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 4102.12.01منازعات العمل                         
 

 تسوية المنازعات الفردية :

 

 تعريف منازعات العمل الفردية : - 7

فاي العمال ئاابا باين : "يعد نزاعاً فرديااً فاي العمال بحكاا ااقا القاانون كال خا    12-01من القانون  4عرفها المشرع في المادة 

عاماال يرياار خمسااتأد  بشاا ن تنفيااق ع ئااة عماال التااي تااربت الطاارفين ارا لااا يااتا  لاال فااي اتااار عمليااات تسااوية داخاال الهي ااات 

 المستأدمة".

 م  ظة : خ   خليس نزاع = خالمشرع استأد  كلمة خ   للتقليل من شدة النزاع.

 معايير يخ عناصر تسوية النزاع الفردي : -4

البد من خرود ع ئاة ففاي  الاة خراود الع ئاة اناا نقاوا ين اناا  خا   : خرود ع ئة تبعية بين العامل خالمستأد  :  7ار المعي

 يما في  الة عد  خرود ع ئة فهنا نكون يما  خ   من نوع يخر.

 التبعية القانونية : اي ص  يات التعيين خالرئابة خالت ديب. -

 ل في األرر.التبعية االئتصادية : تتمث -

تؤسس ع ئة التبعية بمورب عقد عمل مكتوب بغض النظر عن تبيعة العقد ال او لمدة محددة يخ غيار محادد المادةن ألن العبارة 

ين العامل يؤدي عملل لصالح المستأد  تحت خصايتل ختوريهاتل خرئابتل خت ديبل مقابل رلا  تؤساس التبعياة االئتصاادية راألرار  

 لها  في عقد العمل خاو اا  في تكييف النزاع الفردي.القي يعتبر العنصر ا
4102.12.42 

 المعيار الثاني : ارتبات موضوع النزاع بتنفيق االلتزامات التعائدية :

من بين الشرخت األساسية لتكييف النزاع الفردي ين يتا يثنااء سايران ع ئاة العمال ريثنااء ساريان العقاد بمأتلاف ينواعال خبغاض 

  بحيث يتعلق النزاع  وا تنفيق يخ تغير يخ انهاء ع ئة العمل بشرت ين يتوفر شرت المصلحة خالصافة للطارفين النظر عن تبيعتل

سواء المدعي يخ المدعي عليلن بحيث يستفيد العامل بإرراء التسوية على مستوى المؤسسة المستأدمة ثا على مستوى مصالح 

 مفتشية العمل خيخيرا على مستوى القضاء.

 

 ية الودية للمنازعات الفردية :التسو -7

تعتبر النزاعات الفردية الو يدة التي سمح بها القانون بتسويتها خدياً ئبل التسوية القضابية خيعتبر اقا اإلراراء خراوبي يخ ملاز  

 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدا خالمتما. 12-01بمورب القانون 

ب األمثاال لتطااوير االتصاااا داخاال المؤسسااة المسااتأدمة خعلااى مسااتوى مكاتااب المصااادئة التابعااة ختعتباار التسااوية الوديااة األساالو

 ائليميا لمصلحة مفتشية العملن ختمر التسوية الودية بمر لتين يساسيتين :

 

تعاديل  صد بها التسوية بطريقة خدية بين المستأد  خالعامل دخن خسيت يرنباي خااقا بغار : خيق يخال : التسوية داخل المؤسسة

يخ الغاااء القاارار الااقي يفاارز الناازاع يخ تولااد مناال الناازاع خعااادة مااا يااتا تحديااد ارااراءات التسااوية الداخليااة عاان تريااق االتفائيااات 

"خفي  الاة غيااب تلا  اإلراراءات يقاد  العامال يمارئ الاى ربيسال المباشار الاقي يتعاين  77-01ق  10الجماعية خاقا تبقا للمادة 

ييا  من تاريخ اإلخطارن خفي  الة عد  الرد يخ عد  رضاا العامال يرفاأل األمار الاى الهي اة يخ المصالحة  18عليل تقديا رواب خ ا 

يوما علاى األكثار مان  71المكلفة بتسيير المستأدمين ريخ مسير الموارد البشرية  خبالتالي يلز  الهي ة المسيرة بالرد كتابيا خ ا 

 يعر  النزاع يما  لجنة المصالحةن لية تاريخ اإلخطارن خفي  الة عد  التسوية الداخ

 

يقصد بها اإلرراء القي يقو  بل تر  ثالثن المتمثل فاي مفاتا العمالن خااقا تفادياا إلراراءات التقاضاي :  ثانيا : لجنة المصالحة

