اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرن ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ  ١٤٤٢ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر  /ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ

ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن :اﻟــد ﺗور ﻋــﺎدل ﻋﻣــر ﺷــرﻒ و ــوﻟس ﻓﻬﻣــﻰ إﺳـ ﻧدر

واﻟ ــد ﺗور ﷴ ﻋﻣ ــﺎد اﻟﻧﺟ ــﺎر واﻟ ــد ﺗور ط ــﺎرق ﻋﺑ ــد اﻟﺟـ ـواد ﺷ ــﺑﻞ وﺧﺎﻟ ــد أﺣﻣ ــد أرﻓ ــت
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ

واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز

صو

ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد  /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ

ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ

رة إلك

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ

تروني

ﺑـرﻗم  ٣٣ﻟﺳــﻧﺔ ٣٦

ة ال يع

ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ".

ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ

تد بها

رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷر ﺔ آﻣون ﻟﻸدو ﺔ ﺷر ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺻرﺔ
 -١رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء

 -٢وزر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬﺟرة

تداول

عند ال

ﺿﺪ

 -٣اﻟﻣﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻛ ﻣﺎو ﺎت
 -٤وز ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـدل

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

١

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،٢٠١٤أودﻋت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ

ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو

ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م ﻌدم

دﺳﺗورﺔ اﻟﻣواد )،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٩

 ،(١٩٠ ،١٨٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ١٢ﻟﺳﻧﺔ  .٢٠٠٣وﺳﻘو

اﻟﻣواد اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ ،أرﻗﺎم )،١٧٤ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨
 (١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٥ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون.

وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو .
ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو  ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا

رة إلك

صو

وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ ،وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ
ُ
إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.

تروني

ﺍﶈﻜﻤﺔ

ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﻣداوﻟﺔ.

ة ال يع

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻـ ــﻞ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر

تد بها

اﻋﺎ ﻗد ﻧﺷب ﺑﯾن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ و ﯾن ﺧﻣﺳﺔ وأرﻌﯾن ﻋﺎﻣﻼً،
اﻷوراق – ﻓﻰ أن ﻧز ً
ﻣن ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬﺎ ،ﺣول اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﺻر ﻋﻼواﺗﻬم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻋن ﻋﺎم  ،٢٠١١وﺣﺻﺻﻬم ﻓﻰ اﻷرﺎح اﻟﺳﻧو ﺔ ﻋن اﻷﻋوام ﻣن

عند ال

 ،٢٠١٢/٢٠٠٩وزﺎدة ﻣرﺗ ﺎﺗﻬم وﺣواﻓزﻫم وﻣ ﺎﻓ ﺗﻬم ،وﺗﺳو ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ
ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﯾن ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣؤﻫﻼت ﻋﻠ ﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ .وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك ﺗﻘدﻣت اﻟﻧﻘﺎ ﺔ

تداول

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻛ ﻣﺎو ﺎت طﻠب إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻣر زﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ

اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﺑو ازرة اﻟﻘو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻹﺟراء ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ودًﺎ .و ﺗﺎرﺦ
 ،٢٠١٢/١٠ /٢١طﻠﺑت ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎ ﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع ﻟﻠوﺳﺎطﺔ .وﻗدم اﻟوﺳ ﺗوﺻ ﺎت،

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

رﻓﺿﻬﺎ اﻟطرﻓﺎنٕ .وازاء ﺗﻌذر ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ودًﺎ ،طﻠﺑت اﻟﻧﻘﺎ ﺔ إﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ
اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ﺑداﺋـرة ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎ طﻧطﺎ " ﻣﺄﻣورﺔ ﺑﻧﻬﺎ " .وﻗﯾد ﻟدﯾﻬـﺎ ﺑرﻗ ـم ١
ﻟﺳﻧﺔ  ٤٦ﻗﺿﺎﺋ ﺔ )ﺗﺣ م ﻋﻣﺎﻟﻰ( .ﺗدووﻟت اﻟدﻋو أﻣﺎم ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م ،وﺣﺎل
ﻧظرﻫﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ  ،٢٠١٣/٥/٢٢دﻓﻌت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣواد )،١٧٩

 (١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ﻣن ﻗﺎﻧون

اﻟﻌﻣ ـ ـﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗ ـ ـم  ١٢ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٣وﺳﻘو اﻟﻣ ـ ـواد اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬ ـ ـﺎ

أرﻗـ ــﺎم ).(١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨
ٕواذ ﻗدرت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ﺑﺟﻠﺳﺔ  ،٢٠١٤/٢/١٩ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ ،ﻗررت اﻟﺗﺄﺟﯾﻞ
ﻟﺟﻠﺳﺔ  ،٢٠١٤/٣/١٩وﺻرﺣت ﻟﻠﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻓﺄﻗﺎﻣت

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ،أن اﻟﻣﺎدة ) (٣٠ﻣن ﻗﺎﻧون

رة إلك

صو

اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

تروني

اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ٤٨ﻟﺳﻧﺔ  ،١٩٧٩ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ

"ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أو ﺻﺣ ﻔﺔ

ة ال يع

اﻟدﻋو اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﻬﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﺣ م اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ،ﺑ ﺎن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون
ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ،واﻟﻧص اﻟدﺳﺗور اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ،وأوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـ ــﺔ" .وﻣؤد ذﻟك

تد بها

أن اﻟﻣﺷرع أوﺟب ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ أن ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار اﻹﺣﺎﻟﺔ أو ﺻﺣ ﻔﺔ

عند ال

اﻟدﻋو ﺑ ًﺎﻧﺎ ﻟﻠﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ ،و ًﺎﻧﺎ ﻟﻠﻧص اﻟدﺳﺗور
اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ،وأوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﺗﻠك اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺟوﻫر ﺔ ﻫﻰ اﻟﺗﻰ

