العدد ٣٤

اﳋميس  ١٨شوال عام ١٤٤٣

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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قرارات
اﶈكمة الدستورية
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عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– ب ـن ـاء عـ ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـي ـمـ ـا اﳌ ـواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟـ ـقـتـض ـى ال ـقـ ـان ـون الـعـ ـضـوي رق ـم  16-18اﳌ ـؤرخ فـي
 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة
الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة
العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ قـرار اﻹحـ ـالـ ـة بـ ـالـ ـدفـ ـع بـ ـعـ ـدم ال ـدسـت ـورية
م ـن اﶈ ـ ـ ـكـ ـ ـمـ ـة ال ـع ـل ـي ـا ،اﳌ ـؤرخ فـي  ٥أك ـت ـوب ـر سـن ـة 2٠21
ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠٠8واﳌ ـس ـج ـل لـ ـدى ك ـتـابة ضبط
اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21تـح ـت
رقم /٠٤-2٠21دع د واﳌتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ )ع.هـ( اﶈامي
اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ومجلس الـ ـدول ـة ،فـي ح ـق اﳌ ـدع ـو

– وبـ ـعـ ـد اﻻط ـﻼع عﲆ اﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدم ـة م ـن
طرف اﻷستاذ )ع.هـ( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ومـ ـج ـلس ال ـدول ـة ،ﰲ ح ـق اﳌدع ـو )ع.م( ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا
التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق
بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ قضائها بأحكام ابتدائية
ونهائية فيما يخص إلغاء التسريح التعسفي وإعادة اﻹدماج
مع التعويض ،مؤّكدا عﲆ أنها جاءت مخالفة ﻷحكام اﳌادة 37
من الدستور التي تنص عﲆ أن “ :كل اﳌواطنﲔ سواسية
أمام القانون ولهم اﳊق ﰲ حماية متساوية ،وﻻ يمكن أن
يتذرع بأي ﲤييز يعود سببه إﱃ اﳌولد ،أو العرق ،أو اﳉنس،
أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”،
وللمادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور التي تنص عﲆ
أن “يضمن القانون التقاضي عﲆ درجتﲔ ،ويحدد شروط
وإجراءات تطبيقه”،
– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ
ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية
اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ع.هـ(،
ﰲ حق اﳌدعو )ع.م( التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة
التي تؤكد عﲆ أن الدستور يضمن اﳌساواة بﲔ اﳌواطنﲔ
أمام القانون والقضاء ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و 16٥منه وهو ما
يجعل اﳌادة  ٤-73موضوع الدفع مخالفة للدستور ﻻنتهاكها
مبدأ اﳌساواة بﲔ اﳌواطنﲔ وحق اﳌدعي ﰲ التقاضي عﲆ
درجتﲔ،
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

)ع.م( يّدعي فيه عدم دس ـتورية اﳌادة  ٤ -73من القانون رقم

العمل ،واﳌذكور أعﻼه،

 11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل

– وبعد اﳌداولة،

سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـ ـع ـ ـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـعـ ـارات اﳌ ـ ـرس ـ ـل ـ ـة إﱃ رئي ـ ـس
اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي
ال ـوط ـنـ ـي والـ ـوزيـ ـر اﻷول وال ـن ـائـ ـب الـ ـع ـام لـ ـدى اﶈـكـم ـة العليا
بتاريخ  2٠أكـتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف بتاريخ  21أكتوبر
سنة ،2٠21

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ع.م( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ع.هـ(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺج ـ ـراءات الق ـ ـانونـ ـية و/أو اﻻتفاقية اﳌـ ـلزمة ،تلغي اﶈـ ـك ـمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

– وبـ ـعـ ـد اﻻط ـﻼع عﲆ اﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدم ـة م ـن

اﻹج ـراءات وت ـل ـزم اﳌست ـخ ـدم ب ـالـقـيـام بـاﻹجـراء اﳌعـمـول بـه

طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،

اﻷج ـر ال ـذي ي ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـمـلـه  .وإذا ح ـ ـ ـدث
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 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

اﳌت ـع ـل ـقـة بـتسريـح الـعـمـال وإعـادة إدمـاجـهـم تصدر ابـتـدائـيـا

وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج

ونهائيا ،ﰲ حﲔ أن اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور

العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو ﰲ
ح ـال ـة رفض أحد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضا ماليا ﻻ يقل

تعطي اﳊق ﰲ التقاضي عﲆ درجتﲔ ،ويكون بذلك اﳌشّرع

ﰲ نص اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل قد

عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر من

ميز بﲔ اﳌتقاضﲔ ﰲ ﳑارسة حق التقاضي عﲆ درجتﲔ،

العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة .ويكون اﳊكم

وهو ما ﻻ يتماشى مع ما كّرسته صراحة اﳌادة ) 16٥الفقرة

– حيث أن محكمة الشراقة ،القسم اﻻجتماعي ،عند فصلها

اﳌساواة الذي يضمنه الدستور لكل اﳌواطنﲔ أمام القانون

ﰲ النزاع الذي كان قائما بﲔ كل من اﳌدعو )ع.م( باعتباره

والقضاء طبقا للمادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة( منه ،فإنه

مسّيرا لشركة الشخص الوحيد ذات اﳌسؤولية اﶈدودة
) (ATS VIPاﳌختصة ﰲ تقدﱘ اﳋدمات ،واﳌدعو )ب.ر(

من غير العدل واﻹنصاف أن يقّيد اﳌشّرع حق اﻷطراف ﰲ
استئناف اﻷحكام الفاصلة ﰲ طلبات التسريح أو طلبات

الذي كان متعاقدا مع الشركة اﳌذكورة كسائق وزن خفيف

التعويض عن الضرر ،وعليه فإنه يرى أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة

بعقد عمل محدد اﳌدة ،قضت بـإلزام اﳌستخدم بأدائه للعامل

أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

مبـلـ ـغ  3٠٠.٠٠٠دج ت ـع ـوي ـض ـا ع ـن ال ـط ـرد التـعـسـ ـفـي ،ومـبـل ـغ

– حيث أن رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني أكد ﰲ مﻼحظاته

 133.333,33دج مقابل العطل السنوية ،وﲤكينه من شهادة العمل

اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌؤسس الدستوري نص بالفعل ع ـﲆ ض ـم ـان

وكشوفات اﻷجر عن جميع اﻷشهر،

الـت ـقـ ـاض ـي ع ـﲆ درجتﲔ ﲟوجب اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”،

اﻷخيرة( من الدستور ،وفضﻼ عن ذلك وﲤاشيا مع مبدأ

– حيث أن اﳌدعو )ع.م( ﲟناسبة دعوى الطعن بالنقض

من الدستور ،غير أنه كّلف اﳌشّرع ﲟوجب نفس اﳌادة
ب ـت ـح ـدي ـد شروط وإج ـراءات ت ـط ـبـيـقـيـة ،فـفي إطـار ﳑارسة

 29غشت سنة  2٠21بواسطة محاميه اﻷستاذ )ع،هـ( مذكرة

صﻼحياته الدستورية ،ﻻسيما تلك اﳌنصوص عليها ﰲ

دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

اﳌادتﲔ  3٤و  139م ـ ـن ال ـ ـدست ـ ـور ،وضع اﳌشّرع ق ـ ـي ـ ـدا عﲆ

اﳌسجلة باﶈكمة العليا ﲢت رقم  ،1٥697٠3قدم بتاريخ

العمل اﳌذكورة أعﻼه ،ﻻنتهاكها مبدأ اﳌساواة وحق التقاضي

ﳑارسة هذا اﳊق )التقاضي عﲆ درجتﲔ( ﲟا يضمن نفاذ

عﲆ درجتﲔ اﳌنصوص عليهما ﰲ اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة

حقوق اﻵخرين )العمال( ومتى كان وضع استثناء معﲔ،

اﻷخيرة( من الدستور،

ﲟوجب حكم تشريعي ،عﲆ أحد اﳊقوق مسموحا به للمشّرع

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21فصلت اﶈكمة
العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ع.م( بإحالته عﲆ
اﳌجلس الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠٠8وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ  1٤أكتوبر
سنة  2٠21ﲢت رقم /٠٤-2٠21دع د،
– ح ـيـث أن رئ ـيـس اﳌـجـلـس ال ـدستـوري أشع ـر ﲟ ـوجـ ـب
ﻼ م ـن رئ ـيـس
إرسـال م ـؤرخ فـي  2٠أك ـت ـوبـ ـر سـنـة  2٠21ك ـ 
اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني والوزير اﻷول ،كما أشعر أطراف الدعوى اﻷصلية
بقرار اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة ،2٠21
م ـح ـددا تـ ـاري ـخ  7ن ـوفـم ـب ـر سـنـة  2٠21كـ ـآخ ـر أج ـل لتـ ـق ـديـم
م ـﻼحظاتهم اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن ثمة مساسا ﲟبدأ اﳌساواة أمام القانون والقضاء ،وعليه
فإن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد يبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
– حـ ـي ـث أن النـ ـائب الع ـ ـام لدى اﶈ ـ ـك ـ ـمة الع ـ ـل ـ ـي ـا أكـ ـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﻷحكام الفاصلة ﰲ منازعات العمل

ﲟ ـوجـ ـب أح ـكـ ـام الـ ـدس ـت ـور ن ـف ـسـ ـه ،فـ ـإن ه ـذا اﳊكم ﻻ ينتهك
أي حق من اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،خﻼفا ﳌا يزعمه
اﳌّدعي حﲔ قدم دفعا بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة
أعﻼه ،ويتبّين بالنتيجة أنها ﻻ تنتهك أي حق من اﳊقوق
التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير مؤسس،
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقًا للدستور،
واﳊكم التشريعي ا ُ
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
شّرعت أساسا لتضع حدا للتعسف
اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼهُ ،

واﻹجراءات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض اﳌستخدمﲔ
ضد عمالهم ،وأن تشريع العمل ككل جاء لينظم عﻼقة العمل
التي ﲤتاز ببعض اﳋصوصية نظرا لكونها عﻼقة إذعان،
وليضع نوعا من التوازن بﲔ أطرافها )اﳌستخدم واﻷجير(،
وبالتاﱄ فإن الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ
اﳌساواة أمام القانون غير مؤسس ،أما فيما يتعلق بالتقاضي
عﲆ درجتﲔ ،فإن اﳌؤسس الدستوري لم يقره بشكل مطلق،
بل أحال إﱃ القانون ﲢديد شروطه وإجراءاته ،ﳑا يستشف
منه إقراره بإمكانية وضع قيود عﲆ هذا اﳊق ،تشكل استثناء
عن اﻷصل ،وبالتاﱄ فإن اﳊكم التشريعي الذي تضمنته اﳌادة
 ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ﻻ يتضمن أي مساس ﲟبدأ اﳌساواة
أمام القانون وحق التقاضي عﲆ درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب
اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
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من حيث اﳌوضوع :
– حيث أن اﳌؤسس الدستوري أقر ﲟوجب اﳌادة 16٥
)الفقرة اﻷخيرة( من الدستور حق التقاضي عﲆ درجتﲔ
التي جاء فيها “ :يضمن القانون التقاضي عﲆ درجتﲔ،
ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،
– حيث أن اﳌادة  ٤-73من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ
 26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق
بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع
تسريح العامل مخالفة لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية
اﳌل ـزم ـة ،ت ـل ـغي اﶈكـمـة اﳌخـتصة ابـتـدائـيـا ونـهـائـيـا قـرار
التس ـريح بسـ ـبب عدم احـ ـتـ ـرام اﻹجـ ـراءات وتلزم اﳌس ـ ـتخـ ـ ـدم
بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا

7

اﳌنازعات اﳋـ ـاصة بهم حبـ ـيس القـ ـواعد اﻹج ـرائية العـ ـ ـامـ ـة
واﳌعقدة والطويلة ،ومن ثم يمكن تقييد حق اﻻستئناف
دون أن يمس ذلك بجوهر الضمانات القضائية اﳌقررة
للمتقاضﲔ ،وعليه فإن إلغاء اﻻستئناف ﰲ اﳌنازعات ذات
الصلة بعﻼقات العمل ﻻ يمس بحقوق اﳌواطنﲔ وإنما يكّرس
السير اﳊسن للعدالة،

– حيث أن القضايا اﻻجتماعية خاصة منها اﳌتعلقة بالطرد
التـع ـسفي ،تتميز باﻻستعجال سواء ﰲ آجال رفع الدعوى
أو إصدار اﳊكم أو تنفيذه ،وبإعفاء العامل جزئيا أو ّك ـليا من
اﳌصاريف القضائية ،بالنظر إﱃ ظروفه اﳌادية واﳌهنية
واﻻجتماعية ،التي ﻻ تسمح له ﰲ غالب اﻷحيان ﲢّم ـل طول

اﻻنتظار للفصل ﰲ قضيته،

عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو

– حيث أن منازعات العمل قبل عرضها عﲆ القضاء ﲤر

استمر ﰲ عمله ،وإذا حدث تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة

بإجراءات أولية بهدف تسويتها وديا ،عﲆ أن ﲢدد اﳌعاهدات

 73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

واﻻتفاقيات اﳉماعية للعمل اﻹجراءات الداخلية ﳌعاﳉتها

ما بإعادة
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو ﰲ ح ـال ـة رفض أح ـد الطرف ـﲔ يمنح ال ـعـامـل تعويضا ماليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”.

داخ ـ ـل الهيـ ـئة اﳌسـ ـتـ ـخدمة ،حـ ـيث يمك ـن الع ـامل الت ـظّلـم لدى
اﳌستخدم ،واللجوء إﱃ مفتشية العمل ،ثم طرح النزاع عﲆ
مكتب اﳌصاﳊة ،الذي يعتبر إجراء جوهريا لعرض النزاع
عﲆ القـ ـض ـاء اﻻجـ ـتم ـ ـاعي ،باعت ـب ـاره اﶈ ـطـ ـة اﻷخ ـيـ ـرة ﳊل
نزاعات العمل عند فشل كل محاوﻻت التسوية الودية،
– حيث أن اﳌادة ) 3٤الفقرة  (2من الدستور أجازت استثناء،
تقييد اﳊ ـق ـوق واﳊـ ـريات والض ـم ـ ـانات ﻷسـ ـبـ ـاب م ـرت ـب ـطـ ـة

– حيث أنه إذا كان من اختصاص اﳌشّرع ﲢديد شروط
وإجراءات تطبيق مبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ ،فإنه يعود

تلك الض ـروريـ ـة ﳊم ـ ـاية ح ـقـ ـوق وحـ ـريات أخـ ـ ـرى يكرسها

للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستورية هذه الشروط

الدستور،

بحفظ النظام العام واﻷمن ،وحماية الثوابت الوطنية وكذا

واﻹج ـ ـراءات وال ـتأكد مـ ـن عـ ـدم مس ـاس ـها باﳊ ـق ـوق واﳊـري ـات

– ح ـ ـ ـيث أن ـ ـ ـه مـ ـ ـا دام اخـ ـ ـتصاص وضع شروط وإجـ ـ ـراءات

– حيث أن اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور تؤكد

التقاضي عﲆ درجتﲔ يعود للمشّرع ،فإنه يمكنه من خﻼل
ذلك ضمان هذا اﳌبدأ ﰲ جميع منازعات العمل متى رأى

التي يضمنها الدستور،
عﲆ أن يتوﱃ القانون ضمان التقاضي عﲆ درجتﲔ ،وبالتاﱄ
فهي ﲤنح هذا اﻻختصاص حصريا للقانون ،ﲟعنى أنه يعود
اﻻختصاص للمشّرع ﰲ ﲢديد شروط وكيفيات تطبيقه،
وبالتاﱄ فهي ﲤنح مبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ قيمة تشريعية
وﲤنح اﳌشّرع ضمنيا صﻼحية فرض القيود واﻻستثناءات
الﻼزمة ،ومن ثم يشكل الطعن باﻻستئناف مبدأ عام ـا لﻺجراءات
التي يمكن القانون وحده أن يفرض عليه استثناء ،ومن ثم
فإن مـ ـبدأ ال ـتق ـاضـ ـي عﲆ درجـ ـ ـتـ ـﲔ له ق ـيـ ـمـ ـة تشـ ـري ـع ـيـ ـة ﰲ
التسلسل الهرمي للقواعد ،ﲟعنى أن استثناء إحدى درجات
التقاضي ﰲ بعض اﳌنازعات ﻻ يعد ﰲ حد ذاته مساسا

ذلك مناسبا،
– حـ ـيـ ـث أنـ ـه وبـال ـنـتـيـجـة ون ـظ ـرا ﳌ ـا سـبـق ب ـيـانـه ،فإن
اﳌ ـادة  ٤-73م ـن ال ـق ـان ـون رق ـم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ تتعارض مع اﳌادتﲔ  37و16٥
)الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التـصـ ـريـ ـح ب ـدس ـت ـوريـ ـة اﳌ ـادة  ٤-73م ـن القانون

بالدستور،

رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل

– حيث أن اﳌشّرع بصياغته للمادة ،موضوع الدفع بعدم
الدستورية ﰲ قضية اﳊال ،أحاط القضاء اﻻجتماعي بقواعد

سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم.
ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

إجرائية خاصة يميزها مبدأ السرعة واﶈافظة عﲆ اﳌصالح

ورئ ـيـس اﳌـجـل ـس الـشعـب ـي ال ـوطـنـي وال ـوزي ـر اﻷول ب ـه ـ ـذا

اﻻج ـ ـت ـم ـاعـ ـيـ ـة واﳌ ـه ـن ـيـ ـة لفـ ـئة الع ـمـ ـال وﻻ ي ـب ـقـى الفـ ـصـل ﰲ

القرار.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
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ثالثا  :يبلّغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سنة  2٠21ﲢت رقم /٠٥-2٠21دع د واﳌتعلق بدفع أثاره
اﻷستاذ )ش.ن( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ
حق اﳌدعو )ز.ع( ،يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤-73من
القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21
أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـع ـد اﻻطﻼع ع ـﲆ اﻹشع ـارات اﳌ ـرسل ـة إﱃ رئي ـس

رئيس اﶈكمة الدستورية

اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

عمر بلحاج

الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،

– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،
– فتيحة بن عبو ،عضوا،
– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ش.ن( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا،

– عباس عمار ،عضوا،

ﰲ حـ ـق اﳌدع ـو )ز.ع( ،ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا ال ـتصري ـح ب ـع ـدم

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل،

– محـمـد بوطرفاس ،عضوا.

واﳌذكورة أعﻼه ،مؤّكدا عﲆ أنها جاءت مخالفة ﻷحكام اﳌادة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار رقم  / ٠٢ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و 198و22٥
منه،
– وﲟ ـقـتـضـ ـى ال ـق ـانـ ـون الـع ـض ـوي رقـم  16-18اﳌؤرخ ﰲ
 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21اﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة

 37من الدستور التي تنص عﲆ أن “ :كل اﳌواطنﲔ سواسية
أم ـام ال ـقـ ـانون ول ـه ـم اﳊ ـق فـي ح ـمـاية م ـتس ـاويـ ـة ،وﻻ يـم ـك ـن
أن يـتـ ـذرع بـ ـأي ﲤ ـيـيـز ي ـع ـود سـبـبه إﱃ اﳌولـ ـد ،أو الـعـ ـرق،
أو اﳉ ـنـ ـس ،أو الـ ـرأي ،أو أي شـ ـرط أو ظ ـرف آخ ـر شخـصـي
أو اجتماعي” ،وللمادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور
التي تنص عﲆ أن “يضمن القانون التقاضي عﲆ درجتﲔ،
ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه” ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ
اﳋاص ب ـاﳊق ـوق اﳌدن ـي ـة والسي ـاسي ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه م ـن
طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ
ﰲ  16مايو سنة  1989التي تنص عﲆ أنه “تتعهد كل دولة
طرف ﰲ هذا العهد الدوﱄ بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم
ﻷي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته اﳌعترف بها ﰲ هذا
ت ﰲ اﳊقوق التي يّدعي انتهاكها السلطة
العهد  ...وأن تب ّ
القضائية أو التشريعية اﳌختصة ...وأن تنمي إمكانيات
الت ـ ـظـ ـلم القـ ـضـ ـائي” ،ع ـلـ ـما أن اﳌـ ـع ـاه ـ ـدات التي يصادق عليها
رئي ـس اﳉمـ ـهوري ـة ح ـ ـس ـب الشـ ـروط اﳌنـ ـص ـ ـوص علي ـ ـها ﰲ
الـ ـدستـ ـور تسمـ ـو عﲆ الـ ـقـ ـانـ ـون وف ـق ـا ل ـنص اﳌادة  1٥٤مـ ـن

الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة

الدستور .كما يعتبر أن اﳊكم التشريعي موضوع الدفع

العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام ال ـ ـ ـمحـ ـدد لقـ ـواعـ ـد

بعدم الدستورية ،يحرمه من استئناف اﻷحكام القضائية

ع ـمـ ـل اﳌج ـل ـس ال ـدسـتـ ـوري ال ـمـ ـ ـ ـؤرخ ف ـي  7رمضان عام 1٤٤٠

الصادرة ﰲ موضوع التسريح التعسفي وإعادة اﻹدماج،

اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـنـ ـاء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ
 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠٠9واﳌسجل

– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ
ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية
اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

9

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ش.ن(،

ﳑارسة حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا

ﰲ حق اﳌدعو )ز.ع( التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

بﲔ اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون

التي تؤكد عﲆ أن الدستور يضمن اﳌساواة بﲔ اﳌواطنﲔ

ومبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

أمام القانون والقضاء ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و 16٥منه ،وهو ما
يجعل اﳌادة  ٤-73موضوع الدفع مخالفة للدستور ﻻنتهاكها
ﳌبدأ اﳌساواة بﲔ اﳌواطنﲔ وﳊق اﳌّدعي ﰲ التقاضي عﲆ
درجتﲔ،

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21قررت اﶈكمة
العليا إحالة الدفع بعدم الدستورية اﳌثار من طرف اﳌدعو
)ز.ع( إﱃ اﳌجلس الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة

اﶈكمة العليا بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس

ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ

 ،21/٠٠٠٠9وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ  1٤أكتوبر

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

سنة  2٠21ﲢت رقم  /٠٥-2٠21دع د،

العمل واﳌذكورة أعﻼه،
– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21رئيس اﳉمهورية
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

– حيث أن اﳌدعو )ز.ع( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ش.ن(

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21م ـح ـددا

دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

ت ـاريـ ـخ  7نوفمبر سنة  2٠21ك ـآخ ـر أج ـل لتـقـ ـديـم م ـﻼحظ ـاته ـم

العمل والتي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

اﳌـكـتـوبة،

لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام
اﻹج ـراءات وتلزم اﳌس ـ ـتخ ـدم بالقـ ـي ـام باﻹجـ ـراء اﳌعـ ـمـ ـول ب ـ ـه
وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن
اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله وإذا حدث تسريح
العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
ما بإعادة
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو ﰲ ح ـال ـة رفض أحـ ـد الطرفﲔ ،يمنح العامل تعويضا ماليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد يبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
– حـ ـيـ ـث أن الن ـ ـائب الع ـ ـام لدى اﶈ ـ ـكـ ـمة الع ـليـ ـا أك ـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض
مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة أكد أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من اﳊقوق
التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير مؤسس،
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا للدستور،
واﳊكم التشريعي ا ُ
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”.

الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

– حـ ـ ـيـ ـث أن اﳌ ـ ـدع ـ ـ ـو )ز.ع( أقـ ـام بـ ـواس ـ ـطة مح ـامـ ـيه )ش.ن(

أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي

دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي ،ضد

مـ ـس ـ ـاس ﲟ ـب ـ ـدأ اﳌـ ـس ـاواة أم ـام الق ـان ـ ـون وح ـق الت ـقاض ـي عﲆ

اﳌّدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية للشرق
) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه كان عامﻼ

درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور.

لديـ ـ ـها ﰲ منـ ـصـ ـ ـب ع ـ ـون أم ـ ـن مؤهـ ـ ـ ـل من الدرجـ ـة اﻷوﱃ م ـنذ

من حيث اﳌوضوع :

تاريخ  3سبتمبر سنة  2٠٠7دون أن يمّك ـن من عقد العمل ومن

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

حقوقه رغم احتجـاجه ،ملتمـ ـسا تكيـ ـيف عقـ ـد عمل ـ ـه لعقد غير

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2٠21اﳌتعلقة بقواعد

محدد اﳌدة مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

مـ ـذكـ ـرة دفـ ـع ب ـع ـدم دست ـوري ـة اﳌادة  ٤-73اﳌذكـ ـورة أعـ ـﻼه ،

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

ﳌخالفتها نص اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،واﳌادة  2من

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠

العـ ـهد الدوﱄ اﳋـ ـاص باﳊـق ـوق اﳌ ـدنـية والسيـاسـية اﳌصادق

اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص

عليها من طرف اﳉزائر ،ويرى أن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من

جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “ :إذا س ﹽ
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قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر

قرار رقم  / ٠٣ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه  .ويفصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل
ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه،
بقرارات بسبق الفصل”،

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198

– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بـدسـتـوريـة
الـمادة  ٤-73من ال ـق ـانون رق ـم  11-9٠اﳌـ ـؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتـعـلـق بعﻼقات العمل،
اﳌـع ـ ـ ـدل واﳌـتـمـم ،ﲟ ـ ـوجـ ـب ال ـق ـرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعيّ ـن التصريح بسبق الفصل.

و 22٥منه،
– وﲟـقـت ـضـى ال ـق ـان ـون ال ـع ـضـوي رق ـم  16-18اﳌـؤرخ ﰲ
 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟـق ـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي:
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73
من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  21أبريل سنة 199٠
اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم
/ ٠1ق .م د/د ع د 22 /مؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام 1٤٤3
اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21اﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة
الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة
العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـ ـناء عـ ـﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ

ثانيا  :يع ـل ـم رئ ـيـس اﳉـمـه ـوري ـة ورئيـس مـجـلـس اﻷم ـة

 ٥أكتوبر  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠1٠واﳌسجل لدى

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر سنة 2٠21

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.

ﲢت رقم /٠6-2٠21دع د ،اﳌتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ )ب.م(
اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعو )أ.م(
يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون رقم 11-9٠
اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤

 199٠اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبعد اﻻط ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـع ـ ـارات اﳌـ ـ ـرسـ ـلة إﱃ رئي ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

و 26جانفي .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،
– فتيحة بن عبو ،عضوا،

الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ﰲ حق اﳌدعو )أ.م( التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية
اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل ﰲ شقها

– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

– عباس عمار ،عضوا،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
– محـ ـمد بوطرفاس ،عضوا.

الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
السياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳋاص ب ـاﳊق ـوق اﳌدن ـي ـة والسي ـاسي ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه م ـن

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

ح ـق ـه فـي اﻻست ـئناف ،اﻷمر ال ـذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حق اﳌدعو )أ.م( التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ
التقاضي عﲆ درجتﲔ،

والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها

العليا ﰲ الدفع بعدم الدستورية اﳌثار من طرف اﳌدعو )أ.م(

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

بإحالته عﲆ اﳌجلس الدستوري،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن
الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
السياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
ال ـذي ﲤّسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،واﳌذكورة أعﻼه،

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم
الفهرس  ،21/٠٠٠1٠وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ
 1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /٠6-2٠21دع د،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال
ﻼ من رئيس اﳉمهورية
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك ّ
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير
اﻷول ،كما أشعر أطراف الدعوى اﻷصلية بقرار اﻹحالة اﳌـ ـذك ـ ـور

– وبعد اﳌداولة،

أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا تاريخ  7نوفمبر

من حيث اﻹجراءات :

سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم اﳌكتوبة،

– حيث أن اﳌدعو )أ.م( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة

دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع

العمل التي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

لﻺجراءات القانونية و /أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام
اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به،
وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ﻻ يقل عن
اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله ،وإذا حدث تسريح
العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
ما بإعادة
تفـ ـ ـصـ ـل اﶈـ ـكـ ـمة اﳌخـ ـت ـص ـة ابـتـ ـ ـدائيا ونهـ ـائيا إ ّ

إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو ﰲ حـ ـالة رفض أحد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضا ماليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”،
– حيث أن اﳌدعو )أ.م( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،

– حـ ـيث أن الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام ل ـدى اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أك ـد ﰲ
مـ ـﻼحـ ـظـ ـات ـه اﳌك ـت ـوب ـة إﱃ أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكـ ـورة أعـ ـﻼه،
تتعارض مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من اﳊقوق
التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير مؤسس،
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا للدستور،
واﳊكم التشريعي ا ُ
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مس ـاس ﲟبـ ـدأ اﳌـ ـسـ ـاواة أم ـام الق ـانـ ـون وحق الت ـ ـ ـق ـاضـ ـي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور.
من حيث اﳌوضوع :

ضد اﳌّدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية
للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

ع ـام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بق ـواع ـد

احتـ ـجـ ـاجه ،ملت ـ ـمسا تكيـ ـيف عقد عـ ـمله عـقدا غير محدد اﳌدة

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قّدم مذكرة دفع

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها نص

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان ع ـام

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،واﳌادة  2من العهد الدوﱄ

 1٤٤٠اﳌ ـوافـ ـق  12م ـايـ ـو سـنـة  ،2٠19اﳌـعـ ـدل واﳌـتـمم ،حيث

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
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تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه  “ :إذا سجﹽل اﳌجلس
الدسـ ـتـ ـوري ،ق ـ ـبـ ـ ـل الف ـ ـص ـل ﰲ الدف ـ ـع بعـ ـدم دسـ ـتـ ـورية اﳊ ـ ـكم

قرار رقم  / ٠٤ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بـدسـتـوري ـة
اﳌادة  ٤-73من الـ ـقـانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم  / ٠1ق .م د /دع د/
 22اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي

سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟـقـ ـت ـضـى ال ـق ـانون الـعـض ـوي رق ـم  16-18اﳌؤرخ ﰲ
 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟ ـقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام
 1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73

اﶈـ ـك ـ ـمة الدسـ ـتـ ـوريـ ـة ﰲ مـ ـجـ ـال الدفـ ـع بعـ ـدم الدستـ ـوري ـة،

من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

واﳌت ـم ـم ،ﲟـ ـوج ـب القرار رقم  / ٠1ق .م د /دع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠11واﳌسجل

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكت ـوب ـر

ثالثا  :يبﹽلـغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.

سنة  2٠21ﲢت رقم /٠7-2٠21دع د ،واﳌتـعـلق ب ـدفع أث ـاره
اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق
اﳌدعو )أ.و( يدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون
رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21أبريل

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22

سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـ ـ ـعـ ـد اﻻط ـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـعـ ـ ـارات اﳌـ ـرس ـ ـلة إﱃ رئي ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج

الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21

– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من

– مصباح مناس ،عضوا،

طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني

– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،

– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،
– فتيحة بن عبو ،عضوا،
– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(
اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعو )أ.و(
والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة والتي يلتمس فيها
الـ ـتصري ـح ب ـع ـدم دست ـوري ـة اﳌادة  ٤-73م ـن ال ـق ـانـون اﳌتـعـلـق

– عباس عمار ،عضوا،

بعﻼقات العمل واﳌذكور أعﻼه ،ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة

– محم ـد بوطرفاس ،عضوا.

اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة 2

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر

عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم 67-89

ع ـن اﶈـكـ ـ ـمـ ـة ال ـع ـل ـيـا بـتـ ـ ـاري ـخ  1٤أكتـوب ـر س ـنة  2٠21ﲢت

اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

رقم الف ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـرس  ،21/٠٠٠11وﰎ تسجـ ـ ـيله لدى كتـ ـ ـابة الضـ ـ ـبط

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
الذي ﲤّسـك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،واﳌذكورة أعﻼه،
– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )أ.و( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

باﳌ ـج ـلـ ـس الدس ـت ـوري ب ـتـاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت
رقم /٠7-2٠21دع د،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال
ﻼ من رئيس اﳉمهورية
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار
اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا
ت ـاري ـخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،

العمل التي تنص عﲆ أنه“ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

– حـ ـيث أن رئـ ـيس مـ ـجـ ـلس اﻷمـ ـة أشار ﰲ مـ ـﻼحـ ـظـ ـاتـ ـه

لﻺجراءات القانونية و /أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

اﳌكتوبة إﱃ أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد يبدو أنها

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

تتعارض مع أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به
وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن
اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله ،وإذا حدث تسريح
العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
ما بإعادة
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو فـي حـ ـالة رفض أحد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضا ماليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”،

– حـ ـيث أن الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام ل ـدى اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أك ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض
مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس الشع ـ ـبي ال ـ ـوط ـ ـني أكـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من
اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ
للدستور،
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

– حيث أن اﳌدعو )أ.و( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
أمام القانون غير ِ

أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،

م ـ ـسـ ـاس ﲟبـ ـ ـدأ اﳌ ـسـ ـاواة أم ـام القـ ـانـ ـون وحـ ـق التـ ـقاضـ ـي عﲆ

ضد اﳌدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻻعمال الفنية

درجتﲔ ،اﳌكّرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

للشرق ) ،(SERO ESTﳑ ـ ـثلة ﰲ مديـ ـ ـرها ال ـ ـعام ،موض ـحا أنه
كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم
احتجاجه ،ملتمسا تك ـ ـييـ ـف عقـ ـد عمـ ـله عق ـدا غي ـر محدد اﳌدة
مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع
بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص
اﳌـ ـ ـادت ـ ـﲔ  37و 16٥مـ ـ ـن الدس ـ ـت ـ ـور واﳌ ـ ـادة  2م ـ ـن الع ـ ـه ـ ـ ـد الـ ـ ـدوﱄ
اﳋ ـ ـاص باﳊـ ـقـ ـوق اﳌ ـدنـ ـي ـة والس ـي ـاس ـي ـة اﳌـصادق عليه من
طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة
ح ـ ـقـ ـه ﰲ اﻻسـ ـت ـئنـ ـاف ،اﻷم ـ ـر الذي يعـ ـت ـبـ ـر حسبه ﲤييزا بﲔ
اﳌتقاضـﲔ وخ ـرقا ﳌ ـبدأ اﳌـ ـساواة أم ـام القـ ـضـ ـاء والـ ـق ـانـ ـون
وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

من الدستور،

من حيث اﳌوضوع :
– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني
عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد
عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية
واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص
جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “ :إذا س ﹽ

قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر
من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه .ويفصل

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )أ.و( بإحالته عﲆ

ﰲ الدفـ ـ ـوع الﻼح ـ ـقة اﳌ ـ ـث ـارة بشـ ـأن اﳊكم الت ـ ـشـريـعي ن ـف ـ ـسه،

اﳌجلس الدستوري،

بقرارات بسبق الفصل”،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
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 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية

– وب ـمقـ ـتضى ال ـق ـانـ ـون الـع ـضوي رقم  16-18اﳌؤرخ ﰲ

اﳌادة  ٤-73م ـن ال ـقـ ـانـ ـون رقـ ـم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات

يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّي ـن التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :

– وﲟ ـقـتـضى ال ـقـانـون رق ـم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73

الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة

من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق

العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد

 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠

ﲟ ـوجـ ـب ال ـقـرار رقم  / ٠1ق .م د /د ع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى

اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

– وبناء عﲆ قرار اﻹح ـالـة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠12واﳌسجل

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

س ـ ـن ـ ـة  2٠21ﲢ ـ ـت رقـم /٠8-2٠21دع د اﳌتـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـق بدف ـ ـع أث ـ ـ ـاره

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،
– فتيحة بن عبو ،عضوا،
– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق
اﳌدع ـ ـو )ع.هـ( ،ي ـ ـّدعي ف ـ ـيـ ـه عـ ـدم دستـ ـوريـ ـة اﳌادة  ٤-73مـ ـن
القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق
 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـع ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـعـ ـارات اﳌ ـرس ـ ـلة إﱃ رئيـ ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب .م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ﰲ
حق اﳌدعو )ع .هـ( التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية

– عباس عمار ،عضوا،

اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل ﰲ شقها

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

– مـحم ـد بوطرفاس ،عضوا.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار رقم  / ٠5ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و 198و22٥
منه،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن
الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ
ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية
اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22
– وبع ـ ـد اﻻسـ ـتـ ـم ـ ـاع إﱃ اﳌـ ـﻼح ـظات الشفوية لﻸستاذ
)ب .م( ،ﰲ حق اﳌدعو )ع .هـ( التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

 ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل واﳌذكورة أعﻼه،

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ع.هـ( بإحالته عﲆ

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

اﳌجلس الدستوري،

إلغاء مقرر ال ـتـسـري ـح وإعـ ـادة اﻹدم ـاج ،مـخـال ـف ـة للـم ـادتـﲔ 37
و 16٥م ـن ال ـدسـتـور ،ولـلـمـادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق
اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب
اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
والذي ﲤّسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل واﳌذكورة أعﻼه،

– ح ـيـ ـث ت ـل ـقى اﳌجـل ـس ال ـدستوري قرار اﻹحالة الصادر
عـ ـن اﶈـكـم ـة ال ـع ـل ـي ـا ب ـتـاري ـخ  1٤أكت ـوب ـر سنة  2٠21ﲢت
رقم الفهرس  ،21/٠٠٠12وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط
باﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت
رقم /٠8-2٠21دع د،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21كﻼ من رئيس اﳉمهورية،
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني

– وبعد اﳌداولة،

وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

من حيث اﻹجراءات :

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

– حيث أن اﳌدعو )ع .هـ( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

اﳌكتوبة،

العمل والتي تنص عﲆ أنه“ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة

لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﻹج ـراءات وت ـل ـزم اﳌست ـخ ـدم ب ـالـقـيـام بـاﻹجـراء اﳌعـمـول بـه
وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن
اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه ،وإذا ح ـدث
تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
ما بإعادة
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو فـي ح ـال ـة رف ـض أحـد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضا ماليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”،
– حيث أن اﳌدعو )ع.هـ( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،
ضد اﳌدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية
للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه
كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم
احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة
) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– ح ـيـث أن رئـيـس اﳌـجـلـس الشـع ـبي الـوطـنـي أّكـ ـد فـي
مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من
اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ
للدستور،
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73واﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مساس ﲟبدأ اﳌساواة أمام القانون وحق التقاضي عﲆ درجتﲔ،
اﳌك ـ ـ ـ ـ ـرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و ) 16٥ال ـف ـق ـرة اﻷخـيـرة( مـن
الدستور،
من حيث اﳌوضوع :

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص

عـ ـ ـام  1٤٤3اﳌ ـ ـوافـ ـق  28ن ـوفـ ـمـ ـبر سـ ـنة  2٠21اﳌتع ـلقة بقـ ـواع ـد

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠

حقه ﰲ اﻻستئناف ،اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ

اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص

اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ

جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “إذا س ﹽ

التقاضي عﲆ درجتﲔ،

قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل
ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه .ويفصل

قرار رقم  / ٠6ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه،
بقرارات بسبق الفصل”،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ

– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌـادة  ٤-73م ـن ال ـق ـان ـون رقـم  11-9٠اﳌ ـؤرخ ﰲ  26رمضان

– ب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا اﳌ ـواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،

– وﲟ ـقـت ـضى ال ـق ـانـ ـون ال ـع ـضوي رق ـم  16-18اﳌ ـؤرخ ﰲ

اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم  / ٠1ق.م د /دع د22 /

 22ذي اﳊـجـة عـام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي

اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعيّ ـن التصريح بسبق الفصل.

يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

لهذه اﻷسباب :

– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة  ٤-73من
القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق
 21أبـريـ ـل سن ـة  199٠واﳌـتـعـ ـل ـق ب ـع ـﻼق ـات الـعـم ـل ،اﳌع ـدل
واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم  / ٠1ق.م د /د ع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ
 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام
 1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل
اﶈـ ـ ـك ـمة الدس ـت ـوريـ ـة ﰲ مج ـ ـال الدف ـ ـع بعـ ـدم الدس ـت ـوري ـة
واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام
 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة الـع ـلـيـا اﳌؤرخ ﰲ

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠13واﳌسجل

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22

س ـنـة  2٠21ﲢ ـت رق ـم /٠9-2٠21دع د اﳌـت ـع ـل ـق بـ ـدفع أثـ ـاره
اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق
اﳌـ ـدع ـو )ط.خ( ،ي ـّدع ـي ف ـيـه عـ ـدم دسـتـوري ـة اﳌـادة  ٤-73م ـن
ال ـقـانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق
 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـﻼع عﲆ اﻹش ـ ـع ـ ـارات اﳌرس ـ ـلة إﱃ رئي ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،

رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا

– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،

ﰲ حـ ـق اﳌدع ـو )ط.خ( ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا ال ـتصري ـح ب ـع ـدم

– فتيحة بن عبو ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل
ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

– عباس عمار ،عضوا،

و 16٥م ـ ـن الدسـ ـتـ ـور ،وللـ ـ ـمـ ـ ـادة  2م ـ ـن العـ ـ ـهد الدوﱄ اﳋ ـ ـ ـ ـاص

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
– محمـ ـد بوطرفاس ،عضوا.

باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر
ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة
،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة حقه

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

ﰲ اﻻستئناف ،اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ اﳌتقاضﲔ

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ التقاضي

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب .م(،
ﰲ حق اﳌدعو )ط.خ( التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة
التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من
القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل واﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها
اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر
ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن
الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة
الذي ﲤـ ـس ـك باﳌﻼحـ ـظات اﳌكتـ ـوبة اﳌـ ـقدم ـ ـة ،والرامـ ـية إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل واﳌذكورة أعﻼه،
– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ط.خ( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب .م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و /أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

عﲆ درجتﲔ،
– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21فصلت اﶈكمة
العـ ـ ـليا ﰲ الدفـ ـع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ط.خ( بإحالته عﲆ
اﳌجلس الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠13وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /٠9-2٠21دع د،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال
ﻼ من رئيس اﳉمهورية،
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار
اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا
تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

– حـ ـ ـيـ ـث أن النـ ـ ـائب الع ـ ـ ـام لدى اﶈـ ـ ـ ـكـ ـمة العـ ـ ـلي ـا أّك ـ ـد ﰲ

اﻹج ـراءات وت ـل ـزم اﳌست ـخ ـدم ب ـالـقـيـام بـاﻹجـراء اﳌعـمـول بـه

مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه ،وإذا ح ـدث
تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
ما بإعادة
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو ﰲ ح ـال ـة رفض أحد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضا ماليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”.
– حيث أن اﳌدعو )ط.خ( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،
ضد اﳌدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية
للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه
كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

– حيـ ـ ـث أن رئي ـ ـس اﳌجـ ـلس الش ـ ـعـ ـ ـبي الوط ـنـ ـي أك ـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من
اﳊ ـ ـقوق التي يضمـ ـنها الدسـ ـت ـور ،ما يجعل دفع اﳌدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ
للدستور،
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مساس ﲟـ ـبدأ اﳌ ـسـ ـاواة أمـ ـام الق ـانـ ـون وحـ ـق الت ـقاضـ ـي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور،
من حيث اﳌوضوع :

اح ـتـجـ ـاجه ،ملتـ ـمـ ـسا تكـ ـي ـيف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

عـ ـ ـام  1٤٤3اﳌـ ـوافـ ـق  28ن ـوف ـمـ ـبر سـنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

اﳌ ـادت ـﲔ  37و 16٥من الدسـ ـتـ ـور وللم ـ ـادة  2مـ ـن العـ ـهد الدوﱄ

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳋـ ـاص باﳊـ ـق ـ ـوق اﳌدنـ ـية والسي ـ ـاسية اﳌص ـادق علـ ـ ـيه من

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
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اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص

قرار رقم  / ٠٧ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “ :إذا س ﹽ

من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل
ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه .ويفصل
ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه،
بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤-73من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق.م د /دع د 22 /اﳌؤّرخ
ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة ،2٠22
وبالنتيجة يتعﹽي ـن التصريح بسبق الفصل.