 .المكلفة للوئت خالماا خ كقل  محافظة على سمعت األترا  المتنازعة

 

: تعتباار ااقئ المكاتااب لجااان متسااخية األعضاااءن بااين  Bureau de conciliationتساوية الناازاع داخال مكتااب المصااالحة :  -

يشاهر عضاو مان العمااان ثاا  6ن خيتاري  بالتاداخا كال 01/12مان ئاانون  6ممثلي العماا خممثلي المساتأد ن خااقا تبقاا للماادة 

العامال خالمساتأد  بشا ن تنفياق عضو من المستأدمينن يأتص مكتب المصاالحة بمحاخلاة التساوية الودياة لكال خا   ئاابان باين 

ااو نفاس  competence territorialن يماا بالنسابة ل ختصااص اإلئليماي 01/12من ئاانون  4ع ئة العملن خاقا تبقا للمادة 

 اختصاص مصالح مفتشية العملن بمفهو  يخر يورد مكتب المصالحة على مستوى كل مصلحة مفتشية العمل.

نوعاان مان القاراراتن ساواء ئارار يؤخاق بالمصاالحة رمحضار المصاالحة  يخ محضار عاد   مكتب المصاالحة كاإرراء يخيار يصادر

الصلحن خبالتالي يلجئ الطر  المتنازع الى التسوية القضابية التي اي الوسيلة األخيرةن بعد فشل محاخالت الصالحن ساواء داخال 

قضاابية مان اإلراراءات التاي نصات عليهاا معظاا المؤسسة المستأدمة يخ على مستوى مفتشية العملن خيعتبار اراراء التساوية ال

 التشريعات بما فيها التشريأل الجزابري.
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فيما يأص التسوية القضابية نجد نوعان من القضايان يخال القضايا التي يكاون فيهاا ي اد األتارا  المتنازعاة متمثال فاي مؤسساة 

المستأد  القي يتمثل فاي مؤسساات ادارياة عمومياة رائتصادية رات تابأل تجاري  خعماا متعائدينن الصنف الثاني يكون الطر  

 .agent contractualن يخ العون المتعائد fanctionaireمأل تر  القي او الموظف 

 

 يخال : االختصاص النوعي للقسا االرتماعي :

 ق ا   ا : يأتص القسا االرتماعي اختصاصا مناعا في المواد التالية. 111تبقا المادة 

 مل خالتكوين خالتمهين.اثبات عقود الع -7

 تنفيق ختعليق خانهاء عقود العمل خالتكوين خالتمهين. -4

 

 ثانيا : االختصاص اإلئليمي للقسا االرتماعي :

ق ا   ا : "يؤخا االختصاص اإلئليمي الى المحكمة التي يتا في دابرة اختصاصها ابرا  عقد العملن يخ تنفيقئ يخ التاي  117المادة 

 دعى عليل.يورد بها موتن الم

غير ينل في  الة انهاء يخ تعليق عقد العمل بسبب  ادث عمال يخ مار  مهناين ياؤخا االختصااص الاى المحكماة التاي يوراد بهاا 

 موتن المدعي"

 

 تشكيلة القسا االرتماعي :

يانص عليال  ق ا   ا : "يتشكل القسا االرتماعي ن تحت تابلاة الابط نن مان ئاا  ربيساا خمسااعدين تبقاا لماا 114تنص المادة 

 تشريأل العمل".
4102.12.21 

 ارراءات التقاضي يما  القسا االرتماعي :

تأضأل ارراءات التقاضي يما  القساا االرتمااعي الاى مرا ال محاددة فاي ئاانون اإلراراءات المدنياة خاإلدارياة  ياث نصات الماادة 

ن تبقاا للقواعاد المقاررة ئانونااًن يماا بالنسابة على ينل ترفأل الدعوى يما  القسا االرتماعي بعريضاة افتتااد دعاوى القضاابية 110

ق ا   ا : على انل يجب رفأل الدعوى يما  القسا االرتماعي فاي  112لآلراا الأاصة لرفأل الدعوى بمورب العريضة نصت المادة 

 يشهر من تاريخ تسليا محضر عد  الصلحن خرل  تحت تابلة سقوت الحق في رفأل الدعوى. 6يراا ال تتجاخز 

: "ترفاأل العريضاة المورهاة الاى المحكماة بنساأة مان محضار عاد  المصاالحة الصاادر عان  12-01من القانون  01ادة تنص الم

 من اقا القانون" 04الى  46مكتب المصالحة كما او مبين في المواد من 

 

 الأصومة :

