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 بيةـزائرية الديمقراطية الشعـالجمهورية الج
 
 

 
 ليط ـبتسة  ـدمـالمستخللهيئة   سـمـحي

 و  نقابةـضـعلى  ع عقوبة تأديبية 
 

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

من المقرر قانونا أنه    يمنهن  م منتخهق نقهاب  أن ينهون  -

بسههبق نشههاط  النقههاب  موضههو  طههرد أو توويهه  أو عقوبههة 

تأديبيههة مهمهها نانههت طبيعتههها مههن قبهه  الهيئههة المسههتخدمة 

ويسههرم اههلا الههنا علههى ا عضههان المنتخبههين  هه  النقابههة 

 .سنة الت  تل  نهاية الفترة ا نتخابيةخال  ال
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  82778ملف رقم 

 41/47/4997قرار بتاريخ 

 

المؤسسة الوطنية لصناعة األنسجة : ) قضية 
 (يضاء وحدة عين الب

 (ز ج )  : ضد 
 

 88/78من قانون  72و 41المواد 
 49/2/4988المؤرخ    

 يتعلق بنيفيات ممارسة الوق النقاب 
 

 إن المونمة العليا
 

في جلستهاا الللنيتة المنلةتدة بمة اتا ال تا ن 
األبيتتتتا  ج الجزا تتتت   1691ديستتتتمب   11بتتتتنا  

 .اللاصمة
 

بلتتتد المداولتتتة الةانونيتتتة رصتتتد   الةتتت ا  
 :نصه اآلهي 

 
ج  132ج  133ج  131بنتتاء علتتم المتتواد 

ومتتتتتا يلياتتتتتا متتتتتن قتتتتتانون  125ج  122ج  136
 .اإلج اءا  المدنية 

 
بلتتد اإلطتتلى علتتم مجموعتتة و تتا   ملتت  
الدعوى وعلم ع يضتة الطلتن بتالنةل المودعتة 

ستتبهمب   12ب هابتتة ضتتبط المح متتة اللليتتا بهتتا ي  
1661 . 
 

 وبلتتد اتستتهماى التتم الستتيد يوستت ي عبتتده
المسهشا  المة   في هلوة هة ي ه الم هوب والتم 
الستتيد ماهتتا د عبتتد الح تتيي المحتتامي اللتتا  فتتي 

 .هةدي  طلباهه الم هوبة 
 

حيتتأ رقامتت  المؤسستتة الوطنيتتة لصتتناعا  
النستتيجية والصتتوفية بوحتتدة عتتين البيضتتاء طلنتتا 

بتتتالنةل ج ضتتتد قتتت ا  مجلتتتب قضتتتاء ر  البتتتواقي 
د يا لح تت  المؤيتتد مبتت 1661متتاد  5الصتتاد  فتتي 

 3/1/1661مح متتة عتتين البيضتتاء الصتتاد  فتتي 
التتم منصتتبه متت  دفتت  ( ز ج )التت د قضتتم بةعتتادة 

دج علتتتتتم رستتتتتاب  3111 تتتتتت  واهبتتتتته ومبلتتتتت  
الهلويل عن الض   ال د لحةه م  هلديله الح   
بةلغاء الهلويل ال د ح   به له بناء علتم الةت ا  
التت د رصتتابه والهصتت ي  بتنتته  اهبتته يحتتدد علتتم 

 .هب الشا  الساب  علم فصلهرساب  ا
 

حيتتتتأ رن المدعيتتتتة هتتتتدعيما لطلناتتتتا ه يتتتت  
 .وجاين للطلن بالنةل 

 
المتتتتاو  متتتن اتتت    :عهههن الوجههه  ا و  

الصتتتتتتتتتتتاد  فتتتتتتتتتتتي  88/18الةتتتتتتتتتتتانون  قتتتتتتتتتتت  
16/15/1688. 

