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 91يعترب قانوف العمل بصفة عامة، من القوانُت اغبديثة النشأة، حيث يعود ظهوره إٔب منتصف القرف 
رف العشرين، لذا فإف ىذا القانوف ديكن اعتباره وليد النظاـ الرأظبإب، وكاف ؽبذا التأخر عدة أسباب عشر حىت الق

حالت دوف ظهوره ُب العصرين القدًن والوسيط، حيث ارتبط ظهوره جبملة من العوامل لذلك على رأسها مبادئ 
ػبصوص اؼببادئ اليت تنادي على اغبرية واؼبساواة الثورة الفرنسية إٔب انتشرت منها إٔب كامل أكباء الدوؿ األوربية، با

واغبقوؽ الطبيعية، وقد وجدت ىذه اؼببادئ تطبيقا واسعا ؽبا ُب ؾباؿ العمل، على غرار فروع القانوف األخرى،  
كمبدأ "حرية العمل"، اؼبرتكز أساسا على مبدأ "سلطاف اإلرادة" وحرية التعاقد ُب التصرفات القانونية، حيث نص 

على أنو: "يكوف كل شخص حرا ُب أف  9919" ُب مارس Decret d’Allard "" ؼ دبرسـو "آالردما يعر 
ديارس اؼبهنة أو الصنعة أو الوظيفة اليت يراىا مناسبة لو". إال أف مبدأ سلطاف اإلرادة وحرية التعاقد، قد أظهر 

لضعيف ُب العبلقة التعاقدية، ربت ضغط آثاره اإلجيابية بالنسبة للعامل، الذي غالبا ما يكوف الطرؼ ا ُب ؿبدودية
اغباجة إٔب األجر، فبا أدى إٔب تصاعد الدعوات لضرورة ضبط النظاـ االجتماعي، وتوفَت أدىن حد من مستوى 
اؼبعيشة واغبقوؽ االجتماعية واالقتصادية، وذلك بتدخل الدولة تدرجييا لوضع أحكاـ وقواعد تكفل ربقيق التوازف 

 1لعمل.واالستقرار ُب ؾباؿ ا
للمناداة بإحبلؿ أساس التنظيم التشريعي ، 2وفكرة عبلقة العمل ظهرت ألوؿ مرة ُب الفقو األؼباين

لعبلقات العمل على حساب حرية التعاقد واغبد من "مبدأ سلطاف اإلرادة"، وربقيق أكرب قدر فبكن من  والبلئحي
اغبماية للعامل، باعتباره الطرؼ الضعيف ُب ىذه العبلقة كما قلنا سابقا، ويتم ذلك عن طريق توسيع دائرة 

الشأف بالنسبة ؼبمارسة اغبق النقايب،  التشريعات العمالية ومشوؽبا بالتنظيم للعديد من ؾباالت العمل، كما ىو
 واغبق ُب اإلضراب، واالستفادة من منافع الضماف االجتماعي.

ولقد أصبح األخذ باؼبفهـو اعبديد لعبلقة العمل أكثر تنظيما وعدالة من تلك اليت حيققها اؼبفهـو 
د ُب الضمانات اليت التقليدي لعقد العمل، فهذه الفكرة أصبحت تقـو حديثا على أساس اجتماعي، يتجس

ربققها أحكاـ التشريعات واالتفاقيات العمالية، مع االحتفاظ باؼبفهـو التقليدي لعقد العمل كأساس وؾباال حرا 
 للتعاقد.

اليت ذبمع طرفيو، عبلقة ويتميز تشريع العمل عن غَته من التشريعات األخرى بطبيعة العبلقة التعاقدية 
فعي بالبعد اإلنساين من جهة أخرى، عبلقة بعد االجتماعي من جهة، والبعد النديتزج فيها البعد االقتصادي بال

                                                           
 .00ص   الجزائر،    ، جسور لمنشر والتوزيع،6002طبعة   انظر: بشير ىدفي، الوجيز في شرح قانوف العمؿ، 1- 

   ،0891  الجزائر،   ،  ، ديواف المطبوعات الجامعية  00ج انظر: جالؿ مصطفى القريشي، شرح قانوف العمؿ الجزائري،  - 2
 .98ص 



 

3 
 

تقـو على عدـ التكافؤ وتتعدى فيها اؼبصاّب، فبا يضفي عليها خصوصية تتميز هبا عن مثيبلهتا ُب العديد من 
 3التشريعات.
والعقاب" ُب ؾباؿ العمل، من بُت اؼبسائل اليت اىتمت بتنظيمها ـبتلف التشريعات موضوع "التجرًن و 

والذي أطلق عليو اسم "القانوف اعبنائي للعمل"، باعتباره أحد فروع القانوف اعبنائي اغبديثة، والذي ديكن تعريفو 
ولعل  ،4على أنو: "ذلك القانوف الذي يتضمن اعبرائم الناذبة عن ـبالفة تشريع العمل والعقوبات اؼبقررة ؽبا"

 9191نسي السابق لسنة تشريعات السباقة ُب ىذا اجملاؿ، حيث اىتم القانوف الفر التشريع الفرنسي من بُت ال
إٔب صفة القائم بالفعل أو  قانونية ذبـر بعض األفعاؿ اؼبتعلقة بالعمل سواء كاف ىذا التجرًن يعودبوضع نصوص 

اعبردية أي اؼبستخدـ،  ل اعبردية، حيث ٓب يكن اؽبدؼ منها ضباية العامل، وإمنا تشديد العقاب على مرتكبإٔب ؿب
ففي عبلقات العمل الفردية، إف إضفاء وصف  .وبالتإب استحدث ىذا الفرع اعبديد من فروع القانوف اعبنائي

اؼبستخدـ كاف من شأنو أف يؤدي إٔب تشديد العقاب عند ارتكاب بعض اعبرائم مثل السرقة وخيانة األمانة، إذا 
لعمل اعبماعية، فقد جـر اؼبشرع الفرنسي فعل اؼبضاربة غَت وقعت من طرؼ اؼبستخدـ، أما ُب عبلقات ا

ا فعل التجمهر أو أيض ـاؼبشروعة، واعتربىا جنحة وشدد العقاب عليها عندما ترتكب من قبل اؼبستخدـ، كما جر 
 والعصياف، وشدد العقاب على مرتكبها العامل. مقاومة السلطات

حيث ربولت  ،عشر 91ية النصف الثاين من القرف منذ بدا انوف اعبنائي للعملولقد تطور مفهـو الق
وظيفة ىذا األخَت لصاّب ضباية العماؿ ضد أصحاب العمل، باعتبار العامل ديثل الطرؼ الضعيف ُب العبلقة 

الذي اعترب من أىم القوانُت اليت أضفت ضباية جنائية على ىذا  9191جويلية  10التعاقدية، وبصدور قانوف 
قوانُت العمل ُب فرنسا، وتوسعت اختصاصات مفتشي العمل بإعطائهم اغبق ُب ربرير اإلطار، زادت فعالية 

، أين ًب ذبرًن بعض األفعاؿ اؼبتعلقة بالتشغيل غَت اؼبشروع 9191جويلية  10ؿباضر، بعد ذلك صدر قانوف 
رية "الوقاية للعماؿ، ولقد تطور األمر بعد ذلك كبو إضفاء ضباية قانونية وجنائية لصاّب العماؿ، بظهور نظ

اؼبتعلق حبوادث العمل، الذي فرض التزامات على  9110ديسمرب  10للعماؿ" من خبلؿ صدور قانوف 
بعد ذلك أضيفت عدة نصوص  .أصحاب العمل ؼبواجهة األخطار اؼبهنية، وعند ـبالفتها تطبق جزاءات عليهم

الذي ضاعف العقوبة عند  9111جويلية  91الحقة ُب ؾباؿ العمل غَت اؼبشروع، كالقانوف الصادر ُب 

                                                           
يوليو   دمشؽ،   ،10العدد  ،   مجمة الشريعة والقانوف ،   انظر: محمد عرفاف الخطيب، الحرية التعاقدية في تشريع العمؿ - 3

 .62ص    ،6000
 ,Bouharou Ahmed  , le droit pénal du travail et la sécurité sociale  , El maarif Aljadida 5 انظر - 4
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، أين ًب تشديد 9119ديسمرب  19استخداـ األجانب دوف تصريح، والذي ًب تأييده بالقانوف الصادر ُب 
، وًب وضع ذبرًن خاص 9111ديسمرب  19العقاب ُب ؾباؿ حوادث العمل كذلك دبوجب القانوف الصادر ُب 

 .9111نوفمرب  11وف الصادر ُب جبردية التحرش اعبنسي ُب عبلقات العمل من خبلؿ القان
لقانوف والتشريع اعبزائري ىو اآلخر بدوره اىتم دبسألة التجرًن والعقاب ُب إطار عبلقات العمل، فتطور ا

بتشريعات العمل األخرى خاصة التشريع الفرنسي، وحديثنا عن تطور القانوف اعبنائي للعمل ُب اعبزائر ارتبط 
اعبنائي للعمل، يقودنا حتما إٔب اغبديث عن تطور قانوف العمل، ومدى احتوائو على نصوص ذبـر وتعاقب بعض 

بداية  اشتها اعبزائر،ل اؼبتعاقبة اليت عاألفعاؿ والسلوكات اؼبتعلقة بعبلقات العمل الفردية واعبماعية من خبلؿ اؼبراح
دبرحلة ما قبل االستقبلؿ، واليت سبيزت باؽبيمنة االستعمارية ُب إطار العمل، أين كاف العامل اعبزائري يفتقد ألبسط 

 حقوقو، لذلك ال ديكن اغبديث عن وجود قانوف جنائي للعمل وال قانوف العمل ُب اعبزائر إال بعد االستقبلؿ.
قبلؿ، كاف البد أف تعمل السلطات آنذاؾ على بسط السيادة الوطنية وبعد حصوؿ اعبزائر على االست

، إٔب إصدار بعض القوانُت 9191وإعادة بناء االقتصاد، حيث بادرت ُب ىذه الفًتة األؤب وإٔب غاية سنة 
، الذي نص على استمرار سرياف العمل 9101ديسمرب  19والتنظيمات، على رأسها القانوف الصادر ُب 

فرنسي، باستثناء ما يتعارض والسيادة الوطنية، وكانت السلطات الوطنية مرغمة على إصداره، نظرا بالتشريع ال
للفراغ القانوين والتنظيمي اليت مرت بو اعبزائر ُب تلك الفًتة، هبدؼ مواصلة السَت ُب اغبياة االجتماعية 

اؿ العمل ُب إطار العبلقات القانونية واالقتصادية، وسرياف ىذا القانوف عمل على تكريس الفصل التقليدي بُت ؾب
فرباير  10والتنظيمية، وؾباؿ العمل ُب إطار العبلقات التعاقدية، تطبيقا للتشريع الفرنسي اجملسد ُب قانوف 

9101.5 
اؼبؤرخ ُب 911-00لقد كانت أوؿ ؿباولة لتنظيم العمل ُب قطاع الوظيفة العمومية دبوجب األمر رقم و 

، والذي ٓب يستثٍت من ؾباؿ تطبيقو عماؿ 6القانوف األساسي للوظيفة العمومية اؼبتضمن 9100جواف  11
، الذي علق 9100اؼبؤسسات االقتصادية غَت أف ىذا التوحيد قد فشل، بسبب صدور اؼبرسـو التنظيمي لسنة 

سـو تطبيق ىذا القانوف على عماؿ اؼبؤسسات االقتصادية بشروط ربدد عن طريق التنظيم، إال أف ىذا اؼبر 
التنظيمي اؼبوعود بو ٓب يصدر، وذبسدت أوؿ ؿباولة للتنظيم االجتماعي للعمل، لكي يتماشى مع اؼبفهـو 

                                                           
 .15ص    المرجع السابؽ،  انظر: بشير ىدفي،  - 5
،  0822لسنة  10ج ر العدد   المتضمف القانوف األساسي لوظيفة العمومية ، 0822جواف  06المؤرخ في  022-22األمر رقـ  - 6

لسنة  26عدد ج ر ال  المتعمؽ بالقانوف األساسي العاـ لمعامؿ ، 0809غشت  05المؤرخ في  06-09الممغى بموجب القانوف رقـ 
0809. 



 

5 
 

، 7للمؤسساتاؼبتعلق بالسَت االشًتاكي  9199نوفمرب 90اؼبؤرخ ُب  90-99االشًتاكي، بصدور األمر رقم 
واة ُب اغبقوؽ والواجبات بُت العماؿ، والذي يعترب أوؿ قانوف عمل ُب اعبزائر اؼبستقلة، حيث كرس مبدأ اؼبسا

واالعًتاؼ ؽبم باغبق النقايب والًتقية، واؼبسامهة ُب تسيَت اؼبؤسسات، وحق العامل ُب اؼبشاركة ُب التسيَت وفقا ؼببدأ 
"اؼبلكية العامة لوسائل اإلنتاج"، فأصبح العامل منتجا ومسَتا ُب آف واحد، لكن ىذه الفًتة سبيزت بقلة اعبزاءات 

اهتا باعتبارىا ربتكر نائية ُب ؾباؿ العمل، ألف الدولة ال ديكنها تسليط جزاءات وعقوبات جنائية ضد مؤسساعب
فرباير  11اؼبؤرخ ُب  19-90ذلك صدور عدة نصوص أخرى لتنظيم العمل كاألمر رقم  ىذا اجملاؿ. وقد تلى

الذي جـر عدة أفعاؿ وسلوكات كاؼبساومة ،8اؼبتعلق بالشروط العامة لعبلقات العمل ُب القطاع اػباص 9190
والعزؿ اعبماعي للعماؿ وعدـ تسليم شهادة العمل وعرقلة العمل النقايب وعدـ مراعاة أحكاـ العمل الليلي للشباف 

بسبب االختبلؼ  اؼبطلوب بشكل كامل لعبلقات العمل غَت أف ىذا القانوف ٓب حيقق التنظيم  والنسوة ...اْب،
طاعات العمل اؼبختلفة واؼبتعددة، وعدـ ذبانسها، والتباين ُب األحكاـ وتعارضها مع األحكاـ الواضح ُب تنظيم ق

 السارية على مؤسسات القطاع العاـ.
تميزت بإصدار العديد من التشريعات اؽبامة ُب ؾباؿ ف 9111و 9191اؼبمتدة ما بُت سنيت  الفًتة أما

نوف األساسي العاـ للعامل، والذي كاف يهدؼ إٔب تنظيم اؼبتضمن بالقا  91 -91العمل، أمهها القانوف رقم 
،والذي ٓب يهتم ُب اغبقيقة بتفعيل قواعد التجرًن والعقاب ُب  العمل وفقا للتطور االجتماعي واالقتصادي آنذاؾ

أو  باستثناء ذبرديو لسلوؾ افشاء األسرار وعرقلة حرية العمل أو حرية االنتاج أو احتبلؿ أماكن العملىذا اجملاؿ 
اؼبؤرخ ُب  19-11اإلصبلحات االقتصادية لعآب الشغل، صدر القانوف رقم إطار وُب  توقيف وسائل العمل .

حيث أدخل نوع من الليونة ُب ، 9اؼبتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 9111يناير  91
 للمؤسسات االشًتاكية.التسيَت واستقبللية اؼبؤسسات، أين ظل متأثرا بالطبيعة العامة 

، ًب التأكيد على مبدأ اغبق ُب العمل وضبايتو، واؼبساواة ُب اغبقوؽ والواجبات، 9111بصدور دستور و 
على ذلك صدرت عدة تشريعات خاصة بتنظيم عبلقات العمل، واليت حاوؿ اؼبشرع اعبزائري من خبلؽبا اؼبوازنة 

اؼبتعلق  9111فرباير  10اؼبؤرخ ُب  11-11لقانوف رقم بُت اعبانب االجتماعي واالقتصادي للعمل، منها ا
                                                           

لسنة  000ج ر العدد   المتضمف قانوف التسيير االشتراكي لممؤسسات ، 0800نوفمبر  02المؤرخ في  01-00األمر رقـ  - 7
0800. 

 28ج ر العدد    المتعمؽ بالشروط العامة لعالقات العمؿ في القطاع الخاص ، 0805أفريؿ  68المؤرخ في  20-05األمر رقـ  - 8
 .0805لسنة 

 06ج ر العدد   المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية ، 0899يناير  06المؤرخ في  00-99القانوف رقـ  - 9
 .0899لسنة 
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فرباير  10اؼبؤرخ ُب  11-11والقانوف رقم  ،10بالوقاية من نزاعات العمل وتسويتها وفبارسة اغبق ُب اإلضراب
 .11اؼبتعلق دبفتشية العمل 9111

الذي يعترب ، 12اؼبتعلق بعبلقات العمل 9111ابريل  19اؼبؤرخ ُب  99-11 رقم ٍب تبلىا القانوف 
نتيجة مًتتبة عن انتقاؿ اعبزائر من االشًتاكية الذي اعترب أو شريعة العمل ُب اعبزائر، " حبد ذاتوقانوف العمل"

القائمة على تدخل الدولة ُب تنظيم عبلقات العمل إٔب اقتصاد السوؽ والعمل اغبر، حيث كرست بذلك ؾبموعة 
ية وفبارسة اؼبنظمات النقابكاالعًتاؼ باغبق ُب إنشاء   قاهبا سابفا اليت ٓب يكن معًت  ية واعبماعيةمن اغبقوؽ الفرد

بكيفيات فبارسة اغبق  اؼبتعلق9111جواف  11اؼبؤرخ ُب  90-11دور القانوف رقم اغبق النقايب من خبلؿ ص
كذلك منح الدستور للعماؿ سبلحا مهما للدفاع عن مصاغبهم اؼبشروعة، وذلك باالعًتاؼ ؽبم وألوؿ   ،13النقايب

 مرة باغبق ُب فبارسة اإلضراب، أين كاف ىذا اغبق حكرا على عماؿ القطاع اػباص فقط.
قد ساىم ُب إعادة تنظيم عآب الشغل وفقا التوجو الليربإب  ،9914-11 رقم وقانوف عبلقات العمل

عبديد، حيث جاء بنصوص أكثر مرونة وقابلية للتعديل مسايرة للتطور االقتصادي، سبت عنونتو بػ "عبلقات ا

                                                           
المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وبتسويتيا وممارسة الحؽ  0880فبراير  02المؤرخ في  06-80القانوف رقـ  - 10

 29ج ر  0880ديسمبر  60المؤرخ في  60-80، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 0880فبراير  00ج ر مؤرخة في   في اإلضراب،
 المتضمف القانوف األساسي لموظيفة العمومية.6002يوليو  05المؤرخ في 02-02واألمر رقـ   ، 0880ديسمبر  65مؤرخة في 

 00المؤرخ في  00-82عمؽ بمفتشية العمؿ، المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ المت 0880فبراير  02المؤرخ في  02-80القانوف رقـ  - 11
 .0882جواف  06مؤرخة في  22ج ر   ،0882جواف  

، المعدؿ 0880أبريؿ  65مؤرخة في  00المتضمف عالقات العمؿ ،ج ر  0880أبريؿ  60المؤرخ في  00-80القانوف رقـ  - 12
، والمرسـو التشريعي رقـ  0880ديسمبر  65مؤرخة في  29ج ر  0880مبر ديس 60المؤرخ في  68-80والمتمـ بالقانوف رقـ 

ج ر   0882جواف  08المؤرخ في  60-82، وباألمر رقـ ) 088أبريؿ  02ج ر مؤرخة في  0881أبريؿ  00المؤرخ في  81-02
، 1997 جانفي  06مؤرخة في  02ج ر  0880 جانفي 00المؤرخ في  06-80، وباألمر رقـ 1996جويمية  00مؤرخة في  12

يوليو  62ي المؤرخ ف00-05،و االمر رقـ 6005 المتضمف قانوف المالية لسنة 6001ديسمبر  20المؤرخ في  00-01والقانوف رقـ 
 .6005المتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  6005

جواف  02مؤرخة في  62ت ممارسة الحؽ النقابي ،ج ر المتعمؽ بكيفيا 0880جواف  06المؤرخ في  01-80القانوف رقـ  - 13
واألمر رقـ   ، 0880ديسمبر  65مؤرخة في  29ج ر 0880ديسمبر  60مؤرخ في  20-80،المعدؿ والمتمـ بػالقانوف رقـ  0880

 .0882جواف  06ج ر مؤرخة في  0882جواف  00المؤرخ في  82-06
واألمر  01-00عمى النصوص التشريعية التالية: األمر رقـ  00-80قات العمؿ ارتكز المشرع الجزائري في إصداره لقانوف عال - 14
مف قانوف عالقات  050المشار إلييـ سابقا بالرغـ مف أنو تـ إلغاء ىذه النصوص بموجب المادة  06-09والقانوف رقـ  20-05رقـ 

 02المؤرخ في  01-00انوف السيما األمر رقـ العمؿ السالؼ الذكر، حيث نصت عمى أنو: "تمغى كؿ األحكاـ المخالفة ليذا الق
المتعمؽ بالشروط العامة  0805أبريؿ  68المؤرخ في  20-05والمتعمؽ بالتسيير االشتراكي لممؤسسات، واألمر رقـ  0800نوفمبر 

 0809غشت  05المؤرخ في  06-09مف القانوف رقـ  602إلى  088ومف  008إلى  0لمعمؿ في القطاع الخاص، والمواد مف 
 المتعمؽ بالقانوف األساسي العاـ لمعامؿ..."
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بالشمولية عبميع عبلقات العمل التشريعات اغبديثة، يوحي  غالبية العمل" كاصطبلح عاـ مساير ؼبا ذىبت إليو
 اؼبأجور.

مة، ربتاج كونو تضمن أحكاـ وردت بصفة عاإال أف قانوف عبلقات العمل ٓب يعرؼ الثبات واالستقرار،  
تكيف مع التطورات االقتصادية واالجتماعية اغباصلة ُب عآب الشغل ؿبليا ودوليا، إٔب نصوص تنظيمية حىت ت

الذي  9111سبتمرب  11اؼبؤرخ ُب  111-11تنظيمية، كاؼبرسـو التنفيذي رقم لذلك ًب صدور عدة نصوص 
، أين أخضع مسَتي اؼبؤسسات ُب عبلقات 15يتعلق بالنظاـ اػباص لعبلقات العمل اػباصة دبسَتي اؼبؤسسات

بنفس حقوؽ العماؿ الواردة ُب قانوف عبلقات  موف بالواجبات ويتمتعوف العمل إٔب ازدواجية تشريعية، وىم يلتز 
، حيث وقبل صدور النص العمل، دوف عقد عمل اؼبسَت الذي خيضع ألحكاـ خاصة ينظمها ى ذا اؼبرسـو

التنظيمي اػباص دبسَتي اؼبؤسسات، كاف ىؤالء ال خيضعوف لنطاؽ قانوف العمل، باعتبارىم كانوا يعينوف من 
صدر   للقانوف األساسي للوظيف العمومي. طرؼ الوصاية اإلدارية عن طريق اؼبراسيم الرئاسية، أي خضوعهم

الذي حدد النظاـ اػباص لعبلقات  9119ديسمرب  11ؼبؤرخ ُب ا 090-19كذلك اؼبرسـو التنفيذي رقم 
وكيفية تنفيذ األعماؿ ُب  واؼبستخدـ أيضا، أين حدد مفهـو العامل ُب اؼبنزؿ 16العمل اليت زبص عماؿ اؼبنازؿ

اليت تنظم عبلقات عمل خاصة واليت سوؼ نتطرؽ  ر عدة مراسيم أخرى تنظيمية مؤخرااؼبنازؿ، إٔب جانب صدو 
 حقا.إليها ال

من قانوف  "الباب الثامن"لقد خصص اؼبشرع اعبزائري ؼبوضوع التجرًن والعقاب بابا كامبل، وىو و 
ربت عنواف "األحكاـ اعبزائرية"، غَت أف ؾباؿ التجرًن والعقاب ُب إطار عبلقات  99-11رقم  عبلقات العمل

قانوف عبلقات العمل، بل توجد  العمل ال يقتصر فقط على تلك النصوص واألحكاـ اعبزائية الواردة ُب ظل
وهتتم بتنظيمو  والتوظيف عآب الشغلب اخرى تعٌت أحكاـ جزائية أخرى مبعثرة وموزعة على عدة قوانُت فرعية 

 .وضبايتو 
عبزائري"، تظهر من خبلؿ أمهية دراسة موضوع "اؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار عبلقات العمل ُب التشريع ا و

البحث ُب حقيقة وجود مساءلة جزائية فعالة ُب إطار عبلقات قانونية، قائمة على عدـ التكافؤ الواقعي بُت  ؿباولة
طرفيها، ومدى سبكن اؼبشرع اعبزائري من إعادة التوازف واالتزاف للعبلقة التعاقدية العمالية من الناحية التجرديية 

                                                           
  المتعمؽ بالنظاـ الخاص لعالقات العمؿ مسيري المؤسسات ، 0880سبتمبر  68المؤرخ في  680-80المرسـو التنفيذي رقـ  - 15

 .0880لسنة  16ج ر العدد 
 المحدد لمنظاـ الخاص لعالقات العمؿ التي تخص العماؿ في المنازؿ ، 0880ديسمبر  09في  101-80المرسـو التنفيذي رقـ  - 16

 .0880ديسمبر  01مؤرخة في  96ج ر العدد  
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بالتمكن والقوة االقتصادية، واآلخر يتمتع بالوىن والضعف  والعقابية، باعتبارىا ذبمع بُت شخصُت، أحدمها يتمتع
تستند على عقد عمل  إطار عبلقات عمل فرديةاالقتصادي واالجتماعي أيضا، سواء قامت ىذه اؼبسؤولية ُب 

 تستند على عقد عمل صباعي. ، أو ُب إطار اتفاقية عمل صباعيةفردي
ة جزائية في إطار مسؤوليد مدى فعالية تكريس  تحدي ف إشكالية ىذا اؼبوضوع تتمثل ُب:على ذلك فإ

غايتها المحافظة على النظام القانوني والتنظيمي لقواعد  عالقات العمل للحصول على حماية جنائية فعالة
التجريم والعقاب من جهة، وضمان التوفيق بين المصالح االجتماعية واالقتصادية للعمال والمستخدمين 

 .لحة العامة والخاصة في نفس الوقتيق المصمن جهة أخرى، وبالتالي تحق
ىذه على اؼبنهج التحليلي، الذي ينصب  نا باالستناد ُب دراستناىذه اإلشكالية قم ومن أجل مناقشة

 ناالتطور التارخيي للقوانُت وأحكامها، وبالتإب استعمل ناعلى ربليل النصوص القانونية، وُب نفس الوقت، تتبع
ُب ذلك على التجربة الفرنسية، اليت برزت ُب ىذا اجملاؿ، وسجلت منذ القرف  يناؼبنهج التارخيي أيضا، معتمد

قفزات جد ملموسة، سامهت بشكل كبَت ُب ترسيخ فلسفة التجرًن والعقاب ُب ؾباؿ العمل، ناىيك عن اؼباضي 
أمكن األمر، إٔب ذبربة اؼبشرع اعبزائري،  هي واالجتهادي، مشَتين كلماقغٌت ىذه األخَتة على اؼبستويُت الف

واػبطوات اليت خطاىا بدوره ُب ىذا اإلطار، وإف كاف قد اعتمد وبصفة شبو كلية ُب وضع أسس وأحكاـ التجرًن 
 والعقاب ُب ؾباؿ العمل، على التشريع الفرنسي، باعتباره اؼبصدر واألصل.

ر عبلقات اػباصة باؼبسؤولية اعبزائية ُب إطا حكاـىذا ما يتطلب مّنا، مرحلة أؤب من حبثنا، دراسة األ
عبلقات العمل  اإلطار القانوين للمسؤولية اعبزائية ُبلنوّجو حبثنا ُب مرحلة ثانية كبو ربديد العمل )الباب األوؿ(، 

 وإجراءات اؼبتابعة )الباب الثاين(.
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صفة الشرط واعبزاء، وتعترب ىذه ال الصلة اليت تربط بُت اعبرديةبصفة عامة، ىي تلك  إف اؼبسؤولية اعبزائية
سواء كانت معاقب عليها ُب قانوف العقوبات  وقوع جردية ماعند  ، ىذا يدؿ على انواألساس الستحقاؽ العقاب

تقرير اعبزاء فورا، وإمنا يتعُت التدرج ُب البحث، حبيث جيري التحقق القوانُت اػباصة، ال جيب التسرع ُب أو ُب 
جزائية عنها، فإف توافرت استحق و أهنا تنسب فعبل إٔب اعباين، ٍب التحقق من قياـ مسؤولية  أوال من وقوع اعبردية

 17اعباين اعبزاء اؼبقرر ُب القانوف.
وال يكفي لتوقيع اعبزاء على اعباين، أف يقع منو الركن اؼبادي اؼبكوف للجردية، كما ىو موصوؼ ُب النص 

البلـز لتمامها، وإمنا يلـز أيضا توافر ُب حقو شروط اؼبسؤولية اعبزائية اعبزائي، وأف يتوافر لديو الركن اؼبعنوي 
مل، باعتبار أنو ولقياـ اؼبوجبة للجزاء، وىذا ما ينطبق عليو اغباؿ بالنسبة للمسؤولية اعبزائية ُب إطار عبلقات الع

وبات رتكبها خاضع لقانوف العقوأف يكوف ماعبزائية بوجو عاـ، البد من وقوع جردية تستوُب صبيع أركاهنا،  اؼبساءلة
إال أف اؼبساءلة اعبزائية ُب إطار عبلقات العمل، وباإلضافة إٔب خضوعها ؽبذه  أو غَته من القوانُت اػباصة.

األحكاـ العامة، فإهنا تنفرد بأحكاـ خاصة هبا من الناحية اؼبوضوعية، أوؽبا أهنا زباطب أشخاص ؿبددين 
اؼبسؤولية اعبزائية من حيث أطراؼ عبلقات العمل التعاقدية )الفصل األوؿ(،  وىذا ما يعرب عنو بنطاؽبصفاهتم، 

سبيزىا بأحكاـ خاصة من حيث طبيعة العبلقة التعاقدية، وىذا ما يعرب عنو أيضا بنطاؽ اؼبسؤولية اعبزائية  هاوثاني
 من حيث الطبيعة التعاقدية لعبلقات العمل )الفصل الثاين(.

 
 

 

 

 

 

                                                           
ركاف الجريمة، فيي فالمسؤولية الجزائية عمى ىذا الوجو، ليست ركنا مف أركاف الجريمة، إذ ال تنشأ إال إذا توافرت ابتداء جميع أ - 17

إزاء ىذه األركاف حصيمة وأثر الجتماعيا في شخص إنساف عاقؿ ومميز، ويتوافر ىذا التحميؿ مع اشتقاؽ لفظ "المسؤولية" فيو مرادؼ 
لممساءلة، والمسؤولية لغة ىي: "كؿ ما يتحممو مسؤوؿ تناط بعيدتو أعماؿ تكوف تبعة نجاحيا أو إخفاقيا عميو أي سؤاؿ الجاني عف 

لسبب في اختياره الجريمة كسموؾ مناقض لمقانوف، وىو في الواقع سؤاؿ يحمؿ معنى االستذكار والمـو والتيديد بالجزاء عمى السموؾ، ا
بيا: "الجزاء الذي يترتب عمى المرء عند إخاللو بقاعدة  –عموما  –وىذا يقتضي أف يكوف المسؤوؿ عاقال، أما المسؤولية قانونا فيراد 

وؾ"، ويختمؼ ىذا الجزاء باختالؼ نوع القاعدة المخؿ بيا، فقد يتعمؽ األمر بقاعدة جزائية فتكوف المسؤولية الجزائية، مف قواعد السم
 ويتمثؿ الجزاء في العقوبة )الحبس أو الغرامة(، وقد تكوف القاعدة المخؿ بيا مدنية أيف تكوف المسؤولية مدنية، وبالتالي يتجسد الجزاء

 لتعويض.حينئذ في االلتزاـ با
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 طراف عالقات العمل التعاقديةالمسؤولية الجزائية من حيث أنطاق  ول:الفصل األ
ستدعي توافر صفة خاصة لدى فئة معينة من يإف تطبيق قواعد التجرًن والعقاب ُب ظل قانوف العمل، 

فنطاؽ اؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار  .األشخاص أال وىي "صفة العامل" و"صفة اؼبستخدـ" أو صاحب العمل
موضوع  وؿبدد بتمتع مرتكب السلوؾ اإلجرامي بصفة العامل وصاحب العمل، ودراسة عبلقات العمل، مقيد 

ة إٔب أف اؼبسؤولية ُب ؾباؿ عبلقات العمل، قد تكوف مدنية ر ُب ىذا اإلطار تستدعي منا اإلشا ءلة القانونيةاؼبسا
 .19الواحدال يعٍت أهنما ال ذبتمعاف أوال تًتتباف عن الفعل  18وجزائية، وىذا االختبلؼ بينهما

في إطار عبلقات العمل وقبل اغبديث عن ربقق الركنُت اؼبادي واؼبعنوي، جيب البحث أوال فيما ف عليو 
بصفة العامل أو صاحب العمل، كشرط مبدئي وعنصر أساسي لقياـ أي جردية من جرائم إذا كاف الفاعل يتمتع 

الصحيح للجردية اليت ارتكبت من غَت العمل، وإال فإنو جيب البحث ُب ظل القانوف اعبنائي عن التكيف 
ذلك سوؼ نركز اىتمامنا ُب ىذا الفصل على دراسة لويعود ذلك إٔب السلطة التقديرية للقاضي،  ، 20ىؤالء

عبلقات العمل التعاقدية )اؼببحث األوؿ(، ٍب سنعرج ُب حق شخص العامل كطرؼ من أطراؼ اؼبسؤولية اعبزائية 
ُب حق شخص اؼبستخدـ كطرؼ آخر من أطراؼ عبلقات العمل التعاقدية )اؼببحث إٔب دراسة اؼبسؤولية اعبزائية 

 الثاين(.
 
 
 

                                                           
يظير ىذا االختالؼ الكبير بيف المسؤولية المدنية والجزائية مف خالؿ عدة فوارؽ جوىرية موجودة بينيما أىميا: إف المسؤولية  - 18

الجزائية ترمي إلى حماية المجتمع مف السموكات التي تخؿ بقيمو األساسية في حيف إف الغرض مف المسؤولية المدنية ىو حماية 
ة أي حماية األفراد المادية والمعنوية التي تمحؽ بيـ مف قبؿ الغير، إف الجزاء في المسؤولية الجزائية يتمثؿ في المصالح الشخصي

 العقوبة التي توقع عمى الفاعؿ وىذا ردعا لو وزجرا بالنسبة لمغير، بينما جزاء المسؤولية المدنية يكوف متمثال في التعويض جبرا لمضرر
ؿ المسؤولية الجزائية ىو االعتداء عمى حؽ المجتمع أما مجاؿ المسؤولية المدنية ىو االعتداء عمى حؽ الذي لحؽ بالضحية، إف مجا

الغير، كذلؾ إف المسؤولية الجزائية تستند في قياميا عمى خطأ جزائي الذي يخضع "لمبدأ الشرعية" وىي أخطاء معينة ومعروفة مسبقا 
ة" باعتبار أف األخطاء المدنية غير محصورة أو مقيدة، والقصد الجرمي في المساءلة أما الخطأ المدني فيو ال يخضع "لمبدأ الشرعي

الجنائية تمعب دورا ىاما حيث ىو الذي يحدد وصؼ الجريمة عمى خالؼ المساءلة المدنية التي ال تعطي القصد أي وزف فيي تتحقؽ 
سنة مف يـو وقوع الضرر، بينما  05دنية تتقادـ بمضي ولو صدر الضرر كنتيجة إىماؿ أو تقصير أو سيو، وأخيرا إف الدعوى الم

، فالجنايات تتقادـ بمضي  سنوات كاممة ابتداء مف يـو ارتكابيا، والجنح تتقادـ  00تتقادـ الدعوى العمومية مرتبط بطبيعة الفعؿ المجـر
 سنوات كاممة، أما المخالفات فالتقادـ يكوف فييا بمرور سنتيف كاممتيف. 02بمرور 

 .00ص   ، 6000موفـ لمنشر، الجزائر،  ،   الطبعة الثانية  ،   االلتزامات   ظر: عمي فياللي،ان - 19
 يقصد بذلؾ إذا ارتكب السموؾ المجـر مف طرؼ شخص آخر ال يتمتع بصفة العامؿ أو صاحب العمؿ )المستخدـ(. - 20



 الجزائية في إطار عالق ات العملاألحكام الخاصة بالمسؤولية                                    ألول  الباب ا

 

12 
 

في حق العامل كطرف من أطراف عالقات  القائمة المسؤولية الجزائية :  المبحث األول
                                                                 العمل التعاقدية

ب عليها ُب ظل قانوف العقوبات او اؼبساءلة اعبنائية ُب أي جردية، سواء تلك اؼبعاق كقاعدة عامة، ولقياـ
سيتوجب توقيع  21قد ارتكب خطأ جزائي، جيب أف يكوف الشخص اؼبسؤوؿ االخرى اصةاػبقوانُت ال ُب ظل

أف اؼبسؤولية  دة، غَتالقائمة على الوعي واإلرا 22اعبزاء والعقاب ؼبخالفة قاعدة قانونية، وأف يكوف متمتعا باألىلية
األساسية ، تتطلب لقيامها أيضا، ربقق شرط أساسي  23الشروط ىذه اعبزائية ُب قانوف العمل، وباإلضافة إٔب

تتقرر  عندمااعبانب األوؿ من ىذه اؼبسؤولية، فمبدئي أال وىو ضرورة سبتع الفاعل بصفة العامل، والذي ديثل 
وُب لكن  أف اؼبسؤولية قد استندت على أساس خاص يربر مشروعية توقيع اعبزاء، ب ذلك يعٍت اؼبسؤولية عن اعبردية

نفس الوقت وبالرغم من توافر صبيع أركاف وشروط قياـ اؼبسؤولية، قد توجد بعض اؼبربرات الشرعية اليت تنفي 
شرط قياـ وتسقط ىذه األخَتة، لذلك يستلـز دراسة اؼبسؤولية اعبزائية ُب حق شخص العامل، ربديد أوال 

مسؤولية العامل اعبزائية وأساس مشروعية توقيع اعبزاء تبعا ؽبذه اؼبسؤولية )اؼبطلب األوؿ(، وإبراز ثانيا موانع 
 اؼبسؤولية اعبزائية )اؼبطلب الثاين(.

 لعامل وأساس مشروعية توقيع الجزاء الجزائية لمسؤولية الشروط قيام  المطلب األول:
لقوؿ بتحققها وقيامها، توافر ؾبموعة من الشروط واألركاف لص، تستلـز إف اؼبساءلة اعبزائية ألي شخ

األصل ُب ربمل اؼبسؤولية ىو حرية االختيار، كوف أف اعباين يكوف ُب اعبزاء ىو ربمل اؼبسؤولية،لكن واألصل 
ق اؼبسؤولية اعبنائية ُب حق الفاعل حقفت ،24ـبَتا بُت اإلقداـ على الفعل اجملـر أو اإلحجاـ عنو أو اختيار غَته

قد استندت إٔب تستوجب توقيع اعبزاء عليو، وعندما تتقرر مسؤوليتو عن اعبردية، معٌت ذلك أف ىذه اؼبسؤولية 
أساس خاص تربر مشروعية توقيع اعبزاء عليو، ويقضي اؼبنطق واؼبعقوؿ، أف يتحمل الشخص تبعة تصرفاتو الضارة، 

                                                           
ص  ، 6009   ،  ، الجزائر دار ىومة لمنشر   ،  00الطبعة   ،  الوجيز في القانوف الجزائي العاـ   انظر: أحسف بوسقيعة، - 21

008. 
 6006، لبناف،    ، بيروت   مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع  ،   ، شرح قانوف العقوبات  انظر: سمير عالية - 22

 .680ص    ، 
بأركاف المسؤولية الجزائية، حيف ترى بعض الكتب بأف ىذه يعبر كذلؾ عف الشروط الواجب توافرىا لقياـ المسؤولية الجزائية  - 23

المسؤولية تتجسد أركانيا في الخطأ الجزائي واألىمية، وىناؾ مف عبر عنيا بتوافر األىمية والتبعية الجزائية، لكف يبقى المعنى في 
 األخير واحد.

 .082، ص   6002مـو لمنشر والتوزيع   ، الجزائر  ، انظر: منصور رحماني  ، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ  ، دار الع - 24
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نتساءؿ فيما اذا كاف من ارتكب  اؼبنطقي اؼبتبادر إٔب األذىاف جيعلناأو جزائية، واألساس اؿ مدنية فعسواء كانت أ
سؤولية اؼباؼبساءلة اعبزائية ُب إطار عبلقات العمل تتطلب توافر شروط لقياـ ف اعبردية ىو ـبَت أو ؾبرب عليها؟. إذف 

 توقيع اعبزاء تبعا ؽبذه اؼبسؤولية )الفرع الثاين(. واستنادىا على أساس حيدد مشروعية،لعامل )الفرع األوؿ( اعبزائية ل
 لعامل الجزائية لشروط قيام مسؤولية  :الفرع األول

يكفي أف تتحقق أركاف اعبردية ليعاقب فاعلها، وإمنا جيب كذلك البحث ُب مدى وجود إمكانية  ال
عبلوة عن  .ربميل ىذه األركاف وذبسيدىا ُب شخص مستوُب صبيع الشروط الشخصية من إنسانية وعقل وسبييز

جموعة من دبواالتصاؼ  و قانونا، إذف فارتكاب خطأ جزائيلـز على إتياف فعل ؾبـر معاقب عليي  ذلك فالشخص 
إال أف قواعد التجرًن والعقاب ُب  ية اعبزائية.الصفات والعوامل الذىنية أي األىلية يًتتب عنها حتما قياـ اؼبسؤول

ؾباؿ العمل وباإلضافة إٔب الشروط العامة، تستوجب توافر صفة العامل كشرط مبدئي لقياـ اؼبسؤولية اعبزائية ُب 
فتحققها مقيد بتوافر شرط صفة العامل )أوال(، وأف يقـو بارتكاب خطأ جزائي لذلك  إطار عبلقات العمل، 

 )ثانيا(، وأف يتمتع باألىلية كشرط وجويب لقياـ مسؤولية اعبزائية )ثالثا(.
 صفة العامل كشرط أساسي مبدئي لقيام المسؤولية الجزائية -أوال
يضع فيو تعريفا ؿبددا لشخص العامل، وصبيع قوانُت  العمل، ٓب اؼبشرع اعبزائري وفيما خيص قانوف إف

على خبلؼ التشريعات العربية األخرى على سبيل اؼبثاؿ  25ايضا ٓب تضع مفهـو ؿبدد للعامل العمل اعبزائرية
بوضع معايَت يتم من خبلؽبا ربديد من ىو العامل ُب التشريع  ، ولقد اكتفى 27والعراقي 26التشريع اؼبصري
ُب حُت قبد أنو قد  ، 9928-11من قانوف عبلقات العمل رقم  11ًب النص عليها ُب اؼبادة اعبزائري، واليت 

                                                           
المتضمف الشروط العامة  20-02قوانيف العمؿ الجزائرية، قد أىممت تعريؼ العامؿ، سواء كاف ذلؾ في نصوص األمر رقـ  - 25

المتعمؽ بالقانوف األساسي العاـ لمعامؿ، وكذلؾ بالنسبة لقانوف عالقات العمؿ  06-09لمعمؿ في القطاع الخاص، أو في قانوف رقـ 
خاص بالعامؿ وال القوانيف المعدلة والمتممة لو المشار إلييا سابقا، وال في القوانيف الفرعية  ، ىو اآلخر لـ يتضمف تعريؼ80-00

المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية والعمؿ عمى تسويتيا وممارسة الحؽ في اإلضراب المعدؿ  06-80األخرى كالقانوف رقـ 
المتعمؽ بممارسة الحؽ النقابي المعدؿ والمتمـ.  01-80والمتمـ، والقانوف  المتعمؽ بمفتشية العمؿ المعدؿ 02-80والمتمـ، والقانوف 

المتعمؽ  0890جواف  00المؤرخ في  00-90كذلؾ أىمؿ المشرع الجزائري وضع تعريؼ خاص بالعامؿ األجنبي في القانوف رقـ 
 .0890جويمية  01مؤرخة في  65بشروط تشغيؿ العماؿ األجانب ج ر 

عمى أنو: "يقصد بالعامؿ كؿ شخص طبيعي  6002لسنة  06ري العامؿ في المادة األولى مف القانوف رقـ عرؼ المشرع المص - 26
شرافو".  يعمؿ لقاء أجر لدى صاحب عمؿ وتحت إدارتو وا 

عمى أنو: "كؿ مف يؤدي عمال لقاء  0890مف قانوف العمؿ لسنة  09أما المشرع العراقي، فقد عرؼ شخص العامؿ في المادة  - 27
 ويكوف تابعا في عممو إلدارة وتوجيو صاحب العمؿ".أجر 

عمى أنو: "يعتبر عماال أجراء في مفيـو ىذا القانوف، كؿ األشخاص الذيف يؤدوف  00-80مف القانوف رقـ  06نصت المادة  - 28
 لمستخدـ".عمال يدويا أو فكريا مقابؿ مرتب في إطار التنظيـ، ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى ا
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الذي حدد النظاـ اػباص   090-19تعريفا خاصا للعامل ُب اؼبنازؿ وذلك من خبلؿ اؼبرسـو التنفيذي رقم أورد 
 29لعبلقات العمل اليت زبص العماؿ ُب اؼبنازؿ ُب مادتو الثانية.

