌه من اجل ان ٌكون صحٌحا وٌجب ان ٌكون السبب موجودا اثناء انعقاد 

لسبب العقد وان ٌستمر لحٌن انتهاء العقد واال فعند ابرام العقد بعدم وجود ا

ٌعتبر العقد باطال وان زال السبب اثناء سرٌان العقد فان العقد ٌنتهً الن 

 سبب انشاء العقد مرتبط بالسبب فبزوال السبب ٌزول وٌنتهً العقد .

 

 

 

 

 

مهما ٌكن السبب الذي قصد طرفا عقد العمل الوصول الٌه فٌجب ان ٌكون  -2

هذا السبب مشروعا ومن اجل ان ٌكون مشروعا فٌجب ان ٌكون ؼٌر 

 

 .818، ص8999د. مصطفى محمد الجمال ، مصادر االلتزام ،  -(8)

 .818والمستوٌات الدولٌة ، ص د . عبد الفتاح مراد ، تشرٌعات العمل فً الدول العربٌة  -(7)

 .  881د . مصطفى محمد الجمال ، مصدر سابق ، ص  -(4)
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ن كذلك االمر اذا مخالؾ للقانون فاذا كان سبب العقد هو سبب مخالؾ للقانو

كان مخالفا للنظام العام واآلداب العامة فان العقد ٌعتبر باطال كأن ٌكون 

السبب الذي قصده صاحب العمل هو تنفٌذ عمل معٌن وكان هذا العمل 

مخالفا للقانون او النظام العام او اآلداب العامة وسوى كان السبب مذكورا 

كان مخفٌا فانه ٌترتب علٌه فً كل  فعال بالعقد ام مستنتج من طبٌعة العقد اي

االحوال بطالن العقد 
(1)

. 

 

 المطلب الثانً 

 وقف عقد العمل 

 

تشٌر القواعد العامة ان وقؾ عقد العمل ٌكون الحد السببٌن وٌكون         

قؾ اثاره لفترة من الزمن لوجود و هو اتفاق طرفً العقد على )السبب االول (

قد ٌكون استحالة  )والسبب الثانً (قوة قاهرة ٌعتذر استمرار العمل اثناء وقوعه 

تنفٌذ عقد العمل هو انه ٌستحٌل على احد طرفً العقد او كالهما تنفٌذ التزاماته 

فترة من الزمن وان هذه االستحالة االخٌرة تكون طبٌعة ال تؤدي الى انهاء العقد 

  -ل وقفه ولذلك سنتناول فً هذا المطلب حاالت وقؾ عقد العمل وهً :ب

 

 -اوال/ الوقف االتفاقً للعقد :

 

االصل وقؾ ما تشٌر الٌه القواعد العامة ان االرادتٌن فً عقد العمل ان تتفق على 

وقؾ عقد العمل فترة من الزمن وذلك لوجود ظروؾ تواجه فً االؼلب احد 

لة كلٌهما فٌقوم الطرفٌن بالتحلل من تنفٌذ التزاماتهما للمدة الطرفٌن وفً حاالت قلٌ

المتفق علٌها ومن ثم ٌعود العقد الى النفاذ مجددا بانتهاء المدة وان لصاحب العمل 

عند الضرورة منع العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر فهذه االجازة التً 

 اء على نظمها المشرع بهذه الصورة هً تكون وقؾ عقد العمل بن

 

 

 

 

 

 

د . عبد المجٌد الحكٌم . د. عبد الباقً البكري . م . م . محمد طه البشٌر، مصدر سابق  -(8)

 .812، ص 
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طلب ٌقدمه العامل الى صاحب العمل وٌقوم هذا االخٌر بالموافقة علٌه فلذلك فان 

االمر ٌترك لتقدٌر الطرفٌن من حٌث الظروؾ التً تدفع العامل او صاحب العمل 

الى وقؾ عقد العمل ومن ثم ٌتقرر على ضوء الظروؾ التً تواجههم الموافقة 

على عقد العمل او رفضه 
(1)

. 

