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  اإلجراءات
ة  ت، أودع٢٠١٤بتارخ السادس عشر من مارس سنة   ةالمدعالشر

تاب فة هذه الدعو قلم  ا، طال صح مة الدستورة العل عدم  ةالمح م  الح
، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩دستورة المواد (

القانون رقم ١٩٠، ١٨٩ . وسقو ٢٠٠٣لسنة  ١٢)، من قانون العمل الصادر 
طة بها ، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨(، أرقام المواد المرت

  من ذلك القانون. )١٧٨، ١٧٦، ١٧٥
  

م برفض الدعو  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   .وقدمت هیئة قضا
عد تحض   برأیها. اأودعت هیئة المفوضین تقررً  ،یر الدعو و

مة محضر الجلسةالمبین  النحووُنظرت الدعو على  ، وقررت المح
م فیها بجلسة الیوم.    إصدار الح

  

  احملكمة
  عد االطالع على األوراق والمداولة.

فة الدعو على ما یتبین من  -تتحصــــل  حیث إن الوقائع وسائر  صح
ة أن نزاًعا قد نشبفى  – األوراق ین بین الشر ة و  ،خمسة وأرعین عامالً  المدع
حول امتناعها عن صر عالواتهم العاملین لدیها،  من ،اإلعاقة  من ذو 

ة عن عام  ة عن األعوام من  ى، وحصصهم ف٢٠١١االجتماع األراح السنو
ا٢٠٠٩/٢٠١٢ تهمت، وزادة مرت اف ة الحالة الوظهم وحوافزهم وم ة ، وتسو ف

ا أثناء الخدمة ة إوعلى  .للحاصلین منهم على مؤهالت عل ثر ذلك تقدمت النقا
طلب  ات  ماو الك زة لعالقات العمل والمفاوضة إالعامة للعاملین  لى اإلدارة المر

ة النزاع ودً  ة لتسو ة بوزارة القو العاملة إلجراء مفاوضة جماع تارخ الجماع ا. و
ة إحالة النز اتلك طلبت ، ١٠/٢٠١٢/ ٢١ اتلنقا ، اع للوساطة. وقدم الوس توص
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ة النزاع ودً  ة إحالرفضها الطرفان. وٕازاء تعذر تسو إلى هیئة  تها، طلبت النقا
م العمال مة استئنا طنطا ـبدائ ىالتح  ١م ــا برقـلدیه . وقید" مأمورة بنها" رة مح

م عمال ٤٦لسنة  ة (تح م، وحال أمام ه). تدوولت الدعو ىقضائ یئة التح
عدم دستورة المواد ( ،٢٢/٥/٢٠١٣لسة نظرها بج ة  ة المدع ، ١٧٩دفعت الشر

من قانون  )١٩٠، ١٨٩، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠
القانون رقــــالعم طة بهــــ، وسقو الم٢٠٠٣لسنة  ١٢م ــــل الصادر  ا ــــواد المرت
). ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨( أرقــــام

م العمالإ و  ة الدفع، قررت التأجیل  ،١٩/٢/٢٠١٤جلسة ب ىذ قدرت هیئة التح جد
ة بإقامة الدعو ال ،١٩/٣/٢٠١٤لجلسة  ة المدع ، فأقامت دستورةوصرحت للشر

  .المعروضةالدعو 
  

مة، أن المادة ( وحیث إن ) من قانون ٣٠المقرر فى قضاء هذه المح
القانون رقم ال ا الصادر  مة الدستورة العل ، تنص على أنه ١٩٧٩لسنة  ٤٨مح

فة  ا أو صح مة الدستورة العل اإلحالة إلى المح "یجب أن یتضمن القرار الصادر 
م المادة  قةالدعو المرفوعة إلیها وفًقا لح ان النص التشرعى المطعون السا ، ب
مؤد ذلك و  .مخالفته، وأوجه المخالفـــــة" عدم دستورته، والنص الدستور المدعى

فة  أن المشرع أوجب لقبول الدعو الدستورة أن یتضمن قرار اإلحالة أو صح
اًنا للنص الدستور  عدم الدستورة، و ه  اًنا للنص التشرعى المطعون ف الدعو ب

انات الجوهر  ار أن تلك الب اعت ة هى التى المدعى مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، 
ها یتحتُ  ، و ة الدعو ومن  -  دد موضوعها، حتى یتاح لذو الشأننب عن جد