بالعامل اؼبقصود ،و  (أ)يتطلب منا دراسة شروط تطبيق قانوف العمل  موضوع ىو وربديد صفة العامل
 .(باػباضع لقانوف العمل )

 قانون العمل: تطبيق  شروط(أ
لنطاؽ تطبيقو، إف قانوف العمل ال يتصف بالشمولية اليت سبكنو من إخضاع كل األعماؿ  بصفة عامة

وقوانُت أخرى كالقانوف اؼبدين والتجاري واإلداري...، أما بالنسبة فهناؾ الكثَت من األعماؿ اليت زبضع لنصوص 
مثبل  لضرورة ألحكاـ قانوف العمل، ليس كل عمل يقـو بو العامل خيضع باشخاص اؼبناط ؽبم القياـ بالعمل فلؤل

 ومن النصوص القانونية ديكن استنتاج شروط جيب عماال لكنهم خيضعوف لقوانُت أخرى.أشخاص يؤدوف أىناؾ 
، لكي يوصف الشخص بأنو عامل وخيضع لنطاؽ تطبيق قانوف العمل  العمل وُب األشخاص القائمُت بوتوافرىا ُب

 فيما يلي: ثلتتم واليت 
 الشرط األول: أن يكون العمل مقدما من شخص لشخص آخر ولمصلحتو-1

شخص آخر، لكي خيضع العامل لنطاؽ تطبيق قانوف العمل جيب أف يكوف العمل مقدما من وؼبصلحة 
من قانوف عبلقات العمل السالف الذكر، بعبارة "وغبساب شخص  11ىذا ما عرب عنو اؼبشرع اعبزائري ُب اؼبادة 

ويقصد من عبارة  30آخر"، فأحكاـ قانوف العمل ال تعٌت بالعمل الذي يؤديو الشخص ؼبصلحتو الشخصية.
يقدـ  اص يقدـ ؼبصلحة أو غبساب شخص آخر وليس عمل عاـ "ؼبصلحتو أو غبسابو" أف يكوف العمل خ

 ؼبصلحة اجملتمع ككل.

 

 

 

 
                                                           

عمى أنو: "يعتبر عامال في المنزؿ بمفيـو ىذا المرسـو كؿ عامؿ  101-80نصت المادة الثانية مف المرسـو التنفيذي رقـ  - 29
يمارس في منزلو نشاطات إنتاج سمع أو خدمات أو أشغاال تغيرية لصالح مستخدـ واحد أو أكثر، مقابؿ أجرة، ويقـو وحده بيذه 

أعضاء عائمتو باستثناء أية يد عاممة مأجورة، ويتحصؿ بنفسو عمى كؿ أو بعض المواد األولية وأدوات العمؿ النشاطات أو بمساعدة 
 أو يستمميا المستخدـ دوف أي وسيط".

كالمزارع مثال في مزرعتو أو صاحب المتجر في متجره، فالبد مف توافر شخص يناط بو تأدية العمؿ يسمى "العامؿ"، ولصالح  - 30
 اء كاف طبيعي أو معنوي يسمى "المستخدـ".شخص آخر سو 
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 الشرط الثاني: التبعية لصاحب العمل )المستخدم( -2
تؤدى إف الشرط السابق، ال يعترب شرطا كافيا لتطبيق قانوف العمل، ألنو توجد الكثَت من األعماؿ اليت 

فهي "التبعية أما التبعية اؼبقصودة ىنا  .31دائرة قانوف العملوال تقع ُب  من قبل شخص وؼبصلحة شخص آخر
حيث تنشأ ىذه التبعية  33شأنو شأف التشريعات العربية اغبديثة األخرى. 32اليت أخذ هبا اؼبشرع اعبزائري القانونية"

يلتـز بطاعة تلك  بالنسبة للعامل ُب أداء عملو،ووالتوجيو ُب إطار عقد العمل فبثلة ُب سلطة الرقابة واإلشراؼ 
والتبعية القانونية تتضمن من جهة حق صاحب العمل ُب توزيع  والتعليمات اليت يصدرىا اؼبستخدـ.األوامر 

 ، وحقو كذلك ُب اإلشراؼ على الظروؼ اػبارجيةالساعات والتنظيم التقٍت للعمل واليت تسمى "بالتبعية الفنية"
 34العماؿ، وىنا نكوف أماـ "تبعية تنظيمية أو إدارية".وتقسيمو بُت  للعمل كتحديد مكاف العمل ووقتو

كما أنو ال يشًتط توافر الرقابة واإلشراؼ الفٍت من طرؼ صاحب العمل بالضرورة، فيكفي قيامو 
إال أنو أصبع غالبية الفقو والقضاء ُب نظم العمل اغبديثة، على   دارة ووضع اػبطط العامة ؼبنشأتو.باإلشراؼ واإل

للعمل ومكانو، كفاية توافر التبعية التنظيمية أو اإلدارية، اليت تتجسد ُب أف حيدد اؼبستخدـ للعامل وقت أدائو 
 35حىت ولو ٓب تتحقق التبعية الفنية. عملو األدوات اػباصة بصاحب العملحيث يستخدـ عادة ُب 

                                                           
كعمؿ المقاوؿ أو النجار، فكميا أعماؿ تؤدى لمصمحة شخص آخر ومع ذلؾ تخرج عف نطاؽ قانوف العمؿ، ألنيا تفقد شرط ىاـ  - 31

دارة رب العمؿ، والتي اتفؽ عمييا غالبية الشراح، عمى أنيا تمثؿ المعيار  أال وىو وجود التبعية القانونية، أي الخضوع إلشراؼ ورقابة وا 
الصحيح لتحديد مدى خضوع العامؿ ألحكاـ قانوف العمؿ، وبالتالي يخرج عف نطاؽ ىذا القانوف، كؿ عمؿ يوصؼ بالعمؿ الحر أو 

 المستقؿ رغـ توافر التبعية االقتصادية.
 .58انظر: بشير ىدفي، المرجع السابؽ،  ص  - 32
معيار التبعية القانونية: المشرع المصري مثال، وعمى ىذا النيج سار المشرعيف الكويتي مف بيف التشريعات الحديثة التي أخذت ب - 33

 والسعودي كذلؾ.
 .69،العراؽ،  ص 0898انظر: يوسؼ إلياس  ، الوجيز في شرح قانوف العمؿ ، دار الكتب والوثائؽ العراقية  ، بغداد ،  - 34
ب الميف الحرة، كاألطباء والميندسيف والمحاميف حتى ولو لـ تتوافر عمى ذلؾ فإف قانوف العمؿ يمكف أف يطبؽ عمى أصحا - 35

المعرفة الفنية لدى صاحب العمؿ، طالما أنو يتحقؽ لو اإلشراؼ مف الناحية التنظيمية، بتحديد مكاف وأوقات مباشرة العمؿ، وتطبيقا 
ذا حدد لو مكاف الكشؼ عمى المرضى مف ىؤالء العماؿ ليذا الرأي فإنو يكوف الطبيب عامال، عندما يتعاقد مع منشاة لعالج عماليا، إ

ومواعيده، وال يشترط تفرغ الطبيب لمعمؿ في المنشأة طالما أنو يؤدي عممو في الوقت المحدد ويحتـر التعميمات، أما إذا كاف الطبيب 
منشأة ال يعتبر عقد عمؿ ويتساوى في يستقبؿ مرضاه مف ىؤالء العماؿ في عيادتو ويستقؿ في تحديد الوقت، فإف العقد الذي يربطو بال

ذلؾ مع العقد الذي يتـ بيف الطبيب وأي مريض عادي، كذلؾ األمر نفسو بالنسبة لممحامي الذي يعمؿ مديرا بقمـ قضايا الشركة، فإنو 
دميا إلى إدارة الشركة يعتبر عامال حسب رأي غالبية الفقو والقضاء، إذا تحققت التبعية التنظيمية، التي تتمثؿ في تقارير أسبوعية يق

عف أعمالو وعف سير القضايا األسبوعي، يؤشر المسؤولوف في الشركة بمالحظتيـ وتوجيياتيـ العامة وذلؾ بالرغـ مف عدـ وجود 
ت رقابة فنية عمى المحامي، ويطبؽ نفس الحكـ عمى الميندسيف والمدرسيف والفنانيف إذا تحققت التبعية اإلدارية أو التنظيمية أيف تثب

 سمطة المستخدـ في تحديد وقت العمؿ ومكانو.
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 شرط الثالث: أن يكون العمل في مقابل أجرال- 3
توافر شرط آخر، ال يقل أمهية عن سابقيو أال وىو أف  كذلك  لتطبيق أحكاـ وقواعد قانوف العمل، جيب

يدفعو صاحب العمل، فيعترب  ،36يكوف ىذا العمل اؼبؤدى من شخص آلخر وربت إشرافو وإدارتو مقابل أجر
 األجر كمقابل شرط أساسي وجوىري.

 المقصود بالعامل الخاضع لقانون العمل: (ب
قد يتصور البعض، بأف قانوف العمل لو من الشمولية ما يكفي إلسباغ ضبايتو على كافة عبلقات العمل، 

حاؿ ال ديكنها االتساع إٔب كل تلك العبلقات، فبالرغم من أف قواعده قانونية لكنها بأي وىذا األمر يفتقر للدقة، 
مستثناة بنصوص تنظيمية خاصة، ذبعلها ال زبضع ألحكاـ قانوف العمل، وتطبق عليها قوانُت حيث توجد فئات 

 خاصة دبوجب التنظيم، تضفي عليها وصف عقود عمل من نوع خاص مقيدة بتوافر شرطُت: اؼبقابل والتبعية.
إشرافو يقصد بو ذلك العمل اؼبقدـ من شخص ؼبصلحة الغَت )أي اؼبستخدـ( وربت مل التابع: الع -1

وإدارتو، وبالتإب خيرج من نطاؽ تطبيق قانوف العمل كل ما ىو مقدـ ؼبصلحة الشخص نفسو، وكل ما ىو مقدـ 
 ؼبصلحة الدولة أو إحدى ىيئاهتا، وإال اعترب عمبل عاما، خيضع ألحكاـ القانوف اإلداري.

لعمل لقاء أجر، متفق باإلضافة إٔب الشرط السابق، جيب أف يكوف ىذا اتوافر المقابل )األجر(:  -2
عليو صراحة أو ضمنا، وبالتإب ال خيضع ألحكاـ قانوف العمل، ذلك العمل الذي يقدـ على سبيل التربع أو 

 37اػبدمة.
استثناىا اؼبشرع اعبزائري صراحة  ت ىناؾ بعض الفئا الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل:  -3

تنظيمية صرحية ال جيوز القياس عليها أو التوسع فيها، وىذا دبوجب نصوص وأحكاـ من ؾباؿ قانوف العمل 
كن أضفى اؼبشرع عليها صفة ال تكتسي صفة العامل، ولأهنا بال يعٍت  -اي الفئات-الذي وقع عليها  االستثناء

تطبيق قانوف العمل، سواء كاف ذلك لكن أخضعها إٔب قوانُت وتنظيمات خاصة، ذبعلها زبرج عن نطاؽ  العامل

                                                           
يمثؿ األجر بسبب االلتزاـ بالنسبة لمعامؿ، ومحؿ االلتزاـ بالنسبة لصاحب العمؿ، وىو مقابؿ العمؿ أو المقدار المادي الذي يمتـز  - 36

 صاحب العمؿ بدفعو لمعامؿ مقابؿ أدائو لمعمؿ.
،  0في دولة الكويت ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي وجميورية مصر العربية ، ـ  انظر: محمد التويجري،  قانوف العمؿ والعماؿ - 37

 .51،  ص 6002الطبعة األولى،   مجموعة محمد التويجري لمدراسات القانونية  ،   الكويت ،  
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واؼبادة  38إٔب طبيعتها اػباصة أو لغاية تشريعية، حيث عددىا اؼبشرع على سبيل اغبصر ُب اؼبادة الثالثةراجع 
عمل اؼبشرع اعبزائري على  عقود عمل خاصة ،كما ، واعتربىا99-11رقممن قانوف عبلقات العمل  39الرابعة

 .إصدار النصوص التنظيمية اليت ربكم عبلقات العمل اػباصة للفئات احملددة ُب اؼبادة الرابعة من نفس القانوف
واؼبتعلق بالنظاـ اػباص بعبلقات  9111سبتمرب  11اؼبؤرخ ُب  111-11بداية صدر اؼبرسـو التنفيذي رقم 

، وازبذ نصا آخر كذلك يتعلق بكيفية ضبط التوقيت اليومي للعمل العمل ؼبسَتي اؼبؤسسات اؼبذكور سابقا
اؼبؤرخ 01940-19وترخيص الغيابات اؼبدفوعة األجر لرياضيي الطليعة والنخبة دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 

واؼبتعلق  9119ديسمرب  11اؼبؤرخ ُب  090-19كذلك اؼبرسـو التنفيذي رقم  ،9119ديسمرب  90ُب
مؤخرا نصوص اؼبشرع اعبزائري بلقات العمل باؼبنازؿ اؼبشار إليو سابقا أيضا، ولقد أضاؼ بالنظاـ اػباص لع

مارس  10اؼبؤرخ ُب  911 -10تنظيمية أخرى تعٌت هبا بعض الفئات اؼبتبقية، كاؼبرسـو التنفيذي رقم 
جاري أو الصيد احملدد للنظاـ النوعي لعبلقات العمل للمستخدمُت اؼببلحُت لسفن النقل البحري أو الت1110
الذي  1111ماي 91اؼبؤرخ ُب  901-11صدر اؼبرسـو التنفيذي رقم  1111كذلك ُب سنة  ،41البحري

ماي  11اؼبؤرخ ُب 901-91واؼبرسـو التنفيذي رقم  ،42حيدد النظاـ النوعي لعبلقات العمل اؼبتعلقة بالصحفيُت
ُب حُت  ،43ينالذي حيدد النظاـ النوعي لعبلقات العمل للمستخدمُت اؼببلحُت اؼبهنيُت ُب الطَتاف اؼبد 1191

 الزلنا ُب انتظار صدور القوانُت التنظيمية اػباصة بالفئات اؼبهنية األخرى.

                                                           
ي والقضاة نصت المادة الثالثة مف ؽ ع ع  عمى أنو: "يخضع المستخدموف المدينوف والعسكريوف التابعوف لمدفاع الوطن - 38

والموظفوف واألعواف المتعاقدوف في الييئات واإلدارات العمومية في الدولة والواليات والبمديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات 
 الطابع اإلداري، ألحكاـ تشريعية وتنظيمية خاصة".

ف طريؽ التنظيـ، النظاـ النوعي لعالقات نصت المادة  الرابعة مف ؽ ع ع عمى أنو: "تحدد عند االقتضاء أحكاـ خاصة تتخذ ع - 39
العمؿ التي تعنى مسيري المؤسسات ومستخدمي المالحة الجوية والبحرية ومستخدمي السفف التجارية والصيد البحري والعماؿ في 

عف أحكاـ ىذا المنزؿ والصحفييف والفنانيف والمسرحييف والممثميف التجارييف ورياضيي النخبة ومستخدمي البيوت، وذلؾ بغض النظر 
 القانوف، وفي إطار التشريع المعموؿ بو".

المتعمؽ بكيفية ضبط التوقيت اليومي لمعمؿ وترخيص الغيابات  0880ديسمبر  01المؤرخ في  190-80المرسـو التنفيذي رقـ  - 40
 .0880ديسمبر  66مؤرخة  في  22المدفوعة األجر لرياضيي الطميعة والنخبة ،  ج ر عدد 

المحدد لمنظاـ النوعي لعالقات عمؿ المستخدميف المالحيف لسفف  6005مارس  62المؤرخ في  006-05المرسـو التنفيذي رقـ  - 41
 .6005مارس  60مؤرخة في  66النقؿ البحري أو التجاري أو الصيد البحري ، ج ر عدد 

لنوعي لعالقات العمؿ المتعمقة بالصحفييف ،ج ر المحدد لمنظاـ ا 6009ماي  00المؤرخ في  010-09المرسـو التنفيذي رقـ  - 42
 .6009ماي  00مؤرخة في  61عدد 

المحدد لمنظاـ النوعي لعالقات عمؿ المستخدميف المالحيف  6000ماي  62المؤرخ في  010-00المرسـو التنفيذي رقـ  - 43
 .6000ماي  62مؤرخة في  21المينييف في الطيراف المدني ،  ج ر عدد 
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من قانوف عبلقات العمل، نبلحظ أف اؼبشرع قد قاـ بتحديد  11ومن خبلؿ دراستنا ألحكاـ اؼبادة 
ة اؼبستخدـ )صاحب العمل( بشكل دقيق، على أنو قد يكوف شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، صف

 ُب حُت ٓب حيدد صراحة من ىو العامل؟ وىل ديكن أف يكوف شخص معنوي مثلو مثل اؼبستخدـ؟
بأنو ليس ىناؾ من القواعد العامة، وال مقتضيات الفن القانوين ما يعًتض أف يكوف  44رأى البعض

الوكالة وعقد اؼبقاولة ىي صبيعا عقود ترد على للشخص اؼبعنوي صفة العامل، ويكفي لبياف ذلك، أف عقد 
أف يكوف عامبل،  العمل، وال نتبُت بوضوح ؼباذا ديكن أف يكوف الشخص اؼبعنوي وكيبل أو مقاوال، بينما ال ديكن

 حيث انتهى ىذا الرأي إٔب القوؿ بأنو ليس ىناؾ ما دينع من وجوده ُب حالة تبعية فبيزة لعقد العمل.
القوؿ يكوف ؿبل نظر ُب اؼبادة الثانية من قانوف عبلقات العمل السالف الذكر اليت نصت ىذا أف  غَت

شخاص الذين يؤدوف عمبل يدويا أو فكريا مقابل على أنو: "يعترب عماال أجراء ُب مفهـو ىذا القانوف، كل األ
مرتب ُب إطار التنظيم..."، ىذا النص يؤكد أنو حىت وإف ٓب حيدد اؼبشرع اعبزائري صراحة صفة العامل ُب ظل 

الشخص  د العامل الشخص الطبيعي فقط، ألفىذا القانوف، فإنو يفهم ضمنيا من خبلؿ ىذه اؼبادة، أنو قص
ديكنو فبارسة األعماؿ والنشاطات اليدوية والفكرية، وىنا تربز أمهية اغبماية اليت خص هبا  وحده ىو الذي الطبيعي

 اؼبشرع شخص اإلنساف العامل.
إذف يعترب عامبل ُب مفهـو قانوف العمل اعبزائري، كل شخص طبيعي يؤدي عمبل يدويا أو فكريا، مقابل 

ـ أو خاص سواء ًب ذلك ُب إطار عبلقة عمل مرتب دبوجب التنظيم وغبساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عا
 غَت ؿبددة اؼبدة أو ؿبددة اؼبدة وكذلك أثناء الفًتة التجريبية، واليت تسمى فًتة التأكد من كفاءة العمل والعامل.

 ارتكاب خطأ جزائي يرتب جزاء جنائي تطبيقا "لمبدأ الشرعية" -ثانيا
وإمنا ىي أثرىا اؼبباشر ونتيجتها القانونية، ولكي تقـو  اؼبسؤولية اعبزائية ليست ركنا من أركاف اعبردية،

(، أاؼبسؤولية اعبزائية بصفة عامة، وليس فقط ُب إطار عبلقات العمل، فإهنا تتوجب توافر عنصر اػبطأ اعبزائي )
 .(بتطبيقا "ؼببدأ الشرعية" ) والذي يًتتب عنو حتما جزاء جنائي

 
 
 

                                                           
انظر: رشيد بف عيسى، مدى تعاقدية شروط وظروؼ العمؿ، مذكرة ماجستير في قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة أبو بكر  - 44

 .56، ص   6000-0888بمقايد، تممساف، 
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 ارتكاب خطأ جزائي: (أ
 .45عليو، سواء عن قصد أو عن غَت قصد"ديكن تعريف اػبطأ على أنو: "إتياف فعل ؾبـر قانونا ومعاقب 

بل كاف الفعل اؼبادي ىو أساسها، وكاف اإلنساف يسأؿ عن  ٓب يكن أساسا للمسؤولية اعبزائية فاػبطأ ُب القدًن
غَت قاصد ذلك، وسواء كاف مدركا لفعلو فعلو باعتباره مصدرا للضرر، بصرؼ النظر عما إذا كاف قاصدا فعلو أو 

واػبطأ نوعاف: خطأ عمدي )قصد جنائي( وخطأ  اف حرا ُب ارتكابو أو مكرىا عليو.أو غَت مدرؾ لو، وسواء ك
 غَت عمدي.

فبالنسبة للخطأ العمدي أو القصد اعبنائي، ٓب يتخذ بشأنو القانوف اعبزائري تعريفا ؿبددا، ُب حُت 
: "انصراؼ إرادة اعباين إٔب ارتكاب اعبردية مع علمو أنو علىفو يعر تغَت أنو ديكن ، 46ة لوتعددت التعريفات الفقهي

 وىو ينقسم بذلك إٔب قسمُت: قصد جنائي عاـ وقصد جنائي خاص. ،بأركاهنا اليت يتطلبها القانوف"
فالقصد اعبنائي العاـ يعرب عنو بانصراؼ إرادة اعباين إٔب ارتكاب اعبردية مع توافر عنصر العلم بأركاهنا، 

الذي يتجسد  "كذلك "بالباعث اػباصأما القصد اعبنائي اػباص فهو ذلك الباعث على ارتكاب اعبردية ويسمى  
 ددة.ُب الدافع النفسي لتحقيق سلوؾ معُت بالنظر إٔب غاية أو نتيجة ؿب

أما اػبطأ غَت العمدي فهو ذلك التصرؼ الذي ال يتفق مع اغبيطة اليت تتطلبها اغبياة االجتماعية، وقد 
يقع دبوجب فعل إجيايب أو سليب، ويتخذ اػبطأ غَت العمدي عدة صور، فقد يقع ُب صورة إمهاؿ أو رعونة، أو 

 دـ االحتياط وعدـ مراعاة األنظمة:ع
طأ غَت العمدي ىو ذلك اػبطأ الذي ينطوي عليو نشاط سليب ترؾ أو فاإلمهاؿ كصورة من صور اػب

 امتناع يتمثل ُب إغفاؿ الفاعل ازباذ اغبيطة اليت يوجبها اغبذر، واليت لو ازبذت ؼبا وقعت النتيجة. 
والرعونة ىي تلك الواقعة اؼبادية اليت تنطوي على خفة وسوء تصرؼ، وقد تنصب على واقعة معنوية 

 هل وعدـ الكفاءة.تتمثل ُب اعب
أما عدـ االحتياط فهو ذلك اػبطأ الذي ينطوي على نشاط إجيايب من اعباين، يدؿ على عدـ تبصر 
العواقب، وأخَتا عدـ مراعاة األنظمة ديكن القوؿ بأهنا ـبالفة كل ما تصدره جهات اإلدارة اؼبختلفة من تعليمات 

 ح أو منشورات.غبفظ النظاـ واألمن والصحة، ُب صورة قوانُت أو لوائ
                                                           

،  ص 6002-6006، دار ىومة لمنشر،  الجزائر، 06انظر: أحسف بوسقيعة ،  الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ، طبعة  - 45
629. 

عرؼ جانب آخر مف الفقو الخطأ العمدي عمى أنو: "عمـ الجاني بأنو يقـو مختارا بارتكاب الفعؿ الموصوؼ جريمة في القانوف،  - 46
 وعممو أنو بذلؾ يخالؼ أوامره ونواىيو.
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وبداية القرف العشرين،  91ولقد استمر األخذ باػبطأ كأساس للمسؤولية اعبزائية إٔب غاية أواخر القرف 
حيث ظهر اذباه آخر يذىب كبو إقرار مبدأ اؼبسؤولية اعبزائية بدوف خطأ، واليت تتحقق دبجرد حصوؿ السلوؾ 

 اؼبادي.
 الشرعية"ئي تطبيقا "لمبدأ خطأ يرتب جزاء جنا (ب

يعرؼ اعبزاء اعبنائي على أنو: "رد فعل اجتماعي على انتهاؾ القاعدة اعبنائية ينص عليو القانوف ويأمر بو 
القضاء، وتطبقو السلطات العامة، والذي يتمثل ُب إىدار أو إنقاص أو تقييد ؿبيط اغبقوؽ الشخصية للمحكـو 

 47مع من اإلجراـ".عليو اؼبقررة بالقانوف للناس كافة، هبدؼ وقاية اجملت
 ومن خبلؿ ىذا التعريف، يتضح لنا بأف اعبزاء اعبنائي يتكوف من العناصر التالية:

 .إنو رد فعل اجتماعي على انتهاؾ قاعدة قانونية 

 .منصوص عليو قانونا 

 .يتم بأمر من القضاء 

 .تنفرد السلطات العامة بتطبيقو على احملكـو عليو 

  حقوؽ اعباين الشخصية.يؤدي إٔب اإلىدار أو اإلنقاص من 

تتجسد تتمثل غاية اعبزاء اعبنائي ُب مكافحة اإلجراـ، ويتخذ لبلوغ ىذه الغاية طريقتُت: فالطريقة األؤب 
نائية بتوجيو خطاهبا للناس كافة لتحذرىم من أين تتجو القاعدة اعب "بالردع العاـ"ُب هتديده للكافة أو ما يسمى 

 الذي "بالردع اػباص"تتمثل فيما يسمى اعبزاء على اعباين، أما الطريقة الثانية  عووهتدد بتوقي سوء عاقبة اإلجراـ
ء اعبنائي ُب إطار عبلقة ودراستنا للجزا ومنعو من معاودة اإلجراـ ثانية.لردعو  إنزاؿ اعبزاء اعبنائي على اجملـريقـو ب

ا على العامل وصاحب أف يتم تسليطه تطلب منا سبييزه عن بعض اعبزاءات القانونية األخرى، اليت ديكنالعمل، ي
خيتلف اعبزاء ُب القانوف اعبنائي عن اعبزاء ُب القوانُت األخرى، تبعا الختبلؼ الغاية اليت العمل أيضا، حبيث 

إبراز أوجو يهدؼ كل جزاء لتحقيقها، حيث سنتطرؽ إٔب مقارنة اعبزاء اعبنائي مع اعبزاء اؼبدين والتأدييب، و 
 ة:االختبلؼ بينهما خاص

فبالنسبة للجزاء اؼبدين فالغاية منو تكوف إلصبلح الضرر الذي حدث نتيجة إخبلؿ الشخص بالقاعدة  
القانونية اليت كاف عليو واجب االلتزاـ هبا، سواء ًب ىذا اإلخبلؿ من طرؼ اؼبستخدـ أو العامل، كإخبلؿ صاحب 

                                                           
،  6005، الجزائر،  ، ديواف المطبوعات الجامعية 6، ج 01انظر: عبد اهلل سميماف، شرح قانوف العقوبات الجزائري ،  طبعة  - 47
 .102ص 
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-11 رقم قانوف عبلقات العملادسة من زامات اؼبنصوص عليها ُب اؼبادتُت اػبامسة و السالعمل بتلك االلت
ؽبذا ، 49من نفس القانوفالسابعة أو إخبلؿ العامل كذلك بتلك االلتزامات اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة ، 9948

 ذ بإحدىػػػػػػػػػذي ينفػػػػػػػػػػػػػػػبلحي والػػػػػػػ" لبلوغ ىدفو اإلصRéparatoire" "باعبزاء اإلصبلحي"وصف اعبزاء اؼبدين 
  .51والتنفيذ غَت اؼبباشر 50التنفيذ اؼبباشر الوسيلتُت

فهو يهدؼ إٔب مكافحة اإلجراـ كعصياف اجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى إنو أما اعبزاء اعبنائي 
يتجو إٔب شخصية اعباين وعقليتو، للعمل على ردعو وتأديبو، ُب حُت إف اعبزاء اؼبدين ديس الذمة اؼبالية لفاعل 

وأخَتا فإف اعبزاء اعبنائي وتطبيقا ؼببدأ "شخصية العقوبة" ينقضي بالوفاة وال ينتقل للورثة على العمل الضار، 
 عكس اعبزاء اؼبدين الذي ال ينقضي بالوفاة وينتقل إٔب الورثة أيضا.

 وتدقق اؼبسألة، عندما نقارف بُت اعبزاء اعبنائي واعبزاء التأدييب، أين يكوف الردع ىو ىدفا مشًتكا بينهما،
 52ومع ذلك فإنو توجد اختبلفات واضحة تقـو بينهما على األمور التالية:

  إٔب ضباية مصلحة ؿبددة ترتبط هبيئة معينة داخل اجملتمع، ُب حُت يهدؼ اعبزاء يهدؼ اعبزاء التأدييب
 اعبنائي إٔب ضباية اؼبصاّب العامة للمجتمع ككل.

  ،أف تتنازؿ عنو، ُب حُت ال ديكن ألحد أف يتنازؿ عن جيوز للهيئة اؼبستخدمة اليت توقع اعبزاء التأدييب
 اعبزاء اعبنائي، ألنو مقرر ؼبصلحة اجملتمع، فاجملتمع وحده لو حق التنازؿ عنو.

  يهدؼ اعبزاء اعبنائي إٔب ربقيق العدالة كغرض من بُت أغراضو، ُب حُت أف اعبزاء التأدييب مرتبط
 بتحقيق منفعة خاصة ؽبيئة معينة.

 كم ُب اعبزاء اعبنائي إجراءات اػباصة ال يعرفها اعبزاء التأدييب، فالقضاء اعبنائي خيتلف تتبع بشأف اغب
 ُب تشكيلو وقواعد التحقيق اليت يتبعها عن اؽبيئات اؼبختصة باحملاكمة التأديبية.

 بس خيتلف اعبزاء اعبنائي عن نضَته التأدييب أيضا ُب نوعو وكيفية تنفيذه، فاعبزاء اعبنائي عقوبة )اغب
ُب حُت يتمثل اعبزاء التأدييب ُب الطرد من اؽبيئة أو التوقيف عن العمل أو اػبصم من والغرامة( أو تدبَت وقائي، 

                                                           
 راجع المادتيف الخامسة و السادسة مف ؽ ع ع. - 48
 راجع المادة السابعة مف ؽ ع ع. - 49
 (كذلؾ. Restitutionيتمثؿ التنفيذ المباشر في القياـ برد الشيء إلى أصمو ومحو كؿ أثر لممخالفة فيما يسمى باالسترداد ) - 50
تمثؿ في إجبار مف وقعت منو المخالفة عمى دفع تعويض إلى المضرور بقيمة الضرر، عندما أما التنفيذ غير المباشر فيو ي - 51

 يصبح التنفيذ المباشر غير ممكف.
 .102انظر: عبد اهلل سميماف،  المرجع السابؽ  ، ص  - 52
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  ولقد، 53اؼبرتب، كسلطة يتمتع هبا اؼبستخدـ ُب توقيع جزاء التسريح التأدييب ُب حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم
   54اؼبتضمن عبلقات العمل. 99-11من قانوف  رقم  91نص صراحة على ىذه األخطاء اعبسيمة ُب اؼبادة 

بُت ىذه اعبزاءات، فتوقيع تتجسد ُب وجود إمكانية اعبمع  ىذا التمييز نتيجة ىامة جدا   يًتتب عنو 
، ال حيوؿ دوف تطبيق عليو جزاء التعويض اؼبدين وا عبزاء التأدييب عند ارتكاب نفس اعبردية، اعبزاء اعبنائي على اجملـر

فقد خيضع اجملـر عبزاء جنائي نتيجة ارتكاب جردية، ويكوف ُب نفس الوقت عرضة إللزامو بالتعويض، إٔب جانب 
يستوجب التسريح مىت ثبتت صفة العمد ُب حق  إمكانية تسليط عليو جزاء تأدييب نتيجة ارتكابو خطأ جسيم

من قانوف العمل 91ومن خبلؿ اؼبادة  ،عندما قاـ اؼبشرع ُب إطار عبلقات العملوىذا ما قد حيدث  الفاعل 
بتحديد األخطاء اعبسيمة اليت قد يرتكبها العمل  ،اؼبشار اليو أعبله 11-19رقم اؼبعدلة دبوجب القانوف 

ظرا التكابو ػبطأ تستوجب تسرحيو  نظرا الرتكابو ػبطأ تأدييب وُب نفس الوقت  تثَت اؼبساءلة اعبنائية ُب حقو  ن
مثاؿ على ذلك "رفض العامل تنفيذ  و أبرز استنادا لنص قانوين يقضي بذلك جنائي تطبيقا "ؼببدأ اؼبشروعية"أي 

أمر التسخَت "حبيث أف القانوف يرخص للمستخدـ ُب حالة االضراب اؼبشروع بأف يسخر عدد من العماؿ وفقا ؼبا 
تنص عليو االتفاقية اعبماعية للحفاظ على مصاّب اؽبيئة أو اؼبؤسسة اؼبستخدمة ،فهنا العامل ملـز بتنفيذ األمر وال 

شروعية االضراب للتملص من اؼبساءلة التأديبية و اؼبساءلة اعبنائية ألف ىذا الرفض يشكل أيضا ديكنو االحتجاج دب
اؼبتعلق دبمارسة اغبق ُب  11-11لقانوف رقم امن 01جزائي يعاقب عليو القانوف حيث نصت اؼبادة  خطأ

ات اؼبنصوص عليها ُب "يعد عدـ االمتثاؿ ألمر التسخَت خطأ جسيما ،دوف اؼبساس بالعقوب االضراب على أنو:
بالرجوع أب القانوف العاـ قبد بأف اؼبشرع اعبزائري قد عاقب عل سلوؾ رفض أمر التسخَت من و  .القانوف اعبزائي"

 1110ديسمرب  11اؼبؤرخ ُب  11-10مكرر من قانوف العقوبات اؼبعدلة دبوجب األمر رقم919خبلؿ اؼبادة 

                                                           
المشرع الجزائري لـ يورد تعريؼ لمخطأ الجسيـ، إال أف محكمة النقض الفرنسية عرفتو عمى أنو: "خرؽ العامؿ األجير  إف - 53

 اللتزاماتو الواردة في عقد العمؿ أو في النصوص القانونية أو التنظيمية أو المينية، والتي تجعؿ استمرارية العالقة مستحيمة".
عدؿ والمتمـ عمى أنو: "يتـ التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامؿ أخطاء جسيمة، وعالوة مف ؽ ع ع الم 02نصت المادة  - 54

عمى األخطاء الجسيمة التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي، والتي ترتكب أثناء العمؿ تعتبر عمى الخصوص أخطاء جسيمة يحتمؿ أف 
اآلتية: إذا رفض العامؿ بدوف عذر مقبوؿ تنفيذ التعميقات المرتبطة  ينجر عنيا التسريح بدوف ميمة العطمة وبدوف عالوات األفعاؿ

بالتزاماتو المينية أو التي قد تمحؽ أضرارا بالمؤسسة والصادرة مف السمطة السممية التي يعينيا المستخدـ أثناء الممارسة العادية 
ع والتنظيـ أو وثائؽ داخمية لمييئة المستخدمة إال إذا لسمطاتو، إذا أفضى معمومات مينية تتعمؽ بالتقنيات والتكنولوجيا وطرؽ الصن

أذنت السمطة السممية بيا أو أجازىا القانوف، إذا شارؾ في توقؼ جماعي وتشاوري عف العمؿ خرقا لألحكاـ التشريعية الجاري بيا 
منشآت واآلالت واألدوات والمواد العمؿ في ىذا المجاؿ، إذا قاـ بأعماؿ عنؼ، إذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات وال

األولية واألشياء التي ليا عالقة بالعمؿ، إذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تـ تبميغو وفقا ألحكاـ التشريع المعموؿ بو، إذا تناوؿ 
 الكحوؿ أو المخدرات داخؿ أماكف العمؿ".



 الجزائية في إطار عالق ات العملاألحكام الخاصة بالمسؤولية                                    ألول  الباب ا

 

23 
 

أو دج 9110111أب 110111أشهر و بغرامة من 10ن أب اليت نصت على أنو :"يعاقب باغببس من شهري
،و عند  يمية "ظباحدى ىاتُت العقوبتُت فقط كل من ال ديتثل ألمر تسخَت صادر ومبلغ لو وفقا لؤلشكاؿ التن

اقًتاف اؼبساءلتُت التأديبية و اعبزائية ببعضهما البعض يلـز اؼبستخدـ بانتظار صدور اغبكم النهائي ُب الدعوى قبل 
واقعة قيع اعبزاء التأدييب على العامل ،أما اذا سبت اؼبتابعة التأديبية دوف نظَتهتا اعبزائية فهنا يلـز اؼبستخدـ باثبات تو 

 رفض أمر التسخَت .
 التمتع باألىلية كشرط وجوبي لقيام المسؤولية الجزائية -ثالثا

فعلو  على كركن من أركاف قياـ اؼبسؤولية اعبزائية، جيب أف يكوف الفاعل قد أقدـ  55على اػبطأعبلوة 
وىو واع ومدرؾ ؼبا يفعلو، قادر على ازباذ القرار أي حر اإلرادة واػبيار، ومعٌت ذلك أف تتوافر لديو األىلية 

وتوقع  األشياء واألفعاؿ واألقواؿتقييم وبالتإب لديو القدرة على  افرىا يكوف اإلنساف كامل اإلدراؾاعبزائية، وبتو 
لنافعة أو الضارة، ونوع اعبزاء الذي يوقع عليو نتيجة ـبالفة ىذا الفعل أو القوؿ أو نتائجها اػبَتة أو الشريرة، ا

 56االمتناع عنها.
فبل حيمل القانوف شخصا عبء تصرفاتو، إال إذا كاف قادرا على اإلدراؾ والفهم، دبعٌت أف تكوف لديو 

لذلك ال تقـو اؼبسؤولية ، 57لية ذبعلو يفقو أعمالو، وذبعلو حرا ُب اختيارىا مع معرفة ماىيتها ونتائجهامقدرة عق
على شخص ال قدرة لو على إدراؾ وفهم ما يقـو بو من تصرفات كاجملنوف أو القاصر غَت فبيز، كما ال تقـو 

 .58حرية القرار واػبيار كما ُب حالة اإلكراهاؼبسؤولية على من أكرىتو قوة ال ديكن مقاومتها أو ردىا أفقدتو 
 
 
 

                                                           
عندما يحصؿ خرقا لمقاعدة الجزائية، إال أف المساءلة الجزائية يرى الفقيياف "ميرؿ" و"فيتو" بأف الخطأ يتوافر بصورة موضوعية،  - 55

 عنو تستوجب توافر اإلدراؾ والوعي لدى الفاعؿ.
، كمية الحقوؽ والعمـو القانونية واإلدارية  ، جامعة  - 56 انظر: بوصنوبرة مسعود،  الحماية الجنائية لمعمؿ ، رسالة دكتوراه في العمـو

 .09، ص  6008-6009، قسنطينة  ،   اإلخوة منتوري
 .628، المرجع السابؽ  ، ص 06انظر: أحسف بوسقيعة ،   الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ، طبعة   - 57
ذىب بعض الفقو كالفقيياف "ستيفاني" و"لوفاسور"، إلى القوؿ أف الخطأ نفسو ال يتوافر عند فقداف اإلدراؾ والوعي، ألف القصد أو  - 58
ماؿ يفترضاف صدورىما عف إدراؾ ووعي، وىما شرطاف لقياـ الخطأ ذاتو، وتبعا لذلؾ، مف كاف فاقدا لإلدراؾ والوعي ال يخطئ اإلى

ألنو غير قادر عمى الخطأ، ومف تـ فيو ال يرتكب جرما. ىذا ما أخذ بو المشرع الفرنسي كذلؾ قبؿ تعديؿ قانوف العقوبات بموجب 
 منو قبؿ إلغائيا تنص عمى أنو: "ال جريمة إذا كاف الفاعؿ فاقد الوعي واإلرادة". 21كانت المادة ، أيف 0886القانوف الصادر في 
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تبعا لذلك من كاف فاقد الوعي واإلدراؾ ال يتحمل نتائج خطئو ومنها العقاب، ىذا ما أخذت بو اؼبادة 
اليت أكدت على أنو ال تسلط أية عقوبة على من كاف ُب حالة جنوف  .59من قانوف العقوبات اؼبعدؿ واؼبتمم 09

 60من نفس القانوف. 19دوف اإلخبلؿ بالفقرة الثانية من اؼبادة وقت ارتكاب اعبردية 
، على أف يكوف 61اعبزائية ال تثبت إال إذا كاف اإلنساف يتمتع باغبرية والوعي واإلرادةاألىلية إف  بالتإب

ية تطبيقا ؼببدأ الشخص الذي ديكن مساءلتو جزائيا حيا طبعا، ألف اإلنساف اؼبتوُب ال يكوف أىبل للمسؤول
وأف يكوف ىذا الشخص اؼبعٍت باؼبسؤولية اعبزائية بالغا سنا معينة، حيث تتفق التشريعات  "شخصية العقوبة".

، على إبعاد اعباين الصغَت من نطاؽ اؼبساءلة اعبنائية وىذا مبدأ عاـ سائد ُب الفكر اعبزائي 62العقابية اؼبعاصرة
السن اليت إذا بلغها اعباين اعترب أىبل للمسؤولية اغبديث. إال أف اػببلؼ بُت التشريعات يدور دائما حوؿ 

 اعبنائية، غَت أف ىذا اػببلؼ ال ديس اؼببدأ وإمنا يتعلق بالتطبيقات والتفاصيل.