 

 -تنفٌذ االلتزام مإقتا :ثانٌا/ استحالة 

 

ان هذه االستحالة هً ذات طبٌعة مؤقتة ال تؤدي الى انتهاء العقد بل الى وقفه 

حٌث تواجه العامل حاالت تحول دون تقدٌم جهوده الشخصٌة لصاحب العمل وقد 

تكون استحالة تنفٌذ العمل من جانب صاحب العمل نتٌجة قوة قاهرة او سبب 

  -الت كما ٌأتً :اجنبً وسنتناول هذه الحا

 

  وهً -حاالت وقف العقد الراجعة الى العامل : -1

  -: المرض القصٌر المدة  - أ

ٌعتبر المرض من قبٌل القوى القاهرة التً تمنع العامل من مباشرة عمله اي 

بمعنى ان المنع ٌكون مؤقتا اي ال ٌترتب علٌه انفساخ عقد العمل وقد اكد المشرع 

على وجه الدقة مدة المرض اي بحٌث ال ٌؤدي المرض الى انفساخه اال اذا 

نة الواحدة تجاوز هذه المدة وهً مائة وثمانون ٌوما خالل الس
(2)

. 

  -والدة المرأة العاملة :  -ب 

اشار القانون الى استحقاق العاملة اجازة خاصة للعمل والوالدة باجر تام لمدة 

( اسبوع وكذلك اجاز القانون للجهة الطبٌة المختصة ان تحدد هذه االجازة 14)

 فل واحد الى ما ٌزٌد عن تسعة اشهر فً حالة الوالدة الصعبة او والدة اكثر من ط
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( 9او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده وان هذه المدة االخٌرة الزائدة عن ) 

اشهر بدون اجر باستثناء ما اذا كانت هذه العاملة مضمونة اي ٌطبق علٌها قانون 

( من 5( و )1التقاعد للضمان االجتماعً للعامل وهذا ما اشارت الٌه الفقرة )

 . النافذ ( من قانون العمل87المادة )

 

 -:الخدمة العسكرٌة  -ج

اعتبر عقد العمل الملتحق بالخدمة العسكرٌة موقوؾ اذا كان ٌعمل فً مشروع 

ٌستخدم اكثر من ثالثون عامل اما اذا كان المشروع ٌستخدم اقل من ثالثون عامل 

فالخدمة العسكرٌة تعتبر سبب ألنهاء العقد ولٌس لوقؾ عقد العمل 
(2)

. 

 -التفرغ النقابً : -د

للمكتب التنفٌذي لالتحاد العام  1987( لسنة 52انون للتنظٌم النقابً رقم )اجاز الق

لنقابة العمال صالحٌة اتخاذ القرار بالــتفرغ بالقٌـــادات النقابٌة ألداء عملها 

النقابً 
(3)

. 

 -توقٌف العامل : -هـ 

ٌعتبر هذا التوقٌؾ مؤقتا  ٌعتبر سببا لوقؾ العقد اذا كان العامل رهن التحقٌق النه

فاذا انتهت المحكمة الى البراءة او االفراج كان بمقدور العامل العودة الى العمل 

اما اذا انتهى الحكم على العامل بالحبس لمدة تزٌد عن ستة اشهر واكتسب الحكم 

درجة البتات فهنا ٌحق لصاحب العمل فصل العامل عن العمل 
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .717العابد والدكتور ٌوسف الٌاس ، مصدر سابق ، ص د . عدنان   - (8) 

 .8912لسنة  57من قانون التنظٌم النقابً رقم  72المادة   -( 7)

 .714وما منصور، مصدر سابق ، ص د. شاب ت  -( 4)
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  -اجازة االمومة : -و

بإجازة بانه ان تتمتع العاملة حب العمل ااجاز القانون الى االم العاملة بموافقة ص

امومة خاصة بدون اجور لمدة ال تزٌد عن سنة تنصرؾ فٌها لرعاٌة طفلها الذي 

( 5( فً الفقرة )87لم ٌكمل سن الواحدة من عمره وهذا ما اشارت الٌه المادة )

 من القانون العراقً النافذ.

 