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟـقـتـضـى ال ـق ـان ـون ال ـعـضـوي رقـ ـم  16-18اﳌ ـؤرخ ﰲ
 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3

لهذه اﻷسباب :

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73
من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم  / ٠1ق .م د /د ع د 22 /اﳌؤّرخ

ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد عمل
اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق
 12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـنـاء ع ـﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العلي ـا اﳌؤرخ ﰲ
 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠1٤واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

س ـ ـ ـنة  2٠21ﲢـ ـ ـت رق ـ ـ ـم  /1٠-2٠21دع د اﳌتـ ـع ـلق بـ ـدفـ ـع أثـ ـ ـاره

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

اﻷستاذ )ب .م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.

اﳌدعـ ـو )س.د( ،يـ ـدّعي ف ـ ـي ـ ـه عـ ـدم دستـ ـوريـ ـة اﳌادة  ٤-73مـ ـن
القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق
 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبعـ ـد اﻻطـﻼع ع ـﲆ اﻹشع ـارات اﳌـرسـلـة إﱃ رئـيـس

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة

اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤

الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا

و 26جانفي سنة .2٠22

بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج

– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،

 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ﰲ حـ ـق اﳌدع ـو )س.د( ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا ال ـتصري ـح ب ـع ـدم
دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

– فتيحة بن عبو ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

– عباس عمار ،عضوا،

و 16٥مـ ـ ـن الـ ـ ـدسـ ـتـ ـور ،وللم ـ ـادة  2م ـ ـن العـ ـه ـ ـد الدوﱄ اﳋ ـ ـاص
باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة

– محـ ـمد بوطرفاس ،عضوا.

،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳋاص ب ـاﳊق ـوق اﳌدن ـي ـة والسي ـاسي ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه م ـن

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

ح ـ ـقـ ـه ﰲ اﻻس ـ ـتئناف اﻷم ـ ـر الذي يعتـ ـبر حسـ ـبـ ـه ﲤـ ـيـ ـيزا بﲔ

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حق اﳌدعو )س.د( التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ
التقاضي عﲆ درجتﲔ،

التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21فصلت اﶈكمة

القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل واﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )س.د( بإحالته عﲆ

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

اﳌجلس الدستوري،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و 16٥مـ ـن
الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة
ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل اﳌذكورة أعﻼه،

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠1٤وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /1٠-2٠21دع د،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال
ﻼ من رئيس اﳉمهورية،
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

– وبعد اﳌداولة،

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

من حيث اﻹجراءات :

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

– حيث أن اﳌدعو )س.د( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته

اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به،

اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه ،وإذا ح ـدث

– ح ـ ـي ـ ـث أن رئيـ ـس اﳌ ـج ـلس الشـ ـعـ ـبي الوطـ ـن ـي أك ـ ـ ـد ﰲ

تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من

تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة

اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير

إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،

ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

أو ﰲ ح ـال ـة رفـض أح ـد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضا ماليا

للدستور،

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”،
– حيث أن اﳌدعو )س.د( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،
ضد اﳌدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مساس ﲟبـ ـدأ اﳌساواة أمـ ـام الـ ـقـ ـانـ ـون وحـ ـق ال ـت ـق ـاضي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور،

للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

من حيث اﳌوضوع :

كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
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اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص

قرار رقم  / ٠٨ق.م د /د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “ :إذا س ﹽ

من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل
ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه .ويفصل
ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه،
بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤-73من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم  / ٠1ق.م د /دع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعﹽي ـن التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟـق ـت ـضـى ال ـق ـانـ ـون الـع ـضـ ـوي رق ـم  16-18اﳌؤرخ ﰲ
 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73

العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد

من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل
واﳌت ـ ـمـ ـم ،ﲟ ـوجـ ـب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ
 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـنـاء ع ـﲆ قـرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ
 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠1٥واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
س ـ ـنـ ـة  2٠21ﲢـ ـت رق ـ ـم  /11-2٠21دع د اﳌتـ ـ ـعلق بدفـ ـع أثـ ـ ـاره
اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

اﳌدعو )ف.م( يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،

سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـ ـعـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹش ـ ـعـ ـارات اﳌـ ـرس ـ ـلـ ـ ـة إﱃ رئي ـ ـ ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب .م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ﰲ حـ ـق اﳌدع ـو )ف.م( ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا ال ـتصري ـح ب ـع ـدم

– فتيحة بن عبو ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

– عباس عمار ،عضوا،

إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
– محـ ـمد بوطرفاس ،عضوا.

و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق
اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب
اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

حقه ﰲ اﻻستئناف ،اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

اﳌت ـق ـاضﲔ وخ ـرق ـا ﳌب ـدأ اﳌساواة أم ـام ال ـقضاء وال ـق ـان ـون

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب .م(،
ﰲ حق اﳌدعو )ف.م( والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة
التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من
القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل واﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها
اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر
التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية
اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي
رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
والذي ﲤسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل واﳌذكورة أعﻼه،
– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ف.م( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب .م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه“ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،
– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة
العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ف.م( بإحالته عﲆ
اﳌجلس الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢـت رقـم الفـهـرس
 ،21/٠٠٠1٥وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /11-2٠21دع د،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال
ﻼ من رئيس اﳉمهورية
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار
اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا
تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

– حـ ـيث أن الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام ل ـدى اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أك ـد ﰲ

اﻹج ـراءات وت ـل ـزم اﳌست ـخ ـدم ب ـالـقـيـام بـاﻹجـراء اﳌعـمـول بـه

مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله ،وإذا حدث تسريح
العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو ﰲ حـ ـالة رف ـ ـض أحد الط ـرفﲔ يمنح العامل تعويضا ماليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”.
– حيث أن اﳌدعو )ف .م( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،
ضد اﳌّدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية
للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه
كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

– ح ـ ـيـ ـث أن رئيـ ـس اﳌ ـج ـلس الش ـع ـب ـي الوط ـن ـ ـي أك ـ ـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من
اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ
للدستور،
 حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أنالدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مسـاس ﲟـ ـبدأ اﳌ ـ ـساواة أمـ ـام القـ ـانـ ـون وح ـ ـق التـ ـق ـ ـاض ـ ـي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور،
من حيث اﳌوضوع :

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوف ـمـ ـبر سـ ـنة  2٠21واﳌتـ ـ ـعلـ ـ ـقة بق ـ ـواعد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها نص

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳋـ ـ ـاص باﳊـ ـقـ ـوق اﳌـ ـدنـ ـية والسـ ـياسـ ـية اﳌ ـصـادق عليه من

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
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اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص

قرار رقم  / ٠٩ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “ :إذا س ﹽ

من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل
ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه .ويفصل
ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه،
بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤-73من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌ ـ ـعـ ـدل واﳌتمـ ـم ،ﲟـ ـوجـ ـب القـ ـرار رق ـ ـم  / ٠1ق.م د /دع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعﲔ التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16-18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73
من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل
واﳌتـ ـمـ ـم ،ﲟ ـوجـ ـب القـرار رقم  / ٠1ق.م د /دع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ

 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة
العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـن ـاء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ
 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠16واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

سنة  2٠21ﲢت رقم  / 12-2٠21دع د اﳌتعلق بدفع أثاره

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

اﻷستاذ )ب .م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

اﳌ ـدع ـو )ع.ح( يـ ـّدع ـي فـي ـه ع ـدم دس ـتـوري ـة اﳌ ـادة  ٤-73م ـن
القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق

يـن ـش ـر ه ـذا ال ـقـرار فـي اﳉـري ـدة ال ـرسـمـية للجمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـ ـ ـ ـعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـ ـعـ ـ ـ ـارات اﳌـ ـرسـ ـلة إﱃ رئيـ ـ ـس

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة

اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤

الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،

و 26جانفي سنة .2٠22

بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج

– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،

 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من طرف
رئـ ـيس مـ ـج ـلس اﻷم ـة ،ورئ ـيس اﳌج ـلس الشع ـبي ال ـوط ـني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب .م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا،
ﰲ حـ ـق اﳌدع ـو )ع.ح( ،ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا ال ـتصري ـح ب ـع ـدم
دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

– فتيحة بن عبو ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

– عباس عمار ،عضوا،

و 16٥مـ ـن ال ـدست ـور ،ول ـل ـم ـادة  2مـ ـن الـ ـعـ ـه ـد ال ـدوﱄ اﳋاص

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
– مح ـمد بوطرفاس ،عضوا.

باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر
ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة
،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة حقه ﰲ

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

اﻻستئناف ،اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ اﳌتقاضﲔ

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ التقاضي

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب .م(،

عﲆ درجتﲔ،

ﰲ حق اﳌدعو )ع.ح( والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ع.ح( بإحالته عﲆ

القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل واﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها
اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر
ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن
الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

اﳌجلس الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر
عن اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم
الفهرس  ،21/٠٠٠16وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس
الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /12-2٠21دع د،

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال

والذي ﲤسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ

ﻼ من رئيس اﳉمهورية
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

اﻷول ،كما أشعر أطراف الدعوى اﻷصلية بقرار اﻹحالة اﳌـذكـ ـور

– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ع.ح( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

أع ـﻼه بت ـاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا تاريخ  7نوفمبر
سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم اﳌكتوبة،
– حـ ـيث أن رئـ ـيس مـ ـجـ ـلس اﻷمـ ـة أشار ﰲ مـ ـﻼحـ ـظـ ـاتـ ـه
اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه; قد تبدو أنها تتعارض
مع أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

لﻺجراءات القانونية و /أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

– حـ ـيث أن الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام ل ـدى اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أك ـد ﰲ

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض

اﻹج ـراءات وت ـل ـزم اﳌست ـخ ـدم ب ـالـقـيـام بـاﻹجـراء اﳌعـمـول بـه

مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن
اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله وإذا حدث تسريح
العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،
أو ﰲ حالة رفض أحد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضـ ـ ـا مـ ـاليا
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”.
– حيث أن اﳌدعو )ع.ح( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،
ضد اﳌدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية
للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس الشع ـ ـبي ال ـ ـوط ـ ـني أكـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من
اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ
للدستور،
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة أمام
القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي مساس
ﲟـ ـبدأ اﳌسـ ـاواة أمـ ـام الق ـ ـ ـان ـ ـون وحـ ـق التـق ـ ـاضـ ـ ـ ـي عﲆ درجتﲔ،
اﳌك ـ ـ ـ ـ ـرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و ) 16٥ال ـف ـق ـرة اﻷخ ـي ـرة( من
الدستور،
من حيث اﳌوضوع :

كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عام  1٤٤3اﳌ ـوافـ ـق  28نوفمـ ـبر سـ ـنة  2٠21واﳌت ـ ـع ـ ـلقة بقواعد

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠

اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف

اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص
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جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “ :إذا س ﹽ

قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر
من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

قرار رقم  / ١٠ق.م د /دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﰲ موض ـ ـوع الدفـ ـع اﻷول اﳌعـ ـروض عليه للن ـ ـظر فيه .ويفصل

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ

ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه،

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198

بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤-73من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌ ـ ـع ـ ـدل واﳌ ـت ـ ـم ـم ،ﲟـ ـوج ـب القـ ـرار رق ـ ـم / ٠1ق.م د /دع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعـّي ـن التصريح بسبق الفصل.

و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16-18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3

لهذه اﻷسباب :

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

الدسـ ـ ـتورية ﰲ مج ـ ـال الدفع بـ ـعدم الدس ـت ـوريـ ـة واﳌت ـض ـم ـنة

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73
من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  21أبريل سنة 199٠
واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار
رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام 1٤٤3

اﳌوافق  26يناير سنة .2٠22

العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق
 12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رق ـم الـفـهـرس  21/٠٠٠17واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

سنة  2٠21ﲢ ـت رقـ ـم /13-2٠21دع د اﳌ ـ ـتـ ـعـ ـلق بـ ـدفـ ـع أث ـ ـاره

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

اﻷس ـ ـت ـ ـاذ )ش .ن( اﶈـ ـ ـامي اﳌعت ـ ـمد لدى اﶈـكمة العليا ،ﰲ

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

حق اﳌدعو )ب .ك( ،يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤-73من

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.

القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق
 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻹشعارات اﳌرسلة إﱃ رئيس اﳉمهورية،

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة

ورئيـ ـس مجـ ـلس اﻷمـ ـة ،ورئيـ ـس اﳌج ـلس الش ـع ـبي الوط ـن ـ ـي،

بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤

والـ ـ ـوزير اﻷول ،والن ـ ـائب العـ ـام لدى اﶈـ ـكمة العـ ـلـ ـيا ،ب ـتاريـ ـ ـخ

و 26جانفي سنة .2٠22

 2٠أك ـ ـت ـوبـ ـر سـ ـ ـنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطـ ـراف ﰲ الدعوى بت ـ ـاريخ
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج

– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،
– فتيحة بن عبو ،عضوا،

 21أكتـ ـوبـ ـر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من طرف
رئـ ـيس مـ ـج ـلس اﻷم ـة ،ورئ ـيس اﳌج ـلس الشع ـبي ال ـوط ـني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ش.ن( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا،
ﰲ حق اﳌدعو )ب.ك( والتي يلتمس فيها التصريح بعدم
دسـت ـوريـة اﳌـ ـادة  ٤-73من الق ـانون اﳌتـعلق بعـﻼقات الع ـمـل
اﳌذكورة أعﻼه ،مؤّكدا عﲆ أنها جاءت مخالفة ﻷحكام اﳌادة 37
من الدستور التي تنص عﲆ أن “ :كل اﳌواطنﲔ سواسية أمام

– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

القانون ولهم اﳊق ﰲ حماية متساوية ،وﻻ يمكن أن يتذرع

– عباس عمار ،عضوا،

بأي ﲤييز يعود سببه إﱃ اﳌولد ،أو العرق ،أو اﳉنس ،أو

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
– محم ـد بوطرفاس ،عضوا.

الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”،
وللمادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور التي تنص عﲆ
أنه “يضمن القانون التقاضي عﲆ درجتﲔ ،ويحدد شروط

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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وإجـراءات تـطـبـيق ـه” ،ولـل ـمادة  2م ـن الـعـهـ ـد ال ـدوﱄ اﳋـاص

– حيث أن اﳌدعو )ب.ك( أقام بواسطة محاميه )ش.ن(

باﳊ ـق ـوق اﳌدن ـيـ ـة والس ـيـ ـاسـ ـي ـ ـة اﳌـ ـصـ ـادق عليه م ـ ـن ط ـ ـرف

دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي ،ضد

اﳉـ ـزائر ﲟـ ـوج ـ ـب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ

اﳌّدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية للشرق

 16مايو سنة  1989التي تنص عﲆ أن “ :تتعهد كل دولة

) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه كان عامﻼ

طرف ﰲ هذا العهد الدوﱄ بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم
ﻷي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته اﳌعترف بها ﰲ هذا

لديها دون أن ُيمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه،
ملتمسا تكييف عقد عمله لعقد غير محدد اﳌدة مع إعادة

ت ﰲ اﳊقوق التي يّدعي انتهاكها السلطة
العهد  ...وأن تب ّ
القضائية أو التشريعية اﳌختصة ...وأن تنّمي إمكانيات

إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم

التظلم القضائي” ،علًما أن اﳌعاهدات التي يصادق عليها
رئيـ ـ ـس اﳉـ ـم ـهـ ـوري ـة حـ ـسـ ـب الشـ ـروط اﳌن ـص ـوص عليها ﰲ
الـ ـدستـ ـور تسمـ ـو عﲆ الـ ـقـ ـانـ ـون وف ـق ـا ل ـنص اﳌادة  1٥٤مـ ـن
الدستور .كما يعتبر أن اﳊكم التشريعي موضوع الدفع
ب ـع ـدم ال ـدست ـوريـة يـحـرمـه مـن استئـنـاف اﻷحـكـام الـقضائـيـة
الصادرة ﰲ موضوع التسريح التعسفي وإعادة اﻹدماج،
– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ
ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية
اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ش.ن(،
ﰲ حق اﳌدعو )ب.ك( ،التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

والتي تؤكد عﲆ أن الدستور يضمن اﳌساواة بﲔ اﳌواطنﲔ
أمام القانون والقضاء ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و 16٥منه ،وهو ما
يجعل اﳌادة  ٤-73موضوع الدفع مخالفة للدستور ﻻنتهاكها
ﳌبدأ اﳌساواة بﲔ اﳌواطنﲔ وﳊق اﳌّدعي ﰲ التقاضي عﲆ
درجتﲔ،
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
والذي ﲤسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل واﳌذكورة أعﻼه،
– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ب.ك( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ش.ن(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عـ ـ ـدم احـ ـتـ ـرام

دستـ ـوريـ ـة اﳌادة  ٤-73اﳌذك ـورة أع ـﻼه ،ﳌخ ـال ـف ـتـهـا لـنص
اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ
اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليها من طرف
اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة حقه ﰲ
اﻻستئناف ،اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ اﳌتقاضﲔ
وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون ومبدأ التقاضي
عﲆ درجتﲔ،
– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21قررت اﶈكمة
العليا إحالة الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ب.ك( إﱃ اﳌجلس
الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  ٥أكتوبر سـ ـنـ ـة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠17وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم  /13-2٠21دع د،
– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21رئيس اﳉمهورية
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار
اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا
تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام
اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة
) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﻹجراءات وتلـ ـزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجـ ـ ـراء اﳌعمول به

– حيث أن رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ﰲ مﻼحظاته

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

اﳌكتوبة أكد عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من اﳊقوق

اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله ،وإذا حدث تسريح

التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير مؤسس،

العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا للدستور،
واﳊكم التشريعي ا ُ

تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن

إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،

الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة

أو ﰲ حالة رفض أحد الطرفﲔ يمنح العامل تعويضا م ـ ـاليا

أمام القانون غ ـ ـي ـ ـر مؤسـ ـس ،وأن هـ ـذه اﳌـ ـادة ﻻ تتـ ـ ـض ـ ـمن أي

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر

مساس ﲟبـ ـدأ اﳌساواة أمـ ـام الـ ـقـ ـانـ ـون وحـ ـق ال ـت ـق ـاضي عﲆ

من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”،

من الدستور.
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قـ ـرار رق ـم / ١١ق.م د/د ع د ٢٢ /م ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٣جمـ ـادى الثانية

من حيث اﳌوضوع :
– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني
عام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  28نوفـ ـمـ ـبـ ـر سـ ـنة  2٠21واﳌتعـ ـ ـلقة بقواعد
عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية
واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ “ :إذا سجل اﳌجلس الدستوري ،قبل
الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر من
ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل ﰲ
موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ
الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه ،بقرارات
بسبق الفصل”،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤-73من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌ ـ ـع ـ ـدل واﳌـ ـتـ ـمـ ـم ،ﲟـ ـوجـ ـب القـ ـ ـرار رق ـ ـم  / ٠1ق.م د /دع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعﲔ التصريح بسبق الفصل.

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16-18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌـوافـ ـق  28نوف ـ ـمـ ـبـ ـر س ـ ـنة  2٠21واﳌتـ ـع ـ ـلقـ ـة بق ـ ـواعـ ـد ع ـ ـمل
اﶈ ـ ـ ـ ـكـ ـمة الدس ـت ـ ـورية ﰲ مجـ ـال الدف ـع بعـ ـدم الدس ـتـ ـوري ـ ـة
واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73
من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤3٠
اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل
واﳌتمم ،ﲟـ ـوجـ ـب القـ ـرار رقـ ـم  / ٠1ق.م د /دع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ
 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

– وب ـناء ع ـﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ
 ٥أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠18واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سـ ـ ـن ـ ـة  2٠21ﲢ ـ ـت رقـ ـ ـم /1٤-2٠21دع د اﳌ ـت ـعـ ـلق بـ ـدف ـع أثـ ـاره
اﻷستاذ )ب .م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق
اﳌدع ـ ـو )أ.ب( ،ي ـ ـدعي ف ـ ـيـ ـه عـ ـدم دستـ ـوريـ ـة اﳌادة  ٤-73مـ ـن
القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

– وب ـع ـد اﻻطـﻼع ع ـﲆ اﻹشـعـ ـارات اﳌ ـرسـل ـة إﱃ رئ ـيـس

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.

اﳉمـه ـوري ـة ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،
– فتيحة بن عبو ،عضوا،
– عبد الوهاب خريف ،عضوا،

الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ﰲ حق اﳌدعو )أ.ب( والتي يلتمس فيها التصريح بعدم
دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل
ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب
إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

– عباس عمار ،عضوا،

و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

– محـ ـمد بوطرفاس ،عضوا.