                                                           
المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ  0822يونيو سنة  09الموافؽ لػ  0292صفر عاـ  09المؤرخ في  052-22األمر رقـ  - 59

ج  0802يونيو  65المؤرخ في  19-02،  0828لسنة  90د ج ر عد 0828سبتمبر  02المؤرخ في  01-28والمتمـ بػ: األمر رقـ 
المؤرخ  02-09، القانوف رقـ 0805لسنة  52ج ر عدد  0805يونيو  00المؤرخ في  10-05، األمر 0802لسنة  000ر عدد 

، 0896لسنة  00ج ر عدد  0896فبراير  02المؤرخ في  01-96، القانوف رقـ 0809لسنة  00ج ر عدد  0809فبراير  00في 
ج  0898أفريؿ  65المؤرخ في  05-98، القانوف رقـ 0899لسنة  69ج ر عدد  0899يونيو  06المؤرخ في  62-99القانوف رقـ 

 05-80، القانوف رقـ 0880لسنة  02ج ر عدد  0880فبراير  02المؤرخ في  06-80، القانوف رقـ 0898لسنة  00ر عدد 
لسنة  00ج ر عدد  0885فبراير  65المؤرخ في  00-85، األمر رقـ 0880لسنة  68ج ر عدد  0880يونيو  01المؤرخ في 

مارس  02المؤرخ في  00-80، األمر رقـ 0882لسنة  12ج ر عدد  0882يونيو  08المؤرخ في  66-82، األمر رقـ 0885
قانوف رقـ ، ال6000لسنة  21ج ر عدد  6000يونيو  62المؤرخ في  08-00، والقانوف رقـ 0880لسنة  02ج ر عدد  0880

 58ج ر عدد  6005غشت  69المؤرخ في  02-05، األمر رقـ 6001لسنة  00ج ر عدد  6001نوفمبر  00المؤرخ في  01-05
، 6002لسنة  01المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو ج ر عدد  6002فبراير  60المؤرخ في  00-02، القانوف رقـ 6005لسنة 

 6008فبراير  65المؤرخ في  00-08، القانوف رقـ 6002لسنة  91ج ر عدد  6002يسمبر د 60المؤرخ في  62-02القانوف رقـ 
 00-01، القانوف رقـ 6000لسنة  11ج ر عدد  6000غشت  06المؤرخ في  01-00، القانوف رقـ 6008لسنة  05ج ر عدد 
مؤرخة في 00ج رعدد  6005سمبردي20المؤرخ في 08-05،والقانوف رقـ 6001لسنة  00ج ر عدد  6001فبراير  01المؤرخ في 

 .6005ديسمبر20
مف قانوف العقوبات في فقرتيا الثانية عمى أنو: "يمكف أف يصدر األمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو  60نصت المادة  - 60

يف يجب أف يكوف مشاركتو حكـ أو قرار بإدانة المتيـ أو العفو عنو أو ببراءتو أو بانتفاء وجو الدعوى، غير أنو وفي الحالتيف األخيرت
 في الوقائع المادية ثابتة".

 .085انظر: منصور رحماني  ، المرجع السابؽ  ، ص  - 61
 .688انظر: سمير عالية ،  المرجع السابؽ  ، ص  - 62
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 19-90واؼبشرع اعبزائري كنضَته الفرنسي، وقبل تعديل قانوف العقوبات اعبزائري دبوجب القانوف رقم 
سنة، واليت يرى  91ُت: اؼبرحلة األؤب تتجسد ُب فًتة ما قبل ميز بُت مرحلت، 119063فرباير  10اؼبؤرخ ُب 

االجتهاد القضائي الفرنسي بأهنا قرينة على انعداـ التمييز، فاغبدث ُب ىذه اؼبرحلة ال يكوف ؿببل للعقاب وإمنا 
 64من قانوف العقوبات قبل التعديل. 01خيضع لتدابَت اغبماية والًتبية، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

سنة، فهو بدوره خيضع  91سنة كاملة إٔب  91اؼبرحلة الثانية فتحدث عن القاصر الذي بلغ سن أما 
ما نصت عليو نفس اؼبادة ُب فقرهتا الثالثة، إال أنو قد يتعرض لتدابَت اغبماية أو الًتبية أو لعقوبات ـبففة، ىذا 

 65من نفس القانوف. 01غبكم جزائي وفقا ؼبا قررتو ونصت عليو اؼبادة 
سن  ، أقر اؼبشرع اعبزائري زبفيض19-90لكن بعد تعديل قانوف العقوبات دبوجب القانوف رقم 

سنة، مراعيا ُب ذلك عدة مستجدات واعتبارات اجتماعية  91سنوات عوض )عشرة(  91اؼبساءلة اعبنائية إٔب 
أصبح دييز اؼبشرع بُت ، و 19-90من القانوف رقم  10مرت هبا اعبزائر، حيث كاف ىذا التعديل من خبلؿ اؼبادة 

سنوات واليت ال يكوف فيها صغَت السن عرضة ال للمتابعة وال للمساءلة  91مراحل متتالية: مرحلة ما دوف  11
سنة أين ال خيضع فيها القاصر إال لتدابَت اغبماية  91سنوات إٔب اقل من  91ومرحلة تبدأ من اعبنائية، 

ين يكوف القاصر عرضة إٔب تدابَت اغبماية أو التهذيب أو سنة أ 91إٔب  91والتهذيب، ومرحلة بلوغ سن 
اؼبعدلة على ما يلي: "ال يكوف ؿببل للمتابعة  من قانوف العقوبات 01وأصبحت تنص اؼبادة  .لعقوبات ـبففة

إٔب أقل من  91( سنوات، وال توقع على القاصر الذي يًتاوح سنو 91اعبزائية القاصر الذي ٓب يكمل عشرة )
تدابَت اغبماية والتهذيب، ومع ذلك فإنو ُب مواد اؼبخالفات ال يكوف ؿببل إال للتوبيخ، وخيضع  سنة إال 91

 سنة إما لتدابَت اغبماية أو التهذيب أو لعقوبات ـبففة". 91إٔب  91يبلغ سنو من القاصر الذي 
عن اؼبشرع اؼبدين أين  ة كاملةسن 91ُب ربديد سن الرشد اعبزائي ببلوغ  يولقد اختلف اؼبشرع اعبنائ

 01سنة كاملة، ىذا ما نصت عليو اؼبادة  91يكوف الشخص أىبل للمسؤولية اؼبدنية، ويكوف ذلك ببلوغ سن 

                                                           
د المتضمف قانوف العقوبات،ج ر عد 052-22المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ  6001فبراير  01المؤرخ فى  00-01القانوف رقـ  - 63
 .6001لسنة  00
المشار إليو أعاله عمى أنو: "ال توقع عمى  00-01مف قانوف العقوبات قبؿ تعديميا بموجب القانوف رقـ  18نصت المادة  - 64

( سنة إال تدابير الحماية أو التربية، ومع ذلؾ في مواد المخالفات ال يكوف محال إال لمتوبيخ، 02القاصر الذي لـ يكمؿ الثالثة عشر )
 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة". 09إلى  02ع القاصر الذي يبمغ سنو مف ويخض

 مف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ. 50راجع المادة  -65
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بقوؽبا: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية وٓب حيجر عليو، يكوف   66من القانوف اؼبدين اؼبعدؿ واؼبتمم
 سنة كاملة". 91وسن الرشد ىو بلوغ كامل األىلية ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية، 

، يعترب انتصارا للعدالة 19-90التعديل األخَت الذي مس قانوف العقوبات دبوجب القانوف رقم إف 
اعبزائرية، السيما ذلك الذي مس حقوؽ الطفولة ومكافحة التمييز العنصري، والذي كاف استجابة لطلبات واسعة 

ىي مسألة أثارت عدة  سنوات 91اؼبسؤولية اعبزائية إٔب فيض سن من شرائح اجملتمع اعبزائري، إال أف زب
إشكاالت، باعتبار أف ىذه الفئة اؼبعنية بذلك أي "اغبدث"، ال جيب ازباذ ُب حقها إال تدابَت تأديبية فقط، لكي 

ية ال يتم وضع األطفاؿ ُب مؤسسات إعادة الًتبية، كوف أف ذلك يتعارض مع مبدأ أساسي ُب االتفاقية الدول
إٔب جانب أنو رأى البعض بأف ذلك يعد أمرا متعارضا مع ، 67غبقوؽ الطفل، والذي حيث على اؼبصلحة الفضلى

 سنة. 91ما ىو معموؿ بو ُب القانوف اؼبدين، بشأف قياـ اؼبسؤولية اؼبدنية واليت حددت ابتداء من سن 
قوبات، يكوف اؼبشرع اعبزائري من قانوف الع 01إال أنو ومن خبلؿ ىذا التعديل الذي طرأ على اؼبادة 

بذلك قد تدارؾ النقص والفراغ القانوين الذي كاف حيـو حوؿ عدـ ربديد السن األدىن اليت ال يكوف فيها صغَت 
لعمر كحد كما فعلت بعض التشريعات، اليت حددت سن السابعة من ا  للمتابعة وال للمساءلة اعبنائية السن ؿببل

أما دونو فبل ذبوز ىذه األخَتة، حيث سد اؼبشرع اعبزائري ىذا النقص بتحديد بدوره اغبد  أقصى للمتابعة اعبزائية
: "ال يكوف ؿببل للمتابعة اعبزائية القاصر الذي ٓب يكمل عشرة ات بقولوسنو  91بػ  األدىن لسن اؼبتابعة اعبزائية

 وال اعبزاء.سنوات ال خيضع للمتابعة  91( سنوات..."، ىذا يعٍت أف صغَت السن دوف 91)
 
 
 

                                                           
المتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ بػ:  0805سبتمبر  62الموافؽ لػ  0285رمضاف  60المؤرخ في  59-05األمر رقـ  -66

ج  0892يناير  68المؤرخ في  00-92، القانوف رقـ 0890لسنة  22ج ر عدد  0890غشت  08المؤرخ في  00-90رقـ  القانوف
 08-90، والقانوف رقـ 0891لسنة  06ج ر عدد  0891ديسمبر  61المؤرخ في  60-91، القانوف رقـ 0892لسنة  05ر عدد 

لسنة  09ج ر عدد  0899ماي  02المؤرخ في  01-99ف رقـ ، القانو 0890لسنة  50ج ر عدد  0890ديسمبر  09المؤرخ في 
يونيو  60المؤرخ في  00-05، القانوف رقـ 0898لسنة  02ج ر عدد  0898فبراير  00المؤرخ في  00-98، القانوف رقـ 0899
 .6000لسنة  20ج ر عدد  6000ماي  02المؤرخ في  05-00، والقانوف رقـ 6005لسنة  11ج ر عدد  6005

بدأ "مصالح الطفؿ الفضمى"، يعتبر حقا فرديا وجماعيا، يطبؽ ىذا الحؽ عمى جميع أطفاؿ الشعوب، حيث ال يعتبر مفيـو إف م - 67
 لحقوؽ الطفؿ. 0858جديد في حد ذاتو، لكنو في الواقع سابؽ لظيور "اتفاقية حقوؽ الطفؿ"، وىو مكرس في إعالف عاـ 
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نظرا للطابع أنو و  سنة كاملة، غَت 91اقد ىي بلوغ سن للتعوإذا كاف من حيث اؼببدأ، األىلية البلزمة 
ت اقتصادية واجتماعية السيما تلك اليت ربمل خطورة على ، ووجود عدة اعتبارا من جهة  اؼبميز لعقد العمل

 68من قانوف عبلقات العمل 90ودبوجب اؼبادة ، أجاز اؼبشرع   من جهة أخرى اعبانب الصحي واألخبلقي
ؼبباشرة العمل اي "اىلية العمل" و ، وىذه السن تعرب عن االىلية القانونية سنة  90تشغيل اغبدث الذي بلغ سن 

لكن يكوف ذلك بتوافر شرطُت مها: ضرورة وجود رخصة  امكانية نشوء عبلقة عمل بُت العامل القاصر واؼبستخدـ
من الوصي الشرعي لكي يقـو بالعمل، وعدـ استخداـ العامل القاصر ُب أشغاؿ خطَتة أو اليت تنعدـ فيها النظافة 

هبا ُب القواعد أو تضر بصحتو أو سبس بأخبلقو، وتبقى اؼبساءلة اعبنائية للعامل زبضع لؤلحكاـ والشروط اؼبعموؿ 
 امة.الع

 أساس مشروعية توقيع الجزاء  الفرع الثاني:
األصل ُب اعبزاء ىو ربمل اؼبسؤولية، واألصل ُب ربمل اؼبسؤولية ىو حرية االختيار أي أف اعباين ـبَت بُت 

فتحقق اؼبسؤولية اعبزائية ُب ، 69اإلقداـ على الفعل اجملـر أو اإلحجاـ عنو، واالتفاؽ حاصل حوؿ ىذا األساس
يستلـز توقيع اعبزاء عليو، وعندما تتقرر مسؤوليتو عن اعبردية، فمعٌت ذلك أف اؼبسؤولية قد استندت حق الفاعل، 

على أساس خاص، يربر مشروعية توقيع اعبزاء، ويقضي اؼبنطق واؼبعقوؿ، أف يتحمل الشخص تبعة تصرفاتو 
ألذىاف ىو أنو من قاـ بارتكاب جردية الضارة، سواء كانت أعماؿ مدنية أو جزائية، واألساس اؼبنطقي اؼبتبادر إٔب ا

 ما فهل ىو ـبَت أو ؾبرب عليها؟
فكرة فلسفية، انكب  ىو ُب أف أساس اؼبسؤولية اعبزائية تجسداف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ ت ُب اغبقيقة

على دراستها علماء القانوف ُب القرنُت األخَتين، فاختلفوا حوؿ ماىية ىذا األساس، وانقسموا إٔب رأي ديثل 
 مذىب حرية االختيار أو اؼبذىب التقليدي )أوال( ورأي آخر ديثل مذىب اعبربية أو اؼبذىب الوضعي )ثانيا(.

 
 
 

                                                           
في أي حاؿ مف األحواؿ، أف يقؿ العمر األدنى لمتوظيؼ عف ست عشرة  مف ؽ ع ع عمى أنو: "ال يمكف 05نصت المادة  - 68
( سنة إال في الحاالت التي تدخؿ في إطار عقود التمييف والتي تعد وفقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيا، وال يجوز توظيؼ القاصر 02)

في األشغاؿ الخطيرة أو التي تنعدـ فييا النظافة أو إال بناء عمى رخصة مف وصيو الشرعي، كما أنو ال يجوز استخداـ العامؿ القاصر 
 تضر صحتو أو تمس بأخالقياتو".

 .082انظر: منصور رحماني ، المرجع السابؽ  ، ص  - 69
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 ديلتقليمذىب حرية االختيار أو المذىب ا -أوال
يقـو ىذا اؼبذىب على أف اإلنساف اؼبكتمل ؼبداركو العقلية، يصبح حرا ُب تصرفاتو، يوجو إرادتو حيث 

فيكوف أمامو طريق اػبَت والشر، ، 71وىذا ما أخذ بو الفكر اإلسبلمي قبلو، 70يريد ويكوف مسؤوال عن كل أفعالو
مسؤوليتو، على  ذلك فإف اعبردية ىو وليدة إرادة الفاعل يتبع أيهما كما خيتار ويريد وحسبما يوجو إرادتو يتحمل 

اغبرة، ويكوف أساس اؼبسؤولية تبعا لذلك مسؤولية أدبية أو أخبلقية غَت أف اؼبساءلة اعبنائية عن أي جردية ال تتم 
مكرىا إال إذا توافر إٔب جانب اإلرادة عنصر اغبرية، أما إذا انعدمت ىذه اغبرية حسب رأيهم بأف يكوف الفاعل 

مدركا ؼبا يفعل، أو كما لو كاف ؾبنونا أو صغَتا، وُب ىذه اغبالة تنعدـ اؼبسؤولية أي ال  على ذلك أو نادما غَت
ديكن إسناد اػبطأ إليو، ألف ىذا األخَت يقاس دبدى إدراؾ اإلنساف لفعلو اػباطئ، ويبٍت ىذا الرأي نتيجة أخرى، 

رادة، يكوف مسؤوال ولكن زبفض مسؤوليتو بالقدر الذي ينقص بو واليت تكمن ُب أف ناقص اإلدراؾ أو ناقص اإل
 72إدراكو أو اختياره.

واشًتاط حرية االختيار كأساس للمساءلة اعبزائية، جيد سندا لو ُب ضمَت الشخص العادي، إذ يشعر 
العوامل اليت  بقدرتو على اؼبفاضلة والتمييز بُت اػبَت والشر، ويستطيع أف يتحسس مدى ربرره أو وقوعو ربت وطأة

دفعت بو إٔب ىذا السلوؾ بعينو، إذف حسب أنصار ىذا اؼبذىب، فحرية االختيار الفكرة السائدة ُب اجملتمع، 
وربدد حكم الناس على اجملـر واستحقاقو للجزاء، وعلى ىذا األساس يكوف اعبزاء ربقيقا للعدالة وإرضاء للشعور 

 رفاتو والقادر على التحكم هبا.وردعا للمجـر اؼبدرؾ لسلوكو واؼبسيطر على تص
فاغبرية تعترب إذف القاسم اؼبشًتؾ بُت الفقهاء الذين يأخذوف باالختيار، كونو قدرة اؼبرء على تصفح صور 

 جهة نظره.و   السلوؾ اؼبمكنة وانتقاء أفضلها من
 
 
 
 

                                                           
 .682انظر: سمير عالية، المرجع السابؽ، ص  - 70
المعتزلة، ومعناه أف اإلنساف قادر عمى أطمؽ الفكر اإلسالمي عمى مذىب حرية االختيار اسـ "مذىب القدرية" الذي اشتير بو  - 71

خمؽ كؿ أفعالو مف خير وشر وليس لمقدر دخؿ في ذلؾ، فمو لو دخؿ في ذلؾ، فإف ىذا يعني انتفاء حرية االختيار، وانتفاؤىا يسقط 
 كميا. العقاب اإلالىي، وما داـ أف اهلل تعالى قد توعد بالعقاب، فإنو عادؿ وىو يدؿ عمى أف اإلنساف مخير في أفعالو

 .682انظر: سمير عالية، المرجع السابؽ، ص  - 72
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 مذىب الجبرية أو المذىب الوضعي -ثانيا
مسيطرا وليس ـبَتا، وإف تصرفاتو ليست وليدة اختياره يرى أنصار ىذا اؼبذىب، بأف اإلنساف يكوف 

وحريتو، وإف بدت ُب الظاىر كذلك، وإمنا ىي حتمية عليو لعوامل ال دخل إلرادتو فيها كالوراثة واؼبزاج اػبلقي 
 73والعوامل البيئية والوسط االجتماعي، أما الفكر اإلسبلمي فقد أطلق عليو اسم "مذىب اعبهمية".

ىي اليت توجو اإلنساف ُب تصرفاتو، وإمنا ىي شبرة تلك العوامل صبيعا اليت تدفع بو إٔب فاإلرادة ليست 
، ؽبذا وحسبهم فبل جيوز اعتبار حرية االختيار أساسا للمسؤولية اعبزائية، 74اعبردية بقدر اجتماعي مكتوب عليو

 عاؿ الضارة اليت تؤثر ُب كيانو.وإمنا جيب أف يكوف ىذا األساس اجتماعي، يقـو على الدفاع عن اجملتمع ضد لؤلف
فاجملـر يسأؿ عن اعبردية اليت اقًتفها، ألهنا تكشف عن خطورة كامنة ُب شخصو، فبا يهدد كياف اجملتمع، 
وؽبذا يكوف اجملتمع أف يتخذ ضده التدابَت االحًتازية كي حيفظ نفسو من خطورتو، والنتيجة اؼبنطقية ؽبذا الرأي أنو 

اؼبسؤولية إذا انتفت حرية االختيار، فاجملنوف مسؤوؿ اذباه اجملتمع عن اػبطورة الكامنة ُب شخصو ال ؿبل المتناع 
ىو والعاقل، إذا اقًتفا أي جردية ألهنما يستهدفاف جبرديتهما سبلمة اجملتمع، فهما ؿبل اؼبسؤولية، وما دييز بُت 

واحد منهما، إذ توقع العقوبة على العاقل وينزؿ  العاقل واجملنوف ىو فقط اختبلؼ نوع اعبزاء الذي يتخذ اذباه كل
 75التدابَت االحًتازي باجملنوف.

بعض العلماء إٔب إقامة اؼبسؤولية اعبزائية على أساس مذىب  حذىونظرا للخبلؼ القائم بُت اؼبذىبُت، 
ة األخبلقية توفيقي، الذي يأخذ حبسنات كل مذىب ويتفادى عيوهبا دوف التخلي عن اؼببادئ األساسية للمسؤولي

القائمة على أساس حرية االختيار والتمييز باإلضافة إٔب االىتماـ بالظروؼ الداخلية والعوامل الشخصية أو 
 اػبارجية أو االجتماعية واعتبارىا ظروؼ ضرورية ومهمة جيب األخذ هبا أيضا دوف إمهاؿ حرية اإلنساف وإرادتو.

 
 
 

                                                           
لقد أطمؽ الفكر اإلسالمي عمى مذىب الجبرية اسـ "مذىب الجيمية" المنسوبة إلى جيـ بف صفواف، والجبر ىو نفي الفعؿ حقيقة  - 73

ضافتو إلى اهلل تعالى، والقائموف بالجبر أصناؼ، فيناؾ جبرية خالصة وىي التي تثبت لمعبد فعال وال قدرة عمى الفعؿ أصال  عف العبد وا 
لى ىذا الصنؼ تنتمي الجيمية"، وجبرية متوسطة وىي التي تثبت لمعبد قدرة غير مؤثرة، ولقد احتجت الجبرية عمى ما ذىبت إليو  وا 

 باعتبارىا أنو كما كاف اهلل تعالى فعاال وكاف ال يشبيو شيء مف خمقو، وجب عمى أال يكوف ألحد فعؿ غيره. 
حسب الفقيو "فيري" فإنو إذا وجدت عوامؿ عضوية ونفسية شخصية معينة، وأضيفت إلييا عوامؿ خارجية مادية معينة وأخرى  - 74

 اجتماعية، فالبد مف وقوع عدد مف الجرائـ داخؿ المجتمع.
 .081انظر: منصور رحماني  ، المرجع السابؽ  ، ص  - 75
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 موقف المشرع الجزائري -ثالثا
كاف   بقية التشريعات األخرى، اؼبذىب التوفيقي ُب ظل قانوف العقوبات، وإفك اؼبشرع اعبزائريلقد اعتنق 

مذىب حرية االختيار، فالوعي واإلدراؾ والتمييز ىي مقاييس تقدير الطابع غَت اؼبشروع ينحاز بعض الشيء كبو 
لقياـ تكبو، فحرية االختيار ىي شرط للفعل، من خبلؽبا دييز اػبَت من الشر الذي يعاقب عليو القانوف اعبزائي مر 

اؼبسؤولية اعبزائية للشخص عند ارتكابو أي جردية دبا فيها جرائم العمل اؼبعاقب عليها، على أساس اإلرادة ىي 
ملكة توجيو الذات إٔب جهة ؿبددة ورقابة الشخص على أفعالو ، ومىت كاف اإلنساف مسؤوال وجب تطبيق العقاب 

 عليو.
اغباالت أين سبتنع فيها اؼبسؤولية، إذ تنتفي فيها حرية الشخص، سواء كاف ذلك  إال أنو توجد بعض

 78، أو لصغر السن.77، أو لقوة غالبة ال ديكن دفعها كاإلكراه مثبل76عبنوف أصابو وقت ارتكاب اعبردية
ا وإمنوقد أخذ اؼبشرع اعبزائري من مذىب اعبربية ما رآه من حسنات، فهو ٓب يكتفي بعدـ معاقبة اجملنوف 

ىذا يعٍت أف اؼبشرع قد اعًتؼ ، 79من قانوف العقوبات 19ما نصت عليو اؼبادة  أنزؿ عليو تدابَت احًتازية ىو
النتفاء أساسها أو توجب زبفيضها النتقاص ة االختيار، فإذا امتنع توقيعها بالعقوبة كجزاء مبٍت على أساس حري

 احًتازية آخذا دبذىب اعبربية أيضا.أقر اؼبشرع وباإلضافة إليها تدابَت ،شروطها 

 موانع المسؤولية الجزائية المطلب الثاني:
إف امتناع اؼبسؤولية اعبزائية بصفة عامة ، يتوقف على زبلف أحد شروطها أو أركاهنا واليت تتجسد ُب 

طلوبة لدى اػبطأ اعبزائي واألىلية، وتنتفي بصفة خاصة ُب إطار عبلقات العمل ُب حالة عدـ توافر الصفة اؼب
اعباين اؼبخالف لقواعد التجرًن والعقاب ُب ىذا اجملاؿ، إذف فبل مسؤولية جنائية دوف خطأ وال مسؤولية جزائية 
دوف أىلية أيضا، وال ديكن اغبديث عن اؼبساءلة اعبزائية إال بعد وقوع اعبردية بتوافر أركاهنا وعناصرىا الثبلث الركن 

رز دور للقانوف، ىو أنو يسعى إٔب ربقيق العدؿ واؼبساواة ُب اجملتمع، فهو يسعى الشرعي واؼبادي واؼبعنوي، ولعل أب
 إٔب ربديد اؼبسؤوليات، حيث أنو كل شخص ارتكب فعل أضر بو الغَت حيملو مسؤوليتو. 

                                                           
 مف قانوف العقوبات . 10راجع المادة  - 76
 مف قانوف العقوبات عمى أنو: "ال عقوبة عمى مف اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة قوة ال قبؿ لو بدفعيا". 19نصت المادة  - 77
 مف  قانوف العقوبات. 18راجع المادة  - 78
مف  قانوف العقوبات عمى أنو: "الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية، ىو وضع الشخص  60نصت المادة  - 79

بناء عمى أمر أو حكـ أو قرار في مؤسسة مييأة ليذا الغرض، بسبب خمؿ في قواه العقمية قائـ وقت ارتكابو الجريمة أو اعتراه بعد 
 ارتكابو...".
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إال أنو ىناؾ بعض اغباالت اليت يرتكب فيها الشخص أفعبل ؾبرمة، إال أف القانوف ينفي عنو اؼبسؤولية، 
فقد سبتنع اؼبسؤولية اعبزائية بسبب انعداـ الوعي )الفرع  ،80ىذه اغبالة أماـ موانع اؼبسؤولية اعبزائيةفنكوف ُب 

األوؿ(، وقد تنتفي أيضا بسبب غياب اإلرادة )الفرع الثاين(، وقد يكوف ذلك لسبب آخر يتجسد ُب الغلط أو 
 اعبهل )الفرع الثالث(.
 امتناع المسؤولية الجزائية بسبب انعدام الوعي -الفرع األول

كاف مسؤوال عما حيدثو عماؿ شأنو شأف بقية األفراد،  ا كاف الشخص مفروض عليو القياـ دبجمل األؼب
فبل تكوف اؼبسؤولية قائمة إال إذا كاف الشخص يتوافر على اإلدراؾ  .من ضرر نتيجة القياـ بأفعاؿ ـبالفة للقانوف

لكن قبد بعض األشخاص، من يقوموف جبرائم ولكن توفر ؽبم  .فبانعداـ الوعي تنعدـ األىلية حتما، 81واإلرادة
مها:  اغبماية بعدـ العقاب، وىذا ما يسمى دبوانع اؼبسؤولية اعبزائية بسبب انعداـ الوعي واليت تكوف ُب حالتُت

 اعبنوف )أوال( وصغر السن )ثانيا(.
 الجنون -أوال

ن اغباالت اليت تنعدـ فيها اؼبساءلة اعبنائية، فهي تلك اغبالة اليت يفتقد فيها إف حالة اعبنوف ىي م
من قانوف العقوبات على أنو: "ال  09مرتكب اعبردية أثناء القياـ بفعلو إٔب اإلدراؾ والتمييز، حيث نصت اؼبادة 

( من اؼبادة 11فقرة )عقوبة على من كاف ُب حالة جنوف وقت ارتكاب اعبردية، وذلك دوف اإلخبلؿ بأحكاـ ال
". واؼبشرع اعبزائري ٓب يعرؼ ما اؼبقصود من اعبنوف، تاركا بذلك مهمة تعريفو للفقو، حيث تعددت التعريفات 19

 82الفقهية والقضائية لو.
عرؼ البعض اعبنوف على أنو "كل آفة تعًتي اإلنساف فتؤثر على أجهزتو أو قواه اليت هتيمن على إدراكو 

سبثلت ُب مرض عقلي أو واختياره، فتفسد أحدمها أو كبلمها سواء كانت ىذه اآلفة أصلية أو عارضة، وسواء 
                                                           

فموانع المسؤولية الجزائية ليست ىي أسباب اإلباحة وال موانع العقاب كما يضنيا البعض، فيي تختمؼ عنيما، حيث أف في  - 80
مف قانوف العقوبات، والتي تتمثؿ  10و 28حة تنعدـ الجريمة، فال عقوبة جنائية وال مدنية وىي ما نصت عميو المادتيف أسباب اإلبا

في األمر بالقانوف واإلذف بالقانوف وحالة الضرورة أي الدفاع الشرعي، ونعني بأسباب اإلباحة أنيا تنقؿ الفعؿ مف دائرة التجريـ إلى 
بة لموانع العقاب، يكوف الجاني فييا بالغا وعاقال لكف يمنع العقاب عميو ويوجب الحؽ في التعويض مثال دائرة اإلباحة، أما بالنس

 كالسرقة بيف األصوؿ والفروع واألزواج وال عقوبة جنائية ولكف تبقى المسؤولية المدنية.
يترتب عميو مف نتائج، فيذا الفيـ ينبغي أف يراد بالوعي واإلدراؾ أو التمييز، قدرة الشخص عمى فيـ ماىية سموكو وتقدير ما  - 81

 يحيط بالفعؿ في ذاتو وبنتائج ىذا الفعؿ الطبيعية وأيضا القيمة االجتماعية لو مف حيث كونو ممنوعا وليس مباحا.
 كما يقصد بالجنوف في المفيـو الطبي: "ذلؾ المرض الذي يصيب المخ ويعطمو عف النشاط العادي فيدفعو إلى مسار مغاير - 82

ألصمو بأرض الواقع، فيشؿ الممكات الذىنية كميا أو جزئيا، مؤبدا أو مؤقتا"، ويعني التأييد استمرار فقداف المصاب بالجنوف لحالة 
 رشده، أما التأقيت فيو يعني تخمؿ حاالت عطؿ لمممكات الذىنية كحاالت إفاقة يعود فيو المجنوف إلى رشده.
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نو: "يقصد باعبنوف ذلك االضطراب إال أف الرأي اؼبتفق عليو فقها وقضاء يرى بأ، 83عصيب أو نفسي أو عضوي"
 84ُب القوى العقلية يفقد اؼبرء القدرة على التمييز أو على السيطرة على أعمالو".

والقانوف اعبزائي ٓب يوجد قرينة على ربديد االضطراب ُب القوى العقلية، فسواء كاف اؼبتهم طليقا أو 
طة الفصل فيما إذا كاف ىذا األخَت ربت تأثَت ؿبجوزا ُب مؤسسة لؤلمراض العقلية، يبقى للقاضي اعبزائي سل

اضطراب نفسي أو عصيب نفساين وقت ارتكاب اعبردية، ومن ًب فإف ربديد فقداف حرية االختيار مسألة وقائع 
 يًتؾ ربديدىا إٔب السلطة التقديرية للقاضي.

أو كاف مكتسبا نتيجة اؼبلكات الذىنية، سواء كاف ذلك وراثيا  نوف دبعناه العاـ، كل نقص ُب ويشمل اعب
مرض مثبل، وقد يكوف اعبنوف مستمرا أو متقطعا يأٌب ُب فًتات ـبتلفة تعقبها فًتات إفاقة، أما سائر األمراض 
واألحواؿ النفسية األخرى اليت ال يفقد فيها الشخص شعوره أو إدراكو وحرية اختياره، فبل تعد من قبيل ذلك، وال 

ويدخل كذلك ربت مصطلح اعبنوف صور أخرى من األمراض العصبية والنفسية  ،85تنعدـ فيها اؼبسؤولية اعبزائية
( وىو إصابة اؼبريض بنوبات يفقد فيها وعيو وذاكرتو وال Epilepsieاليت قد ذبرد اإلنساف من اإلدراؾ كالصرع )

اليت يقـو اؼبصاب فيها  يسيطر على اغبركات اإلرادية ألعضائو، وبالتإب يفقد هبا رشده، كذلك اليقظة النومية
أدرجها الفقو ضمن حاالت اعبنوف اليت  86وأثناء نومو بأفعاؿ ال يشعر هبا، باإلضافة إٔب عدة أمراض عقلية أخرى

من قانوف العقوبات اليت تتكلم عن حالة اعبنوف وربيلنا إٔب  09تعدـ اؼبسؤولية اعبزائية، وما يتناسب مع اؼبادة 
اليت بدورىا نصت على اػبلل العقلي فبا يوحي لنا بأف القانوف يتكلم عن ف ، من ىذا القانو  19نص اؼبادة 

حالتُت دبعٌت واحد. لكن ال يدخل ضمن ىذا اؼبفهـو التنوًن اؼبغناطيسي إال إذا ثبت بأف من قاـ بالتنوًن قد 
ال تعترب مانعا العمل اعبرمي، كذلك السياقة ُب حالة سكر أو تناوؿ اؼبخدرات سلب حرية اؼبنـو وقت ارتكاب 

 للمساءلة اعبنائية وإف كانت تستند على فقداف الوعي.

                                                           
، دار المكتب 6000ائي والمساىمة والشروع والدفاع الشرعي والعالقة السببية، طبعة انظر: أحمد أبو الروس، القصد الجن - 83

 .96الجامعي الحديث، مصر، ص 
 .610، المرجع السابؽ، ص 06انظر: أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، طبعة  - 84
 .96انظر: أحمد أبو الروس، المرجع السابؽ، ص  - 85
ىو العمة الشديدة أيف يقؼ النمو العقمي عند سف الطفولة غير مميزة، وال يتعداىا ويبقى فاقدا لإلدراؾ والتمييز، كالعتو، الذي  - 86

كذلؾ جنوف الشيخوخة والذي ىو مرض يصيب بعض األشخاص في سف الشيخوخة يكوف نتيجة تصمب في الشراييف وضعؼ خاليا 
لمحيط بو، وجنوف العظمة أيف يكوف المريض تحت سيطرة أفكار متسمطة يعتقد معو المخ ويبدو فيو المرض ويفقد كؿ اىتمامو بالعالـ ا

أنو عظيـ أو أنو ضحية اضطياد ويتعرض المريض لميموسة والتخيالت، إلى جانب الفصاـ العقمي أيف تسيطر عمى المريض أفكار 
 ره، فال تنسؽ أفعالو وال تتسـ بالتماسؾ.معينة تمج عميو ويعاني مف شعور االضطياد ويكوف بذلؾ مصاب بحالة تفكؾ في تفكي
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وعليو فإف اعبنوف يعدـ اؼبسؤولية اعبزائية، فيعفى اجملنوف منها وال تتخذ بشأنو إال تدابَت عبلجية، ولكن 
 وحىت يكوف اإلعفاء من العقوبة كامبل، جيب توافر الشروط التالية:

  87واالختيار.ضرورة فقداف اجملنوف الوعي 

 من قانوف العقوبات. 09وىذا ما سينشق من حكم اؼبادة  88معاصرة اعبنوف الرتكابو اعبردية 

  ثبوت اعبنوف فعبل واليت ىي فعبل مسألة صعبة باعتبار اعبنوف حالة واقعية ديكن إرجاعها إٔب ذوي
 االختصاص واػبربة لتقرير وجودىا من عدمو كخرباء ُب علم الطب العقلي.

أنو أثَت تساؤؿ حوؿ ما إذا ثبت اعبنوف التاـ وقت ارتكاب اعبردية، فهل حيكم بالرباءة أو اإلعفاء من إال 
 العقوبة؟

يرى الفقو والقضاء ُب مصر وفرنسا، على أف اغبكم ُب ىذه اغبالة يكوف بالرباءة وليس باإلعفاء من 
و مانع من موانع اؼبسؤولية، وىذا ما ذىبت إليو العقوبة، على أساس أف اعبنوف ليس عذرا معفيا من العقوبة وإمنا ى

)ملف رقم  11/19/1199مؤخرا احملكمة العليا ُب اعبزائر ُب قرارىا الصادر عن الغرفة اعبنائية ُب 
010191.) 89 
 صغر السن -ثانيا

ال على أنو: " 19-90من قانوف العقوبات اؼبعدؿ واؼبتمم مؤخرا دبوجب القانوف رقم  01نصت اؼبادة 
( سنوات، وال توقع على القاصر الذي يًتاوح سنو 91للمتابعة اعبزائية للقاصر الذي ٓب يكمل عشرة )يكوف ؿببل 

سنة إال تدابَت اغبماية والتهذيب، ومع ذلك فإنو ُب مواد اؼبخالفات ال يكوف ؿببل إال  91إٔب أقل من  91من 
 إما لتدابَت اغبماية أو التهذيب أو لعقوبات ـبففة". سنة 91إٔب  91وخيضع القاصر الذي يبلغ سنو من  للتوبيخ

سنوات  91، ًب إنزاؿ سن اؼبسؤولية اعبزائية إٔب 19-90وبتعديل قانوف العقوبات دبوجب القانوف رقم 
عشر سنة، كما كاف معموؿ بو قبل التعديل، ومن اؼبسلم بو أف الطفل يولد معدـو الوعي  91عوضا عن 

لزمن تبدأ ملكاتو الذىنية والنفسية بالنمو شيئا فشيئا، إٔب أف يكتمل منوه العقلي، حيث واإلدراؾ، وبعد مدة من ا
اعبنائية كما رباسب البالغُت، وقامت تراعي القوانُت الوضعية ىذه اغبقيقة، فبل رباسب األحداث عن أخطائهم 

                                                           
 .120انظر: سمير عالية، المرجع السابؽ، ص  - 87
 .206، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 0، ج0889انظر: عبد اهلل سميماف، شرح قانوف العقوبات، طبعة  - 88
 .611ص  ،  المرجع السابؽ، 06طبعة  انظر: أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ،  - 89
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وف بذلك عرضة للمتابعة، والذي وال يك، 90بتحديد السن األدىن اليت تنتفي فيها اؼبسؤولية اعبزائية لصغَت السن
 سنوات كحد أقصى. 19حددتو ببلوغ 

وإذا كاف اغبدث ُب ىذه السن يفلت من العقاب، فليس مرد ذلك انعداـ مسؤوليتو اعبزائية، وإمنا مرده 
يعود إٔب أف تلك اؼبسؤولية تكوف ناقصة، وعلى ىذا األساس فصغر السن ال حيوؿ دوف متابعة القاصر الذي ٓب 

، بالرغم من أف وكما 91سنوات جزائيا، وتقدديو حملكمة األحداث لتأمر بإحدى تدابَت اغبماية والًتبية 91يبلغ 
سنوات، قد أثار عدة إشكاالت، ُب  91قلنا سابقا، إف ىذا التعديل اؼبتعلق بتخفيض سن اؼبساءلة اعبنائية إٔب 

 عشر سنة. 91حُت قبد أف القانوف اؼبدين قد حدد اغبد األدىن للمسؤولية بػ 
 امتناع المسؤولية الجزائية بسبب انعدام اإلرادة )اإلكراه(الفرع الثاني: 

على خبلؼ اعبنوف الذي يقضي على التمييز ويفقد الوعي، باعتباره مانع من موانع اؼبسؤولية اعبزائية، 
ختيار ويسلب اإلرادة فإف اإلكراه ىو سبب آخر من أسباب امتناع اؼبسؤولية، على أنو سبب نفسي ينفي حرية اال

حريتها كاملة، ولكن كبلمها حيدث نفس النتائج، أي ال يعدىا اعبردية ُب حد ذاهتا، وإمنا اؼبسؤولية الشخصية 
 ، واإلكراه نوعاف: إكراه مادي أو خارجي )أوال( وإكراه معنوي أو ذاٌب )ثانيا(.92للجاين ىي اليت تعدـ

 اإلكراه المادي )الخارجي( -أوال
اإلكراه اؼبادي أو اػبارجي، بوقوع قوة مادية على إنساف تسلب إرادتو وتدفعو إٔب إتياف فعل دينعو يتعلق 

 القانوف، وكثَتا ما يكوف مصدر اإلكراه قوة خارجية، ومع ذلك قد ينشأ عن أسباب داخلية أيضا.
رائم غَت العمدية، ففي فاإلكراه اؼبادي ذو اؼبصدر اػبارجي دييز فيو الفقو عادة بُت اعبرائم العمدية واعب

اعبرائم العمدية تأخذ القوة ُب ىذا النوع من اإلكراه عدة صور، فقد تكوف قوة عنيفة مصدرىا الطبيعة، وقد تكوف 
 ، وقد تكوف قوة ناشئة عن فعل اإلنساف أيضا.عن فعل حيواف ناشئةقوة 

سبب ذاٌب مبلـز لشخص اعباين أما اإلكراه اؼبادي ذو اؼبصدر اػبارجي فهو يتعلق بوجود قوة تنشأ عن 
 نفسو، وسبارس على إرادتو ضغطا يقوده إٔب القياـ بفعل ما كاف ليفعلو من تلقاء نفسو.

                                                           
مف بيف التشريعات الوضعية التي حددت السف األدنى لقياـ المسؤولية الجزائية وعبرت عنيا ببموغ سف السابعة كحد أقصى:  - 90

 .81، وقانوف العقوبات األردني في مادتو 620، قانوف العقوبات المبناني في مادتو 60قانوف العقوبات العراقي في مادتو 
 .615، المرجع السابؽ   ، ص 06ر: أحسف بوسقيعة  ، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ،   طبعة انظ - 91
 .612، المرجع السابؽ  ، ص  06انظر: أحسف بوسقيعة،   الوجيز في القانوف الجزائي العاـ   ، طبعة  - 92
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ويشًتط ُب اإلكراه اؼبادي سواء كاف داخلي أو خارجي، وحىت دينع قياـ اؼبسؤولية اعبزائية أو تتوافر فيو 
 93اػبصائص التالية:

 ىذه القوة على اعباين بصفة فجائية، وترجع ربديد ذلك إٔب  عدـ إمكانية توقع القوة: أي أف ترد
 السلطة التقديرية للقاصر.

  عدـ إمكانية دفع القوة: أي أف يكوف الفاعل ُب موقع يستحيل عليو فيو القياـ بأي تصرؼ غَت
 ارتكاب اعبردية.

 .94وعدـ ارتكاب اعباين خطأ قبل اإلكراه 
 )الداخلي(اإلكراه المعنوي -ثانيا

باإلكراه اؼبعنوي ذلك الضغط الذي يقع على إرادة الشخص، فيحد من حرية اختياره ويدفعو إٔب يقصد 
 ارتكاب فعل دينعو القانوف.

أما الفقو، فقد عرؼ اإلكراه اؼبعنوي على أنو: "قوة إنسانية تتجو إٔب نفسية اإلنساف دوف أف تقبض على 
ُب حُت يرى البعض اآلخر على أنو: "ذلك الضغط  جسمو، فتحمل ىذه النفسية كرىا على ارتكاب اعبردية".

