
 2753مرسوم رقم 
 1980 األول تشرين 12صادر في 

 صالحية مجبلس العمل التحكيمية ببلىظر

 والىزاعبت الىبشئة بىزاعبت العمل الفردية

 عه تطبيق قبوون الضمبن االجتمبعي
 

 :يعدل

 23/9/1946 قانون العمل الصادر في 

  

 ان رئيس الجميورية،

  منو، 69الدستور، ال سيما المادة  عمى بناء

مشروع قانون معجل  ،5/4/1979 تاريخ 2993المرسوم رقم  الحكومة احالت عمى مجمس النواب، بموجب وبما ان
 والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان االجتماعي، ت العمل الفرديةيتعمق بالنظر بنزاعا

 يبتو، اربعين يوما عمى طرح مشروع القانون المعجل المذكور عمى مجمس النواب دون ان وبما انو انقضى اكثر من

 بناء عمى اقتراح وزير العمل والشؤون االجتماعية،

 ،27/8/2:91الوزراء بتاريخ  وبعد موافقة مجمس

  :يرسم ما يأتي

  

 المادة االولى   

 تاريخ 2993المرسوم رقم  بموجب التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال عمى مجمس النواب وضع موضع   

الناشئة عن تطبيق قانون الضمان االجتماعي، التالي  المتعمق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات 5/4/1979
  :نصو

 القبوون 

 المادة االولى   

 :الحكام ىذا القانون، لجية قواعد االختصاص وطرق المراجعة تخضع   

فقرة اولى من قانون الموجبات  735المادة  الفردية الناشئة عن عالقات عمل بمفيوم نزاعات العمل - 1
   .والعقود

   .الضمان االجتماعي من قانون 96المادة  المنصوص عنيا في الخالفات والمنازعات - 2

 
 2 المادة   

 :بالنص التالي واستعيض عنه 32/9/6991الصادر في  من قانون العمل 77المادة  نص الغي   

  (في صمب القانون المذكور ادخل التعديل) 

 
 3 المادة   

  .النفقات مجالس العمل التحكيمية من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام   
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 4 المادة   

   .مجالس العمل التحكيمية دون االستعانة بمحام يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام   

 
 5 المادة   

التحكيمية ال تقبل من طرق المراجعة سوى االعتراض واعتراض الغير  ان االحكام الصادرة عن مجالس العمل   
مع مراعاة  المنصوص عمييا في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي لالصول والتمييز وفقا

  .االحكام الخاصة الواردة في المواد التالية

 
 6 المادة   

 .القضائية باستثناء التأمين والنفقات من الرسوم  تعفى طمبات النقض - 1   

من تاريخ  ثالثون يوما وتسري ىذه الميمة بالنسبة لالحكام الوجاىية ان ميمة الطعن امام محكمة التمييز ىي - 2
   .النيائي وبالنسبة لالحكام الغيابية من تاريخ انقضاء ميمة االعتراض عمييا تبميغ الحكم

 .كثر من تاريخ انتياء التبميغاتتصدر قرارىا خالل ستة اشير عمى اال عمى محكمة التمييز ان - 3

خمسة ايام من  استدعاء النقض ال يوقف الحكم. ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في ميمة اقصاىا ان - 4
مدة الستة اشير المحددة في الفقرة  تاريخ تقديم الطمب بشأنو عمى ان ال يتعدى وقف التنفيذ في مطمق االحوال

من قانون التنظيم  86قرار وقف التنفيذ وخالفا الحكام المادة  تمييزي. عند انقضاء ميمةالسابقة الصدار القرار ال
   .لممحكوم لو التنفيذ دون كفالة يحق 27/21/2:72تاريخ  8966المرسوم رقم  بموجب القضائي الصادر

طعن أمام محكمة  لييئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تمقائيا أو بناء عمى طمب وزير العمل بمراجعة يمكن - 5
 .التحكيمي انون ضد كل قرار صادر عن مجمس العملالتمييز نفعا لمق

  .الييم ان قرار محكمة التمييز ال يفيد المتخاصمين وال يسيء

 
 7 المادة   

سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقو وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبمغو  اذا رفض المحكوم عميو أو أرجأ بدون   
بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم  تسري بحقو حكما غرامة اكراىية قدرىا واحد   قبل دائرة االجراء انذارا بذلك من

دائرة االجراء التي  بحقو وتقوم من قانون العقوبات 455المادة  احكام بيا وذلك عن كل يوم تأخير فضال عن تطبيق
   .يجري التنفيذ اماميا بتصفية الغرامة المذكورة

 
 8 المادة   

بناء عمى اقتراح وزيري العدل والعمل اصول وقواعد اجراء التحقيق من قبل  تحدد بمرسوم يتخذ في مجمس الوزراء   
 .التحكيميةفي الدعاوى المحالة عمييا عند االقتضاء من قبل مجالس العمل  وزارة العمل

 .رئيسيا العمل ان تجري التحقيق أو أن تتوسع فيو خارج أوقات الدوام الرسمي بواسطة لمجالس

   

 
 9 المادة   
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الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة اماميا بتاريخ  تستمر المحاكم والييئات القضائية   
التاريخ المذكور تكون قابمة  بيذا القانون وفقا لالصول المتبعة لدييا غير ان االحكام النيائية الصادرة بعد العمل

  .لمنقض وفقا لما ينص عميو ىذا القانون

 
 10 المادة   

  .النظامية التي تتعارض واحكام ىذا القانون أو ال تتالءم ومضمونو تمغى جميع النصوص القانونية او   

 
 11 المادة   

  .الجريدة الرسمية يعمل بيذا القانون فور نشره في   

 
 المادة الثانية   

 .الرسمية المرسوم ويبمغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بو فور نشره في الجريدة ينشر ىذا   

  

 2:91تشرين االول سنة  32بعبدا في 

 سركيس االمضاء: الياس

  

 
 

 


