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شأ عالقة العمل مبوجب عقد عمل كتايب أو غري كتايب و يرتتب على هده العالقة حقوق وواجبات حيددها القانون أو التنظيم أو تن

  .االتفاقات الفردية أو اجلماعية و يكون هدا العقد حمدد املدة أو غري حمدد املدة ، حسب االتفاق

 106و ميكن تعديل شروط العقد و طبيعته بناءا على اإلرادة املشرتكة للعامل و رب العمل مع مراعاة أحكام قانون العمل و املادة 

، أثناء  90/11مهن قانون  64كما ميكن تعليق عالقة العمل إذا توافرت حالة من احلاالت املذكورة يف املادة .من القانون املدين 

ال ميكن للمستخدم إصدار قرار تأدييب ، أو إ�اء عالقة العمل ، كما ميكن إ�اء عالقة العمل يف حالة تسريح تعليق عالقة العمل 

 ةاملعدلة و املتمم 90/11من قانون  73العامل إلركابه خطأ جسيم باملفهوم الذي جاءت به املادة 

  :األخطاء اجلسيمة املؤدية إىل التسريح التأدييب

  le.أن عزل العامل يكون يف حالة ارتكابه أخطاء جسيمة حسب الشروط احملددة يف النظام الداخليعلى  90/11نص قانون 

règlement intérieure  عامل و ليس هلا نظام داخلي فقرارها التأدييب باطل 20حيث أن كل مؤسسة تشغل أكثر من.  

هدا النظام يف التنظيم التقين و الوقاية و الصحة  ألزمت املؤسسات بتطبيق 90/11من قانون  79إىل  75حيث جاءت املواد من 

  .........و األمن و االنضباط و طبيعة األخطاء املهنية و اإلجراءات التأديبية و التنفيذ

و اليت  21/12/1990الصادر بتاريخ  90/29من قانون  2إال أن هده املادة مل تكن حمل تطبيق ألنه مت تعديلها مبوجب املادة 

قط باألخطاء اجلسيمة احملددة يف النظام الداخلي بل توسعت إىل األخطاء اجلسيمة األخرى و املشكل هل املادة مل تكتفي ف

هده املادة تؤدي مبرتكبيها إىل التسريح إذا كان يعاقب على الفعل يف التشريع . جاءت على سبيل احلصر أم على سبيل املثال 73

يدة تؤدي هده األخرى مبرتكبها إىل التسريح دون مهلة و دون عالوات و دون مث أضافت إليها أخطاء جسيمة جد.اجلزائري 

العطل من هنا نفهم أنة املادة املعدلة جاءت على سبيل احلصر ، و من خالل قراءة املادة بتمعن و حتليل التسلسلي لفقرا�ا يتضح 

.. العامل تؤدي إىل تسرحيه دون عطلة و دون عالوة  لنا جليا أ�ا أفرزت ثالث حاالت أخرى لألخطاء اجلسيمة اليت إذا ارتكبها

  .كما أن رب العمل ال ميكنه تأديب العامل بل هناك أخطاء تتطلب إثبا�ا حبكم جزائي

  :و احلاالت الثالث هي

  .حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم .1

  .حالة ارتكاب العامل خطأ يعاقب عليه التشريع اجلزائري .2

  .90/21املعدلة بالقانون  73سيمة املبينة يف املادة حالة األخطاء اجل .3

.4 
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  :حالة خطأ جسيم املؤدي إىل التسريح

  .قاعدة عامة 90/11من قانون  73وضعت املادة 

مضمو�ا أن ارتكاب العامل خطأ جسيم ينجر عنه تسريح بدون عطلة و ال عالوة و تستمد هده املادة عند : القاعدة العامة 

  :اآلتية.ثالث عناصر تطبيقها من 

من مبدأ التفاوض اجلماعي املدون �موعة من الشروط لتشغيل العامل يتفق عليها املستخدم من جهة و ممثلني النقابة من جهة  •

