
  

  09/01/2020قرار بتاریخ  1398996ملف رقم 

    ).اقضیة دیوان الترقیة والتسییر العقاري ضد (ب.  

    

    جرةأ :الموضوع

مؤسسة عمومیة ذات طابع  –قانون –اتفاقیة –عمل تناوبي –: منحة الخطرالكلمات األساسیة

  تجاري.

الذي یحدد القانون األساسي ألعوان ورؤساء فرق  222-93لمرسوم ا :المرجع القانوني

  .الوقایة واألمن ویضبط مرتباتهم

  .11-90من قانون  62المادة                  

  

وفقا لالتفاقیات الجماعیة,  ،یتم دفع مقابل نسبة منحتي المخاطر والعمل التناوبي :المبـدأ

، الذي ال یطبق على المؤسسات ذات الطابع 222-93ولیس على أساس المرسوم رقم 

  التجاري.

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

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

  واإلداریة.

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

04/03/2019.  

بعد االستماع إلى السیدة عصمان صدیقة المستشارة المقررة في تالوة تقریرها المكتوب وٕالى السیدة 

  تقدیم طلباتها المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن.بن خالد عرار فاطمة المحامیة العامة في 

حیث طعن دیوان الترقیة والتسییر العقاري بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء میلة 

 29/05/2016المؤید للحكم المستأنف الصادر عن محكمة میلة بتاریخ  05/03/2017بتاریخ 



والمصادقة على الخبرة  18/10/2015القاضي بإفراغ الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاریخ 

دج مع رفض باقي  94.208.82وبالنتیجة إلزام الطاعن الحالي بأدائه للمطعون ضده مبلغ 

  طلبات المطعون ضده لسبق أوانها. 

ا ذمأخو  وجها وحیدا للنقضعریضة ضمنها  04/03/2019وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاریخ 

، لم یرد عنها المطعون ضده ام و  امن ق  358/05ادة من مخالفة القانون الداخلي طبقا للم

 .28/03/2019بالرغم من تبلیغه بتاریخ 

  

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

   من حیث الشكل:

  حیث أن الطعن بالنقض جاء مستوفیا األوضاع القانونیة واألشكال المنصوص علیها، فهو مقبول.

  من حیث الموضوع: 

   ،المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :عن الوجه الوحید

على أن قضاة المجلس ذهبوا إلى رفض االستئناف الفرعي الذي بموجبه دفع الطاعن برفض 

الدعوى لعدم التأسیس على أساس أن أنه ال یمكن للمطعون ضده الجمع بین المنحتین، مستندین 

اقیة الجماعیة نسبتها أقل (أي قضاة المجلس) في ذلك إلى كون المنح المدفوعة بموجب االتف

وأنه ال مجال لتطبیق قاعدة الخاص یقید العام ألن  93/222النسب المقررة بموجب المرسوم 

 62كما أنه وطبقا للمادة  االتفاقیة ال تعد نصا خاصا وال تقید تطبیق القانون الذي هو أسمى منها،

كثر نفعا له حتى وٕان كانت فإنه من حق العامل التمسك بتطبیق القواعد األ 90/11من قانون

مخالفة لالتفاقات والتنظیمات وعقد العمل ذاته ومن ثم تكون أوجه االستئناف الفرعي غیر 

إال أن قضاة المجلس خالفوا القانون برفضهم القضاء بأحكام االتفاقیة الجماعیة ذلك أنه   .مؤسسة

و مخالفة عقد العمل للقوانین أن المقصود في المادة ه 90/11من قانون  62بالرجوع إلى المادة 

واالتفاقات الجماعیة وفي هذه الحالة یطبق ما جاء في القانون أو االتفاقات الجماعیة األكثر نفعا 

  من تلك التي نص علیه قانون العمل. 

