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 احلمد هلل،          ـونسيّـةاجلمهوريّـة التّ  
 احملـكـمـة اإلداريّـة  

 139135القضّية عدد: 
 2015جوان  26اتريخ احلكم: 

 
  

    
 

 :ايل بنياحلكم التّ  ةابحملكمة اإلداريّ  وىلة األائرة اإلبتدائيّ الدّ  تأصدر               
 

 ... ...،بـــــالكائن مكتبه ..، ... .انئبها األستاذ  ،... ... :ةيـــّدعاملـ
   ،ةـــجه من

  ،نه مبكاتبه بقصر احلكومة ابلقصبة، عنوارئيس احلكومة -1 :ماعليه واملّدعـى
 ، الوزارة ابلعاصمة، عنوانه مبكاتبه مبقر  ؤون اإلجتماعي ةوزير الش   -2

 .من جهة أخرى
   

 ة أعاله بتاريخاملذكور  ةعياملد   نيابة عن ...... األستاذ املقد مة من عريضة الد عوى بعد اإلطالع على 
ة مني  فض الض  ات الر  قرار يف طعنا ابإللغاء  139135ة بكتابة احملكمة حتت عدد واملرس   2014سبتمرب  26
خصم معاليم  لة يفمتيازاهتا املتمث  ها واحقوقتمكينها من ة بعى عليهما واملتعلق  ادرة عن اجلهتني املد  الص  

تبارها عا إبة هلة وحتويلها للحساابت البنكي  ة واخلاص  سات العمومي  ملؤس  ني اليت تقتطعها إدارة اي  بقاإخنراطات الن  
ة ة واخلاص  العمومي  سات في املؤس  ظ  وان ومو ة من أعقابي  ق عدد من القيادات الن  وإبحلا، ةة قانوني  ابي  مة نقمنظ  

 افاوض معهوالت  ، ةمنحها منح تشجيعي  و ، عمول هبااتيب املقايب وفق الت  ا الن  خلدمة نشاطه غإبدارهتا للتفر  
 :ما يليإىل  إستناداة رعي  ظر لصفتها الش  ابلن  

مثلما تقتضية أحكام  2011رس ما 26كوين منذ أسيس والت  ة كاملة الت  مة نقابي  كوهنا منظ    :الأوّ 
ة ي متتيعها بكاف  ه ينبغستور مبقولة أن  من الد   35غل والفصل ة الش  من جمل   252و 250و 242ل الفصو 

 .قاابتة مثل غريها من الن  ي  قابحقوقها وإمتيازاهتا الن  
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ل ادر عن الوزير األو  املنشور الص   ني مبقتضىقابي  إستحقاقها إمتياز خصم معاليم اإلخنراطات للن   اثنيا:
نشور جتديد امل م  ه مل يتولة ضرورة أن  اب الد  ء وكت  ه إىل الوزراق ابخلصم واملوج  ملتعل  ا 2011أوت  20بتاريخ 

ا مبقتضياته سنة بعد إنتفاعها جزئي   2014و 2013و 2012طوال سنوات  ق ابخلصم لفائدهتااملتعل  
2011. 
ولة ة واملصادق عليها من قبل الد  مة العمل الدولي  ادرة عن منظ  ة الص  ات الدولي  فاقي  مقتضيات اإلت   :اثلثا

نظيم الت   ئ حق  قة بتطبيق مباداملتعل   98ورقم  ،ةقابي  ة الن  ي  قة ابحلر املتعل   87ة منها رقم ة وخاص  ونسي  الت  
ال يف لي العم  سهيالت ملمث  قة بتوفري احلماية والت  املتعل   135ة رقم اقي  فواإلت   ،ةواملفاوضات اإلجتماعي  

 سات.املؤس  
 ستور.من الد   36و 21و 15أحكام الفصول  :رابعا

بتاريخ الوارد على كتابة احملكمة و ة ؤون اإلجتماعي  قبل وزير الش  قرير املدىل به من الع على الت  وبعد اإلط  
ة مني  فض الض  ن إشارته إىل أن  دعوى احلال هتدف إىل إلغاء جمموعة من قرارات الر  واملتضم   2015جوان  5