 
متتن حيتتأ رن الةتت ا  المطلتتون فيتته اعهمتتد 

متتن الةتتانون اآلنتت  التت    التت د  13علتتم المتتادة 
بلةوبتتة ضتتد مستتؤوت يتتنب بتنتته ت يجتتوز النطتت  

 .نةابي
 

فتتتتي حتتتتين رن اتتتت ه المتتتتادة هنصتتتتم علتتتتم 
اللةوبا  من رجت نشاطا  نةابيتة وات ا ت ينطبت  

التتتت د ا ه تتتتب جنحتتتتة الضتتتت ب ( ز ج ) علتتتتم 
 .والج ح اللمدد 

 
ول تتتن حيتتتأ رن مجلتتتب قضتتتاء ر  البتتتواقي 
لهب ي  ما قضت  بته اعهمتد لتيب فةتط علتم رنته ت 

ت بتت استهند يجوز الح   بلةوبهين علتم ن تب ال لت
علم ص ة اللضوية النةابية لللامت ال د ت يجتوز 
الح تتت  عليتتته بلةوبتتتة اتتتلت الستتتنة الهاليتتتة إلناتتتاء 

 .و الهه النةابية 
 

 حيتتتأ رنتتته بال لتتتت ج عتتتاين المجلتتتب بتتتتن 
 3 تتان محتتل للهوقيتت  عتتن اللمتتت لمتتدة ( ز ج ) 

ورنتته رستتهتن  عملتته  1686جويليتتة  11ريتتا  فتتي 
 .تديب شا ين من بلد ورنه م ت رما  لجنة اله
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حيتتتأ صتتت ح  اتتت ه اللجنتتتة بلزلتتته عتتتن 

من  12منصبهج ا ا ما يلهب  ا قا ألح ا  المادة 
المهضتتتتمن ااهصاصتتتتا   121-52األمتتتت   قتتتت  

متتن الم ستتو   قتت   52اللجتتان الهتديبيتتة والمتتادة 
 . 11/6/1681الصاد  في  81/311

 
رن ص ة اللضوية النةابية لللامت همن   ب  

ي  بلةوبتتة ضتتده اتتلت الستتنة اللمتتت متتن الهصتت 
 .الهالية تنةضاء مدة الو الة النةابية 

 
حيتتأ رن مجلتتب قضتتاء ر  البتتواقي رصتتاب 
فيمتتا قضتتم بتته وبالهتتالي لتت  ياتت   المتتواد المشتتا  

 .وعليه فالوجه غي  مؤسب. الياا في الوجه
 

المتتتتاو  متتتن انلتتتدا   :عهههن الوجههه  ال هههان 
متن  1األساب الةانوني والاطت في هطبيت  المتادة 

رو   1الصتتتتتتاد  فتتتتتتي  11-58الةتتتتتتانون  قتتتتتت  
1658. 
 

متتن حيتتأ رن تقتت ا  المطلتتون فيتته طبتت  
متن الةتانون رعتله متن حيتأ رن ات ا  131المادة 

 .النب الةانوني يهلل  بالويي ة اللمومية 
 

ول تتن حيتتأ رن اتت ه المتتادة ر ا اتتا المتتدعي 
 عليتته ولتتتيب قضتتتاة المجلتتب التتت ين اعهمتتتدوا فتتتي 

 
متتن األمتت   قتت   12المتتادة قتت ا ا  علتتم هطبيتت  

 311-81من الم سو   ق   5والمادة  52-121

وعليه فةن الوجه غي   11/6/1681الصاد  في 
 .مب   

 
 لهله ا سباق

 ــــ
 

 :تقض  المونمة العليا 
 

الةتتتوت بتتتتن الطلتتتن قتتتانوني : الشهههن  مهههن ويههه  
 .ومةبوت ش ل 

 
 .بلد  هتسيسه وب فضه :من وي  الموضو  

 
 .ؤسسة بالمصا ي موالح   علم ال

 
بتت ا صتتد  الةتت ا  ووقتت  الهصتت ي  بتته فتتي 

عشتت  متتن الجلستتة الللنيتتة المنلةتتدة بهتتا ي  ال ابتت  
شا  ر هوب  سنة رل  وهستلما ة وا نهتان وهستلين 

 –الغ فتتة اتجهماعيتتة  –متتن قبتتت المح متتة اللليتتا 
 :المه  بة من السادة 

 
 الرئيس   نعرورة عمارة
 قررالمستشار الم  يوسف  عبد هللا

 المستشار بن اونة مومد رشيد
 

بحضتتتتو  الستتتتيد ماهتتتتا د عبتتتتد الح تتتتيي 
المحتتتتامي اللتتتتا  بمستتتتاعدة الستتتتيد عللتتتتي  اهتتتتب 