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳋاص ب ـاﳊق ـوق اﳌدن ـي ـة والسي ـاسي ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه م ـن

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤-73ﲢرمه من ﳑارسة

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب .م(،
ﰲ حق اﳌدعو )أ.ب( ،والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

اﳌت ـق ـاضﲔ وخ ـرق ـا ﳌب ـدأ اﳌساواة أم ـام ال ـقضاء وال ـق ـان ـون
وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21فصلت اﶈكمة

القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )أ.ب( بإحالته عﲆ

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا نهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

اﳌجلس الدستوري،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن
الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة
ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠18وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /1٤-2٠21دع د،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الدستوري أشعر ﲟوجب إرسال
ﻼ من رئيس اﳉمهورية،
مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21ك 
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

– وبعد اﳌداولة،

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

من حيث اﻹجراءات :

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

– حيث أن اﳌدعو )أ.ب( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه “ :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته

اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به،

اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ﻻ يقل عن

) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه ،وإذا ح ـدث

– حـ ـيـ ـث أن رئيـ ـس اﳌـ ـجـ ـلس الشـ ـع ـ ـبي الوط ـن ـي أكـ ـ ـ ـد ﰲ

تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤-73ﻻ تنتهك أي حق من

ما بإعادة
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ
إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة،

اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

أو ﰲ حالة رفض أحد الطرفﲔ يمنح العامل تعـ ـويضا مـ ـاليـ ـا

للدستور،

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض”.
– حيث أن اﳌدعو )أ.ب( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،
ضد اﳌدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية
للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مس ـاس ﲟ ـبدأ اﳌسـ ـاواة أمام القـ ـانـ ـون وحق التقـ ـاض ـ ـي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور،
من حيث اﳌوضوع :

كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

بعدم دستورية اﳌادة  ٤-73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
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اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث تنص

قرار رقم / ١٢ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

قبل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر

––––––––––

جل اﳌجلس الدستوري،
اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه “ :إذا س ﹽ

من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل
ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للن ـظر فيه .ويفصل
ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم التشريعي نفسه،
بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤-73من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠اﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌ ـ ـع ـ ـدل واﳌـ ـت ـمـ ـم ،ﲟ ـوجـ ـب الق ـ ـرار رق ـ ـم  / ٠1ق.م د /دع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّي ـن التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤-73
من القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل
واﳌت ـ ـمـ ـ ـم ،ﲟـ ـوجب القرار رقم  / ٠1ق.م د /دع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ

 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة
الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة
العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق
 12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠19واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

سـ ـ ـنـ ـة  2٠21ﲢـ ـت رقـ ـ ـم /1٥–2٠21دع د اﳌتـ ـعـ ـلق ب ـدفـ ـع أثاره

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22

اﳌ ـ ـدع ـ ـو )ط.ر( ي ـدع ـي فـ ـ ـيه عـ ـدم دس ـتـ ـوريـ ـة اﳌ ـادة  ٤–73من
القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق
 21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـع ـل ـق بـعـﻼقـات الـعـمـل ،اﳌعـدل
واﳌتمم،
– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـﻼع عﲆ اﻹش ـ ـع ـ ـارات اﳌ ـ ـرسـ ـ ـلـ ـة إﱃ رئي ـ ـ ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

رئيس اﶈكمة الدستورية

الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا

عمر بلحاج

بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ

– ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
– مصباح مناس ،عضوا،
– جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
– أمال الدين بو لنوار ،عضوا،
– فتيحة بن عبو ،عضوا،
– عبد الوهاب خريف ،عضوا،
– عباس عمار ،عضوا،

 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ﰲ حـ ـق اﳌدع ـو )ط.ر( ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا ال ـتصري ـح ب ـع ـدم
دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل
ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

– عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
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– محمـد بوطرفاس ،عضوا.

و 16٥م ـ ـ ـ ـن الدسـ ـت ـ ـور ،ولل ـ ـمـ ـادة  2م ـ ـن العـ ـ ـهد الدوﱄ اﳋـ ـ ـ ـاص
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باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص

سنة ،1989

اﳌـ ـ ـادتـ ـ ـﲔ  37و  16٥مـ ـن ال ـ ـدس ـ ـتـ ـور ،ولـ ـلـ ـمـ ـادة  2م ـن ال ـعـهـد

– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ
ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما باﳉلسة العلنية
اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حق اﳌدعو )ط.ر( والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة
التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من
القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور
اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة
اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة 2
من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق
عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم 67-89
اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه
من طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة
حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ
اﳌت ـق ـاضﲔ وخ ـرق ـا ﳌب ـدأ اﳌساواة أم ـام ال ـقضاء وال ـق ـان ـون
وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،
– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21فصلت اﶈكمة
العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ط.ر( بإحالته عﲆ
اﳌجلس الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠19وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /1٥–2٠21دع د،
– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب
إرسال مؤرخ ﰲ

ﻼ مـ ـن رئـ ـيس
 2٠أكـ ـتـ ـوب ـر سن ـة  2٠21ك ـ ـ 

والذي ﲤسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ

اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

الوطني والوزير اﻷول ،كما أشعر أطراف الدعوى اﻷصلية

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

بقرار اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة ،2٠21

– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ط .ر( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و /أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام
اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به،
وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن
اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله .وإذا حدث تسريح
العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا .وتفصل
اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل
ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو ﰲ حالة
رفض أحد الطرفﲔ ،يمنح العامل تعويضا ماليا ﻻ يقل عن
اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر من العمل،
دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".
– حيث أن اﳌدعو )ط.ر( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

محددا تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه تتعارض مع اﳌادة
) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– حيث أن رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من اﳊقوق
التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير مؤسس،
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا للدستور،
واﳊكم التشريعي ا ُ
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مساس ﲟبـ ـدأ اﳌساواة أمـ ـام الـ ـقـ ـانـ ـون وحـ ـق ال ـت ـق ـاضي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكّرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور.

من حيث اﳌوضوع :

أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

ضد اﳌّدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
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 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه ،عﲆ أنه  ":إذا س ﹽ
الدسـ ـت ـ ـوري ،ق ـبـ ـل الف ـص ـ ـل ﰲ الدفـ ـع بعـ ـدم دس ـتـ ـوري ـ ـة اﳊـ ـك ـ ـم
التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعـ ـدل واﳌـتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعﲔ التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :

ق ـ ـرار رقـ ـ ـم / ١٣ق.م د/د ع د ٢٢ /م ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٣جـ ـمادى
الثانية عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
––––––––––
ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي يحدد
شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌت ـعـلـقـة بـقـواعـد عـمـل

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

اﶈـ ـ ـ ـكمة الدستـ ـ ـورية ﰲ مـ ـجـ ـال الدفـ ـع بع ـدم الدس ـتـ ـ ـورية،

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام
 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌ ـ ـعـ ـدل واﳌـ ـتم ـم ،ﲟـ ـوجـ ـب القـ ـرار رقـ ـ ـم / ٠1ق .م د/د ع د22 /

– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا اﳌؤرخ ﰲ ٥

مؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة .2٠22

أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠2٠واﳌسجل

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.

لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سنـ ـة  2٠21ﲢـ ـت رقـ ـم /16–2٠21دع د اﳌت ـ ـع ـ ـلق بـ ـدفـ ـع أث ـ ـ ـاره
اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق
اﳌدعو )ر.ر( يدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية

أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

الّديمقراطّية الّشعبّية.

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،

– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـع ـ ـارات اﳌ ـ ـرسـ ـلة إﱃ رئي ـ ـ ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻط ـ ـﻼع عﲆ اﳌـ ـﻼحـ ـظات اﳌك ـ ـتوب ـة اﳌق ـدمة من

جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

طرف اﻷسـ ـتاذ )ب.م( اﶈـ ـامي اﳌع ـتمد لدى اﶈكمة العليا

أمال الدين بولنوار ،عضوا،

ﰲ حق اﳌـ ـدعـ ـ ـو )ر.ر( التي يل ـت ـ ـمس فيـ ـها التص ـريح بعدم

فتيحة بن عبو ،عضوا،
عبد الوهاب خريف ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل،
ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب
إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

عباس عمار ،عضوا،

و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

محمـد بوطرفاس ،عضوا.

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقّررين السيدين جيﻼﱄ

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية
اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،

ﰲ حق اﳌدعو )ر.ر( والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة
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اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من
طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة
حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ
اﳌت ـق ـاضﲔ وخ ـرق ـا ﳌب ـدأ اﳌساواة أم ـام ال ـقضاء وال ـق ـان ـون
وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من

– حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠21فصلت اﶈكمة

القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ر.ر( بإحالته عﲆ

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

اﳌجلس الدستوري،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية

اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس

والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم

 ،21/٠٠٠2٠وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري

الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /16–2٠21دع د،

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب

والذي ﲤسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ

ﻼ من رئيس اﳉمهورية،
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

– وبعد اﳌداولة،

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة ،2٠21محددا

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ر.ر( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و /أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام
اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به،
وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن
اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله .وإذا حدث تسريح
العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا .تفصل

تاريخ  7أكتوبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
– حـ ـي ـ ـث أن الن ـ ـائب الع ـ ـام لدى اﶈ ـ ـكـ ـمة العـ ـلي ـ ـا أكـ ـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض
مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– ح ـ ـيـ ـث أن رئـي ـ ـس اﳌ ـ ـج ـ ـلس الشـ ـعـ ـب ـ ـي الوطـ ـنـ ـي أكـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من

اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل

اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

رفض أحد الطرفﲔ ،يمنح العامل تعويضا ماليا ﻻ يقل عن

للدستور،

ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو ﰲ حالة
اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر من العمل،
دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".
– حيث أن اﳌدعو )ر.ر( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مـ ـسـ ـاس ﲟـ ـبـ ـدأ اﳌـ ـسـ ـاواة أمـ ـام القـ ـانـ ـون وحـ ـق الت ـق ـاضـي
عﲆ درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة
اﻷخيرة( من الدستور.

ضد اﳌّدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية
للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

من حيث اﳌوضوع :

كان عامﻼ لديها دون أن يمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام
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 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه  " :إذا س ﹽ
الدسـ ـتـ ـوري ،قـ ـبـ ـل الف ـ ـصـ ـل ﰲ الدف ـ ـع بع ـ ـدم دسـ ـتـ ـورية اﳊـ ـك ـ ـم
التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ق ـ ـ ـرار رق ـ ـم / ١٤ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6يناير سنة .٢٠٢٢
––––––––––

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌت ـعـلـقـة بـقـواعـد عـمـل

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

اﶈ ـ ـكمـ ـة الدس ـت ـوريـ ـة ﰲ م ـجـ ـال الدف ـع ب ـعدم الدس ـتـ ـوري ـ ـة،

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌ ـ ـع ـ ـدل واﳌـ ـتمـ ـم ،ﲟـ ـوجـ ـب القـ ـ ـرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د22 /

– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥

اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة .2٠22

أكتوبر سنة 2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠21واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة،

س ـ ـن ـ ـة  2٠21ﲢـ ـت رقـ ـ ـم /17–2٠21دع د اﳌتـ ـعلـ ـق بـ ـدفـ ـع أثاره

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.

اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي .2٠22

اﳌدعو )خ.ر( يدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون
رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21
أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻹشعارات اﳌرسلة إﱃ رئيس اﳉمهورية،
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير
اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا بتاريخ  2٠أكتوبر
سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ  21أكتوبر سنة ،2٠21

رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،
جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ﰲ حـ ـ ـق اﳌـ ـدع ـ ـو )خ.ر( ال ـ ـ ـتـ ـي ي ـ ـ ـلـ ـت ـم ـ ـس ف ـي ـ ـه ـ ـ ـا ال ـ ـ ـتـ ـص ـري ـح

أمال الدين بولنوار ،عضوا،

بـعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

فتيحة بن عبو ،عضوا،

العمل ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ

عبد الوهاب خريف ،عضوا،
عباس عمار ،عضوا،

طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ
 37و 16٥مـ ـ ـن الدسـ ـتـ ـور ،وللم ـ ـادة  2من العه ـ ـد الدوﱄ اﳋـ ـ ـاص
باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

ﲟوجب اﳌ ـرسـ ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو

محمـد بوطرفاس ،عضوا.

سنة ،1989

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳋاص باﳊ ـ ـقـ ـوق اﳌـ ـدن ـ ـية والس ـ ـياسـ ـية اﳌـ ـصـادق عليه من

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حق اﳌدعو )خ.ر( التي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

اﳌت ـق ـاضﲔ وخ ـرق ـا ﳌب ـدأ اﳌساواة أم ـام ال ـقضاء وال ـق ـان ـون
وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )خ.ر( بإحالته عﲆ

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

اﳌجلس الدستوري،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية

اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس

والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

 ،21/٠٠٠21وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /17–2٠21دع د،

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب

والذي ﲤسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ

إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21رئيس اﳉمهورية،

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

– وبعد اﳌداولة،

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )خ.ر( ،بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(،
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام
اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به
وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة
) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه ،وإذا ح ـدث

– حـ ـ ـيث أن رئي ـ ـ ـس اﳌج ـ ـلـ ـس الش ـع ـ ـبي الوط ـن ـي أكـ ـ ـ ـ ـد ﰲ

تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من

ما بإعادة إدماج
تفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ

اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌدعي غير

العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو

ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

ﰲ حالة رفض أحد الطرفﲔ ،يمنح العـ ـ ـامل تعويض ـ ـا مالي ـ ـا

للدستور،

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".
– حيث أن اﳌدعو )خ.ر( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم اﻻجتماعي ضد

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي مساس
ﲟبدأ اﳌساواة أمام القانون وحق التقاضي عﲆ درجتﲔ،
اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور.

اﳌدع ـى ع ـل ـي ـه ـا شرك ـة ال ـدراسات وإن ـج ـاز اﻷع ـم ـال ال ـفـنـيـة

من حيث اﳌوضوع :

للشرق ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

كان عامﻼ لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،ﳌخالفتها لنص

لقـ ـ ـواعـ ـد عـ ـمـ ـل اﳌجـ ـلس الدـستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أّنه " :إذا س ﹽ

ق ـ ـرار رقـ ـ ـم / ١5ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي

––––––––––

الدسـ ـ ـت ـوري ،قبـ ـل الف ـص ـ ـل ﰲ ال ـدف ـع بعدم دست ـ ـورية اﳊ ـ ـكم

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ

للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198

التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،

و 22٥منه،

– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22

اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠اﳌتعلق بعﻼقات

يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

الع ـ ـمـ ـل ،اﳌـ ـعدل واﳌـتمـم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د/

– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

 22اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات

سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌت ـعـلـقـة بـقـواعـد عـمـل
اﶈـ ـكم ـ ـة الدسـ ـتـ ـوريـ ـة ،ﰲ مجـ ـال الدف ـع بعـ ـدم الدستـ ـوريـ ـة

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

ﲟ ـوج ـ ـب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى
الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة،
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.
ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠22واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سنة  2٠21ﲢت رقم /18–2٠21دع د يتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ
)ب.م( ،اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعو
)ف.ج( ،يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون
رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21
أبريل سنة  199٠اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،

– وب ـ ـعـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـع ـ ـارات اﳌـ ـرسـ ـلـ ـ ـة إﱃ رئي ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من

جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا،

أمال الدين بولنوار ،عضوا،

ﰲ حق اﳌدعو )ف.ج( التي يلتمس فيها التصريح بعدم

فتيحة بن عبو ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل،
ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

عبد الوهاب خريف ،عضوا،

إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

عباس عمار ،عضوا،

و 16٥مـ ـ ـن الدسـ ـ ـت ـ ـور ،ولل ـ ـم ـ ـادة  2مـ ـن العـ ـهـ ـ ـد الدوﱄ اﳋ ـ ـ ـاص

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
محمـد بوطرفاس ،عضوا.

باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر
ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو
سنة ،1989

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳋاص باﳊـ ـ ـقوق اﳌدنـ ـية والس ـياسـ ـية اﳌص ـ ـادق علـ ـ ـيه من

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ اﳌتقاضﲔ

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حق اﳌدعو )ف.ج( والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة

وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ التقاضي
عﲆ درجتﲔ،

التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ شقها

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ف.ج( بإحالته عﲆ

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا نهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

اﳌجلس الدستوري،

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن
الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم
الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
والذي ﲤسك باﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة ،والرامية إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل واﳌذكورة أعﻼه،

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈ ـ ـكـ ـمة العـ ـليا بتـ ـاريـ ـخ  1٤أكت ـوبـ ـر سـ ـنة  2٠21ﲢت رقم
الفهرس  ،21/٠٠٠22وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس
الدستوري بتاريخ  2٠21/1٠/1٤ﲢت رقم /18–2٠21دع د،
– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر  2٠21ك 
ﻼ من رئيس اﳉمهورية
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

– وبعد اﳌداولة،

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  ،2٠21/1٠/21محددا تاريخ 7

من حيث اﻹجراءات :

نوفمبر  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم اﳌكتوبة،

– حيث أن اﳌدعو )ف.ج( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أّنه  " :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

لﻺجراءات القانونية و /أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة

اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به،

) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن
اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه .وإذا ح ـدث
تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.
ما بإعادة إدماج
وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ

العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو
ﰲ حالة رفض أحد الطرفﲔ يمنـ ـح الع ـامل تعـ ـوي ـض ـا مـ ـالـ ـيا

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".
– حيث أن اﳌدعو )ف.ج( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،
ضد اﳌّدعى عليها "شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية

– حيث أن رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من اﳊقوق
التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌدعي غير مؤسس،
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا للدستور،
واﳊكم التشريعي ا ُ
– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مـ ـس ـ ـاس ﲟـ ـبـ ـدأ اﳌـ ـسـ ـاواة أمـ ـام الق ـ ـ ـانون وحـ ـق التـ ـقاضي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور.
من حيث اﳌوضوع :

للشرق" ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

كان عامﻼ لديها دون أن ُيمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفـ ـمـ ـبر سـ ـنة  2٠21واﳌتـ ـعلقة بقـ ـ ـواعد
عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

احتجاجه ،ملتمًسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة
مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
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 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه " :إذا س ﹽ
الدس ـ ـتـ ـوري ،قب ـ ـل الفـ ـصـ ـل ﰲ الدفـ ـع بع ـ ـدم دس ـتـ ـوري ـة اﳊـ ـكـ ـم

قرار رقم / ١6ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
––––––––––

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،

– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22

اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠اﳌتعلق بعﻼقات

يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د/

– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

 22اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠اﳌتعلق بعﻼقات

سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21اﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة
الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73

العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد

من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠

عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠

اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل

اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

واﳌـ ـت ـمم ،ﲟـ ـوجـ ـب القـرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ
 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة،
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.
ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠23واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ 2٠21/1٠/1٤
ﲢت رقم /19–2٠21دع د واﳌتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ )ب.م(
اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعوة )ل.ب(
تّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون رقم 11–9٠
اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة
 199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،
جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

– وبـ ـ ـ ـعد اﻻطـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹش ـ ـعـ ـارات اﳌـ ـرسـ ـلة إﱃ رئيـ ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا

أمال الدين بولنوار ،عضوا،

ﰲ حق اﳌدعوة )ل.ب( التي تلتمس فيها التصريح بعدم

فتيحة بن عبو ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

عبد الوهاب خريف ،عضوا،
عباس عمار ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب
إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37
و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

محمـد بوطرفاس ،عضوا.

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ،وترى بأن اﳌادة ٤–73

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

ﲢرمها من ﳑارسة حقها ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

حسبها ﲤييزا بﲔ اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حـ ـ ـق اﳌ ـ ـدع ـ ـوة )ل.ب( الت ـ ـي ﲤـ ـسك ـ ـت فـ ـيـ ـها باﳌـ ـﻼح ـ ـظ ـ ـات
اﳌكتوبة والتي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة
 ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌذكورة أعﻼه ﰲ
شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا نهائيا ﰲ طلب إلغاء
مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ  37و16٥
من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق
اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب
اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

القضاء والقانون وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،
–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة 2٠21فصلت اﶈكمة
العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعوة )ل.ب( بإحالته عﲆ
اﳌجلس الدستوري،
– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠23وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /19–2٠21دع د،

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

– ح ـ ـي ـ ـث أن رئيـ ـ ـس اﳌـ ـج ـ ـلس الدسـ ـتـ ـوري أشـ ـعر ﲟـ ـوجب

ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ

ﻼ من رئيس اﳉمهورية،
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

– وبعد اﳌداولة،

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعوة )ل.ب( بواسطة محاميها اﻷستاذ )ب.م(،
دفـ ـعت بـ ـعـ ـدم دست ـوري ـة اﳌادة  ٤–73م ـن ال ـق ـانـون اﳌتـعـلـق
بعﻼقات العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل
مخالفة لﻺجراءات الق ـ ـانون ـ ـية و/أو اﻻتفـ ـاقـ ـية اﳌـ ـلزمة ،تلغي

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب

– حـ ـيث أن الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام ل ـدى اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أك ـد ﰲ

ع ـدم اح ـت ـرام اﻹج ـراءات ،وت ـل ـزم اﳌستـخـدم بـالـقـيـام بـاﻹجـراء

مﻼحظاته اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض

اﳌعمول به ،وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم،

مع اﳌادة ) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله وإذا
حدث تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر
ما
تعسفيا .وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ

بإعادة إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته
اﳌكـ ـتسب ـة ،أو ﰲ ح ـال ـة رفض أح ـد ال ـط ـرفﲔ ي ـم ـن ـح ال ـع ـام ـل
تعويضا ماليا ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة
ستة ) (6أشهر من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.
يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".
– حيث أن اﳌدعوة )ل.ب( ،بواسطة محاميها اﻷستاذ
)ب.م( ،أق ـامت دع ـوى قضائ ـي ـة أم ـام م ـح ـك ـم ـة ب ـات ـنـة ،الـقسم
اﻻجـ ـت ـمـ ـاعي ،ضـ ـد اﳌـ ـّدعى علي ـها شـ ـرك ـ ـة الدراسـ ـات وإنجـ ـاز
اﻷعمال الفنية للشرق" ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها

– ح ـ ـي ـ ـث أن رئيـ ـ ـس اﳌـ ـجـ ـل ـ ـس الشـ ـعـ ـبـ ـي الوطـ ـنـ ـي أكـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من
اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌدعية غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ
للدستور،
– حيـ ـث أن الوزي ـر اﻷول أك ـ ـد ﰲ مﻼح ـ ـظاته اﳌكت ـ ـوبـ ـ ـ ـة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة
أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مسـ ـ ـاس ﲟ ـ ـبدأ اﳌـ ـسـ ـاواة أمـ ـام الق ـانـ ـون وح ـق الت ـق ـاض ـي ع ـﲆ
درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
من الدستور.