 ق خبصم معاليم إشتاك املنخرطني يفلة يف قرار رفض ضمين يتعل  ة بعضها عن البعض اآلخر واملتمث  املستقل  
وقرار  ،عماهلاأغ وإحلاقهم هبا لتسيري عية من التفر  ي املد  ق بتمكني نقابي  وقرار رفض ضمين يتعل  ... ...، 

، فاوضيف الت   ... ...ق بتشريك وقرار رفض ضمين يتعل   ،ةق إبسناد العارضة منح تشجيعي  رفض ضمين يتعل  
الواردة ضمن ة مني  فض الض  ابقي قرارات الر   ضد   هةدعوى اإللغاء املوج  بعدم قبول ايل فإن ه يطلب القضاء وابلت  

 ... ...ق خبصم معاليم إشتاك املنخرطني يف مين املتعل  فض الض  لقرار الر   عوى بصفة الحقةعريضة الد  
صال عن أالط  رفض ة ؤون اإلجتماعي  وزير الش  ة طلب ة إحتياطي  ، وبصفكرل يف الذ  لب األو  واإلقتصار على الط  

معاليم اإلخنراط  مبقولة رجوع مسائل خصم عليه ليم املستندلواقعي والقانوين الس  ند اعدام الس  نته وادي  لعدم ج
ماعي تجفاوض اإللت  ا خبصوص اوأم   ،ظر إىل رائسة احلكومةابلن   ةشجيعي  قايب واملنح الت  اق الن  مة واإلحلابملنظ  

ال األكثر ة للعم  قابي  مات الن  ة واملنظ  املعني   عيدين الوطين والقطاعي بني احلكومة والوزاراتعلى الص  ه جيرى فإن  
، يةسات واملنشآت العموم  ة واملؤس  القطاع العمومي الذي يشمل الوظيفة العمومي   متثيال إذا كان األمر خيص  

 اليت تنص   98ة رقم فاقي  عون فقد دفع بعدم إنطباق اإلت  هبا لتأييد الط   ة احملتج  ات الدولي  فاقي  ا خبصوص اإلت  وأم  
ال ولة كما هو احلة للعاملني يف إدارة الد  في اخلدمة العام  ا ال تتناول وضع موظ  منها على أهن   6ة يف املاد  

يالت سهمسألة توفري الت   ضرورة أن   ،نياألعوان العمومي   اليت ال تنطبق على 135ة عدد فاقي  سبة لإلت  ابلن  
ة فاقي  من اإلت   6ة ختضع ألحكام املاد  عاليم اإلخنراطات ة يف القطاع العام ومن بينها خصم مقابي  مات الن  للمنظ  
 .ةظيم وإجراءات حتديد شروط اإلستخدام يف اخلدمة العام  نالت   بشأن محاية حق   151
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 حقيق يف القضي ة.وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات الت   الع علـى بقي ـة األوراق املظروفة ابمللف  ط  وبعد اإل
ق ابحملكمة املتعل   1972جوان  1خ يف املؤر   1972لسنة  40 ن عددالع على القانو ط  وبعد اإل

خ املؤر   2011لسنة  2حقة وآخرها القانون األساسي عدد صوص الال  تنقيحه وإمتامه ابلن   كما ت    ،ةاإلداري  
 .2011جانفي  3يف 

 .2014جانفي  27ادر بتاريخ ة الص  ونسي  ة الت  اجلمهوري   دستور الع علىوبعد اإلط  
ات فاقي  ق ابملصادقة على نشر اإلت  املتعل   1957أفريل  25خ يف األمر العلي املؤر  الع على اإلط   دوبع

 .ل منهة الفصل األو  وخاص   98-81-45-26-14-12-11-89-4غل أعداد ة للش  الدولي  
ة فاقي  ق ابملصادقة ونشر اإلت  املتعل   1957جوان  11ادر بتاريخ الع على األمر العلي الص  اإلط  وبعد 

 .ل منهة الفصل األو  وخاص   87غل عدد ة للش  الدولي  
ة ق إبصدار جمل  املتعل   1966أفريل  30خ يف املؤر   1966لسنة  27الع على القانون عدد وبعد اإلط  