  .أخرى ، حتدد فيها األخطاء املهنية بصفة عامة و درجات العقوبات

بدايتها إىل �ايتها هده العالقة موقعة من كل طرف و تسهل مفتش إلزامية االتفاقية اجلماعية اليت تعاجل عالقات العمل منذ  •

  .يف حالة نزاع حول تطبيقها"  90/11ق  130املادة " العمل يف تنفيذها 

استحالة حصر األخطاء اجلسيمة املؤدية إىل التسريح التأدييب يف مادة واحدة من القانون بالنظر إىل تطور عامل الشغل و تنوع و  •

قطاع ، األمر الذي يستلزم أن نرتك النظام مراعاة لظروف اخلطأ و الظروف اليت أرتكب فيها و مدى اتساعه ز درجة  خصوصية كل

  .خطورته و الضرر الذي يرتتب عليه و التجربة يف امليدان

الالمباالة أو عدم حيث أن هناك أخطاء فائقة اخلطورة يرتكبها العامل تسبب ضررا جسيما للمؤسسة املستخدمة نتيجة اإلمهال و 

االنتباه و رغم ذلك ال خيضع مرتكبها حتت طائلة العقوبة التأديبية ، و يستفيد بأحكام الرجوع مع التعويضات طاملا أن هده 

  .90/11من قانون  83األخطاء غري منوه باألخطاء اجلسيمة املنصوص عليها يف املادة 

أ اجلسيم تعامل خطري و مساس بسمعة املؤسسة وارد يف النظام الداخلي و غري و اعترب اخلط 73وجه احلصر املشرع خرج من املادة 

  .73وارد يف املادة 

  :اخلطأ الذي يعاقب عليه املشرع اجلزائري

األخطاء اليت يرتكبها العامل أتناء العمل أو مبناسبته إذا كانت هده األفعال تشكل جرما يعاقب عليه التشريع  73املادة : 1احلالة 

و من مت فإن ما يرتكبه العامل من أفعال خارج أوقات العمل و ليس هلا به فإ�ا ال تؤدي إىل :ائري و له ارتباط مباشر بالعمل اجلز 

املؤرخ يف  333830قرار احملكمة العليا رقم ."  90/11من قانون  67التسريح وإمنا بتعليق عالقة لعمل عمال باملادة 

  "ؤسسة العمومية لنقل املسافرينبينقدادرة عمار ضد امل 08/06/2005

   .289623رقم  13/04/2005قرار احملكمة العليا املؤرخ يف 
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  .352462رقم  18/11/2006قرار احملكمة العليا املؤرخ يف 

  .289603رقم  16/03/2005قرار احملكمة العليا املؤرخ يف 

  .اولة يف عامل الشغلو من األفعال اليت تشكل جرما يعاقب عليه التشريع اجلزائري و املتد

السرقة ن الضرب ، السب و الشتم ، القذف ، التحطيم ألعمدي ن و ما جيب أن يلفت االنتباه أن أي تسريح يقوم به املستخدم 

حىت و لو اعرتف العامل باجلرم املنسوب إليه دون أن يكون للمؤسسة حكم �ائي حائز قوة الشيء املقضي به قبل صدور مقرر 

إدانته يعد تسرحيا تعسفيا خيضع به القرار للبطالن و لو كان قرارا �ائيا أو كانت إدانته الحقة عليه و هدا ما  التسريح يثبت

  .استقرت عليه احملكمة العليا

  .01/02/2006املؤرخ يف  326792قرار رقم 

  .05/10/2005املؤرخ يف  311278قرار رقم 

  .07/09/2005املؤرخ يف  306852قرار رقم 

  .08/06/2005املؤرخ يف  294002رقم  قرار

 .يف املسائل املدنية إرجاء الفصل يف الدعوى إجباري عند تقدمي دفع فرعي بالتزوير دون املسائل األخرى

 نباإلضافة إىل املرحلتني السابقتني فا

الذي ينجر عنه تسريح  جاءت على اخلصوص حباالت أخرى جتعل العامل الذي حتت طائلة اخلطأ اجلسيم 73املادة :  2احلالة 