 -استحالة التنفٌذ المإقت من جانب صاحب العمل : - 7

قد ٌكون استحالة تنفٌذ العمل بصورة مؤقتة من جانب صاحب العمل حٌث 

ٌستحٌل علٌه تنفٌذ التزامه لوجود قوة قاهرة او بسبب اجنبً حٌث ٌنفسخ العقد 

بقوة القانون اذا كانت هذه االستحالة نهائٌة اما اذا كانت استحالة مؤقتة فان اثر 

حٌن زوال هذه االستحالة وبهذا  هذه االستحالة ٌقتصر على وقت تنفٌذ العقد الى

ٌتفق اثر استحالة التنفٌذ من جانب صاحب العمل على العقد مع اثرها حٌن تكون 

من جانب العامل الى ان االختالؾ الكبٌر بٌنهم ٌكون من االسباب التً تنشا عنها 

هذه االستحالة وذلك الن التزام العامل هو التزام بمجهود شخصً , ان اي 

اجه العامل وٌحول دون القٌام بعمله فهذا ٌؤدي الى وقؾ عقد عارض وقتً ٌو

العمل اال ان االمر ٌختلؾ بالنسبة لصاحب العمل اال ان التزامه بتنفٌذ العقد ال 

ٌرتبط بشخصه  لذلك فان العوارض التً تصٌب شخصه التوقؾ العقد اي ان 

شخصه وانما اسباب استحالة تنفٌذ العقد من جانب صاحب العمل لٌس لها عالقة ب

بمنشاته اي حٌنما تصاب المنشاة بقوة قاهرة مثال عطال موقتا فهذا ٌكون سببا 

لوقؾ عقد العمل
(1)

. 
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 المبحث الثالث

 التزامات رب العمل والعامل وانتهاء عقد العمل 

 

لقد سبق وان بٌنا فً المباحث السابقة بان عقد العمل هو من العقود الملزمة 

للجانبٌن وعلٌه فهو ٌرتب اثار متبادلة اي ان االلتزامات تكون على كل من 

الجانبٌن وتكون االلتزامات على العامل ورب العمل ولذلك ان عقد العمل توجد 

د مكتوب حٌث ٌنتهً عقد عدة وسائل النقضاء العمل سوى كانت شفهٌة او بعق

العمل بانتهاء المدة المحددة له وكذلك اذا كان العمل موسمٌا فانه ٌنتهً بانتهاء 

الموسم واذا كان العمل مؤقتا فانه ٌنتهً بالوقت المحدد له وكذلك وفاة العامل 

حقٌقتا او حكما او استقالة العامل من العمل او عجزه كلٌا او جزئٌا عن اداء عمله 

او ثبوت عدم صالحٌته خالل فترة االختبار وسنتناول فً هذا المبحث  االصلً

سنتطرق و التزامات رب العمل والعامل ) المطلب االول (مطلبٌن سنتطرق فً 

 -انتهاء عقد العمل وكما ٌأتً : ) المطلب الثانً (فً 

 

 

 المطلب االول

 التزامات رب العمل والعامل 

االلتزامات التً تترتب على العامل هو اداء  االلتزام الجوهري واالساسً من بٌن

العمل المتفق علٌه اال انه لٌس االلتزام الوحٌد الذي ٌرتبه القانون على العامل 

وكذلك بالنسبة لصاحب العمل ال تقتصر التزاماته على ما هو مقرر فً قانون 

العمل والقانون المدنً وانما تمتد الى كل ما ٌقتضً تنفٌذ عقد العمل
(1)

وكما , 

 -ٌأتً :
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 -اوال/ التزامات رب العمل :

 

ال تقؾ التزامات صاحب العمل عند حدود ما هو مقرر فً قانون العمل والقانون 

المدنً بل تتعدد الى كل ما ٌقتضً تنفٌذ عقد العمل وهذا ما ٌقضً به مبدا حسن 

( من القانون المدنً ) على انه ال ٌقتصر 52( المادة )2النٌة حٌث نصت الفقرة )

لكن ٌتناول اٌضا ما هو من مستلزماته وفقا العقد على الزام المتعاقد بما ورد فٌه و

للقانون والعرؾ والعدالة بحسب طبٌعة االلتزام ( فان االلتزامات الجوهرٌة التً 

  -ٌأمر فٌها القانون على رب العمل هً :

 

 -االلتزامات التً ٌقتضٌها مضمون العقد : -8

ن النٌة وان المبدأ االساسً الذي ٌقتضٌه عقد العمل على رب العمل هو مبدا حس

مبدا حسن النٌة ٌكمن فً انه ٌجب على رب العمل ان ٌمكن العامل من اداء العمل 

حٌث ان العامل ال ٌستطٌع تنفٌذ التزاماته بأداء العمل ما لم ٌقم رب العمل بتمكٌنه 

من ذلك اي بان ٌقوم له بتوفٌر االدوات والمستلزمات الالزمة لتنفٌذ العمل وكذلك 

توفٌر عمال مساعدٌن له اذا اقتضت طبٌعة العمل ذلك وهذا االلتزام المواد االولٌة و

هو االلتزام بتحقٌق ؼاٌة ال ببذل عناٌة ولهذا فان رب العمل ٌعتبر مخال به وفق 

للقواعد العامة كلما امتنع على العامل ان ٌنفذ التزامه فان صاحب العمل ال ٌمكنه 

وثائق العامل وشهادته اي ان ٌسلم من ذلك وكذلك على رب العمل ان ٌهتم وٌلتزم ب

الى العامل عند مباشرته العمل وصل بما ٌسلم له من وثائق ومستندات وان ٌعٌدها 

له عند انتهاء عقد العمل وعند مطالبة العامل بها اثناء قٌام عالقة العمل ما لم ٌرتب 

على اعادتها ضررا لصاحب العمل 
(1)