العام ،موضحة أنها كانت عاملة لديها دون أن ُتمّكن من عقد

من حيث اﳌوضوع :

العمل ومن حقوقها رغم احتجاجها ،ملتمسة تكييف عقد

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

عملها عقدا غير محدد اﳌدة مع إعادة إدماجها ﰲ منصبها،

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

وخﻼل الدعوى قدمت مذكرة دفع بعدم دستورية اﳌادة ٤–73

عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أّنه  " :إذا س ﹽ

قـ ـ ـ ـرار رقـ ـم / ١٧ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
––––––––––

ال ـدست ـوري ،ق ـب ـل ال ـفصل ﰲ ال ـدف ـع ب ـع ـدم دست ـوري ـة اﳊك ـم

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

العـ ـ ـمـ ـل ،اﳌـعـ ـدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د/

– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

 22اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠اﳌتعلق بعﻼقات

سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73
من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/دع د 22 /اﳌؤّرخ

ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة
.2٠22
ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة،
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.
ثالثا  :يبلّغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21اﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة
الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة
العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠
اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠2٤واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سنة  2٠21ﲢت رقم /2٠–2٠21دع د يتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ
)ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعوة
)س.ش( تّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون
رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21
أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻹشعارات اﳌرسلة إﱃ رئيس اﳉمهورية،

بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير

و 26جانفي سنة .2٠22

اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا بتاريخ  2٠أكتوبر
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج

ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،

سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ  21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من

جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا،

أمال الدين بولنوار ،عضوا،

ﰲ حق اﳌدعوة )س.ش( التي تلتمس فيها التصريح بعدم

فتيحة بن عبو ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

عبد الوهاب خريف ،عضوا،
عباس عمار ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب
إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37
و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

محمـد بوطرفاس ،عضوا.

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ،وترى بأن اﳌادة ٤–73

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

ﲢرمها من ﳑارسة حقها ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

حسبها ﲤييزا بﲔ اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،

القضاء والقانون وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

ﰲ حق اﳌدعوة )س.ش( والتي ﲤسكت فيها باﳌﻼحظات

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

اﳌكتوبة التي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعوة )س.ش( بإحالته

 ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ﰲ

عﲆ اﳌجلس الدستوري،

شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا نهائيا ﰲ طلب إلغاء
مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ  37و16٥
من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق
اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب
اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل واﳌذكورة أعﻼه،

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن
اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس
 ،21/٠٠٠2٤وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري
بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /2٠–2٠21دع د،
– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب
ﻼ من رئيس اﳉمهورية
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر  2٠21ك 
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار
اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

– وبعد اﳌداولة،

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

من حيث اﻹجراءات :

اﳌكتوبة،

– حيث أن اﳌدعوة )س.ش( بواسطة محاميها اﻷستاذ

– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة

)ب.م( دفعت بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق

أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه قد تبدو أنها تتعارض مع

بعﻼقات العمل التي تنص عﲆ أّنه " :إذا وقع تسريح العامل

أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

مخالفة لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي
اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب
ع ـ ـدم احـ ـت ـ ـرام اﻹج ـ ـراءات وتل ـ ـزم اﳌسـ ـتخـ ـدم بالقي ـ ـام باﻹجـ ـراء
اﳌعمول به وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم،
ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله وإذا
حدث تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر
تعس ـ ـفيا .وتف ـ ـصـ ـل اﶈ ـكـ ـمة اﳌخـ ـتصـة ابتدائيا ونهائيا إما
بإعادة إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته
اﳌكـ ـتسب ـة ،أو ﰲ ح ـال ـة رفض أح ـد ال ـط ـرفﲔ ي ـم ـن ـح ال ـع ـام ـل

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة
) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،
– ح ـ ـ ـيـ ـ ـ ـث أن رئيـ ـس اﳌجـ ـلس الش ـعـ ـبي الوط ـ ـن ـي أك ـ ـد ﰲ
مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من
اﳊقوق التي يضـمنها الدستور ،ما يج ـ ـعل دفع اﳌدعية غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ
للدستور،

تعويضا ماليا ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة

– حـ ـ ـيث أن الوزير اﻷول أكـ ـد ﰲ مﻼحظ ـاته اﳌكتوبة أن

ستة ) (6أشهر من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".
– حيث أن اﳌدعوة )س.ش( بواسطة محاميها اﻷستاذ
)ب.م( أق ـامت دع ـوى قضائ ـي ـة أم ـام م ـح ـك ـم ـة ب ـات ـنـة ،الـقسم
اﻻجت ـماعي ضد اﳌـ ـدعى عليـ ـها "شـ ـركـ ـة الدراس ـ ـات وإنـ ـج ـ ـاز
اﻷع ـم ـال ال ـفـنـيـة لـلشرق" ) ،(SERO ESTﳑث ـلـة ﰲ مـديـرهـا

أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي
مساس ﲟ ـبـ ـدأ اﳌـ ـسـ ـاواة أم ـ ـام القـ ـان ـ ـون وحـ ـق التقاض ـ ـ ـ ـي عﲆ
درجتﲔ ،اﳌكّرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

من الدستور.

من حيث اﳌوضوع :

العام ،موضحة أنها كانت عاملة لديها دون أن ﲤكن من عقد

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

العمل ومن حقوقها رغم احتجاجها ،ملتمسة تكييف عقد

عام  1٤٤3اﳌ ـ ـوافـ ـق  28نوفـ ـمبر سـنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

عملها عقدا غير محدد اﳌدة مع إعادة إدماجها ﰲ منصبها،

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

وخﻼل الدعوى قدمت مذكرة دفع بعدم دستورية اﳌادة ٤–73

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه " :إذا س ﹽ

قرار رقم / ١٨ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي

––––––––––

ال ـدست ـوري ،ق ـب ـل ال ـفصل ﰲ ال ـدف ـع ب ـع ـدم دست ـوري ـة اﳊك ـم

نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ

التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198

– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية

و 22٥منه،

اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات

ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي

الع ـ ـمـ ـل ،اﳌعـ ـدل واﳌ ـتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د/

يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

 22اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي

سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.

– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73
من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافق 21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل
واﳌ ـ ـتـ ـمـم ،ﲟـ ـوجـب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /اﳌؤّرخ ﰲ
 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة،

– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌت ـعـلـقـة بـقـواعـد عـمـل
اﶈـ ـكـ ـم ـة الدسـ ـتـ ـوريـ ـة ﰲ م ـ ـج ـ ـال الدفـ ـ ـع بعـ ـدم الدسـ ـ ـتورية
واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام
 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠2٥واﳌسجل

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.

لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

س ـ ـن ـ ـة  2٠21ﲢ ـ ـت رقـ ـ ـم /21–2٠21دع د اﳌ ـتعـ ـلق بـ ـدف ـ ـع أثاره

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.

اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق
اﳌدع ـ ـو )ع.ق( ي ـ ـّدعي ف ـ ـيـ ـه عـ ـدم دستـ ـوريـ ـة اﳌادة  ٤–73مـ ـن
القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق

بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22

 21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـع ـل ـق بـعـﻼقـات الـعـمـل ،اﳌعـدل
واﳌتمم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻹشعارات اﳌرسلة إﱃ رئيس اﳉمهورية،

رئيس اﶈكمة الدستورية

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،

عمر بلحاج

والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا بتاريخ 2٠

ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،
جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
أمال الدين بولنوار ،عضوا،
فتيحة بن عبو ،عضوا،

أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ  21أكتوبر
سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا

عبد الوهاب خريف ،عضوا،

ﰲ حـ ـق اﳌدع ـو )ع.ق( ال ـتي ي ـل ـت ـمس ف ـي ـه ـا ال ـتصري ـح ب ـع ـدم

عباس عمار ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
محمـد بوطرفاس ،عضوا.

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب
إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37
و 16٥م ـ ـن الدسـ ـتـ ـور ،وللـ ـمـ ـادة  2مـ ـن العـ ـ ـهد الدوﱄ اﳋ ـ ـاص
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باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص

ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

سنة ،1989

اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من

– وبعد اﻻستماع إﱃ العضو ين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ
ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية
اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حق اﳌدعو )ع.ق( والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة
التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من
القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ﰲ شقها

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة
حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ
اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ
التقاضي عﲆ درجتﲔ،
–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة
العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ع.ق( بإحالته عﲆ
اﳌجلس الدستوري،

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا نهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن

اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس

الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية

 ،21/٠٠٠2٥وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري

والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم

بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /21–2٠21دع د،

الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21رئيس اﳉمهورية،

ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه ،بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

– وبعد اﳌداولة،

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ع.ق( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل مخالفة
لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة
اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام
اﻹجراءات وتلزم اﳌستـخـ ـدم بالقـ ـيـ ـ ـام باﻹجـ ـراء اﳌع ـ ـمـ ـول ب ـ ـه

اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،
– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته
اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة
) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

– ح ـ ـي ـ ـث أن رئي ـ ـس اﳌ ـجـ ـلس الشع ـ ـبي الوط ـن ـ ـي أكد ﰲ

اﻷج ـ ـ ـر الذي يتقـ ـاض ـ ـاه كم ـا لو اسـ ـتـ ـمـ ـر ﰲ عـ ـم ـ ـله ،وإذا حـ ـدث

مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من

تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌدعي غير

ما بإعادة إدماج
وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ

ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو

للدستور،

ﰲ حـ ـ ـالة رفـ ـض أحـ ـد الط ـرف ـﲔ يمن ـ ـح العامل تعويضا ماليا

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر

الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".

مـ ـسـ ـاس ﲟ ـ ـ ـب ـ ـدأ اﳌـ ـس ـ ـ ـاواة أمـ ـام القانون وحق التـ ـقاضـ ـي عﲆ

– حيث أن اﳌدعو )ع.ق( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

درجتﲔ ،اﳌكّرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،

من الدستور،

ضد اﳌّدعى عليها "شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية

من حيث اﳌوضوع :

للشرق" ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

كان عامﻼ لديها دون أن ُيمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
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لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

قرار رقم / ١٩ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه " :إذا س ﹽ

––––––––––

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
الدسـ ـتـ ـوري ،ق ـ ـب ـل الفـ ـصل ﰲ الدفـ ـع بعـ ـدم دس ـت ـوري ـة اﳊـ ـ ـكـ ـم
التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العـ ـ ـمـ ـل ،اﳌـعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73
من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،
اﳌـ ـعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /اﳌؤّرخ

ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة
.2٠22
ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌت ـعـلـقـة بـقـواعـد عـمـل
اﶈ ـ ـ ـ ـكمـ ـة الدس ـتـ ـوريـ ـة ﰲ مـ ـجـ ـال الدفـ ـع ب ـ ـعدم الدسـ ـتـ ـوريـ ـ ـة
واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام
 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠26واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سـ ـ ـنـ ـ ـة  2٠21ﲢـ ـت رق ـ ـم /22–2٠21دع د اﳌتـ ـعل ـ ـق بدفـ ـ ـع أثاره
اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق
اﳌدعو )ن.ز( يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـ ـ ـ ـع ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـع ـ ـارات اﳌـ ـرسلة إﱃ رئيس

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،

اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من

جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا

أمال الدين بولنوار ،عضوا،

ﰲ ح ـق اﳌـ ـدعـ ـو )ن.ز( التي يلت ـم ـس ف ـيـ ـ ـها التـ ـص ـري ـح بعـ ـ ـدم

فتيحة بن عبو ،عضوا،
عبد الوهاب خريف ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل
ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب
إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

عباس عمار ،عضوا،

و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

محمـد بوطرفاس ،عضوا.

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو ،1989

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضو ين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳌ ـ ـ ـ ـادتﲔ  37و 16٥مـ ـن الدس ـ ـتور ،وللمـ ـ ـادة  2من العـ ـهد الدوﱄ

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

اﳋ ـ ـاص باﳊ ـ ـقوق اﳌدنـ ـية والس ـياسـ ـية اﳌصـ ـادق عليه من

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حق اﳌدعو )ن.ز( والتي ﲤسك فيها باﳌﻼحظات اﳌكتوبة
والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة ٤–73

حقه ﰲ اﻻستـ ـ ـئناف اﻷم ـ ـر الذي يع ـتبر ح ـسـ ـبه ﲤيـيـ ـزا بﲔ
اﳌتـ ـقاض ـ ـﲔ وخـ ـرقا ﳌبـ ـدأ اﳌسـ ـ ـاواة أمـ ـام القضاء والقانون
وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ﰲ شقها

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء مقرر

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ن.ز( بإحالته عﲆ

ال ـتسري ـح وإع ـادة اﻹدم ـاج ،م ـخ ـالـفـة لـلـمـادتﲔ  37و  16٥مـ ـن

اﳌجلس الدستوري،

الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﳌدنية

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم

اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس

الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو ،1989

 ،21/٠٠٠26وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /22–2٠21دع د،

ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

ﻼ من رئيس اﳉمهورية،
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21ك 

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،

– وبعد اﳌداولة،

وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار
اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا

من حيث اﻹجراءات :

تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

– حيث أن اﳌدعو )ن.ز( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

اﳌكتوبة،

دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة

العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه قد تبدو أنها تتعارض مع

لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته

اﻹجراءات ،وتلزم اﳌستخدم بالقيام باﻹجراء اﳌعمول به

اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه ،وإذا ح ـدث

– حيث أن رئي ـس اﳌجـ ـل ـس الشـ ـعـ ـبـ ـي الوطـ ـن ـ ـي أك ـ ـ ـد ﰲ

تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

مﻼحـ ـ ـظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق

ما بإعادة إدماج
وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ

من اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي

العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو

ﳌعترض عﲆ دستوريته
غير مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

ﰲ حالة رفض أحد الطرفﲔ يمـ ـنح العامل تع ـ ـ ـوي ـ ـضا م ـ ـاليـ ـا

مطابقا للدستور،

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر
من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن
الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".

أمـ ـام القـ ـانون غيـ ـر مؤس ـ ـس ،وأن هـ ـذه اﳌـ ـادة ﻻ تت ـض ـمن أي

– حيث أن اﳌدعو )ن.ز( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

مـ ـ ـس ـ ـ ـاس ﲟـ ـ ـبدأ اﳌ ـ ـ ـساواة أمام القـ ـان ـون وح ـ ـق التقـ ـاضي عﲆ

أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم اﻻجتماعي ضد

درجتﲔ ،اﳌكّرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

اﳌّدع ـى ع ـل ـي ـه ـا "شرك ـة ال ـدراسات وإن ـج ـاز اﻷعـمـال الـفـنـيـة

من الدستور.

للشرق" ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

من حيث اﳌوضوع :

كان عامﻼ لديها دون أن ُيمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

قرار رقم / ٢٠ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية

جل اﳌ ـج ـلس
تن ـ ـص اﳌ ـ ـادة  29مكـ ـرر من ـ ـه عﲆ أنـ ـه " :إذا سـ ـ ﹽ

––––––––––

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
ال ـدست ـوري ،ق ـب ـل ال ـفصل ﰲ ال ـدف ـع ب ـع ـدم دست ـوري ـة اﳊك ـم

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجـب الق ـ ـ ـ ـرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعﲔ التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21اﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة
الدسـ ـتوريـ ـة ،ﰲ مج ـ ـال الدفـ ـع بعـ ـ ـدم الدستـ ـورية واﳌـ ـتض ـ ـمنة

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73
من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠

العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق
 12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،

– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا اﳌؤرخ ﰲ ٥

اﳌ ـ ـعدل واﳌت ـ ـمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /مؤّرخ

أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠27واﳌسجل

ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة .2٠22
ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سنة  2٠21ﲢت رقم /23–2٠21دع د يتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ
)ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعو
)ف.ب.ز( يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبع ـ ـد اﻻط ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـع ـ ـ ـ ـارات اﳌـ ـرسـ ـ ـ ـلة إﱃ رئي ـ ـ ـس

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،

اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سـنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطـراف ﰲ الدعوى بتـاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من

جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،

طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا

أمال الدين بولنوار ،عضوا،

ﰲ حق اﳌدعو )ف.ب.ز( التي يلتمس فيها التصريح بعدم

فتيحة بن عبو ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

عبد الوهاب خريف ،عضوا،
عباس عمار ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب
إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37
و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

محمـد بوطرفاس ،عضوا.

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

اﳋ ـ ـاص باﳊـ ـقـ ـوق اﳌـ ـدنـ ـية والسـ ـياسـ ـية اﳌصـ ـادق عليه من

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ ح ـ ـق اﳌـ ـ ـدعـ ـ ـ ـو )ف.ب.ز( والت ـي ﲤـ ـس ـك في ـ ـها باﳌـ ـﻼحـ ـظـ ـات
اﳌكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة

حقه ﰲ اﻻستئناف اﻷمر الذي يعتبر حسبه ﲤييزا بﲔ اﳌتقاضﲔ
وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ التقاضي
عﲆ درجتﲔ،

 ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ﰲ

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب إلغاء

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ف.ب.ز( بإحالته

مقـ ـرر التسـ ـريـ ـح وإعـ ـادة اﻹدمـ ـاج ،مخـ ـالفـ ـة للم ـادتـﲔ  37و16٥

عﲆ اﳌجلس الدستوري،

من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

اﶈـكمة الع ـليا بتاريـخ  1٤أكتوبر سـنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس

اﳌ ـ ـرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  67-89اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  16مـ ـاي ـو س ـ ـنـ ـة

 ،21/٠٠٠27وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري

،1989

بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /23–2٠21دع د،

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،
ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ
التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل واﳌذكورة أعﻼه،
– وبعد اﳌداولة،
من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ف.ب.ز( بواسطة محاميه اﻷستاذ
)ب.م( دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق
بعﻼقات العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب
إرسال مؤرخ ﰲ  2٠أكتوبر سنة  2٠21رئيس اﳉمهورية
ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
وال ـوزي ـر اﻷول ،ك ـم ـا أشع ـر أط ـراف ال ـدع ـوى اﻷصل ـي ـة ب ـق ـرار
اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة  ،2٠21محددا
تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم
اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

مخالفة لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته

اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب

اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة

عدم احترام اﻹج ـراءات وتلـ ـزم اﳌسـ ـتخـ ـدم بالقي ـام باﻹجـ ـراء

) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﳌعمول به ،وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم،

– ح ـ ـيـ ـث أن رئيـ ـس اﳌـ ـجـ ـلس الش ـعبـ ـي الوطـ ـنـ ـي أك ـ ـد ﰲ

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله ،وإذا

مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من

حدث تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر

اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

بإعادة إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته

للدستور،

تعسفيا .وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما
اﳌكـ ـتسب ـة ،أو ﰲ ح ـال ـة رفض أح ـد ال ـط ـرفﲔ ي ـم ـن ـح ال ـع ـام ـل

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن

تعويضا ماليا ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة

الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

ستة ) (6أشهر من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".

م ـ ـسـ ـاس ﲟـ ـبـ ـدأ اﳌس ـ ـاواة أمام الق ـانـ ـون وحـ ـق الت ـقاضـ ـي عـ ـﲆ

– حيث أن اﳌدعو )ف.ب.ز( بواسطة محاميه اﻷستاذ

درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

)ب.م( أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،

من الدستور،

ضد اﳌّدعى عليها "شركة الدراسات وإنجاز اﻻعمال الفنية

من حيث اﳌوضوع :

للشرق" ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

كان عامﻼ لديها دون أن ُيمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه  " :إذا س ﹽ

قرار رقم / ٢١ق.م د/د ع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
––––––––––

الدس ـت ـوري ،قـ ـبل الفـ ـصـ ـل ﰲ الدف ـع بعـ ـدم دسـ ـت ـوريـ ـة اﳊ ـك ـ ـم

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
الع ـ ـمـ ـل ،اﳌ ـعـ ـدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د/
 22اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعﲔ التصريح بسبق الفصل.

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌت ـعـلـقـة بـقـواعـد عـمـل
اﶈ ـ ـ ـكـ ـمة الدس ـتـ ـوري ـ ـة ،ﰲ مـ ـج ـ ـال الدف ـ ـع بع ـ ـدم الدستـ ـوري ـة

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام 1٤٤٠

اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،

اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/دع د 22 /اﳌؤّرخ

ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة
.2٠22

– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠28واﳌسجل لدى
كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر سنة

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة،

 2٠21ﲢت رقم /2٤–2٠21دع د اﳌتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.

)ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعو

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

)ع.ب.ع( ،يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون
رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق 21

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،
جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
أمال الدين بولنوار ،عضوا،

أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـ ـ ـعـ ـد اﻻط ـ ـﻼع عﲆ اﻹش ـع ـ ـارات اﳌ ـرسـ ـلة إﱃ رئي ـ ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا
ﰲ حق اﳌدعو )ع.ب.ع( التي يلتمس فيها التصريح بعدم

فتيحة بن عبو ،عضوا،

دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

عبد الوهاب خريف ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

عباس عمار ،عضوا،

إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37
و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

محمـد بوطرفاس ،عضوا.