على إرادة الشخص غبملو على ارتكاب اعبردية، ويتمثل ىذا الضغط ُب اإلنذار إف ٓب يرتكب اؼبكره اعبردية 
 95اؼبطلوبة".

وقد يكوف مصدر ىذا الضغط سببا خارجيا )فعل شخصي( أو سببا ذاتيا )كالعاطفة واؽبوى(، فاإلكراه 
اػبارجي يتمثل أساسا ُب التهديد والتحريض الصادرين عن الغَت، وُب كلتا اغبالتُت، ال يؤخذ باإلكراه اؼبعنوي 

اؼبعنوي إال إذا بلغ تأثَته اغبد الذي يرغم الشخص اؼبتوسط على سلوؾ سبيل اعبردية، أي إذا أعدـ القدر البلـز 
تهديد الصادر عن الغَت غَت مشروع، أما التحريض من حرية االختيار للمساءلة اعبزائية، ويشًتط أف يكوف ىذا ال

 ال يقبل إكراىا معنويا، إال إذا استعمل احملرض مناورات يفقد معها احملرض إرادتو كاملة.

                                                           
 .090المرجع السابؽ ، ص  ، 09انظر: أحسف بوسقيعة ،  الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ، طبعة  - 93
حيث عبرت محكمة النقض الفرنسية عف ذلؾ، باشتراطيا أف يكوف المتيـ في حالة استحالة مطمقة تمنعو عف احتراـ القانوف،  - 94

و مشقة ويعني ذلؾ أف المتيـ يسأؿ عف الجريمة النتفاء اإلكراه المادي، إذا كاف مف شأف القوة القاىرة أف تجعؿ مخالفة القانوف أمر في
عميو دوف أف يكوف مستحيال، ىذا باإلضافة إلى شرط عدـ إمكانية توقع القوة وعدـ إمكانية دفعيا، يشترط القضاء الفرنسي أال يكوف 

 الجاني قد ارتكب خطأ بعد اإلكراه أي أال يكوف مسبوؽ بخطأ مف طرؼ الجاني.
، دار اليدى لممطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية  ،   0880بعة  انظر: فتوح عبد اهلل الشاذلي  ، شرح قانوف العقوبات   ، ط - 95

 .025مصر، ص 
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، وكثَتا ما يتشدد 96أما اإلكراه الذاٌب، يكمن ُب نفسية الفاعل ويتعلق أساسا بتأثَت العواطف واؽبوى
اؼبعنوي الذاٌب، فبل يأخذ بو إال إذا أزاؿ إرادة الفاعل، وُب ىذه اغبالة ال يعترب  القضاء عندما يتعلق األمر باإلكراه

من قانوف العقوبات، يستفيد الفاعل  01ؾبرد إكراه معنوي بل يتحوؿ إٔب جنوف، وبتوافر اإلكراه كما عرفتو اؼبادة 
ي يتطلب عنصري اغبرية واإلرادة من الرباءة بسبب تعطل ركن من أركاف اعبردية اؼبتمثل ُب القصد اعبنائي، الذ

 97اللذاف ينعدما ُب حالة اإلكراه.
 مدى إمكانية األخذ بالغلط كمانع من موانع المسؤولية الجزائية الفرع الثالث: 

تساؤؿ فيما إذا كاف بإمكاف الشخص التذرع بالغلط أو اعبهل بالقانوف، من أجل تعطيل قد يثار 
 رتكبها، أو دبعٌت آخر ىل جيوز األخذ بالغلط كسبب المتناع اؼبسؤولية اعبزائية؟مساءلتو اعبزائية عن اعبردية اليت ا

مبدئيا، ديكن اإلجابة عن ذلك بالنفي، وذلك العتبارين اثنُت مها: أوال عدـ نص اؼبشرع اعبزائري على 
نوف اعبزائي الغلط كسبب من أسباب انعداـ اؼبسؤولية، وثانيا ال يعذر جبهل القانوف، ومع ذلك فقد بدأ القا

اغبديث يتجو شيئا فشيئا كبو األخذ بالغلط ُب القانوف كسبب من أسباب انعداـ اؼبسؤولية اعبزائية، أو على األقل 
التخفيف منها على أساس مبدأ ال "عذر جبهل القانوف" والذي ال يتماشى والواقع االجتماعي، الذي يعرؼ 

رء بكل القوانُت واللوائح اليت تنظم ؾباالت كثَتة ومتنوعة من تضخما ُب النصوص فبا حيوؿ أحيانا دوف إحاطة اؼب
اغبياة اليومية، فضبل عما تثَته ىذه النصوص من مشاكل ُب التفسَت، لذلك جنحت بلداف عديدة لؤلخذ بالغلط 

وميزة ىذه التشريعات اليت أقرت دببدأ "االعتذار جبهل  ،98ُب القانوف، كسبب النعداـ أو التخفيف من اؼبسؤولية
القانوف"، ىو حرصها الشديد على التضييق من ؾباؿ تطبيقو، وذلك ألف التسليم بإعفاء اعباين من اؼبسؤولية بناء 

                                                           
"، ال يستبعداف اإلسناد، وأف الحاالت النفسية Passion" و"االنفعاؿ أو اليوى L’impulsivitéيرى الغالب مف الفقو أف: "النزوؽ  - 96

جنوف، إال أنو في فرنسا قضي بأف اإلكراه المعنوي الذي يزيؿ ال تشكؿ سببا مف أسباب عدـ اإلسناد إال إذا كانت متفقة مع تعريؼ ال
المسؤولية الجزائية يقتضي فعال خارجيا بالنسبة لمفاعؿ، وبالتالي اإلكراه المعنوي ال يمكف أف ينجـ عف نزوؽ أو انفعاؿ الجاني، أي 

 عف فعؿ شخصي بالنسبة لمفاعؿ نفسو.
 .656، المرجع السابؽ ، ص   06الجزائي العاـ  ، طبعة  انظر: أحسف بوسقيعة  ، الوجيز في القانوف - 97
لقد أخذت العديد مف الدوؿ بالغمط كسبب معدـ لممسؤولية الجزائية أو كسبب مخفؼ لمعقوبة عمى األقؿ مف أمثمتيا: سويسرا مثال  - 98

، كذلؾ لبناف وذلؾ مف خالؿ المادة 0815وألمانيا التي أقرت بالجيؿ كسبب النتفاء العقوبة في قانوف العقوبات االقتصادي لسنة 
مف قانوف العقوبات أيف أوجد مشرعيا قيود وشروط حيث ال يجوز التذرع بالغمط القانوني إال إذا حصؿ في مجاالت محددة عمى  662

د الرائد ، ولعؿ سويسرا ىي البم0886سبيؿ الحصر، كذلؾ إيطاليا وفرنسا مؤخرا ومنذ صدور قانوف العقوبات الفرنسي الجديد سنة 
مف قانوف العقوبات، بؿ وذىب القضاء  60والسباقة في ىذا المجاؿ أيف أخذ المشرع بالجيؿ كسبب مخفؼ لمعقوبة في المادة 

السويسري إلى ابعد مف ذلؾ، حيث قضت المحكمة العميا بانتفاء المسؤولية الجزائية إذا ثبت أف المتيـ قد بذؿ ما في وسعيو لمعمـ 
نو تصرؼ بناء عمى توجييات موظؼ مختص كاف يجيؿ ىو أيضا أحكاـ القانوف التي  باألحكاـ التي يجري محاكمتو عمى مقتضاىا وا 

 خالفيا المتيـ.
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إٔب نتائج جد خطَتة نظرا لسهولة التذرع بعدـ العلم على الغلط أو اعبهل بالقانوف بدوف قيود، قد يؤدي 
نوف، أما الغلط ُب الوقائع، فبل أثر لو على اؼبسؤولية اعبزائية للفاعل الذي يسأؿ عن فعلو مىت توافرت لديو نية بالقا

 99اإلجراـ بصرؼ النظر عن ىذا الغلط.

في حق المستخدم كطرف من أطراف  القائمة  المسؤولية الجزائية المبحث الثاني:
 عالقات العمل التعاقدية

، أف  ة اعبزائية ُب إطار عبلقات العملقياـ اؼبسؤوليلعامة الواجب توافرىا، يستلـز باإلضافة إٔب الشروط ا
صفة العامل أو صفة صاحب العمل، والذي عرب عنو اؼبشرع  ييكوف مرتكب اعبردية يتمتع بصفة خاصة أال وىو 

 ٓب يورد اؼبشرع تعريفـ"، على أنو دبصطلح "اؼبستخد99-11من  قانوف عبلقات العمل الثانية ي ُب اؼبادة اعبزائر 
غَت أنو  .100خاص باؼبستخدـ ُب قانوف العمل والقوانُت الفرعية األخرى على خبلؼ بعض التشريعات األخرى

 القانوف، ديكن استنتاج ما اؼبقصود باؼبستخدـ والذي ديكن تعريفو  على ومن خبلؿ استقراء اؼبادة الثانية من نفس
خاص، يقـو بتشغيل غبسابو عامبل أجَتا على األقل لكي يؤدي أنو "كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو 

أننا قبد اؼبشرع اعبزائري قد عرؼ اؼبستخدـ ُب اؼبنزؿ، وذلك من  أو فكريا مقابل مرتب". ُب حُتعمبل يدويا 
احملدد للنظاـ اػباص لعبلقات العمل اليت زبص العماؿ  090-19خبلؿ اؼبادة الثالثة من اؼبرسـو التنفيذي رقم 

فاؼبستخدـ ُب ؾباؿ العمل قد يكوف شخص طبيعي أو معنوي عاـ أو  بالتإب اؼبشار إليو سابقا. 101ُب اؼبنازؿ
خاص، وعند ـبالفتو لقواعد التجرًن والعقاب اؼبنصوص عليها ُب قانوف العمل، يكوف مسؤوال جنائيا، فبالنسبة 

بلقات العمل قد تأخذ صورتُت: مسؤولية لصاحب العمل وعلى خبلؼ العامل، فاؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار ع
جزائية للمستخدـ كشخص طبيعي )اؼبطلب األوؿ( ومسؤولية جزائية للمستخدـ كشخص معنوي أيضا )اؼبطلب 

 الثاين(.

 

                                                           
 .651، المرجع السابؽ  ، ص  06انظر: أحسف بوسقيعة   ، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ ، طبعة  - 99

الصادر في  6002لسنة  06فقرة )ب( مف قانوف العمؿ الجديد رقـ عرؼ المشرع المصري صاحب العمؿ في المادة األولى  - 100
عمى أنو: "كؿ شخص طبيعي أو اعتباري يستخدـ عامال أو أكثر لقاء أجر"، والمشرع األردني عرؼ صاحب العمؿ  6002أبريؿ  00

أو معنوي يستخدـ بأي صفة كانت في مادتو الثانية الفقرة الرابعة عمى أنو: "كؿ شخص طبيعي  0882لسنة  09في قانوف العمؿ رقـ 
 شخصا أو أكثر مقابؿ أجر".

عمى أنو "يعتبر مستخدما في المنزؿ كؿ شخص طبيعي أو معنوي عاـ أو  101-80مف المرسـو التنفيذي  02نصت المادة  - 101
 خاص يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا يشغؿ عامال أو أكثر في المنزؿ".
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 مسؤولية المستخدم الجزائية كشخص طبيعي المطلب األول:
اؼبساءلة اعبزائية باعتبارىا مساءلة قانونية، يقصد هبا ثبوت اعبردية ضد الشخص الذي ارتكب فعبل  إف

وإذا كاف ؿبل اؼبساءلة اعبزائية قدديا يرد على  .غَت مشروع يصبح دبقتضاه مستحقا للعقوبة اليت قررىا القانوف
ذا األخَت لتحقيق ما يعجز عنو دبفرده، اإلنساف "الشخص الطبيعي"، فإف قياـ صباعة من األفراد إٔب جانب ى

جعلها ذات كياف فبيز عن كياف األفراد اؼبكونُت ؽبا، وأدت التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ُب 
والشخص الطبيعي يكوف فبثبل ُب اإلنساف الذي ينظم  .العصر اغبديث، إٔب انتشارىا واتساع نطاؽ نشاطها

 91ومىت بلغ سن الرشد  .تبدأ شخصيتو بتماـ والدتو حيا، وتنتهي دبوتو ؼبدين، على أنووكيانو القانوف ا وجوده
سنة متمتعا بقواه العقلية وٓب حيجر عليو، يكوف بذلك كامل األىلية ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية، والقاعدة العامة تقـو 

ا أيضا عن أعماؿ تابعيو كاستثناء، على أف اإلنساف ال يسأؿ إال عن فعلو الشخصي، إال أنو ديكن مساءلتو جزائي
اؼبسؤولية اعبزائية ُب ؾباؿ عبلقات العمل ىي مسؤولية عن الفعل الشخصي كأصل عاـ )الفرع األوؿ( وكذلك ف

 مسؤولية جزائية عن فعل الغَت كاستثناء عن األصل العاـ )الفرع الثاين(.
 المسؤولية الجزائية عن الفعل الشخصي الفرع األول:

عن يقصد بشخصية اؼبسؤولية اعبزائية، أف اإلنساف ال يسأؿ جنائيا إال عن أفعالو الشخصية، وال يسأؿ 
فعل غَته، تطبيقا ؼببدأ "شخصية العقوبة"، الذي يعترب من األصوؿ العامة للنظاـ اعبنائي اغبديث، فقد استقر ُب 

 102الفكر اعبنائي اغبديث وأكدتو النصوص التشريعية.
عبزائية كما رأينا سابقا، يقصد هبا صبلحية الشخص ألف يتحمل تبعة سلوكو، ىنا قبد أف واؼبسؤولية ا

اؼبسؤولية ىي صفة ُب الشخص أو حالة تبلزمو، سواء وقع منو ما يقتضي اؼبساءلة أو ٓب يقع منو شيء، ويراد هبا 
حالة قائمة بالشخص بل ربميل الشخص تبعة السلوؾ الذي صدر عنو حقيقة، ىنا اؼبسؤولية ليس ؾبرد صفة أو 

رة ؾبهولة ُب القوانُت القددية، وإف كانت ربدد على كبو فكجزاء أيضا، حيث قبد أف اؼبسؤولية اعبزائية ىي  ىي
ـبالف كما ىي عليو اآلف، كوف أف القانوف بتأثر باؼبعتقدات البيئية اليت ينشأ فيها، فبل ديكن عزؽبا ُب إطارىا 

                                                           
102 در القيوجي، فتوح عبد اهلل الشاذلي ،  شرح قانوف العقوبات،  دار اليدى لممطبوعات الجامعية، انظر: عمي عبد القا - 

 .59، ص 6006اإلسكندرية، مصر، 
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دىا سعيا وراء ربقيق ىذه الغاية، حيث اىتدت اجملتمعات بفضل اعتقادىا الديٍت التارخيي، لذا فبل غرابة أف قب
 103وارتباط اإلنساف باعبماعة اليت ينتمي إليها وقصور تفكَتىا حوؿ طبيعة اػبطأ إٔب القوؿ بنوع اؼبسؤولية اعبزائية.

 واؼبسؤولية اعبزائية عن الفعل الشخصي تستند على اؼبظاىر التالية:
 المظهر اآللي والموضوعي للمسؤولية الجنائية -أوال
ساد االعتقاد قدديا، بأنو البد من وجود مذنب وراء كل فعل ضار يكوف مسؤوال عنو، فإذا عرؼ  قد

الفاعل مسبب الضرر، فإف رد الفعل عليو يكوف تلقائي وإٓب، حيث ٓب تكن اجملتمعات هتتم بصفات فاعل 
اعل عاقبل أو ؾبنونا، كبَتا أو صغَتا، حيوانا أو إنسانا، فإسناد الفعل الضار إٔب الضرر، وىي ٓب سبيز ما إذا كاف الف

 أي مصدر كاف جيعلو مسؤوال، فالفعل والضرر مها ما كاف دييز ىذه اؼبسؤولية آنذاؾ.
 المظهر الجماعي والشامل للمسؤولية الجنائية -ثانيا

، فقد كانت تتوسع لتشمل ىنا كانت النظرة إٔب اؼبسؤولية أوسع وأمشل فبا ىو معرو  ؼ عليو اليـو
أشخاص ال عبلقة ؽبم بالفعل اؼبرتكب، كمسؤوؿ عن األسرة كلها أو عشَتة اعباين أو القبيلة عن فعل أحد 

 104أفرادىا، فلم تكن اجملتمعات القددية تفرؽ بُت شخص وآخر.
، لتنحصر اؼبسؤولية اعبنائية إال أف فكرة اؼبسؤولية اؼبوضوعية بدأت تتطور بتبلور فكرة اػبطأ شيئا فشيئا

ُب أضيق اغبدود، وقد ساىم ُب ىذا التطور ظهور الدولة، اليت أخذت على عاتقها إقامة العدالة، فبفضلها بدأت 
اجملتمعات القددية تتحوؿ عن مفهـو اؼبسؤولية اعبماعية الظاؼبة، إٔب مفهـو اؼبسؤولية الفردية أو الشخصية العادلة، 

 أ "شخصية العقاب"، الذي يعترب من أىم مبادئ اؼبسؤولية اعبنائية ُب الوقت اغباضر.ليًتسخ بعد ذلك مبد
تأثَت كبَت على ذلك، حيث أجهد اغبكاـ أنفسهم قدديا إلرضاء اآلؽبة، والتنفيذ بأوامر وكاف للديانات 

 على اجملـر ُب اجملتمع.فأنزلوا أشد العقوبات على من خيالف التعاليم الدينية، خشية من أف ربل لعنتها الدينية، 
والدولة بدورىا ورثت عن اجملتمعات القددية ىذا االذباه، إال أف ظهور الدين اؼبسيحي كاف لو أثر بالغ ُب 

طيئة يعد تعديل مفهـو اعبزاء واؼبسؤولية، فلقد وجدت اؼبسيحية ُب اػبطيئة أساس ؼبفهـو اعبردية، ومن ارتكب اػب
بط الفكر اؼبسيحي اآلٍب بالنية، فمرتكب اعبردية ال يكوف آشبا إال بتوافر لديو نية ولقد ر  آشبا ويكوف بذلك مسؤوال.

                                                           
، ص 6009انظر: عادؿ عامر، المسؤولية الجنائية واألسباب الموضوعية النعداميا  ، دار فامف لمنشر والتوزيع، المغرب،  - 103
205. 
 .89، ص 6009باسي، الوجيز في شرح قانوف العقوبات الجزائري   ، دار العمـو  ، الجزائر، انظر: إبراىيـ الش - 104
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اإلجراـ، وُب ىذا اإلطار، أفاض رجاؿ الفقو الكنيسي ُب مناقشة بعض اؼبفاىيم اليت تعترب اليـو أساسا للمسؤولية 
 .لها وربميلو نتائجهااعبنائية، كاإلسناد واعبزاء، وذلك من خبلؿ إسناد الواقعة اإلجرامية إٔب فاع

واستمر تطبيق ذلك إٔب أف ظهر اإلسبلـ بنظريتو اػباصة بالتجرًن والعقاب، أين مبدأ "شخصية العقوبة" 
فهو مبدأ إؽبي عاـ ، 105يعترب من األصوؿ العامة ُب الشريعة اإلسبلمية وغَتىا من الشرائع السماوية األخرى

جو عاـ واؼبسؤولية اعبنائية بوجو خاص، فالقرآف الكرًن تضمن بو  واألخرويةيشمل كل صور اؼبسؤولية الدنيوية 
العديد من اآليات اليت تقرر شخصية اؼبسؤولية اعبزائية ُب كافة صورىا، وتدؿ داللة قاطعة على أنو ال يسأؿ عن 

، إٔب جانب اعبـر إال فاعلو، وال يؤخذ اإلنساف جبردية غَته مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة اليت ذبمع بينهما
بصفة عامة واؼبسؤولية  106ذلك، توجد العديد من األحاديث النبوية الشريفة اليت تؤكد مبدأ "شخصية العقاب"

وال يتسع اجملاؿ إليراد صبيع النصوص القرآنية اليت تؤكد موقف اإلسبلـ من شخصية  107اعبنائية بصفة خاصة.
، 108اؼبساءلة اعبنائية صراحة أو داللة قطعية، ومن بُت اآليات القرآنية قولو تعأب: }وال تزر وازرة وزر أخرى{

{}اليـو ذبزى كل نفس  ، وقاؿ 110سو{، }ومن يكسب إشبا فإنو يكسبو على نف109دبا كسبت ال ظلم اليـو
 صدؽ اهلل العظيم. 111تعأب أيضا: }كل امرئ دبا كسب رىُت{

وجاءت ىذه اآليات عامة لتشمل اؼبسؤولية الدنيوية واألخروية، فبل يوجد ما خيصصها ويقصرىا على 
اؼبسؤولية ُب اآلخرة فقط، كما أف قصر ىذه اآليات على اؼبسؤولية األخروية جيردىا من الفائدة، ألف ىذه 

لية بيد اهلل عز وجل وعدالتو ليست حباجة لتأكيد، ولقد ورد مبدأ "شخصية العقوبة" ُب ظل الشريعة اؼبسؤو 
اإلسبلمية مطلق وال يقبل أي استثناء، فبل يسأؿ اإلنساف إال عن فعلو الشخصي وال يتحمل اؼبسؤولية عن فعل 

رت استثناء على ىذا اؼببدأ مواكبة غَته، وىذا عكس ما ذىبت إليو القوانُت الوضعية اغبديثة، باعتبارىا أق
 للتطورات اليت عرفتها اجملتمعات ُب ـبتلف اؼبيادين واجملاالت الصناعية واالقتصادية.

                                                           
 .59انظر: عمي عبد القادر القيوجي، فتوح عبد اهلل الشاذلي  ، المرجع السابؽ، ص  - 105
خذ الرجؿ بجريرة أبيو وال ومف األحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد مبدأ "شخصية العقاب" قوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "ال يؤ  - 106

 جريرة أمو".
 .20انظر: عمي عبد القادر القيوجي، فتوح عبد اهلل الشاذلي،   المرجع السابؽ،   ص  - 107
 .021، سورة األنعاـ اآلية 05، سورة اإلسراء اآلية 09لقد وردت ىذه اآلية لفظا في مواضع متعددة: سورة فاطر اآلية  - 108
 .00سورة غافر، اآلية  - 109
 .000سورة النساء، اآلية  - 110
 .60سورة الطور، اآلية  - 111
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إٔب الثورة الفرنسية، حيث ٓب يكن معًتؼ بو ُب ظل  ىذا اؼببدأ وُب نفس الوقت يرجع تاريخ تأكيد
التشريعات القددية ؼبا كاف الشخص يعاقب على فعل غَته، كما أف اؼبسؤولية كانت صباعية، تشمل أقرباء اعباين 
وكل ما تربطهم بو أية صلة، السيما ُب اعبرائم السياسية اليت كانت تشكل عدوانا على نظاـ الدولة، ففي فرنسا 

الثورة، كانت عقوبة التآمر على الدولة أو اؼبلك ىي اإلعداـ ومصادرة أمواؿ أسرتو وإبعاد أفرادىا عن الببلد، وقبل 
 112، كانت العقوبة توقع على الفاعل وعلى شيخو أحيانا.9111وُب مصر وقبل اإلصبلح القضائي لسنة 

العامة اليت تقـو عليها أما ُب العصر اغبديث، فشخصية اؼبساءلة اعبنائية أصبحت من األصوؿ 
دستور  من  901وُب اعبزائر، كفل ىذا اؼببدأ دستوريا، حيث نصت اؼبادة ، 113التشريعات اعبنائية اؼبعاصرة

على أنو: "زبضع العقوبات اعبزائية إٔب مبدأي الشرعية والشخصية". ذلك ضباية للحقوؽ واغبريات  9110
ال يسأؿ إال عن اعبردية  راد ُب اجملتمع، مفاده أف الشخصميع األفاألساسية وربقيقا للشعور باألمن والطمأنينة عب

مهما كانت صلتو هبم، واؼبسؤولية اعبزائية عن الفعل الشخصي اليت ارتكبها أو شارؾ فيها، وال سبتد إٔب غَته 
 مناطها اإلرادة وحرية االختيار، باعتبارىا لـو اجتماعي يكرسو اؼبشرع ُب شكل جزاء.

أف اؼبستخدـ باؼبتضمن عبلقات العمل،  99-11 رقم قانوفالمن  11ؿ اؼبادة خبلو ي فهم من  
م أو القوانُت الفرعية لو بأهنا جرائالشخص الطبيعي قد تصدر عنو سلوكات، تكيف ُب مفهـو ىذا القانوف 

يكوف تستحق اعبزاء، وعندما يكوف الشخص الطبيعي )اإلنساف( ؿببل للمساءلة اعبنائية، ىذا يعٍت ضرورة أف 
موجودا ويتمتع بعنصر اغبياة، والقوانُت الوضعية ُب ىذا اجملاؿ قد تطورت من اؼبسؤولية اؼبادية إٔب القصد اعبنائي 

، ىذا ما نص عليو اؼبشرع الفرنسي صراحة 114إٔب شخصية األفعاؿ واعبزاء واليت يكوف مناطها اػبطورة اإلجرامية
فقرة األؤب، حيث أصبح  919دبوجب اؼبادة  9111ويلية ج 11ُب آخر تعديل للقانوف الفرنسي الصادر ُب 

 ىذا النص ال يقيد اؼبشرع اعبنائي ذاتو، والذي يستطيع أف خيرج عنو بنصوص صرحية.
                                                           

 .26انظر: عمي عبد القادر القيوجي،  فتوح عبد اهلل الشاذلي، المرجع السابؽ  ، ص  - 112
حرصت بعض التشريعات الجنائية: عمى إفراد نص خاص لمبدأ "شخصية المسؤولية الجزائية" مف بيف ىذه التشريعات: قانوف  - 113

فقرة األولى عمى أنو: "ال يسأؿ أحد جنائيا إال عف فعمو الشخصي"، وكانت  060لفرنسي الجديد الذي نص في المادة العقوبات ا
محكمة النقض الفرنسية وقبؿ ىذا النص قد أكدت بوضوح أنو ال يمكف مساءلة شخص فاعال إال إذا ثبت أنو قد ساىـ في الجريمة، 

مف الدستور المصري عمى أف:  22ىو مف المبادئ الدستورية حيث نصت المادة  وفي مصر مبدأ "شخصية المساءلة الجنائية"
"العقوبة شخصية"، فإذا كانت العقوبة شخصية أي ال توقع إال عمى مرتكب الجريمة يعني ذلؾ أف ىذا المبدأ يقتصر تطبيقو عمى 

مصري عف مبدأ "شخصية المسؤولية الجنائية" شخص معيف، غير أنو توجد ىناؾ بعض النصوص التشريعية التي يخرج فييا المشرع ال
شأنو شأف المشرع الفرنسي عندما يقرر مسؤولية شخص عف الجريمة لـ يرتكبيا ىو بؿ ارتكبيا غيره، حيث يطمؽ الفقو والقضاء عمى 

 العاـ.ىذه النصوص تسمية "أحواؿ المسؤولية الفرضية" وىي أحواؿ استثنائية تقررت بنصوص خاصة وردت عمى خالؼ األصؿ 
 .095انظر: بوصنوبرة مسعود، ا لمرجع السابؽ  ، ص  - 114
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كقاعدة عامة، إف القانوف ال يقرر مسؤولية الشخص إال عن أفعالو الشخصية، غَت أنو قد تقـو اؼبسؤولية 
ال جيوز تقرير مسؤولية شخص  حيثما ىو ؾبسد ُب إطار قانوف العمل،  اعبزائية عن فعل الغَت كاستثناء، ىذا

غَت دوف أف تكوف لو سلطة العن سلوؾ يكوف قد اقًتفو غَته إال بنص، وكل نص يقرر مسؤولية شخص عن فعل 
 َت، يكوف نصا غَت مشروع جيب اغبكم بإلغائو.لرقابة واإلشراؼ على سلوؾ ىذا األخا

 ة الجزائية عن فعل الغيرالمسؤولي : الفرع الثاني
ال يناؽبا إال من تقررت مسؤوليتو اعبنائية عن اعبردية اليت وقعت، ومن  ؼبسلم بو أف العقوبة شخصيةمن ا

اؼبسلم بو أيضا، أف اؼبسؤولية اعبنائية تكوف شخصية ال يتحملها إال من ارتكب اعبردية أو ساىم ُب ارتكاهبا 
عدالة اعبنائية بوصفة فاعبل أو شريكا، وتطبيقا لذلك، ال يسأؿ الشخص عن جردية يكوف قد ارتكبها غَته، ألف ال

القوانُت جاءت دبا يتضمن ، غَت أف بعض 115تأىب أف يتحمل مسؤولية تلك اعبردية من ىو أجنيب عنها سباما
حاالت اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت، السيما ُب اجملاؿ االقتصادي حيث ظهرت مسؤولية رئيس اؼبؤسسة عن 

 91رس ىذه اؼبسؤولية ىو االجتهاد الفرنسي منذ القرف والواقع أف أوؿ من ك .اعبرائم الذي يرتكبها تابعوه
، أين حرص على إظهار طابعها االستثنائي، ألهنا تشكل خروجا عن مبدأ "شخصية اؼبسؤولية والعقوبة"، 116عشر

عن فعل الغَت على ورسخت ىذه اؼبسؤولية كذلك فيما يتعلق بأصحاب العمل، حيث تستند اؼبسؤولية اعبزائية 
أساس يربر مشروعية توقيع اعبزاء اؼبًتتب عنها )أوال(، وتتمتع دبجاؿ تطبيق خاص هبا )ثانيا(، شروط لقيامها و 

 باإلضافة إٔب مدى وجود إمكانية لئلعفاء منها )ثالثا(.
 شروط قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وأساس مشروعية توقيع الجزاء المترتب عنها -أوال

إف اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت كاستثناء عن القاعدة العامة، ترد بصفة خاصة على اؼبستخدمُت 
يسألوف ورؤساء اؼبؤسسات الذين يتحملوف التبعات القانونية واعبزائية عما يرتكبو متبوعيهم من جرائم، أي أهنم 

                                                           
مع ذلؾ، قد ال يشترؾ شخص في جريمة ارتكبيا غيره بأي فعؿ مف أفعاؿ االشتراؾ، لكنو ال يكوف أجنبيا تماما عنيا، في  - 115

 الحالة التي يسيؿ بطريؽ غير مباشرا ارتكابيا.
بقوليا: "مف المقرر أنو ال يعاقب أحد إال عف فعمو  0890حكـ صادر عنيا في ىذا ما أقرتو محكمة النقض الفرنسية في  - 116

الشخصي وال يحكـ عميو بعقوبة عف فعؿ غيره، ولكف يمكف لممسؤولية الجزائية أف تنجـ عف حاالت خاصة أخرى وىي الحاالت التي 
 يمكف أف ينجـ عنيا واجب ممارسة نشاط مباشر عف أفعاؿ الغير".
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تطلب لقيامها توافر ؼبتبوع أو رئيس اؼبؤسسة ت، واؼبسؤولية اعبزائية اؼبًتتبة على عاتق ا117جزائيا عن فعل غَتىم
 (.ب(، إٔب جانب استنادىا على أساس يربر مشروعية توقيع اعبزاء اؼبًتتب عنها )أشروط جوىرية )

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرقيام ل الجوىرية شروطال(أ
من القانوف اؼبدين على  910أصل اؼبسؤولية عن فعل التابع يعود إٔب القانوف اؼبدين، حيث نصت اؼبادة 

مسؤولية اؼبتبوع بقوؽبا "يكوف اؼبتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثو تابعو بعملو غَت اؼبشروع مىت كاف واقعا منو 
 ُب حالة تأدية الوظيفة أو بسببها".

 من القانوف اؼبدين واليت نصت على أنو: 9110ولقد نظم اؼبشرع الفرنسي ىذه اؼبسؤولية، ُب اؼبادة 
 "السادة اؼبتبوعوف مسؤولوف عن األضرار اليت يأتيها خدمهم أو تابعوىم أثناء تأدية وظائفهم".

أعماؿ ، يتبُت لنا أنو لقياـ مسؤولية اؼبتبوع )اؼبستخدـ( عن اؼبدينقانوف المن  910ومن خبلؿ اؼبادة 
لتوجيو واإلشراؼ لدى اؼبتبوع على تابعيو )العماؿ(، جيب أف تثبت عبلقة تبعية بينهما مع توافر سلطة الرقابة وا

 118من نفس القانوف.الثامنة التابع، واليت تنشأ بناء على عقد عمل، ىذا ما عربت عنو اؼبادة 
فكرة اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت ظهرت ُب القضاء الفرنسي، حيث رسخت ىذه اؼبسؤولية فيما  و

اؼبشاريع االقتصادية، عن يتعلق باعبرائم االقتصادية دوف غَتىا، أي ُب ؾباؿ مسؤولية أصحاب العمل ومديرو 
اعبزائية ُب اؼبخالفات الصناعية  لدعوىبأف ا الفرنسي ليت يرتكبها التابعوف ؽبم، حيث اعترب القضاءاؼبخالفات ا

عن اعبرائم االقتصادية اليت ترتكب توجو مباشرة ضد صاحب الصناعة أو رب العمل أو اؼبديرين شخصيا  جيب أف
م عن ؿبكمة النقض ُب مشاريعهم أين يقع واجب ضماف تنفيذ القوانُت واألنظمة واللوائح، حيث صدر حك

قيم قرينة على اؼبسؤولية ُب حق مدير ، ت9100لسنة  9010من األمر رقم  00أقرت فيو بأف اؼبادة  الفرنسية
أو  119،وقوع اعبردية من قبل تابعيو دوف وؿات أنو كاف ُب ظرؼ استحالة ألف حياؼبشروع وال ينفيها سوى إثب

 120يثبت بأنو قد قاـ بازباذ صبيع اإلجراءات اليت من اؼبمكن أف ربوؿ دوف وقوع اغبادث.

                                                           
، ص 6002لبناف،   أنور المساعدة  ، المسؤولية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية  ، دار الثقافة  ، بيروت، انظر: محمد - 117
268. 
عمى أنو: "تنشأ عالقة العمؿ بعقد كتابي أو غير كتابي، وتقـو ىذه العالقة عمى أية  00-80مف قانوف رقـ  09المادة  تنص - 118

شأ عنيا حقوؽ المينييف وواجباتيـ وفؽ ما يحدده التشريع والتنظيـ واالتفاقيات أو االتفاقات حاؿ بمجرد العمؿ لحساب مستخدـ ما، وتن
 الجماعية وعقد العمؿ".

 .201انظر: محمد أنور المساعدة  ، المرجع السابؽ  ، ص  - 119
120 -cass, crim, 17 oct, 1986. 
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عن فعل الغَت ما ٓب يكن ىناؾ نص يرفض قياـ اؼبسؤولية اعبزائية  فهو،ائريأما بالنسبة للقضاء اعبز 
 لمتبوع عن فعل تابعو.ل، باعتبار أنو ال توجد أمثلة عن ذلك تقرر اؼبسؤولية اعبزائية 121صريح

بوع النتائج اعبزائية واألحكاـ القضائية السيما منها الفرنسية، اليت تضع على عاتق رئيس اؼبؤسسة أو اؼبت
اؼبًتتبة عن اعبرائم اؼبرتكبة من قبل التابعُت أو األجراء، تتطلب لقياـ اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت توافر الشروط 

 122التالية:
 .أف تكوف اعبردية مرتكبة من طرؼ التابع أو األجَت 
 يكوف رئيس اؼبؤسسة أو اؼبتبوع قد ارتكب ىو بنفسو خطأ ظبح أو سهل ُب ربقق اعبردية اؼبرتكبة  أف

 ماديا من قبل التابع.
 لرقابة الواقعة على عاتقو إٔب أال يكوف رئيس اؼبؤسسة قد فوض بصفة قانونية سلطات اغبراسة أو ا

 شخص مؤىل.
 جريمة مرتكبة من طرف التابع أو األجير: - 1

التنفيذ اؼبادي عبردية من قبل الغَت، األساس اؼبوضوعي للمسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت، وال يقيم يعد 
القضاء مبدئيا اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت إال ُب الصناعات واؼبهن اؼبنظمة، أين يقع على رئيس اؼبؤسسة 

الصادرة ُب ىذا  الفرنسية القضائيةواجب ضماف احًتاـ بعض األنظمة، كما يتضح ذلك خاصة من األحكاـ 
وسواء تعلق األمر جبردية عمدية أو غَت عمدية، فإف اؼبسؤولية اعبزائية للمتبوع ال سبنع إقامة مسؤولية  123الشأف

التابع بصفتو فاعل مادي، حيث جيوز متابعتهما معا خاصة ُب حالة ارتكاهبما ألخطاء ـبتلفة، غَت أف رئيس 
إذا كاف التابع ؾبرد أداة غَت واعية بُت يدي رب  اؼبؤسسة أو اؼبتبوع، ينفرد وحده باؼبسؤولية اعبزائية ُب حالة ما

 العمل، ومن ىذا القبيل جهلو بالوضع السيئ للمركبة اليت وضعت ربت تصرفو أو تعرضو إلكراه ال ديكنو دفعو.
 وجود خطأ مرتكب من طرف المتبوع: -2

طأ يتمثل ُب اإلمهاؿ إف اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت، تقتضي أف يرتكب اؼبتبوع أو رئيس اؼبؤسسة خ
 الذي يستنتج من ـبالفة التابع أو األجَت لؤلنظمة القانونية أو التنظيمية للعمل.

                                                           
، منتوجات الحمبي الحقوقية  ، بيروت ،  00تصادي ، طبعة انظر: يعقوب محمود داوود، المسؤولية في القانوف الجنائي االق - 121

 .106، ص 6009لبناف،  
 .620، المرجع السابؽ  ، ص  06انظر: أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ،  طبعة  - 122

123 -crim, 28-01-1998, Bull, N°36/ crim, 23-04-1992, Bull, N°179/ crim 18-05-1992, Bull, N°193. 
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وُب كل األحواؿ، يشًتط أف يرتكب اؼبتبوع خطأ شخصيا يستنتج من ؾبرد عدـ مراعاة األنظمة القانونية 
اػبطأ مفًتض ومن ًب فإف النيابة العامة ىذا فيكوف  124والتنظيمية السيما تلك اؼبتعلقة بصحة وسبلمة العماؿ.
إٔب القوؿ أف األمر  ة النقض الفرنسية ُب بعض اغباالتتكوف بغٌت عن تقدًن البينة على توافره، ذىبت ؿبكم

يتعلق بقرينة مطلقة ال تزوؿ أماـ إقامة الدليل على انعداـ خطأ اغبراسة والرقابة، وال تزوؿ أماـ إقامة الدليل على 
 125قوة القاىرة، وذلك حىت ُب حالة اعبنحة العمدية اؼبرتكبة من طرؼ التابع.اإلكراه وال

 التفويض القانوني لسلطات الحراسة والرقابة إلى شخص مؤىل:عدم  – 3        
أال يكوف ىذا األخَت قد قاـ بتفويض حىت تتحقق اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت ُب حق اؼبتبوع، جيب 

اؼبسؤولية اعبزائية، وىذا األمر جيعل صبلحيات اغبراسة والرقابة إٔب شخص مؤىل أيضا، وإال فإنو تنتفي عنو 
وذلك ؼبنع ىؤالء من إطبلؽ صاحب العمل يفلت من اؼبسؤولية الناذبة عن األفعاؿ اعبرمية اليت يرتكبها تابعيو. 

 سوؼ تقتصر على اؼبتبوع فقط.وأف اؼبساءلة  أيديهم
يقصد بتفويض السلطات أو الصبلحيات، التنازؿ عن سلطات معينة تقع عادة ضمن مسؤولية شخص 
معُت وىو صاحب العمل دبا فيو اؼبسَت، يكوف ىذا التفويض بصورة مؤقتة وألسباب معينة، على أنو إذا ما زالت 

ضعة إلشراؼ ورقابة اؼبفوض إال ُب حالة التعذر ىذه األسباب زاؿ معها، وتبقى فبارسة الصبلحيات خا
ونعٍت بالتفويض أف يعهد صاحب االختصاص دبمارسة جانب من اختصاصو سواء ُب مسألة معينة  126القانونية.

 آخر، ومىت يكوف التفويض صحيحا البد من توافر شروطو الشكلية واؼبوضوعية.أو ُب نوع من اؼبسائل إٔب فرد 
ضائي، التفويض ُب ـبالفات األنظمة اؼبتعلقة بالصحة وسبلمة العماؿ وُب االجتهاد القوقد أجاز 

حوادث العمل وما يًتتب عليها من قتل وجرح خطأ وكذا ُب ؾباؿ اإلشهار اؼبضلل وُب تنظيم أوقات العمل، 
ب وصحة التفويض شكبل وموضوعا ينقل اؼبسؤولية اعبنائية من اؼبفوض إٔب اؼبفوض إليو، وبالتإب يعفى صاح

 العمل من اؼبسؤولية الناذبة عن ارتكاب جردية من طرؼ مستخدميو.

                                                           
 .620، المرجع السابؽ ، ص  06انظر: أحسف بوسقيعة،   الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ، طبعة  - 124
حيث اتجو القضاء الفرنسي إلى الحكـ بأف خطأ المدير يقـو عمى أساس قرينة قاطعة ال يجوز إثبات عكسيا حتى ولو أثبت  - 125

ولو أثبت أنو وقع تحت تأثير إكراه، إال أف الفقو انتقد ذلؾ ألنو يحوؿ المسؤوؿ أو بأنو قاـ بواجبو في الرقابة واإلشراؼ، بؿ حتى 
 المدير إلى "رىينة" تتحمؿ دائما المسؤولية الجنائية عف جرائـ ال يمكنو توقعيا وال يمكف الحيمولة دوف وقوعيا.