 . 
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 -وقاٌة العامل من مخاطر العمل : -7

ٌتعرض العمال اثناء قٌامهم بالعمل الى مخاطر وهذا ما ٌستوجب اتخاذ احتٌاطات 

الالزمة لوقاٌة العمال من اي مخاطر وتوفٌر الظروؾ الصحٌة فً مكان العمل 

حٌث الزم القانون على رب العمل ان ٌقوم بتوفٌر احتٌاطات العمل وهذه 

لصحٌة واخطار العمل االحتٌاطات لحماٌة العمال اثناء العمل من االضرار ا

واآلالت وكذلك توفٌر وسائل الحماٌة من اخطار العمل اي ال ٌجوز اقتطاع اي مبلػ 

من اجور العامل لقاء هذه الحماٌة وكذلك توفٌر االسعافات الطبٌة االولٌة وعلى رب 

العمل ان ٌقوم بتوفٌر الرعاٌة الطبٌة للعمال فً موقع العمل على نحو متدرج 

(  51الكم والنوع اي مثال ذلك اذا زاد عدد عمال المشروع على )ٌتناسب من حٌث 

عامل وجب على رب العمل ان ٌستخدم ممرضا لشؤون االسعافات االولٌة اي 

ٌتعاقد مع طبٌب لمعالجة العمال 
(8)

. 

 -االلتزام بدفع االجر : -4

وبصورة  ثمن العمل () او  ) مقابل العمل (ان التعرٌؾ المتداول لألجر هو ٌكون 

اكثر وضوحا هو المال الذي ٌلتزم صاحب العمل بدفعه الى العامل مقابل اداءه 

للعمل
(7)

(من قانون العمل النافذ االجر )كل ما 14( الفقرة )1. وقد عرفت المادة )

ٌستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عٌنا لقاء عمل اي كان نوعه , وٌلحق به 

ل ما ٌمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها , واالجور وٌعد من متمماته ك

المستحقة عن العمل االضافً (
(4)

. ومتممات األجر تختلؾ بالتبرعات فً صور 

معٌنة منها المنحة بانها مبلػ من المال ٌقوم رب العمل بإعطائها الى العامل 

لعامل بمناسبات معٌنة كدلٌل ٌعبر فٌها رب العمل عن ارتٌاحه ورضاءه على ا

وهنالك المكافئة كذلك فٌمنحها للعامل فً حالة تحقٌق العامل نتٌجة معٌنة تمثل نفعا 

للمشروع وكذلك هنالك الوهبة والكران هو مبلػ من المال ٌدفعها عمٌل صاحب 

العمل الى العامل بمناسبة اداء االخٌر خدمة الى االول 
(3)

, 

 

 

 

 

 

 

 .751د . عدنان العابد والدكتور ٌوسف الٌاس ، مصدر سابق ،ص   -(8)

 د . علً عوض حسن ، الوجٌز فً شرح قانون العمل ، دار المطبوعات ،  -(7)

 .711، ص8996الطبعة االولى ،الجامعة االسكندرٌة ، 

 (.7185( لسنة )42قانون العمل رقم ) -(4)

 .711د. علً عوض حسن ، المصدر نفسه ، ص  -(3)
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وامر ما ٌخالؾ العقد او القانون او الصادرة من رب العمل اذا لم ٌكن فً هذه اال

 اآلداب ولم ٌكن فً طاعته ما ٌعرضه للخطر.