ومة التى تعتبر خصًما فى الدعو الدستورة  ) ٣٥إعماًال لنص المادة (بینهم الح
مة ما  -  من قانون هذه المح افة جوانب المسألة الدستورة المعروضة  أن یتبینوا 

انت  ینفى التجهیل عنها. ان ذلك، و فة الدعو المعروضمتى  ة، جاءت صح
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ة  خلًوا النس ان النصوص الدستورة المدعى مخالفتها، وأوجه هذه المخالفة  من ب
) ١٩٠، ١٨٩، ١رة ـــــفق ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٨٠د (للموا
عدم قبول الدعو  ه،ـــــل المشار إلیـــــون العمـــــن قانـــــم مما یتعین معه القضاء 

ة لهذه المواد.   النس
  

لسنة  ١٢القانون رقم قانون العمل الصادر ) من ١٧٩ن المادة (إوحیث 
ات الت " هتنص على أن  ٢٠٠٣ قبل الطرفان أو أحدهما التوص قدمها  ىإذا لم 
ان أل الوس طلب اتخاذ منهما أن یتقدم إلى الجهة اإلدارة المخ ،  تصة 

م   ". إجراءات التح
  

ل ١٨٢وتنص المادة ( م من:) على أن " تش   هیئة التح
مة  ىإحد دوائر محاكم االستئنا الت - ١ ة لكل مح ة العموم تحددها الجمع

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

م عن صاحب العمل.  - ٢   مح
م النقاب - ٣ م عن التنظ ة.تختار  ىمح ة العامة المعن   ه النقا
م عن الوزارة المختصة یختاره الوزر المختص. - ٤   مح

م النقاب ل من صاحب العمل والتنظ والوزارة المختصة أن یختار  ىوعلى 
مً  اطًّ مح م األصلا احت حل محل المح ه ىا  ا   ".عند غ

  

م القوانین المعمول بتطب هیئة ال ) على أن "١٨٧وتنص المادة ( ، هاتح
ق ىد نص تشرعـــــفإذا لم یوج ن تطب ، رـــــمقتضى الع ىم القاضــــــح ،هــــــــــــم

اد الشرعد ــــــــم یوجـــــفإذا ل مقتضى م د ـــــــــ، فإذا لم توجةــــــــــــة اإلسالمیـــــــــــف
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اد القان مقتضى م عـــــــــف ة ـــــــــــــــــوقواع ىون الطب د العدالة وفقا للحالة االقتصاد
ة السائدة ف   منطقة المنشأة. ىواالجتماع

م صدر الح ة اآلراء، فإذا تساوت یرج الجانب الذ و منه  أغلب
س ون مسبً  ،الرئ مة االستئنو م صادر عن مح ة ح مثا عتبر  عد تذییله ا و ا 

ة غة التنفیذ   ".الص
  

ا أن المصلحة  ىن من المقرر فإوحیث  مة الدستورة العل قضاء المح
اشرة ة الم ا  ن و طها أن ومنا ،شر لقبول الدعو الدستورة ،الشخص ثمة ارت

ین المصلحة القائمة ف م  ىبینها و ون الح أن  ة، وذلك  الدعو الموضوع
ة المطروحة  ىللفصل ف االمسألة الدستورة الزمً  ىالصادر ف ات الموضوع الطل

اجتماع شرطین، أولهما: أن  تحدد مفهوم هذه المصلحة  مة الموضوع، و على مح
س ضـــــقد لح اواقعً  اررً ـــــى أن ضـــــیل علـــــدلال ـــــىم المدعـــــقی ه، ول  امتوهمً  اررً ـــــ 

ون مرد األمر ف ًال.أو مجه اأو نظرً  هذا الضرر إلى النص  ىثانیهما: أن 
ه ىالتشرع ة تهد من  .المطعون عل ة المدع انت الشر ان ذلك، و متى 

ةمنازعة ا ىدعواها التحلل من وجوب اللجوء ف انها - لعمل الجماع  -  السالف ب
مإ یلها الذ العمالى لى هیئة التح ه العنصر القضائ بتش غلب عل ، وأن ىال 

على درجتین،  أمام جهات القضاء المختصة، ونظر النزاع ىینفت لها سبیل التقاض
اشرة ة الم الطعن على دستورة  ىمتحققة ف تغدو ومن ثم فإن مصلحتها الشخص

ة من المادة) ١٨٢من المادة ( ٤، ٣البندین و ) ١٧٩( المادة ) ١٨٧( والفقرة الثان
القانون رقم  تحدد نطاق الدعو  .٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل الصادر  و
ما تضمنه نص المادة ( ه١٧٩المعروضة ف من  ،) من قانون العمل المشار إل