ؿ شيادة ماجستير في القانوف الخاص، كمية انظر: زكري ويس ماية، جريمة االستعماؿ التعسفي ألمواؿ الشركة، مذكرة لني - 126
 .021،  ص 6005-6001الحقوؽ، جامعة اإلخوة منتوري،  قسنطينة، 
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أمهية اإلقرار باؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت، تظهر من خبلؿ أف ىذا األخَت ينتج عنو عدة فوائد إف 
أبرزىا ضماف تنفيذ اؼبهاـ والقياـ هبا على أكمل وجو من طرؼ اؼبستخدـ وتنفيذ وظائف العقاب، فبل يؤدي 
العقاب وظائفو ما ٓب يسأؿ أيضا من ساىم ُب وجود الظروؼ اؼبناسبة الرتكاب اعبردية، إذ بإمهالو وتعمده عدـ 

فإذا ٓب يسأؿ جنائيا ظلت  .مراعاة القواعد اػباصة بالعمل، قد يشجع تابعيو على ارتكاب اعبرائم أو اؼبسامهة فيها
ارتكب الفعل اجملـر ىذا من ناحية، ومن ناحية سبق لو و ىذه الظروؼ على حاؽبا هتدد اجملتمع خبطر من طرؼ من 

أداة فعالة عندما يوقع على اؼبتبوع، ذلك سيحملو مستقببل على احًتاـ أحكاـ أخرى، فإف ذلك جيعل من العقاب 
الرقابة واإلشراؼ وازباذ درجة من اغبيطة واغبذر، باعتبار أنو ملـز ببذؿ عناية الرجل اغبريص، على خبلؼ العامل 

 الذي يلـز ببذؿ عناية الرجل العادي.
أما علة اػبروج عن القاعدة العامة، تكمن ُب تفعيل قواعد العقاب والتجرًن اليت تساىم على دفع اػبطر 

ضررا باجملتمع وبأفراده من خبلؿ هتديد نظامهم االقتصادي، حيث ًب ربصُت اجملتمع من االجتماعي الذي يلحق 
ؼبتبوع واليت قد تأخذ شكل إمهاؿ أو رعونة أو عدـ انتباه كنتيجة لئلخبلؿ بتلك تلك األخطاء، اليت يرتكبها ا

القواعد الوقائية والتحصينية، على أف يتم ىذا األخَت عن سوء نية. وتوقيع العقاب جيعل من اؼبتبوع شخصا يسعى 
يلولة دوف وقوعها، من خبلؿ ُب اؼبستقبل إٔب منع وقوع أي جردية متعلقة هبذا اجملاؿ، بل ويبذؿ اعبهد الكاُب للح

إحكاـ الرقابة على العاملُت وحسن اختيارىم، وإصدار التعليمات البلزمة لتنفيذ القوانُت واألنظمة اؼبتعلقة بالعمل، 
مع السهر على مراقبة تنفيذىا، ألف العلم بتوقيع العقوبة اعبنائية سوؼ يدفع الشخص حتما إٔب بذؿ درجة أكرب 

 من اغبيطة.
 عنها مشروعية توقيع الجزاء المترتباس أس (ب

إف ربديد أساس اؼبسؤولية اعبنائية عن فعل الغَت، حيتاج إٔب مربرات قوية ومقنعة تسنده، وذلك ألف ُب 
خروجا على قاعدٌب الشخصية والشرعية اؼبنصوص  باعتبارهاؼبسؤولية اعبنائية عن جـر ارتكبو الغَت خطورة كبَتة، 

 كما يعترب انتهاؾ كبَت للحقوؽ واغبريات األساسية اؼبقررة لؤلفراد.،  127عليها ُب األحكاـ العامة

                                                           
، حيث يحمؿ ىذا 0882ديسمبر  02أكد المجمس الدستوري الفرنسي، دستورية القانوف العضوي لحوادث العمؿ الصادر في  - 127

الجرائـ التي يتـ ارتكابيا مف طرؼ تابعييـ، وذلؾ بتسميط عميو العقوبة، القانوف العضوي أصحاب العمؿ المسؤولية الجزائية عمى 
والمحكمة الدستورية لـ تعتبر ىذه العقوبة خروجا عف مبدأ "شخصية العقوبة" حيث عممت ذلؾ بأف ىذا اإلعفاء محض وىو رخصة 

نما لممحكمة عمى ضوء ظروؼ الواقعة وظروؼ عمؿ المتبوع  وأف المحكمة ال تقرر نقؿ المس ؤولية عمى صاحب العمؿ بطريقة آلية وا 
 تفعؿ ذلؾ إذا وجدت أف صاحب العمؿ قد ارتكب خطأ متجسد في إىماؿ أو عمى األقؿ سموؾ غير كاؼ.
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إال أف التحليل الدقيق ألغلب حاالت اؼبسؤولية بسبب فعل الغَت، يؤكد أهنا ال تتضمن خروجا عن مبدأ 
مسؤولية غَته، وإمنا يقرر ألف القانوف ال يقرر مسؤولية شخص عن فعل ارتكبو ، 128"شخصية اؼبسؤولية اعبنائية"

شخص بسبب فعل ارتكبو غَته، فارتكاب الشخص لفعل جيرمو القانوف، جيعل مرتكب الفعل مسؤوال عنو جنائيا 
دوف غَته، لكن إذا كاف مرتكب الفعل خيضع لرقابة وإشراؼ وتوجيو غَته، فإف القانوف يضع على عاتق ىذا الغَت 

ا يصدر عنو من نشاط، فإذا ارتكب ىذا األخَت لفة القانوف ؼبشراؼ والتوجيو من ـباالتزاما دينع اػباضع للرقابة واإل
سلوكا ـبالفا للقانوف، كاف ذلك قرينة على أف اؼبلتـز بالرقابة واإلشراؼ قد ارتكب خطأ شخصي يتمثل ُب إخبللو 

 هبذا الواجب الذي فرضتو عليو األنظمة والقوانُت.
ائية عن فعل الغَت اليت تقع على عاتق اؼبسؤولية اعبز  130حوؿ مسألة أساس 129اءولقد اختلف الفقه

 .اؼبتبوع
اػبطأ الشخصي فمنهم من أقامها على أساس على فكرة اػبطر اؼبسلم بو و منهم من أقامها على أساس 

صفة اؼبتبوع كفاعل من قبل اؼبتبوع أو رئيس اؼبؤسسة أما البعض اآلخر فمنهم فقد أقامها على أساس  اؼبرتكب
 معنوي.

 
 

                                                           
 .20انظر: عمي عبد القادر القيوجي، فتوح عبد اهلل الشاذلي،  المرجع السابؽ ، ص  - 128
ىا مف نصوص القانوف التي تقرر أحكاما مماثمة تتضمف إقرار مسؤولية يرى جانب آخر مف الفقو، بأف النصوص السابقة وغير  - 129

شخص عف فعؿ ارتكبو غيره، وىذه المسؤولية تكوف مفترضة واستثنائية يقرر فييا القانوف مساءلة أشخاص عف جرائـ لـ يباشروىا 
حكاـ القضاء إلى تأكيد ىذه المسؤولية قد ماديا ولـ يدخموا فييا بصورة مف صور االشتراؾ المعروفة في القانوف، حيث تذىب بعض أ

أتت عمى خالؼ المبادئ العامة التي تقضي بأف اإلنساف ال يكوف مسؤوال إال عف العمؿ الذي يثبت بالدليؿ المباشر بأنو قاـ بو فعال، 
 فيي إذف مسؤولية استثنائية رد بيا القانوف لتسييؿ اإلثبات.

في الفقو يرى بأف المدير المسؤوؿ الذي قد صدر عنو سموؾ أو نشاط سمبي متمثؿ في  ولكف الحقيقة تكوف خالؼ ذلؾ، ألف السائد
االمتناع عف القياـ بواجب الرقابة واإلشراؼ عمى مرؤوسيو، لو قاـ بيذا الواجب وأحسف اختيار مرؤوسيو لما وقعت الجريمة وليس ىذا 

ف المادي فقط ويقرروف مسؤولية المدير أو الرئيس عف جريمة سوى الركف المادي لمجريمة، ولكف يتوقؼ بعض الفقو عند ىذا الرك
مرؤوسيو وىي مسؤولية مادية أي مسؤولية بدوف خطأ، ويؤسس جانب آخر مف الفقو ىذه المسؤولية عمى نظرية المخاطر أو تحمؿ 

وف الجنائي كما فرضتيا مف التبعة ويفسروف ذلؾ مف خالؿ أف االعتبارات االجتماعية ىي التي فرضت ىذه النظرية في مجاؿ القان
قبؿ في مجاؿ القانوف المدني، أما البعض اآلخر يفسرىا عمى أنيا تقـو عمى أساس االلتزاـ اإلداري لممدير أو المسؤوؿ وذلؾ بتحمؿ 

ني أو نتائج اإلخالؿ بما يفرضو عميو القانوف مف التزامات متعمقة بنشاطو، في حيف بعض الفقو يفسرىا عمى أساس التمثيؿ القانو 
ي النيابة القانونية باعتبار أف العامؿ أو المرؤوس ىو نائب أو ممثؿ قانوني لممدير أو المسؤوؿ وأف تنفيذ األوؿ لمجريمة يعني أف الثان

 ىو الذي ارتكبيا.
 يقصد "باألساس" لغة: مبتدأ الشيء، أما المقصود بأساس المسؤولية قانونا فيو أصؿ وسبب قياميا. - 130
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 :كأساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  المسلم بو )نظرية المخاطر(فكرة الخطر  -1
يقصد بنظرية اؼبخاطر، من أنشأ ـباطر ينتفع منها فعليو ربمل األضرار الناذبة عنها، ولقد تعددت الصور 

 131بُت ـباطر ؼبنشأ وـباطر اؼبنفعة ذات اؼبفهـو االقتصادي.
ئية عن فعل الغَت تعد تطبيقا لنظرية اؼبخاطر، على أساس أف يرى أنصار ىذا الفريق، أف اؼبسؤولية اعبزا

اؼبتبوع أو رئيس اؼبؤسسة اػباضع للواجبات القانونية ؼبهنتو، يكوف خبضوعو ىذا قد قبل خبطر عدـ تنفيذىا، 
وض فبالنسبة ؼبدير اؼبشروع االقتصادي الذي يهدؼ إٔب ربقيق الربح أو اؼبنفعة، فهو يقبل باؼبخاطرة ويقبل بأف خي

غمار ىذه التجربة ُب سبيل ربقيق األىداؼ التجارية واؼبالية اليت أنشئ من أجلها ىذا اؼبشروع، بالرغم من أف 
الربح يكوف ليس باألمر اؼبؤكد، لذلك فإف طبيعة نشاطو يشوبو الكثَت من اؼبخاطر اليت قد ينجر عليو الربح الوفَت 

 132أو العكس.
اؼبخاطر أي اػبطر اؼبسلم بو قد انتقد، وًب رفضو من طرؼ البعض  غَت أف ىذا الرأي اؼبؤسس على نظرية

لكونو ال يتبلءـ مع اؼببادئ العامة للقانوف اعبزائي، الذي يعلق اؼبسؤولية على وجود خطأ شخصي الذي يتمثل ُب 
ص، على أنو لو قاـ اإلمهاؿ واالمتناع عن القياـ بالتزاـ الرقابة واإلشراؼ على تابعيو، باذال بذلك عناية الرجل اغبري

 بتنفيذ ىذا االلتزاـ وسهر على السَت اغبسن للعمل، ؼبا وقعت ىذه اعبردية.
 :كأساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  الخطأ الشخصي المرتكب من قبل المتبوع -2

متبوع، الذي عن فعل الغَت ىو اػبطأ الشخصي لل يرى أنصار ىذا الفريق، بأف أساس اؼبسؤولية اعبنائية
والقوانُت، وىذا اػبطأ يكوف مفًتض دبجرد أف يرتكب يتجسد ُب اإلمهاؿ وقلة االحًتاز وعدـ التقيد باألنظمة 

 والذي يقـو على عدـ االحتياط واغبرص وازباذ صبيع التدابَت الوقائية البلزمة لذلك.، 133التابع جرديتو
صورة من صور اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت،  أنصار ىذه النظرية، أف اػبطأ اؼبفًتض يعدحيث اعترب 

فأساس اؼبسؤولية اعبنائية عن فعل التابع ىو اػبطأ الشخصي للمتبوع الذي يتجسد ُب اإلمهاؿ غَت أف ىذا ال 

                                                           
وب مسعود،  المسؤولية عف المخاطر و تطبيقاتيا في القانوف اإلداري ، ديواف المطبوعات الجامعية ،  الجزائر،   انظر: شيي - 131

 .01،  ص 6000
كذلؾ بالنسبة لمتحالفات االقتصادية التي يقـو بيا العماؿ أو المستخدميف في سبيؿ تحقيؽ األرباح التجارية يستفيد منيا صاحب  - 132

يط يعود بالمنفعة عميو، وعندما يتعمؽ األمر كذلؾ بالمخالفات االقتصادية ألحكاـ القانوف االقتصادي، حيث يتحمؿ العمؿ، فعمميا النش
تبعة ما ينتج عنيا مف جزاءات مدنية وجزائية، وىذا كمو يمقي عميو مسؤولية حسف اختيار مستخدميو مف ناحية ومتابعتو القريبة ليـ مف 

 رتكابيـ ألي جريمة معاقب عمييا جزائيا والتي يكوف مسؤوال عنيا في النياية.ناحية أخرى، ضمانا منو لعدـ ا
انظر: فودة عبد الحكيـ، امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقو وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 133

 .00، ص 6002مصر، 
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يعٍت ُب نظر ىذا الفريق أف ىذه اؼبسؤولية ال تستند إال على الركن اؼبعنوي، بل إهنا تستعَت الركن اؼبادي من اعبردية 
اؼبرتكبة من قبل اؼبستخدـ، وتتمثل مربرات افًتاض اػبطأ ىو ضماف فعالية االلتزاـ بالنصوص القانونية بصفة 
عامة، وبصفة خاصة القوانُت واألنظمة اؼبنظمة للعمل والصناعة، أين يكوف اؼبستخدـ مسؤوال جنائيا عن اإلخبلؿ 

وف سببا ُب وقوع اعبردية، ويتطلب ىذا اػبطأ هبذه النصوص والذي يًتتب عن ذلك التأثَت ُب اإلنتاج، ويك
اؼبفًتض تعيينو وربديده واؼبتمثل ُب إخبلؿ اؼبتبوع دبا عليو من واجب الرقابة والتوجيو وحسن اختيار مستخدميو، 
وتزويد العماؿ بالوسائل البلزمة لضماف حسن عملهم، عن طريق إصدار األوامر والتعليمات واإلشراؼ بنفسو أو 

آخر مؤىل للقياـ بذلك، فتقصَت اؼبتبوع ُب ذلك يعترب خطأ مفًتض تتبعو مسؤولية جنائية عما تكليف شخص 
يرتكبو من ـبالفة لؤلحكاـ والقوانُت والتنظيمات االقتصادية والعمالية، وىنا تستند اؼبساءلة اعبنائية عن أفعاؿ 

ة، ووفر الظروؼ اؼببلئمة الرتكاهبا، ُب حُت  التابعُت على إمهاؿ اؼبتبوع وعدـ حرصو، الذي قاـ بتسهيل وقوع اعبردي
 كاف عليو احًتامها بوصفو اؼبسؤوؿ على تنظيم ومراقبة ظروؼ العمل.

 :كأساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  صفة المتبوع كفاعل معنوي -3
غياب  يرى ىذا اعبانب من الفقو بأف اؼبتبوع ىو فاعل معنوي للجردية اؼبرتكبة ماديا من طرؼ الغَت، ُب

وخارج أي تنظيم خاص، وتبعا لذلك تضاؼ مسؤولية رئيس اؼبؤسسة ؼبسؤولية الفاعل اؼبادي الذي تستند إليو 
 مادية اعبردية.

وحسب ىذا الفريق، فإنو يكفي لقياـ اؼبساءلة اعبنائية ُب ىذا اجملاؿ، أف يرتكب خطأ من طرؼ رئيس 
ا غَت مباشر للجردية ومثاؿ عن ذلك رب العمل الذي يعلم اؼبؤسسة، وأف يكوف ىذا اػبطأ سببا بالواسطة أو سبب

 بسوء الوضع اؼبيكانيكي للمركبة الذي يقودىا مستخدمو، وىو الوضع الذي كاف سببا ُب حادث اؼبرور.
ولقد علق الفقهاء "سطيفاين" و"لوفاسور" و"بولوؾ" على ىذه اآلراء كلها بقوؽبم بأنو: "سواء أسسنا 

أو على صفتو كفاعل معنوي، ففي كلتا اغبالتُت ال يتعلق  134ئيس اؼبؤسسة على خطأ شخصياؼبسؤولية اعبزائية لر 
األمر ُب اغبقيقة دبسؤولية جزائية عن فعل الغَت، وإمنا دبسؤولية شخصيتو بسبب فعل إجرامي مرتكب ماديا من 

اؼببادئ اليت دبوجبها ال يعاقب وخلصوا ُب النهاية إٔب أف خروج اؼبسؤولية اعبزائية لرئيس اؼبؤسسة عن قبل الغَت"، 
 أحد إال بسبب فعلو الشخصي وال تسلط العقوبة إال على مرتكب اعبردية، ىو أمر ظاىري أكثر فبا ىو حقيقي.

ودوف اػبوض أكثر ُب ىذا النقاش الفقهي، فإننا قبد أف اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت ىي واقع معًتؼ 
 لقضاء مقارنة باألساس القانوف الذي تستند عليو.بو، ًب تكريسو بشكل واسع من طرؼ ا

                                                           
 .يتمثؿ الخطأ الشخصي لرئيس المؤسسة في إىمالو القياـ بما تفرضو عميو القوانيف مف إلتزامات تتعمؽ بما يمارسو مف نشاط -  134
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إال أف االذباه الصحيح والراجح الذي أخذ بو معظم الفقو والتطبيقات القضائية، ىو الذي يرى ُب اػبطأ  
كأساس ؼبسؤولية اؼبتبوع عن فعل تابعو، وىذا اػبطأ يكوف شخصي يتمثل ُب إمهالو القياـ دبا تفرضو عليو القوانُت 

اؼبعنوي إٔب جانب الركن اؼبادي مثل أي جردية، على من التزامات تتعلق دبا ديارسو من نشاط، وهبذا يكتمل الركن 
أف ىذا اػبطأ يكوف مفًتض يقرر مسؤولية مفًتضة استثنائية، تقضي دبساءلة أشخاص عن أفعاؿ أو سلوكات 
ؾبرمة قانونا مع أهنم ٓب يباشروىا ماديا، وىذا األمر يعمل على إعادة اؼبسؤولية اعبنائية إٔب قاعدهتا القائمة أال وىي 

خصية اؼبساءلة اعبنائية"، حيث يسأؿ اؼبتبوع جنائيا على أساس أنو أخل بواجب االلتزاـ دبنع ارتكاب اعبردية، "ش
ارتكبو ىو خطأ شخصي، اؼبًتتب عن اإلخبلؿ بواجب الرقابة والتوجيو، ىنا تقـو وبالتإب يعد اػبطأ الذي 

 مة ُب حقو إٔب حُت إثبات عكس ذلك.مسؤولية اؼبتبوع جنائيا عن فعل ارتكبو تابعو، واليت تبقى قائ
 نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية عن فعل الغير -ثانيا

إف اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت، ذبد تطبيقها أساسا ُب اجملاؿ الصناعي واالقتصادي وربديدا لدى 
يس أو اؼبدير أو ، وتعرض كذلك ىذه اؼبسؤولية من خبلؿ عبلقات رب العمل بعمالو أو الرئ135رئيس اؼبؤسسة

اؼبسؤوؿ دبن خيضعوف لرئاستو أو إدارتو، فإذا ارتكب أحد ىؤالء جردية أثناء القياـ بالعمل اؼبناط بو، ىنا يسأؿ 
رب العمل أو الرئيس أو اؼبسؤوؿ عن تلك اعبردية اليت ارتكبها غَته، حيث يكوف ذلك إذا ثبت من خبلؿ اعبردية 

كاف بوسعو أف دينع وقوعها ولكنو ٓب يفعل ذلك، ُب الوقت الذي يكوف عليو فيو بأنو اؼبستفيد منها، وأنو  اؼبرتكبة 
واجب الرقابة واإلشراؼ على مرؤوسيو وعمالو، وأنو لو أحسن اختيارىم وأحكم اإلشراؼ والرقابة عليهم ؼبا 

( وبُت أؼبباشرة )وقعت اعبردية، وُب ىذا الصدد جيب التمييز بُت حاالت اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت غَت ا
 (.بحاالت اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت اغبقيقية )

 الحاالت التي تكون فيها المسؤولية الجزائية عن فعل الغير مسؤولية غير مباشرة:(أ
يتعلق األمر حباالت ضبل فيها اؼبشرع اؼبتبوع االلتزاـ بأداء الغرامة اعبزائية احملكـو هبا على التابع دوف 

 اؼبسؤولية اعبزائية ذاهتا.ربميلو 
الواقع أف ىذه اؼبسؤولية ليست مسؤولية جزائية بقدر ما ىي مسؤولية مدنية، فهي تنطوي على االلتزاـ 

، حيث قبد نطاؽ تطبيق ىذه اغبالة 136بدفع غرامات جزائية لفائدة اػبزينة العامة وليس تعويضا لفائدة اجملٍت عليو
بة يكوف مسؤوال جنائيا عن اؼبخالفات اليت يرتكبها أثناء قيادة اؼبركبة ولكن إذا ُب قانوف اؼبرور، فمثبل سائق اؼبرك
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تصرؼ ىذا السائق بصفتو تابعا فإنو جيوز للمحكمة أف تقرر بدفع الغرامات احملكـو هبا واليت تقع على عاتق 
 اؼبتبوع.

 حقيقية:الحاالت التي تكون فيها المسؤولية الجزائية عن فعل الغير مسؤولية (ب
يتعلق األمر ىنا حباالت يرتكب فيها شخص التابع أو األجَت جردية ويعاقب جزائيا من أجلها شخص 

اؼبتبوع أو رئيس اؼبؤسسة، وىذه اغباالت تشكل ال ؿبالة استثناءات على مبدأ "شخصية اؼبسؤولية  وآخر أ
 اعبنائية".

لبعض منها قاـ القضاء باستخبلصو من قبد أمثلة ؽبذه اغباالت ُب نصوص قانونية صرحية، ُب حُت ا
األحكاـ القانونية والتنظيمية، وقبد إطار تطبيق ىذه اؼبسؤولية موزع على العديد من اؼبيادين ذات الطابع 

 االقتصادي خاصة: كمجاؿ الغش الضرييب مثبل.
 دراستنا ىذه، كما قبد تطبيقا واسعا للمسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت ُب ؾباؿ العمل وىذا ما يهمنا ُب

 137ة الصحية واألمن وطب العملوقاياؼبتعلق بال 19-11فقرة الثانية من القانوف رقم  10حيث نصت اؼبادة 
على ما يلي: "عندما تنسب اؼبخالفات إٔب العماؿ تعترب من فعل اؼبسَت إذا ٓب يتخذ اإلجراءات الضرورية لغرض 

الصحية واألمن وطب العمل وٓب يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكيب احًتاـ التعليمات القانونية ُب ؾباؿ الوقاية 
اؼبخالفات" أما الفقرة الثالثة من نفس اؼبادة نصت على أنو: "ال يسأؿ اؼبسَت إذا ارتكبت ىذه اؼبخالفات عمدا 

ية ىي ارتكاب من طرؼ العماؿ". ىذا يعٍت أنو من بُت الطرؽ اليت ديكن هبا للمتبوع اإلفبلت من اؼبساءلة اعبزائ
 كما التابع السلوؾ اإلجرامي عن عمد دوف علمو بذلك، ُب حُت فقرهتا األؤب نصت على أنو: "يتعرض اؼبسَت

اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ  9191أوت  10اؼبؤرخ ُب  91-91 من القانوف رقم 11حددتو اؼبادة 
ـ مراعاتو لقواعد الوقاية الصحية واألمن وطب للعامل، للعقوبات اؼبنصوص عليها أدناه ُب حالة هتاونو أو عد

 العمل وذلك ُب حدود اختصاصاتو ُب ىذا اؼبيداف".
وجد بالدرجة األؤب غبماية العامل من اؼبخاطر الناصبة عن طرؽ وبيئة العمل  19-11 رقم فالقانوف

إتباع سبل إنتاج منظمة وأخذ اؼبستعملة، حيث تتوافر ىذه اغبماية من خبلؿ استعماؿ الطرؽ التنظيمية اؼببلئمة، و 
االحتياطات الوقائية اليت ربوؿ دوف وقوع الضرر للعامل، أما طب العمل فهو يهدؼ إٔب اغبيلولة دوف وقوع 

 األمراض اػباصة منها اؼبهنية.
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بالغة غبماية العامل ووقايتو من األخطار وحوادث العمل واألمراض ولقد أولت التشريعات اغبديثة، أمهية 
، حيث خصصت ؽبا حيزا كبَتا ُب تشريعات وقوانُت الضماف االجتماعي والصحة والقوانُت اؼبتعلقة بالوقاية اؼبهنية

واألمن وطب العمل، غايتها من ذلك وضع العماؿ ُب مأمن من اػبطر وإبعادىم عنو، وضماف ضبايتهم من 
ع حاالت اغبريق اػبطَت أو الدخاف واألخبرة اػبطَتة والغازات السامة والضجيج، وضماف اإلخبلء السري

 138اغبوادث.
مل اؽبذا، فإف اؼبستخدـ ملـز دبراعاة سبلمة وأمن العماؿ، عدـ تعريضهم للخطر، فبل جيوز لو تكليف الع

بعمل قد يعرضو أو يعرض غَته للخطر، كتكليفو مثبل ُب شركة للمباين واؼبنشآت بالصعود إٔب أعلى البناء للقياـ 
بعمل من األعماؿ البلزمة لئلنشاء، رغم عدـ دراستو هبذا العمل وعدـ اختصاصو للقياـ بو، فبا قد يعرضو 

، أو تكليف أحد العماؿ باقتحاـ حريق شب ُب للسقوط من أعلى البناء حىت وإف دعت إٔب ذلك حالة الضرورة
اؼبؤسسة، بقصد إنقاذ أدوات العمل أو وثائق ومستندات ىامة، كما أف نقل كهربائي مبتدئ للعمل ُب ؿبطات 
الضغط العإب، من شأنو أف يعرضو ويعرض زمبلئو للخطر، نظرا ؼبا يتطلبو العمل ُب ىذه احملطات من درجة عالية 

، كما حيظر على اؼبستخدـ أيضا نقل عامل أو أكثر إٔب فرع آخر إال بعد ازباذ صبيع 139ةمن الكفاءة واػبرب 
االحتياطات البلزمة ُب اؼبكاف اعبديد سبنع تأثَت اؼبواد الكيماوية اؼبستعملة أو تسرهبا إٔب مكاف العمل كالغازات 

 واألخبرة...
، وما تقتضيو من التزاـ 140ة اؼبهنيةولقد نص قانوف العمل اؼبصري اعبديد على أحكاـ السبلمة والصح

من طرؼ اؼبستخدـ بتأمُت بيئة عمل مناسبة، حيث يفرض ىذا القانوف اغبصوؿ على ترخيص من طرؼ اعبهة 
اؼبستخدمة بعد معاينة مكاف العمل والتأكد من أنو مؤمن من األخطار، وإذا قاـ اؼبستخدـ بنقل عامل إٔب مكاف 

 و حيق للعامل أف ديتنع عن تنفيذ قرار اؼبستخدـ.غَت مرخص ؼبزاولة العمل فيو، فإن
كبَت على ضباية العماؿ من األخطار اؼبهنية، ظهر ذلك من   لالقانوف الفرنسي ىو اآلخر حرص وبشك

الفقرة  111وخاصة اؼبادة  9119ديسمرب  19خبلؿ عدة نصوص قانونية، بدء بقانوف العمل الصادر ُب 
فقرة الثالثة واليت تتعلق باجمللس األعلى للحماية من  191أخطار العمل، واؼبادة األؤب منو واؼبتعلقة باغبماية من 

فقرة اػبامسة واؼبتعلقة بالوكالة الوطنية لتهيئة ظروؼ العمل، باإلضافة إٔب التنظيم اؼبهٍت  111األخطار، واؼبادة 
                                                           

، سمطة رب العمؿ في االنفراد بتعديؿ عقد العمؿ ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  البسيوني: محمد عبد الغفار  انظر - 138
 .50، ص  0880

 .50انظر: محمد عبد الغفار البسيوني، المرجع السابؽ  ، ص  - 139
 .6002لسنة  06قانوف العمؿ المصري رقـ  - 140



 الجزائية في إطار عالق ات العملاألحكام الخاصة بالمسؤولية                                    ألول  الباب ا

 

53 
 

ونية تلـز اؼبستخدـ بضرورة حيث أف صبيع ىذه النصوص القان، 141للوقاية من حوادث البناء واألشغاؿ العمومية
 اغبرص على صحة وسبلمة العماؿ أثناء العمل، وتلزمو أيضا دبراعاة ىذه الظروؼ.

اؼبتضمن عبلقات العمل، النظاـ الداخلي  99-11من قانوف  99وُب التشريع اعبزائري، عرفت اؼبادة 
التقٍت للعمل والوقاية الصحية واألمن  بأنو وثيقة مكتوبة حيدد فيها اؼبستخدـ لزوما القواعد اؼبتعلقة بالتنظيم

ُب فقرهتا الثانية إٔب أف النظاـ الداخلي ُب اجملاؿ التأدييب حيدد طبيعة األخطاء  91واالنضباط، فيما أشارت اؼبادة 
 اؼبهنية ودرجات العقوبات وكذلك إجراءات التنفيذ اؼبطبقة.

اؼبنصوص عليها ة ُب ظل قانوف العقوبات، اعبردية تطبيقات اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت الواردومن بُت 
اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف العقوبات، واليت تعد من جرائم اإلعبلـ،  11-10( من القانوف 9مكرر ) 900ُب اؼبادة 

يومية أو أسبوعية أو مكرر بواسطة نشرية  900نصت على أنو: "عندما ترتكب اعبردية اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
َتىا، فإف اؼبتابعة اعبزائية تتخذ ضد مرتكب اإلساءة وضد اؼبسؤولُت عن النشرية وعن ربريرىا وكذلك شهرية أو غ

 ضد النشرية أيضا".
مكرر ذبسد الركن اؼبادي ؽبذه اعبردية، واؼبتمثل ُب اإلساءة إٔب رئيس اعبمهورية بعبارات  900فاؼبادة 

كتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت تتضمن إىانة أو سب أو قذؼ، سواء كاف ذلك عن طريق ال
أو الصورة، أو بأية وسيلة الكًتونية أو معلوماتية أو إعبلمية أخرى يتم ارتكاهبا بواسطة نشرية مهما كانت صفتها، 

وكذلك ضد النشرية ىنا فاؼبتابعة اعبزائية سوؼ تتخذ ضد مرتكب اإلساءة واؼبسؤوؿ عن النشرية وعن ربريرىا 
ألف  011ألف إٔب  01عشرة شهرا وغرامة من  91أشهر إٔب  11ضا، بتسليط عقوبة تتمثل ُب اغببس من أي

 دج أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت فقط، وىذا يعد تكريسا واضحا ؼببدأ اؼبسؤولية اعبزائية عن فعل الغَت.
 11اعتمد الفقو على  ومن أجل ربديد األساس القانوين للمسؤولية اعبزائية ُب ىذا النوع من اعبرائم،

فهناؾ جانب منهم أخذ بنظرية اؼبسؤولية التضامنية اليت تقـو على أف يكوف اؼبدير أو الناشر ىو اؼبسؤوؿ  .نظريات
باعتبار أف اعبردية ال ترتكب إال بالنشر الذي يباشره كل منهما، ومن ًب و   دائما عن جردية النشر باعتباره فاعبل

مسؤوال كفاعل أصلي ال كشريك، على أساس أف اعبردية ال يتصور سبامها أو تنفيذىا  يفًتض أف اؼبدير أو الناشر
جانب من الفقو بنظرية اؼبسؤولية اؼبدنية القائمة على اإلمهاؿ، . ويأخذ إال بالنشر الذي يباشره اؼبدير أو الناشر

على جردية ناذبة عن إمهالو ُب القياـ أساسها ىو ربميل مدير التحرير أو اؼبدير اؼبسؤوؿ أو الناشر، مسؤولية جنائية 
وىناؾ جانب أخَت من الفقو يأخذ  .بواجبو الذي يفرضو عليو القانوف ال عن اعبردية الذي وقعت بطريق النشر
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بنظرية اؼبسؤولية اؼبدنية على التتابع، اليت يقصد هبا حصر اؼبسؤولية ُب نظر القانوف على كبو معُت، حبيث يسأؿ 
التدرجي، فإذا كاف رئيس التحرير غَت معروؼ ىنا وجد من قدمو القانوف عليو ُب الًتتيب منهم شخص ما داـ ي

يسأؿ الشخص الذي يليو ُب الًتتيب، وىكذا تنتقل اؼبسؤولية على عاتق األشخاص الذين سامهوا ُب إعداد 
 اؼبطبوع إٔب عاتق الذين عملوا على بيعو أو توزيعو.

 مسؤولية عن فعل الغير في إطار عالقات العملمدى إمكانية اإلعفاء من ال -ثالثا
اؼبسؤولية اعبزائية للمتبوع تقـو دبجرد عدـ احًتامو لواجب ؿبدد من الواجبات أو االلتزامات اليت  إف

والرقابة على السَت اغبسن تفرضها عليو القوانُت واألنظمة، ىذا ما يتطلب منو القياـ شخصيا دبهمة اإلشراؼ 
ر يستحيل عليو ماديا القياـ بو بنفسو. فباإلضافة إٔب ىذا الوضع، وجدت عدة متطلبات لظروؼ العمل، وىو أم

فنية دفعت بالرؤساء وأرباب العمل إٔب تفويض مديرين فنيُت ورؤساء اؼبصاّب ببعض الصبلحيات مع مراعاة ما 
ة ُب إدارة ما أوكل ؼبباشرة والشخصياتظهره التنظيمات الداخلية للمؤسسات، حبيث يتحمل كل شخص اؼبسؤولية 

لو. ىكذا أقر القضاء الفرنسي إعفاء رئيس اؼبؤسسة من اؼبسؤولية اعبزائية اؼبلقاة على عاتقو، مىت فوض أحد 
مستخدميو حراسة السَت اؼبادي والفٍت للورشات أو اؼبشاريع، ولرئيس اؼبؤسسة إثارة ىذا الدفع أماـ قضاة اؼبوضوع 

 142تقدير بكل سيادة.الؼ، وؽبم ولو ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة االستئنا
إال أف اؼبساءلة اعبزائية عن فعل الغَت ال تؤخذ على إطبلقها، بل يرد عليها استثناءات تؤدي إٔب إفبلت 
صاحب العمل من اؼبسؤولية الناصبة عن الفعاؿ اعبرمية اليت ارتكبها تابعو، ومن بُت اغباالت اليت تقـو فيها 

دوف أف يسأؿ اؼبتبوع "حالة تفويض الصبلحيات أو السلطات"، ألف صاحب  مسؤولية التابع اؼبرتكب للجردية
العمل يستحيل عليو القياـ وحده وبصفة شخصية بواجب اإلشراؼ واؼبراقبة على سَت العمل داخل اؼبؤسسة، 
 ولقد أجاز االجتهاد القضائي الفرنسي، مسألة تفويض الصبلحيات ُب ؾباؿ ـبالفات األنظمة اؼبتعلقة بالصحة

وسبلمة العمل وُب حوادث العمل وما يًتتب عنها من قتل وجرح خطأ، وكذا ُب ؾباؿ اإلشهار اؼبضلل )اػبداع(، 
 143وُب تنظيم أوقات العمل ُب مؤسسات األشغاؿ العمومية.

                                                           
 .626، المرجع السابؽ  ، ص 06انظر: أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ، طبعة   - 142
إال أف محكمة النقض الفرنسية، قد استبعدت التفويض في مجاؿ المخالفات ذات الطابع االقتصادي كجرائـ المنافسة خاصة،  - 143
، حيث أقرت فييا لرئيس المؤسسة االقتصادية إمكانية 0882ا سرعاف ما تراجعت عف موقفيا ىذا في عدة قرارات أصدرتيا في لكني

االستفادة مف اإلعفاء مف المسؤولية الجزائية إذا أقاـ الدليؿ عمى أنو فوض صالحياتو لشخص يتمتع بالكفاءة والسمطة والوسائؿ 
 الضرورية لذلؾ.
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يتعلق األمر بااللتزامات اللصيقة بسلطات اإلدارة العامة اليت يتوالىا ال جيوز التفويض عندما غَت أنو، 
االجتماعيوف، فمثبل ال جيوز التذرع بالتفويض ُب مسائل استشارة عبنة النظافة وتشغيل أجراء أجانب  الوكبلء

بصفة غَت قانونية، كما ال جيوز التفويض عندما يتعلق األمر بالوظائف اليت جعلها مدير اؼبؤسسة من صبلحياتو 
 دوف غَته.

سؤولية اعبزائية عن فعل الغَت، جيب عليو أف ولكي يستفيد رئيس اؼبؤسسة أو اؼبتبوع من اإلعفاء من اؼب
يقيم الدليل على أنو قد قاـ بتفويض مستخدما على رأس اؼبصلحة اليت وقعت فيها اعبردية، يتمتع بالكفاءة 

على أف يكوف ىذا التفويض صحيحا من الناحية ، 144والسلطة والوسائل الضرورية للسهر على مراعاة التنظيم
الشكلية واؼبوضوعية أي توافر صبيع الشروط الشكلية واؼبوضوعية اليت تضمن صحتو من الناحية القانونية. فبالنسبة 

غَت أنو ومصلحة اعبميع، للشروط الشكلية، فالتفويض ال يشًتط شكلية أو صيغة معينة وال أف يكوف مكتوبا، 
ف مكتوبا دفعا ألي التباس ُب ربديد اؼبهاـ والصبلحيات، واحتياطيا لكل ما قد يثار من منازعة يستحسن أف يكو 

حوؿ صحة التفويض ومداه الزمٍت، حيث قضي ُب فرنسا أف ؾبرد مذكرة خدمة داخلية أو اإلشارة إٔب منصب 
أف يكوف التفويض صرحيا  عمل ُب االتفاقية اعبماعية للعمل ىو ال يشكل دليبل على قياـ التفويض، لذلك جيب

  145ال ضمنيا.
قسم إٔب شروط متعلقة باؼبفوض وأخرى نتضوعية لصحة التفويض، فهي بدورىا أما بالنسبة للشروط اؼبو 

تتعلق باؼبفوض إليو، فالشروط اؼبتعلقة باؼبفوض تتمثل خاصة ُب استحالة التنفيذ الشخصي من طرفو أو استحالة 
النشاط موضوع التنفيذ على درجة من الضخامة والتشابك ىذا ما دفع البعض قيامو باؼبهاـ شخصيا، وأف يكوف 

أما الشروط اؼبتعلقة باؼبفوض إليو تكمن ُب ضرورة التأكد من  التفويض على اؼبؤسسات الضخمة فقط.إٔب قصر 
، 146فوضقدرتو وكفاءتو على القياـ بالعمل وأف يتمتع بالصبلحية والسلطة البلزمُت للقياـ بعملو من طرؼ اؼب

إٔب وجود شروط أخرى متعلقة دبوضوع التفويض، واليت تتجلى ُب أال يكوف ؽبذا التفويض دائما بل ؿبدد باإلضافة 
 اؼبدة وأال يكوف عاما بل ؿبددا بنشاط معُت.

                                                           
 .626، المرجع السابؽ  ، ص 06بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ،  طبعة  انظر: أحسف - 144
 .606،  ص 6000، دار ىومة لمنشر، الجزائر،   6،  ج00انظر: أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، طبعة  - 145
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فإذا كاف التفويض صحيحا شكبل وموضوعا، ىنا تنتقل اؼبسؤولية اعبنائية من شخص اؼبفوض إٔب 
فى اؼبفوض )صاحب العمل( من اؼبسؤولية الناذبة عن ارتكاب جردية من طرؼ اؼبفوض إليو، وبذلك يع

 مستخدميو.
توجد طرؽ أخرى ديكن هبا للمتبوع التملص من اؼبسؤولية اعبزائية كحالة انتفاء اػبطأ عن اؼبتبوع  غَت أنو

، ويثبت إٔب جانب ذلك، أنو ٓب  مثبل، عندما يثبت أنو ٓب يكن فاعل أصلي وال شريك ُب ارتكاب الفعل اجملـر
تق اؼبتبوع )اؼبفوض(، بإقامة الدليل يقم بأي خطأ يستحق اعبزاء عليو. كما أف اؼبسؤولية اعبزائية تسقط عن عا

على غيابو عن مكاف العمل أو مرضو أو سفره أيضا، طاؼبا أنو قد فوض من ينوب عنو بناء على تفويض صحيح 
يستوُب صبيع شروطو، وبالتإب ال يتابع ُب ىذه اغبالة إال اؼبفوض إليو، إال أف األمر خيتلف ُب حالة قاـ اؼبتبوع 

ر، ىنا يكوف اؼبتبوع مسؤوال جزائيا دبفرده، ألف القضاء يرى ُب ىذه اغبالة بأف التفويض بتفويض اثنُت أو أكث
 147إلقباز نفس العمل، من شأنو أف يقيد ويعرقل حتما سلطة وصبلحية كل واحد منهم.

 المسؤولية الجزائية للمستخدم كشخص معنوي المطلب الثاني:
غَت ذلك لشخص الطبيعي، على أنو ال ديكن تصوره إذا كانت صفة العامل ال ديكن أف زبرج عن إطار ا

أي شخص معنوي، فعلى خبلؼ ذلك، قد يكوف اؼبستخدـ )صاحب العمل( شخص طبيعي وكذلك شخص 
وما نصت عليو صراحة ، 148من قانوف عبلقات العمل 11معنوي، عاـ أو خاص، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

واؼبستخدـ كشخص معنوي ىو اآلخر قد  .149اؼبشار إليو سابقا 090-19من اؼبرسـو التنفيذي  11اؼبادة 
يكوف ؿببل للمساءلة اعبنائية ُب ظل قانوف العمل، شأنو شأف اؼبستخدـ الشخص الطبيعي عند قيامو بفعل يشكل 
بذاتو إخبلال لقواعد التجرًن والعقاب، سواء صدر ىذا التصرؼ عنو شخصيا أو كاف صادرا عن فبثلو القانوين أو 

شرعي، حيث أثَت تساؤؿ فقهي حوؿ ما إذا كاف جائزا إقامة اؼبسؤولية اعبزائية ليس فقط على عاتق الرئيس أو ال
مدير اؼبؤسسة، بل وعلى الشخص اؼبعنوي كذلك، ىذا ما نعرب عنو ُب دراستنا ىذه بإشكالية إقامة اؼبسؤولية 

 األشخاص االعتبارية اؼبعنية هبا )الفرع الثاين(. اعبزائية للشخص اؼبعنوي )الفرع األوؿ(، وشروط قيامها مع ربديد
 
 

                                                           
 .621، المرجع السابؽ ، ص 06سف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ، طبعة انظر: أح - 147
 مف ؽ ع ع.. 06راجع المادة  - 148
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 المسؤولية الجزائية للشخص المعنويإشكالية إقامة  ول:الفرع األ
ُب قانوف العقوبات بعد تعديلو  150اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي علىاؼبشرع اعبزائري  نصلقد 

 .151معظم التشريعات األخرى نصت عليومثلما  1110نوفمرب  91اؼبؤرخ ُب  90-10دبوجب القانوف رقم 
وكاف ىذا اؼبوضوع ؿبل نقاش وجدؿ كبَت، انقسم الفقو اعبنائي بسببو إٔب فريقُت: أحدمها يرى بعدـ إمكانية 
اؼبساءلة اعبنائية للشخص اؼبعنوي، واآلخر يقوؿ دبساءلتو، لذلك وجد من يؤيد ومن يعارض ىذا البعد اعبديد من 

ناوؿ ولو بإجياز آراء اؼبعارضُت إلقامة اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي )أوال(، ٍب آراء ؽبذا سوؼ نت .اؼبسؤولية
 اؼبؤيدين ؽبا )ثانيا( مع استعراض موقف اؼبشرع اعبزائري ُب األخَت )ثالثا(.

 الرأي المعارض إلقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي -أوال
مساءلة األشخاص اؼبعنوية جزائيا، ورأى عدـ إمكانية  بعض التحفظات على، 152أورد جانب من الفقو

عشر مستندين  91اؼبساءلة اعبزائية لؤلشخاص اؼبعنوية، حيث دافع عن ىذا الرأي على اػبصوص فقهاء القرف 
 على اغبجج التالية:

  إف الشخص اؼبعنوي ما ىو إال وىم ؾبرد من اإلرادة واإلدراؾ، ومن كل استقبلؿ، فهو ؿبض افًتاض
الضرورة، تنقصو اإلرادة والتمييز وحرية االختيار، أي اؼبسؤولية اعبزائية وحسب رأيهم، تبٌت على وين افًتضتو قان

 عناصر ذىنية ال تتوفر إال ُب األشخاص الطبيعيُت.