تداول

ﺗُﻧﺑ ﻋن ﺟد ﺔ اﻟدﻋو  ،و ﻬﺎ ﯾﺗﺣدد ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺎح ﻟذو اﻟﺷﺄن  -وﻣن
ﺧﺻﻣﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )(٣٥
ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر
ً

ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ  -أن ﯾﺗﺑﯾﻧوا ﺎﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣﺎ

ﯾﻧﻔﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾﻞ ﻋﻧﻬﺎ .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎﻧت ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،ﺟﺎءت

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

ﺧﻠوا ﻣن ﺑ ﺎن اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ،وأوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ
ً
ﻟﻠﻣواد ) ١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨١ ،١٨٠ﻓﻘـ ـ ـرة (١٩٠ ،١٨٩ ،١

ﻣـ ـ ـن ﻗﺎﻧـ ـ ـون اﻟﻌﻣـ ـ ـﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾـ ـ ـﻪ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواد.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ١٢ﻟﺳﻧﺔ
 ٢٠٠٣ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " إذا ﻟم ﻘﺑﻞ اﻟطرﻓﺎن أو أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﻰ ﻗدﻣﻬﺎ
 ،ﺎن ﻷ

اﻟوﺳ

ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﯾﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﻠب اﺗﺧﺎذ

إﺟراءات اﻟﺗﺣ م ".

صو

وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٨٢ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺷ ﻞ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م ﻣن:

رة إلك

 -١إﺣد دواﺋر ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ

اﻟﺗﻰ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺣ ﻣﺔ

تروني

ﻓﻰ ﺑدا ﺔ ﻞ ﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ،واﻟﺗﻰ ﻘﻊ ﻓﻰ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣر ز اﻟرﺋ ﺳﻰ
ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ،وﺗﻛون ﻟرﺋ س ﻫذﻩ اﻟداﺋرة رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ.

ة ال يع

 -٢ﻣﺣ م ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ.

 -٣ﻣﺣ م ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ﺗﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧ ﺔ.

تد بها

 -٤ﻣﺣ م ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص.

وﻋﻠﻰ ﻞ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ واﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ واﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﯾﺧﺗﺎر

عند ال

ﻣﺣ ًﻣﺎ اﺣﺗ ﺎطًّﺎ ﺣﻞ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﺣ م اﻷﺻﻠﻰ ﻋﻧد ﻏ ﺎ ﻪ".

تداول

وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٨٧ﻋﻠﻰ أن " ﺗطﺑ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ،
ﻓﺈذا ﻟم ﯾوﺟـ ـ ـد ﻧص ﺗﺷرﻌﻰ ﻣ ن ﺗطﺑ ﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ ،ﺣ ـ ـ ـم اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌـ ـ ـر ،

ﻓﺈذا ﻟـ ـ ـم ﯾوﺟ ـ ـ ـ ـد ﻓ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣ ﺎد

اﻟﺷرﻌـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗوﺟـ ـ ـ ـ ـد

٤

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

ﻓ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣ ﺎد

اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـون اﻟطﺑ ﻌﻰ وﻗواﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اﻟﻌداﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة.
و ﺻدر اﻟﺣ م ﺄﻏﻠﺑ ﺔ اﻵراء ،ﻓﺈذا ﺗﺳﺎوت ﯾرﺟ

اﻟﺟﺎﻧب اﻟذ

اﻟرﺋ س ،و ون ﻣﺳﺑًﺎ و ﻌﺗﺑر ﻣﺛﺎ ﺔ ﺣ م ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ
ﺎﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ".

ﻣﻧﻪ

ﻌد ﺗذﯾﯾﻠﻪ

وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ،ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،وﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ
ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،وذﻟك ﺄن

ون اﻟﺣ م

صو

ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ
اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ،و ﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺎﺟﺗﻣﺎع ﺷرطﯾن ،أوﻟﻬﻣﺎ :أن

رر واﻗﻌًﺎ ﻗد ﻟﺣـ ـ ـ
ﻘﯾـ ـ ـم اﻟﻣدﻋ ـ ــﻰ اﻟدﻟـ ـ ـﯾﻞ ﻋﻠـ ـ ـﻰ أن ﺿـ ـ ـ ًا
أو ﻧظرًﺎ أو ﻣﺟﻬﻼً .ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :أن ون ﻣرد اﻷﻣر ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص

تروني

رة إلك

ﻣﺗوﻫﻣﺎ
رر
ﻪ ،وﻟ س ﺿـ ـ ـ ًا
ً

اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎﻧت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺗﻬد

ﻣن

ة ال يع

دﻋواﻫﺎ اﻟﺗﺣﻠﻞ ﻣن وﺟوب اﻟﻠﺟوء ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ  -اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧﻬﺎ -

إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ﺑﺗﺷ ﯾﻠﻬﺎ اﻟذ

ﻻ ﻐﻠب ﻋﻠ ﻪ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ،وأن

تد بها

ﯾﻧﻔﺗ ﻟﻬﺎ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،وﻧظر اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن،
وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺗﻐدو ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ

عند ال

اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩واﻟﺑﻧدﯾن  ٤ ،٣ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٢واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )(١٨٧

ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ١٢ﻟﺳﻧﺔ  .٢٠٠٣و ﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟدﻋو

تداول

اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﻣن
اﻋﺗ ﺎر ﺗﻘدم أﺣد طرﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﻠب
ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﺧﺻﻣﻪ ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓ ـ ـ ـﻰ ﻫ ـ ـ ـذﻩ اﻹﺟ ـ ـ ـراءات اﻟﺗﻰ
اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺣ مً ،ا
أﻣر ً

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

ﻟم ﻘﺑﻠﻬﺎ .وﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻧﺻﺎ اﻟﺑﻧدﯾـ ـن  ٤ ،٣ﻣـ ـن اﻟﻣـ ـﺎدة ) (١٨٢ﻣـ ـن ذﻟك
اﻟﻘﺎﻧـ ـون ﻣـ ـن اﺷﺗ ار أﻻ ون اﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ واﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر

ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻰ ﻋﺿو ﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ
اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ،ﻗد ﺳﺑ

اﺷﺗراﻛﻬﻣﺎ ﺄﯾـ ـﺔ ﺻـ ـورة ﻓـ ـﻰ ﺣث اﻟﻧـ ـزاع أو ﻣﺣﺎوﻟ ـ ـ ـﺔ

ﺗﺳو ﺗﻪ .وﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٧ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻣن
ﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ
ًا
اﻋﺗ ﺎر ﺣ م اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ.