 

 -ثانٌا / التزامات العامل :

اضافة الى االلتزام الجوهري الذي ٌترتب على العامل وهو اداء العمل المتفق علٌه 

حسن النٌة ومنها ما ٌتعلق بإطاعة  هنالك الى جانبه التزامات اخرى وهو ما ٌقتضٌه

)ومنها ما ٌتعلق بعدم منافسته اوامر صاحب العمل والمحافظة على امواله 

 -والتزامات العامل هً : لصاحب عمله(

 

  -: اداء العمل -1

ٌلتزم العامل بان ٌؤدي عمله خالل وقت العمل المحدد اي ان العامل ٌلتزم بان 

د وان ٌبذل فً تأدٌته ما ٌبذله الشخص المعتاد اي ٌؤدي العمل المتفق علٌه فً العق

ان ٌؤدي العمل بنفسه وٌتمٌز التزام العامل بأداء العمل بانه التزام ذات طابع 

شخصـً اي ان الوفاء بـه ال ٌخـضع للقاعدة العامة التً تجٌز الوفاء من ؼٌر 

 المدٌن ,

 

ال ٌقابل الوفاء من ؼٌر  وٌترتب على الطابع الشخصً التزام العامل بأداء عمله وانه

المدٌن اي انه ال ٌحق للعامل ان ٌنٌب ؼٌره فً تنفٌذ العمل وان استحالة تنفٌذ 

 العامل عمله بصورة نهائٌة ٌؤدي الى انتهاء العقد.

 

 -اطاعة اوامر صاحب العمل : -7

سبق ان وضحنا بان عقد العمل توجد فٌه شرٌطة تبعٌة بٌن العامل وصاحب العمل 

االخر بإصدار االوامر الى العامل بخصوص اداء العمل حٌث انه من حٌث ٌقوم 

التزامات العامل ان ٌطٌع االوامر الصادرة الٌه من صاحب العمل متى ما كانت هذه 

 االوامر من مقتضٌات العمل 
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واما القانون المدنً فقد رسم حدود تفٌد سلطة صاحب العمل حٌث تضمنت المادة 

العراقً انه ٌجب على العامل ان ٌنفذ االوامر  ( من القانون المدن919ً)
(8).

 

 

 -: عهدته فً التً االموال على العامل محافظة -4

 العمل صاحب ٌملكها اموال هنالك ستكون العمل مكان فً العامل ٌتواجد حٌنما

 و واالبنٌة والمكائن االدوات تكون قد االموال ومثال العمل تنفٌذ لؽرض وذلك

 ان وٌمكن لألضرار عرضة تكون قد االموال وهذه االولٌة والمواد النقل وسائل

 ببذل العامل ٌقوم ان فٌجب ولذلك تعمد بدون او العامل من تعمد االضرار هذه تكون

علٌها والمحافظة االموال صٌانة اجل من ٌستطٌع ما
(7)

. 

 

 المطلب الثانً

 انتهاء عقد العمل 

 

بسبب انفساخ عقد العمل او بسبب استحالة  ان اسباب انتهاء عقد العمل هً قد تكون

تنفٌذه او قد ٌنتهً العقد بإرادة احد طرفٌه او كلٌهما او بانتهاء المدة المحددة له وكما 

 -ٌأتً :

 -انفساخ العقد بسبب استحالة التنفٌذ نهائٌا : -8

ان من اسباب استحالة التنفٌذ نهائٌا قد تكون من جانب العامل اي ان االلتزام 

رتب على العامل ٌنقضً وٌنفسخ العقد متى ما اصبح مستحٌل على العامل القٌام المت

 بهذا المجهود ألسباب تتعلق بقدراته البدنٌة
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)وفاة العامل او مرض العامل مرض طوٌل المدة او ومن هذه االسباب قد تكون 

(% فأكثر75عجز العامل عندما تبلػ نسبة عجزه عن العمل 
(1)

وقد تكون استحالة  ، 

التنفٌذ من جانب صاحب العمل ومنها وفاة صاحب العمل اال انه ال ٌنتهً العقد 

محل اعتبار وقد ٌكون اؼالق بسبب وفاة صاحب العمل اال اذا كانت شخصٌته 

المنشاة راجع الى قوة قاهرة او بسبب اجنبً 
(2)

. 

 

 -انهاء العقد بإرادة احد طرفٌه او كلٌهما : -7

 

العقد بإرادته المنفردة باي وقت متى ما كان العقد محدد المدة  ٌجوز للعامل ان ٌنهً

وهذه الحق من النظام العام للعامل اي ال ٌجوز االتفاق على حرمان العامل منه 

وكما ٌكون التنازل عنه باطال وكذلك ٌنتهً عقد العمل باتفاق طرفٌه اي قد ٌصدر 

ح الطلب من صاحب العمل فٌوافق علٌه العامل والعكس صحٌ
(4)

. 