  ،إف اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي تتناقض مع اؼبصاّب احملددة اليت وجد من أجلها ىذا األخَت
القانوف يعًتؼ للشخص اؼبعنوي باألىلية القانونية ولكن ىذه األىلية تتحدد باألغراض اليت أنشئ من باعتبار أف 

أجلها، واليت تتوضح ُب وثيقة إنشائو وال يعقل أف يتسع نطاؽ ىذه األغراض الرتكاب اعبرائم، فارتكاب اعبرائم 
 خارج عن نطاؽ وجوده.

                                                           
 .622، المرجع السابؽ ، ص 06انظر: أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ ، طبعة  - 150
، ثـ تمتيا كندا ثـ الواليات 0998تعتبر إنجمترا ىي السباقة إلى إقرار المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي وذلؾ منذ سنة  - 151

، أما بالنسبة لمبمداف العربية يمكف اإلشارة إلى 0886المتحدة األمريكية وأخيرا إيطاليا ثـ فرنسا منذ صدور قانوف العقوبات الجديد سنة 
 منو. 600وبات المبناني لممسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ؼ المادة تبني قانوف العق

، 0882، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية  ،مص ،  02انظر: أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانوف العقوبات ، طبعة  - 152
 .190ص 
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 يتعارض مع مبدأ "شخصية العقوبة"، فمن جهة كيف  إف القوؿ باؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي
ومن جهة أخرى، إف قبوؿ إنشاء يعاقب الشخص اؼبعنوي عن جردية ال يستطيع ارتكاب أركاهنا وعناصرىا؟، 

 153مسؤولية مشًتكة تنطوي على قبوؿ معاقبة "أبرياء" بطريقة غَت مباشرة.

 الشخص الطبيعي، وال ديكن تطبيقها  إف العقوبات اليت نص عليها القانوف، وجدت لكي تطبق على
على الشخص اؼبعنوي، فكيف ديكن عدمو أو حبسو؟ وإف أمكن تطبيق بعض العقوبات كالغرامة واؼبصادرة، فإف 
توقيعها يؤدي إٔب اإلخبلؿ دببدأ "شخصية العقوبة"، إذ أف ىذه العقوبة ستصيب األشخاص اغبقيقيُت من 

 ٓب يشًتؾ ُب الفعل اؼبعاقب عليو وقد جيهلو أيضا.مسامهُت أو أعضاء، وقد يكوف منهم من 
 الرأي المؤيد إلقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي- ثانيا

يستند أصحاب ىذا الرأي الذي دافع عنو على وجو اػبصوص الفقهاء اؼبعاصروف، على تأييد اؼبساءلة 
 التالية: 154اعبنائية للشخص اؼبعنوي مرتكزين على اغبجج

 اؽبائل ُب ؾباؿ الصناعة، أدى إٔب تزايد اعبماعات اليت تقـو بدور فعاؿ ُب اجملالُت  إف التطور
االقتصادي واالجتماعي وحىت ُب اجملاؿ السياسي أيضا، وقد سبق للقانوف اؼبدين والتجاري وأف اعًتؼ ؽبذه 

ا للجرائم من األمور اعبماعات بالشخصية اغبقيقية، وحاف الوقت ليعًتؼ قانوف العقوبات ؽبا بذلك، وارتكاهب
، ألف الشخص اؼبعنوي ليس ؾبرد خياؿ أو افًتاض قانوين، وإمنا ىو حقيقة ولو وجود حقيقي وليس 155اؼبتصورة

افًتاضي، ذلك بسبب اؼبصاّب اليت يسعى لتحقيقها، واليت من شأهنا أف ذبعل لو شخصية قانونية مستقلة عن 
نوين وذمة مالية مستقلة وإرادة مستقلة كذلك عن إرادة كل فرد أصحابو، فهو كائن ُب عآب القانوف، لو وجود قا

فيو، تتلخص ُب ؾبموعة آراء أعضائو واؼبسامهُت فيو، ومظهرىا األوامر والتعليمات اليت ينفذىا القائموف بإدارة 
 أعمالو.

  وال ؾباؿ للقوؿ بأف اعبردية زبرج عن الغرض الذي خصص من أجلو الشخص اؼبعنوي، وكذلك إف
 ص اؼبعنوي ليست غاية وجوده ارتكاب اعبرائم، ولكن من اؼبمكن أف يرتكبها.الشخ

                                                           
ميف في إنشائو عمى الرغـ مف بعدىـ تماما عف أف يترتب عمى القوؿ بمسؤولية الشخص المعنوي، أف العقوبة تطاؿ كؿ المساى - 153

 الجريمة.
، 0892، ومؤتمر روما لسنة 0869حيث تبنى ىذه الحجج مؤتمر الجمعية العالمية لمقانوف الجنائي، ومؤتمر بوخاريست  - 154

 .0850والمؤتمر الدولي السابع لقانوف العقوبات الذي انعقد في 
 .200، ص  6000انظر: باسـ شياب،  مبادئ القسـ العاـ لقانوف العقوبات ، ديواف المطبوعات الجامعية  ، الجزائر،  - 155
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 156كما ديكن تطبيق جزاءات على الشخص اؼبعنوي، ولكن دبا يتبلءـ وطبيعتو، فإنزاؿ عقوبة الغرامة 
ة واؼبصادرة واإلغبلؽ واغبل، ال تشكل أبدا عائقا أماـ معاقبتو، وتوقيع العقاب عل  الشخص اؼبعنوي يكوف عرب 

 للقائمُت على إدارتو لعدـ ـبالفة القانوف مرة أخرى.

  والقوؿ بأف العقوبات اليت تطبق على الشخص اؼبعنوي قد تطاؿ أبرياء )أي اؼبسامهُت(، ىو قوؿ
صحيح نوعا ما، لكن يقابلو ما دياثلو لدى األشخاص الطبيعيُت، فتطبيق العقوبة على األب مثبل باغببس أو 

 يطاؿ أفراد عائلتو فهم أبرياء كذلك.الغرامة ذلك حتما سوؼ 
استعراض حجج اؼبعارضُت للمسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي وحجج اعبانب اآلخر من اؼبؤيدين ؽبا، و 

 لتساؤؿ عن موقف اؼبشرع اعبزائري من مسألة اؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي؟ل يدفعنا
 موقف المشرع الجزائري -ثالثا

، فمر دبرحلتُت ىامتُت 157اعبزائري من مسألة اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي موقف اؼبشرعلقد تطور 
( ومرحلة اإلقرار باؼبسؤولية اعبزائية للشخص أمها: مرحلة عدـ اإلقرار باؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي )

 (.باؼبعنوي)
 مرحلة عدم اإلقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي(أ

 ات اعبزائري ػػػػػػػػػػػػػػ، ٓب يكن قانوف العقوب1110غاية تعديل قانوف العقوبات دبوجب القانوف الصادر ُب  إٔب
 

ُب بعض  158يأخذ باؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي، غَت أنو ٓب يستبعدىا صراحة على خبلؼ القضاء
أدرجت حل الشخص اؼبعنوي ضمن العقوبات  10ُب البند رقم  11اغباالت وليس على إطبلقها، بل وإف اؼبادة 

عًتؼ ى االعتقاد بأف اؼبشرع اعبزائري االتكميلية اليت جيوز للقضاة اغبكم هبا ُب اعبنايات واعبنح، ىذا يبعث عل
لكن ىذا القوؿ مردود عليو من خبلؿ أنو ال يوجد أي أثر ُب قانوف  .ضمنيا باؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي

كذلك إف   .دليل ديكن اعتباره كذلك، وال حىت قرينة إلقامة اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنويالعقوبات ألي 
                                                           

لقد سجمت محكمة النقض الفرنسية في بداية األمر اعتراضيا عمى توقيع عقوبة الغرامة عمى الشخص المعنوي باعتبارىا مف  - 156
ت دفعو لمغرامات المفروضة عمى ممثميو بالنسبة لمجرائـ المادية التي ال تتطمب إثبات الخطأ وأقرت الجزاءات الجنائية ال المدنية، ثـ أيد

 مسؤوليتو عف فعؿ الغير.
 .629، المرجع السابؽ ، ص 06انظر: أحسف بوسقيعة،  الوجيز في القانوف الجزائي العاـ ، طبعة   - 157
جزائية لمشخص المعنوي في العديد مف المناسبات، حيث رفض بناء عمى مبدأ لقد استبعد القضاء الجزائري صراحة المسؤولية ال - 158

"شخصية العقوبة" تفريدىا الحكـ عمى الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائية المقررة في قانوف الجمارؾ، كما رفض أيضا تحميؿ وحدة 
 إصدار شيؾ بدوف رصيد باسـ ولحساب المؤسسة .اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة المحكـو بيا عمى مديرىا مف أجؿ ارتكابو جنحة 
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وإمنا منعو من  ،يتكلم عن حل الشخص االعتباري من قانوف العقوبات ٓب يعد 99اؼبشرع اعبزائري ُب نص اؼبادة 
 159العقوبة.االستمرار ُب فبارسة نشاطو من جهة ومن جهة أخرى ٓب حيدد شروط تطبيق ىذه 

ومع أف قانوف العقوبات والقضاء اعبزائري ٓب يأخذا صراحة باؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي إٔب غاية 
 ، إال أنو وجدت نصوص جزائية خرجت عن القاعدة العامة وأقرت ىذه اؼبسؤولية مبكرا.1110

 مرحلة اإلقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي(ب
اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي ُب التشريع اعبزائري، مرت بدورىا دبرحلتُت: مرحلة إف مرحلة إقرار 

 اإلقرار اعبزئي ؽبذه اؼبسؤولية ٍب مرحلة اإلقرار الكلي ؽبا.
فمرحلة اإلقرار اعبزئي تتجلى ُب أف اؼبشرع اعبزائري وإف كاف ٓب يعًتؼ صراحة باؼبسؤولية اعبزائية 

سواء كاف ذلك  160اصةػن اػبػػػا قبدىا مكرسة ُب بعض القوانيػػػػات، إال أننػانوف العقوبػػػػػػللشخص اؼبعنوي ُب ق
 161بصفة صرحية أو ضمنية.

 
 

                                                           
 .628، المرجع السابؽ ، ص 06انظر: أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ  ، طبعة  - 159
والمتعمؽ باألسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيـ األسعار حيث أقرت  0805أبريؿ  68المؤرخ في  20-05كاألمر رقـ  - 160

 05المؤرخ في  06-98صراحة المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي، إال أنو تـ إلغاء ىذا النص بموجب القانوف رقـ  منو 20المادة 
، حيث تخمى ىذا القانوف عف المسؤولية الجزائية 0898جواف  08مؤرخة في  68المتعمؽ باألسعار ج ر العدد  0898جويمية 

 08المتضمف قانوف المنافسة ج ر العدد  0885يناير  65المؤرخ في  02-85 لمشخص المعنوي الذي تـ إلغاءه بموجب األمر رقـ
المتعمؽ  6002جويمية  08المؤرخ في  02-02، وألغي ىذا األخير كذلؾ بموجب األمر رقـ 0885فبراير  66صادرة بتاريخ 

 .6009جواف  06تاريخ صادرة ب 22ج ر عدد  6009جواف  65المؤرخ في  06-09بالمنافسة المعدؿ والمتمـ لقانوف رقـ 
المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة رؤوس  0882جويمية  08المؤرخ في  66-82كذلؾ األمر رقـ 

لى الخارج المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ  فبراير  62مؤرخة في  06ج ر عدد  6002فبراير  08المؤرخ في  00-02األمواؿ مف وا 
والتي حصرت نطاؽ المسؤولية عمى الشخص  05انوف صراحة بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في مادتو أقر ىذا الق  6002

 المعنوي الخاضع لمقانوف الخاص مستبعدا بذلؾ الدولة والجماعات المحمية بؿ وحتى المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
المتعمؽ  02-85ؤولية الجزائية لمشخص المعنوي، كاألمر رقـ في حيف وجدت نصوص قانونية أخرى أخذت ضمنيا بالمس - 161

عمى أنو نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف مف حيث األشخاص يشمؿ األشخاص  02و 06بالمنافسة المشار إليو أعاله حيث نصت مادتيو 
األحكاـ السابقة حيث الذي حؿ محمو وقد أبقى النص الجديد عمى مضموف  02-02الطبيعية والمعنوية قبؿ إلغاؤه بموجب األمر 

منو عمى أف "القانوف الجديد يطبؽ عمى نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات بما فييا تمؾ التي يقـو بيا األشخاص  06نصت المادة 
منو عمى الجزاءات المالية التي تسمط عمى المؤسسات التي ترتكب الممارسات المقيدة لحرية  26إلى  52العموميوف"، ونصت المواد 

 لمنافسة.ا
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أما مرحلة اإلقرار الكلي للمسؤولية للشخص اؼبعنوي تأكدت بتعديل قانوف العقوبات دبوجب القانوف 
، ولقد جاء ىذا التكريس تتوجيا 162نومكرر م 09من خبلؿ اؼبادة   1110نوفمرب  91ُب اؼبؤرخ  90-10رقم 

، وما 9119ؼبا توصلت إليو ـبتلف اللجاف اليت سبق وأف عهد إليها مشروع تعديل قانوف العقوبات منذ سنة 
 1111.163أوصت بو عبنة إصبلح العدالة ُب تقريرىا سنة 

ُب قانوف العقوبات،  بينما تدرج التشريع اعبزائري ُب إقرار اؼبساءلة اعبنائية للشخص االعتباري صراحة 
كاف التشريع الفرنسي القدًن رافضا بصفة مطلقة مناقشة ىذا األمر الذي يقـو على مساءلة األشخاص اؼبعنوية 
جزائيا، باعتبار أف قانوف العقوبات ال يعٌت إال دبسؤولية األشخاص الطبيعيُت فقط، مع أنو قد نص ُب بعض 

 على ىذه اؼبسؤولية، على أهنا كانت ؾبرد استثناءات.اغباالت النادرة وُب بعض القوانُت اػباصة 
، تبٌت ىذا األخَت دفعة واحدة مسؤولية 9111قانوف العقوبات الفرنسي اعبديد سنة ومع صدور 

حيث اعتربت أف صبيع  ،164فقرة الثانية 919الشخص اؼبعنوي جزائيا بشكل واسع، وذلك من خبلؿ نص اؼبادة 
يكونوا مسؤولُت جزائيا وُب اغباالت اؼبنصوص عليها ُب القانوف أو النظاـ، عن  األشخاص اؼبعنوية ما عدا الدولة

اعبرائم اؼبرتكبة غبساهبم وبواسطة أعضائهم أو فبثليهم، وبتعبَت آخر ال توجد مسؤولية جزائية إال إذا نص عليها 
ة لؤلشخاص اؼبعنوية  هبذا تكوف فرنسا قد انضمت إٔب طائفة الدوؿ اليت أقرت باؼبسؤولية اعبزائي، 165صراحة

 كالواليات اؼبتحدة األمريكية، بريطانيا، كندا...، متأثرا هبا اؼبشرع اعبزائري كذلك.

                                                           
مكرر مف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ عمى أنو: "باستثناء الدولة والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية  50نصت المادة  - 162

الخاضعة لمقانوف العاـ، يكوف الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عف الجرائـ الذي ترتكب لحسابو ومف طرؼ أجيزتو أو ممثميو الشرعييف 
القانوف عمى ذلؾ، إف المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمي أو كشريؾ عندما ينص 

 في نفس األفعاؿ".
 .601، المرجع السابؽ، ص 06انظر: أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، طبعة  - 163

- Art 121-3 NCP ;« les personnes morales, à l’exclusion de l’état, sont responsables pénalement020 
 selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 (définissant l’auteur d’une action consommée ou 
tentée et le complice) et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises 
pour leurs compte par leur organes ou représentants, toute fois, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne sont responsables pénalement que des informations commises dans l’exercice 
d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public, la 
responsabilité pénale des personnes morales n’exclue pas celle des personnes physiques auteurs 

ou complices des même faits ». 
القوانيف الخاصة تطبيقا لذلؾ، ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى الحكـ بأف مسؤولية الشخص المعنوي ال تقـو إال إذا نصت  - 165

 عمى ذلؾ صراحة.
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ومسألة دستورية اؼبساءلة اعبزائية لؤلشخاص اؼبعنوية أثارت جدؿ كبَت آنذاؾ يدور حوؿ وجود شبهة 
الذي  ،166اجمللس الدستوري الفرنسياؼبساس دببدأ "شخصية العقوبة"، حيث عرضت ىذه اؼبسألة ُب البداية على 

بأنو: "ال يوجد أي مبدأ دستوري حيوؿ دوف اغبكم بالغرامة على الشخص  9111 سنة أجاب ُب قراره الصادر
اؼبعنوي". ُب اغبقيقة إف مبدأ اؼبساءلة اعبزائية للشخص اؼبعنوي ال يؤدي ُب حد ذاتو إٔب ـبالفة مبدأ "شخصية 

لشخص اؼبعنوي من الذمة العقوبة"، وإمنا تقع ىذه اؼبخالفة إف نص القانوف على تنفيذ الغرامات احملكـو هبا على ا
 167اؼبالية ألعضائو.

 األشخاص االعتبارية المعنية بها ية الجزائية للشخص المعنوي وشروط قيام المسؤول: الفرع الثاني
مكرر من قانوف العقوبات، نبلحظ أف ىذا النص يعامل الشخص اؼبعنوي  09بالرجوع ألحكاـ اؼبادة 

كانو أف يسأؿ عن أية جردية منفذة أو ًب الشروع فيها، كما ديكنو أف سباما مثلما يعامل الشخص الطبيعي، إذ بإم
تطبيق ىذا اغبكم يتطلب توافر شروط قياـ اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي يكوف فاعبل أو شريكا، غَت أف 

 ذه اؼبسؤولية )ثانيا(.هب)أوال( وربديد األشخاص االعتبارية اؼبعنية 
 شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي -أوال

ال يكفي مساءلة الشخص اؼبعنوي، توافر شرط أف يكوف األمر متعلق بشخص معنوي، ولكن جيب توافر 
شروط أخرى، كوف أف الشخص االعتباري بطبيعتو ال ديكنو أف يرتكب اعبردية بنفسو، وإمنا يتصرؼ عن طريق 

ب اعبردية غبسابو، إذف شروط قياـ اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي تتمثل شخص طبيعي يعرب عن إرادتو ويرتك
(، ارتكاب اعبردية من طرؼ شخص أُب: ضرورة وجود نص قانوين يقضي باؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي )

 (.جؼبصلحة أو غبساب الشخص اؼبعنوي) االخَتة أف ترتكب ىذه (،وب)طبيعي يعرب عن إرادة الشخص اؼبعنوي
 ضرورة وجود نص قانوني يقضي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:(أ

كقاعدة عامة، إف قياـ اؼبسؤولية اعبنائية ُب أي جردية يستند بالدرجة األؤب على وجود نص قانوين 
مكرر من قانوف  09صريح يقضي هبا، وبالنسبة ؼبساءلة الشخص اؼبعنوي جنائيا ُب التشريع اعبزائري، أقرهتا اؼبادة 

                                                           
عمى أنو: "ال  0880أكتوبر  06كما عرضت ىذه المسألة أيضا عمى محكمة العدؿ لممجموعة األوربية التي نصت بتاريخ  - 166

 يجبر أي دولة عضو عمى إدخاؿ المسؤولية الجزائية 95-2960مف االتفاقية األوربية وال الفقرة األولى مف النظاـ رقـ  05المادة 
لمشخص المعنوي في قانونيا الوطني"، أي بمفيـو المخالفة بدت المحكمة قابمة عمى أنو مف الممكف أف تقـو الدولة بذلؾ أي االعتراؼ 

 بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي.
167 - cass.crim, 28-04-2009, N0 1361. 
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من قانوف العقوبات الفرنسي اعبديد، حيث  فقرة الثانية 919، واليت ىي مقتبسة حرفيا عن اؼبادة 168العقوبات
تسأؿ األشخاص اؼبعنوية عن اعبرائم اؼبرتكبة غبساهبا ولكن ذلك فقط ُب اغباالت اؼبنصوص عليها قانونا، بتعبَت 

تطبيقا ؼببدأ  169آخر، ال مسؤولية جنائية للشخص اؼبعنوي إال إذا نص القانوف عليها بالنسبة للجردية اؼبرتكبة،
 بة" اؼبنصوص عليو دستوريا."شرعية العقو 
 ارتكاب الجريمة من طرف شخص طبيعي يعبر عن إرادة الشخص المعنوي:(ب

إف إسناد الفعل اعبرمي للشخص اؼبعنوي، يقتضي معرفة أو ربديد الشخص الطبيعي الذي عٍت بارتكاب 
 اعبردية، وما إذا كاف ديلك حق التصرؼ باسم الشخص اؼبعنوي أو ال.

مكرر من قانوف العقوبات اؼبعدؿ واؼبتمم، قبد أف اؼبشرع اعبزائري قد  09نص اؼبادة وبالرجوع دائما ل
أقاـ مسؤولية الشخص اؼبعنوي اعبزائية عندما ترتكب اعبرائم من طرؼ أجهزتو أو فبثليو الشرعيُت، حيث اعتربت 

 Lesلشخص اؼبعنوي )احملكمة العليا من خبلؿ عدة قرارات صادرة عن غرفة اعبنح واؼبخالفات، بأف أجهزة ا

organes de la personne moraleزبتلف باختبلؼ شكل الشخص اؼبعنوي ). 
فإذا كاف الشخص اؼبعنوي ىو شركة ذبارية، فإف أجهزتو تكوف ؿبددة ُب الكتاب اػبامس الفصل الثالث  

، فمثبل إذا كانت الشركة ىي شركة  009إٔب  011ُب اؼبواد من اؼبعدؿ و اؼبتمم   170من القانوف التجاري
مسامهة مزودة هبيكل واحد لئلدارة والتسيَت، فإف أجهزهتا تتمثل ُب ؾبلس اإلدارة، الرئيسي، اؼبدير العاـ واعبمعية 

قانوهنا  من القانوف التجاري ، أجازت لشركات اؼبسامهة أف زبتار ؽبا 001العامة للمسامهُت، غَت أف اؼبادة 

                                                           
 مكرر مف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ. 50راجع المادة  - 168
 Clotaire Moloungui, la nature de la responsabilité pénale des personnes morales enانظر:  -  169

France, RDPC,1995, p :143 
المتضمف القانوف التجاري ج ر  0805سبتمبر سنة  62الموافؽ لػ  0285رمضاف عاـ  60المؤرخ في  58-05األمر رقـ  - 170

ديسمبر  69المؤرخ في  60-90المعدؿ والمتمـ بموجب النصوص اآلتية: القانوف رقـ  ،0805ديسمبر  08المؤرخ في  000العدد 
 06المؤرخ في  01-99، القانوف رقـ 0890ديسمبر  69المؤرخ في  51ج ر العدد  0899المتضمف قانوف المالية لسنة  0890
والذي ألغي  0899جانفي  02المؤرخ في  06دد المحدد لمقواعد المطبقة عمى المؤسسات العمومية االقتصادية ج ر الع 0899يناير 

 55المتعمؽ بتسيير رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة ج ر العدد  0885سبتمبر  65المؤرخ في  65-85بموجب األمر رقـ 
ر العدد المتعمؽ بالنشاط العقا ري ج  0882مارس  00المؤرخ في  02-82، المرسـو التشريعي رقـ 0885ديسمبر  60المؤرخ في 

أبريؿ  60المؤرخ في  60ج ر العدد  0882أبريؿ  65المؤرخ في  09-82، المرسـو التشريعي رقـ 0882مارس  02المؤرخ في  01
جويمية  00المؤرخ في  12المتعمؽ بالوكيؿ المتصرؼ القضائي ج ر العدد  0882يوليو  08المؤرخ في  62-82، األمر رقـ 0882
 06-05، القانوف رقـ 0882ديسمبر  00المؤرخ في  00ج ر العدد  0882ديسمبر  08خ في المؤر  60-82، األمر رقـ 0882

ج ر  6005ديسمبر 20المؤرخ في  60-05، والقانوف رقـ6005فبراير  08المؤرخ في  00ج ر العدد  6005فبراير  02المؤرخ في 
 .6005ديسمبر 20مؤرخة في 00عدد 
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، ففي ىذه اغبالة تكوف أجهزة 171األساسي منطا آخر للتسيَت، أي تكوف مزودة ىيكل لئلدارة والرقابة والتسيَت
 الشركة كشخص معنوي ؿبددة كما يلي: اعبمعية العامة، ؾبلس اؼبديرين، ؾبلس اؼبراقبة ورئيس ؾبلس اؼبديرين.

 les représentants légaux deاؼبعنوي)الشرعيُت )القانونيُت( للشخص  للممثلُت بالنسبة أما
la personne morale)،  فإف اؼبمثل الشرعي للشخص اؼبعنوي يكتسي أمهية قصوى،باعتبار جل القضايا

ؿ فيها الشخص اؼبعنوي جزائيا،تكوف جردية ارتكاهبا فبثلة، ونادرا ما تكوف بسبب جردية ارتكبها جهاز سأاليت ي
 من أجهزتو.

( ُب  قانوف (le représentant legalعىا هبذا اػبصوص اؼبمثل الشر عرفت احملكمة العلي
( بأف: "اؼبمثل الشرعي ىو ذلك الشخص 2مكرر ) 65من خبلؿ اؼبادة 172اإلجراءات اعبزائية اؼبعدؿ و اؼبتمم

باؼبمثل الطبيعي الذي خيولو القانوف أو القانوف األساسي للشخص اؼبعنوي تفويضا لتمثيلو..."أما إذا تعلق األمر 
"و تباعا لذلك،فبل 173القانوين للشركة التجارية ففي ظل القانوف التجاري يطلق عليو مصطلح "اؼبسَت القانوين

                                                           
 .610،  ص  6009، دار برتي لمنشر ، الجزائر ،     انظر: الطيب بمولة  ، قانوف الشركات  - 171
المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائرية المعدؿ و  0882يونيو سنة  09الموافؽ ؿ  0292المؤرخ صفر عاـ  055-22االمر رقـ -172

ماي  00المؤرخ في 002-29،األمر رقـ 0829لسنة  08ج ر عدد 0829يناير  62المؤرخ في  00-29المتمـ ب:االمر رقـ 
-00، األمر رقـ  0828لسنة  90ج ر عدد 0828سبتمبر  02المؤرخ في  02-28، األمر رقـ0829لسنة  28ج ر عدد  0829

لسنة  12ج ر عدد  0800يونيو  02المؤرخ في  21-00،األمر رقـ 0800لسنة  69ج ر عدد  0800مارس  60المؤرخ في  62
مارس  00المؤرخ في  12-05،األمر رقـ 0806لسنة  22ر عدد ج  0806يونيو  60المؤرخ في  29-06،األمر رقـ 0800
 00-90،األمر رقـ 0809لسنة  02ج ر عدد 0809يناير  69المؤرخ في  00-09، القانوف رقـ 0805لسنة  52ج ر عدد  0805

اير فبر  60المؤرخ في  00-90،األمر رقـ 0809لسنة  02ج ر عدد  0809لسنة  09ج ر عدد 0890فبراير  60المؤرخ في 
فبراير  02المؤرخ في  02-96،القانوف رقـ 0890ابريؿ  65المؤرخ في  01-90، القانوف رقـ 0890لسنة  09ج ر عدد 0890
-92،القانوف رقـ 0895لسنة  05ج ر عدد  0895يناير  62المؤرخ في  06-95، القانوف رقـ  0896لستة  00ج ر غدد  0896

لسنة  00ج ر عدد  0898ابريؿ 65المؤرخ في  02-98،القانوف رقـ  0892ة لسن 00ج ر عدد  0892مارس  01المؤرخ في  05
المؤرخ في  008-80،المرسـو التنفيذي رقـ 0880لسنة  22ج ر عدد  0880غشت  09المؤرخ في  61-80، القانوف رقـ 0898

-82،المرسـو التشريعي رقـ 0880لسنة  02مف قانوف اإلجراءات الجزائية ج ر عدد  621المتضمف تطبيؽ المادة  0880ابريؿ  00
ج ر  0882ديسمبر 01المؤرخ في  01-82،المرسـو التشريعي رقـ  0882لسنة  65ج ر عدد  0882ابريؿ  08المؤرخ في  02

المؤرخ  09-00،القانوف  رقـ  0885لسنة  00ج ر عدد  0885فبراير  65المؤرخ في 00-85، األمر رقـ 0882لسنة  90عدد 
يونيو  62المؤرخ في  09-00،القانوف رقـ  0885لسنة  00ج ر عدد  0885فبراير  65المؤرخ في  00-85يونيو رقـ  62في 

، القانوف رقـ  6001لسنة  00ج ر عدد  6001نوفمبر  00المؤرخ في  01-01،القانوف رقـ 6000لسنة  21ج ر عدد  6000
 06ج ر عدد  6000فبراير  62المؤرخ في  06-00،األمر رقـ 6002لسنة  91ج ر عدد  6002ديسمبر  60المؤرخ في  02-66

 ..6005يوليو  62المؤرخة في 10ج رعدد  6005يوليو  62المؤرخ في  06-05،واالمررقـ  6000لسنة 
173- le représentant de la personne morale est la personne physique qui bénéficie conformément a 
la loi ou au statut  de la  personne morale d’une délégation de pouvoir. 
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إذا ما تعلق األمر  174اعبردية من قبل فبثلو الشرعي أو مسَته القانوين تيسأؿ الشخص اؼبعنوي إال إذا ارتكب
آخر يعينو القانوف األساسي للشركة،فالقانوف بالشركات،كما ىو معرؼ ُب القانوف التجاري أو أي شخص 

التجاري ىو الذي يتؤب ربديد ذلك الشخص الطبيعي الذي حيوؿ لو تفويضا لتمثيل الشخص اؼبعنوي،بالرجوع 
إٔب القانوف األساسي و العقد التأسيسي اؼبوثق للشركة لو تفويضا لتمثيل الشخص اؼبعنوي بالرجوع إٔب القانوف 

فويضا من ت تأسيسي اؼبوثق للشركة و البحث فيما إذا خوؿ شخصا أو عدة أشخاص آخريناألساسي والعقد ال
 اجل سبثيل الشخص اؼبعنوي. 

زيادة على الشخص الطبيعي الذي خيولو القانوف التجاري تفويضا لتمثيل الشخص اؼبعنوي. إال أنو،أثَت 
تفويض شخصي كمدير بخاصة أو  تساؤؿ حوؿ ما إذا كاف ديكن اعتبار األشخاص الذين يتمتعوف بسلطات

 175مصنع أو وحدة لئلنتاج أو مدير وكالة بنكية،فبثلُت للشخص اؼبعنوي حبكم وظيفتهم؟.
حيث أجاب الفقهاء "سطيفاين" و"لوفاسور"و"بولوؾ" بالنفي، على أساس أف مدير اؼبصنع أو مدير 

خبلؼ ما ذىبت ألو ؿبكمة النقض الوحدة الديكنو إلزاـ الشخص اؼبعنوي ألنو ؾبرد أجَت أو تابع لو،على 
حيث كرس القضاء الفرنسي إمكانية مساءلة الشخص اؼبعنوي على اعبرائم اليت يرتكبها الشخص 176الفرنسية.

اؼبفوض من طرؼ فبثلو، فبا كاف شكل التفويض اؼبمنوح اليو، إال أف ىذا الطريق ٓب يسلكو التشريع اعبزائري،حيث 
ئم من طرؼ اؼبمثل الشرعي أو القانوين للشخص اؼبعنوي، وعدـ مساءلة اشًتط اؼبشرع أف ترتكب ىذه اعبرا

مكرر من  51الشخص االعتباري عن اعبرائم اليت يرتكبها اؼبفوض العادي و ىو ليس فبثل شرىي دبفهـو اؼبادة 
ٕب استبعاد قانوف العقوبات، ىذا يعٍت أف القضاء اعبزائري يأخذ بالتفويض القانوين و ليس التفويض الفعلي، وبالتا

 عن دائرة التجرًن و العقاب.177اؼبمثل أو اؼبسَت الفعلي

                                                           
يقصد بالمسيريف القانونييف لمشركة:"كافة المسيريف الذيف تـ اعتمادىـ و تنصيبيـ قانونا أو بموجب القانوف األساسي يمارسوف  -174

ىو :"ذلؾ الشخص جميع التسيير واإلدارة ويقوموف بجميع التصرفات الالزمة لتحقيؽ غرض الشركة".بعبارة أخرى المسير القانوني 
 .الذي يتولى بصفة نظامية مياـ اإلدارة والتسيير في الشركة"

 .690ص  ،  المرجع السابؽ  ، 06، طبعة   أنطر،أحسف بوسيقعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ -175
التي خمصت فييا إلى اعتبار أف الشخص  ،و0882كاف لمحكمة النقض الفرنسية رأي مخالؼ في عدة قرارات أصدرتيا سنة  -176

 الطبيعي الذي تمقى تفويض سمطات مف ىيئات الشخص المعنوي يكوف ممثال لو.
يمكف تعريؼ المسير الفعمي عمى أنو:"ذلؾ المسير الذي عيف بصفة قانونية أو الشخص الذي لو تأثير دائـ في اتخاذ القرارات  -177

تعريؼ قانوف المسير في ظؿ التشريع الجزائري،عمد الفقو الفرنسي عمى وضع بعض  عمى التسيير العادي لمشركة". وفي غياب
المحددات التي عند توافرىا يتصؼ الشخص بصفة المسير الفعمي و التي تتجمى فيما يمي:أف يكوف ىذا المسير بنشاط ايجابي متعمؽ 

 يكوف ىذه السمطات تتصؼ بالسيرورة واالنتظاـ. بالتسيير و إدارة الشركة مع تمتعو بسمطات اتخاذ القرار داخميا، عمى اف
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و ىذه النقطة بالذات تربز االختبلؼ الوحيد القائم بُت التشريعُت اعبزائري و الفرنسي حوؿ ىذه  
اؼبسألة،أين اشًتط اؼبشرع اعبزائري ارتكاب ىذا النوع من اعبرائم من طرؼ اؼبمثل الشرعي للشخص اؼبعنوي حيدد 

لك نطاؽ اؼبسؤولية اعبزائية، ُب حُت أخذ اؼبشرع الفرنسي باؼبفهـو الواسع ؼبصطلح"اؼبمثل" والذي يشمل بذ
 الشرعي و الفعلي مًعا.

على أف الشخص اؼبعنوي يسأؿ ُب ظل التشريع اعبزائري، عن كافة اعبرائم اؼبرتكبة ضد األمواؿ أو عن 
كذلك عن اعبرائم اإلرىابية،الرشوة، التزوير و تزييف   الفعل العمدي و كل جرائم العنف غَت العمد و يسأؿ

 .النقود...إٔب جانب خضوعو للمساءلة اعبنائية ُب ظل قانوف العمل بصفتو شخص معنوي عمومي أو خاص
 رتكاب الجريمة لمصلحة أو لحساب الشخص المعنويج(ا 

جيب كدلك اف تكوف ىده اؼبعنوي،باإلضافة إٔب الشروط السابقة الذكر ولقياـ اؼبسؤولية اعبزائية للشخص 
اعبردية قد وقعت غبسابو اي ارتكبت هبدؼ ربقيق مصلحة لو كتحقيق الربح او ذبنب اغباؽ الضرر بو 

 مباشرة أو غَت مباشرة، ؿبققة أو ؿبتملة. لك اف تكوف ىده اؼبصلحة مادية او معنوية،ذ مثبل،ويستوى ُب
نو ال جيوز أف يسأؿ الشخص اؼبعنوي عن اعبردية أ، ىي و النتيجة اؼبنطقية اليت تًتتب عن ىذا الشرط 

اليت يرتكبها احد أجهزتو أو فبثليو غبسابو الشخصي،هبدؼ ربقيق مصلحتو الشخصية أو بقصد اإلضرار 
 بالشخص اؼبعنوي، وىذا ما يدؿ على تبٍت اؼبعٌت الواسع ؼبفهـو مصلحة الشخص اؼبعنوي.

 سؤولية الجزائيةاألشخاص االعتبارية المعنية بالم-ثانيا
إف اؼبسؤولية اعبزائية كما ىو مقرر من خبلؿ النصوص القانونية،تًتتب على صبيع األشخاص اؼبعنوية، 

زبضع للقانوف العاـ وأشخاص 178علم تنقسم إٔب نوعُت:أشخاص معنوية عامةناألشخاص اؼبعنوية كما  وأف
أنو ٓب يقع خبلؼ بشأف مساءلة ىذه األخَتة، ُب حُت اختلفت  زبضع للقانوف اػباص،حيث 179معنوية خاصة

 التشريعات بشأف إخضاع األشخاص اؼبعنوية العامة اؼبسؤولية اعبزائية.
مكرر من قانوف العقوبات،قبد أهنا قد قصرت نطاؽ تطبيق اؼبسؤولية اعبزائية  51وبالرجوع إٔب نص اؼبادة 

اص، ُب حُت استثنت منها الدولة واعبماعات احمللية واألشخاص على األشخاص اؼبعنوية اػباضعة للقانوف اػب

                                                           
األشخاص المعنوية العامة ىي تمؾ األشخاص التي تقـو بأعماؿ ومياـ تتعمؽ بالمجتمع و تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة و  -178

 التي تعد مف اختصاص السمطة العامة.
أغراض و أعماؿ تيدؼ مف خالليا إلى تحقيؽ مصالح االشخاص المعنوية الخاصة ىي تمؾ األشخاص أو الييئات التي تقـو ب -179

أفراد معينيف أو مصالح الدولة بصفتيا شخص عادي ال شخصا أو فردا صاحب سمطة، فيي تؤسس لغايات تجارية و ىي تخضع 
 مبدئيا لقوانيف خاصة.
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اؼبعنوية اػباضعة للقانوف العاـ. ىذا يعٍت أنو ديكن أف تقع اؼبسؤولية اعبنائية على صبيع األشخاص اؼبعنوية ُب 
 مهما كاف ىدفها، سواء كاف كسب الربح أو كاف خَتيا. 180القانوف اػباص

يت أقرت مساءلة الشخص اؼبعنوي جنائيا، أف صبيع األشخاص اؼبعنوية ومن اؼبسلم بو ُب التشريعات ال
لمسؤولية اعبزائية، أيا كاف الشكل تتخذه، وأيا كاف الغرض الذي أنشئت من اجلو، وسواء كانت لاػباصة زبضع 

تسأؿ جزائيا الشركات التجارية والتجمعات ذات اؼبصلحة ا  هتدؼ إٔب حصوؿ الربح أوال،على ذلك فإهن
تصادية سواء كانت تابعة للقطاع العاـ كاؼبؤسسات العمومية االقتصادية أو تابعة للقطاع اػباص، كما تسأؿ االق

، أو ذات الطابع 181أيضا الشركات اؼبدنية واعبمعيات ذات الطابع السياسي كاألحزاب السياسية والنقابات
 االجتماعي أو الثقاُب أوالرياضي....

دولة و اعبماعات احمللية واألشخاص اؼبعنوية اػباضعة للقانوف العاـ، فالدولة ُب اؼبقابل، ال تسأؿ جزائيا ال
اإلدارة اؼبركزية )رئاسة اعبمهورية، رئاسة اغبكومة، الوزارات...( ومصاغبها اػبارجية )اؼبديريات الوالئية  يقصد هبا

اعبزائية، تتجسد ُب الوالية والبلدية،  ومصاغبها(، أما اعبماعات احمللية اليت استثناىا اؼبشرع اعبزائري من اؼبساءلة
واألشخاص اؼبعنوية اػباضعة للقانوف العاـ تتجسد ُب اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري كاؼبؤسسات 
االستشفائية واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والثقاُب واؼبهٍت كاعبماعات واؼبراكز ومدارس 

 أف اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، تبقى ؿبل تساؤؿ باعتبارىا خاضعة إال 182التعليم العإب
للقانوف اإلداري من جهة ُب عبلقتها مع الدولة، ومن جهة أخرى للقانوف اػباص ُب عبلقتها مع الغَت، إال أف 

نوف العاـ للمساءلة اعبزائية أياّ  التشريعات اغبديثة واؼبعاصرة أصبعت على إخضاع األشخاص اؼبعنوية اػباضعة للقا
كانت ىيكلتها القانونية )شركة أسهم، ىيئة عمومية ذات طابع صناعية أو ذباري أو إداري أو شركة اقتصادية 

 ـبتلفة(.

                                                           
 ة.حيث تنعدـ المسؤولية الجنائية لدى األشخاص المعنوية التي ال تتمتع بالشخصية القانوني - 180
حيث يكوف ( les ordres professionnelsلقد ميز المشرع الفرنسي في ىذا العدد بيف اصطالحي التنظيمات المينية ) - 181

 حيث يكوف االنتساب اختياري، وحوؿ التكيؼ القانوني لمتنظيمات المينية أيضا.  (syndicats)باتااالنتساب إجباري، وبيف النق
 .605 ، ص  المرجع السابؽ   ،06 ، طبعة  في القانوف الجزائي العاـ الوجيز  انظر،أحسف بوسقيعة،  - 182
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، إٔب عدـ االعًتاؼ باؼبسؤولية اعبزائية 183واؼبشرع اعبزائري بدوره ذىب أسوة غالبية التشريعات العربية
والدولة أيضا، حي رفض الفقو تربير ذلك لوجود عدة اعتبارات رئيسية و اليت تكمن فيما  ألشخاص القانوف العاـ

 يلي:
  مبدأ السيادة الذي يعترب نشأة الدولة وتربير السلطة اليت سبلكها وشرعية تلك السلطة، ما ىي إال

 ذبسيد إلرادة األمة، فبل رباسب الدولة ؿ أفعاؽبم.
 الدولة لسلطة العقاب، وما الدعوى العمومية اليت تباشرىا النيابة العامة باسم اجملتمع إال  احتكار

إجراء شكلي الستعماؿ ذلك اغبق، وبالتإب ال ديكن للدولة استعماؿ ىذا اغبق ضد ذاهتا و تقرر معاقبة نفسها 
 بنفسها.

 تستخرج من خزينة الدولة لتعود بالغرامة اليت  انعداـ جدوى العقاب، حيث يعاقب الشخص اؼبعنوي
 إليها ثانية، كما ال ديكن إغبلؽ الدولة أو حلها أو حىت وقفها وقفا مؤقتا.