ﻌد ﺗذﯾﯾﻠﻪ ﺎﻟﺻ ﻐﺔ

وﺣﯾث إن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺗﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ

صو

ﺟﺑر ﻋﻠﻰ أﺣد طرﻓﻰ اﻟﻧزاع ،ﺑﺟﻌﻞ اﻟﺗﺣ م ﺑد ﻼً ﻋن
اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﻓرض اﻟﺗﺣ م ًا
اﻷﺻﻞ ،وﻫو طرح اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ ﻷﺣد طرﻓﻰ اﻟﻧزاع

دون اﺷﺗ ار ﻣواﻓﻘﺔ اﻟطر

اﻵﺧر ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻓﺗﻘﺎد اﻟﻣﺣ م ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ

تروني

رة إلك

اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟـ ـ ـﺔ ﻓﺷـ ـ ـﻞ إﺟـ ـ ـراءات اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ واﻟوﺳﺎطﺔ،

ﻪ

اﻟذ

ﺗﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧ ﺔ ،واﻟﻣﺣ م ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟذ

ﯾﺧﺗﺎرﻩ

وزرﻫﺎ ،ﺷرطﻰ اﻟﺣﯾدة واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺗﻌﯾن ﺗواﻓرﻫﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر

ة ال يع

ﻧﺻﺎ اﻟﺑﻧدﯾن  ٣و  ٤ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧﻪ .ﻣﺎ ﺗﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ

ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٧ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ،ﺗﺣﺻﯾﻧﻪ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻋن

تد بها

ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟطﻌن ﻋﻠ ﻪ ،وﻧظرﻩ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﺣ ًﻣﺎ

عند ال

ﺎدر ﻋن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ  ،ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻞ  -وﻓ
ﺻ ًا
ﻣﻘﺗﺿ ﺎت ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ.

ﻣﺎ ﺗراﻩ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ -

تداول

وﺣﯾث إن اﻟ ﺎب اﻟ ار ﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟ ار ﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون

رﻗم  ١٢ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٣اﻟﻣﻌﻧون "ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ" ،اﻓﺗﺗﺣﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﻧص
اﻟﻣﺎدة ) ،(١٦٨اﻟذ ﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ،ﺗﺳر أﺣ ﺎم

٦

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

ﻫذا اﻟ ﺎب ﻋﻠﻰ ﻞ ﻧزاع ﯾﺗﻌﻠ

ﺷرو اﻟﻌﻣﻞ أو ظروﻓﻪ أو أﺣ ﺎم اﻻﺳﺗﺧدام ،ﯾﻧﺷﺄ

ﺑﯾن ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻞ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل ،و ﯾن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﻣﺎل أو ﻓر
ﻣﻧﻬم" .وأوﺟب ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) (١٦٩ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ طرﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟدﺧول ﻓﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺔ
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء
ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺳو ﺗﻪ ودًّﺎ ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗم اﻟﺗﺳو ﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ً
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ،أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة ) (١٧٠ﻣﻧﻪ ﻟﻠطرﻓﯾن أو أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم ﻘﺑﻞ اﻟطرﻓﺎن أو أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺗوﺻ ﺎت
اﻟﺗﻰ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟوﺳ  ،أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ،ﻷ

ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﯾﺗﻘدم

إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﻠب اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺣ م ،وﻟم ﺷﺗر ﻧص ﺗﻠك
اﻵﺧر ﻋﻠﻰ وﻟوج طر

اﻟﻣﺎدة ،أو اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟطر

اﻟﺗﺣ م .وﻣن

ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر ﺑﯾﻧت اﻟﻣﺎدة ) (١٨٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﺗﺷ ﯾﻞ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م،

رة إلك

صو

وﺗﺿم ﻓﻰ ﻋﺿو ﺗﻬﺎ ﻣﺣ ًﻣﺎ ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ ،وآﺧر ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ﺗﺧﺗﺎرﻩ
اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧ ﺔ ،وﻣﺣ ًﻣﺎ ﺛﺎﻟﺛًﺎ ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص.

وﻟم ﯾرد ﻓﻰ ﻧص ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ،أو اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻟﻬﺎ ،اﺷﺗ ار أﻻ ون اﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر

تروني

ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ،واﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻰ ﻋﺿو ﺔ ﻫﯾﺋﺔ

اﻟﺗﺣ م ﻗد ﺳﺑ اﺷﺗراﻛﻪ ﺄ ﺔ ﺻورة ﻓﻰ ﺣث اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳو ﺗﻬﺎ .وأﺟﺎزت

ة ال يع

اﻟﻣﺎدة ) (١٨٨ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻟﻛﻞ ﻣن طرﻓﻰ اﻟﻧزاع أن طﻌن ﻓﻰ ﺣ م

اﻟﺗﺣ م أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺎﻟﺷرو

واﻷوﺿﺎع واﻹﺟراءات ذاﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ

تد بها

ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ٢٧ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٩٤
وﻧﺎطت اﻟﻣﺎدة ) (١٩٠ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﺑﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م ﻧظر اﻹﺷ ﺎﻻت
ﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘ ﺎﻀﻰ

ﺭﻴ ﺎ ﺼﻠﻴﺎ ﻟﻔ

ﻤﻨﺎﺯﻋﺎ

ﺍﻟ ﻤ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭ ﻓﺭ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ١٦٨ﻤ ﺍﻟ ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺎﺭ ﺫﻜﺭ ﻤ ﻤﻀﻤﻭﻨ ﺎ .

