
  

  06/02/2020 قرار بتاریخ 1405280 ملف رقم

  ضد (ش.ح) الصندوق الوطني للتقاعد قضیة

  

    أجرة. :الموضوع

  حساب. –سنوات الثورة التحریریة –: معاش تقاعدالكلمات األساسیة

  .المتعلق بالتقاعد ،12-83من القانون  13: المادة المرجع القانوني

  .المتعلق بالمجاهد والشهید ،07-99من القانون  43و 42ن االمادت                 

  

  كفترات عمل فعلیة.  ،تحسب سنوات الثورة التحریریة لفائدة أبناء الشهداء :المبـدأ
         

 ،الناتجة عن تقاعد المجاهدین وذوي حقوق الشهید ،تتكفل الدولة بدفع األعباء المالیة       

  لصندوق الضمان االجتماعي.
  

  

  

وٕانما یحسب معاش  ،تحسب في معاش التقاعد ،أجورا ،المذكورة أعاله ،ال تعد األعباء      

  مقابل العمل المؤدى فعال. ،على أساس األجر الذي كان یتقاضاه العامل ،التقاعد

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

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

  واإلداریة.

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

  وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده. 28/03/2019

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

  السید دغنوش مصطفى المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة.



حیث طعن الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلیة لوالیة تیزي وزو في القرار الصادر عن 

القاضي بتأیید الحكم المستأنف الصادر عن  20/01/2019مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ 

  . 03856/18فهرس رقم  06/09/2018محكمة تیزي وزو بتاریخ 

  وجها وحیدا للنقض.عریضة ضمنها  27/05/2019وأودع في هذا الشأن یوم 

  رد المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابیة رفض الطعن لعدم التأسیس.

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

  من حیث الشكل:

  حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلیة والقانونیة فهو مقبول. 

  من حیث الموضوع:

بفروعه الثالث والمأخوذة من مخالفة  ،: والمأخوذ من مخالفة القانونعن الوجه الوحید المثار

  ،83/12من القانون  13و 11والمادتین  07/ 99من القانون  42المادة 

بدعوى أن القرار المطعون فیه لما جعل من اشتراكات فترة الثورة التحریریة أجورا تحتسب عند 

المتعلق بالمجاهد  99/07من القانون  42تصفیة منحة التقاعد یكون قد خالف أحكام المادة 

الصحیح  ألن تطبیقها 42والشهید مادام أنه جعل لفترة الثورة التحریریة مزایا مالیة لم تقررها المادة 

هو احتساب له بصفته ابن شهید فترة الثورة التحریریة كفترة عمل تنشأ الحق في التقاعد أي 

تضاف إلى فترته المهنیة كفترة عمل باألقدمیة كما لو عملها وهذا ما قام به الصندوق الطاعن 

ه أن المشار إلیها أعال 42فعال عند تصفیة منحة معاشه, أن التطبیق الصحیح ألحكام المادة 

االمتیاز الذي جاءت به تلك المادة هي إفادة فقط ابن الشهید العامل بسنوات الثورة التحریریة كفترة 

عمل تضاف إلى الفترة المهنیة المؤداه تسمح له باإلحالة على التقاعد باحتسابها حتى وٕان لم 

   تكتمل فیه المدة القانونیة لإلحالة على التقاعد لكن دون أیة مزایا مالیة.

حیث یبین بالفعل من القرار المطعون فیه انه أسس قضاءه بتأیید الحكم المستأنف الذي ألزم 

الصندوق الطاعن بمراجعة قرار معاش تقاعد المطعون ضده وذلك بإدماج سنوات الثورة التحریریة 

 كفترة عمل فعلیة في معاش التقاعد على أساس " أنه بالرجوع إلى أوراق الملف أن جدول توزیع

المعاش المباشر المحرر من قبل الصندوق یبین أن المطعون ضده كان عامال في القطاع العام 

وكان یدفع اشتراكات الضمان االجتماعي بصفته عامل أجیر ومؤمن لدى الصندوق الوطني 

للتأمینات االجتماعیة للعمال األجراء وتم تحدید سنوات العمل الفعلیة الخاضعة الشتراك الضمان 

المتعلق  05/04/1999المؤرخ في  99/07من القانون  42اعي مما یجعل أحكام المادة االجتم



بالمجاهد والشهید تطبق على وضعیة المطعون ضده باعتباره كان عامال أجیرا ویدفع االشتراكات 

 42الخاصة به لدى الصندوق الوطني للعمال األجراء وهو ابن شهید " في حین أن المادة 

نص على أن سنوات الثورة التحریریة تحسب لفائدة أبناء الشهداء كفترات عمل المذكورة أعاله ت

من نفس القانون نصت " على أن تتكفل  43فعلیة لنشأ الحق في معاش التقاعد وتصفیته والمادة 

الدولة بدفع األعباء المالیة الناتجة عن تقاعد المجاهدین وذوي حقوق الشهید لصندوق الضمان 

الي هذه األعباء المالیة ال تعد أجورا بمفهوم القانون وال تحتسب كأجور في حساب االجتماعي وبالت

معاش التقاعد وحساب معاش المطعون ضده یكون على أساس األجر الذي یتقاضاه مقابل العمل 

 13المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم والسیما المادة  83/12المؤدى فعال طبقا لمقتضیات قانون 

یحسب معاش التقاعد على أساس األجر الشهري المتوسط والمتقاضي في السنوات التي تنص " 

الخمس األخیرة السابقة لإلحالة على التقاعد او األجر الشهري المتوسط المقدر على أساس 

السنوات الخمس التي تقاضى فیها المعني باألمر األجر األقصى خالل حیاته المهنیة إذا كان ذلك 

  حت اإلثارة سدیدة ویتعین نقض وٕابطال القرار المطعون فیه. أكثر نفعا له وأصب

 حیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف القضائیة.

  

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  قررت المحكمة العلیا:

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

وٕاحالة القضیة واألطراف على نفس المجلس مشكال من هیئة  20/01/2019بتاریخ  تیزي وزو

  أخرى للفصل فیها من جدید وطبقا للقانون. 

  تحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة. 

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

-القسم األول -الغرفة االجتماعیة -ــــفري سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــافی

  والمتركبة من الســــــــادة:

  رئیس الغرفة رئیســـــــا     لعموري محمد                      

   ةمقــــرر  رةمستشـا  بن التونسي عائشة بایة               

  مستشــــــــــــــــــــارا                          سماتي السعید

   ةمستشــــــــــــــــــــار  شنیور سید العربي فاطمة الزهراء       



  ةمستشــــــــــــــــــــار  عدة جلول زهرة                        

  بداوي عبد العزیز                       مستشــــــــــــــــــــارا 

  

   ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -: دغنوش مصطفىبحــــــضـــور السیــــد

   .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -عطاطبة معمر :ة الســـیدوبمســـاعـــد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