تحادد يخا رلساة فاي يرال ق ا   ا :  ادث  110الاى  111نصت على موضوع تحديد الأصومة في ارراءات التقاضاي الماواد مان 

ماان  08يومااا ً  ماان تاااريخ رفااأل الاادعوةن خيجااب علااى القاضااي ين يفصاال فيهااا فااي يئاارب ا راااان خنصاات اكااقا المااادة  71يئصااائ 

 يوماً من تاريخ ايداع عريضة افتتاد الدعوى. 71فيما يأص تحديد الجلسة األخلى على نفس المدة في  12/01القانون 

ى يسا  ضرخرة الفصل في القضية يي على المحكمة ين تصدر  كماً في يئرب ا راا باساتثناء  ااالت دابما ت كد عل 08/4المادة 

اصاادار ي كااا  تمهيديااةن يخ تحضاايرية ركمااا يمكاان لااربيس القسااا االرتماااعي ين ياا مر اسااتعجاليا باتأااار اإلرااراءات المؤئتااة يخ 

األخامار الصاادرة عنال يي عان ربايس القساا االرتمااعي التحفظيةن ئصد يخ بغر  خئف كل تصر  يعرئال  رياة العمالن ختكاون 

ق ا   ان خاناا   االتين تأاص بطلاب التنفياق الفاوري  111خ  116ئابلة ل ست نا  رغا ين ليس لل يثر موئفن خاقا تبقا للماادة 

 القي يقدمل المحامي الى ربيس القسا االرتماعي.

 ئبل ي د األترا ن خاقا في معظا األخئات المستأد .  الة االمتناع عن تنفيق اتفاق المصالحة من : 7الحالة 

 الة االمتناع عن التنفيق الكلاي يخ الجزباي ل تفااق الجمااعي للعمال يكاون فيال ممثلاو العمااا ترفاا خا اداً يخ يكثار مان  : 4الحالة 

 ق ا   ا. 118يصحاب العمل   

لقسا االرتماعي بالتنفيق الفوري لألمارن تحات تابلاة غراماة ق ا   ا : "ي مر ربيس ا 110فيما يأص التنفيق الفوري تنص المادة 

 لا تقكر مقدار الغرامة التهديدية. 110تهديديل تبقا لما ينص عليل تشريأل العمل"ن المادة 

يومااً لتنفياق االتفااق  01فقد  دد المشرع بموربها يرال يئصاائ  01/12من القانون  00فيما يأص الغرامة التهديدية نصت المادة 

 مصالحة يخ محضر المصالحة .رال

ماان الراتااب الشااهري األدنااى المضاامون خاااقئ  41/711 اادد لنااا المشاارع مقاادار الغرامااة التهديديااة بااـ  01/12ق  02فااي المااادة 

ن ااقئ فاي 711/711الغرامة تهديدية اي يوميةن خ سب عدد العماا المتنازعينن خيمكن ين يتضاعف اقا المقدار  تى تصل الى 

فيق الفوري بكل يخ رزء من االتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلو العماا ترفا فيلن خخا اد يخ يكثار مان المساتأدمين  الة تلب التن

 رنزاع رماعي .

يما فيما يأص مر لة التقاضي خخاصة بعد نهايتها خفي  الة اكتسابل رالحكا  الصيغة التنفيقية يحادد القاضاي الغراماة التهديدياة 

 .12-01من القانون  01خ  02لمنصوص عليل في المادتين اليومية بنفس المقدار ا
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القرارات التي تصدر عن المحكمة العليا في مجاا الت ديب خالتسريح التعسفي خانا  اعترا  صريح من المحكمة العليا ب ن اناا  

ى المستأد  اعادة ادمااج تسريح تعسفين خئاضي المحكمة العليا بإلغاء ئرار التسريح التعسفين خالمشرع الجزابري ال يفر  عل

 عامللن رغا ين انا  تسريح تعسفي راقا تنائض .

 

يراز القاضي المحكمة العليا ب ن يرفأل العامل دعوى موازية ليطالب بالتعويض عان التساريح التعسافي  4116خ  4112ابتدءا من 

   التبعية. ن يي ين القضايا الممثلة يخقت على يسا10/4170رالت ديبي  المجلة القضابية العدد 

 

 بعض القرارات :

 تسريح تعسفي خفي نفس الوئت تسريح ألسباب ائتصادية. الموضوع:عامل ضد فندق /  : 4111

 .02/10المبدي = يعد تسريحا تعسفيا كل تسريح ألسباب ائتصادية ال يحتر  فيل ارراءات المرسو  التشريعي 

يح تعسافين مساتند الاى مقارر صاادر عان رهاة غيار معنياة بعقاد الغاء ئرار تسر الموضوع:عامل ضد مؤسسة خاصة /  : 4116

 العمل.