تداول

ﻨ

ﺒﻭﺼﻔ

عند ال

ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨ ﺎ  .ﻭﻤ

ﻡ ﻴﻜﻭ ﻹﻋﻤﺎ

ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭ ﺒﻴﺎﻨ ـﺎ

وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور  -ﺑﻧص ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺳﻌﯾن  -ﻗد ﻔﻞ ﻟﻛﻞ ﻣواطن
ﺣ

اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﻗﺎﺿ ﻪ اﻟطﺑ ﻌﻰ ،ﻣﺧوﻻً إ ﺎﻩ ﺑذﻟك أن ﺳﻌﻰ ﺑدﻋواﻩ إﻟﻰ ﻗﺎض

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

ون ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﻻ ﺳﺗﻬﺎ ،ﻣﻬ ﺄ دون
ﻏﯾرﻩ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،ذﻟك ﻓﺈن ﻟﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻏﺎ ﺔ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ ،ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺗرﺿ ﺔ

اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺎﺿﻞ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿون ﻣن أﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻟﺟﺑر اﻷﺿرار اﻟﺗﻰ

أﺻﺎﺑﺗﻬم ﻣن ﺟراء اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ

ﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬم اﻟﻘﺎﻧون واﻟدﺳﺗور ،ﻓﺈذا

ﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻘﯾود ﺗﻌوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺗﺣول دوﻧﻬﺎ ﺎن ذﻟك إﺧﻼﻻً ﺎﻟﺣﻣﺎ ﺔ

اﻟﺗ

ﺎر ﻟﺷﻌﯾرة اﻟﻌدل ﻓﻰ ﺟوﻫر ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ.
ﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻬذا اﻟﺣ ٕواﻧ ًا

وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣطرد ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓ اﻟﺗﺣ م ﻫو

صو

ﻋرض ﻧزاع ﻣﻌﯾن ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ُﻣﺣ م ﻣن اﻷﻏ ﺎر ُﻌﯾن ﺎﺧﺗ ﺎرﻫﻣﺎ أو ﺑﺗﻔو ض
ﻣﻧﻬﻣﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺷرو ﺣدداﻧﻬﺎ ،ﻟ ﻔﺻﻞ ﻫذا اﻟﻣﺣ م ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧزاع ﻘرار

رة إلك

وﻗﺎطﻌﺎ ﻟداﺑر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ
ﻣﺟردا ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻣﻞ،
ون ﻧﺎﺋًﺎ ﻋن ﺷﺑﻬﺔ اﻟﻣﻣﺎﻷة،
ً
ً
ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﺗﻰ أﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن إﻟ ﻪ ،ﻌد أن ﯾدﻟﻰ ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﺗﻔﺻ ﻼً ﻣن

تروني

ﺧﻼل ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ .وﻻ ﯾﺟوز ﺣﺎل أن ون اﻟﺗﺣ م إﺟ ﺎرًّﺎ ُﯾذﻋن

ة ال يع

إﻟ ﻪ أﺣد اﻟطرﻓﯾن ،إﻧﻔﺎ ًذا ﻟﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ آﻣرة ،ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ ،وذﻟك

ﻗﺎﺋﻣﺎ أو ﻣﺣﺗﻣﻼً ،ذﻟك أن اﻟﺗﺣ م ﻣﺻدرﻩ اﻻﺗﻔﺎق،
ﺳواء ﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣ م ﻧز ً
اﻋﺎ ً

تد بها

إذ ﺣدد طرﻓﺎﻩ  -وﻓًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎﻣﻪ  -ﻧطﺎق اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،أو اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺧﻼﻓ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻣ ن أن ﺗﻌرض ﻟﻬﻣﺎٕ ،واﻟ ﻪ ﺗرﺗد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾ ﺎﺷرﻫﺎ

عند ال

اﻟﻣﺣ ﻣون ﻋﻧد اﻟﺑت ﻓﯾﻬﺎ ،و ﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺗﻛﻣون ﺎﻟﻧزول ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓ ﻪ،

تداول

وﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺗﻧﻔﯾ ًذا ﺎﻣﻼً وﻓًﻘﺎ ﻟﻔﺣواﻩ ،ﻟﯾؤول اﻟﺗﺣ م إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻧ ﺔ ﻟﻬﺎ طﺑ ﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ
ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻧزاع ﻣﺑﻧﺎﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺣﻞ اﻫﺗﻣﺎم ﻣن أطراﻓﻬﺎ ،ور ﯾزﺗﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص
ﺳﺗﻣد اﻟﻣﺣ ﻣون ﻣﻧﻪ ﺳﻠطﺎﺗﻬم ،وﻻ ﯾﺗوﻟون ﻣﻬﺎﻣﻬم ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻣن اﻟدوﻟﺔ .و ﻬذﻩ

ﻧظﺎﻣﺎ ﺑد ﻼً ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓﻼ ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ،ذﻟك أن ﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﻣﺛﺎ ﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺣ م ﻌﺗﺑر ً

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ ﻪ ﺗﻧﺣ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋن ﻧظر اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻰ اﻧﺻب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣ م ،اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻣن أﺻﻞ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟوﻻ ﺔ اﻟﻘﺿﺎء.
وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن

ون اﻟﺗﺣ م

إﺟ ﺎرًّﺎ ﯾذﻋن ﻟﻪ أطراﻓﻪ أو ﻌﺿﻬم إﻧﻔﺎ ًذا ﻟﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ آﻣرة ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ

ﺧﻼﻓﻬﺎ ،ذﻟك أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻟﺗﺣ م ،ﺄﺳﻠوب ﻟﻔض
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻐﺎﯾر طر

اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻌﺎد  ،ﻫﻰ ﻗﺎﻋدة اﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﺗﻧﺑﻧﻰ إرادة اﻷط ار

ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬﺎ وأﺣ ﺎﻣﻬﺎ ،ﺳواء ﺗوﺟﻬت ﻫذﻩ اﻹرادة اﻟﺣرة إﻟﻰ اﺧﺗ ﺎر اﻟﺗﺣ م
ﺳﺑ ﻼً ﻟﻔض ﻧزاع ﻗﺎﺋم ﺑﯾﻧﻬم ،أو ﻟﻔض ﻣﺎ ﻋﺳﺎﻩ أن ﻘﻊ ﻣﺳﺗﻘ ﻼً ﻣن ﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬم

ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺔ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﺗﻧ ﻌث ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﯾن

صو

اﻟذﯾن ﯾﻠﺗزﻣون ﺣدود وأﺣ ﺎم ﻣﺎ اﺗﻔ ﻋﻠ ﻪ أط ار

اﻟﺗﺣ م .وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺗﺣ م

رة إلك

ﻧظﺎﻣﺎ ﺑد ﻼً ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻼ ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ،ﻷن ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ ﻪ أن ﺗﻌزل
ﻌﺗﺑر
ً
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن أﺻﻞ ﺧﺿوﻋﻬﺎ
اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋن ﻧظر اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗ اﻧﺻب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣ م
ً

تروني

ﻗﺳر ﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ آﻣرة
ﻟوﻻﯾﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع ﻔرض اﻟﺗﺣ م ًا
اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟذ ﻔﻠﻪ
دون ﺧ ﺎر ﻓﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓﺈن ذﻟك ُﻌد
ً

ة ال يع

اﻟدﺳﺗور ﻟﻛﻞ ﻣواطن ﺑﻧص ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺳﻌﯾن اﻟﺗﻰ أﻛدت أن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ

اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺣﺻـ ـ ـول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾـ ـ ـﺔ دون ﻗﯾـ ـ ـود ﺗﻌﺳـ ـ ـر اﻟﺣﺻـ ـ ـول ﻋﻠﯾﻬـ ـ ـﺎ
ﺑﻬﺎ ﺳ ﺎدﺗﻪ.

تد بها

أو ﺗﺣول دوﻧﻬﺎ ﻫو أﺣد اﻟﺣﻘوق اﻟﺟوﻫرﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ،وﺗﺗﺣﻘ

عند ال

ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘ ـ ـدم ،و ﺎن ﻣ ـ ـؤد ﻧص اﻟﻣ ـ ـ ـ ـﺎدة ) (١٧٩ﻣ ـ ـ ـ ـن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ

تداول

 -اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ  -أﻧﻪ إذا ﻟم ﻘﺑﻞ أ

ﻣن اﻟطرﻓﯾن اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﻰ ﻗدﻣﻬﺎ

اﻟوﺳ  ،ﺎن ﻟﻪ أن ﯾﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،طﻠب اﺗﺧﺎذ إﺟراءات
اﻟﺗﺣ م ،ﻓﺗﻘوم ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻧزاع اﻟﺟﻣﺎﻋﻰ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻣﺷ ﻠﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻧص

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

اﻟﻣﺎدة ) (١٨٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ،وﺗﺧﺗص اﻷﺧﯾرة ﺑﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ دون ﻣﺣﺎﻛم
ون ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻗد ﻋطﻞ ﺣ

اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد  .وﻣن ﺛم،

طر اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻰ اﺗﺧذت إﺟراءات اﻟﺗﺣ م ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻣن اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ ﻗﺎﺿ ﻪ
اﻟطﺑ ﻌﻰ ،إذ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺧ ﺎر اﻟﺗﺣ م اﻟﻣﻘﯾد ﺎﻟﺷرو واﻟﺿوا

اﻟﻣﻧﺻوص

ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون وﺳﯾﻠﺔ ﺟﺑرﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﻓض ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ إﻻ
ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ،ﻧﺎﺋًﺎ ﺑذﻟك ﻋن طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗﺣ م ،ﻣﻧﺎﻓًﺎ ﻷﺻﻞ وﻧﻪ ﻻﯾﺗوﻟد إﻻ ﻋن إرادة
طﺎ و رًﻫﺎ ،وﻣن ﺛم ﻐدو ﺗﻘدم أﺣد طرﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ
ﺣرة واﻋ ﺔ ،وﻻ ﯾﺟوز إﺟراؤﻩ ﺗﺳﻠ ً

ﻣﻠزﻣﺎ
أﻣر
اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ طﻠب اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺣ م ًا
ً
ﻣﻧﺗﻘﺻﺎ
ﻟﺧﺻﻣﻪ ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات وﻟو ﻟم ﻘﺑﻠﻬﺎ ،ﻣﻌطﻼً ﻟﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ،
ً

صو

ﻣﺗﻌﯾﻧﺎ.
ﻣﻧﻪ ،ﻣﺎ ون ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ  -ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﺑ ﺑ ﺎﻧﻪ -
ً

رة إلك

وﻣن ﺣﯾث إن ﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﺻﻞ إﻧﺻﺎًﻓﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ وﻓ
ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٩٧ﻣن اﻟدﺳﺗور ،ﺗﻣﺗد ﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻞ ﺧﺻوﻣﺔ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ،أًّﺎ ﺎﻧت

تروني

طﺑ ﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺟﻧﺎﺋًّﺎ ﺎن أو ﻣدﻧًّﺎ أو ﺗﺄدﯾﺑًّﺎ ،إذ إن اﻟﻧظر ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﻣﺎت

ة ال يع

وﺣﺳﻣﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن إﺳﻧﺎدﻩ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎء أو ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون

اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻌد أن ﻔﻞ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﺣﯾدﺗﻬﺎ وأﺣﺎ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﻬﺎ
ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺣ

ﻞ ﺧﺻم ﻓﻰ ﻋرض دﻋواﻩ وطرح

تد بها

أدﻟﺗﻬﺎ ،واﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻓرص ﯾﺗﻛﺎﻓﺄ أطراﻓﻬﺎ ،ﻟ ون ﺗﺷ ﯾﻠﻬﺎ