 6خ يف املؤر   2011سنة ل 51حقة وآخرها املرسوم عدد صوص الال  تنقيحه وإمتامه ابلن   كما ت    ،غلالش  
 .2011جوان 

ق ابملوافقة على املتعل   2007مارس  12خ يف املؤر   2007لسنة  15القانون عدد ع على الوبعد اإلط  
 .اللي العم  بشأن ممث   135ة رقم دولي  ة العمل الفاقي  إت  

ق املتعل   2013فريل أ 1خ يف املؤر   2013لسنة  7الع على القانون األساسي عدد وبعد اإلط  
 .154و 151و 144رقم ة العمل الدولي  ات فاقي  ابملصادقة على إت  

ماي  26 ريقة القانوني ة جللسة املرافعة املعي نة ليومابلط   األطرافالع على ما يفيد استدعاء ط  وبعد اإل
انئب  ... ...ومل حيضر األستاذ  ،صا لتقريره الكتايبملخ   ح.س.وهبا تال املستشار املقرر السي د  2015
 كما مل  ،ل رئيس احلكومة وبلغه اإلستدعاء، ومل حيضر ممث  ةانوني  الق ةقير اء ابلط  ه إليه اإلستدعووج   ... ...
 .ةريقة القانوني  ه إليه اإلستدعاء ابلط  ة ووج  ؤون اإلجتماعي  الش   يرل وز حيضر ممث  

ة املظروفة نسخة منها يف تالوة مللحوظاهتا الكتابي   .س.ب.يدة حولة الس  وبعد اإلستماع إىل مندوب الد  
 ة.القضي   مبلف  

 .2015جوان  26 صريح ابحلكم جللسة يومالقضي ة للمفاوضة والت  حجزت 
 :هبـا وبعد املفـاوضة القـانونيّـة صّرح مبـا يلـيو 

 :رار املطعون فيهحتديد القمن جهة 
ة مني  فض الض  قرارات الر  يف عن ابإللغاء لط  عية تعل قت ابعوى أن  طلبات املد  يستفاد من عريضة الد  حيث 
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امية إىل متكينها من حقوقها وامتيازاهتا املتت بة عن رة والر  رئيس احلكومة إزاء طلباهتا املتكر  دة عن صمت املتول  
ني اليت تقتطعها إدارة ي  قابصم معاليم إخنراطات الن  خب ة واملتعل قةة مكو نة بصفة قانوني  مة نقابي  صفتها كمنظ  

وإبحلاق عدد  ،ةة قانوني  مة نقابي  ا ابعتبارها منظ  ة هلة وحتويلها للحساابت البنكي  ة واخلاص  سات العمومي  املؤس  
قايب خلدمة نشاطها الن   غة إبدارهتا للتفر  ة واخلاص  العمومي  سات في املؤس  ة من أعوان وموظ  قابي  من القيادات الن  

 ة.رعي  ظر لصفتها الش  فاوض معها ابلن  والت   ،ةومنحها منح تشجيعي   ،اتيب املعمول هباوفق الت  
فض ن  دعوى احلال هتدف إىل إلغاء جمموعة من قرارات الر  أبوزير الشؤون اإلجتماعية  دفعوحيث 

ل يف كر واملتمث  ل يف الذ  لب األو  وتعني  لذلك اإلقتصار على الط   ،ة بعضها عن البعض اآلخرة املستقل  مني  الض  
فض ابقي قرارات الر  عن ، واإلعراض ... ...مين لطلب خصم معاليم اشتاك املنخرطني يف فض الض  قرار الر  

غ عية من التفر  ي املد  طلب متكني نقابي  بقة املتعل  و  عوى بصفة الحقةة الواردة ضمن عريضة الد  مني  الض  
 ة.يف املفاوضات اإلجتماعي   هاتشريكو  ،ةطلب إسناد العارضة منح تشجيعي  وب ،وإحلاقهم هبا لتسيري أعماهلا

عوى ولطلبات اخلصوم فيه كييف القانوين للد  الت   ذه احملكمة أن  ه من املبادئ املقر رة يف قضاء هوحيث أن  
ايل لرقابة القاضي الذي يتعني  عليه مبا زاع وخيضع ابلت  حيح على وقائع الن  أمر يستلزم إنزال حكم القانون الص  