ة إلى الجهة اإل ار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماع طلب اعت دارة المختصة 
المضى ف م، أمًرا ملزًما لخصمه  لتى راءات اــــــذه اإلجــــــى هــــــاتخاذ إجراءات التح
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قبلها. وما لم یتضمنه نصا ن ذلك ـــ) م١٨٢ادة (ـــن المـــم ٤، ٣ن ـــالبندی لم 
م النقابى والمـــون مـــالقان م المختار عن التنظ ون المح م المختار ن اشترا أال  ح

م المسند إلیها الفصل فى منازعة  ة هیئة التح عن الوزارة المختصة فى عضو
أی ة، قد سب اشتراكهما  حث النـــورة فـــة صـــالعمل الجماع ة ــــــزاع أو محاولـــى 

ة من المادة ( ه الفقرة الثان ته. وما نصت عل ) من ذلك القانون من ١٨٧تسو
م  م التح ار ح غة اعت الص عد تذییله  مة االستئنا  العمالى صادًرا من مح

ة.   التنفیذ
  

ة تنعإوحیث  ة المدع من قانون العمل  )١٧٩(على نص المادة  ىن الشر
ه م جبرً  ،المشار إل الً  ىا على أحد طرففرض التح م بد عن  النزاع، بجعل التح

النزاع  ىه ألحد طرف، بإجازتطرح النزاع على جهات القضاء المختصةوهو  ،األصل
م إاتخاذ  راءات المفاوضة والوساطة، ـــــجإل ـــــة فشـــــحال ىف العمالىجراءات التح

م النقاب فضًال عندون اشترا موافقة الطر اآلخر،  م عن التنظ  ىافتقاد المح
ة الذ ة العامة المعن م عن الوزارة المختصة الذ ،تختاره النقا یختاره  والمح

ه ىالقاض ىالحیدة واالستقالل المتعین توافرهما ف ىا، شرطوزره ، على ما جر 
ما تنع١٨٢من المادة ( ٤و  ٣البندین  انص انه.  على  ى) من القانون السالف ب

ة من المادة  م الصادر عن ) ١٨٧(نص الفقرة الثان من القانون ذاته، تحصینه الح
م العمال ه، ونظره  ىهیئة التح مً من الطعن عل اره ح اعت  اعلى درجة واحدة، 

، مما یخ اادرً ص مة االستئنا ة المدع -ل عن مح  -ة وف ما تراه الشر
ات ح ا   .ىلتقاضمقتض

  

القانون  ع من قانون العمل الصادر  ع من الكتاب الرا اب الرا وحیث إن ال
ة"، افتتحه المشرع بن٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم  ص ، المعنون "منازعات العمل الجماع

ام  ه)، الذ جر على أن١٦٨المادة ( ح التقاضى، تسر أح "مع عدم اإلخالل 
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ام االستخدام، ینشأ  شرو العمل أو ظروفه أو أح ل نزاع یتعل  اب على  هذا ال
ع العمال أو فر أبین صاحب عمل أو مجموعة من  ین جم صحاب األعمال، و

لنزاع الدخول فى مفاوضة ) منه على طرفى ا١٦٩منهم". وأوجب فى المادة (
ة خالل ثالثین یوًما من تارخ بدء  ته ودًّا، فإذا لم تتم التسو ة لتسو جماع

) منه للطرفین أو أحدهما التقدم إلى الجهة اإلدارة ١٧٠المفاوضة، أجازت المادة (
ات  قبل الطرفان أو أحدهما التوص المختصة التخاذ إجراءات الوساطة، فإذا لم 

، أجازت المادة ( التى قدمها ) من ذلك القانون، أل منهما أن یتقدم ١٧٩الوس
شتر نص تلك  م، ولم  طلب اتخاذ إجراءات التح إلى الجهة اإلدارة المختصة 

ة لها موافقة ال مالمادة، أو المواد التال ومن  .طر اآلخر على ولوج طر التح
ة أخر بینت المادة ( م، ) من القانون المشا١٨٢ناح یل هیئة التح ه تش ر إل
مً  تها مح م النقابى تختاره  اوتضم فى عضو عن صاحب العمل، وآخر عن التنظ