  :دون إخطار و دون عالوات و هده األفعال هي

إذا رفض العامل دون عذر مقبول من تنفيذ تعليمات املرتبطة بالتزاماته أو اليت تلحق أضرار باملؤسسة و الصادرة من السلطة  .1

 ..السلمية اليت يعينها املستخدم أثناء املمارسة العادية لسلطاته

  :الشروط

  .ون التعليمات صادرة من السلطة السلميةأن تك

مدير مؤسسة البناء اجلاهز و  08/03/2006املؤرخ يف  328685قرار رقم .أن تكون التعليمات مرتبطة بالتزاماته املهنية 

  ."األملنيوم ضد محاش مراد

ق داخلية للهيئة املستخدمة إال إذا اذا أفضى مبعلومات مهنية تتعلق بتقنيات و تكنولوجيات وطرق الصنع و التنظيم أو وثائ .2

   302و هده األخرية تثبت حبكم جزائي طاملا أنه يعاقب على هدا الفعل يف املادة " أدنت �ا السلطة السلمية أو أجازها القانون
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ر شركة قزقوز أمين ضد مدي 07/09/2005املؤرخ يف  307454قرار رقم ." و ميكن كذلك إثباته بالتقارير .من قانون العقوبات 

اجلزائرية للتأمينات ، أن اخلطأ اجلسيم املنسوب للطاعن و املتمثل يف افشاء السر املهين قائم و أن الطاعن مل يقدم أمام جلنة 

التأديب ما يثبت وجود عقد الشراكة بني مؤسسته املطعون ضدها و شركة املنافسة هلا مما جيعل االثارات غري سديدة يرتتب عن 

  "ذلك رفض الطعن

و هنا يتعني التنبيه "اذا شارك يف توقف مجاعي و تشاوري عن العمل خرقا لألحكام التشريعية اجلاري �ا العمل يف هدا ا�ال  .3

أن املستخدم ميكنه تسريح العامل حبجة املشاركة يف اإلضراب أو التوقف عن العمل إال إذا استصدر حمضر معاينة أو أمر استعجايل 

  .عمليقضي بعرقلة حرية ال

و اليت ميكن إثبا�ا حبكم جزائي يف حالة ما إذا كان الفعل يكون فعال جمرما جزائيا ، أو بتقارير إدارية و " إذا قام بأعمال العنف .4

من السب و الشتم البد من .يقول ذيب عبد السالم أنه يثبت حبكم ، و ليس لزومي أن يثبت بشهادة طبية تثبت العنف أو العجز 

  "06/07/2005املؤرخ يف  307532قرار رقم " .حكم جزائي 

إذا تسبب عمدا بأضرار مادية تصيب البنايات و املنشآت و اآلالت و األدوات و املواد األولية و األشياء األخرى اليت هلا  .5

  ."إثبات العنف و تثبت هده األفعال حبكم جزائي طاملا أن الفعل يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون أو"عالقة بالعمل ، 

و يكون التسخري صادرا من اجلهة املختصة "إذا رفض تنفيذ أمر التسخري الذي مث تبليغه وفق األحكام التشريع املعمول به  .6

  ".بإصداره مع التأكد بالقيام به بكافة الطرق القانونية التبليغية

  "06/07/2005املؤرخ يف  307532 قرار رقم" إذا تناول الكحوليات أو املخدرات داخل أماكن العمل  .7

حيدد النظام الداخلي ، يف ا�ال التأدييب ، طبيعة " 77/2األخطاء اجلسيمة احملددة يف النظام الداخلي للمؤسسة املادة : 3احلالة 

  ":األخطاء املهنية و درجات العقوبات املطابقة و إجراءات التنفيذ

 15/12/4200املؤرخ يف  283600قرار رقم "

و  21/12/1991املؤرخ يف  91/29من قانون  2الذي جاءت به املادة  76يستخلص من التعريف اجلديد من املادة  إذ

استقرار املتأين هلده املادة ، أن األخطاء اجلسيمة اليت يرتكبها العامل املؤدية إىل التسريح دون عالوات و عطل تكون ضمن شرط 