 .الضبط 
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 يرية العربية الليبية ـمااـالج
  ـمـترانية العظـبية ا شـالشع

 
 
 

   ـــناطـم – رــاق  لألجــقــتوـاس –  ــعام

 ـــــــ
 
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

إن قانون العم  أوجق أجراً للعامه  مقابه  مها يقدمه  

من عم  طبقاً لعقد العم  ،  هذلا انقطها العامه  عهن العمه  

 ذن    يستوق أجراً عن المدة الت  انقطا  يها  ن ا جهر 

 .مقاب  الجهد واإلنتاج 
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 طعن مدن  
 ق 491/28رقم 

 
 78بالجلسههة المنعقههدة علنهها وههباث يههوم ا  نههين 

  79/1/4997الموا ق  4144لم الوجة 
 

أومد الطهاار الهزاو  / برئاسة المستشار ا ستال
 رئيس الدائرة

 
 وعضوية المستشارين 

 أومد مختار ويمة / ا ستال 
  يوسف مولود الونيش/ وا ستال 
 ن مختار البوعيشى وسي/ وا ستال 
 الزروق مومد أبورخيا / وا ستال 

 
مومههد الهههادم /وبوضههور رئههيس النيابههة ا سههتال

 جبران
 

بلتتد اتطتتلى علتتم األو ا  وهتتلوة هة يتت  
الهلاتتيب وستتماى الم افلتتة الشتت وية و رد نيابتتة 

 .النةل والمداولة قانونا 
 

 الوقائا
 ـــ
 

حيأ رن وقا   ا ه الدعوى هالتب فتي رن 
 611/1661ون ضتتده رقتتا  التتدعوى  قتت  المطلتت

التدا  ة اللماليتة  –رما  مح مة ط ابلب اتبهدا ية 
 بصتتتحي ة رعلنتتت  قانونتتتا التتتم الطتتتاعن بصتتت هه  –

بتنتته  تتان يلمتتت متت  الطتتاعن  -:قتتات شتت حا لاتتا 
 12/1/1686 منتتته  منتتت  متتتدة طويلتتتة وبهتتتا ي  

صتتد  قتت ا  بةحالهتته علتتم الهةاعتتد لبلوغتتة الستتن 
مطلتتتتون ضتتتتده ب فتتتت  دعتتتتوى الةانونيتتتتة فةتتتتا  ال

للمطالبتتتة بهلتتتديت عمتتت ه فح تتت  لتتته بتتت ل  بهتتتا ي  
حيتتتأ رصتتتب  هتتتا ي  متتتيلده ستتتنة  13/2/1686

وحتين طلتب اللتودة  1612بدت من سنة  1636
 وى الم ساب  عمله  فل الطاعن  ل  فهةد  بشت

الم الجااز الشلبي للمهابلة فتعيد الم ساب  عمله 

فطالتتتب بصتتت   م هباهتتته  1/11/1686بهتتتا ي  
اعهبتتتا ان متتتن هتتتا ي  احالهتتته علتتتم الهةاعتتتد وحهتتتم 
مباشتت هه اللمتتت متتن جديتتد ألنتته لتت  يهةتتال ملاشتتا 
هةاعتتديا عتتن هلتت  ال هتت ة فتت فل الطتتاعن بصتت هه 
 لتت  ف فتت  اتت ه التتدعوى للمطالبتتة بتتدف  م هباهتته 

 .هه في اإلنهاج و افة مسهحةاهه وحص
 

ومح متتتتتتة روت د جتتتتتتة قضتتتتتت  بهتتتتتتا ي  
بةلزا  المدعم عليه بص هه ورمانتة  12/1/1661

الضتتمان اتجهمتتاعي مهضتتامنين بتتدف  مستتهحةا  
للمتدعم مةابتت حصتتب اإلنهتاج اتتلت ال هت ة متتن 

مبلغا وقد ه  31/11/1686وحهم  1/3/1686
 تتة امستتة فت  وا نتتان وامستتون دينتتا ان و مانما