بحیث أن المادة سوت بین االتفاقیة الجماعیة والقانون بحرف " أو" ومن ثم فالواجب التطبیق هو 

كما أن أحكامها تطبق على كل عمال دواوین  17/03/2017اعیة المؤرخة في االتفاقیة الجم

منها، وعلیه فإن الدفع بمبدأ الخاص  2و 1الترقیة والتسییر العقاري بالوطن طبقا ألحكام المادتین 



یقید العام في محله وأن قضاة الموضوع خالفوا القانون بعدم تطبیقهم ألحكام االتفاقیة الجماعیة 

  ذي جعل القرار المطعون فیه معرض للنقض واإلبطال.األمر ال

حیث یبین فعال من القرار المطعون فیه أن قضاة المجلس استبعدوا ما تمسك به الطاعن في 

استئنافه الفرعي مؤسسین ذلك على أنه " طالما أن عالقة العمل بذات المنصب قد استمرت إلى 

تاریخ رفع دعوى الحال فإنه من حق المطعون ضده االستفادة من المنح  28/07/2015غایة 

منه ابتداء من تاریخ ثبوت  12مع مراعاة أحكام المادة  93/222ا في المرسوم المنصوص علیه

وهو ما ذهب إلیه قاضي أول درجة من خالل تكلیف  2012عدم تسدیدها الموافق لشهر سبتمبر 

الخبیر بحساب الفارق بین المنح المدفوعة للمطعون ضده بموجب االتفاقیة الجماعیة وبین المنح 

وأنه ال مجال لتطبیق قاعدة الخاص یقید العام ألن االتفاقیة  93/222رسوم المقررة بموجب الم

وأنه ال مجال لتطبیق قاعدة الخاص یقید  93/222نسبتها أقل من النسب المقررة بموجب المرسوم 

العام ألن االتفاقیة ال تعد نصا خاصا وال تقید تطبیق القانون الذي هو أسمى منها، كما أنه طبقا 

فإنه من حق العامل التمسك بتطبیق القواعد األكثر نفعا له حتى  90/11 من القانون 62للمادة 

وٕان كانت مخالفة لالتفاقیات والتنظیمات وعقد العمل ذاته " في حین أنه ال یمكن إفادة العامل 

بمزایا أكثر مما تضمنت اتفاقیة المستخدم بینما في دعوى الحال أن ما یطالب به المطعون ضده 

الذي  93/222بالمائة ) مؤسسا على المرسوم  30بالمائة و 50مع بین نسبتي المنحتین ( هو الج

ال یطبق أصال على المؤسسات ذات الطابع التجاري وأن الطاعن (المستخدم) ظل یدفع بأنه 

بالمائة بالنسبة لمنحة  20بالمائة ونسبة  10صرف ما یقابلهما (نسبة منحة المخاطر المقدرة بـ 

 ویكون قضاة المجلس 93/222العمل التناوبي) یكون طبقا لالتفاقیة الجماعیة ولیس المرسوم 

  بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للنقض واإلبطال. 

  حیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف القضائیة.

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  قررت المحكمة العلیا: 

  : قبول الطعن.من حیث الشكل

: نقض وٕابطال القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء میلة بتاریخ في الموضوع

لة القضیة واألطراف أمام نفس الجهة القضائیة للفصل فیها من جدید بهیئة وٕاحا 05/03/2017

  مختلفة وطبقا للقانون.

  وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة.



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

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

  والمتركبة من الســــــــادة: 

  رئیس القسـم رئیســـــــا    لعرج منیرة                               

  ةمقــــرر  ةمستشـار      عصمان صدیقة                        

  ةمستشــــــــــــــــــــار   طالب اسیا                                

  مستشــــــــــــــــــــارا  مجاوي بومدین                            

   ةمستشــــــــــــــــــــار  بن كرامة ملیكة                            

   ــــاراستشــــــــــــــــم   بن یوب بشیر                            

   ةمستشــــــــــــــــــــار   خلفاوي زولیخة                            

  

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام - بن خالد عرار فاطمة ة:بحــــــضـــور السیــــد

   .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -: بوجلواح نعیمةدةة الســـیوبمســـاعـــد

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 