نون يف هدا ا�ال و إال اعترب أن التسريح تعسفي و من بني هده الشروط امللزمة احرتام اإلجراءات املنصوص عليها يف القا

   :للمستخدم مبوجب هدا القانون فضال على ما تنص عليه اتفاقيات اجلماعية ما يلي
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  .أن حيدد للمستخدم اخلطأ الذي يعاقب عليه العامل .1

  .أن يعطي وصفا للظروف اليت ارتكب فيها أو درجة خطورته و الضرر الذي أحلقه .2

يراعي املستخدم سرية العامل منذ تاريخ دخوله املؤسسة املستخدمة إىل غاية تاريخ ارتكا�ا اخلطأ يف عمله اجتاه املمتلكات  .3

  .اهليئة املستخدمة

  .ه احلالة اصطحاب عامل معه من نفس اهليئة املستخدمةأن يستمع للعامل املعين و الذي ميكنه يف هد .4

خيطر العامل بالتسريح ضمن احرتام اإلجراءات احملددة يف النظام الداخلي ، مبوجب مقرر مكتوب يتضمن يف حيثيته متكينه من  .5

يغ قرار التسريح فإن عدم السماح له و تبليغه قرار التسريح و يف حالة عدم تبل" 73/2املادة " الدفاع عن نفسه أما ا�لس التأدييب 

  .بالدخول إىل أماكن العمل أو منعه من العمل فإن هدا يعترب مبثابة التسريح املقنع

 بني حلمر عبد العزيز ضد مدير مؤسسة التسيري السياحي 73/2خمالف للمادة  16/03/2005املؤرخ يف  289603قرار رقم "

."  

ي يتم خمالفة ألحكام هدا القانون يعترب تعسفيا و على املستخدم أن يثبت عكس ذلك و و يف هده األسباب فإن كل تسريح فرد

ميكن للعامل أن يدفع �ده املخالفة إذا ادعى العامل عدم احرتام اهليئة املستخدمة اإلجراءات ، هده األخرية تثبت عكس ما يثريه 

  ".عكس القاعدة العامة"الطاعن 

 

و هدا جيرنا إىل حماولة .�لس التأدييب غري وجويب إال إذا نص القانون الداخلي للمؤسسة على ذلك احالة العامل إىل ا: مالحظة 

املؤرخ  96/21من أمر  09املعدلة و املتممة باملادة  73/4معرفة مىت يكون التسريح تعسفي و اآلثار املرتتبة عليه من خالل املادة 

  .القانونية اليت ميثل تطبيقها يف امليدان و سبقتها اجتهادات احملكمة العلياو بالتايل إدراج بعض القواعد  1996يف جويلية 

 

األحكام الصادرة يف موضوع التسريح التعسفي تكون احلكم الصادر بشأ�ا ابتدائي و �ائي ال يقبل الطعن فيه إال بالنقض طبقا 

التحفظات يف احملاكم فيفصلون يف الشطر النهائي ، غري أن  73/4من قانون اإلجراءات املدنية و حسب املادة  231للمادة 

املتعلق بالتسريح و ابتدائي فيما يتعلق بالتعويضات عن التسريح التعسفي بشان العطل و املنح مما جيعل للمتخاصمني يف حرية من 

   .لحكم هو الصحيحأمرهم يطعنون يف شق األول باالستئناف و الشق الثاين بالنقض اعتقادا أن الوصف الذي يعطيه القاضي ل
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الطلب األصلي هو الذي حيدد صيغة احلكم االبتدائي و النهائي العامل له احلق مبطالبة بقرار التسريح و إرجاعه إىل أماكن العمل 

  .منحه العائلية

ة انه إذا كان احلكم يستخلص طبيعته القانونية من طبيعة النزاع و ليس الوصف الذي يعطيه القاضي حلكمه هنا جيب النبيه القضا

يبدو احلكم �ائي و كذلك فيما خيص الطلبات الفرعية املرتبطة بالطلب "  73/4هو تسريح تعسفي املادة " موضوع الدعوى 

 322828قرار رقم ." 08/03/2006املؤرخ يف  328685األصلي ، هدا ما حصل عليه اجتهاد احملكمة العليا قرار رقم 