 التعائد خالتسريح التعسفي. الموضوع:السيا ي /  رمجموعة من العماا ضد مؤسسة ائتصادية للتسيي : 4116

 المبدي = ال يعد انهاء ع ئة العمل بسبب اإل الة الى التقاعد تسريحا تعسفيا.

 .CDIخرفض خيراد  CDDالتعائد خيعيد ادمارل بـ الموضوع:مومية / عامل ضد مؤسسة يشغاا ع : 4118

المطالباة باالتعويض  (CDD)المبدي = ال يمكن للعامل بعد تنفيق المستأد  للحكا القضاابي القاضاي بإررااع العامال بالعقاد المحادد 

 .12-01القانون من  10خال بإثارة مس لة التسريح التعسفي بالرروع بعقد غير محدد المدةن تبقا للمادة 

 عامل ضد خكالة ختنية / الموضوع : تغير الطبيعة القانونية للمستأد  ال يؤدي الى تغيير عقد العمل. : 4171

 خانا  ال يتغير في عقود العمل خال في مصلحة العماا  قوئها المكتسبة. IPCتغير الوكالة الوتنية من ادارية الى تجارية 
4102.10.10 

 اتار الوظيفة العمومية :تسوية النزاعات في 

 

 ق ا   ا : المحاكا اإلدارية اي رهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية. 811تنص المادة 

تأااتص بالفصاال فااي يخا دررااةن بحكااا ئاباال ل ساات نا  فااي رميااأل القضااايا التااي تكااون الدخلااة يخ الواليااة يخ البلديااة يخ ا اادى 

 ية ترفاً فيها.المؤسسات العمومية رات الصبغة اإلدار

 

يعاا ئ يكااون ماان اختصاااص المحاااكا العاديااة  817خ  811ق ا   ا : خ فااا أل كااا  المااادتين  814تاانص المااادة  االسااتثناءات :

 المنازعات ا تية :

 مأالفات الطرق. -7

ابعاة للدخلاة يخ المنازعات المتعلقة بكال دعاوى خاصاة بالمساؤخلية الرامياة الاى تلاب تعاويض األضارار النارماة عان مركباة ت -4

 إل دى الواليات يخ البلديات يخ المؤسسات العمومية رات الصبغة اإلدارية.

 

  يشااهرن يسااري ماان تاااريخ التبلياا  2ق ا   ا : يحاادد يراال الطعاان يمااا  المحكمااة اإلداريااة ب ربعااة ر 840تاانص المااادة  ا راااا :

 الشأصي القرار اإلداري الجماعي يخ التنظيمي

 

ق ا   ا : يجوز للشأص المعنى بالقرار اإلداري تقديا تظلا الى الجهة اإلدارية مصادرئ القارار فاي  801مادة تنص ال اإلرراءات :

 يع ئ. 840األرل المنصوص عليها في المادة 

 ن لتقاديا تعنال القضاابين الاقي يساري مان تااريخ انتهااء يرال 4يعد ساكوت الجهاة اإلدارياةن يساتفيد الماتظلا مان يرال شاهرين ر

   المشار اليل في الفقرة يع ئ.4ر الشهرين

 

ق ا   ا : ال توئف الدعوى المرفوعة يما  المحاكا اإلدارياةن تنفياق القارار اإلداري المتناازع فيالن  800تنص المادة  خئف التنفيق :

 ما لا ينص القانون على خ   رل .

 نفيق القرار اإلداري.غير ينل يمكن للمحكمة اإلدارية ين ت مرن بناء تلب الطر  المعنين بوئف ت
4102.10.02 

 المنازعات العمل الجماعية : 

 

المتعلااق بالوئايااة ماان النزاعااات الجماعيااة للعماالن ختسااويتهان  7001فيفااري  6المااؤرف فااي  14-01ماان القااانون  4تبقااا للمااادة 

يتعلاق بالع ئاات االرتماعياةن خممارسة  اق اإلضاراب : "يعاد نزاعااً رماعيااً فاي العمال خاضاعاً أل كاا  ااقا القاانونن كال خا    

خالمهنية في ع ئة العملن خالشرخت العامة للعملن خلا يجد تساويتل باين العمااا خالمساتأد  باعتباراماا تارفين فاي نطااق ي كاا  

