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 اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة تعيين

 
 :يعدل

 23/09/1946 القانون تاريخ
 15/6/1956 والقانون الصادر بتاريخ

 7:=5/=/:6تاريخ  99=57والمرسوم رقم 
 :يمغي
 

 11/6/1161تاريخ  111االشتراعي  المرسوم
 

 الجميورية، ان رئيس
 منو، >9الدستور وال سيما المادة  بناء عمى

مشروع قانون معجل  19/2/1974 تاريخ 7;5;المرسوم رقم  بموجب وبما ان الحكومة أحالت عمى مجمس النواب
 تعويض الصرف من الخدمة، يرمي الى تعيين اصحاب الحق بتقاضي

 القانون المعجل المذكور عمى مجمس النواب دون أن يبتو، ويما انو انقضى اكثر من أربعين يوما عمى طرح مشروع
  المالية ووزير العمل والشؤون االجتماعية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميمة، بناء عمى اقتراح وزير

 ،8;=5/;/;5وبعد موافقة مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة بتاريخ 
 :يأتي يرسم ما

 المادة االولى
الرامي  ،19/2/1974 تاريخ 7;5;المرسوم رقم  بموجب بيوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال عمى مجمس النوا

  :الخدمة ، التالي نصو الى تعيين اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من
 القانون 

 *المضمون وفاة -المادة االولى 
فرع تعويض نياية الخدمة ، او المعمم في المدارس الخاصة أو  في حال وفاة الموظف أو المضمون المنتسب الى

 قانون العمل ، يدفع كامل التعويض المستحق لو الى االشخاص المعددين أدناه عمى سبيل االجير الخاضع الحكام
 :الحصر، ويوزع في ما بينيم عمى الوجو التالي

 :واالوالد واالصول المباشرون الزوج :أوال
التعويض االساسي  او الزوجات الشرعيات واالوالد معا ، ينال الزوج او الزوجات الشرعيات مبمغ ربع عند وجود الزوج -

المعيل الوحيد لبنان لوالدين ، او الحدىما، وكان دخمو او  المستحق ويقسم الباقي بالتساوي بين االوالد، واذا كان المتوفي
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 قل، فينال الوالدان معا او الحي منيما حصة مقطوعة تساويالحد االدنى لالجور عمى اال دخل الحي منيما ال يساوي
 .عشر التعويض االساسي

فروعو محمو في الحصة التي كانت ستؤول اليو لو كان  واذا كان بين االوالد من توفي قبل صاحب التعويض حمت -
الزوج بالتساوي بين  بالتساوي وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة حيا. وتوزع ىذه الحصة بين الفروع

 .الشرعيات الزوجات
الشرعيات واصول المتوفي. وينال الزوج او  في حال عدم وجود اوالد، يوزع التعويض ما بين الزوج او الزوجات -

االصول المباشرون الثمث المتبقي بالتساوي . وفي حال عدم وجود اصول  الزوجات الشرعيات ثمثي التعويض، وينال
ليؤالء  ول من الدرجة الثانية )جد او جدة( محل االصول المباشرين في في الحصة المستحقةاالص مباشرين يحل

 .ويتقاسمونيا بالتساوي
دون اصول من اية درجة كانت ، او فروع ، او اخوة ، او فروع  أما في حال وجود زوج فقط ، او زوجات شرعيات ، -

 .، كامل التعويضالزوجات الشرعيات، بالتساوي  لألخوة ، ينال الزوج او
 :االصول واالخوة :ثانيا

تعويضو الصولو المباشرين واخوتو دون سواىم فينال االصول نصف التعويض  اذا لم يكن لممتوفي زوج واوالد يؤول
اخوة، او اخوة  وينال االخوة نصف التعويض ويقسم بينيم بالتساوي وفي حال وجود اصول دون .بالتساوي يقسم بينيم

 .بين افرادىا بالتساوي ل الفئة الموجودة عمى قيد الحياة كامل التعويض ويوزعدون اصول، تنا
الحصة المخصصة ليم، ويوزع بينيم التعويض بالتساوي.  يحل االصول من الدرجة الثانية مكان االصول المباشرين في

 .كان عمى قيد الحياة الحصة التي كانت ستؤول الى االخ او االخت ، كما لو ويحل فروع اخوة المتوفي محميم في
  

 

 *12/6/1959تاريخ  111احكام المرسوم االشتراعي رقم  الغاء - 2 المادة

  :أوال
 تاريخ >:/:5القانون رقم  المعدل بموجب =9=5/:/56تاريخ  557المرسوم االشتراعي رقم  ممغاة جميع احكام تعتبر

 الخدمة، والمتعمقة بتوزيع تعويض الصرف من ومضمونو ، المخالفة الحكام ىذا القانون او غير المتفقة 29/1/1968
 :ثانيا
 :تمغي

 .:9=5/:/59بتاريخ  في المعاىد الخاصة الصادرة قانون تنظيم الييئة التعميمية من 79المادة 
تاريخ  99=57التنفيذ بموجب المرسوم رقم  الموضوع موضع االجتماعي من قانون الضمان 98من المادة  6 الفقرة -
5:/=/5=:7. 
  .من قانون العمل ;9االخيرة من المادة  الفقرة -
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 *بالقانون العمل - 3 المادة

 .الرسمية يعمل بيذا القانون فور نشره في الجريدة
 المادة الثانية 

 .المرسوم ويبمغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بو فور نشره في الجريدة الرسمية ينشر ىذا
 
 

 8;=5آب سنة  6بعبدا في                                                                         
  االمضاء: سميمان فرنجية                                                                         

 