  "سسة اجلزائرية لصناعة األنسجة ضد رمحاين أكليبينمدير مؤ  04/01/2006املؤرخ يف 

  .يكون التسريح تعسفيا و يؤدي ذلك إىل بطالن هدا التسريح إذا جاء التسريح خمالفة للقواعد الشكلية و املوضوعية

v  قم على سبب جدي إذا اختذ املستخدم قرار التسريح العامل كونه مل ي" قرار التسريح " يؤدي التسريح املعترب تعسفيا إىل إلغاء

األخطاء املنصوص عليها يف النظام الداخلي و األخطاء اليت يعاقب عليها التشريع اجلزائي ."  73/4من األسباب املذكورة يف املادة 

 73/4و األخطاء املذكورة يف املادة 

v ا إجراءات يؤدي كذلك إىل التسريح املعترب تعسفيا إىل إلغاء القرار الذي اختذه املستخدم خمالفة لإل�جراءات املطابقة للتأديب كو

" متعلقة بالنظام العام و حبقوق الدفاع و يتعني إثار�ا من طرف القاضي تلقائيا إال إذ تعلق األمر باإلجراءات الغري التأديبية 

املستخدم إثبات  و يف األخري فإن كل تسريح فردي يتم خرقا للقانون يعترب تعسفيا ، و يقع على عاتق" كالتسريح االقتصادي 

  .73/4شرعية اإلجراءات التأديبية كما يقع عليه إثبات خطأ العامل املادة 

إذا وصل القاضي عند تفحصه للنزاع املطروح أمامه أن تسريح العامل كان تعسفيا ملخالفته القواعد اإلجرائية أو املوضوعية كما سبق 

  :بيانه تكون بالضرورة

v تعسفيا و القضاء إما بإعادة إدماج العامل باملؤسسة مع كافة احلقوق املكتسبة ، و نعين باحلقوق إلغاء قرار التسريح املعترب 

  .املكتسبة مجيع االمتيازات اخلاصة الفردية و على العامل حتديد طبيعتها و على القاضي أن حيكم �ا

v حد الطرفني أمام القاضي املوضوع و أن الرفض حتليل العناصر املؤسس عليها حكمه يف منح التعويضات ، و يف حالة الرفض أ

أشهر و  6يكون صرحيا ، و قبل قفل باب املرافعة مينح للعامل التعويض الناجم ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه العامل يف مهلة 

بول االستئناف لعدم دون اإلخالل بالتعويضات احملتملة ، احلكم يف احلالتني يكون ابتدائي و �ائي قابل للطعن بالنقض و عدم ق

  .جوازه

v  عندما يكون موضوع الدعوى املطالبة بالتعويض لعدم امتثال املستخدم بتنفيذ احلكم القضائي إلعادة إدماج أو احلكم القاضي  
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 90/04من قانون  39بالتعويض فتكيف الدعوى يف هده احلالة بعدم االلتزام بتنفيذ حكم قضائي يؤسس التعويض على املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية يكون احلكم ابتدائي قابل لإللغاء و أنه يف حالة  340تنص على الغرامة التهديدية أو وفقا للمادة اليت 

  .ما إذا كان صدر حكما أول قضى حبقوق العامل و ال يلتزم به املستخدم يف الدعوى الثانية يتمسك بعدم االمتثال

 .لقاضي رفض الدعوى ألنه سبق احلكم فيها بإعادة اإلدراجاحلكم يكون ابتدائي و �ائي و على ا

أن وصف اخلطأ يف احلكم باالبتدائي و النهائي ال يكون وجها من أوجه الطعن  06/07/2005املؤرخ يف  307532قرار رقم 

  .بل ميكن استئنافه و لو صرح خطأ أنه ابتدائي و �ائي. بالنقض 

 

  .ازله عن مبلغ التعويضقبول رب العمل االستقالة ال يعين تن

و هو الذي تتكفل به املؤسسة أو صاحب العمل إما فردي أو يف إطار مجاعي متخصص و يهدف إىل إعطاء املرشح : التكوين 