دياةن خالقضاابية ن خياتا يدنائ" خيستنتج من اقا ين المشرع يعتمد بالدررة األخلى على الوئاياة ئبال التساوية رالو 1خ  2المادتين 

 رل   سب اإلرراءات ا تية :

 

 اإلرراء الوئابي للنزاع الجماعي : -7
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مان ق ا   ان خا تراماا لمبادي السالا  111الغر  منل او تفادي التقاضي يما  القسا االرتمااعي للمحكماة المأتصاةن تبقاا للماادة 

 يأص اإلرراء الوئابي :االرتماعي خالمهني في العملن خانا  خسيلتين معرخفتين فيما 

 14-01ماان ئااانون  2يعتباار اااقا اإلرااراء خئااابين يتكفاال باال المسااتأد  دخن خساايت خئااد نصاات المااادة التفاااخ  المباشاار :  7.7

بضرخرة انعقاد ارتماعات دخرية تضاا ممثلاي العمااان ماأل المساتأد  لدراساة خضاعية الع ئاات االرتماعياةن خالع ئاات المهنياةن 

ن خيمكان ين يمتاد الاى االتفائياات 2المؤسسة المستأدمةن ارا األسا  القانوني للتفاخ  المباشر اي المادة  خظرخ  العمل داخل

مان االتفائياة الجماعياة لمؤسساة ساوناترا  : " ياث تعتماد ااقئ المؤسساة علاى  021الجماعيةن خكمثاا على رلا  ناص الماادة 

ةن مأل خروب تحضير محضر ارتماعاات خاالتفائاات المتوصال اليهاان التفاخ  بين ممثل عنها خممثلي العماا في ارتماعات دخري

 خكقا النقات التي لا يتا تسويتها" 

يمكن االعتماد عليها في بعض المؤسسات  سب الطبيعاة القانونياة ر ساب الهيكال التنظيماي  االستعانة باللجان المشتركة :  7.7

  "يمكن 60ن خنقكر منها اتفائية البنو  خالمؤسسات المالية رالمادة ن خبعض االتفائيات الجماعية14-01خئد نص عليها القانون 

انشاء لجان متساخية األعضاء في المؤسسة الماليةن تتشكل من ممثلين نقابيينن خممثلين عن المؤسسة المساتأدمة ربالتسااخي  

المهنااين يخ  تااى فااي النزاعااات خااقا فااي  الااة نشااوب خا   بااين المسااتأد  خالعماااا ألي سابب لاال ع ئااة بالمجاااا االرتمااعي خ

 الفجابية".

 يعتمد على التفاخ  المباشر ألنل اإلرراء األمثل لتفادي الأ فاتن بصفة مباشرة دخن خسيت. ميدانيا :

 

 اإلرراء الع ري : -4

ار اراراءات تعتمد عليل المؤسسة المستأدمة عند نشوب نزاع مأل العماان خيكون اقا النزاعن خصل الاى درراة التا ز  ينبغاي اتأا

 يث تنص : "ارا اختلاف الطرفاان فاي كال  14-01من القانون  1مستعجلةن خخئابية ممثلة يص  في المصالحةن خاقا تبقا للمادة 

المسااءا المدرخسااة يخ بعضاها يباشاار المساتأد  خممثاال العماااا اراراءات المصااالحة اراراءات المصااالحة المنصاوص عليهااا فااي 

 االتفائيات خالعقود" 

 : نستنتج ارراء المصالحة على مستويين: 1/4لمادة ختبقا ل

 من اتفائية شركة سوناترا  . 021  يكون داخل المؤسسة المستأدمةن خاقا ما نقصد بل المصالحة االتفائية ر : المستوى األخا

يااتا اااقا اإلرااراء علااى المساتوى الثاااني : مكتااب المصااالحة لمفتشاايل العماال المأتصااة ائليمياا رالمصااالحة القانونيااة يخ اإلداريااة ن 

مستوى مكاتب مفتشية العملن المأتصة ائليميا بحضور مفتا العملن خممثل عن الهي ة المستأدمةن خكقل  ممثل عان العمااا يخ 

 التنظيا النقابين خاقا لمحاخلة الوصوا الى  ل النزاع بعد فشل المصالحة داخل المؤسسة المستأدمة.
4102.10.40 

 خ االتفائية :المصالحة الداخلية ي -7

التاي  7002ترا  اعادة ما يتا النص على اقا اإلرراء في االتفائيات الجماعية يخ في عقود العملن خكمثاا على رلا  اتفائياة ساون

 على اقا اإلرراء. 021يشارت في المادة 

 المصالحة اإلدارية رخارج المؤسسة المستأدمة  : -4

المأتصة ائليميا خعلى اقا األسا  يعتبر ااقا اإلراراء الزاماي خاصاة ارا تعلاق  تتا على مستوى مكتب المصالحة لمفتشية العمل

 األمر بالنزاع الجماعي القي ينتهي بإضراب.

