
  

  09/01/2020قرار بتاریخ  1329399ملف رقم 

  ح.ب)( الصندوق الوطني للتقاعد ضد قضیة

  

    : أجرةالموضوع

  مدة قانونیة. - اشتراكات -استحقاق -: منحة التقاعدالكلمات األساسیة

  .المتعلق بالتقاعد ،12-83من القانون  47و 6ن ا:المادتالمرجع القانوني

  

والمدة  ،على أساس دفع االشتراكات للسنوات المحدد قانونا ،: تستحق منحة التقاعدالمبـدأ

  باعتبارها الشرط األساسي الستحقاقها. ،القانونیة لدفعها

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

من قانون اإلجراءات المدنیة  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  واإلداریة.

ودعة بتاریخ بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض الم

  وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده. 17/04/2018

بعد االستماع إلى السیدة بن التونسي عائشة بایة المستشارة المقررة في تالوة تقریرها المكتوب وٕالى 

  السید دغنوش مصطفى المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة.

عن  05/11/2017النقض في القرار الصادر بتاریخ حیث طعن الصندوق الوطني للتقاعد ب

مجلس قضاء الشلف القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جدید بإلزام الطاعن بتمكین 

أشهر ورفض ما زاد عن ذلك من  09سنة و 11المطعون ضده من منحة التقاعد على أساس 

  طلبات لعدم التأسیس.

   وجهین للنقض.ریضة ضمنتها ع 17/04/2018وأودع في هذا الشأن یوم 



 12/07/2018أضاف الطاعن مذكرة مودعة لدى مصلحة الطعون بمجلس قضاء الشلف بتاریخ 

إلى الملف الحامل لرقم الطعن  1329399ملتمسا من خاللها ضم الملف الحامل لرقم 

1312382.  

حالة قبوله ضم  رد المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابیة في الشكل عدم قبول الطعن احتیاطیا في

ومن حیث الموضوع في حالة قبول الطعن الحالي  1312382الملف الحالي إلى الملف رقم 

  شكال نقض وٕالغاء القرار المطعون فیه.

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

  من حیث الشكل:

عن ذلك عن طلب الضم الذي تقدم به الطرفان فهو إجراء غیر وارد أمام المحكمة العلیا وفضال 

  .09/05/2019تم الفصل فیه بموجب القرار الصادر بتاریخ  1312382الطعن رقم 

  حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلیة والقانونیة فهو مقبول.

  من حیث الموضوع:

  ،المأخوذ من انعدام التسبیب بفرعیة ودون حاجة للتطرق للوجه الثاني :عن الوجه األول

م یسببوا القرار محل الطعن بالنقض حینما قاموا باحتساب فترات العمل بدعوى أن قضاة المجلس ل

المبینة في شهادات العمل المقدمة من طرف المطعون ضده دون التأكد مما إذا كانت االشتراكات 

الخاصة بها مدفوعة كما أنهم لم یأخذوا بعین االعتبار البحث الذي قامت به مصالح الصندوق 

ثالثي فقط كما أنهم قاموا باحتساب مدة الخدمة  21طعون ضده استوفى والتي أفضت إلى أن الم

شهرا ضمن معاش التقاعد رغم أن شروط احتسابیها غیر قائمة مما یعرض  24الوطنیة المقدرة ب 

  القرار المنتقد للنقض واإلبطال.

ركة حیث یبین فعال من القرار المطعون فیه تأسیس قضاءه على " أن المطعون ضده عمل لدى ش

حسبما تثبته شهادة عمله أي  30/05/1984إلى غایة  16/09/1980البناء بالشلف الممتدة من 

 01/09/1984شهرا أما بخصوص شهادة عمله بمؤسسة سوطراسل فقد اشتغل من  45ما یقارب 

أشهر أما بخصوص شهادة التصریح لدى  09أي ما یقارب ب  25/05/1985إلى غایة 

إلى غایة  17/08/1985أنه اشتغل لدى أنیر للفترة الممتدة من صندوق التقاعد فقد تبین 

شهرا أما بخصوص الشهادة المقدمة من قبل مدیر خدمات بلدیة  19أي مدة  31/01/1987

 11أي ما یقارب  31/12/1989إلى غایة  01/02/1987الشلف فقد ثبت أنه اشتغل لدیها من 

شهرا كاملة  12ن خالل شهادة اعتماد أي كما هو ثابت م 2004شهرا كما اشتغل كبناء لسنة 



شهرا وبخصوص تأدیة الخدمة الوطنیة أداها من  107یجعل من فترة العمل الفعلیة المؤداة هي 

 24تدخل ضمن معاش التقاعد عند تصفیته فیتم احتساب  27/11/1977إلى  30/11/1975

شهر تقابلها  142الفصل المحصل علیها  یجعل من مجموع 142شهرا لیكون مجموع األشهر 

في حین أن استحقاق منحة  أشهر". 09سنة و 11فصال وتساوي  47تساوي  03قسمة  142

التقاعد تكون على أساس دفع االشتراكات للسنوات المحددة قانونا لالستفادة من منحة التقاعد 

  ولیس على مدة العمل فقط. 83/12من القانون  47و 6المنصوص علیها في المادتین 

قضاة المجلس باعتمادهم على شهادات العمل دون التأكد من المدة القانونیة لدفع  وحیث أن

االشتراكات باعتبارها الشرط األساسي لتوفر شرط االستحقاق بجعل القرار فاقدا لألساس القانوني 

  فضال عن قصور التسبیب مما یتعین معه نقض القرار.

 حیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف القضائیة.

  

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  قررت المحكمة العلیا:

قبول الطعن بالنقض شكال في الموضوع نقض وٕابطال القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس 

وٕاحالة القضیة واألطراف أمام نفس الجهة القضائیة للفصل  05/11/2017قضاء الشلف بتاریخ 

  فیها من جدید بهیئة مختلفة وطبقا للقانون. 

  المطعون ضده المصاریف القضائیة. وتحمیل

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ التاسع من شهــر 

 - القسم األول -الغرفة االجتماعیة -جــانفــي سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  ــادة:والمتركبة من الســــــ

  رئیس الغرفة رئیســـــــــا      لعموري محمد                                       

   ةمقــــرر  ةمستشـار  بن التونسي عائشة بایة                                

   مستشــــــــــــــــــــارا محجوب أحمد                                         

   مستشــــــــــــــــــــارا                                  سماتي السعید           

   ةمستشــــــــــــــــــــار  شنیور سید العربي فاطمة الزهراء                         

  ةمستشــــــــــــــــــــار  عدة جلول زهرة                                          

  



  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -: دغنوش مصطفىبحــــــضـــور السیــــد

  أمـــــیـــن الــــضــــــبــط.  -: عطاطبة معمرة الســـیدوبمســـاعـــد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