 90/11مؤهالت تؤهله ملمارسة الوظائف و مهام تتالئم مع القدرات اليت يكتسبها يف �اية التكوين املتواصل الذي ينظمه قانون 

  .ويتم تنظيمه مبوجب اتفاقيات مجاعية. لعامل و على صاحب العمل سواء على ا

و يتميز هدا التكوين بالتزام العامل مبتابعة الفرتات اليت حتدد له لتلقي التكوين و احلصول على الشهادات اليت جتازيه ، و العمل 

ند عدم احرتام بنود العقد تسدد مصاريف لدى الطرف اآلخر ملدة دنيا حيددها العقد و يف املنصب الذي حيدده العقد ، و ع

التكوين و التعويضات عند االقتضاء و يلتزم صاحب العمل من جهته بالتكفل باملصاريف التكوين و األجر أو املنح دراسة املرتبص 

  "90/04من قانون  20املادة " و تشغيله عند �اية فرتة التكوينية و إعطائه منصب عمل املتفق عليه 

أشهر أو سنة أو حىت شهر أو ملوسم معني إذا كانت هده املواسم حمددة حتديدا  6قد حمدد املدة إذا ابرم لفرتة زمنية مثل يعترب الع

دقيقا يف نظر املتعاقدين كارتباط العامل بالعمل يف موسم الصيف مبخيم أو يف موسم الشتاء أو حدد يف إطار عمل معني يف 

املومسي هو الذي يتم يف مواكب دورية منتظمة و العمل بالعرض هو الذي ال يكون فيما  و املالحظة أن العمل  la foireمعرض

يزاوله صاحب العمل من نشاط و ال يستغرق مدة طويلة ، فالعمل املؤقت هو الذي يقتضي طبيعته إجيازه ملدة حمددة ، أو الذي 

أو بانتهاء . 90/11من قانون  66يا و بقوة القانون املادة ينصب على عمل بذاته ينتهي بانتهائه و بالتايل يزول عقد العمل تلقائ

حددت على سبيل احلصر حاالت إبرام عقد  90/11من قانون  12املوسم أن كان مومسيا أو بانتهاء العرض أو املؤقت املادة 

  .العمل احملدد املدة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت اجلزئي
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مث أبرم ملحق له على القاضي  90/11من قانون  12من احلاالت املنصوص عليها يف املادة إذا أبرم عقد حمدد املدة و وفقا حلالة 

  "بني مؤسسة كهرباء اجلزائر و دوب مسعود351330قرار رقم " مراقبة العقد األصلي و ليس امللحق

و القاضي ال ميكنه تكييف "  العقد املكتوب." مواصلة العامل العمل بعد انقضاء العقد املكتوب يعترب مبثابة عقد غري مكتوب 

و التسريح التعسفي مرتبط .عالقة العمل احملددة املدة يف غياب عقد مكتوب حىت و لو كان نشاط اهليئة املستخدمة حمدد املدة 

  ."و هده األخرية متعلقة بالعقد الغري احملدد املدة 73باملادة 

 "هلندسة املغرب ضد زروق الزهراءشركة البناء و ا. 05/04/2006املؤرخ يف  334565قرار رقم 

   ".ديوان الرتقية و التسيري العقاري ببسكرة ضد جفال عبد الرمحان 05/03/2006املؤرخ يف  323161قرار رقم "

  "عطوي سليمان ضد بركان مدين بن علي 07/12/2005املؤرخ يف  323088قرار رقم 

ال يكون خمالفة للقانون و ال يتحول العقد  90/11من قانون  12و  11كما أن تكرار ابرام عقود احملددة املدة طبقا للمادة 

  .احملدد املدة إىل عقد غري حمدد املدة

تبني أنه  90/11من قانون  18ال ينص املشرع اجلزائري على فرتة التجربة بالنسبة للعقود احملددة املدة ، غري أنه بالرجوع إىل املادة 

دراج مدة التجربة بالنسبة لعقود احملددة املدة و قد ترك القانون كما سبق ذكره حتديدها للنظر إىل عموميتها ال شيء مينع إ