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضوين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

حق ـ ـه ﰲ اﻻست ـ ـئنـ ـاف اﻷمـ ـر الذي يع ـت ـبر ح ـسـ ـبه ﲤـيـيزا بﲔ

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة ،2٠22

اﳌتقاضﲔ وخرقا ﳌبدأ اﳌساواة أمام القضاء والقانون وﳌبدأ

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،

التقاضي عﲆ درجتﲔ،

ﰲ ح ـق اﳌـ ـدعـ ـو )ع.ب.ع( والتي ﲤس ـ ـ ـك في ـها باﳌـ ـﻼح ـظـ ـات

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

اﳌكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ع.ب.ع( بإحالته عﲆ

 ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ﰲ

اﳌجلس الدستوري،

شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا نهائيا ﰲ طلب إلغاء

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ  37و16٥

اﶈك ـ ـم ـة العـ ـليا بت ـاريـ ـخ  1٤أكتـ ـوبـ ـر سـ ـنة  2٠21ﲢت رقم

من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

الفهرس  ،21/٠٠٠28وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /2٤–2٠21دع د،

اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ 16مايو سنة ،1989

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

ﻼ مـ ـن رئي ـ ـ ـس
إرسـ ـ ـال مـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٠أكـ ـتـ ـوبـ ـر سـ ـن ـ ـة  2٠21ك ـ ـ 

ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ

اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

الوطني والوزير اﻷول ،كما أشعر أطراف الدعوى اﻷصلية

العمل واﳌذكورة أعﻼه،

بقرار اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة ،2٠21

– وبعد اﳌداولة،

محددا تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ع.ب.ع( ،بواسطة محاميه اﻷستاذ
)ب.م( ،دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق
بعﻼقات العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل

اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

مخالفة لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته

اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب

اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة

عدم احترام اﻹج ـراءات وتلـ ـزم اﳌسـ ـت ـ ـخ ـدم بالقـ ـي ـ ـام باﻹج ـ ـراء

) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

اﳌعمول به وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم،

– ح ـ ـي ـ ـث أن رئي ـس اﳌـ ـجـ ـلس الشـ ـعـ ـبي الوطـ ـنـ ـي أك ـ ـد ﰲ

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه كما لو استمر ﰲ عمله ،وإذا

مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من

حدث تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر

اﳊقوق التي يضمنها الدستور ،ما يجعل دفع اﳌّدعي غير
ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

ما
تعسفيا .وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إ ّ

بإعادة إدماج العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته

للدستور،

اﳌكـ ـتسب ـة ،أو ﰲ ح ـال ـة رفض أح ـد ال ـط ـرفﲔ ي ـم ـن ـح ال ـع ـام ـل

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن

تعويضا ماليا ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة

الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

ستة ) (6أشهر من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".

مسـ ـاس ﲟ ـب ـ ـدأ اﳌ ـسـ ـاواة أمام القـ ـانـ ـون وح ـ ـق التـ ـق ـاضـ ـ ـي عﲆ

– حيث أن اﳌدعو )ع.ب.ع( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم اﻻجتماعي ضد

من الدستور،

اﳌّدع ـ ـى علـ ـيها "شـ ـركة الـ ـدراسـ ـات وإنجـ ـاز اﻷع ـمـ ـال الفـ ـنـ ـيـ ـة

من حيث اﳌوضوع :

للشرق" ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

كان عامﻼ لديها دون أن ُيمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عمل اﶈكمة الدستورية ،ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص

لقـ ـ ـواع ـ ـد عمل اﳌـ ـجـ ـلس الدس ـتوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث

اﳋاص ب ـاﳊق ـوق اﳌدن ـي ـة والسي ـاسي ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه م ـن

جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه  " :إذا س ﹽ

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
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الدسـ ـتـ ـوري ،قـ ـبل الفـ ـصل ﰲ الدف ـ ـع بعـ ـدم دستـ ـوري ـ ـ ـة اﳊكم
التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي

قرار رقم / ٢٢ق.م د/دع د ٢٢ /مؤّرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢
––––––––––

نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/دع د22 /
اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :

ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  19٥و 197و198
و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي يحدد
شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73
من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،
اﳌعدل واﳌتـ ـمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د 22 /اﳌؤّرخ
ﰲ  23ج ـ ـمـ ـادى الثـ ـان ـية ع ـ ـام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي سنة

.2٠22
ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌت ـعـلـقـة بـقـواعـد عـمـل
اﶈ ـ ـ ـكمـ ـة الدس ـت ـ ـوريـ ـة ﰲ مـ ـج ـ ـال الدفـ ـع بع ـ ـدم الدسـ ـت ـ ـوريـ ـ ـة،
واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد
لقواعد عم ـ ـل اﳌ ـجـ ـلس الدس ـتـ ـوري اﳌـ ـؤرخ ﰲ  7رمضان عام
 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ قرار اﻹحالة من اﶈكمة العليا ،اﳌؤرخ ﰲ ٥
أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس  21/٠٠٠29واﳌسجل
لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ  1٤أكتوبر
سنة 2٠21ﲢت رقم /2٥–2٠21دع د يتعلق بدفع أثاره اﻷستاذ

ثالثا  :يبّلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

)ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق اﳌدعو

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

)ف.ب( يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون رقم

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22
رئيس اﶈكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،
جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
أمال الدين بولنوار ،عضوا،
فتيحة بن عبو ،عضوا،

 11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل
سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبع ـ ـد اﻻط ـ ـﻼع عﲆ اﻹشـ ـ ـعـ ـارات اﳌ ـ ـ ـرسـ ـل ـ ـة إﱃ رئيـ ـ ـ ـس
اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي
الوطني ،والوزير اﻷول ،والنائب العام لدى اﶈكمة العليا
بتاريخ  2٠أكتوبر سنة  ،2٠21وإﱃ اﻷطراف ﰲ الدعوى بتاريخ
 21أكتوبر سنة ،2٠21
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني
والوزير اﻷول والنائب العام لدى اﶈكمة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌﻼحظات اﳌكتوبة اﳌقدمة من
طرف اﻷستاذ )ب.م( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا،
ﰲ حق اﳌدعو )ف.ب( التي يلتمس فيها التصريح بعدم
دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل

عبد الوهاب خريف ،عضوا،

ﰲ شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا ونهائيا ﰲ طلب

عباس عمار ،عضوا،

إلغاء مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ 37

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
محمـد بوطرفاس ،عضوا.

و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق
اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب
اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-89اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة ،1989
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– وبعد اﻻستماع إﱃ العضو ين اﳌقررين السيدين جيﻼﱄ

اﳋاص ب ـاﳊق ـوق اﳌدن ـي ـة والسي ـاسي ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه م ـن

ميلودي وعباس عمار ﰲ تﻼوة تقريرهما ،باﳉلسة العلنية

طرف اﳉزائر ،ويرى بأن اﳌادة  ٤–73ﲢرمه من ﳑارسة

اﳌنعقدة بتاريخ  26جانفي سنة،2٠22

ح ـ ـقـ ـ ـه ﰲ اﻻس ـتـ ـئناف اﻷم ـ ـر الذي يع ـت ـبر ح ـسـ ـبه ﲤـ ـييزا بﲔ

– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية لﻸستاذ )ب.م(،
ﰲ حـ ـ ـق اﳌـ ـدع ـ ـو )ف.ب( وال ـتي ﲤـ ـسك في ـ ـها باﳌ ـ ـﻼحـ ـظـ ـ ـات

اﳌت ـق ـاضﲔ وخ ـرق ـا ﳌب ـدأ اﳌساواة أم ـام ال ـقضاء وال ـق ـان ـون
وﳌبدأ التقاضي عﲆ درجتﲔ،

اﳌكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية اﳌادة

–حيث أنه بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  2٠21فصلت اﶈكمة

 ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات العمل اﳌذكورة أعﻼه ﰲ

العليا ﰲ الدفع اﳌثار من طرف اﳌدعو )ف.ب( بإحالته عﲆ

شقها اﳌتعلق بصدور اﳊكم ابتدائيا نهائيا ﰲ طلب إلغاء

اﳌجلس الدستوري،

مقرر التسريح وإعادة اﻹدماج ،مخالفة للمادتﲔ  37و16٥

– حيث تلقى اﳌجلس الدستوري قرار اﻹحالة الصادر عن

من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق

اﶈكمة العليا بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم الفهرس

اﳌدنية والسياسية اﳌصادق عليه من طرف اﳉزائر ﲟوجب

 ،21/٠٠٠29وﰎ تسجيله لدى كتابة الضبط باﳌجلس الدستوري

اﳌرسـ ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـ ـم  67–89اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  16مايو س ـ ـنة

بتاريخ  1٤أكتوبر سنة  2٠21ﲢت رقم /2٥–2٠21دع د،

،1989
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﳌﻼحظات الشفوية ﳌمثل اﳊكومة،

– ح ـ ـيث أن رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري أشع ـ ـر ﲟوجب
إرسال مؤرخ ﰲ

ﻼ مـ ـن رئـ ـيس
 2٠أكـ ـتـ ـوب ـر سن ـة  2٠21ك ـ ـ 

ال ـذي ﲤسك ب ـاﳌﻼح ـظ ـات اﳌك ـت ـوب ـة اﳌق ـدمـة ،والـرامـيـة إﱃ

اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة ،ورئيس اﳌجلس الشعبي

التصريح بدستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات

الوطني والوزير اﻷول ،كما أشعر أطراف الدعوى اﻷصلية

العمل اﳌذكورة أعﻼه،

بقرار اﻹحالة اﳌذكور أعﻼه بتاريخ  21أكتوبر سنة ،2٠21

– وبعد اﳌداولة،

محددا تاريخ  7نوفمبر سنة  2٠21كآخر أجل لتقدﱘ مﻼحظاتهم

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن اﳌدعو )ف.ب( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(،
دفع بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73من القانون اﳌتعلق بعﻼقات
العمل التي تنص عﲆ أنه " :إذا وقع تسريح العامل مخالفة

اﳌكتوبة،
– حيث أن رئيس مجلس اﻷمة أشار ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة
أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه قد تبدو أنها تتعارض مع
أحكام اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور،

لﻺجراءات القانونية و/أو اﻻتفاقية اﳌلزمة ،تلغي اﶈكمة

– حيث أن النائب العام لدى اﶈكمة العليا أكد ﰲ مﻼحظاته

اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام

اﳌكتوبة أن اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ،تتعارض مع اﳌادة

اﻹج ـراءات وت ـل ـزم اﳌست ـخ ـدم ب ـالـقـيـام بـاﻹجـراء اﳌعـمـول بـه

) 16٥الفقرة اﻷخيرة( من الدستور،

وﲤنح العامل تعويضا ماليا عﲆ نفقة اﳌستخدم ،ﻻ يقل عن

– ح ـ ـي ـ ـث أن رئيـ ـس اﳌ ـجـ ـلس الش ـع ـبـ ـي الوط ـن ـي أك ـ ـد ﰲ

اﻷجـ ـر الـ ـذي يـ ـت ـق ـاضاه ك ـم ـا ل ـو است ـم ـر ﰲ ع ـم ـل ـه ،وإذا ح ـدث

مﻼحظاته اﳌكتوبة عﲆ أن اﳌادة  ٤–73ﻻ تنتهك أي حق من

تسريح العامل خرقا ﻷحكام اﳌادة  73أعﻼه ،يعتبر تعسفيا.

اﳊـ ـقوق التي يضمـ ـنها الدس ـتور ،ما يجـ ـعل دفع اﳌـدعي غير

وتفصل اﶈكمة اﳌختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج

ﳌعترض عﲆ دستوريته مطابقا
مؤسس ،واﳊكم التشريعي ا ُ

العامل ﰲ اﳌؤسسة مع اﻻحتفاظ بامتيازاته اﳌكتسبة ،أو

للدستور،

ﰲ حـالة رفـ ـض أحـ ـد الط ـرفـ ـﲔ يمنـ ـح الع ـامـ ـل تع ـ ـويـ ـض ـا ماليا

– حيث أن الوزير اﻷول أكد ﰲ مﻼحظاته اﳌكتوبة أن

ﻻ يقل عن اﻷجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة ) (6أشهر

الدفع بانتهاك اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌبدأ اﳌساواة

من العمل ،دون اﻹخﻼل بالتعويضات اﶈتملة.

أمام القانون غير مؤسس ،وأن هذه اﳌادة ﻻ تتضمن أي

يكون اﳊكم الصادر ﰲ هذا اﳌجال قابﻼ للطعن بالنقض".

مسـ ـ ـاس ﲟـ ـبدأ اﳌ ـ ـساواة أمام القـ ـ ـانون وحـ ـق التـ ـقاض ـ ـي عﲆ

– حيث أن اﳌدعو )ف.ب( بواسطة محاميه اﻷستاذ )ب.م(

درجتﲔ ،اﳌكرسﲔ ﲟوجب اﳌادتﲔ  37و) 16٥الفقرة اﻷخيرة(

أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ،القسم اﻻجتماعي،

من الدستور.

ضد اﳌّدعى عليها "شركة الدراسات وإنجاز اﻷعمال الفنية

من حيث اﳌوضوع :

للشرق" ) ،(SERO ESTﳑثلة ﰲ مديرها العام ،موضحا أنه

– حيث أنه بناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني

كان عامﻼ لديها دون أن ُيمّكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم

عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد

احتجاجه ،ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد اﳌدة

عمل اﶈكمة الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية

مع إعادة إدماجه ﰲ منصبه ،وخﻼل الدعوى قدم مذكرة دفع

واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد

بعدم دستورية اﳌادة  ٤–73اﳌذكورة أعﻼه ﳌخالفتها لنص

لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام

اﳌادتﲔ  37و 16٥من الدستور ،وللمادة  2من العهد الدوﱄ

 1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم ،حيث
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جل اﳌجلس
تنص اﳌادة  29مكرر منه عﲆ أنه  " :إذا س ﹽ
ال ـدست ـوري ،ق ـب ـل ال ـفصل ﰲ ال ـدف ـع ب ـع ـدم دست ـوري ـة اﳊك ـم

ق ـ ـرار رقـ ـ ـم / ٢٣ق.م د/د ع د ٢٢/مـ ـؤرخ ﰲ  ٢٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢6جانفي سنة .٢٠٢٢

التشريعي أكثر من ق ـ ـرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي
نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه
للن ـظر فيه .ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌادة  ٤–73من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العـ ـ ـمل ،اﳌ ـ ـعدل واﳌـ ـتمم ،ﲟوجب القرار رقم / ٠1ق .م د/د ع د/
 22اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي

سنة  ،2٠22وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل.
لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :

أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة ٤–73
من القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام 1٤1٠
اﳌوافـ ـق  21أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  199٠واﳌت ـعـلـق بـعـﻼقـات الـعـمـل،
اﳌ ـ ـعـ ـدل واﳌـ ـت ـمـ ـم ،ﲟـ ـوجـ ـب الق ـ ـرار رقـ ـم / ٠1ق .م د/د ع د22 /

––––––––––
ن اﶈكمة الدستورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد ) 16٥الفقرة اﻷخيرة(
و 178و 19٥و) 197الفقرة اﻷوﱃ( و 198و 22٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  16–18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٤29اﳌواف ـ ـ ـق  2٥فـ ـبـ ـراي ـر سن ـة  2٠٠8واﳌتضم ـن ق ـان ـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟوجب اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة بقواعد عمل اﶈكمة
الدستورية ﰲ مجال الدفع بعدم الدستورية واﳌتضمنة
العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من النظام اﶈدد لقواعد
عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ  7رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق
 12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  26جانفي
سنة .2٠22

– وبناًء عﲆ قرار اﻹحالة بالدفع بعدم الدستورية من اﶈكمة

ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ورئيس مجلس اﻷمة

واﳌسجل لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري بتاريخ 12

العليا اﳌؤرخ ﰲ  6ديسمبر سنة  2٠21رقم الفهرس ،21/٠٠٠32

ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني والوزير اﻷول بهذا القرار.

ديسمبر سنة  2٠21ﲢت رقم  2٠21/26يتعلق بدفع أثاره

ثالثا  :يبلغ هذا القرار إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة العليا.

اﻷستاذ اﶈامي )ز.ش( اﳌعتمد لدى اﶈكمة العليا ،ﰲ حق

ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

الشركة ذات اﳌسؤولية اﶈدودة اﳌسّماة " هيدروبﻼست"،

الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22

والذي يّدعي فيه عدم دستورية اﳌادة  633من القانون رقم
 ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  2٥فبراير سنة
 2٠٠8واﳌتضمن قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻻدارية،
– بناء عﲆ القرار الصادر عن اﶈكمة الدستورية ﲢت
رقم /٠2ق.م د/دع د 21/اﳌؤرخ ﰲ  3٠ربيع الثاني عام 1٤٤3

رئيس اﶈكمة الدستورية

اﳌوافق  ٥ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن الفصل ﰲ الدفع

عمر بلحاج

بعدم دستورية اﳌادة ) 633الفقرة اﻷوﱃ( من القانون رقم

ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،
جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
أمال الدين بولنوار ،عضوا،
فتيحة بن عبو ،عضوا،

 ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  2٥فبراير
سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه،
– بناء عﲆ القرار الصادر عن اﶈكمة الدستورية ﲢت
رقم /٠3ق.م د/دع د 21/اﳌؤرخ ﰲ  3٠ربيع الثاني عام 1٤٤3
اﳌوافق  ٥ديسمبر  2٠21واﳌتضمن الفصل ﰲ الدفع بعدم
دستورية اﳌادة ) 633الفقرة اﻷوﱃ( من القانون رقم ٠9-٠8

عبد الوهاب خريف ،عضوا،

اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  2٥فبراير سنة 2٠٠8

عباس عمار ،عضوا،

واﳌذكور أعﻼه،

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
محمـد بوطرفاس ،عضوا.

– بعد اﻻستماع إﱃ تقرير العضو اﳌقرر السيد خريف
عبد الوهاب،

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

من حيث اﻹجراءات :
– حيث أن الشركة ذات اﳌسؤولية اﶈدودة اﳌسّماة
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– حيث أن القانون العضوي رقم  16–18الذي يحّدد شروط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أجاز إمكانية إثارة

"هيدروبﻼست" تقدمت بالدفع بعدم دستورية اﳌادة 633

الدفع عﲆ كل محاكمة أمام اﳉهات القضائية اﳋاضعة للنظام

)الفقرة اﻷوﱃ( من القانون رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر

القضائي العادي واﳉهات القضائية اﳋاضعة للنظام القضائي

عام  1٤29اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون

اﻹداري ،من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن اﳊكم

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية ،وهي اﳌادة التي يتوقف عليها

التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك اﳊقوق

مآل النزاع،

واﳊريات التي يضمنها الدستور،

– حيث أنه جاء ﰲ عريضة دفع اﳌدعية ،ﳑثلة ﲟحاميها

– حيث أن اﳌادة  6من القانون العضوي رقم  16–18تقر

اﻷسـ ـ ـت ـ ـاذ )ز.ش( وبـ ـحـ ـضـ ـور اﶈ ـ ـضـ ـرة القـ ـضـ ـائيـ ـة اﻷس ـتـ ـ ـاذة

بوجوب تقدﱘ الدفع بعدم الدستورية ﲟذكرة مكتوبة ومنفصلة

)ع.ح.ر( ،أنـ ـه ـا رفضت اﻻم ـت ـث ـال ل ـل ـح ـك ـم م ـا ق ـب ـل ال ـفصل ﰲ

ومسببة فإن العارضة تثير الدفع بعدم دستورية اﳌادة 633

اﳌوضوع الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ  6مارس

من القانون رقم  ٠9–٠8اﳌتضمن قانون اﻹجراءات اﳌدنية

سنة  ،2٠19فهرس رقم  ،19/1٤6٥وللحكم اﳌؤرخ ﰲ  2مارس

واﻹدارية وفقا للقانون،

سنة  2٠2٠فهرس رقم  2٠/1683اﳌؤيد بالقرار الصادر بتاريخ
 19يوليو سنة  2٠2٠ﲢت فهرس رقم  2٠/16٠2عن مجلس
قضاء تيزي وزو،
– حيث أن اﳌؤجّرين اﳌدعى عليهما ورثة )ف.م( ،وبواسطة

الوكيل عنهم اﻷستاذ )م.ع( اﶈامي اﳌعتمد لدى اﶈكمة
العليا ،بادر ﲟباشرة إجراءات التنفيذ ﲟساعدة اﶈضرة
القضائية اﻷستاذة )ع.ح.ر( والتي قامت بتاريخ  2سبتمبر
سنـ ـة  2٠2٠بـتـبـلـيـغـهـا السنـد ومـحضر الـتـكـلـيـف بـالـوفـاء،
واستصدار عن السيد وكيل اﳉمهورية لذات اﶈكمة تسخيرة
للقوة العمومية ،وحدد تاريخ  21أبريل  2٠21موعدا ﻹجراء
عملية التنفيذ،
– حيث أنه ﰎ رفض طلب وقف التنفيذ لوجود عائق
مادي يتمثل ﰲ اﳌنشأة اﳊديدية ،وصدور اﻷمر اﻻستعجاﱄ
بتاريخ  12أبريل سنة  2٠21فهرس  21/1963والقاضي برفض
الطلب ،واﻷمر ﲟواصلة تنفيذ السند التنفيذي اﳌتمثل ﰲ
اﳊكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري بتاريخ
 2مارس سنة  2٠2٠واﳌمهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ
 29يوليو سنة  2٠2٠ﲢت رقم ،2٠/7٠٠
– حيث أن اﳌدعية اﳌستأجرة أثارت بواسطة محاميها
اﻷستاذ )ز.ش( دفعا مكتوبا ﲟذكرة منفصلة عن عريضة
اﻻستئناف اﳌسجلة بتاريخ  22يونيو سنة  2٠21اﳌتعلق
بعدم دستورية اﳌادة ) 633الفقرة اﻷوﱃ( من قانون اﻹجراءات

– حيث أنه بتاريخ  29يونيو سنة  ،2٠21قررت الغرفة
اﻻستـ ـعـ ـج ـال ـي ـة ﲟج ـلس قضاء ت ـي ـزي وزو ﰲ ال ـقضي ـة رق ـم
 21/17٠8رفضها قبول استئناف الشركة ذات اﳌسؤولية
اﶈدودة اﳌسّماة "هيدروبﻼست" شكﻼ لعدم جوازه ،ومنه