مً  ة، ومح ة العامة المعن عن الوزارة المختصة یختاره الوزر المختص.  اثالثً  االنقا
م المختار  ون المح ة لها، اشترا أال  ولم یرد فى نص تلك المادة، أو المواد التال
ة هیئة  م المختار عن الوزارة المختصة فى عضو م النقابى، والمح عن التنظ
تها. وأجازت  حث المنازعة أو محاولة تسو ة صورة فى  أ م قد سب اشتراكه  التح

م ١٨٨المادة ( طعن فى ح ه لكل من طرفى النزاع أن  ) من القانون المشار إل
مة النقض  م أمام مح المقررة فى  ذاتها واإلجراءاتالشرو واألوضاع التح

القانون رقم  ة والتجارة الصادر  م فى المواد المدن ، ١٩٩٤لسنة  ٢٧قانون التح
ه) من ١٩٠وناطت المادة ( االت  ،قانون العمل المشار إل م نظر اإلش بهیئة التح

عة والتسعین  - وحیث إن الدستور  فل لكل مواطن  -بنص مادته السا قد 
ع ه الطب سعى بدعواه إلى قاض  ، مخوالً ىح االلتجاء إلى قاض اه بذلك أن  إ
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أثر فى التقاضى ، بوصفه طريقًا أصليا لفض منازعات العمل الجماعية ، وأفرغت             

 .من القانون المار ذكره من مضمونها ) ١٦٨(نص المادة 
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عتها، وعلى ضوء مختلف العناصر الت النظر إلى طب ستها، مه  ىون  دون  أ ال
ذلك فإن لح التقاض ة  ىغیره للفصل فیها،  ة یتوخاها، تمثلها الترض ة نهائ غا

ة، الت  ىضل المتقاضون من أجل الحصول علیها، لجبر األضرار التینا ىالقضائ
فلها لهم القانون والدستور، فإذا  ىأصابتهم من جراء العدوان على الحقوق الت

ان ذلك إخالالً  قیود تعوق الحصول علیها أو تحول دونها  ة  بلها المشرع  الحما
اًرا لشعیرة العدل ف فلها الدستور لهذا الح وٕان   جوهر مالمحها. ىالت 

  

م هو  مة مطرد على أن األصل ف التح وحیث إن قضاء هذه المح
ارهما أو بتفوض  اخت ار ُعین  م من األغ عرض نزاع معین بین طرفین على ُمح
قرار  م فى ذلك النزاع  فصل هذا المح حددانها، ل منهما أو على ضوء شرو 

 ىالتحامل، وقاطًعا لدابر الخصومة ف ون نائًا عن شبهة المماألة، مجرًدا من
الً  ىجوانبها الت ل منهما بوجهة نظره تفص عد أن یدلى  ه،  من  أحالها الطرفان إل

ارًّا ُیذعن  ىخالل ضمانات التقاض م إج ون التح حال أن  ة. وال یجوز  س الرئ
ة آمرة، ال یجوز االتفاق على خ ه أحد الطرفین، إنفاًذا لقاعدة قانون الفها، وذلك إل

م نزاًعا قائًما أو محتمالً  ان موضوع التح م مصدره االتفاق، سواء  ، ذلك أن التح
حدد طرفاه  امه  -إذ  نطاق الحقوق المتنازع علیها بینهما، أو المسائل  - وفًقا ألح

ة الت ه ترتد السلطة الكاملة الت ىالخالف ن أن تعرض لهما، وٕال اشرها  ىم ی
مون عند ال ه، المح النزول على القرار الصادر ف لتزم المحتكمون  بت فیها، و

امالً  ة  وتنفیذه تنفیًذا  عة قضائ ة لها طب م إلى وسیلة فن وفًقا لفحواه، لیؤول التح
یزته اتفاق خاص  ىغایتها الفصل ف نزاع مبناه عالقة محل اهتمام من أطرافها، ور

مون منه سلطاتهم، وال یتولون مها التالستمد المح هذه  ىمهم  بإسناد من الدولة. و
الً  عتبر نظاًما بد م  ة فإن التح عن القضاء، فال یجتمعان، ذلك أن مقتضى  المثا
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ة المحاكم عن نظر المسائل الت ه تنح م، استثناء التح علیها انصب ىاالتفاق عل
  القضاء. ةمن أصل خضوعها لوال

  

م  المقرر فىوحیث إن  ون التح مة أنه ال یجوز أن  قضاء هذه المح
ارًّ  عضهم إنفاذً  اإج ة آمرة ال یجوز االتفاق على  ایذعن له أطرافه أو  لقاعدة قانون