عند ال

ﻣﺣددا
وﻗواﻋد ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ وطﺑ ﻌﺔ اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،و ﻔ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻣﻼً،
ً

ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺗﻘدﻣًّﺎ ﯾﻠﺗﺋم ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﺣﺿرة.
ﻟﻠﻌداﻟﺔ
ً

تداول

وﺣﯾث إن ﻣؤد

ﺣ

اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) (٩٧ﻣن

ﻣﻧﺻﻔﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﺗرﺿ ﺔ
اﻟدﺳﺗور ،أن ﻟﻛﻞ ﺧﺻوﻣﺔ  -ﻓﻰ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻣطﺎﻓﻬﺎ  -ﺣﻼً
ً
اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ رد اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻬﺎ .وﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ

٦

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

اﻟﺗرﺿ ﺔ أن ون ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻣواﻓًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ،وﻫﻰ ﻻ ﺗﻛون ذﻟك إذا ﺎن
ﻣﻌﺎ ،ذﻟك أن
ﺗﻘررﻫﺎ ً
ﻋﺎﺋدا إﻟﻰ ﺟﻬﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ أو ﺣﯾدﺗﻬﺎ أو ﻫﻣﺎ ً
ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺿﻣﺎﻧﺗﯾن -وﻗد ﻓرﺿﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم -ﺗﻌﺗﺑران ً
اﻟﺗﻘدﯾرﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظ م اﻟﺣﻘوق ،وﻣن ﺛم ﯾﻠﺣ اﻟ طﻼن ﻞ
ﺗﻧظ م ﺗﺷرﻌﻰ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﻣﺎ.

وﺣﯾث إن اﺳﺗﻘﻼل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م ﻓ ﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻟ س
داﺋر ﻓﻰ ﻓراغ ،ﺑﻞ ﯾﺗﺣدد ﻣﺿﻣوﻧﻪ  -ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟطﻌن اﻟراﻫن  -ﻣﻔﻬوم
اﺳﺗﻘﻼﻻً ًا
اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻧو ﺑﻬﺎ أﺻﻼً ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء ،وﻗد ﺟر

صو

ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ وﺣﯾدﺗﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺗﺎن ﺗﻧﺻ ﺎن

رة إلك

ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﺎ ﻔﻞ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ،وﻫﻣ ـ ـ ـﺎ ﺑذﻟك ﻣﺗﻼزﻣﺗﺎنٕ .واذا ﺟﺎز
ً
اﻟﻘ ـ ـ ـول -وﻫو ﺻﺣ  -ﺄن اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻻ ﺳﺗﻘ م اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺣًﻘﺎ وﻋدﻻً

تروني

أﻣر
إذا ﺧﺎﻟطﺗﻬﺎ ﻋواﻣﻞ ﺗؤﺛر ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﻓﻘد ﺻﺎر ًا
ﻣﻘﺿًﺎ أن ﺗﺗﻌﺎدل ﺿﻣﺎﻧﺗﺎ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ وﺣﯾدﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ

تد بها

ة ال يع

ﻣﻌﺎ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﻌﻠو
ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق اﻧﺗﺻﺎًﻓﺎ ﻟﺗﻛون ﻟﻬﻣﺎ ً
ﻗدر.
إﺣداﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر أو ﺗﺟﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺗﺿﺎﻣﻣﺎن ﺗﻛﺎﻣﻼً وﺗﺗﻛﺎﻓ ن ًا

ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،و ﺎن اﻟﺑﯾن ﻣن ﻧﺻﻰ اﻟﺑﻧدﯾن  ٣و ٤ﻣن اﻟﻣﺎدة )(١٨٢

اﻟﻣﺧﺗﺎر ن ﺄ

عند ال

ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر ،أﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﺷﺗرطﺎ ﻋدم ﺳﺎ ﻘﺔ اﺷﺗراك اﻟﻣﺣ ﻣﯾن

ﺻورة ﻓﻰ ﺣث اﻟﻧزاع أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳو ﺗﻪ ﻗﺑﻞ ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ

تداول

اﻟﺗﺣ م ،ﻣﻣﺎ ﺿﻣن ﻋدم اﺗﺻﺎل أ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﺗﺻﺎﻻً ﺳﺎ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد
وﻻ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﯾﻬﻣﺎ ،ﻓﺈن ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺎﻓﻰ ﻗ م اﻟﻌدل وﻣ ﺎدﺋ ـ ـ ـ ـﻪ و ﻧﺗﻬك ﺿﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺣﯾدة اﻟﺗﻰ ﻘﺗﺿﯾﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﻌﻣـ ـ ـ ـ ـﻞ اﻟﻘﺿﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻓر ـ ـ ـ ـ ـ ﻣن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن،

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

٦١

وﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٩٧ﻣن
وﻣﻧطوًﺎ ﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ،
ً
اﻟدﺳﺗور ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ.
وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟﻧﻌﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٧ﻣن

ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻟﺣ

اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ

ﻘﺻرﻩ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ

ﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ
ًا
اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ،واﻋﺗ ﺎر ﺣ ﻣﻬﺎ
ﻌد ﺗذﯾﯾﻠﻪ ﺎﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ،ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﻷﺻـ ـ ـﻞ ﻓﻰ
ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓ ـ ــﻰ ﺗﻧظ ﻣﻪ ﻟﺣـ ـ ـ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﺔ ،ﺟوﻫرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ
اﻟﺗﻰ ﯾﺟرﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻟﻣوﺿوع ﻣﺣﻞ اﻟﺗﻧظ م ﻻﺧﺗ ﺎر
أﻧﺳﺑﻬﺎ ﻟﻔﺣواﻩ ،وأﺣراﻫﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ

اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ ،وأﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺄﻛﺛر
ون