رفض مذكرة الدفع بعدم الدستورية للمدعية ،وأن مجلس

قضاء ت ـي ـزي وزو وب ـج ـلست ـه ال ـع ـل ـنـيـة اﳌنـعـقـدة بـتـاريـخ ٥
أكتوبر سنة  2٠21وبعد دراسة ملف القضية رقم ،21/٠٠٠٠2
قرر علنيا نهائيا حضوريا ﰲ الشكل قبول الطلب ،وﰲ
اﳌوضوع اﻷمر بإرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض
اﻷطراف ومذكراتهم إﱃ اﶈكمة العليا،
– حيث أنه وبتاريخ  22يونيو سنة  ،2٠21أصدرت الغرفة
اﻻستعجالية لدى مجلس قضاء تيزي وزو ﰲ القضية رقم
 21/17٠8بشأن مذكرة الدفع بعدم دستورية اﳌادة  633من
قانون رقم  ٠9–٠8اﳌتضمن قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية
قرارها بإرسال الدفع بعدم دستورية هذه اﳌادة،
– حيث أنه بتاريخ  6ديسمبر سنة  ،2٠21أصدرت اﶈكمة
ﰎ تسجيله لدى
العليا قرارا ﲢت رقم الفهرس ّ 21/٠٠٠32
كتابة ضبط اﶈكمة الدستورية بتاريخ  12ديسمبر سنة
 2٠21ﲢت رقم  /26–2٠21دع د ،يقضي بإحالة الدفع بعدم
الدستورية أمام اﶈكمة الدستورية.
من حيث اﳌوضوع :

اﳌدنية واﻹدارية ،مؤسسا عﲆ مخالفة نص هذه اﳌادة لنص

– حيث أنه وبناء عﲆ اﳌداولة اﳌؤرخة ﰲ  23ربيع

اﳌادة  16٥من الدستور ،واﳌادة  6من القانون العضوي رقم

الثاني عام  1٤٤3اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠21واﳌتعلقة

 16–18الذي يح ـ ـدد ش ـ ـروط وكي ـفيـ ـات تطـ ـب ـيـ ـق الدفـ ـع بع ـ ـدم

بقـ ـواع ـد عمـ ـل اﶈك ـ ـمة الدستـ ـوريـ ـة ﰲ مج ـ ـال الدفـ ـع ب ـ ـع ـ ـدم

الدستورية ،والتي حرمتها من حقها ﰲ التقاضي عﲆ درجتﲔ
نتيجة صدور أمر نهائي،

الدستورية ،واﳌتضمنة العمل بالبابﲔ الثاني والثالث من
النظام اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌؤرخ ﰲ 7

– حيث أن اﳌدعية أوضحت ﲟذكرة الدفع بعدم دستورية

رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق  12مايو سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌادة ) 633الفقرة اﻷوﱃ( من القانون رقم  ٠9–٠8اﳌتضمن

حيث تنص اﳌادة  29مكرر منه ،عﲆ أنه ":إذا سجل اﳌجلس

ق ـان ـون اﻹج ـراءات اﳌدن ـي ـة واﻹداري ـة اﳌدف ـوع ـة لـدى الـغـرفـة

ال ـدست ـوري ق ـب ـل ال ـفصل ﰲ ال ـدف ـع ب ـع ـدم دست ـوري ـة اﳊك ـم

اﻻستعجالية ﲟجلس قضاء تيزي وزو يوم  22يونيو سنة

التشرعي أكثر من قرار إحالة يتعلق باﳊكم التشريعي

 2٠21ﰲ القضية رقم  ،21/17٠8أن م ـ ـب ـ ـدأ التـ ـقـ ـاضـ ـي يق ـ ـوم

نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه

عﲆ أسـ ـاس الش ـ ـرع ـ ـية واﳌساواة ،وأن القانون يضمن التقاضي
عﲆ درجتﲔ طبقا للدستور ﻻ سيما اﳌادة  16٥منه،

للنظر فيه ،ويفصل ﰲ الدفوع الﻼحقة اﳌثارة بشأن اﳊكم
التشريعي نفسه بقرارات بسبق الفصل"،

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
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– حيث أن اﶈكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية
اﳌـ ـ ـ ـادة ) 633الفـ ـ ـقرة اﻷوﱃ( مـ ـن قان ـ ـون اﻹج ـ ـراءات اﳌ ـدن ـ ـية
واﻹداري ـ ـة ﲟ ـ ـوجـ ـب ق ـرارها رقم /٠2ق م د /د ع د 21/اﳌؤرخ ﰲ
 3٠ربي ـ ـع الث ـ ـاني ع ـ ـام  1٤٤3اﳌـ ـوافـ ـق  ٥ديسـ ـم ـبر س ـنة ،2٠21
وبالنتيجة يتعّين التصريح بسبق الفصل فيها،
– حيث أن قرار اﶈكمة الدستورية نهائي وملزم ﳉميع

ثالثا  :يبلّغ هذا القرار للرئيس اﻷول للمحكمة العليا.
ين ـ ـ ـش ـر ه ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الرسمية للجمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت اﶈكمة الدستورية ﰲ جلساتها اﳌنعقدة
بتاريخ  7و 21و 23جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠و2٤
و 26جانفي سنة .2٠22

السل ـطـات الـعـمـومـيـة والسلـطـات اﻹداريـة والـقضائـيـة طـبـقـا

رئيس اﶈكمة الدستورية

للمادة ) 198الفقرة اﻷخيرة( من الدستور ،فهو ينطبق عﲆ
الدفع اﳊاﱄ ،وبالتاﱄ ﻻ جدوى من مناقشة اﳌوضوع ﳑا
يستوجب التصريح بسبق الفصل،

عمر بلحاج
ليﲆ عسﻼوي ،عضوا،
مصباح مناس ،عضوا،

لهذه اﻷسباب :
تقرر اﶈكمة الدستورية ما يأتي :
أوﻻ  :التصريح بسبق الفصل ﰲ دستورية اﳌادة 633
)الفقرة اﻷوﱃ( من قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية ،ﲟوجب
قرارها رقم /٠2ق.م د /دع د 21/اﳌؤرخ ﰲ  3٠ربيع الثاني عام

جيﻼﱄ ميلودي ،عضوا،
أمال الدين بولنوار ،عضوا،
فتيحة بن عبو ،عضوا،
عبد الوهاب خريف ،عضوا،
عباس عمار ،عضوا،

 1٤٤3اﳌوافق  ٥ديسمبر سنة .2٠21
ثانيا  :يعلم رئيس اﳉمهورية ،ورئيس مجلس اﻷمة،
ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني ،والوزير اﻷول بهذا القرار.

عبد اﳊفيظ أسوكﲔ ،عضوا،
محمـد بوطرفاس ،عضوا.

مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سـ ـن ـ ـة  ،2022يتـ ـض ـ ـمـ ـن إنـ ـه ـاء مهـ ـام مك ـ ـلّف
بالدراسات والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان
باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي.

`````````````````````````

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022تنهى ابتداء من  25مارس سنة
 ،2022مهام السّيد أحمد سعدي ،بصفته مكّلفا بالدراسات
والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم
اﻹحصائيات والتحاليل ﲟجلس الدولة.

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد مختار رماضنية،
بصفته رئيسا لقسم اﻹحصائيات والتحاليل ﲟجلس الدولة،
ﻹحالته عﲆ التقاعد.

ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022تنهى مهام السيّد مالك قيرة،
بص ـ ـفت ـ ـه رئيـ ـ ـسا للديوان باﳌ ـجل ـ ـس الوط ـ ـنـ ـي اﻻقت ـ ـصـ ـ ـادي
واﻻجتماعي والبيئي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكّلفﲔ بالدراسات
والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية.

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافـ ـق  4ماي سن ـ ـ ـة  ،2022ت ـع ـّي ـن السّي ـدة والسّي ـد اﻵتي

اس ـ ـ ـمـ ـاهـ ـما ،مكـ ـّلف ـ ـﲔ بالدراسـ ـ ـات والتـ ـلخـ ـيـ ـص بـ ـ ـ ـرئاسـ ـ ـة
اﳉمهورّية :
– صونية بلقصير،
– مولود بﻼل بن سودة.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  9شوال عام  1443اﳌوافق 10
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  9شوال عام  1443اﳌوافق 10

ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكلّفﲔ بالدراسات

م ـ ـاي سـ ـنـ ـة  ،2022يتـ ـض ـمـ ـن تـ ـعـ ـيـ ـﲔ مدي ـ ـر اﳌـ ـدرسـ ـة

والتلخيص باﳌديرية العامة لﻺقامات الرسمية

الوطن ـ ـي ـ ـة الع ـ ـليا للعـ ـلوم اﳉ ـ ـيوديزية والتـ ـق ـن ـيات

والنقل برئاسة اﳉمهورّية.

الفضائية.

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  9شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  9شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  10ماي سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
مكّلفﲔ بالدراسات والتلخيص باﳌديرية العامة لﻺقامات

مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم اﳉيوديزية والتقنيات

الرسمية والنقل برئاسة اﳉمهورّية :

الفضائية.

اﳌوافق  10ماي سنة  ،2022يعّين السّيد محمـد أكرم صديقي،

``````````````````````````````````````````````````H

– نزﱘ دربوشي،
– حمزة عبد اﻷمﲔ بوعجناك.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيسة قسم اﳌوارد

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ سفراء فوق العادة
ية
وم ـ ـفوضـ ـﲔ للجـ ـمهـ ـورّية اﳉـ ـزائرّية الّديم ـقراط ّ
ية.
الّشعب ّ

`````````````````````````

البش ـ ـرية بالوكـ ـالة اﳉ ـ ـزائرية للتعـ ـاون الدوﱄ من
أجل التضامن والتنمية.

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة أميرة قطيطش،
رئيسة لقسم اﳌوارد البشرية بالوكالة اﳉزائرية للتعاون
الدوﱄ من أجل التضامن والتنمية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكّلف بالدراسات
والتلخيص باﳌرصد الوطني للمجتمع اﳌدني.

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
س ـ ـ ـف ـ ـراء ف ـ ـ ـوق الع ـ ـادة ومـ ـفـ ـ ـوض ـ ـﲔ للجـ ـمـ ـهـ ـ ـورّية اﳉـ ـ ـ ـزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية :
– أحمد سعدي ،بلوساكا )جمهورية زامبيا( ،ابتداء من 25
مارس سنة ،2022
– حـمـيـد بـوكـريـف ،بـبـوجـمـبـورا )جـمـهـوريـة بـورونـدي(،
ابتداء من  3أبريل سنة ،2022
– محمـد يرقي ،بجيبوتي )جمهورية جيبوتي( ،ابتداء
من  10أبريل سنة ،2022
– مراد عجابي ،بغابورون )جمهورية بوتسوانا( ،ابتداء
من  16أبريل سنة .2022

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022يعّين السّيد محمـد شرقي ،مكّلفا
بالدراسات والتلخيص باﳌرصد الوطني للمجتمع اﳌدني.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبة مدير باﳌرصد

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائب مدير ﰲ
اﳌديـريـة الـعـامـة لـلـعـﻼقـات اﻻقـتصاديـة واﳌالـيـة
اﳋارجية بوزارة اﳌالية.

الوطني للمجتمع اﳌدني.

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة فاطمة الزهراء

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022يعّين السّيد فتح النور غربي،
نائب مدير للعﻼقات مع اﳌؤسسات اﳌالية اﳌتخصصة

يحي ،نائبة مدير للمستخدمﲔ باﳌرصد الوطني للمجتمع

ﰲ اﳌديرية العامة للعﻼقات اﻻقتصادية واﳌالية اﳋارجية

اﳌدني.

بوزارة اﳌالية.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال عام  1443اﳌوافق 4

ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبي مدير باﳌجلس
الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي.

– تس ـ ـعـ ـديـ ـت س ـ ـعاد آي ـ ـت ورجـ ـة ،بص ـفـ ـتـ ـها مدي ـ ـرة ﻹدارة
الوسائل،
– عبد اﳊميد عﻼلو ،بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص.

`````````````````````````
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  3شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  4ماي سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
نائبـ ـي مـ ـديـ ـر باﳌـ ـجـ ـ ـلس الوطـ ـنـ ـي اﻻق ـ ـتص ـ ـادي واﻻجت ـم ـاعـ ـي
والبيئي :

````````````````````````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تنهى مهام السيّد خالد ڤاسمي،
بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة اﳌجاهدين وذوي
اﳊقوق ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

– اسامة بوكلتوم ،نائب مدير للنشريات والوثائق،
– يوسف مزيان ،نائب مدير لنظام اليقظة اﻻستراتيجية
واتخاذ القرار.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرين لﻺدارة
اﶈلية ﰲ وﻻيتﲔ.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدين اﻵتي اسماهما،

بصفتهما مديرين لﻺدارة اﶈلية ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ،
لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط
اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻيتﲔ.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدين اﻵتي اسماهما،
بصفتهما مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ الوﻻيتﲔ
اﻵتيتﲔ ،لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– سليمان زكري ،ﰲ وﻻية البويرة،
– زكريا بليوز ،ﰲ وﻻية سعيدة.

``````````````````````````````````````````````````H

– بعزيز حفيان ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– عمر جمعي ،ﰲ وﻻية إيليزي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة
اﳌجاهدين – سابقا.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة إيمان هجيرة

خرباش ،بصفتها مفتشة بوزارة اﳌجاهدين – سابقا ،ﻹحالتها
عﲆ التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبﲔ
للنشاط اﻻجتماعي ﲟقاطعتﲔ إداريتﲔ.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدين اﻵتي اسماهما،
بصفتهما مديرين منتدبﲔ للنشاط اﻻجتماعي باﳌقاطعتﲔ
اﻹداريتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– أحمد ساخي ،ببرج باجي مختار،
– محمـد بوخال ،ببني عباس.

``````````````````````````````````````````````````H

``````````````````````````````````````````````````H

م ـرسوم ـان ت ـن ـف ـيـذيـان مؤّرخـان ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  10شوال عام  1443اﳌوافق
 11ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يتضمنان إنهاء مهام
بوزارة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق.

وزير الفﻼحة والتنمية الريفية.

`````````````````````````

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  10شوال عام 1443
اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  11مـ ـاي ـ ـو سـ ـ ـنة  ،2022تنـ ـهى مـ ـهام السـ ـّيدة سـ ـعيدة

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة والسّيد اﻵتي
اسماهما ،بوزارة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق ،لتكليف كل

درامشني ،بصفتها رئيسة لديوان وزير الفﻼحة والتنمية

منهما بوظيفة أخرى :

الريفية.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5

ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﻹدارة اﶈلية
واﻻنتخابات واﳌنتخبﲔ ﰲ وﻻية اﳉزائر.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيد بعزيز حفيان ،مديرا
لﻺدارة اﶈلية واﻻنتخابات واﳌنتخبﲔ ﰲ وﻻية اﳉزائر.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﻹدارة اﶈلية
ﰲ وﻻية مستغاﱎ.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيد عمر جمعي ،مديرا
لﻺدارة اﶈلية ﰲ وﻻية مستغاﱎ.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائب مدير بوزارة
اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيد أمير تريكي ،نائب
مدير للتحكم ﰲ الطاقة ﰲ القطاع السكني واﳋدماتي وعﲆ
مستوى اﳉماعات اﶈلية بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات
اﳌتجددة.
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بوزارة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق :
– خالد ڤاسمي ،مكّلفا بالدراسات والتلخيص،
– محمـد سبع ،نائب مدير للوسائل العامة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للمجاهدين
ﰲ بعض الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للمجاهدين ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– عبد القادر بن امحمـد ﰲ وﻻية تامنغست،
– بوعسرية بلقوميدي ،ﰲ وﻻية تيارت،
– نور الدين بن حرشاش ،ﰲ وﻻية غليزان.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
مـ ـاي س ـ ـنة  ،2022يتـ ـضـ ـمن تعيـ ـ ـﲔ مـ ـديـ ـر ت ـرقـ ـية
الرياضة ﰲ أوساط التربية والتكوين والرياضة
للجميع وﰲ اﻷوساط اﳌتخصصة بوزارة الشباب
والرياضة.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  5م ـ ـاي سـ ـ ـنـ ـة  ،2022يع ـ ـّين الس ـ ـّيد مصـ ـ ـ ـطـفى عﲇ

``````````````````````````````````````````````````H
م ـرسوم ـان ت ـن ـف ـيـذيـان مؤّرخـان ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443
اﳌوافـ ـق  5ماي سن ـ ـ ـة  ،2022يـتضمـنـان الـتـعـيﲔ

بوزارة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافـ ـق  5ماي سن ـ ـ ـة  ،2022تعّين السّيد ة والسّي ـ ـ ـد اﻵتي
اسماهما ،بوزارة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق :
– تسعديت سعاد آيت ورجة ،مفتشة،
– عبد اﳊميد عﻼلو ،مديرا ﻹدارة الوسائل.

``````````````````````````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

حساني ،مديرا لترقية الرياضة ﰲ أوساط التربية والتكوين
والرياضة للجميع وﰲ اﻷوساط اﳌتخصصة بوزارة الشباب
والرياضة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن التعيﲔ بوزارة الرقمنة
واﻹحصائيات.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
بوزارة الرقمنة واﻹحصائيات :
– يونس اﳌرزوقي ،مكّلفا بالدراسات والتلخيص،
– محند طاهر ﳊضير ،نائب مدير للتعاون.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
م ـ ـاي سـ ـن ـ ـة  ،2022ي ـتـ ـضـ ـمن ت ـعـ ـيﲔ مـ ـديـ ـر الب ـريـ ـد

واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ﰲ وﻻية إيليزي.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة التجهيزات

العمومية ﰲ وﻻية تيميمون.

`````````````````````````
`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيد دريس رحاب ،مديرا

ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة يسمينة بن عبيد،

مديرة للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻية تيميمون.

``````````````````````````````````````````````````H

للبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ﰲ وﻻية إيليزي.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـرسوم ـان ت ـن ـف ـيـذيـان مؤّرخـان ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5

ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبة مدير بوزارة
التجارة وترقية الصادرات.

`````````````````````````

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يتضمنان تعيﲔ مديرين

للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ بعض الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة هدى مبيروك،
نائبة مدير للمنازعات بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي س ـ ـنة  ،2022يت ـض ـ ـمن تعيﲔ مديرين للتجارة

ﰲ وﻻيتﲔ.

– طريق تابتي ،ﰲ وﻻية البويرة،
– محمود بودغن سطمبوﱄ ،ﰲ وﻻية سعيدة،
– زكريا بليوز ،ﰲ وﻻية اﳌدية،
– سليمان زكري ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق

 5ماي سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما ،مديرين
للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– أحمد ساخي ،ﰲ وﻻية برج باجي مختار،
– محمـد بوخال ،ﰲ وﻻية بني عباس.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سن ـ ـ ـة  ،2022ي ـتضم ـن تـعـيﲔ مـديـر الـتـعـمـيـر
والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ وﻻية بني عباس.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيد محمـد نويبات،
مديرا للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ وﻻية بني
عباس.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة والسّيد اﻵتي اسماهما،
مديرين للتجارة ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– أحمد عﻼﱄ ،ﰲ وﻻية تامنغست،
– نضيرة فتحي ،ﰲ وﻻية تيزي وزو.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5
ماي سن ـ ـ ـة  ،2022ي ـتضم ـن ت ـعـيﲔ مـديـر الـتـكـويـن

وتثمﲔ اﳌوارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة
التقليدية.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022يعّين السّيد شكري بن زعرور،
مديرا للتكوين وتثمﲔ اﳌوارد البشرية بوزارة السياحة
والصناعة التقليدية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4شوال عام  1443اﳌوافق 5

ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبة مدير بوزارة
البيئة.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  5ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة دنيا بندي ،نائبة
مدير للتنظيم بوزارة البيئة.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٧شوال عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ٨ماي سنة  ،٢٠٢٢يتضمن تعيﲔ ضباط وضباط

صـ ـف للمصـ ـالح العسـ ـكـ ـرية لﻸمـ ـن بصـ ـفة ض ـ ـباط
للشرطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،

اﳌادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  7شـ ـوال عـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  8ماي
سنة .2٠22
وزير العدل،

عن وزير الدفاع الوطني

حافظ اﻷختام

اﻷمﲔ العام

عبد الرشيد طبي

اللواء مـح ـمـد الصالح بن بيشة

– ﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٥-66اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عام 1386

وزارة اﳌالية

اﳌوافـ ـق  8يونيـ ـو سنـ ـة  1966واﳌتضمـ ـن قانـ ـون اﻹجـ ـراءات

اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة ) 1٥اﳌطة  (6منه،
– وﲟقتضـ ـى اﻷمـ ـر رق ـ ـم  ٠2-٠6اﳌـ ـؤرخ ﰲ  29مـحّرم ع ـام

 1٤27اﳌواف ـ ـق  28فبراي ـ ـر سنـ ـة  2٠٠6واﳌتضم ـ ـن القان ـ ـون

قـ ـرار وزاري مشت ـ ـرك مـ ـؤّرخ ﰲ  6رمضـ ـان عـ ـام ١٤٤٣
اﳌـ ـوافـ ـ ـق  ٧أبريـ ـ ـ ـل سن ـ ـة  ،٢٠٢٢يحـ ـ ـدد صﻼحي ـ ـات
وتنظيم هياكل اﳌديرية اﳉهوية لﻸمﻼك الوطنية.