أسلوب لفض  ىخالفها، ذلك أن القاعدة الت م،  ة التح تتأسس علیها مشروع
غایر طر التقاض ة تنبن ىه ،العاد ىالمنازعات  إرادة األطرا  ىقاعدة اتفاق

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

مین  عث سلطة المح ة تن ة، ومن هذه القاعدة االتفاق تنشأ عن عالقاتهم التعاقد
مالذین یلتزمون حدود  ه أطرا التح ام ما اتف عل م  .وأح ومن ثم فإن التح

الً  اعتبر نظامً  ه أن تعزل  بد عن القضاء فال یجتمعان، ألن مقتضى االتفاق عل
م استثناًء من أصل خضوعها  المحاكم عن نظر المسائل الت انصب علیها التح

م قسرً  الوالیتها، وعلى ذلك فإنه إذ فرض التح ة آمرة  اما قام المشرع  قاعدة قانون
ار ف فله  ىلح التقاض اعد انتهاكً اللجوء إلى القضاء، فإن ذلك ُ  ىدون خ الذ 

عة والتسعینالدستور لكل مواطن بنص مادته  أكدت أن اللجوء إلى  ىالت السا
ة القضائیـــــالقضاء للحص ا ـــــول علیهـــــر الحصـــــود تعســـــة دون قیـــــول على الترض

تحق تو  ،تبنى علیها دولة القانون  ىأو تحول دونها هو أحد الحقوق الجوهرة الت
ادته.   بها س

  

ان ما تق ان مــــمتى  ن قانون العمل ــــــــ) م١٧٩ادة (ــــــــؤد نص المــــدم، و
قبل أ - االمطعون علیه - ات التى قدمها من الطرفین التو  أنه إذا لم  ص

ان له   ، طلب اتخاذ إجراءات إلى الجهة اإلدارة  أن یتقدمالوس المختصة، 
م، فتقوم ب لة وفقً  إحالةالتح م المش لنص  املف النزاع الجماعى إلى هیئة التح
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، وتختص األخیرة بنظر هذه المنازعة دون محاكم ذاته من القانون ) ١٨٢(المادة 
. ون نص المادة ( القضاء العاد ه ١٧٩ومن ثم،  قد عطل ح ) المشار إل

م فإاتخذت  ىطر الخصومة الت ه  ىجراءات التح مواجهته من اللجوء الى قاض
ع الشرو والضوا المنصوص إذ جعل اللجوء إ، ىالطب م المقید  ار التح لى خ

ة  ىعلیها ف ال إالقانون وسیلة جبرة ال یجوز فض منازعة العمل الجماع
ممقتضاها، نائً  عة التح ن إرادة ال عإونه الیتولد  ا ألصلمنافً  ،ا بذلك عن طب

غدو تقدم أحد طرف رًها، ومن ثم  ة، وال یجوز إجراؤه تسلًطا و منازعة  ىحرة  واع
طلب اتخاذ  ة إلى الجهة اإلدارة  م أمرً إالعمل الجماع ا ا ملزمً جراءات التح

المض قبلها، معطالً  ىف ىلخصمه  ا ، منتقًص ىلح التقاض هذه اإلجراءات ولو لم 
ون معه القضاء  ما  انه ىف -عدم دستورته منه،    متعیًنا.  - النطاق الساب ب

  

فى المنازعات على اختالفها وف  اومن حیث إن ضمانة الفصل إنصافً 
ة) من الدستور، تم٩٧نص المادة ( ل خصومة قضائ الضرورة إلى  انت  ا، أًّ تد 

عة موضوعها جنائًّ  الخصومات  ن النظر فى هذهإإذ  ،اأو تأدیبًّ  اان أو مدنًّ  اطب
ة منحها القانون  وحسمها إنما یتعین إسناده إلى جهة قضاء أو هیئة قضائ
م الصادر فیها  فل استقاللها وحیدتها وأحا الح عد أن  اختصاص الفصل فیها 
ل خصم فى عرض دعواه وطرح  ضمانات التقاضى التى یندرج تحتها ح 

عارضها على ضوء فرص یتكافأدلتها، والرد ع یلها  ألى ما  ون تش أطرافها، ل
قها عمالً  ة تطب ف عة النظم المعمول بها أمامها، و مها وطب  ا، محددً وقواعد تنظ

