
  

  05/03/2020قرار بتاریخ  1408550ملف رقم 

  ضد (م.ع) "اني الجیریا برودكسیون بي في ذا "قضیة شركة

  

    : عقد عملالموضوع

  .أخطاء جسیمة-عنف-اعتداء: الكلمات األساسیة

  . 11-90من قانون  73: المادة المرجع القانوني

  

رهاب إعتداء العامل على رئیسه من أعمال العنف، ألنها تؤدي إلى ا: تعد محاولة المبـدأ

  الشخص الذي وقعت علیه، وتعتبر من األخطاء الجسیمة.

  

  إن المحكمة العلیا

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

 .واإلداریة

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

 .ضده وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون 11/04/2019

المكتوب وٕالى  الوة تقریرهبعد االستماع إلى السید عابد محمد الطاهر رئیس القسم المقرر في ت

 .السیدة یوسفي غزالي نادیة المحامیة العامة في تقدیم طلباتها المكتوبة

مدیرها العام  حیث طعنت الشركة ذات األسهم إني ألجیریا برودیكسیون بي في الممثلة من طرف

عن  في الحكم الصادر بالنقض بواسطة محامیها سمیر بن سلیمان المعتمد لدى المحكمة العلیا

المدعى علیها بإعادة إدماج المدعي  القاضي بإلزام 03/02/2019محكمة بئر مراد رایس بتاریخ 

 .رفض مازاد عن ذلك من الطلبات في منصب عمله األصلي مع (م.ع)



بمذكرة مودعة  وحیث رد المطعون ضده بواسطة محامیه داودي رشید المعتمد لدى المحكمة العلیا

الطعن مع تأیید الحكم المطعون  لمحامي الطاعنة یلتمس فیها رفضمبلغة  10/06/2018بتاریخ 

 .فیه

 .لتمست النیابة العامة رفض الطعناوحیث 

 .وحیث تم دفع الرسوم القضائیة

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

 :في الشكل

 .جاله الشكلیة فهو مقبول شكالآستوفى أركانه القانونیة و احیث أن الطعن بالنقض قد 

 :الموضوع في

 .وجهین للطعن بالنقضحیث أثارت الطاعنة 

 .الوجه األول مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي -

 .الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبیب -

 :عن الوجه األول

الطاعنة  ألن 90/11من القانون  73/4بدعوى أن الحكم المطعون فیه خالف أحكام المادة 

الجوابیة أثناء جلسة  الدعوى على مستوى المحكمة بموجب مذكرتهاأعلنت صراحة أثناء سیر 

المدعي غیر أن الحكم المطعون  عن رفضها إعادة إدماج 07/10/2018المحاكمة المؤرخة في 

 .لتمست نقض الحكمافیه قضى بإعادة اإلدماج و 

عن إرادتها  لكن حیث یتبین من الحكم المطعون فیه والوقائع التي جاء بها أن الطاعنة لم تفصح

المذكرة الجوابیة المؤرخة في  صراحة برفض إعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله وان

أیة إشارة تدل على انها قد قدمت فعال  المرفقة بملف المحكمة العلیا ال تحمل 07/10/2018

التالي فالدفع غیر مبرر مما یتعین رفضه وب ستبعادها وبالتاليابتدائیة مما یتعین للمحكمة اال

 .رفض الوجه

 :عن الوجه الثاني

تتمثل في  رتكابه أعمال عنفبدعوى ان الطاعنة قامت بإنهاء عالقة العمل للمطعون ضده ال

عتبر االمطعون فیه  عتداء الجسدي على مسؤولییه السلمیین أثناء العمل إال أن الحكممحاولة اال

وكذلك بموجب النظام   11/90 نونمن القا 73ذلك ال یشكل خطأ مهنیا جسیما بمفهوم المادة 

عتداء الجسدي مع التي تشكل محاولة اال الداخلي للطاعنة دون التأكد في طبیعة أعمال العنف



رتكاب االملتقطة عبر فیدیو المراقبة داخل الشركة التي تثبت  العلم أنها قدمت مجموعة من الصور

حتكاك الجسدي بین المطعون ضده ومسؤولییه السلمیین العنف السیما اال المطعون ضده أعمال

كم  لتمست من المحكمة إجراء تحقیق بین األطراف وسماع شهوداالقوة كما أن الطاعنة  ستعمالاب

جسیما وأن ما قام  أن أعمال العنف ال یشترط فیها إحداث ضرر أو عجز معین لكي یعتبر خطأ

العمل والتوقف عنه لفترة من الزمن  داخل مكان به من أفعال أدت إلى إحداث حالة رعب وفوضى

 .لتمست نقض الحكماو 

خطأ جسیما  عتداء الجسدي ال تعدعتبر محاولة االاحیث یتبین فعال من الحكم المطعون فیه أنه 

أعمال العنف فإنها  عندما نصت على 90/11من القانون  73من الدرجة الثالثة ألن المادة 

داخل الشركة واما مسألة  عتدى فعال على شخصاتفترض وقوعها فعال بمعنى ان العامل قد 

على أنه خطأ جسیم غیر أن قاضي  المحاولة فال تعتبرها المحكمة من أعمال العنف الذي یكیف

عتبار اى المذكورة أعاله التي تنص عل  73 الدرجة األولى هنا قد أعطى مفهوما خاطئا للمادة

عتداء على العامل باعمال عنف وان محاولة العامل اال أخطاء جسیمة عدة حاالت ومنها إذا قام

ألنها تؤدي إلى إرهاب الشخص الذي وقعت علیه والمساس بكرامته  رئیسه تعد من أعمال العنف

بأن نص على القیام بأعمال عنف ولم ینص على القیام بالتعدي وهو ما یفهم  ولذلك فالمشرع

 أعمال عنف مهما كانت طبیعتها ولما قضى الحكم المطعون فیه خالف ذلك یتعین القیام بأي

 . نقضه وٕابطاله

یتحملها طبقا  وحیث أن من خسر الدعوى یتحمل مصاریفها القضائیة فإن المطعون ضده هو من

 .ام  امن ق  378للمادة 

 

 فلهــــــذه األســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن الشكل:في 

رایس بتاریخ  بنقض وٕابطال الحكم المطعون فیه الصادر عن محكمة بئر مراد في الموضوع:

مشكلة من هیئة أخرى  وٕاحالة القضیة واألطراف على نفس الجهة القضائیة 03/02/2019

 .للفصل فیها من جدید وفقا للقانون

 .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة



الخامس من شهــر  القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخبذا صـــدر 

 -القسم الثالث - الغرفة االجتماعیة -من قبل المحكمة العلیـــــــــا مـــــارس سنــة ألفیــن وعشــرون

  :والمتركبة من الســــــــادة

  رئیسا مقرراعابد محمد الطاهر     رئیس القسـم 

  ةمستشــــــــــــــــــــار      شوشو حفصة      

  ةمستشــــــــــــــــــــار      لوصیف جمیلة     

  ةــــــــار بلوفة بنت هني          مستشــــــــــــ

  مستشــــــــــــــــــــارا       بوحلوفة فرید      

  ةمستشــــــــــــــــــــار       بوبالطة عقیلة     

  ةمستشــــــــــــــــــــار       طوایبیة كلثوم      

   ،المحــــامـــــــي الــعـــــام-: یوسفي غزالي نادیة ةبحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -وبمســـاعـــدة الســـید: مكاتي عبد الحمید

 

 

 

 

 

 

 

 