 ئضية عامل ضد مؤسسة متعددة الأدمات للأشب. 4171-71-11 يث صدر ئرار من محكمة العليا 

 الموضوع : اضراب ناتج عن نزاع رماعي رتوئف رماعي عن العمل .

 .14-01نطبق القانون انا 

المبدي : يجب ئبل كل توئف رماعي عن العمل ناتج عن نزاع رماعي استيفاء اإلرراءات المسبقة المقررة ئانوناً رال يكفاي توريال 

 الرسابل الى المستأد  خمفتشية العمل الستيفاء ارراءات اإلضراب .

 يت ص  يات يكثر للمستأد  خيكثر سلطة للنظا  الداخلي.ئضية بين عامل تعن بالنقض ضد المؤسسة بمورب اقا القرار يعط -

 القاضي برفض الدعوى لعد  الت سيس. 71/11/4118العامل تعن بالنقض في الحكا الصادر عن محكمة الحراش في  -

 من  يث الشكل : ئبوا الطعن.

 من  يث الموضوع : خرهين.

 كا.الورل األخا : م خور من انعدا  األسباب القانونية للح -7

 الورل الثاني : م خور من ئصور ختنائض األسباب. -4

 ئضت المحكمة ين اقا اإلضراب غير شرعي.

خمن المقرر ئانونا ين كل نزاع رماعي في العمل لا يجد تسوية بين العماا خالمستأد  يباشر الطرفين اراراءات المصاالحةن خفاي 

 عمل. الة فشل المصالحة االتفائية يرفأل الأ   الى مفتشية ال

ن خين 14-01مان القاانون  14لكن من الثابت ئانونا ين كل توئف عن العمل تحت يي تسمية يجب ين يسبق بإرراءات تبقا للمادة 

توريل الرسابل الى المستأد  خمفتشية العمل غير كافي للقوا با ترا  اإلرراءات السابقة لإلضراب بل يجاب عقاد ارتماعاات باين 

ي  الاة فشاالها باتا اخطاار مفشاية العمال للقياا  بااإرراءات المصاالحة ئبال التوئاف عان العمال خاااي ممثلاي العمااا خالمساتأد  خفا

 اإلرراءات التي تجاالها الطاعن.
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 ا راا على مستوى مكتب المصالحة :

والياة يياا  الم 8يستدعي مفتا العمل ترفاي النازاع الاى الجلساة األخلاى للمصاالحة فاي يرال يئصاائ  14-01من القانون  6المادة 

مان  18ييا  من تاريخ الجلسة األخلى  سب المادة  8لتاريخ اإلخطار خعند انقضاء مدة ارراء المصالحة التي ال يجوز ين تتجاخز 

ن يعااد مفااتا العماال محضاارا يوئااأل علياال الطرفااان سااواء بالنساابة للمسااابل المتفااق عليهااا يخ غياار المتفااق عليهااان 14-01القااانون 

ا نافقة من يو  اإليداع لادى كتاباة الضابت فاي المحكماة المأتصاةن خفاي  الاة عاد  المصاالحة يمكان ختصبح المسابل المتفق عليه

 لطرفان ين يتفقا الى اللجوء للواسطة يخ التحكيا.

خ  04في  الة رفض المستأد  محضر الصلح يتا اتأار اإلراراءات المنصاوص عليهاا فاي ئاانون ع ئاات العمال خالسايما الماواد 

 .12-01من القانون  06

 : ئضية عامل ضد ديوان التسيير العقاري. 14/16/4177صدر ئرار عن المحكمة العليا بتاريخ : 

  .00ن 01ن 02المواد  12-01غرامة تهديديل. رالقانون  -الموضوع :  كا ئضابي رنهابي  بصيغة تنفيقية 

الحكااا المتعلااق بالتسااوية القضااابية الصاايغة اااي خاربااة التطبيااق فااي  الااة اكتساااب  12-01ماان القااانون  00المباادي : ين المااادة 

 التنفيقيةن خاللجوء الى غرامة التهديدية لتنفيقئ.

 .16/17/4177صدر ئرار عن المحكمة العليا في 

 ئضية مكتب الدراسات التقنية خاالئتصادية ضد عامل.