س المعاصرة للدول المتحضرةیلتئم مع ا اتقدمًّ  اللعدالة مفهومً     .لمقای
  

ه فى المادة ( ) من ٩٧وحیث إن مؤد ح التقاضى المنصوص عل
ة  امنصفً  حالً  - ة مطافهافى نها -أن لكل خصومة  ،الدستور مثل الترض

قتضیها رد العدوان على الحقوق المدعى بها. وتفترض هذه  ة التى  القضائ
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ون مضمونها موافقً  ة أن  ان  االترض ذلك إذا  ام الدستور، وهى ال تكون  ألح
ن ، ذلك أاإلى جهة أو هیئة تفتقر إلى استقاللها أو حیدتها أو هما معً  اتقررها عائدً 

على السلطة  اتعتبران قیدً  -تقدم وقد فرضهما الدستور على ما - هاتین الضمانتین
ل  طالن  م الحقوق، ومن ثم یلح ال ملكها المشرع فى مجال تنظ التقدیرة التى 

ة على خالفهما. م تشرعى للخصومة القضائ   تنظ
  

صدر  ما  م ف ة لوحیث إن استقالل هیئة التح س عنها من أعمال قضائ
مفهوم  - فى نطاق الطعن الراهن - فى فراغ، بل یتحدد مضمونه ادائرً  الً استقال

ارها المنو بها أصالً  اعت ة  مهمة القضاء، وقد جر  استقالل السلطة القضائ
ان  ة وحیدتها ضمانتان تنص مة على أن استقالل السلطة القضائ قضاء هذه المح

فل فعالی امعً  ما  ا بذلك متالزمتان. وٕاذا جاز ــــــتها، وهمعلى إدارة العدالة 
م الفصل فیها حقً  - وهو صح -ولــــــالق ستق ة ال   وعدالً  اأن الخصومة القضائ

شأنها، فقد صار أمرً  ة القرار الصادر   اإذا خالطتها عوامل تؤثر فى موضوع
ة وحیدتها فى مجال اتصا امقضً  لها أن تتعادل ضمانتا استقالل السلطة القضائ

مة الدستورة ذاتها، فال تعلو  التكون لهما معً  انتصافً االفصل فى الحقوق  الق
ن قدرً  إحداهما على األخر أو تجبها بل تتضاممان تكامالً    .اوتتكاف

  

ان البین من نص ان ما تقدم، و ) ١٨٢من المادة ( ٤و ٣البندین  ىمتى 
ر، أنهمامن  شترطا عد قانون العمل السالف الذ مین  ملم  قة اشتراك المح سا

أالمختار  ته قبل عرضه على  ىصورة ف ن  یئة هحث النزاع أو محاولة تسو
ضمن عدم اتصال أ م، مما  المنازعة اتصاالً  التح قً  منهما  سناد إا على سا

ة الفصل فیها  ادئإوال م العدل وم نتهك ضمانة ــــــــلیهما، فإن ذلك مما ینافى ق ه و
قتضیه ة إلى فرــــــــــل القضائـــــــــا العمــــــــــــالحیدة التى  النس  ، من المتقاضینــــــــــى 
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ح التقاض الضرورة على إخالل  ) من ٩٧ا لنص المادة (، ومخالفً ىومنطوًا 
عدم دستورته. م    الدستور، مما یتعین معه الح

  

ة من المادة (وحیث إن مخالفة نص الفقرة الثان ) من ١٨٧ه عن النعى 
ه لح التقاضى قصره الفصل فى منازعة العمل  قانون العمل المشار إل

مة االستئنا  مها صادًرا من مح ار ح م العمالى، واعت ة على هیئة التح الجماع
مة أن ة، فمن المقرر فى قضاء هذه المح غة التنفیذ الص  ىل فـــــاألص عد تذییله 

مه لح ـــــىسلطة المشرع ف لة ، جوهرها المفاضأنها سلطة تقدیرة ى التقاضـــــتنظ
ار  ىیجرها بین البدائل المختلفة الت ىالت م الخت الموضوع محل التنظ تتصل 

أكثر  ىأنسبها لفحواه، وأحراها بتحقی األغراض الت یتوخاها، وأكفلها للوفاء 
ون االمصال وزنً  اشرة المشرع لهذه السلطة إال أن  س من قید على م ، ول

اشرتها ضوا ىالدستور ذاته قد فرض ف غ ا محددة تعتبر تخومً شأن م  ىلها ین
م ال یتقید المشرع ب ىالتزامها، وف امه بهذا التنظ ال جامدة ال یرم إإطار ق اع أش ت