وٓب يقتصر موقف اؼبشرع اعبزائري على استثناء الدولة من اؼبسؤولية اعبزائية، بل امتد ذلك ليشمل كذلك 
عامة ىم اؼبكلفوف بإشباع اغباجات صبيع أشخاص القانوف العاـ، وقد فسر ذلك على أساس أف األشخاص ال

العامة للمجتمع، ومن ٍب فإف تعطل ىذه األشخاص يًتتب عليو تأثَت سليب على حجات الناس كاغباجة للعبلج 
أو التعليم أو القضاء أو األمن العاـ....، كذلك ال توجد ىناؾ جدوى من فرض عقوبات على ىذه األشخاص 

 ذه اؽبيئات ىي جزء من ميزانية الدولة.تدابَت احًتازية إذ أف ميزانية ى أو
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي، فلقد أقر اؼبسؤولية اعبزائية عبميع األشخاص اؼبعنوية، سواء كانت عامة أو 
خاصة باستثناء الدولة فقط، حيث زبضع للمساءلة اعبنائية اؼبؤسسات العامة واجملموعات اإلقليمية وذبمعاهتا  

فقرة الثانية من قانوف ال 121ىذا ما نصت عليو اؼبادة  184بلدية والقروية واجملتمع اغبضريكالبلديات واجملالس ال

                                                           
كالتشريع األردني الذي اعترؼ بالمسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي متأثر بذلؾ النظاـ االنجموسكسوني، والذي نص عمييا في  - 183

مف قانوف  600قانوف العقوبات السوري والمادة  مف 608فقرة الثانية مف قانوف العقوبات والتي تقابميا كال مف المادة  01المادة 
العقوبات  المبناني، آخذيف بالحسباف السائد حديثا، والذي يقرر المساءلة الجزائية لألشخاص المعنوية، األمر الذي ينسجـ مع التقدـ 

ا يجعؿ نشاطيا أمرا كبير االقتصادي وخطة انتشار األشخاص المعنوية في المجتمعات الحديثة واستحواذىا عمى أسباب القوة مم
 الخطورة في انحرافيا عف الطريؽ السميـ.

 انظر:  180- 
François Meyer, la responsabilité pénale des personnes morales de droit public a la lumière des 
premières applications jurisprudentielles, RFDA, 1999, p :920. 
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العقوبات الفرنسي اعبديد،إال أف اجملموعات اإلقليمية و ذبمعاهتا ال تساؿ جزائيا إال عن اعبرائم اؼبرتكبة عند 
 فبارسة النشاطات القابلة الف تكوف ؿببل التفاقات تفويض اػبدمة العامة.

منو، جعل اؼبشرع اعبزائري صفة  02غَت أنو بالرجوع إٔب قانوف عبلقات العمل ومن خبلؿ اؼبادة 
اؼبستخدـ ال تنحصر فقط على الشخص الطبيعي وإمنا كذلك على الشخص اؼبعنوي، سواء كاف عاـ أوخاص، 

أو مؤسسة أو حيث ديكن أف يأخذ اؼبستخدـ كشخص معنوي ُب ؾباؿ العمل الشكل شركة ذبارية أو مدنية، 
ىيئة مستخدمة، ُب نفس الوقت أورد اؼبشرع اعبزائري ُب الباب الثامن من نفس القانوف، سلسلة من األحكاـ 
اعبزائرية اليت تطبق على ـبالفها، ىذا يعٍت انو قد أقر اؼبسؤولية اعبزائية األشخاص اؼبعنوية العامة ُب بعض القوانُت 

ذلك، إكماال بالقاعدة اليت تنصب على أف األحكاـ اػباصة تقيد نظَتهتا اػباصة، وقانوف العمل أكرب مثاؿ على 
العامة، وإف كنا ُب األخَت، نأمل أف ينص اؼبشرع اعبزائري صراحة على اؼبسؤولية اعبزائية لؤلشخاص العامة، ربقيقا 

ُب اؼبستقبل وعدـ من خبلؿ وضع نظاـ متكامل ؼبساءلة الشخص اؼبعنوي العاـ  185"ؼببدأ اؼبساواة" أماـ القانوف
االكتفاء بتقرير مسؤولية اعبنائية ألشخاص القانوف اػباص، وؼبا ال النظر إٔب إمكانية مساءلة أشخاص القانوف 
العاـ والسيما بالنسبة لؤلعماؿ اؼبتعلقة باؼبرافق العامة، مع تطوير اإلجراءات اعبنائية دبا يتبلءـ وطبيعة أشخاص 

 القانوف العاـ.

  

                                                           
أفريؿ  01مؤرخة في  65ج ر رقـ  6006أفريؿ  00المؤرخ في  02-06عدؿ والمتمـ ب:القانوف رقـ الم 0882دستور سنة  - 185

 00-02نوف رقـ ا، والق6009نوفمبر  02مؤرخة في  22ج ر رقـ  6009نوفمبر  05المؤرخ في  08-09، والقانوف رقـ  6006
                                                                                           .          6002مارس 00مؤرخة في 01ج ر عدد  6002مارس   02المؤرخ في 
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 طبيعة التعاقدية لعالقات العملالنطاق المسؤولية الجزائية من حيث ي: الفصل الثان
إف اؼبسؤولية اعبزائية، وباعتبارىا مسؤولية قانونية يقصد هبا ثبوت اعبردية ضد الشخص الذي ارتكب فعبل 

ا ىو اإلنساف غَت مشروع يصبح دبقتضاه مستحقا للعقوبة اليت قررىا القانوف، وإذا كاف ؿبل اؼبساءلة اعبزائية قددي
الشخص الطبيعي، فإف قياـ صباعة األفراد إٔب جانب ىذا األخَت لتحقيق ما يعجز عنو دبفرده، جعلها ذات كياف 
فبيز عن كياف األفراد اؼبكونُت ؽبا، وإف التطورات االقتصادية واالجتماعية ُب العصر اغبديث، أدت إٔب انتشار 

اؽ نشاطها، حيث أصبحت تقـو بدور على درجة كبَتة من ىذه األشخاص )األشخاص اؼبعنوية( واتساع نط
األمهية ُب ـبتلف اجملاالت، وسبلك اإلمكانيات والوسائل الضخمة واألساليب اغبديثة الستخدامها، فكما بإمكاهنا 
ربقيق فوائد كبَتة للمجتمع واألفراد، فإف بعضها قد يقع ُب أخطاء وقد يرتكب أفعاال تلحق أضرار اجتماعية 

ة، ىذا ما دفع معظم التشريعات اؼبعاصرة إٔب إقرار اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي، واؼبساءلة اعبنائية ُب جسيم
إطار عبلقات العمل بدورىا تتطلب لقيامها وباإلضافة إٔب ضرورة سبتع مرتكب اعبردية بصفة العامل أو صاحب 

خاص، أف تقع العمل الفردي واليت يعرب عنها العمل أي اؼبستخدـ وسواء كاف شخص طبيعي أو معنوي عاـ أو 
 قانونا بعقد العمل الفردي ، أو تقع ُب إطار عبلقة عمل صباعية اليت يعرب عنها قانونا بعقد العمل اعبماعي أو

وتطبيقا لذلك  186االتفاقيات اعبماعية باعتبارىا أسلوب من األساليب اعبماعية اغبديثة لتنظيم عبلقات العمل
صباعية  )اؼببحث األوؿ(، كما أهنا قد تقـو ُب إطار عبلقة ؤولية اعبزائية ُب إطار عبلقة عمل فرديةاؼبس ـوقد تقف

 )اؼببحث الثاين(.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، 01، العدد  دفاتر السياسة و القانوف  انظر: كماؿ مخموؼ، اإلطار التنظيمي التفاقية العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري، - 186

 . 90، ص 6000، الجزائر ، المركز الجامعي بالبويرة



 الجزائية في إطار عالق ات العملاألحكام الخاصة بالمسؤولية                                    ألول  الباب ا

 

71 
 

 المسؤولية الجزائية في إطار عالقة العمل الفردية )عقد العمل الفردي(: المبحث األول
ذلك من خبلؿ اشًتاطها ضرورة أف  تتسم اؼبسؤولية اعبزائية ُب ؾباؿ العمل بطابعها اػباص، ويظهر

ترتكب اعبردية ؿبل اؼبساءلة اعبزائية ُب إطار يغلب عليو الطابع التعاقدي، الذي أطلق عليو حديثا تسمية "عبلقة 
العمل"، وىذا اؼبصطلح األكثر تعبَتا عن عقد العمل الفردي، الذي كاف يعرؼ ُب السابق ب "عقد إجازة 

أدى توسع تدخل الدولة ُب تنظيم عقد العمل، إٔب حصار مبدأ السلطات  ، بعدما187األشخاص أو اػبدمات"
، على اعتبار أف العقد 188اإلرادة" واالعًتاؼ باغبق ُب العمل لكل اؼبواطنُت، وكفالة اغبقوؽ اؼبًتتبة عنو دستوريا

ت والواجبات اؼبتقابلة، ىو اإلطار القانوين والتنظيمي الذي يتم من خبللو تبادؿ الطرفُت ُب عبلقة العمل، االلتزاما
السيما وأف ؾباؿ اغبرية التعاقدية فيو غَت مطلق بالنظر إٔب تدخل الدولة من اجل تنظيم وتوجيو إرادة األطراؼ 
مىت كاف ىذا التدخل مربرا حبماية العمل، باعتباره الطرؼ الضعيف ُب ىذا العقد، والقوؿ بتحقق اؼبسؤولية اعبزائية 

اؼبفاىيمي والتنظيمي  ما على ضرورة وجود عقد صحيح، ما يدفعها للتطرؽ إٔب اإلطارُب ىذا اجملاؿ، يرتكز حت
لعقد العمل الفردي، نظرا للطبيعة اػباصة اليت ربكمو وذبعلو ينفرد عن بقية العقود األخرى، ىذا ما جيعلنا ندرس 

لعقد العمل الفردي )اؼبطلب األوؿ(، ٍب اؼبسؤولية اعبزائية وإطاره التنظيمي  اؼبفاىيمي اؼبسؤولية اعبزائية واإلطار
 )اؼبطلب الثاين(.

 المفاىيمي لعقد العمل الفردي المسؤولية الجزائية و اإلطار: المطلب األول
 اعبزائري وكسائر قانوف العمل إف عبارة "العقد الفردي" ُب قانوف العمل ال تعٍت سوى عقد العمل، إال أف

التشريعات األخرى، رأى بأنو من اؼبناسب أف يلحق هبذه العبارة صفة "الفردي" كي يتم سبييز ىذا العقد عن عقد 
آخر يسمى "عقد العمل اعبماعي"، واإلطار اؼبفاىيمي ديكن تعريفو على انو عبارة عن نظاـ متماسك يشمل 

اؼبفاىيمي لعقد العمل لو  ، وربديد اإلطارؾبموعة مًتابطة من اؼبفاىيم اػباصة بأىداؼ وأساسيات ؾباؿ معُت
أمهية كبَتة من اجل دراسة موضوع اؼبسؤولية اعبزائية خاصة ُب ىذا اجملاؿ، حيث تعد األساسيات اؼبكونة ؽبذا 
العقد، ما ىي إال ؿببل ترد عليو ىذه األخَتة، ىذا جيعل مسألة اإلحاطة هبا وبأبعادىا ترتبط بشكل وثيق دبفهـو 

لفردي وقضية سبييزه عن بعض العقود األخرى اؼبشاهبة لو، نظرا للطبيعة اػباصة اليت يتسم هبا ىذا عقد العمل ا
األخَت، واليت ذبعل إمكانية اػبلط بينو وبُت بعض العقود األخرى ىو أمر وارد، وبالتإب إمكانية تطبيق قواعد 

                                                           
 . 20 ، ص  المرجع السابؽ أنظر:بشير ىدفي ، - 187
عمى انو "لكؿ المواطنيف الحؽ في العمؿ،يضمف القانوف في أثناء العمؿ الحؽ في   0882سنة  مف دستور 55نصت المادة  - 188

 الحماية و االمف و النظافة، الحؽ في الراحة المضموف،و يجدد القانوف كيفيات ممارستو".
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تية فبيزة وخاصة هبا، وُب نفس الوقت عقد التجرًن والعقاب أخرى غَت تلك الناظمة لعقد العمل، فبا يكسبها ذا
العمل شأنو شأف بقية العقود األخرى، يرتكز بدوره على عناصر وشروط تضمن صحة انعقاده، بغياهبا أو زبلفها 
ال ديكن اغبديث عن وجود عقد وال ربقق مسؤولية جنائية أيضا، وبعبارة أخرى ربقق مساءلة جنائية ُب ؾباؿ 

د عقد عمل صحيح، لذلك سوؼ نتطرؽ إٔب تعريف عقد العمل وسبييزه عن بعض العمل مرتبط حتما بوجو 
العقود اؼبشاهبة لو )الفرع األوؿ(، ٍب نسلط الضوء على عناصره وشروط صحة انعقاده )الفرع الثاين( وأخَتا رسم 

 حدود ذاتية ـبالفة قواعد التجرًن والعقاب ُب إطار عبلقة العمل )الفرع الثالث(.
 تعريف عقد العمل الفردي وتمييزه عن بعض العقود المشابهة لو :الفرع األول

إف مسألة ربديد مفهـو خاص بعقد العمل الفردي وسبييزه عن باقي العقود اؼبشاهبة لو، ربتاج إٔب تفعيل 
 ذلك بالتعريف بو )أوال( بعد إقامة أسس التمييز بينو وبُت العقود اؼبشاهبة لو )ثانيا(.

 مل الفرديتعريف عقد الع -أوال
عشر حيث وردت تسميتو "بعقد  19إف تسمية عقد العمل حديثة نسبيا، ٓب تظهر إال ُب أواخر القرف 

القضاء  ، ولقد انتشرت حديثا تسميتو بعقد العمل سواء لدى الفقو أو189إجارة اػبدمات" ُب بعض التشريعات
وتباينت حسب اختبلؼ مراحل التطور أو التشريع، حيث أفرزت ؿباوالهتم عدة تعاريف لعقد العمل، واختلفت 

، فتعددت بذلك احملاوالت الفقهية والتشريعية، 190واختبلؼ األوضاع االجتماعية واالقتصادية والفكرية السائدة
ىناؾ جانب من الفقو عرؼ عقد العمل بأنو: "اتفاؽ بتحقق دبقتضاه أحد الطرفُت بإقباز أعماال مادية ذات 

، ُب حُت يرى اآلخر بأنو: "اتفاؽ يتحقق 191آخر وربت إشرافو مقابل عوض" طبيعة حرفية على العمـو لصاّب
دبقتضاه أحد طرفيو بأداء عمل مادي ربت إدارة طرؼ آخر ُب مقابل أجر حيصل عليو"، واصبع الفقو الفرنسي 
على أف عقد العمل ىو "اتفاؽ يصنع دبوجبو شخص ىو األجَت نشاطو اؼبهٍت ربت تصرؼ وإشراؼ شخص آخر 

 ستخداـ أو رب العمل مقابل عوض".ىو ا

                                                           
بػ"إجارة  0808الفرنسي القديـ الذي تأثر بالقانوف الروماني، حيث عقد العمؿ في مشروع قانوف العمؿ السويسري لسنة  كالقانوف - 189

 .العمؿ" وىي تسمية تعطي لمعمؿ صفة البضاعة القابمة لمبيع و اإليجار
 . 55ص ، انظر:بشير ىدفي، المرجع السابؽ - 190
ص   ، 0805 ، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية  ، 00 ج ، عمؿ الجزائريأنظر: جالؿ مصطفى القريشي،شرح قانوف ال - 191
90. 
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أما التعريف الفقهي لعقد العمل األكثر مشولية ودقة ىو الذي رأى بأنو: "اتفاؽ يلتـز دبوجبو احد 
األشخاص بالعمل غبساب شخص آخر وىو صاحب العمل وربت إشرافو وإدارتو وتوجيهو ؼبدة ؿبددة أو غَته 

 192مقابل أجر معُت وؿبدد سلفا".
أما بالنسبة للتشريعات اغبديثة، فهي ال تعرؼ غالبا عقد العمل، ُب حُت قبد بعض التشريعات 

عمدت تعريفو، كوف أف التشريعات اغبديثة، اكتفت بوضع القواعد التشريعية والتنظيمية اليت ربكم  193العربية
 عبلقة العمل بوضوح.

لمشرع اعبزائري، فهو ٓب خيرج عن ىذا اؼبنهج، حيث أنو حذى حذو الكثَت من تشريعات ل بالنسبةأما 
العمل األجنبية، إذ ٓب يعرؼ عقد العمل ال ُب قانوف العمل اغبإب، وال ُب القوانُت الفرعية اؼبكملة لو، حيث 

لعمل بعقد كتايب أو اؼبتضمن عبلقات العمل على أنو: "تنشأ عبلقة ا 11-90من قانوف رقم  08نصت اؼبادة 
غَت كتايب، وتقـو ىذه العبلقة على أية حاؿ دبجرد العامل غبساب مستخدـ ما تنشأ عنها حقوؽ اؼبعنيُت 
وإجابتهم وفق ما حيدده التشريع والتنظيم واالتفاقيات واالتفاقيات اعبماعية وعقد العمل" فهو عقد غَت شكلي 

، أخذا بالفكرة اغبديثة لعبلقة العمل اليت تكرس 194غَت مكتوب أي ال خيضع لشكلية معينة فقد يكوف مكتوبا أو
 195االىتماـ باعبانب اؼبوضوعي للعمل، وتوسيع دائرة ووسائل و طرؽ اغبماية للعماؿ.

ويكوف بذلك اؼبشرع اعبزائري قد اعتمد ضمنيا  تعريف العقد حسب ما ىو منصوص عليو ُب القواعد 
اؼبدين على اف: "العقد ىو اتفاؽ يتعهد دبوجبو شخص أو عدة  من القانوف 54العامة، حيث نصت اؼبادة 

أشخاص آخرين دبنح أو فعل أو عدـ فعل شيء ما"، وبالتإب اعترب عقد العمل عقد مدين ُب األصل وؾبرد أداة 

                                                           
،ديواف المطبوعات الجامعية، 6،ج6006انظر:أ حمية سميماف، التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري،طبعة  - 192

 .05الجزائر،ص
مف القانوف المدني المصري عقد العمؿ عمى انو:"العقد الذي يتعيد فيو احد المتعاقديف باف يعمؿ في  201لقد عرفت المادة - 193

لسنة  06مقابؿ أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر"،أما قانوف العمؿ المصري،رقـ   و إشرافو     خدمة المتعاقد األخر و تحت   إدارتو
بقوليا:"عقد العمؿ ىي العقد الذي يتعيد بمقتضاه عامؿ بأف يعمؿ لدى صاحب العمؿ 20ي مادتو  بدوره عرؼ عقد العمؿ ف 6002

فقرة  800وتحد إدارتو و إشرافو لقاء أجر".كذلؾ التشريع العراقي حذى حذو التشريع المصري في ذلؾ عرؼ عقد العمؿ في المادة 
يخصص عممو لخدمة الطرؼ اآلخر ويكوف في أدائو تحت توجييو و  األولى مف قانوف المدني بأنو:"عقد يتعيد بو احد طرفيو بأف

 00إدارتو مقابؿ أجر يتعيد الطرؼ األخر بدفعة و يكوف العامؿ أجيرا خاصا"، و بدوره عرؼ عقد العمؿ في قانوف العمؿ العراقي رقـ 
أداء عمؿ معيف لصاحب العمؿ تبعا عمى انو:"اتفاؽ بيف العمؿ و صاحب العمؿ يمتـز فيو العامؿ ب 68في المادة  0890لسنة 

دارتو و يمتـز فيو صاحب العمؿ بأداء األجر المتفؽ عميو لمعامؿ"  .  لتوجييو وا 
.69، ص 6002أنظر:عبد السالـ ذيب،قانوف العمؿ الجزائري و التحوالت االقتصادية،  دار القصبة لمنشر، الجزائر ، - 194 
.50أنظر:بشير ىدفي، المرجع السابؽ ، ص- 195 
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لعامل إلبراـ عبلقة العمل اليت تعترب أوسع وأمشل، ففكرة عبلقة العمل تقـو على تلك الرابطة القانونية اليت تربط ا
، حيث تتسم ىذه الفكرة بطابعها اإلنساين 196بصاحب العمل الناذبة عن اتفاؽ إرادي يتجسد ُب عقد العمل

الذي دييل إٔب ضباية مصلحة العامل الذي يعترب الطرؼ الضعيف اقتصاديا ُب عبلقة العمل، إذ زبتلف عبلقة 
د من اإلفراط ُب تطبيق "مبدأ حرية ، كوهنا تلعب دورا أساسي ُب اغب197العمل عن أنواع العبلقات األخرى

التعاقد"، وتعتمد بالدرجة األؤب على القوانُت والنظم النابعة عن اإلرادة اعبماعية بدال عن اإلرادة الفردية، من 
خبلؿ التوسع ُب تطبيق قانوف العمل باالتفاقيات اعبماعية، إٔب جانب ما تفرضو الدوؿ من نظم وقوانُت هتدؼ 

ى األمن واالستقرار االجتماعي بصفة عامة، واالستقرار ُب العبلقات اؼبهنية بصفة خاصة، ولقد إٔب احملافظة عل
اؼبتضمن عبلقات العمل يظهر ذلك من  11-90أخذ اؼبشرع اعبزائري فكرة عبلقة العمل وأخضعها للقانوف رقم 

ىي النتيجة اؼبًتتبة عن  منو، الذي يفهم منها أف عقد العمل ىو اؼبصدر وعبلقة العمل 08خبلؿ نص اؼبادة 
، واليت زبضع بالدرجة األؤب إلرادة الطرفُت ٍب إٔب القوانُت والنظم اؼبعموؿ هبا، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 198إبرامو
بقوؽبا: "يتم عقد العمل حسب األشكاؿ اليت تتفق عليها األطراؼ اؼبتعاقدة"، ىذا ما جيعل  من نفس القانوف 09

 .199عبزائري ىو عقد غَت شكليعقد العمل ُب التشريع ا
عشر، أين كاف  19عقد العمل ىو مصطلح حديث العهد ، ٓب يشرع ُب استعمالو إال ُب أواخر القرف 

" أي أف العامل يؤجر قوة عملو إٔب 200يعرؼ قبل ذلك بػ" عقد إجارة اػبدمات" أو "عقد إجارة األشخاص
بدوره، اخذ كذلك مصطلح عقد العمل وقاـ ، و اؼبشرع اعبزائري 201صاحب العمل ؼبدة معينة مقابل أجر

من قانوف عبلقات العمل   09بإدراجو ُب قانوف عبلقات العمل، ُب العديد من النصوص القانونية كنص اؼبادة 
اليت نصت على انو: "ديكن إثبات عقد العمل أو عبلقتو بأي وسيلة   من نفس القانوف  10وكذلك اؼبادة 

العمل فهما رب العمل أو صاحب العمل الذي أطلق عليو اؼبشرع اعبزائري أما بالنسبة لطرُب عقد  كانت"،
من قانوف  االؤبتسمية "اؼبستخدـ" واألجَت الذي أطلق عليو اسم العامل، حيث يستشفى ذلك من خبلؿ اؼبادة 

اؿ األجراء عبلقات العمل اليت نصت على انو: "حبكم ىذا القانوف العبلقات الفردية واعبماعية ُب العمل بُت العم
                                                           

،  0880:راشد راشد، شرح عالقات العمؿ و الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية،  أنظر-
.09ص 196 
.80انظر:جالؿ مصطفى القريشي ،المرجع السابؽ ،  ص- 197 
.00أنظر:راشد راشد،المرجع السابؽ،ص.- 198 
.   001، ص 0885قالمة لمنشر، الجزائر ،تشريع العمؿ الجزائري ، مطبعة   أنظر:محمد الصغير بعمي،- 199 
 .90نظر:جالؿ مصطفى القريشي، المرجع السابؽ، ص -  200

.82أنظر:عبد السالـ ديب، المرجع السابؽ ،   ص -201 
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نصت على انو: "يعترب عماال أجراء ُب مفهـو ىذا القانوف كل األشخاص  الثانيةواؼبستخدمُت"، كذلك اؼبادة 
الذين يؤدوف عمبل يدويا أو فكريا مقابل مرتب ُب إطار التنظيم وغبساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي 

بالعمل صفة العامل أو ٓب يكن ؼبن يؤدي العمل  أو خاص يدعى "اؼبستخدـ"، فإذا ٓب يكن للشخص الذي يرتبط
 .202غبسابو صفة اؼبستخدـ، فبل ديكن أف يكوف ىناؾ عقد عمل

من قانوف عبلقات العمل على انو: "يعترب العقد مربما ؼبدة غَت ؿبدودة إال إذا نص على  11نصت اؼبادة 
ة العمل قائمة ؼبدة غَت ؿبدودة، ُب غَت ذلك كتابو"، وُب حالة انعداـ عقد عمل مكتوب يفًتض أف تكوف عبلق

حاالت نص عليها  05إبراـ عقود عمل ؿبددة اؼبدة بالتوقيت الكلي أو اعبزئي بشأف  12حُت أجازت اؼبادة 
 ، ىذا يعٍت أنو يوجد نوعُت عقود العمل: عقود عمل غَت ؿبددة اؼبدة وعقود عمل ؿبددة اؼبدة.203صراحة

اؼبشار إليها  11أي عقود العمل غَت ؿبددة اؼبدة، وحسب اؼبادة فبالنسبة للنوع األوؿ من عقود العمل 
أعبله، فإف األصل أف يتم إبراـ عقد العمل ؼبدة غَت ؿبدودة إال إذا نص على خبلؼ ذلك كتابة، يعٍت ىذا اف 
عقود العمل غَت ؿبدد اؼبدة ىي األصل، وىي ال زبضع لشكلية معينة، بل يكفي اف تتضمن اؼبعلومات األساسية 
اليت تبُت ىوية أطراؼ العقد وؿبلو وسببو، وتاريخ التشغيل ونوعية العمل ومكانة واألجر وحقوؽ وواجبات 

من  137الطرفُت، على أال تكوف بنوده ـبالفة للقانوف وإال اعتربت باطلة وعددية األثر، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 
ل بند ُب عقد العمل خيالف باستنقاصو حقوقا بقوؽبا: "يكوف باطبل وعدًن األثر ك 11-90قانوف العمل رقم 

منحت للعماؿ دبوجب التشريع واالتفاقيات أو االتفاقيات اعبماعية"، كما ديكن أف تبدأ ىذه العقود بفًتة ذبريبية 
إلعطاء فرصة لتعارؼ الطرفُت، فإذا انتهت الفًتة وكانت مرضية يثبت العامل ُب منصبو، فالفًتة التجريبية تساعد 

تحقق من كفاءة العمل والعامل، وىي مدى قدرتو ألداء العمل، ويتأكد العامل من ظروؼ العمل ومدى على ال
أشهر وترفع إٔب  06الفًتة التجريبية بػ  18تناسب العمل ومدى تناسب األجر، وألمهية ىذه الفًتة حددت اؼبادة 

لعقد دوف سابق إنذار أو تعليق فسخ ا 204شهرا ُب مناصب التأىيل، حيث جيوز للطرفُت خبلؿ ىذه الفًتة 12

                                                           
،    0882أنظر:عمي عوض حسف،  الوجيز في شرح قانوف العمؿ  ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ،  مصر، -202
 .600ص

مف ؽ ع ع. 06راجع المادة  -203 
لقد رأى بعض الفقو بأف الفترة التجريبية تخدـ صاحب العمؿ فقط،أما البعض اآلخر فرأى بأنيا تخدـ الطرفيف معا، و ىي  - 204

تختمؼ عف عقد التمييف،كوف أف الفترة التجريبية تيدؼ إلى التحقؽ مف الخبرة التي سبؽ لمعامؿ الحصوؿ عمييا،في حيف التمييف ىو 
 .مقتضاه شخص يعمؿ لحساب شخص آخر مجانا أو بمقابؿ أجر منخفض لكي يقـو صاحب العمؿ بتمقينو أصوؿ المينةعقد يشتغؿ ب
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بقوؽبا: "جيوز ألحد الطرفُت أف يفسخ ُب أي وقت عبلقة العمل  20ىذا ما نصت عليو اؼبادة  205تعويض أو
خبلؿ اؼبدة التجريبية دوف تعويض ومن غَت إشعار مسبق"، والعامل خبلؿ ىذه اؼبدة أو الفًتة يكوف يتمتع بنفس 

ن يشغلوف مناصب عمل فباثلة وخيضع لنفس الواجبات كذلك، إٔب جانب أهنا اغبقوؽ اليت يتمتع هبا العماؿ الذي
بقوؽبا: يتمتع العامل خبلؿ اؼبدة  19تؤخذ ىذه اؼبدة بعُت االعتبار ُب حساب االقدمية ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

لواجبات وتؤخذ التجريبية بنفس اغبقوؽ اليت يتمتع هبا العماؿ الذي يشغلوف مناصب عمل فباثلة و خيضع لنفس ا
ىذه اؼبدة بعُت االعتبار ُب حساب األقدمُت لدى اؽبيئة اؼبستخدمة عندما يثبت ُب منصبو إثر انتهاء الفًتة 

 التجريبية".
أما بالنسبة لعقود العمل ؿبددة اؼبدة، وحىت ال تتعثر العجلة االقتصادية بتعثر اإلنتاج، أجاز اؼبشرع 

دائما، إبراـ مثل ىذه العقود بالتوقيت الكلي أو التوقيت  11-90قم من القانوف ر  12اعبزائري ُب اؼبادة 
 حاالت نص عليها صراحة اؼبتمثلة فيما يلي: 05، ُب 206اعبزئي

 ....تنفيذ أعماؿ مرتبطة بعقود أشغاؿ أو خدمات غَت متجددة كأعماؿ البناء، الطبلء 
 من جديد. استخبلؼ عامل مثبت و ذلك بشغل منصبو مؤقتا إٔب أف يستأنف عملو 
 .القياـ بأشغاؿ دورية ذات طابع منقطع كأعماؿ الصيانة اليت تتطلب التجديد 
 .تزايد العمل ألسباب موظبية، كارتفاع نشاطات احملبلت التجارية ُب األعياد واؼبواسم 
  نشاطات أو أعماؿ ذات مدة ؿبددة أو طبيعة مؤقتة، إال أف اؼبشرع اعبزائري ٓب يقم بتحديد ىذه
وبالتإب أسندت ىذه اؼبهمة إٔب القاضي، على خبلؼ اؼبشرع الفرنسي الذي قاـ بتحديدىا وأطلق النشاطات 

مثل الفندقة واإلطعاـ والتصليح على السفن  207عليها اسم "عقود االستخبلؼ" وىي عقود ذات طابع مؤقت
 البحرية....

ل أف يتم إبرامو ؼبدة على أف األصل ُب عقد العم اؼبتضمن عبلقات العمل، 11-90القانوف رقم نص 
غَت ؿبدودة وكاستثناء ديكن أف يتم إبرامو ؼبدة ؿبددة إذا تعلق األمر بإحدى اغباالت اؼبنصوص عليها على سبيل 

من ىذا القانوف ىذا يعٍت بأف اؼبسؤولية اعبزائية ُب ىذا اجملاؿ قد تتم ُب إطار  12اغبصر اؼبشار إليها ُب ظل اؼبادة 
دة أو عبلقة عمل ؿبددة اؼبدة أيضا. وبإبراـ عقود عمل ؿبددة اؼبدة خارج اغباالت عبلقة عمل غَت ؿبدد اؼب

                                                           
              ,Yves Delamotte et Daniel marchand, le droit du travail en pratiqueانظر:  -  205

10éme édition,   les  éditions d’organisation ,1997,p :87 
الجزئي يقصد بو العمؿ األقؿ مف المدة الرسمية عمى أف ال تقؿ عف نصؼ المدة القانونية لمعمؿ. التوقيت- 206 
.85أنظر:عبد السالـ ذيب  ،المرجع السابؽ،  ص- 207 
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. كما يعترب عقد 208مكرر ذبد اؼبسؤولية اعبزائية ؾباال لتطبيقها حتما 12و 12والشروط اؼبنصوص عليها ُب اؼبواد 
عمل ؼبدة غَت ؿبدودة، دوف العمل الذي يتم إبرامو ؼبدة ؿبدودة خبلفا ؼبا تنص عليو أحكاـ ىذا القانوف، عقد 

 209اإلخبلؿ باألحكاـ األخرى الواردة ُب القانوف.
، أي 210ُب األخَت ديكن اإلشارة إٔب أنو، جيوز إبراـ عقود عمل ؼبدة غَت ؿبدودة لكن بالتوقيت اعبزئي

حبجم ساعات متوسط يقل عن اؼبدة القانونية للعمل، حيث ال ديكن اف يقل ُب أي حاؿ من األحواؿ الوقت 
 اعبزئي عن نصف اؼبدة القانونية للعمل والذي حيدد ذلك عن طريق التنظيم، ويكوف ذلك ُب إحدى اغبالتُت:

 .إذا كاف حجم العمل اؼبتوفر ال يسمح باستخداـ العامل كامل الوقت 
  إذا طلب العامل بنفسو ذلك، ألسباب عائلية أو االعتبارات شخصية مع موافقة اؼبستخدـ على

 ذلك.
 تمييز عقد العمل الفردي عن بعض العقود المشابهة لو -ثانيا

عن استقبللية، ىذا يعٍت أنو خيضع لقواعد زبتلف  إف سبييز عقد العمل عن باقي العقود اؼبشاهبة لو يعرب 
رغم وجود بعض النقاط اؼبشًتكة بُت ىذه األخَتة  211عن القواعد اليت زبضع ؽبا العقود األخرى اؼبدنية والتجارية

وعقد العمل، اليت من شأهنا جعل إمكانية اػبلط بينهما ىو احتماؿ كبَت خاصة بالنسبة لغَت اؼبتخصص ُب 
، وؽبذه التفرقة أمهية كبَتة نظرا الختبلؼ األحكاـ القانونية اليت تنظم عقد العمل، وؼبا ؽبذه 212الدراسات القانونية

ـ من طبيعة خاصة تسعى غبماية العامل باعتباره الطرؼ األضعف اقتصاديا، وقد تبدو لنا التفرقة بُت عقد األحكا
العمل وغَته من العقود اؼبشاهبة لو سهلة، إال أف كما قلنا سابقا إرادة الطرفُت ىي اليت ربدد نوع العقد وطبيعتو، 

اؼبتعاقدين التفاؽ مها تسمية معنية أو يعمداف إعطائو  والصعوبة تكمن ُب الوصوؿ إٔب ىذه اإلرادة، فقد ال يعطي
تسمية خاطئة، هتربا من األحكاـ القانونية اليت تنظمو، إال أف تكييف طبيعة العقد وربديده يكوف من اختصاص 

، وبالتإب ربديد األحكاـ الناظمة لو، لذلك 213القاضي، ويكوف ذلك بالبحث عن النية اؼبشًتكة للمتعاقدين

                                                           

. رمف ؽ ع عمكر  012راجع المادة - 208 
مف ؽ ع ع. 01راجع المادة - 209 

مف ؽ ع ع. 02راجع المادة  -210 
.90ؿ في ضوء النصوص التشريعية الحديثة  ، المرجع السابؽ ، ص أنظر: راشد راشد ،  شرح عالقات العم -211 

.605أنظر:راشد راشد،شرح عالقات العمؿ الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري ،المرجع السابؽ ،ص  -212 
 .06أنظر:أحمية سميماف ، المرجع السابؽ ،ص - 213
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ؿ بشكل سريع وخاطف تبياف اؼبعايَت واألسس اليت ديكن اعتمادىا لتمييز عقد العمل عن تلك العقود سوؼ كباو 
 (.د(، عقد إجيار األشياء )ج(، عقد الشركة)ب(، عقد الوكالة )أاؼبشاهبة لو مثل: عقد اؼبقاولة )

 تمييز عقد العمل عن عقد المقاولة:أ(
قباز عمبل أو شيئا ما مقابل إتعهد مقتضاه أحد الطرفُت بيعرؼ عقد اؼبقاولة بأنو: "ذلك العقد الذي ي

من القانوف اؼبدين، على أف "اؼبقاولة" ىي عقد يتعهد دبوجبو  549أجر أو عوض"، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 
 214أحد اؼبتعاقدين بصنع شيئا أو أف يؤدي عمبل مقابل أجر يتعهد بو اؼبتعاقد اآلخر.

بأف عقد العمل وعقد اؼبقاولة ديكن أف يتفقا من خبلؿ أنو ُب كل عقد من ىذا التعريف ديكننا القوؿ، 
من العقدين يلتـز أحد الطرفُت بأداء عمل معُت مقابل أجر يتعهد بدفعو الطرؼ اآلخر، ؽبذا فإنو البد من وجود 

 معيار ما يتخذ كأساس للتفرقة بينهما؟.
، 215 مذاىب شىت، واقًتح العديد من اؼبعايَتلقد ذىب الفقو اغبديث ُب سعيو كبو ربديد ىذا اؼبعيار إٔب

حىت استقر أخَتا على اعتماد عنصر التبعية كعنصر جوىري ُب عقد العمل وكمعيار أساسي للتفرقة بُت ىذا 
األخَت وعقد اؼبقاولة، والتبعية اليت تتخذ ىنا كمعيار للتفرقة بينهما يقصد هبا التبعية القانونية، فمىت كاف العامل 

قد عمل، ىذا ما استقر عليو القضاء الفرنسي كذلك، تابعا دبفهـو ىذه التبعية لصاحب العمل كاف العقد ع
حيث يرى بأف قياـ التبعية القانونية بُت العامل وصاحب العمل يعترب عنصرا جوىريا ُب عقد العمل، ُب الوقت 
الذي يعمل فيو اؼبقاوؿ مستقبل عن صاحب العمل و ليس ىناؾ أية أمهية لبقية العناصر األخرى كظروؼ وشروط 

توافرت لصاحب العمل سلطة اإلشراؼ والتوجو والرقابة على العامل كانت عبلقة عمل وكاف اؼبتعاقد العمل، فإذا 
معو عامبل، أما إذا تتوفر ىذه السلطة لصاحب العمل، فإف العقد يكوف عقد مقاولة واؼبتعاقد معو 

                                                           

.625، ص 6002محمد أحمد،  قانوف العمؿ ،   مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  ، حمب ، سوريا ، أنظر: شواخ -214 
الفقيية،اعتبر أف العمؿ ىو أساس لكال العقديف لكف العامؿ في عقد العمؿ ال يمتـز سوى بوسيمة مف خالؿ  أولى ىذه المعايير - 215

المقاوؿ بتحقيؽ نتيجة في تقديـ العمؿ ووسائؿ العمؿ معا،إال أنو تـ توجيو عدة  تقدير جيده العضمي أو الفكري لصاحب العمؿ،يمتـز
ؿ انتقادات ليذا المعيار باعتباره معيار غير دقيؽ الف العامؿ ال يمتـز بوسيمة فيكؿ األحواؿ بؿ قد يكوف ممـز بتحقيؽ نتيجة كحالة العم

ينيما. والبعض اآلخر مف الفقو ذىب إلى أف طبيعة تحديد األجر عمى أساس بالقطعة ،لذلؾ فإف ىذه التفرقة ال تصمح كمعيار لمتفرقة ب
الوحدة الزمنية ،أما في عقد المقاولة فيتحدد األجر حسب قيمة و أىمية العمؿ وحجمو،لكف ىذا المعيار ىو اآلخر تـ انتقاده مف خالؿ 

العامؿ عمى حساب القطعة،و قيؿ في ىذا المعيار أيضا أف األجر في عقد العمؿ قد يحدد عمى أساس كمية اإلنتاج كما لو كاف أجر 
 إـ مسألة تحديد األجر ىي مسألة تابعة و قد تكوف خارج العقد،كما أنو ال يتوقؼ عمييا تكييؼ طبيعة العقد.
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ه اؼبعيار األرجح للتمييز ى معيار التبعية القانونية اعتمادا كبَتا من طرؼ الفقو والذي يعترب ظحيث حي216مقاوؿ،
 بينهما.

 تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة:ب(
بأنو: "الوكالة أو اإلنابة ىو عقد دبقتضاه يفوض شخص  571يعرؼ القانوف اؼبدين عقد الوكالة ُب اؼبادة 

من نفس القانوف أيضا على انو:  575شخصا آخر للقياـ بعمل شيء غبساب اؼبوكل باظبو". ونصت اؼبادة 
 لوكيل ملـز بتنفيذ الوكالة دوف أف يتجاوز اغبدود اؼبرسومة"."ا

 وباعتبار إذف الوكالة عقدا من العقود الواردة على العمل، فما ىو معيار التفرقة بينهما؟
لقد حرص الفقهاء ُب ىذا اجملاؿ، على وضع معيار سليم دييز بُت عقد العمل وعقد الوكالة، حيث 

لتزاـ كمعيار التفرقة، على أساس أف الوكالة تنصب ُب أغلب األحياف على اعتمد بعض الفقو على ؿبل اال
األعماؿ القانونية أكثر من األعماؿ اؼبادية، إٔب جانب أف العامل ال ديثل ُب أغلب اغباالت صاحب العمل ُب 

تمد فريق آخر من بينما اع 217حُت أف الوكيل أو النائب عملو يقـو على سبثيل اؼبوكل السيما ُب اؼبسائل القانونية.
الفقو على معيار التبعية كمعيار، حيث يكوف العامل ربت إشراؼ ورقابة وتوجيو صاحب العمل أثناء أدائو لعملو 
وديارس نشاطو وفق تعليماتو وأوامره، بينما يعمل الوكيل حبرية نسبية، أي ُب حدود الصبلحيات اؼبوكلة إليو، وىو 

لقضاء، ىذا ما برز ُب اجتهاد ؿبكمة النقض الفرنسية، الذي أخذ دبعيار التبعية اؼبعيار الذي يرجحو غالبية الفقو وا
القانونية كمعيار للتفرقة بُت العقدين، ىذه التبعية اليت يضع دبوجبها عقد العمل العامل ربت سلطة اؼبستخدـ، 

نتائجو، كما ديكنو توقيع  الذي يعطيو األوامر والتعليمات شأف تنفيذ عملو، ويراقب اقباز ىذا العمل، ويتأكد من
وُب عقد الوكالة بالرغم من 218اعبزاءات التأديبية اؼببلئمة مقابل اؼبخالفات اليت يرتكبها العامل أثناء العمل.

تعليمات اؼبوكل وأوامره، يبقى للوكيل حرية واسعة ُب تنفيذ ىذه الوكالة، شرط أف ال خيرج عن حدودىا، أما 
فقرة  07، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 219لتبعية القانونية اليت تربطو باؼبستخدـالعامل فهو ينفذ عملو مقيدا با

الثالثة من قانوف العمل بقوؽبا: خيضع العماؿ ُب إطار عبلقات العمل للواجبات األساسية التالية: أف ينفذوا 
 .220اتو ُب اإلدارة"التعليمات اليت تصدرىا السلطة السلمية اليت يعينها اؼبستخدـ أثناء فبارستو العادية لسلط

                                                           

.05أنظر:أحمية سميماف ،المرجع السابؽ  ،  ص- 216 
.00أنظر:أحمية سميماف ، المرجع السابؽ ،  ص - 217 
.22ب ،المرجع السابؽ ،  صأنظر:عبد السالـ دي- 218 
00أنظر:أحمية سميماف  ،المرجع السابؽ  ،  ص- 219 
.002أنظر:محمد صغير بعمي، المرجع السابؽ   ، ص- 220 
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وقد يباشر الشخص عملُت، عمل يقـو بو مستقبل ال خيضع ألي إشراؼ أو رقابة، وعمل يقـو بو ربت 
إشراؼ ورقابة، ويدرب على ىذا وجوب معاملتو وفقا لؤلحكاـ اػباصة بكل صفة على حدى، دبعٌت أف تطبق 

 قواعد العمل وقواعد الوكالة ُب آف واحد.
 عقد الشركة: تمييز عقد العمل عنج(

من القانوف اؼبدين على انو: "الشركة ىي عقد يلتـز دبقتضاه شخصاف أو أكثر بأف  416نصت اؼبادة 
يساىم كل واحد منهم ُب مشروع مإب بتقدير حصة من ماؿ أو عمل على اف يقتسموا ما قد ينشأ عن ىذا 

 اؼبشروع من ربح و خسارة".
انية اػبلط بُت عقد العمل وعقد الشركة تكوف ضعيفة مقارنة ومن خبلؿ ىذا التعريف، يظهر لنا بأف إمك

بالعقود اليت ذكرناىا سابقا، وبناءا عليو أيضا ديكن استخبلص اىم النقاط اؼبشًتكة اليت ذبمع بُت العقدين أبرزىا: 
أف الشركة ديكن أف تكوف بُت شخصُت يقتصر حصة أحدمها على تقدًن عملو فقط،فهنا يتشابو مركز الشريك 

أيضا، إال أف اػببلؼ يظهر كبَتا جدا بينهما، حيث يتخلى من خبلؿ  من حيث التزامو بالعمل مع مركز العامل
نوعية اغبصص اؼبقدمة من قبل كل طرؼ، ففي عقد الشركة تكوف حصة الشريك إما عينا أو ماال أو عمبل،بينما 

كذلك إف الشريك يتأثر خبسارة الشركة، ،  221ُب عقد العمل تكوف اغبصة دائما خدمات يقدمها العامل اؼبستخدـ
 بينما العامل ال يتأثر خبسارة اؼبستخدـ غالبا.