  .لالتفاقيات اجلماعية

تنص أنه جيوز ألحد الطرفني فسخه بشرط احرتام مدة اإلخطار و إ�اء مهام العامل كانت بسبب فرتة  5عقد حمدد املدة، املادة 

  .التجربة

ملفتش العمل املختص إقليميا أن يتأكد من أن عقد العمل احملدد املدة مربم يف إطار إحدى  مكرر 12املادة  90/11قانون 

احلاالت املنصوص عليها صراحة يف القانون و أن خمالفة العقد احملدد املدة ال يستنتج من حلظة عدم املصاحلة أو إرسال مفتش 

 .90/11من قانون  12ا املادة العمل إىل اهليئة املستخدمة ينبهها فيها ملعرفة عدم احرتامه

 

 القضاء العمايل

  .اجراءات املصاحلة .1

 .التشكيلة .2

  تنص أنه يف املؤسسات االشرتاكية  25/04/1975املؤرخ يف  75/32من قانون  1يف املادة : استنفاذ طرق الطعن الداخلية  .1
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صاحلة إال أن اجتهاد احملكمة العليا اعترب أن عدم القيام جيب استنفاذ طرق الطعن الداخلية قبل اللجوء إىل مفتشية العمل قصد امل

بالطعون الداخلية املسبقة ال ميس بسالمة اإلجراءات الدعوى القضائية بل ينبغي على مفتشية العمل أمر العامل باللجوء للقيام 

ثري على الدعوى و بقي العمل �ده بالطعون الداخلية قبل القيام باملصاحلة و إذا مل يفعل ذلك فإن هدا السهو يكون بدون التأ

اليت تنص على استثناء حتدد  90/04من قانون  04،05، 03القاعدة و االجتهاد الذي عرف تطبيق إىل غاية صدور املواد 

باشر االتفاقية اجلماعية طرق املعاجلة الداخلية للنزاعات الفردية للعمل و يف حالة غياب هده الطرق يقدم العامل أمره إىل رئيسه امل

أيام يف حالة عدم الرضاء بالرد خيطر العامل اهليئة املستخدمة أو من ميثله الذي يتعني  8الذي يتعني عليه أن تقدمي جواب خالل 

  .يوما على األكثر ، و بعد استنفاذ طرق التسوية الودية ميكن للعامل إخطار مفتش العمل 15عليه الرد كتابيا خالل 

كمة العليا ال تعترب استنفاذ الطرق الطعن الداخلية كإجراء الزامي لرفض الدعوى ذلك أنه على عكس و اجلدير بالذكر ران احمل

مرحلة املصاحلة مل ينص عليها القانون حتت طائلة عدم قبول الدعوى و يتبني مما سبق أن احملكمة العليا أكدت على اجتهادها 

و قرار رقم "شركة سونالغاز سطيف ضد ايدير نادية 07/90/2005املؤرخ يف  311179قرار رقم,"السابق يف هده األمور

 "بني مؤسسة يونقا حممد ضد لعرايب حممد 16/03/2005املؤرخ يف  293844

 

هي التسوية الوديةعن طريق املصاحلة املنوط ملكاتب املصاحلة �دف أساسا إىل إجياد حل : املصاحلة عن طريق مكاتب املصاحلة  .2

 املتنازعني كآخر إجراء يلجأن إليه اللتماس حل اخلالف القائم بينهما ، إن إرساء مكاتب املصاحلة سلمي ودي يرضي الطرفني

للتوصل إىل تسوية اخلالف املعروض أمامها سيؤدي حتما إىل إحالته إىل قضاء العمل للبث فيه و ذلك وفق ما تقرره القواعد 

املصاحلة هو شرط جوهري و شكلي قبل إحالة اخلالف إىل احملاكم كإجراء .اإلجرائية اخلاصة يف الفصل يف منازعات العمل 

أي أنه إجراء إجباري قبل حتريك أية دعوى قضائية  90/04من قانون  19و هو كما مذكور يف املادة .املختصة يف قضاء العمل 