لبات ويستجلي مراميها وما قصدوه من له من هيمنة على تكييف اخلصوم لطلباهتم أن يتقص ى تلك الط  
ليم على هدي ما يستنبطه من ، وتكييفها القانوين الس  حيحلبات وصفها الص   يعطي هذه الط  بدائها حت  إ

 عوى.واقع احلال ومالبسات الد  
قرار عن ابإللغاء يف ل يف الط  ا يتمث  دف إليه املد عية إن  حقيقة ما هت ى ذلك، فإن  أتسيسا علوحيث 

امية إىل متتيعها ابحلقوق د عن صمت رئيس احلكومة إزاء مطالب العارضة الر  املتول  مين فض الض  الر  
 اتيب اجلاري هبا العمل.وفقا للقوانني والت   ةنقابي  مة كمنظ    لة هلاواإلمتيازات املخو  
 كل:من جهة الشّ 

ة لي  كفة واملصلحة واستوفت مجيع شروطها الش  ن له الص  مم   لقانوينيف ميعادها اعوى الد   قد متحيث 
 ة.قبوهلا من هذه اجله معه ة األمر الذي يتعني  اجلوهري  

 :من جهة األصل
د عن صمت رئيس احلكومة إزاء مين املتول  فض الض  عن ابإللغاء يف قرار الر  عوى إىل الط  هتدف الد   حيث

اتيب لقوانني والت  وفقا ل ةمة نقابي  امية إىل متتيعها ابحلقوق واإلمتيازات املخو لة هلا كمنظ  مطالب العارضة الر  
ة املصادق عليها من قبل الدولي   ستور وللمعاهداتمبقولة خرقه للد  ة، قابي  ة الن  عددي  اجلاري هبا العمل تفعيال للت  

يف التنظ م مبا تشمله من حقوق وامتيازات وجب  قايب واحلق  الن   واليت تضمن ممارسة احلق   ةونسي  ة الت  اجلمهوري  
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 على احلكومة ضماهنا.
نوفمرب  28غم من مطالبتها بذلك بتاريخ ابلر  عوى د على عريضة الد  الر   مل تتول رائسة احلكومةث وحي
ة يتواصل دون أن حقيق يف القضي  ، مبا جعل الت  2015مارس  10نبيه عليها يف الغرض بتاريخ والت   2014

 نبيه بشأنه.ف على ما وقع الت  يتوق  
ة ة والواقعي  عى عليها لآلاثر القانوني  عدم استخالص اجلهة املد  عية دعواها املاثلة على وحيث أس ست املد  

مستندة يف ذلك إىل ، 2011مارس  26 املتول دة عن وجودها القانوين كهيكل نقايب منذ اتريخ أتسيسها يف
ة واليت ونسي  ولة الت  ة املصادق عليها من الد  ة واملعاهدات الدولي  قابي  امنة للحقوق الن  ة الض  ستوري  األحكام الد  

 .قايب إىل ضمان ممارسة هذا احلق  يف التنظ م الن   تؤول إىل جتاوز جمر د اإلقرار ابحلق  
ات قاابت واجلمعي  ة تكوين األحزاب والن  ستور أن  "حري  من الد   35وحيث اقتضت أحكام الفصل 

 ون".اإلضراب مضم قايب مبا يف ذلك حق  الن   منه على أن  "احلق   36مضمونة"، كما نص  الفصل 
ا مي زت بوضوح بني احلق  ة سالفة الذ  ستوري  وحيث يستفاد من األحكام الد   قاابت من يف تكوين الن   كر أهن 

كر ال ، وعلى سبيل الذ  نصيص بفصل مستقل  وذلك عرب الت   ،قايب من جهة أخرىالن   جهة، وممارسة احلق  
يفيد أن  الوجود القانوين هليكل نقايب  قايب، وهو ماالن   اإلضراب املرتبط مبمارسة احلق   احلصر، على حق  

ولة تطبيق مل على الد  ايل حيُ وابلت  ، املضمون دستوري   رورة مجيع احلقوق واإلمتيازات املرتبطة ابحلق  يستتبع ابلض  
قايب يف غياب نص  قانوين صريح جييز الن   مع عدم وضع حد  ملمارسة احلق   ،ة املشار إليهاستوري  املقتضيات الد  