ما  ىعنها، تفرغ قوالبها ف غایر ف صورة صماء ال تبدیل فیها، بل یجوز له أن 
م متطورة تقتضیها  قدر لكل حال ما یناسبها، على ضوء مفاه بینها، وأن 

اشر الح ف ىاع التاألوض صل إلى إهداره،  ىف ىالتقاض ىی ما ال  نطاقها، و
م مرنً  ظل هذا التنظ ون إفراطً ال ة من عقالها  ا، فال  طل الخصومة القضائ

اتها، بل بین هذین األمرن قوامً  امجافًّ  ابها عن أهدافها، وال تفرطً  اانحرافً  ، المتطل
الً  االتزامً  ارها ش اعت ة للح ف مقاصدها،  ة القضائ صورتها األكثر  ىللحما

ا غایته أن یتم الفصل ف ى. ومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل فاعتداالً   ىالقضا
ة ال تجاوز  عد عرضها على قضاتها خالل فترة زمن ة  الخصومة القضائ

ون قصرها متناه ل حد معقول، وال   ىف ىوقصر ح التقاض .اًّ استطالتها 
م على درجة واحدة ىالمسائل الت ستقل المشرع بتقدیره فصل فیها الح ، هو مما 
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ون هذا القصر قائمً  ة تملیها  امراعاة أمرن أولهما: أن  على أسس موضوع
عة المن وثانیهما: أن تكون الدرجة الواحدة  .ازعة وخصائص الحقوق المثارة فیهاطب

مة أو هیئة ذات اختصاص قضائ یلها وض ىمح ماناتها والقواعد من حیث تش
الفصل ف ون المشرع قد عهد إلیها  عناصر النزاع  ىالمعمول بها أمامها، وأن 

ة جهة  ه من ذلك أ ما تخلص إل ة فال تراجعها ف ة منها والقانون عها الواقع جم
 ، ة دستورة انفتاح طو أخر ًعا لذلك فال یجوز من زاو ام  ىن فـــــرق الطعـــــت األح

س من بینها مجرد سرعة الفصل فأو منعها إال ة ل ا. ى وف أسس موضوع   القضا
  

ذلك ف وحیث إن مة أن لكل مواطن ح  ىمن المقرر  قضاء هذه المح
ا ون  ةاللجوء إلى قاض  عة الخصومة القضائ ، وعلى ضوء لنظر إلى طب

عً  ىمختلف العناصر الت أ للفصل فیها، وهذا الح مخول للناس جم ستها، مه  ،اال
ما بینهم ف ة ف ىفال یتمایزون ف مجال سعیهم  ىذلك، وٕانما تتكافأ مراكزهم القانون

ون االنتفاع بهذا الح عضهم،  اورً ـــــ مقصـــــلرد العدوان على حقوقهم، فال  على 
من  اعوائ تخص نفرً  إلى أحوال بذاتها ینحصر فیها، وال محمًال  اوال منصرفً 

، منتعین المتقاضین دون غیرهم، بل ی ون النفاذ إلى ذلك الح طً أن  وف  اض
ة ال تمیی م ىار من القیود التـــــإط ىا، وفـــــز فیهـــــأسس موضوع ه، ـــــقتضیها تنظ

  مداها إلى حد مصادرته. ىوال تصل ف
  

ان المشرع  ان ما تقدم، و م، قد وحیث إنه لما  م هیئة التح وصف ح
ة من المادة  فى عتبر  ،هالمشار إلمن القانون  )١٨٧(نص الفقرة الثان أنه " 

مة االستئن م صادر عن مح ة ح ةمثا غة التنفیذ الص عد تذییله  وذلك "،  ا 
م اإلجرائ ىالتقدیرة ف إعماًال لسلطته منازعات العمل  ىللخصومة ف ىشأن التنظ
ة الت م العمال ىالجماع ة ىتقام أمام هیئة التح ة القضائ أن وضع للحما  ،

م اإلجرائ ن خالل، مىللتداع اللمتقاضین أمامها نظامً  للخصومة  ىر هذا التنظ
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ات الت ىف الغا مرع من هذا ـــــــــالمشستهدفها ا ىمجمله  على  - تتمثل  ىالت، التنظ
تحقی المصلحة العامة عن  ىف - نون اللق التحضیرة األعمالمن  اما یتض جلًّ 

م متخصصة ف ستلزمه ذلك من  ىطر إقامة هیئة تح نظر هذه المنازعات وما 
السرعة الت عة الخاصة لها ىحسم هذه المنازعات  ُعتبر  ىوالت ،تتف مع الطب