قرار .ة اإلفالس أو التسوية القضائية إال أنه يعترب اختياري يف حالة ما إذا كان املدعى عليه يقيم خارج الرتاب الوطين أو يف حال

  ."شركة الوطنية للنقل الربي ضد قامسي فؤاد 15/12/2004املؤرخ يف  283600رقم

v  عند توصل مكتب املصاحلة إىل تسوية ودية للنزاع حيرر حمضر الصلح ، و إذا فشل يف حماولته حيرر حمضر عدم الصلح و يتمتع

  .لتزويراحملضر باحلجية ماعدا الطعن فيه با

v  يوما و إذا امتنع أحد األطراف من التنفيذ يف اآلجال املذكور  30ينفذ اتفاقية الصلح تبعا ملا هو متفق عليه يف آجال ال تتجاوز

  .ميكن للطرف الثاين أن خيطر رئيس القسم االجتماعي بعريضة بقصد التنفيذ

v ديدية ال تقل عن و بعد إيداع العريضة و االستدعاء الصحيح يقضى بالتنفيذ ا�لفوري حملضر الصلح حتت طائلة غرامة 

  يوما من إصداره و يكون نافذا  15من األجر الشهري املضمون غري أن هدا األمر ال يصح نافذا إال بعد مرور مدة  25/100
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  .رغم الطعن فيه

العمل و ميكن لرئيس احملكمة  يتشكل من قاضي رئيس و ممثلني العمال و ممثلني ن أصحاب: تشكيلة القسم االجتماعي  .3

استخالفهم مبساعدين احتياطيني و عند االقتضاء بقاضيني أو قاضي حسب احلاالت أي عند عدم حضور ممثلني عن أحد 

األطراف يعني قاضيني و عند حضور ممثل واحد يعني قاضي واحد و إذا كان أحد املساعدين طرفا يف النزاع و له مصلحة شخصية 

  .انون مل يتناول اإلجراءات اليت تتخذ يف هده حلالة إثبات املصلحة يف النزاعفيه غري أ، الق

ينص القانون على أنه يف حالة تساوي األصوات بني املمثلني يف مجيع احلاالت يرجح صوت الرئيس إال أن هده الصالحية غري 

  :كمة العليا هوواردة ملشاركة الرئيس يف مجيع حاالت التصويت و التفسري الذي توصلت إليه احمل

أن يف حالة النزاع مجيع املمثلني و املساعدين ميكن لرئيس احملكمة تعيني قاضي واحد و يف هده احلالة يرجح رأي رئيس القسم و 

حسب االجتهاد القضائي للمحكمة العليا أن التشكيلة االجتماعية القانونية من النظام العام و ال ميكن االستغناء عنها ذلك حتت 

  .لة بطالن احلكمطائ

كما أ، عدم اإلشارة إىل احلكم للطرف الذي ميثل املساعدين يدي إىل بطالنه ناهيك عن احلاالت اليت يذكر فيها ممثل الطرف دون 

  ."بني حلمر عبد العزيز ضد مدير مؤسسة التسيري السياحي بسطيف 16/03/2005املؤرخ يف  289603قرار رقم ."اآلخر

  .05/10/2005املؤرخ يف  313917قرار 

  .06/03/2005املؤرخ يف  284835قرار 

 نو عمال بتطبيق مبدأ تقريب العدالة إىل املواط

 .أوردت معيار آخر لتحديد االختصاص احمللي للمحاكم الفاصلة يف املواد االجتماعية 90/04من قانون  24املادة  .1

نزاعات الفردية بعد القيام باإلجراءات التسوية الودية أمام حمكمة جتسيد عالقة العمل أو يف ترفع الدعوى القضائية املتعلقة بال .2

حمل إقامة املدعى عليها كما ميكن رفعها أمام احملكمة اليت تقع يف حمل إقامة املدعي عندما ينجم تعلق أو انقطاع عالقة العمل عن 

  .االقتصادية البحتة و الصحية حادث عمل أو مرض مهين و ذلك يكون غالبا يف األسباب
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