وسهون د اما وب فل ما عتدا  لت  متن الطلبتا  
 .وشموت الح   بالن ا  الملجت 

 
رستتهتن  الطتتاعن بصتت هه اتت ا الح تت  رمتتا  
مح متتتة استتته نا  طتتت ابلب الهتتتي قضتتت  بهتتتا ي  

بةبتتتتتوت اتستتتتته نا  شتتتتت ل وفتتتتتي  19/9/1661
الموضتتتوى بهلتتتديت الح تتت  المستتتهتن  التتتم التتتزا  

مسهحةاهه المسهتن  بتن يؤدى الم المسهتن  عليه 
وحهم ها ي  عودهه الم اللمت  13/3/1686من 

والمصا ي  المناسبة ورع   المسهتن  عليته متن 
 .باقياا 

 
 .وا ا او الح   المطلون فيه 

 
 اإلجرانات

 ـــ
 

صتتتتتد  الح تتتتت  المطلتتتتتون فيتتتتته بهتتتتتا ي  
وهتت  اعلنتته التتم الطتتاعن بصتت هه  19/9/1661

ق    8/6/1661وبها ي   11/8/1661بها ي  
محتتتامين المةبتتتولين لله افتتت  رمتتتا  المح متتتة رحتتتد ال

اللليتتتا الطلتتتن عليتتته بط يتتت  التتتنةل نيابتتتة عتتتن 
الطتتاعن بصتت هه بهة يتت  لتتدى قلتت   هتتاب المح متتة 
 اللليتتتتتا وستتتتتدد ال ستتتتتو  ورودى ال  التتتتتة وستتتتتند 
الهو يت وم   ة بتستباب الطلتن وصتو ة  ستمية 
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 11/6/1661متتن الح تت  المطلتتون فيتته وبهتتا ي  
الطلتتتتن مللنتتتتة التتتتم رودى رصتتتتت و قتتتتة اعتتتتلن 
وقتتتتتد   16/6/1661المطلتتتتتون ضتتتتتده بهتتتتتا ي  

محامي المطلون ضده م   ة  ادة بدفاعه م فةتة 
 .شا حة بسند هو يله ول  يةد  الطاعن م   ة 

 
قدم  نيابة النةل م   ة ربد  فياا الت رد 
بةبوت الطلن ش ل ج ونةل الح ت  المطلتون فيته 

 .م  اإلحالة 

 
 طلتن رصت  وفي الجلسة المحددة لنيت  ال

 .علم  رياا الوا د بم   هاا 
 

 ا سباق
 ـــ

 
متتن حيتتأ رن الطلتتن قتتد استتهوفي روضتتاعه 

 .المة  ة في الةانون فاو مةبوت ش ل 

 
وحيتتأ رن ممتتا ينلتتاه الطتتاعن بصتت هه علتتم 
الح   المطلون فيه الاطت في هطبي  الةانون  لت  
رنه قضتم بتةلزا  الطتاعن بصت هه بتدف  مستهحةا  

اإلنهتاج عتن ال هت ة متن هتا ي   المطلون ضده فتي
وحهتتتم  13/2/1686الح تتت  بهلتتتديت عمتتت ه فتتتي 

 هتتتتتتتا ي  اعتتتتتتتادة هليينتتتتتتته واتتتتتتت ا اطتتتتتتتت فتتتتتتتي
والم هتتتب والم افتتتتة هطبيتتت  الةتتتانون ألن األجتتت  

 ت هصتتتتتتتت   ات مةابتتتتتتتتت وحصتتتتتتتتب اإلنهتتتتتتتتاج 
اللمتتت والجاتتد واإلنهتتاج األمتت  التت د ي تتون ملتته 
 الح تتتتتتتت  المطلتتتتتتتتون فيتتتتتتتته ماال تتتتتتتتا للةتتتتتتتتانون 

 .يوجب نةضه م  اإلحالةطبيةه بما وماط ا في ه
 وحيتتتتتأ رن اتتتتت ا النلتتتتتي ستتتتتديد  لتتتتت  رن 

لللامتت مةابتت متا يةدمته  قانون اللمتت روجتب رجت 
 طبةتتتتتا للةتتتتتد اللمتتتتتت فتتتتتة ا انةطتتتتت متتتتتن عمتتتتتت 