 نقابة العماا. -تصريح رماعي  -الموضوع : تسريح ألسباب ائتصادية 

 .10-02خالمرسو  التشريعي  77-01خ  14-01القوانين : 

المبدي : يكفي مراعاة المستأد  رميأل ارراءات التسريح ألسباب ائتصادية في  الة رفض الشري  االرتماعي رالنقاباة  التفااخ  

 لثبوت ئانونية التسريح الجماعي.

 4110-11-46ـ المؤرف ب 10-02المرسو   71ئامت المؤسسة المأتصة باإلرراء المنصوص عليل في المادة 

اال ين ممثل العماا عارضوا ائتراد التقليص رغا اإلستدعاءات خاإلرسالياتن مأل العلاا ين مفتشاية العمال يكادت ينهاا يشارت علاى 

ئابمة العمااا المحاالين الاى صاندخق رالتا مين علاى البطالاةن خصاندخق التقاعاد  صاادق علاى ئابماة العمال المعنياينن ماأل دفاأل كال 

رارات التسريحن كما ين ربيس اللجنة المشتركة رفض الجانب اإلررابي رممثل العماا  القي ئدمتل المؤسسة الحقوق ئبل تحرير ئ

 71ختا رفضل بمورب محضرن خلا يتا تحرير اتفاق رماعي إليداعل لدى مكتب ضابت المحكماةن خمفتشاية العمال بموراب الماادة 

 .02/10من المرسو  

 عات العمل الفردية خالسيما تل  المتعلقة بإثبات ع ئة العمل.ئرار المحكمة العليا : فيما يأص مناز

 .7/74/4117صدر بتاريخ 

 ئضية عامل ضد مدير الصندخق الوتني للت مينات االرتماعية خكالة مستغانا.

 شهادة الشهود. -اثبات  -الموضوع : ع ئة عمل 

 المبدي : شهادة الشهود خسيلة من خسابل اثبات ع ئة العمل.

 : ئبوا الطعن.الشكل 

 يخرل : 0الموضوع : 

 ق ا   ان في المعارضة. 041المادة  األخا : ناتج عن مأالفة ئاعدة في اإلرراءات رفأل الدعوى.

 الثاني : م خور من انعدا  التسبب.

 الثالث : ئصور التسبب.

 

ق ا   ان يثبات مان  041ن تبقاا للماادة يحض الغاء الحكا رغا ينل ملغي بقوة القانون بمجارد ئياا  المعارضاةن خيعتبار ك نال لاا يكا

القرار ين الطاعن ئد  تدعيما لطلباتل في اثبات ع ئة العمل رشاادين  خالشهادة تعد خسيلة من خسابل اثبات ع ئاة العمال  ساب 

 .77-01ق  71المادة 
4102.10.42 

 منازعات الضمان االرتماعي :

 ينواع من المنازعات. 0من القانون الى  4مادة ن ئسا المشرع في ال 40/14/4118المؤرف في  18/18رق 

 

 يخال : المنازعات العامة.

تعريف المنازعات العامة للضمان االرتماعي : اي تل  الأ فات التي تنش  بين اي ات الضمان االرتماعي من رهة خالمؤمن لهاا 

تمااعين لكان فيماا يأاص اراراءات التساوية ارتماعيا يخ المكلفين من رهاة يخارىن بمناسابة تطبياق تشاريأل ختنظايا الضامان االر

مثلها مثل المنازعات الفردية خالجماعية في العملن  يث فر  المشرع ارراءات تسوية مسبقةن ختكون رات صفة ادارياةن  ياث 

يااتا رلاا  بمورااب ارااراء الطعاان المساابق علااى مسااتوى لجااان الطعاان ئباال اللجااوء الااى اإلرااراء القضااابين يورااد مسااتويين للطعاان 

قن المستوى األخا لجنة الطعن المحليةن خ المستوى الثاني استثناء يما  اللجنة الوتنياة المؤالاة للطعان المسابق خرلا  فاي المسب

  الة االعترا  على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن المحلية.

خ الجهويةن تتشكل من ممثال عان تورد على مستوى خكاالت الوالية ي تسوية النزاع يما  اللجنة المحلية المؤالة للطعن المسبق :

 العماا األرراءن ممثل عن المستأدمينن خممثل عن اي ة الضمان االرتماعي رابعا تبيب.
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نناون لهاا ارتماعياا ضاد  :المؤالاة للطعان المسابق اللجنة المحلياة مها   م  ؤ  تتمثال فاي الباث فاي الطعاون المسابقة التاي يرفعهاا المن

مان االرتماااعين كمااا تأااتص اااقئ اللجنااة فااي البااث العتراضااات المتعلقااة بالزيااادات القاارارات المتأااقة ماان تاار  اي ااات الضاا

 11/711ديناارن خيمكان ين تأطار الزياادات خالغراماات علاى التا خير بنسابة ملياون  7خالغرامات على الت خير عنادما يقال مبلغهاا 

 بالنظر الى ملف صا ب العريضة.