رة إلك

صو

اﻟﻣﺻﺎﻟ وزًﻧﺎ ،وﻟ س ﻣن ﻗﯾد ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﺷرة اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ إﻻ أن
ﺗﺧوﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﯾﻧ ﻐﻰ
اﻟدﺳﺗور ذاﺗﻪ ﻗد ﻓرض ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ ﺿوا ﻣﺣددة ﺗﻌﺗﺑر
ً

تروني

اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ،وﻓﻰ إطﺎر ﻗ ﺎﻣﻪ ﺑﻬذا اﻟﺗﻧظ م ﻻ ﯾﺗﻘﯾد اﻟﻣﺷرع ﺑﺈﺗ ﺎع أﺷ ﺎل ﺟﺎﻣدة ﻻ ﯾرم
ﻋﻧﻬﺎ ،ﺗﻔرغ ﻗواﻟﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺻورة ﺻﻣﺎء ﻻ ﺗﺑدﯾﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،ﺑﻞ ﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﻐﺎﯾر ﻓ ﻣﺎ

ة ال يع

ﺑﯾﻧﻬﺎ ،وأن ﻘدر ﻟﻛﻞ ﺣﺎل ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻔﺎﻫ م ﻣﺗطورة ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ

اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﯾ ﺎﺷر اﻟﺣ ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ،و ﻣﺎ ﻻ ﺻﻞ إﻟﻰ إﻫدارﻩ،
طﺎ طﻠ
ون إﻓ ار ً

ﻟ ظﻞ ﻫذا اﻟﺗﻧظ م ﻣرًﻧﺎ ،ﻓﻼ
اﻣﺎ،
اﻧﺣ ارًﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﻋن أﻫداﻓﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻔر ً
طﺎ ﻣﺟﺎﻓًّﺎ ﻟﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻷﻣرن ﻗو ً
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﺷ ﻼً ﻟﻠﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺣ ﻓﻰ ﺻورﺗﻬﺎ اﻷﻛﺛر
اﻟﺗز ً

تد بها

اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻣن ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ

عند ال

اﻋﺗداﻻً .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺿﻣﺎن ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ ﻏﺎﯾﺗﻪ أن ﯾﺗم اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ
ﺎﺳﺗطﺎﻟﺗﻬﺎ ﻞ ﺣد ﻣﻌﻘول ،وﻻ

تداول

اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻌد ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز
ون ﻗﺻرﻫﺎ ﻣﺗﻧﺎﻫًّﺎ .وﻗﺻر ﺣ

اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ

اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻰ ﻓﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة ،ﻫو ﻣﻣﺎ ﺳﺗﻘﻞ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻘدﯾرﻩ

٦

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ
ﻣراﻋﺎة أﻣرن أوﻟﻬﻣﺎ :أن ون ﻫذا اﻟﻘﺻر ً
طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﯾﻬﺎ .وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :أن ﺗﻛون اﻟدرﺟﺔ اﻟواﺣدة
ﻣﺣ ﻣﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻰ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺷ ﯾﻠﻬﺎ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ واﻟﻘواﻋد
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،وأن

ون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻋﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧزاع

ﺟﻣ ﻌﻬﺎ اﻟواﻗﻌ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻓﻼ ﺗراﺟﻌﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺧﻠص إﻟ ﻪ ﻣن ذﻟك أ ﺔ ﺟﻬﺔ

أﺧر  ،وﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻣن زاو ﺔ دﺳﺗورﺔ اﻧﻔﺗﺎح طـ ـ ـرق اﻟطﻌـ ـ ـن ﻓﻰ اﻷﺣ ﺎم
أو ﻣﻧﻌﻬﺎ إﻻ وﻓ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻟ س ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ.
وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ذﻟك ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﻟﻛﻞ ﻣواطن ﺣ
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎض

ون ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑ ﻌﺔ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺿوء

صو

ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﻻ ﺳﺗﻬﺎ ،ﻣﻬ ﺄ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،وﻫذا اﻟﺣ ﻣﺧول ﻟﻠﻧﺎس ﺟﻣ ًﻌﺎ،

رة إلك

ﻓﻼ ﯾﺗﻣﺎﯾزون ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻰ ذﻟكٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﺗﻛﺎﻓﺄ ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺳﻌﯾﻬم
ور ﻋﻠﻰ ﻌﺿﻬم،
ﻟرد اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم ،ﻓﻼ ون اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬذا اﻟﺣـ ـ ـ ﻣﻘﺻـ ـ ـ ًا

تروني

ﻧﻔر ﻣن
ﻣﺣﻣﻼ ﻌواﺋ ﺗﺧص ًا
وﻻ ﻣﻧﺻرًﻓﺎ إﻟﻰ أﺣوال ﺑذاﺗﻬﺎ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻬﺎ ،وﻻ
ً
طﺎ وﻓ
اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن دون ﻏﯾرﻫم ،ﺑﻞ ﯾﺗﻌﯾن أن ون اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺣ  ،ﻣﻧﺿ ً

ة ال يع

أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻻ ﺗﻣﯾﯾـ ـ ـز ﻓﯾﻬـ ـ ـﺎ ،وﻓﻰ إطـ ـ ـﺎر ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺗﻧظ ﻣـ ـ ـﻪ،

وﻻ ﺗﺻﻞ ﻓﻰ ﻣداﻫﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺻﺎدرﺗﻪ.

تد بها

وﺣﯾث إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،و ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد وﺻﻒ ﺣ م ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م،

عند ال

ﻓﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٧ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﺄﻧﻪ " ﻌﺗﺑر
ﻣﺛﺎ ﺔ ﺣ م ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ

ﻌد ﺗذﯾﯾﻠﻪ ﺎﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ " ،وذﻟك

تداول

إﻋﻣﺎﻻً ﻟﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﻧظ م اﻹﺟراﺋﻰ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ

اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺎم أﻣﺎم ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ،ﺄن وﺿﻊ ﻟﻠﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ
ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﺗداﻋﻰ ،ﻣن ﺧﻼل ر
ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﯾن أﻣﺎﻣﻬﺎ
ً

ﻫذا اﻟﺗﻧظ م اﻹﺟراﺋﻰ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

٦

ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﺎﻟﻐﺎ ﺎت اﻟﺗﻰ اﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷـ ـ ـ ـ ـرع ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻧظ م ،اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺛﻞ  -ﻋﻠﻰ

ﻣﺎ ﯾﺗﺿ ﺟﻠًّﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون  -ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن
طر إﻗﺎﻣﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺣ م ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻰ ﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻣﺎ ﺳﺗﻠزﻣﻪ ذﻟك ﻣن

ﺣﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻔ ﻣﻊ اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ ،واﻟﺗﻰ ُﻌﺗﺑر

ﻋﻧﺻر ﺟوﻫرًﺎ ﻓﻰ ﺣﺳﻣﻬﺎ ،وﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳًّﺎ ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ
ًا
اﻟزﻣن
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﻓﻰ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻔﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺣ
ﻣﻧﺻﻔﺎ ﯾرد
اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ،ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺣﻼً
ً
اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ،وﻓ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻻ ﺗﻘ م ﻓﻰ ﻣﺟﺎل

رة إلك

صو

ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﻬًّﺎ ﻋﻧﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻔ ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ
ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ًا
اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻧﻣ ﻟﺗﻧظ م إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ،دون اﻟﺗﻘﯾد ﻘﺎﻟب ﺟﺎﻣد
ﺣ م إطﺎر ﻫذا اﻟﺗﻧظ م .وﻣن ﺛم ﺗﻛون اﻟﻣﻐﺎﯾرة اﻟﺗﻰ اﺗ ﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﺗﻧظ ﻣﻪ

تروني

ﻹﺟراءات ﻓض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ أﻣﺎم ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﺣ م ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ
ﯾرﺗ

ة ال يع

ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﺗﻌ س أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ،ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺑررة ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻒ
ﺎﻷﻏراض اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗوﺧﺎﻫﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

تد بها

) (١٨٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،أﺟﺎزت ﻟﻛﻞ ﻣن طرﻓﻰ اﻟﻧزاع أن طﻌن ﻋﻠﻰ
ﺣ م اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ،واﻟﺗﻰ ﺗﻣﻠك – وﻓًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )(٢٥١

عند ال

ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت – وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك اﻟﺣ م .وﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك ﺗﻧﺗﻔﻰ ﻗﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﻣﺑدأ

تداول

ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ
اﻟﻣﺳـ ـﺎواة أو ﺗﻘﯾﯾد ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ .وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌـ ـ ـون ﻓ ﻪ ﻻ ون ً

ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة ) (٩٧ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ  ، ٢٠١٤ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ أ أﺣ ﺎم أﺧر ﻣن

ﻫذا اﻟدﺳﺗور ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض ﻫذا اﻟﻧﻌﻰ.

٦٤

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب ﺳﻘو اﻟﻣواد )،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨

 (١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٢

ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٣ﻓﺈن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن طﻠب اﻟﺳﻘو ﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾﻞ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،ﻓ ﻣﺎ ﻟو ﻗﺿت ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص

ﻣﻌﯾن ،ورﺗﺑت اﻟﺳﻘو ﻟﻠﻣواد اﻷﺧر اﻟﻣرﺗ طﺔ ﻪ ارﺗ ﺎ ًطﺎ ﻻ ﻘﺑﻞ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ،وﻫو أﻣر

ﺗﻘﺿﻰ ﻪ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم طﻠ ﻪ اﻟﺧﺻوم .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك،
و ﺎن اﻟﻌوار اﻟذ أﺻﺎب ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩واﻟﺑﻧدﯾن  ٤ ،٣ﻣن اﻟﻣﺎدة )(١٨٢
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﻻ ﺳﺗطﯾﻞ أﺛرﻩ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺣ م اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ،إذا ﺗواﻓ طرﻓﺎ

اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺗﺣ م ،وروﻋ ـ ــﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﺎر ن

صو

ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ وﻋ ـ ــن اﻟ ـ ــو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺎ ﻔﻞ ﺣ ﺎدﻫﻣﺎ ،ﻌدم اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺄ ﺔ

رة إلك

ﺻورة ﻓﻰ ﺣث اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ذاﺗﻬﺎ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳو ﺗﻬﺎ .وﻣن ﺛم ﻻ ﯾوﺟد ارﺗ ﺎ ﻻ ﻘﺑﻞ

اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﯾن أﺣ ﺎم ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن ،وﻧﺻوص اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣ م ﺳﻘوطﻬﺎ.

تروني

ة ال يع

ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ :

ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ

تد بها

أوﻻً :ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٧٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ ،اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

 ١٢ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٣ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻋﺗ ﺎر ﺗﻘدم أﺣد طرﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ

عند ال

ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﺧﺻﻣﻪ
إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ ،اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﻠب اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺣ مً ،ا
أﻣر ً
ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ،وﻟو ﻟم ﻘﺑﻠﻬﺎ.

تداول

ﺛﺎﻧًﺎ :ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﺑﻧدﯾن  ٣و ٤ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ﻓ ﻣﺎ
ﻟم ﯾﺗﺿﻣﻧﺎﻩ ﻣن اﺷﺗ ار  ،أﻻ ون اﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ،و ذﻟك
اﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻓﻰ ﻋﺿو ﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م ،اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ) ١٩ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ  ١٧ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠٢١

اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ،ﻗد ﺳﺑ

٦

اﺷﺗراﻛﻬﻣﺎ ،ﺄ ﺔ ﺻورة ،ﻓﻰ ﺣث

اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ـ ـﺔ ذاﺗﻬﺎ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳو ﺗﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺛًﺎ :رﻓض ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻣن طﻠ ﺎت.

ار ًﻌﺎ :إﻟزام اﻟﺣ وﻣﺔ ﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ

ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ

صو
رة إلك
تروني
ة ال يع
تد بها
عند ال
تداول