 ك.هلا ذل
 ختضع بطبيعتها لضوابط وحدود، فإن  وحيث ولئن ال جدال يف أن  ممارسة احلقوق املضمونة دستوري  

ستور ذاته ة لإلدارة بل تظل  حمكومة ابلقواعد املوضوعة ابلد  قديري  لطة الت  تك للس  تلك احلدود ال جيب أن تُ 
ت املضمونة هبذا قة ابحلقوق واحلري  تعل  وابط املمنه على أن ه "حتد د القوانني الض   49الذي نص  ابلفصل 

ة لضرورة تقتضيها دولة مدني   وابط إال  وضع هذه الض  ستور وممارستها مبا ال ينال من جوهرها. وال تُ الد  
ة، أو ة العام  أو الصح   فاع الوطين،، أو الد  ة وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العامدميقراطي  

 ...." ةاآلداب العام  
قايب وحتديد الن   ع اختصاص تنظيم ممارسة احلق  ستور إىل املشر  من الد   49وحيث أن  إحالة الفصل 

ال أن و  دخلة عليها عند اإلقتضاء ال جيب أن يؤول إىل املساس جبوهر ذلك احلق  ضوابطه واإلستثناءات امل
 احلاالت املنصوص عليها ابلفصل املذكور. يتجاوز

قايب على معىن أحكام الن   ة ذات العالقة مبمارسة احلق  شريعي  صوص الت  ن  مل تصدر بعد اللئن وحيث 
قايب ومبدأ الن   ضمان احلق   فإن ه ال خالف أبن  مبدأ ،ستور سالفة البيانالد   من 49و 36و 35الفصول 
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ها وتوفري ولة احتامد  ة اليت توجب على الستوري  ملبادئ ذات القيمة الد  تنتمي لزمرة ا تيسري ممارسة ذلك احلق  
 .ضماهنا مقو مات

ابملبادئ  حمكومة عنه بةجبميع اإلمتيازات واحلقوق املتت  قايب واملطالبة الن   ممارسة احلق   وحيث تغدو
 ة.ستوري  املتالئمة مع األحكام الد   املتطابقة أوة سارية املفعول صوص القانوني  ة سالفة البيان ولباقي الن  ستوري  الد  

نها تضم  ة ونسي  ولة الت  املصادق عليها من طرف الد  غل للش  ة الدولي   اتفاقي  ت  إىل اإلجوع ابلر  وحيث يتبني  
دابري الت   اذ كل  خت  ات إبفاقي  ة تسري فيها هذه اإلت  مة العمل الدولي  دولة عضو يف منظ   دا من قبل  كل  تعه  
سهيالت الت   ة وبتوفري كل  ري  نظيم حبهم يف الت  ال وأصحاب العمل حق  زمة واملناسبة لضمان ممارسة العم  الال  
ة فاقي  ت  ا ابعة منة الر  من ذلك ما  تضم نته املاد   ،ةال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالي  لي العم  ملمث  

واملصادق عليها مبقتضى   "،ةالوظيفة العمومي  قة "بشأن عالقات العمل يف ل  املتع 151 رقمة الدولي  العمل 
ون ع املستخدمون العمومي  "يتمت   ، من أن2013أفريل  1خ يف املؤر   2013ة لسن 7القانون األساسي عدد 

ت عليه أحكام وما نص   ،ستخدامهم"ق إبقاابت فيما يتعل  ة للن  مييز املضاد  أعمال الت   ابحلماية الكافية ضد  
ني املعتف هبا ي  مات املستخدمني العموملي منظ  ة من ضرورة أن "توف ر ملمث  فاقي  ادسة من ذات اإلت  ة الس  املاد  

 ثناء ساعات العمل أو خارجها".أسهيالت املناسبة لتمكينهم من أداء وظائفهم بسرعة وكفاءة سواء الت  
الفقرة األوىل قايب ومبدأ تيسري ممارسته من خالل تنصيص الن   شريع الوطين بدوره احلق  وحيث كفل الت  