ة الستقرار المراكز القانون اأساسًّ  حسمها، وعامالً  ىف اجوهرً  االزمن عنصرً 
ة لح  ىف المتعلقة بها، مع عدم اإلخالل فالة الضمانات األساس الوقت ذاته 

ما یجعل للخصومة فىالتقاض یرد  امنصفً  هذا النوع من المنازعات حالً  ى، 
ة  م فالعدوان على الحقوق المدعى بها فیها، وف أسس موضوع مجال  ىال تق

قها تمییزً   ىعنه بین المخاطبین بها، مما یتف مع سلطة المشرع ف امنهًّ  اتطب
م إجراءات التقاض قالب جامد ىالمفاضلة بین أكثر من نم لتنظ ، دون التقید 

م م إطار هذا التنظ عها المشرع ف ىومن ثم تكون المغایرة الت .ح مه  ىات تنظ
ة إلجراءات فض المنازعات م على أساس نوع المنازعة  العمال أمام هیئات التح

ة، قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف  س أهمیتها النسب ارها تع اعت
األغراض المشروعة الت فضًال عن أن الفقرة الثالثة من المادة توخاها،  ىیرت 

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

م. –من قانون المرافعات  ًعا لذلك تنتف وقف تنفیذ ذلك الح مبدأ  ىوت قالة اإلخالل 
ون مخالفً ـــــفإن النص المطعومن ثم  .ىاواة أو تقیید ح التقاضـــالمس ه ال   اون ف

ام ال ام أخر من  ٢٠١٤) من دستور سنة ٩٧مادة (ألح ما ال یخالف أ أح  ،
  .ىهذا الدستور، مما یتعین معه القضاء برفض هذا النع
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، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨وحیث إنه عن طلب سقو المواد (  
القانون رقم ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣  ١٢) من قانون العمل الصادر 
مة أن إن المقرر فى قض، ف٢٠٠٣لسنة  من قبیل عتبر طلب السقو اء هذه المح

عدم دستورة نص  ما لو قضت  ا، ف مة الدستورة العل التقدیرات التى تملكها المح
قبل التجزئة، وهو أمر  اًطا ال  ه ارت طة  معین، ورتبت السقو للمواد األخر المرت

ه الخصوم. مت طل مة من تلقاء نفسها حتى ولو لم  ه المح ان ذلك، تقضى  ى 
ان العوار الذ أصاب نص المادة ( ) ١٨٢من المادة ( ٤، ٣) والبندین ١٧٩و

ستطیل أثره إلى نظام ه، ال  م العمالى، إذا تواف طرفا من القانون المشار إل  التح
م م، وروعـــــى فى المح ة على اللجوء للتح ة الجماع  نالمختار  ینالمنازعة العمال

م النقاب ة عن التنظ أ ة  عدم المشار ادهما،  فل ح ى وعـــــن الـــــوزارة المختصة ما 
قبل  ا ال  تها. ومن ثم ال یوجد ارت حث المنازعة ذاتها أو محاولة تسو صورة فى 

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

  فلهــذه األسبـاب
مة : مت المح   ح

عدم أوالً  القانون رقم  ،من قانون العمل )١٧٩(المادة نص دستورة :  الصادر 
ما تضمن ،٢٠٠٣لسنة  ١٢ ار تقدم أحد طرفف ة  ىه من اعت منازعة العمل الجماع

مإطلب اتخاذ  المختصة ،إلى الجهة اإلدارة ا لخصمه ا ملزمً أمرً  ،جراءات التح
قبلها ،هذه اإلجراءات ىف ىالمض   .ولو لم 

عثانً  ما  من القانون ذاته )١٨٢(من المادة  ٤و ٣البندین  ىدم دستورة نصا:  ف
م النقابأ ،لم یتضمناه من اشترا م المختار عن التنظ ون المح ذلكىال   ، و

م المختار عن الوزارة المختصة م ىف ،المح ة هیئة التح لیها إالمسند  ،عضو
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ة، قد سب اشتراكهما ىالفصل ف ة صورة ،منازعة العمل الجماع حث  ىف ،أ
تهاــــــالمنازع   .ة ذاتها أو محاولة تسو

اتثالثً    .ا: رفض ما عدا ذلك من طل
ًعا: ومة  إلزام را ه مقابل أتعاب المحاماة . ىومبلغ مائت ،المصروفاتالح   جن

  

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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