 اللامتتتت عتتتن اللمتتتت فةنتتته ت يستتتهح  رجتتت ان عتتتن
المتتدة الهتتي ينةطتت  فياتتا ألن األجتت  مةابتتت الجاتتد 

 .واإلنهاج 
 

قت  فتي التدعوى رن لما  تان  لت  و تان الوا
المطلون ضده قد رحيت علم الهةاعد لبلوغه الستن 

الصتتاد   3/1686الةانونيتتة بموجتتب الةتت ا   قتت  
عتتن رمتتين اللجنتتة الشتتلبية لمنشتتتة الستتم ة للطتتلء 

فةا  المطلون ضتده ب فت    12/1/1686بها ي  
 دعتتتتتتتتتتوى بهلتتتتتتتتتتديت عمتتتتتتتتتت ه فةضتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتته 

واصتتب  متتن مواليتتد  13/2/1686بتت ل  بهتتا ي  
فهةتتتتتد  بطلتتتتتب التتتتتم  1612دت متتتتتن بتتتتت  1636

الطتتاعن بصتت هه إلعادهتته التتم ستتاب  عملتته ول نتته 
 فتتل لتت ل  فهةتتد  بشتت وى التتم الجاتتاز الشتتلبي 
 للمهابلتتة فتتتم  بةعادهتته التتم عملتته وهتت  هليينتته متتن 

ج ولمتتا  تتان ال ابتت   1/11/1686جديتتد بهتتا ي  
متتن األو ا  رن المطلتتون ضتتده لتت  يةتت  بتتتداء رد 

ه متتن هتتا ي  احالهتته عمتتت لصتتال  الطتتاعن بصتت ه
وحهتتتم هتتتا ي   12/1/1686علتتتم الهةاعتتتد فتتتي  

 ورن  1/11/1686هليينتتتتتتته متتتتتتتن جديتتتتتتتد فتتتتتتتي 
قتت ا  احالهتته علتتم الهةاعتتد جتتاء صتتحيحا وموافةتتا 
 للةتتانون ورن صتتدو  ح تت  بهلتتديت هتتا ي  متتيلده
ت ينتتات متتن ستتلمة الةتت ا  الصتتاد  بةحالهتته علتتم 

ن الهةاعتتتد ورن قيتتتا  الجاتتتة الطاعنتتتة بةعتتتادة هليتتتي
 المطلتتتتون ضتتتتده التتتتم ستتتتاب  عملتتتته ت يه هتتتتب 
عليتتته استتتهحةاقه ألجتتت  عتتتن ال هتتت ة الواقلتتتة متتتن 
صتتدو  قتت ا  احالهتته علتتم الهةاعتتد واعتتادة هليينتته 

 .من جديد 
 

ولمتتا  تتان الح تت  المطلتتون فيتته قتتد اتتال  
 ل  وقضم بتحةية المطلتون ضتده فتي مستهحةاهه 
متتتن هتتتا ي  صتتتدو  الح تتت  بهلتتتديت عمتتت ه فتتتي  

 م عودهتتتته التتتتم عملتتتته فةنتتتته حهتتتت  13/2/1686
ي تتون قتتد راطتتت فتتي هطبيتت  الةتتانون بمتتا يوجتتب 
نةضتتته دون حاجتتتة لمناقشتتتة الوجتتته اآلاتتت  متتتن 

 .الطلن 
 

 ولمتتتتتا  تتتتتان مبنتتتتتم التتتتتنةل الاطتتتتتت فتتتتتي 
 هطبيتت  الةتتانون و تتان الموضتتوى صتتالحا لل صتتت 
فيه فةن المح مة هةضم فيه وفةتا لصتحي  الةتانون 

 متتتتتتتتن قتتتتتتتتانون  328عمتتتتتتتتل بتتتتتتتتنب المتتتتتتتتادة 
 .افلا  الم 
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  لهله ا سباق
 ـــ

 

ونمهت المونمههة بقبهو  الطعههن شهنال و هه  
الموضهههو  بهههنقم الونهههم المطعهههون  يههه  و ههه  

طههههرابلس  759/22موضههههو  ا سههههتئناف رقههههم 
بذلغان الونم المستأنف وبر م الدعو  وأعفهت 

 .المطعون ضده من المورو ات 
 

  
 