 ة تضم  ات مهني  ة نقاابت أو مجعي  حري   س بكل  ه "ميكن أن تتأس  غل على أن  ة الش  من جمل   242من الفصل 
توجات شخاصا يتعاطون نفس املهنة أو حرفا مشاهبة أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منأ

ل يف درس مصاحل قاابت تتمث  ة أن  مهام الن  من ذات اجملل   243، واعتبار الفصل "ةنة أو نفس املهنة احلر  معي  
 فاع عنها.ة والد  واإلجتماعي   يةمنخرطيها اإلقتصاد  

بل ل الس  وتوس   فاع عن منظوريهاة الد  قابي  مة الن  لمنظ  ة لاألساسي  هام امل من يف أن  وحيث ال جدال 
ة ة املادي  ة خبصوص الوضعي  فاوض مع األجراء أو مع اجلهات اإلداري  ، من ذلك الت  ة املشروعة للغرضالقانوني  

ة تستلزم قابي  مة الن  دميومة املنظ   ه من املقطوع به أن  أن  كما   ،ملهمملنخرطيها أو من جهة حتسني ظروف ع
 اتيب اجلاري هبا العمل.الت  بداهة أن تقتطع من منخرطيها معاليم إخنراط منظوريها حسب 

نظيمات الت   الف بسطها أابحت لكل  ة الس  صوص القانوني  الن   ، من أن  ا سبق بيانهمم   خيلصوحيث 
ة صوص القانوني  ة وفق الن  على قدم املساواة من دون متييز أو غنب مع اجلهات اإلداري   ة أن تعاملقابي  الن  

 ة فعلي ة.ة سياسي  ة من تعددي  ونسي  ولة الت  قته الد  ة مُتاهي ما حق  ة حقيقي  ة نقابي  تفعيال لتعددي   افذةة الن  تيبي  والت  
إىل امية احلكومة بعديد املطالب الر   قد تقد مت إىل رائسة ... ...أن   ثبت من مظروفات امللف   وحيث

الرد  عليها وال  ة مل تتول  ة املعني  ة، غري أن  اجلهة اإلداري  مة نقابي  متتيعها ابحلقوق واإلمتيازات املخو لة هلا كمنظ  
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 وتلك احلقوق واإلمتيازات. اة، من شروط وإجراءات، اليت حالت دوهناملقتضيات القانوني  بيان 
 ناع رائسة احلكومة عن اإلستجابة لطلبات العارضة قد حال دون ممارسة احلق  وحيث طاملا أن  امت

ا مل أوطاملا ة، شريعي  صوص الت  ة والن  ولي  ستور واملعاهدات الد  ة مبقتضى الد  مة نقابي  قايب املكفول لكل  منظ  الن   هن 
ستور، من الد   49لفصل وابط املنصوص عليها ابفض يندرج يف ابب احلدود والض  تفلح يف إثبات أن  سند الر  
ة يؤول إىل إفراغ مة نقابي  من احلقوق واإلمتيازات املتت بة عن صفتها كمنظ   ... ...فإن  رفض اإلدارة متكني 

ة سالفة البيان، صوص القانوني  ليم للن  أويل الس  مكو انته وهو ما أيابه الت   قايب من أهم  الن   ة ممارسة احلق  مبدأ حري  
 قرار املنتقد يف غري طريقه واقعا وقانوان وتعني  إلغاؤه على هذا األساس.األمر الذي جيعل ال

 ولـهـذه األسبــــاب:
 قضت احملكمـة ابتدائيـا:

 .عوى شكال وأصال وإلغاء القرار املطعون فيهقبول الد  بأّوال: 
 .ولةة على الد  لقانوني  املصاريف ا حبمل :اثنيا
 .افاحلكم إىل األطر  بتوجيه نسخة من :اثلثا

وعضوي ة  .ع.م دبرئـاسة السي   ةابحملكمة اإلداري   ة األوىلبتدائي  اإلائـرة وصدر هذا احلكم عن الد  
 ب..السي د أو ه .السي دة فاملستشارين 

    .ع.د كالسي  حبضور كاتب اجللسـة  2015جوان  26 وتلـي علنـا جبلسة يوم
 املقـّرراملستشار                                     رئيـس الـدائرة     

 .س.ح                                                                         .ع.م         