اﻷساسي العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم الـرئ ـاسي رقم  3٥6-19اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ربيع الثاني عام  1٤٤1اﳌوافق  17ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة
لﻸمن الداخﲇ لوزارة الدفاع الوطني ،ومهامها وتنظيمها،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم الـرئ ـاسي رقم  9٥-2٠اﳌؤّرخ ﰲ
 1٤شعبان ع ـ ـام  1٤٤1اﳌوافق  8أبريل سنة  2٠2٠الذي يحدد
م ـه ـ ـام اﻷم ـﲔ الع ـ ـ ـام لوزارة الدف ـ ـ ـاع الوطـ ـ ـ ـني وص ـ ـﻼح ـ ـ ـي ـاتـ ـه،
اﳌ ـ ـ ـعّدل واﳌتّمم،
– وﲟق ـتضى اﳌرسـ ـوم الرئـ ـاسي رقـ ـم  281-21اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  332-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ
 1٠رمضـ ـان عـ ـام  1٤2٥اﳌوافـ ـق  2٤أكتوبـ ـر سن ـة  2٠٠٤الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21اﳌؤّرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  30يونيو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ 15
رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193-14اﳌؤّرخ ﰲ 5

يقّرران ما يأتي :

رمضان عام  1435اﳌوافق  3يوليو سنة  2014الذي يحدد

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة ) 1٥اﳌطة  (6من اﻷمر

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

رقم  1٥٥-66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1386اﳌوافق  8يونيو سنة
 ،1966اﳌعّدل واﳌت ـّمم واﳌذك ـور أع ـﻼه ،يع ـّين بص ـفة ضـ ـب ـاط
للش ـرط ـة القض ـائية ،الضـ ـباط وض ـباط ص ـف اﳌـ ـائة واﻷربـ ـعة
واﻷربعون ) (1٤٤للمصالح العسكرية لﻸمن ،الواردة أسماؤهم ﰲ
القائمة اﻻسمية اﳌلحقة بأصل هذا القرار.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  393-21اﳌؤّرخ ﰲ
 11ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق  18أكتوبر سنة  2021الذي
يحدد تنظيم اﳌصالح اﳋارجية للمديرية العامة لﻸمﻼك
الوطنية وصﻼحياتها ،ﻻ سيما اﳌادة ) 4الفقرة  (3منه،
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يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷحـ ـكام اﳌـ ـادة ) 4الف ـق ـرة  (3من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  393-21اﳌؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافق  18أكتوبر سنة  2021واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
ه ـ ـذا القـ ـرار إﱃ ﲢ ـدي ـد ص ـﻼح ـيات وتنظيم هياكل اﳌديرية
اﳉهوية لﻸمﻼك الوطنية.
اﳌادة  : 2تنظ ـ ـم اﳌديري ـ ـ ـة اﳉهويـ ـ ـة لﻸمـ ـ ـﻼك الوطنيـ ـ ـة
كما يأتي :
 – 1اﳌديرية الفرعية ﻷنشطة أمﻼك الدولة ،وتكّلف،
ﰲ حدود اﻻختصاص اﻹقليمي للمديرية اﳉهوية ،عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة
عن اﻹدارة اﳌركزية ﰲ مجال أمﻼك الدولة،
– تـ ـ ـنشي ـ ـط ع ـ ـم ـ ـل اﳌدي ـ ـري ـ ـات ال ـ ـوﻻئ ـ ـي ـ ـة ﻷم ـ ـﻼك ال ـ ـدول ـ ـة
وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومتابعته.
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتـب عمليات أمﻼك الدولة ،ويكّلف عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية اﳌرتبطة
بأمﻼك الدولة،
– السهر عﲆ تنسيق وتوحيد مناهج العمل ﰲ مجال
أمﻼك الدولة.
* م ـك ـتب خ ـبـرات وتـقـيـيـمـات أمـﻼك الـدولة ،ويكلّف
عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– ضم ـ ـان إنشاء ب ـ ـنك م ـ ـع ـ ـل ـ ـومـ ـات لـ ـلسوق الـ ـعـ ـقـ ـاري عﲆ
اﳌستوى اﳉهوي،
– توحيد مناهج وطرق تقييم العقارات واﳌنقوﻻت والسهر
عﲆ ﲢيينها.
* مكتب اﻹحصائيات والتحصيل واﳉرد ،ويكّلف عﲆ
اﳋصوص ﲟا يأتي :
– إعداد اﻹحصائيات الدورية اﳌتعلقة بأمﻼك الدولة،
– تأطير ومتابعة عمليات ﲢصيل عائدات ونواﰋ أمﻼك
الدولة ومراقبتها،
– تأطير ومتابعة عمليات جرد اﳌمتلكات التابعة للدولة
وتسجيلها ﰲ اﳉدول العام لﻸمﻼك الوطنية.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

* مكتب عرائض ومنازعات وعقود أمﻼك الدولة،
ويكّلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– م ـت ـاب ـع ـة ال ـعـرائض اﳌرتـبـطـة بأمـﻼك الـدولـة وتنسيق
ومراقبة التكفل بها،
– متابعة منازعات أمﻼك الدولة وضمان التكفل ﲟلفاتها
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية،
– تأطير ومتابعة عمليات إعداد العقود من طرف مصالح
أمﻼك الدولة وضمان تسليمها ﰲ آجالها اﶈددة.
 – 2اﳌديرية الفرعية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
وتكلّف ،ﰲ حدود اﻻختصاص اﻹقليمي للمديرية اﳉهوية،
عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة
عن اﻹدارة اﳌركزية ﰲ مجال مسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
– تنشيط عمل اﳌديريات الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومتابعته.
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب عمليات مسح اﻷراضي العام ،ويكّلف عﲆ
اﳋصوص ﲟا يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج مسح اﻷراضي العام،
– استغﻼل اﳌخططات اﳌسحية القديمة بالتنسيق مع
اﳌصالح التابعة لﻼختصاص اﻹقليمي للمديرية اﳉهوية،
وضمان صيانتها وحفظها،
– متابعة عمليات ﲢيﲔ معلومات مسح اﻷراضي وتنسيقها
مع اﶈافظات العقارية.
* مكتب عمليات الشهر العقاري ،ويكّلف عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– متابعة عمليات الترقيم والشهر العقاري عﲆ مستوى
مصالح اﳊفظ العقاري،
– متابعة احترام اﻵجال القانونية اﶈددة لعمليات إعداد
وتسليم مختلف الوثائق عﲆ مستوى مصالح اﳊفظ العقاري،
– تأطير ومتابعة العمليات اﳌتعلقة بتحصيل الرسوم
واﻷتاوى اﳌرتبطة بخدمات مصالح اﳊفظ العقاري ومراقبتها.

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

* مكتب عرائض ومنازعات مسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري ،ويكّلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– متابعة العرائض اﳌرتبطة ﲟسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
وتنسيق ومراقبة التكفل بها،
– متابعة اﳌنازعات اﳌتعلقة ﲟسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
وض ـ ـم ـان التـ ـكـ ـفل ﲟل ـفات ـها ط ـبـ ـ ـقا للنـ ـصـ ـوص التـ ـش ـريع ـ ـي ـة
والتنظيمية.
* مكتب البطاقية العقارية وأرشيف مسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري ،ويكّلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– تأط ـ ـيـ ـ ـر وم ـتـ ـابـ ـعة ع ـم ـليـ ـات اسـ ـتـ ـﻼم واسـ ـت ـغـ ـﻼل مخ ـت ـلف
الوث ـائق والعـ ـقود والبـ ـطاقـ ـات العقـ ـارية ﰲ الب ـ ـطاقية العقارية
ﳌصالح اﳊفظ العقاري وترتيبها وحفظها،
– ضمان استغﻼل مختلف اﳌخططات اﳌسحية وأرشيف
مسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري وحمايته وحفظه.
 -3اﳌ ـ ـديـ ـري ـة الفرعية للتفتيش والرقابة ،وتكّلف ،ﰲ
حدود اﻻختصاص اﻹقليمي للمديرية اﳉهوية ،عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– ضمان تنفيذ مهام تفتيش ومراقبة نشاطات اﳌديريات
الوﻻئية وإعداد اﳊصائل والتﻼخيص اﳌتعلقة بذلك،
– ضمان ،ﳊساب السلطة السّلمية ،مهام اﳌراجعة والتحقيق
وإعداد التقارير اﳋاصة بذلك.
وتتكون من مكتبﲔ ) (2إثنﲔ :
* مكتب تفتيش ومراقبة هياكل أمﻼك الدولة ،ويكلّف
عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– ضم ـان ت ـن ـف ـيـذ بـرامج تـفـتـيش ومـراقـبـة هـيـاكـل أمﻼك
الدولة ،وإعداد التقارير اﳋاصة بذلك،
– القيام بزيارات فجائية ﳌراقبة ﻻسيما ظروف استقبال
وتوجيه اﳌتعاملﲔ والتكفل بانشغاﻻتهم،
– اﳌتابعة اﳌيدانية لتنفيذ تعليمات وتوصيات السلطة
السلمية بخصوص تصحيح اﻻختﻼﻻت التي ﲤت معاينتها
خﻼل عمليات التفتيش واﳌراقبة.
* مكتب تفتيش ومراقبة هياكل مسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري ،ويكلّف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
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– ضمان تنفيذ برامج تفتيش ومراقبة هياكل مسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري ،وإعداد التقارير اﳋاصة بذلك،
– القيام بزيارات فجائية ﳌراقبة ﻻ سيما ظروف استقبال
وتوجيه اﳌتعاملﲔ والتكفل بانشغاﻻتهم،
– اﳌتابعة اﳌيدانية لتنفيذ تعليمات وتوصيات السلطة
السّلمية بخصوص تصحيح اﻻختﻼﻻت التي ﲤت معاينتها
خﻼل عمليات التفتيش واﳌراقبة.
 – 4اﳌديرية الفرعية للرقمنة واﳌعلوماتية ،وتكلّف،
ﰲ حدود اﻻختصاص اﻹقليمي للمديرية اﳉهوية ،عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– تأطير عمليات إعداد البيانات الرقمية اﳌتعلقة بأمﻼك
الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
– اﳌساهـ ـمـ ـة بـ ـالـ ـت ـنسي ـق م ـع اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة ﰲ إع ـداد
بـ ـ ـرام ـ ـج الرقـ ـمـ ـنـ ـة واﳊ ـ ـلول اﳌعـ ـلومـ ـاتـ ـيـ ـة وضـ ـمـ ـان نـ ـش ـ ـرها
واستغﻼلها.
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مك ـ ـتـ ـب رقـ ـمـ ـنة أن ـشـ ـطـ ـة أمـ ـﻼك الـ ـدولة ،ويكـّلف عﲆ
اﳋصوص ﲟا يأتي :
– تأط ـيـر وم ـت ـاب ـعـة تـنـفـيـذ بـرامج رقـمـنـة أنشطـة أمـﻼك
الدولة،
– إعداد تقارير دورية حول عمليات رقمنة أنشطة أمﻼك
الدولة وتقديمها للسلطة السلّمية.
* مكتب رقمنة أنشطة مسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
ويكّلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– تأطير ومتابعة تنفيذ برامج رقمنة أنشطة مسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري،
– إعداد تقارير دورية حول عمليات رقمنة أنشطة مسح
اﻷراضي واﳊفظ العقاري وتقديمها للسلطة السّلمية.
* مكتب صيانة ﲡهيزات اﻹعﻼم اﻵﱄ ،ويكّلف عﲆ
اﳋصوص ﲟا يأتي :
– ﲢديـ ـد ،بـ ـال ـت ـنسي ـق م ـع اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة ،اﳌواصف ـات
التقنية لتجهيزات اﻹعﻼم اﻵﱄ والتجهيزات التقنية ﲟناسبة
عمليات اقتناء هذه التجهيزات ومراقبة مطابقتها،
– صيانة ﲡهيزات اﻹعﻼم اﻵﱄ والتجهيزات التقنية وكذا
البرمجيات اﳌخصصة للمديرية اﳉهوية وللمصالح التابعة
ﻻختصاصها اﻹقليمي.
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 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

 -5اﳌديرية الفرعية لﻺدارة العامة ،وتكلّف ،ﰲ حدود

– تقدير اﻻحتياجات الﻼزمة للتكفل بأجور مستخدمي

اﻻختص ـ ـاص اﻹقليم ـ ـي للمديري ـ ـة اﳉهوي ـ ـة ،ع ـ ـﲆ اﳋصـ ـوص

اﳌديرية اﳉهوية ومصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ

ﲟا يأتي :

العقاري التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي،

– ضم ـان تسي ـي ـر اﳌوارد ال ـبشري ـة ل ـل ـم ـديـريـة اﳉهـويـة
لﻸمﻼك الوطنية وﳌصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي،
– تقدير احتياجات اﳌديرية اﳉهوية ومصالح أمﻼك الدولة
ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي
من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية ،وإعداد تقارير دورية
للسلطة السّلمية عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها،
بالتنسيق مع اﳌديريات الوﻻئية اﳌعنية،
– اﳌشاركة ﰲ إنجاز عمليات تكوين مستخدمي اﳌديرية
اﳉهوية واﳌصالح التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي.
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مـكـتب اﳌستخدمﲔ والتكوين ،ويكّلف عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– ضمـ ـان تسييـ ـر اﳌ ـ ـوارد البشريـ ـة للمديري ـ ـة اﳉهوي ـة
وﳌصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري التابعة
ﻻختصاصها اﻹقليمي،
– تقدير احتياجات اﳌديرية اﳉهوية ومصالح أمﻼك الدولة
ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي
من اﳌوارد البشرية،
– إعـ ـداد اﳌخططـ ـات السنويـ ـة لتسييـ ـر اﳌ ـوارد البشري ـة

– ضمان دفع أجور مستخدمي اﳌديرية اﳉهوية ومصالح
أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري التابعة ﻻختصاصها
اﻹقـ ـ ـليـ ـمـ ـي ﰲ اﻵج ـ ـال اﶈ ـ ـ ـددة وف ـ ـقا للن ـ ـصـ ـوص الت ـشـ ـريـ ـع ـ ـي ـ ـة
والتنظيمية،
– إعداد اﻹحصائيات والوثائق اﶈاسبية اﳌتعلقة باﻷجور.
* مكتب الوسائل والوثائق واﻷرشيف ،ويكّلف عﲆ
اﳋصوص ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ ضمان تزويد اﳌديرية اﳉهوية بالوسائل
الضرورية ﻷداء مهامها،
– صيان ـة مق ـ ـرات اﳌصال ـ ـح التابعـ ـة للمديري ـ ـة اﳉهويـ ـ ـة،
والسهر عﲆ تنفيذ التدابير اﳌنصوص عليها ﰲ مجال أمن
اﻷشخاص واﳌمتلكات،
– ﲢديد احتياجات اﳌصالح التابعة لﻼختصاص اﻹقليمي
للمديرية اﳉهوية ﰲ مجال اﳌطبوعات ،وضمان تسييرها
وتوزيعها واستغﻼلها بالتنسيق مع اﻹدارة اﳌركزية،
– السهر عﲆ تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
ﰲ مجال اﻷرشيف.
اﳌادة  : 3ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمية للجمهورّية

اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  6رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  7أبريل
سنة .2٠22
عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه

وزير اﳌالية

وتنفيذها،

اﳌدير العام للوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

– اﳌشاركة ﰲ إنجاز عمليات التكوين وﲢسﲔ اﳌستوى
وﲡديد اﳌعارف ﳌستخدمي اﳌديرية اﳉهوية وﳌصالح
أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري التابعة ﻻختصاصها

عبد الرحمان راوية

اﻹقليمي.
* مكتب اﳌيزانية ،ويكّلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– إعداد التقديرات اﳌيزانياتية للتسيير والتجهيز للمديرية
اﳉهوية وﳌصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري
التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي،
– تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للمديرية اﳉهوية
والعمليات ذات البعد اﳉهوي لفائدة مصالح أمﻼك الدولة
ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي.
* مكتب اﶈاسبة ،ويكلّف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :

بلقاسم بوشمال

``````````````````````````````````````````````````H
ق ـ ـرار م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١رمـ ـ ـ ـضـ ـان عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق ١٢
أبريل سنة  ،٢٠٢٢يتضمن تفويض سلطة التعيﲔ
والتـ ـس ـي ـ ـير اﻹداري للمـ ـدي ـري ـن اﳉ ـهويﲔ لﻸمﻼك
الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر رقم  03-06اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى الثانية

عام  1427اﳌوافق  15يوليو سنة  2006واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  145-66اﳌؤّرخ ﰲ  12صفر عام
 1386اﳌوافق  2يونيو سنة  1966واﳌتعلق بتحرير ونشر
بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم

– نائب مدير جهوي،
– رئيس مصلحة،

وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعّدل و اﳌتّمم،

– رئيس مفتشية أمﻼك الدولة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن

– محافظ عقاري،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  99-90اﳌؤّرخ ﰲ
أّول رمضان عام  1410اﳌوافق  27مارس سنة  1990واﳌتعلق
بسلطة التعيﲔ والتسيير اﻹداري بالنسبة للموظفﲔ وأعوان
اﻹدارة اﳌركزية والوﻻيات والبلديات واﳌؤسسات العمومية
ذات الطابع اﻹداري ،ﻻ سيما اﳌادة  2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفي ـذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ 15
رمضان عام  1415اﳌ ـواف ـق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفي ـذي رقم  252-21اﳌؤّرخ ﰲ
 25شوال عام  1442اﳌوافق  6يونيو سنة  2021واﳌتضمن

– محافظ عقاري مساعد.
اﳌادة ُ : 3تلغى اﻷحكام اﳌتعلقة بتفويض مديري أمﻼك
الدولة واﳊفظ العقاري ﰲ الوﻻية سلطة التعيﲔ والتسيير
اﻹداري للمستخدمﲔ ،اﳌنصوص عليها ﰲ القرار اﳌؤّرخ
ﰲ  4جمادى الثانية عام  1412اﳌوافق  11ديسمبر سنة
 1991واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمية للجمهورّية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  12أبريل
سنة .2٠22
عبد الرحمان راوية

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،ﻻسيما اﳌادة  8منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  393-21اﳌؤّرخ ﰲ
 11ربيع اﻷّول عام  1443اﳌوافق  18أكتوبر سنة  2021الذي
يحدد تنظيم اﳌصالح اﳋارجية للمديرية العامة لﻸمﻼك
الوطنية وصﻼحياتها ،ﻻسّيما اﳌادة  3منه،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  4جمادى الثانية عام 1412

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢5أبريل
س ـ ـ ـنـ ـة  ،٢٠٢٢يـتضـ ـ ـمـ ـن تف ـ ـ ـويـ ـض اﻹم ـ ـضـ ـاء إﱃ نائب
مدير الوسائل واﳌيزانية باﳌديرية العامة لﻸمﻼك
الوطنية.

اﳌوافق  11ديسمبر سنة  1991واﳌتضمن تفويض مديري
اﻷمﻼك الوطنية واﳊفظ العقاري والضرائب ﰲ الوﻻية سلطة
تعيﲔ اﳌوظفﲔ وتسييرهم ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبعد رأي السلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية واﻹصﻼح
اﻹداري،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـ ـطب ـ ـيـ ـقا ﻷح ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  2مـ ـن اﳌـ ـرسـ ـوم
التـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي رق ـ ـم  99-90اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ أّول رم ـ ـضـ ـان عـ ـ ـام 1410
اﳌوافق  27مارس سنة  1990واﳌذكور أعﻼه ،تفّوض للمديرين
اﳉهويﲔ لﻸمﻼك الوطنية سلطة التعيﲔ والتسيير اﻹداري
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––––––––––––
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟـ ـقـ ـتضى المرسوم الرئاسي رقم  281–21المؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وبمقتضـ ـى المرسـ ـوم التنفي ـذي رقم  282–21المؤّرخ
في  26ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  1442اﳌواف ـ ـق  7يولي ـ ـو سنـ ـة 2021
الـ ـ ـذي يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  2٥2-21المؤرخ في

ﳌستخدمي اﳌديرية اﳉهوية لﻸمﻼك الوطنية وللمصالح

 2٥شوال عام  1٤٤2الموافق  6يونيو سنة  2٠21والمتضمن

اﳋارجية التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي.

تنظيم اﻹدارة المركزية لوزارة المالية،

اﳌادة  : 2تستثنى من أحكام اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،التعيينات

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  54–95المؤّرخ في

وإنهاء اﳌهام ﰲ اﳌناصب العليا التابعة للمصالح اﳋارجية

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي

للمديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية اﳌّبينة أدناه :

يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
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 ١٨شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

– وبـ ـعد اﻻطـ ـﻼع ع ـ ـلى المرسـ ـوم الرئاسـ ـي المـ ـؤّرخ ف ـي
 2٥رمضان عام  1٤39اﳌوافق  1٠يونيو سنة  2٠18واﳌتضم ـن

وزارة التجارة وترقية الصادرات

تعـ ـيﲔ السـ ـّيد عﲇ صميدة ،نائب مدير للوسائل واﳌيزانية

قرار مؤّرخ ﰲ  24جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق 29

باﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية بوزارة اﳌالية،

ديسـ ـمـ ـبر س ـ ـنة  ،2021يعـ ـّدل القـ ـرار اﳌـ ـؤّرخ ﰲ 29
جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌوافق  13جانفي سنة

يقّرر ما يأتي :

 2021واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة اﳌخبر

اﳌادة اﻷوﱃ  :يـ ـ ـف ـ ـّوض إﱃ السـ ـ ـّيد عﲇ صـ ـمـ ـيـ ـدة ،نـ ـائب

الوطني للتجارب.

مدير الوسائل واﳌيزانية باﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية،

`````````````````````````

اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع
ال ـوث ـائ ـق واﳌق ـررات واﻷوام ـر اﳋاصة ب ـال ـدف ـع أو الـتـحـويـل

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  24جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق

وتفويض اﻻعتمادات ووثائق اﻹثبات اﳋاصة باﳌصاريف

 29ديسمبر سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  29جمادى
اﻷوﱃ عام  1442اﳌوافق  13جانفي سنة  2021واﳌتضمن

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

تع ـ ـيـ ـﲔ أع ـ ـضـ ـاء مجـ ـل ـ ـس إدارة اﳌـ ـخـ ـبـ ـر الوط ـ ـني للتجارب،

وبيانات اﻹيرادات ،باستثناء القرارات.

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  1443اﳌوافق  2٥أبريل

كما يأتي :
“– السّيد لوحايدية محمـد ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة
وترقية الصادرات ،رئيسا ،خلفا للسّيد رشيد احمد،

سنـ ـة .2022
عبد الرحمان راوية

) .........................الباقي بدون تغيير( .” .........................
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