 يوماً من تاريخ است   العريضة. 01يرل ا راا : تلتز  اقئ اللجنة باتأار القرار في 

تكاون علاى مساتوى كال اي اات الضامان االرتمااعي مؤالاة للطعان  المؤالاة للطعان المسابق : الوتنياةتسوية النزاع يما  اللجناة 

  يومااً مان تااريخ اسات  01المسبقن  يث تبت في الطعون المرفوعة ضد ئرارات اللجان المحلياةن تتأاق اللجناة ئرارااا فاي يرال 

 مليون دينار. 7العريضةن بالنسبة لهقئ اللجنة يجب ين تكون المبال  تفوق 

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوتنية ئابلة للطعن يما  المحكمة المأتصة تبقاا أل كاا  ئاانون اإلراراءات  الطعن القضابي :

يوما ابتداء من تاريخ اسا   العريضاة  61ن يخ في يرل يوما من تاريخ تسليا القرار المعتر  عليل 01المدنية خاإلدارية في يرل 

من تر  اللجنة الوتنية للطعن المسبقن خاقا ارا لا يتلقاي المعناي بااألمر يي رد علاى عريضاتلن لكان تأاتص الجهاات الفضاابية 

ن اي اات الضامان اإلدارية في البات فاي الأ فاات التاي تنشا  باين المؤسساات خاإلدارات العمومياة بصافتها اي اات مساتأدمة خباي

  .18/18ئانون  76االرتماعي رمادة 

 

 الثاني : المنازعات الطبية.

اي تل  الأ فات المتعلقاة بالحالاة الصاحية للمساتفيدين مان الضامان االرتمااعي السايما المار ن خالقادرة علاى العمالن خالحالاة 

 الصحية للمريض خالتشأيصن خكقا كل الوصفات الطبية األخرى.

يتا تسويتل بمورب الأبرة الطبيةن  يث تنلِز  نتابج الأبرة الطبية األترا  المتنازعةن اال ينل يمكن اخطاار  : الطبيتسوية النزاع 

المحكمة المأتصة رالقسا االرتماعي  إلرراء خبرة ئضاابيةن خرلا  فاي  الاة اساتحالة اراراء الأبارة الطبياة علاى المعناي ريعاين 

 تبيب يخر .

 

 نية رات الطابأل الطبي.الثالث : المنازعات التق

اااي تلاا  الأ فااات التااي تنشاا  بااين اي ااات الضاامان االرتماااعي خالمكلفااين بااالع ج خالأاادماتن المتعلقااة بالنشااات المهنااي لألتباااء 

خالصيادلة خررا اي األسانان خالمسااعدين الطبياينن خالمتعلقاة بطبيعاة العا ج خاإلئاماة فاي المستشافياتن يخ فاي العياادة ريتعلاق 

 التكفل بالع ج . بفاتورة

 تننش  لجنة تقنية رات تابأل تبي لدى الوزير المكلف بالضمان االرتماعي تتشكل من :

 يتباء تابعين لوزارة الصحة. -7

 يتباء تابعين لهي ة الضمان االرتماعي. -4

 يتباء من مجلس يخ ئيات الطب. -0

ابيا فاي التجااخزات التاي ترتبات عنهاا نفقاات اضاافية لهي اة الضامان تكلف اقئ اللجنة التقنية رات الطابأل الطبي بالبت ابتدابيا خنه

االرتماعين ختقو  اقئ اللجنة باتأار كل التدابير للت كد من الوئابأل السيما تعيين خبير يخ عدة خبراءن خالقيا  باالتحقيق التاي تارائ 

المدعيااة  خاا ا سااتة يشااهر المواليااة ضاارخريا مااأل الممااار  المعنااىن تأطاار اااقئ اللجنااة ماان تاار  اي ااة الضاامان االرتماااعي ر

الكتشا  التجاخزات على ين ينقضي يرل سانتين مان تااريخ دفاأل مصااريف األداءات محال الأا  ن ختأطار كاقل  بموراب تقريار 

مفصل من تر  المدير العا  لهي ة الضمان االرتماعي يبين فيل تبيعة التجااخزات خمباال  النفقاات المترتباة عنال مرفقاا بالوثاابق 

 زمة.ال 
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