 

 -انتهاء عقد العمل محدد المدة: -4

 

حٌث ٌكون لطرفً العقد اذا كان العقد المبرم لمدة محددة اتفق علٌه الطرفان  

صراحة او ضمنا ٌنتهً بتارٌخ محدد او بعد فترة محددة من الزمن ومثل هذا العقد 

ٌنتهً من تلقاء نفسه بانقضاء مدته وعلى ان ٌكون هذا االتفاق مكتوبا 
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .826د . محمد محمد احمد عجٌز، مصدر سابق ، ص   -(8)

 .537د. علً عوض حسن ، مصدر سابق ، ص   -(7)

 القانون المدنً العراقً .  -(4)

 .794د . شاب توما منصور ، مصدر سابق ، ص   -(3)
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 الخاتمة

توصلنا من خالل دراسة بحثنا الموسوم ) التنظٌم القانونً لعقد العمل ( 

 الى عدد من االستنتاجات .

 

 االستنتاجات 

ان عقد العمل شأنه شان العقود االخرى فهو ٌتطلب ما ٌتطلبه اي   -1

عقد من شروط واركان لصحــته وهو ٌمثل اتــفاق بـــٌن طرفـٌــن 

) صاحب العمل والعامل ( على القٌام بعمل معٌن مقابل اجر وهذا 

ق ٌجب ان ال ٌخالؾ النظام العام وال العقد ٌنظمه القانون وهذا االتفا

 اآلداب العامة .

ٌختلؾ هذا العقد عن عقد المقاولة فً ان المقاول ال ٌقوم بالعمل   -2

 بنفسه عكس العامل .

 ان طبٌعة عقد العمل تقترب من عقد االذعان .  -3

اركان عقد العمل هً الرضا والمحل ) االجر والعمل ( والسبب   -4

 .هو القصد من ابرام العقد 

ٌتضح دور المرأة فً عقود العمل الجماعٌة اكثر من عقود العمل   -5

 الفردٌة .

 ٌنتهً عقد العمل اما بطرٌقة طبٌعٌة بانتهاء مدته او بإرادة اطرافه   -6

ان اهم االمور التً تحدث فً هذا العقد خالل مدة سرٌانه والتً لها   -7

 تأثٌر كبٌر على العقد تتمثل بوقؾ عقد العمل .

االلتزامات التً تقع على عاتق طرفً عقد العمل هً من اهم ان  -8

االمور التً ٌكون لها تأثٌر كبٌر على العقد وبالتالً على القٌام 

 بالعمل الذي ابرم هذا العقد من اجله .

 

 

 المصادر والمراجع
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 القران الكرٌم 

 القانونٌة :  المصادر

 : اوال : الكتب

د. جالل القرٌشً ، المعاٌٌر القانونٌة لعقد العمل ، الطبعة االولى ، جامعة   -8

 .  8996جنٌف ، البصرة ، 

د. شاب توما منصور ، قانون العمل ، شركة الطبع والنشر االهلٌة ،   -7

 .  8961الطبعة الثالثة ، بغداد ، 

بعة د. صادق مهدي السعٌد ، العامل والضمان االجتماعً فً االسالم ، مط  -4

 .  8966المعارف ، الطبعة االولى ، بغداد ، 

د. عبد المجٌد الحكٌم و د. عبد الباقً البكري و م. م. محمد طه البشٌر ،  -3

الوجٌز فً نظرٌة االلتزام فً القانون المدنً العراقً ، دار السنهوري ، 

7185 . 

، د. عدنان العابد والدكتور ٌوسف الٌاس ، قانون العمل ، مكتبة العاتك   -5

 الطبعة االولى ، القاهرة ، . 

د. علً عوض حسن ، الوجٌز فً شرح قانون العمل ، دار المطبوعات   -6

  . 8996الجامعٌة ، 

د. فٌصل السٌد مرزوق العلوي ، الطبٌعة الفقهٌة لعقد العمل والوظٌفة   -2

لدى الدولة ، الطبعة االولى ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، 

7184 . 

حمد احمد عجٌز ، ذاتً قانون العمل واهم تطبٌقاته ، الطبعة د. محمد م  -1

 . 7116االولى ، دار النهضة العربٌة ، 

د . مصطفى محمد الجمال ، مصادر االلتزام ، دار المطبوعات الجامعٌة ،  -9

8999 . 

 

 

  و االنظمة العراقٌة  ثانٌا / القوانٌن
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  . 8912( لسنة 31قانون العمل رقم )  -8

 وتعدٌالته. 8958لسنة  31العراق رقم القانون المدنً  -7

 . 8912( لسنة 57قانون التنظٌم النقابً رقم )  -4

 .7185( لسنة 42قم )قانون العمل ر  -3

 

 