ولقد اجتهد الفقهاء كذلك ُب ىذا اجملاؿ، حيث حاولوا وضع معايَت تأخذ كأساس للتفرقة بُت عقد 
اس للتفرقة بينهما، العمل و عقد الشركة، إال أهنم اعتربوا معيار التبعية القانونية أرجح معيار ديكن ازباذه كأس

فعندما يكوف أحد الطرفُت تابعا للطرؼ اآلخر ُب أدائو للعمل فإننا نكوف أماـ عقد عمل، أما إذا زبلف عنصر 
، أين يقـو ىذا األخَت على فكرة اؼبساواة بُت الشركاء ومبدأ 222التبعية، فإننا ُب ىذه اغبالة نكوف أماـ عقد شركة

 وىذا الذي يتناَب ُب طبيعتو مع تبعية أحد اؼبتعاقدين لآلخر.223نسبة للشريك،اؼبشاركة على قدـ اؼبساواة". بال
 
 
 

                                                           

.600أنظر:راشد راشد  ،شرح عالقات العمؿ الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، المرجع السابؽ ،  ص- 221 
.20السابؽ ، ص  أنظر:يوسؼ إلياس،المرجع- 222 
.692أنظر:عمي عوض حسف، المرجع السابؽ  ،  ص- 223 
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 ألشياء:ا ةتمييز عقد العمل عن عقد إيجار د(
يقصد بإجياره األشياء أف يضع شخصا شيئا من فبتلكاتو بُت يدي شخص آخر يستعملو ىذا األخَت 

يسلم مالك السيارة إٔب الشخص آخر سيارتو ليشغلها األجرة، أين  مقابل دفعو مبلغ مإب ؼبالك الشيء، كسيارة
 عقد عمل أو عقد إجيار األشياء؟. مقابل مبلغ مإب يسلمو إٔب صاحبو، فما طبيعة من العقد إذف؟ ىل ىو

اختلفت اآلراء الفقهية كذلك حوؿ ىذا اؼبوضوع فتعددت اؼبعايَت واآلراء، إال أف الرأي الراجع اؼبتفق عليو 
يقيم التفرقة على أساس التبعية القانونية، فإذا ما ثبت أف الشخص الذي يسلم السيارة سيقـو الذي  فقهيا، ىو

باستغبلؽبا دوف رقابة مالكها، ىنا نكوف أماـ عقد إجياره، أما إذا ثبت أف الشخص الذي يسلم السيارة سيقـو 
عو ألوامر صاحب السيارة، فهنا باستغبلؽبا دوف رقابة مالكها، ىنا نكوف أماـ عقد إجياره، أما إذا ثبت خضو 

 نكوف أماـ عقد عمل.
و ُب األخَت ديكننا القوؿ، أنو مهما كانت درجة االختبلؼ بُت اؼبعايَت الفقهية اؼبعتمدة لتمييز عقد  

د قالعمل عن بعض العقود األخرى الواردة على العمل، ومهما كانت دقتها أو غموضها، فعاليتها أو ضعفها، فع
يتمتع بو من خصائص وأركاف، جعلت منو كياف مستقل قائم بذاتو، فيكوف ُب كثَت من اغباالت  العمل ؼبا أصبح

ُب غنا عن ذلك، ؼبا بلغو من تكامل ووضوح واستقبللية فبا جيعل عملية التمييز بينو وبُت العقود اؼبشاهبة لو أمر 
 224سهل وسريع االستنتاج.

 براموصحة ا عناصر عقد العمل الفردي و شروطي : الفرع الثان
، 225يقـو بدوره على عناصر وشروط أساسية تضمن صحة انعقاده عقد العمل وكبقية العقود األخرى،

ونشكل ُب ؾبموعها ىويتو اؼبميزة لو عن باقي العقود األخرى الواردة على العمل، ووجود مسؤولية جزائية ُب إطار 
ضماف صحة وسبلمتو من جهة أخرى، إذف  عبلقة العمل ىو ىرموف بدوره بتوافر عناصر العقد من جهة، و

فدراسة ىذا اؼبوضوع يتفرغ إٔب قسمُت ىامُت: أوؽبما يتجسد ُب ربديد عناصر عقد العمل الفردي )أوال(، والثاين 
 يكمن ُب الشروط البلزمة لصحة إبرامو )ثانيا(.

 
 

                                                           
 .08السابؽ ،  ص  أنظر:أحمية سميماف ،المرجع - 224
 Severine Dhennin, la nullité du contrat de travail, mémoire préparé dans le cadre du DEAانظر:  -  225

droit social mention droit du travail, FSPJS, Université de l’ILLE, 2000-2001, P 08 
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   عناصر عقد العمل الفردي -أوال
العناصر اليت أصبع الفقو على اهنا تشكل اؽبوية اؼبميزة عناصر أساسية، و ىي  04يتكوف عقد العمل من 

(، عنصر األجر الذي يلتـز أدائو العامل )ألعقد العمل الفردي،و اليت تتمثل ُب ما يلي:عنصر العمل الذي يلتـز ب
 (، و أخَتا عنصرج(،عنصر التبعية اليت يتواجد فيها العامل أثناء العمل )ببأدائو صاحب العمل إٔب العامل )

 (.داؼبدة )
 عنصر العمل:أ(

يعترب عنصر العمل، عنصرا أساسيا ُب عقد العمل،حيث انو يعترب ؿبل التزاـ العامل، وسبب التزاـ 
صاحب العمل، والعمل ُب إطار عقد العمل ٓب يتخذ تعريفا موحدا، فهو يشمل على العمـو النشاط اإلنساين 

رية أو اإلدارية أو الفنية أو العملية، وقد يكوف ماديا أو فكريا، اؼببذوؿ ُب إحدى ؾباالت العمل الصناعية أو التجا
 226يتخذ فبيزاتو وخصائص ُب إطار عقد العمل.

حذى اؼبشرع اعبزائري حذو التشريعات اغبديثة و اؼبعاصرة، ُب عدـ وضع تعريف ؿبدد لعنصر العمل 
ى تعريف العقد طبقا لقواعد باعتباره ٓب خيص عقد العمل بأي تعريف كذلك، وىو بذلك اعتمد ضمنيا عل

، إال أنو ديكن القوؿ بأف عنصر العمل ُب عقد العمل ديثل ذلك النشاط الفكري أو 54القانوف اؼبدين ُب اؼبادة 
البدين أو الفٍت الذي ينجزه العامل بصفة شخصية استنادا لتوجيهات وأوامر صاحب العمل، وبذلك ىو يشكل 

عمل، فهو التزاـ العامل الذي ال ديلك صاحب العمل أي حق مباشر عليو، إحدى األسس اليت يقـو عليها عقد ال
 بل يقتصر حقو ُب اؼبطالبة بالتعويض عن األضرار اليت يكوف العامل قد أحدثها بسبب عدـ تنفيذ العمل.

 وعنصر العمل ُب عقد العمل يتطلب توافر بعض الشروط، واليت تتمثل فيما يلي:
 :دد أو المتفق عليواألداء الشخصي للعمل المح-1
يكوف العامل ملـز بتنفيذ وأداء العمل اؼبتفق عليو وبصفة شخصية دوف مساعدة أي شخص آخر، ىذا  

ما نصت عليو اؼبادة األؤب من قانوف العمل، وتتجلى أمهية شخص العامل ُب عقد العمل، ُب كوف أف فبيزات 
ألمهية خاصة ُب حالة الوفاة، إذ تعترب من بُت ومؤىبلت العامل ىي الدافع إٔب التعاقد، حيث تظهر ىذه ا

 األسباب القانونية إلهناء عبلقة العمل، على أف يكوف ىذا التنفيذ مبٍت على رضا العامل.
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 المستخدم: تنفيذ العمل وفق لتوجيهات وأوامر-2
يعٍت أف  جيب على العامل فبارسة عملو وفق لتوجيهات وتعليمات اؼبستخدـ وفق النظم اليت يضعها، ىذا

العامل يلتـز بكل ما يضعو وحيدده اؼبستخدـ مادامت ال تتعارض مع النظم القانونية اؼبعموؿ يلتـز بكل ما يضعو 
،ما دامت ال تتعارض مع النظم القانونية اؼبعموؿ هبا، وأف يبذؿ العناية البلزمة ُب أداء  227و حيدده اؼبستخدـ

 من نفس اؼبادة نصت ُب فقرهتا الثالثة، أما الفقرة األؤبلعمل من قانوف ا 07عملو، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 
بأقصى ما لديهم من  على انو :" خيضع العماؿ ُب اطار عبلقات العمل للواجبات االساسية التالية : اف يؤدوا 

و قدرات الواجبات األساسية التالية: أف يؤدوا بأقصى ما لديهم من قدرات الواجبات اؼبرتبطة دبنصب عملهم 
 يعملوا بعناية ومواظبة ُب إطار تنظيم العمل الذي يصمو اؼبستخدـ".

نفس الوقت، إف العامل ملـز باحًتاـ كافة قواعد األمن والوقاية ُب العمل، ىذا ما نصت عليو الفقرة  وُب
الرابعة من نفس اؼبادة بقوؽبا: "وأف يراعوا تدابَت الوقاية الصحبة واألمن اليت يعدىا اؼبستخدـ وفقا للتشريع والتنظيم 

 اؼبعموؿ بو".
 الالزمة والظروف المالئمة للعمل:التزام المستخدم بتوفير األدوات -3

من بُت فبيزات عقد العمل، انو يفرض على اؼبستخدـ توفَت كل األدوات والوسائل الضرورية للعمل 
بالشكل الذي يسمح بتحديد القوة ونشاط العامل، ومنع القياـ ببعض األعماؿ الشاقة من طرؼ بعض الفئات  

من قانوف عبلقات العمل بقوؽبا: "ال جيوز تشغيل  28و اؼبادة كالنساء واألطفاؿ واؼبعوقُت، ىذا ما نصت علي
فقرة األؤب  29سنة كاملة ُب أي عمل ليلي"، واؼبادة  19العماؿ من كبل اعبنسُت الذين تقل أعمارىم عن 

نصت كذلك على انو: "دينع اؼبستخدـ من تشغيل العامبلت ُب أعماؿ ليلية، ىذا ما قد يعرض اؼبستخدـ ُب 
من قانوف 140،فاؼبادة 228ة ذلك إٔب اؼبساءلة اعبنائية باعتباره أنو خالف شروط التوظيف وكيفياتوحاؿ ـبالف

قد شددت العقوبة وأقرت   2015يوليو 23اؼبؤرخ ُب 01-15اؼبعدلة مؤخرا دبوجب االمر رقم   عبلقات العمل
وي قاـ بتشغيل دج على كل مستخدـ شخص طبيعي او معن20.000أب 10.000غرامة مالية تًتاوح بُت 

سنة كحد ادىن حيث  16من نفس القانوف واؼبتمثلة ُب بلوغ  15ظل اؼبادة  عامل قاصر ٓب يبلغ السن اؼبقررة ُب
سنة اال ُب اغباالت  16نصت على انو :"ال ديكن ُب اي حاؿ من االحواؿ اف يقل العمر االدىن للتوظيف عن 

لتنظيم اؼبعموؿ هبما،وُب حالة العود ديكن اصدار عقوبة اغببس اليت تدخل ُب اطار عقود التمهُت طبقا للتشريع وا
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أب شهرين دوف اؼبساس بالغرامة اليت ديكن اف ترفع أب ضعف الغرامة اؼبسلطة سابقا،فاعتماد  15اليت تًتاوح من 
تعلق االمر  ضبايتهم من اؼبخاطر اؼبختلفة سواء حد ادىن لسن تشغيل القصر لو امهية بالغة ُب ىدا اجملاؿ تتجلى ُب

ثر جبميع اؼبشاكل و االثار أباسباـ مرحلة التعليم االلزامي او من حيث ضباية منوىم اعبسمي و النفسي السريع الت
 12السلبية اؼبرتبطة بدلك ،فاختلفت تشريعات الدوؿ حوؿ ربديد اغبد االدىن للتشغيل والدي تراوح ما بُت 

ملة و ىو السن الدي اقرتو وعملت بو االتفاقيات الدولية.  سنة كا16سنة ،ُب حُت حدده اؼبشرع ببلوغ  16و
فلقد اقرت احكاـ وظروؼ خاصة بتنظيم تشغيل  و استخداـ فئة  229من قانوف عبلقات العمل 141اما اؼبادة 

الشباف و النسوة  ،فكل مستخدـ خيالف احكاـ القانوف اؼبتعلقة بظروؼ استخداـ الشباف والنسوة تسلط عليو 
دج و تطبق كلما تكررت اؼبخالفة اؼبعاينة،فبالنسبة لفئة القصر 4000أب 2000مة اؼبالية تًتاوح من عقوبة الغرا

فيشًتط لصحة عقد العمل اؼبرـب بُت ىده الفئة وبُت اؼبستخدـ اف حيوز القاصر على ترخيص من قبل وليو 
فيها النظافة او تكوف مضرة  الشرعي،كما انو وُب نفس السياؽ  فعل استخداـ القاصر ُب اشغاؿ خطَتة تنعدـ

خبلقو يعرب عن النشاط اؼبادي للجردية فمثبل توظيف القاصر ُب مكاف توجد فيو اعمدة  أو ماسة بألصحتو 
ات ضغط عإب او ُب ـبابر تنبعث منها مواد او اشعاعات خطَتة وضارة او استخدامو ُب عمارات ذكهربائية 

ات حرارة مرتفعة او ُب احملاجر او اؼبقالع او ُب قع ذشاىقة العلو ،كدلك ىو اغباؿ بالنسبة للعمل داخل افراف 
 البحر. اما بالنسبة لظروؼ تشغيل النسوة،

بَت ليس فقط على اؼبستوى احمللي ولكن على اؼبستوى الدوٕب ايضا فاف ىده اؼبسالة حصدت اىتماـ ك
ىامة نظرا لبلعتبارات اػباصة اليت تطغى عل ىده الفئة ،ىادفة أب ضباية السبلمة  البدنية  دئ،و ًب اقرار عدة مبا

حة تفوؽ ة العاملة فمثبل دينع تشغيل النسوة ُب اعماؿ خطَتة او غَت نظيفة او مضرة بالصأواؼبعنوية للمر 
و ُب صبيع االنشطة االخرى البالغة حد من اػبطورة ، وال أ طاقتها،كما دينع   تشغيلهن داخل اؼبناجم او احملاجر

ج االجرامي للمخالفة اؼبعاقب ذ ُب اعماؿ ليلية اال بناءا على رخصة من مفتش العمل .ىدا ما جيعل صور النمو 
اؼبادي و درجة خطورتو على صحة  دد بتعدد صور السلوؾ من قانوف عبلقات العمل  تتع141اؼبادة  عليها ُب

 لك أب السلطة التقديرية لقاضي اؼبوضوع .ذسبلمة الشباف و النسوة ،و يرجع  ربديد و 
 األجر: عنصرب(

إذا كاف العمل ىو ؿبل التزاـ العامل، فاألجر ىو ؿبل التزاـ اؼبستخدـ، وال ديكن اغبديث عن العمل دوف 
جر، فتحديد ىذا األخَت لو أمهية كبَتة، تظهر من خبلؿ اف قواعد التجرًن والعقاب ُب إطار ربقق طبعا عنصر األ
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سواء كاف 230عبلقات العمل، ذبد ؽبا ؾباال للتطبيق يقـو على اؼبساس باألحكاـ القانونية اليت تنظم عنصر األجر،
يقل عن األجر الوطٍت لؤلدىن ذلك يتعلق بعدـ تسليم قسيمة الراتب اؼبطابقة لؤلجر اؼبقبوض، أو دفع أجر 

 اؼبضموف أو األجر األدىن احملدد ُب االتفاقية اعبماعية، أو عند االمتناع عن دفع األجر حبلوؿ اجل االستحقاؽ.
ويعرؼ األجر على انو: "ذلك العوض النقدي الذي حيصل عليو العامل لقاء العمل الذي يؤديو 

ؼبقدار اؼبادي الذي يلتـز صاحب العمل بدفعو للعامل مقابل أدائو اؼبستخدـ"، وىو بذلك يعترب مقابل العمل أو ا
 للعمل.

إذ كاف ينظر إٔب العمل  231حيث تطور مفهـو عنصر األجر ارتبط أساسا بتطور مفهـو عنصر العمل،
أف النظرية التقليدية لؤلجر  كسلعة أو بضاعة خاصة لقانوف السوؽ، فاعترب كثمن مقابل العمل اؼبؤدى، غَت

ديثا، حيث ازبذ مفهومو أبعادا اجتماعية و اقتصادية، من حيث أىدافو ومكوناتو، وىو ما ذبسد عمليا تغَتت ح
من التقلبات االقتصادية والتقنية، باعتباره اؼبصدر الوحيد  بتدخل الدوؿ عن طريق وضع أحكاـ وقواعد غبمايتو

وربقق 232ة السلعة من جهة أخرى،ؼبعيشة العامل من جهة، وأحد العناصر اليت تتدخل ُب تكوين سعر تكلف
عنصر األجر مىت حصل العامل على مقابل للعمل الذي يؤديو أيّا كاف نوع ىذا اؼبقابل نقديا أو عينيا، وأيّا كانت 

، إال أف اؼبشرع اعبزائري اشًتط أف يكوف ىذا اؼبقابل نقدا ىذا ما 233التسمية اليت تطلق على ما يتقاضاه العامل
، وإذا كاف أداء العمل دوف مقابل، اعترب العقد من عقود 234ن قانوف عبلقات العملم 85عربت عنو اؼبادة 

 التربع، فيخرج بذلك من مقصود عقد العمل.
العبلقة بُت عنصر األجر وعنصر العمل ُب عقد العمل ىي عبلقة تكاملية وشرطية، إذ أف تنفيذ إف 

 يتم إال بعد تنفيذ  العمل واقبازه كقاعدة عامة، العمل يستلـز بالضرورة دفع أجر معُت، وإف استحقاؽ األجر ال
اليت يرد عليها استثناءات أين يبقى فيها األجر مستحقا بالرغم من توقف تنفيذ العمل كالراحة األسبوعية والعطل 

وقد يقاس ىذا األجر على أساس الوحدة الزمنية كاألسبوع أو الشهر أو على أساس 235السنوية واألعياد وغَتىا،
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ج بالقطعة أو العمل باغبصة أو حسب رقم األعماؿ، واليت أطلق عليها اؼبشرع اعبزائري اسم" األجر حسب اإلنتا 
 تعرب عن الدخل اؼبتناسب مع نتائج العمل. اليت236اؼبردود"

، حيث  90 اؼبادة إٔب 80ولقد تناوؿ اؼبشرع اعبزائري عنصر األجر ُب قانوف عبلقات العمل من اؼبادة 
ى أنو: "للعامل اغبق ُب األجر مقابل العمل اؼبؤدى، ويتقاضى دبوجبو مرتبا أو دخبل يتناسب عل 80نصت اؼبادة 

كذلك على انو: "يفهم من   81ونصت اؼبادة  237ونتائج العمل"، فاؼبشرع عرب عن عنصر األجر بعدة تسميات
 عبارة مرتب حسب ىذا القانوف ما يلي:

 يئة اؼبستخدمة.األجر األساسي الناجم عن التصنيف اؼبهٍت ُب اؽب 
  التعويضات اؼبدفوعة حبكم أقدمية أو مقابل الساعات اإلضافية حبكم ظروؼ العمل اػباصة ال

سيما العمل التناويب واؼبعمل ؼبضر واإللزامي دبا فيها العمل الليلي وعبلوة اؼبنطقة والعبلوات اؼبرتبطة بإنتاجية العمل 
 238ونتائجو".

الفقهية اليت على أساسها أو دبقتضاىا حيدد عنصر األجر، كمعيار اؼبدة مثبل، ُب اؼبقابل، تعددت اؼبعايَت 
، وقد  الذي يعتمد على مدة زمنية معينة كأساس لتحديد األجر، ىذه اؼبدة قد تكوف قصَتة كالساعة أو اليـو

أغلب اغباالت تكوف متواصلة كأسبوع أو أسبوعُت وقد تكوف طيلة الشهر، فهذا اؼبعيار ىو اؼبعيار اؼبعتمد ُب 
السيما ُب ؾباؿ عبلقات العمل الدائمة، والذي ىو ربقيق ؼبصلحة العامل أكثر من مصلحة اؼبستخدـ، حي 

وجد كذلك معيار اؼبردودية الذي حيدد فيو قيمة األجر 239يتحصل العامل على األجر ولو كانت مردودية ضعيفة.
و يتغَت األجر بتغَت 240ن العماؿ خبلؿ وقت معُت،أساسا على النتائج اليت يتحصل عليها العامل أو ؾبموعة م

مستوى اؼبردودية وىو عكس اؼبعيار األوؿ، حيث أنو معيار حيقق مصلحة اؼبستخدـ أكثر من مصلحة العامل الف 
احملافظة على وتَتة معينة واحملافظة على مستوى اؼبردود ىو أمر مرىق للعامل، وعلى إثر التناقض والتضارب الواقع 

يارين السابقُت، ظهر اؼبعيار اؼبزدوج الذي ىو ُب األصل يعرب كما ذىبت إليو التشريعات اغبديثة، اليت بُت اؼبع
اعتمدت األخذ باؼبعيارين معا، حيث حيدد األجر األساسي وبعض ملحقات الثابتة وفقا للمعيار األوؿ، أي على 
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لقد اطمؽ المشرع الجزائري عمى عنصر األجر عدة تسميات تتمثؿ في "المرتب" و الذي يطمؽ عادة عمى اجر الموظؼ  -  
الخاضع لقوانيف التوظيؼ العمومي،"الدخؿ" الذي يقصد بو كؿ ما يدخؿ في ذمة العامؿ مف إيرادات ميما كاف نوعيا يستشفى ذلؾ مف 

 منو. 96و  90العديد مف نصوص قانوف العمؿ كالمادة  خالؿ

.086أنظر:أحمية  سميماف  ، المرجع السابؽ،  ص - 238 
.602أنظر:أحمية  سميماف،  المرجع السابؽ،  ص- 239 
.602أنظر:أحمية  سميماف،  المرجع السابؽ،  ص- 240 
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غبوافز التشجيعية، فتحدد على أساس اؼبعيار أساس وحدة حساب زمنية معينة، أما بالنسبة للعبلوات واؼبكافآت وا
 الثاين، أي معيار اؼبردودية.

إال أف اؼبشرع اعبزائري، ٓب ينص صراحة على اعتماد مدة زمنية معينة، حيث نص على وجوب دفع 
 من قانوف عبلقات العمل  88ىذا ما نصت عليو اؼبادة 241األجر اؼبستحق للعامل عند حلوؿ األجل فقط،

،ويكوف مرفوؽ بقسيمة على اؼبستخدـ دفع األجور لكل عامل بانتظاـ عند حلوؿ اجل استحقاقو" بقوؽبا:" جيب
وعند ـبالفة ذلك يتعرض صاحب العمل إٔب العقوبة اعبزائية اؼبقررة ُب ىذا الشأف واؼبنصوص  الراتب اؼبطابقة لو،

مت  اؼبستخدـ بتسليم لكل عامل قد الز  148فاؼبادة العمل،عبلقات  من قانوف  150 و148تُت عليها ُب اؼباد
دج مع مضاعفة 1000أب 500جر اؼبقبوض و اال يتعرض لدفع غرامة تًتاوح من قسيمة الراتب اؼبطابقة لؤل

فقد خاطبت اؼبستخدـ باعبزاء عند ـبالفتو لبللتزاـ القانوين  الدي  150ما اؼبادة أالعقوبة حسب عدد اؼبخالفات،
ا اعبله  واؼبتمثل ُب وجوب دفع اؼبرتب عند حلوؿ اجل استحقاقو باستثناء اؼبشار اليه 88نصت عليو اؼبادة 

بعض اغباالت  مثل وجود اتفاؽ بُت اؼبستخدـ و العامل على كيفية دفع االجر حبكم طبيعة العمل اؼبكلف 
كل   دج على2000أب 1000ف يكوف اعبر ؿبدد بالقطعة، غَت دلك  فانو يعاقب بالغرامة اؼبالية من أقبازه كإب

ـبالفة وتضاعف العقوبة حسب عدد اؼبخالفات ،وُب حالة العود تسلط عليو  اما عقوبيت الغرامة تًتاوح ما بُت 
 حدامها فقط .أو إدج واغببس  لثبلثة اشهر 4000أب 2000

من نفس القانوف، ُب الوقت  82عيار اؼبردودية أيضا يظهر ذلك من خبلؿ اؼبادة دباؼبشرع  أخذ  قبد أف 
وجد عدة أدوات أخرى تساىم ُب ربديد عنصر األجر، فقد يتم ذلك بعبارات نقدية بكل حرية على ذاتو ت

 ربديده مع األخذ بعُت االعتبار األنظمة  هبا ُب ؾباؿ األجور، وكذلك االتفاقيات اعبماعية للعمل.
يتكوف من األجر ويتكوف األجر بطبيعتو من عنصرين: األجر الثابت واألجر اؼبتغَت، فاألجر الثابت 

الوطٍت األدىن اؼبضموف واألجر األساسي أو القاعدي والتعويضات الثابتة، فاألجر الوطٍت اؼبضموف يعرب عن اغبد 
األدىن لؤلجر الذي يطبق على كافة العماؿ ُب كافة النشاطات والقطاعات دوف استثناء، حيث يتم ربديده من 

األجر الوطٍت  من قانوف عبلقات العمل بقوؽبا:"حيدد 87 ىذا ما نصت عليو اؼبادة242طرؼ السلطة العامة،
األدىن اؼبضموف اؼبطبق ُب قطاعات النشاط دبوجب مرسـو بعد استشارة نقابات العماؿ واؼبستخدمُت والتنظيمات 

                                                           

.600أنظر:أحمية  سميماف،  المرجع السابؽ،  ص- 241 
.090ات العمؿ الفردية  والجماعية في ضوء التشريع الجزائري ،  المرجع السابؽ ،  صأنظر:راشد راشد، شرح عالق- 242 
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جلة، النقابية األكثر سبثيبل، ويراعي عند ربديد األجر الوطٍت اؼبضموف تطورا ما يلي: متوسط اإلنتاجية الوطنية اؼبس
 األرقاـ االستداللية ألسعار االستهبلؾ، والظروؼ االقتصادية العامة".

جر الوطٍت األدىن اؼبضموف يوجد اغبد األدىن لؤلجر وىو نوع آخر من األجور الذي يتم إٔب جانب األ
التشغيل ربديده بواسطة االتفاقيات اعبماعية اليت ترـب حسب الشروط اليت حيددىا القانوف، كوهنا تعاِب شروط 

الفقرة الثالثة من قانوف  120ذا ما نصت عليو اؼبادة ى ،243والعمل وخاصة األجور األساسية الدنيا اؼبطابقة
 .عبلقات العمل

اؼبسؤولية اعبزائية ؿبل دراستنا تلقى تكريسا ؽبا أيضا عند ـبالفة األحكاـ القانونية الضابطة لؤلجر إف 
اؼبعدلة   244من قانوف عبلقات العمل 149لى ذلك من خبلؿ نص اؼبادة الوطٍت األدىن اؼبضموف واألجر األدىن ذب

كل مستخدـ شخص طبيعي او معنوي يدفع للعامل أجرا يقل عن  اليت نصت على تشديد اعبزاء  ُب مواجهة
االجر الوطٍت االدىن اؼبضموف او عن  األجر األدىن احملدد ضمن االتفاقية اعبماعية اؼبعموؿ بو فيتعرض للغرامة 

 دج كما اف العقوبة تضاعف حسب عدد اؼبخالفات .20.000أب 10.000ؼبالية تًتاوح من ا
أما األجر األساسي القاعدي فيعرؼ بأنو: "ذلك اؼببلغ األساسي القار ُب األجر الذي يتقاضاه العامل 

"، حيث يدخل األجر األساسي القاعدي ضمن األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف، ىذا 245مقابل عمل أداه
من  انواع نبلحظ أهنا أقرت  ثبلثة 11-90الفقرة الثانية من القانوف رقم  81وبالرجوع إٔب نص اؼبادة 

التعويضات وىي: تعويض األقدمية واػبربة الذي يتم عن طريق الرقية ُب السلم اؼبهٍت، تعويض الضرر أو اؼبخاطر 
منصب عملو يتواجد ُب منطقة جغرافية نائية،  الناصبة عن العمل، وتعويض اؼبنطقة الذي دينح للعامل عندما يكوف

باإلضافة إٔب اؼبنح العائلية اجملسدة ُب مبالغ مالية ؿبددة سبنح للعماؿ على أساس عدد األبناء الذين ىم ُب  
 ، أصبح األجر2015مكرر من قانوف العمل دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  87كفالتهم إال انو وبعد إلغاء اؼبادة 

 2015فرباير  08اؼبؤرخ ُب  59-15اؼبضموف يتميز باغبركية، ذلك بصدور اؼبرسـو التنفيذي رقم  الوطٍت األدىن
 06اؼبؤرخ ُب  177-15احملدد للعناصر اؼبكونة لؤلجر الوطٍت األدىن اؼبضموف والذي سبم باؼبرسـو التنفيذي رقم

                                                           
243

األساسية الدنيا المطابقة ىي تمؾ األجور األدنى المعتمدة في القطاع أو المؤسسة، و التي ال يجب أف تقؿ عف األجر  االجور-  
 الوطني األدنى المضموف

مف ؽ ع ع. 018راجع المادة - 244 
.608السالـ ديب، المرجع السابؽ ،  ص أنظر:عبد- 245 
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حيسب ىذا األجر على أساس أصبح  59-15حسب اؼبادة الثانية من اؼبرسـو التنفيذي رقم 2015،246جويلية 
األجر القاعدي إضافة إٔب اؼبنح والعبلوات دبختلف أشكاؽبا باستثناء تعويض اؼبصاريف اليت يسددىا العامل 

تعويض يدفع بعنواف األقدمية، إٔب جانب منح تنظيم العمل والظروؼ اػباصة  ومنحة األقدمية اؼبهنية، أو أي
غبوافز واؼبسامهة ذات الطابع الفردي واعبماعي بعدما كاف يشمل األجر الوطٍت باإلقامة والعزلة واؼبنح اؼبردودية وا

مكرر اؼبلغاة كل من األجر القاعدي والعبلوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها  87اؼبضموف ُب ظل اؼبادة 
األجور أي األجر باستثناء التعويضات اؼبدفوعة لتسديد اؼبصاريف اليت دفعها العامل، على أال يقل ىذا النوع من 

نوفمرب  29اؼبؤرخ ُب  407-11دج استنادا للمرسـو الرئاسي رقم 18000الوطٍت األدىن اؼبضموف عن قيمة 
 .247احملدد لؤلجر الوطٍت األدىن اؼبضموف 2011

أما األجر اؼبتغَت فيتكوف من ؾبموعة من العناصر اؼبتغَتة من حيث الكم أي القيمة اؼبالية ومن حيث 
ستقرار، إذ أهنا ليست دائمة ومستقرة، ألهنا زبضع لعدة عوامل متغَتة، لكن مىت وجدت فإهنا تعترب الدديومة واال

عناصر قانونية جيب ضبايتها واليت تتمثل ُب التعويضات واؼبكافآت. بالنسبة للتعويضات فهي قيم مالية سبنح 
مقابل اؼبصاريف اليت  الظروؼ العادية أوقاـ بعمل ُب غَت  للعامل مىت قاـ بعمل إضاُب عن العمل اؼبقرر لو، أو

يكوف العامل قد أنفقها أثناء قيامو دبهمة ما، وتشمل ىذه التعويضات التعويض عن العمل اإلضاُب الذي نص 
 28و 27والتعويض عن العمل الليلي الذي نص عليو ُب اؼبواد 248من قانوف العمل، 31عليو اؼبشرع ُب اؼبادة 

 250من نفس القانوف. 30العمل التناويب الذي نصت عليو اؼبادة إٔب جانب التعويض عن 29،249و
اليت سبنح للعامل من طرؼ اؼبستخدـ لبلعًتاؼ باػبربة أو  ُب حُت إف اؼبكافأة تعرب عن اؼببالغ اؼبالية

اؼبهارة اليت يتمتع هبا، أو سبنح كحافز من اجل زيادة بدؿ جهد أكرب لتحقيق نتائج أفضل، ومن أىم أنواع 
ت واغبوافز اليت أخذ هبا اؼبشرع اعبزائري: مكافأة اؼبردود الفردي أو اعبماعي أين سبنح للعامل حق اؼبكافآ

                                                           
الذي يحدد لمعناصر المكونة لألجر الوطني األدنى المضموف ج   6005فبراير  09المؤرخ في  58-05المرسـو التنفيذي رقـ  - 246

ج ر عدد  6005 جويمية 02المؤرخ في  000-05، المتمـ بموجب المرسـو التنفيذي رقـ6005فبراير  05مؤرخة في  09ر عدد 
 .6005سنة  20
247

مؤرخة  22المحدد لألجر الوطني األدنى المضموف ، ج ر عدد  6000نوفمبر  68المؤرخ في 100-00المرسـو الرئاسي رقـ -  
 .6000ديسمبر  01في 

مف ؽ.ع.ع  المعدؿ و المتمـ. 20راجع المادة - 248 
مف   ؽ ع ع. 68، 69، 60راجع المواد:  - 249 
ؽ ع ع. مف 20راجع المادة - 250 
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االستفادة من مردود اإلنتاج سواء كاف اؼبردود نتيجة جهد فردي أو صباعي، إٔب جانب اؼبكافآت العينية واليت ىي 
 سكن، اإلجيار، النقل، اللباس....عبارة عن بعض النفقات اليت يتحملها اؼبستخدـ غبساب العامل كال

 عنصر التبعية:ج(
تتمثل حالة التبعية واليت تتجسد ُب التبعية القانونية، امتثاؿ العامل لبعض االجراءات والتعليمات اليت 
حيددىا القانوف والنظم اؼبعموؿ هبا مع خضوعو لرقابة وإشراؼ اؼبستخدـ الذي لو أف يصدر للعامل أوامر 

إطاعتو، حيث تنشئ حق لصاحب العمل ذبعلو ُب وضعية اؼبتبوع، ىذا ما ىو  لى ىذا األخَتوتوجيهات وجيب ع
ُب فقرتيها األؤب والثالثة ومن قانوف عبلقات العمل، واؼبساءلة اعبنائية ُب ىذا اإلطار  07ؾبسد ُب ظل اؼبادة 

رقابة، وزبلفها يؤدي إٔب زواؿ قيمها متوقف على ربقق عنصر التبعية اؼبتجسدة ُب سلطة اإلشراؼ والتوجيو وال
واإلدارة والرقابة  التكييف القانوين ُب ـبالفات العمل ؿبل اؼبسؤولية اعبنائية، ومن أىم مظاىر سلطات اإلشراؼ

اليت يتمتع هبا اؼبستخدـ ُب مواجهة العامل، تتجلى ُب حق صاحب العمل أو اؼبستخدـ ُب ربديد أوقات العمل 
ع العماؿ ُب أماكن عملهم ووضع النظاـ الداخلي للمؤسسة، وسبتعو بالسلطة التأديبية وتوزيعو على العماؿ، وتوزي

، فعنصر التبعية ىو اؼبعيار األساسي 251وفرض قواعد األمن والوقاية، وما إٔب ذلك من اؼبسائل التنظيمية األخرى
يسلم بوجوب األخذ دبعيار  لعقد العمل الذي جيعلو فبيزا عن باقي العقود األخرى حيث أف غالبية الفقو، يرى و

التبعية القانونية واليت تتحقق هبذا اؼبعٌت، عندما يكوف العامل ُب مركز خضوع لصاحب العمل مهنيا فيكوف  ؽبذا 
األخَت سلطة إصدار األوامر والتعليمات للعامل بشأف أداء العمل، ويشرؼ عليو ويراقبو عند القياـ بالعمل اؼبتفق 

اعبزاء التأدييب إذ ٓب يراعي ىذه األوامر، أو أمهل تنفيذ التزامو. والتبعية القانونية قد تكوف  عليو، ولو أف يفرض عليو
تبعية فنية عندما خيضع فيها العامل إلشراؼ وتوجيو كامل أو شبو كامل من طرؼ اؼبستخدـ ُب دقائق وجزيئات 

ارجية للعمل بتحديد مكاف العمل العمل، وتبعية إدارية اليت يكوف فيها إشراؼ صاحب العمل على الظروؼ اػب
ووقتو وتوزيعو بُت العماؿ، حيث يكتفي الفقو اؼبعاصر لتحقق التبعية كعنصر ُب عقد العمل، توافر التبعية اإلدارية 

 أو التنظيمية.
 (عنصر المدة:د

ده يقصد بعنصر اؼبدة أو الزمن ُب عبلقة العمل، تلك اؼبدة الزمنية اليت يضع فيها العامل نشاطو وجه
وخربتو ُب خدمة اؼبستخدـ واليت ربدد مبدئيا ُب إطار عقد العمل طبقا غبرية التعاقد، مع األخذ بعُت االعتبار 
النصوص القانونية والتنظيمية اؼبقررة ُب ىذا الشأف واؼببادئ اؼبأخوذ هبا كمنع التعاقد مدى اغبياة، ومن ىنا يقًتف 

                                                           

.20أنظر: بشير ىدفي،  المرجع السابؽ،  ص- 251 
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واء كاف ؼبدة غَت ؿبددة أو ؼبدة ؿبددة، كما ىو الشأف بالنسبة لتنفيذ عنصر اؼبدة بطبيعة العمل اؼبطلوب اقبازه، س
ة اعبنائية ذلك من خبلؿ اؼبادة اءلق اؼبسيتطبل  الؾبا فيود قبوعنصر اؼبدة ىو اآلخر 252أعماؿ دورية أو موظبية،

مكرر  12و 12مكرر من قانوف عبلقات العمل عند ـبالفة اغباالت والشروط اؼبنصوص عليها ُب اؼبادتُت  146
ألنو ُب األصل يعترب العقد مربما ؼبدة غَت ؿبدودة إال إذا نص على ،253واؼبتعلقة بإبراـ عقود العمل احملددة اؼبدة

 146،فنص اؼبادة ذلك كتابة، وعند انعداـ الكتابة فإف يفًتض بأف تكوف عبلقة العمل قائمة ؼبدة غَت ؿبدودة
حكاـ انوين للجردية بنصها على انو :"يعاقب على كل ـبالفة ألج القذ مكرر من قانوف عبلقات العمل رسم النمو 

ىدا القانوف اؼبتعلقة باللجوء أب عقد العمل دي اؼبدة احملدودة خارج اغباالت اؼبنصوص عليها ُب اؼبادتُت 
دج مطبقة حسب عدد اؼبخالفات"،فالنشاط 2000أب1000مكرر من ىذا القانوف بغرامة مالية من 12و12

اقب عليو ُب ىده اؼبادة يكمن ُب ـبالفة االحكاـ والشروط اؼبتعلقة باللجوء أب عقود العمل احملددة اؼبادي اؼبع
من نفس القانوف واليت تتمثل 12نصت عليها اؼبادة  بالتوقيت الكامل او اعبزئي  ،وىى حاالت ءاؼبدة سوا
  متجددة.                                                                                        اعماؿ مرتبطة بعقود اشغاؿ او خدمات غَت ذتوظيف العامل لتنفي- فيمايلي: 

 يكوف قد تغيب عن منصب عملو مؤقتا.                                                        ثبتاستخبلؼ عامل م–
 ظبية .                                                ات طابع منقطع او تنفيد اعماؿ مو ذاجراء اشعاؿ دورية –
 ات مدة ؿبدودة و مؤقتة حبكم طبيعتها.                                     ذشغاؿ أمر بعندما يتعلق األ –

مكرر من قانوف عبلقات العمل فالزمت مفتش العمل حبكم صبلحية الرقابة و التفتيش 12اما اؼبادة 
كورة اعبله ،مع مراقبة ذ جل احدى اغباالت اؼبكد من اف عقد العمل اؼبرـب ؼبدة ؿبدودة كاف ألأالت اؼبخولة لو ،

وربديد اؼبدة من عدمو ُب عقد العمل ال مدى تنايب اؼبدة اؼبنصوص عليها ُب العقد مع النشاط اؼبوكل للعامل . 
و أمهية اؼبدة ُب عقد العمل  ، إذف يًتتب ُب اغبالتُت ذات اغبقوؽالعامل  يؤثر إطبلقا على وضعية

 االخرى. مقارنة بالعناصر254نسبية،
ساعة ُب األسبوع موزعة ىذه  40وكقاعدة عامة ربدد اؼبدة القانونية للعمل ُب التشريع اعبزائري بػ 

، إال أف القانوف ترؾ مهمة زبفيض أو رفع ىذه اؼبدة القانونية لبلتفاقيات 255أياـ على األقل 05الساعات على 
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وح امن قانوف عبلقات العمل بالغرامة اؼبالية تًت  143،وُب ىذا االطار تعاقب اؼبادة تفاقات اعبماعية للعملأو اال
حكاـ اػباصة دبدة العمل القانونية احملددة اسبوعيا وباتساع فًتات العمل دج كل ـبالفة لؤل1000أب 500من 

ف فيما أا الشذواعد القانونية والتنظيمية اؼبقررة هبوحدود اللجوء اؿ الساعات االضافية و العمل الليلي خرقا للق
خيص فئة الشباف و النسوة مع تطبيق العقوبة عند تكرار اؼبخالفة حبسب عدد العماؿ اؼبعنيُت،وبالتإب اف ىده 

من نفس القانوف 141و النساء أب جانب نص اؼبادة  اؼبادة تنفرد بدورىا ُب توفَت اغبماية اعبنائية لفئيت القصر
قامت بتجرًن نشاطات 143اؼبادة  ،إال أف ىذه االخَتة جاءت صياغتها عامة ُب حُت اف 256ؼبشار اليها سابقاا
 اليت تعترب التزامات تقع على عاتق اؼبستخدـ اليت جيب احًتامها وعدـ االخبلؿ هبا واليت تتجلى ُب االلتزاـ بػػػػػػػػ: و 

احملدد للمدة 03-97ة اؼبنصوص عليها ُب االمر رقم األحكاـ اؼبتعلقة دبدة العمل القانونية االسبوعي -
( ساعة موزعة على 40ربعُت )أالقانونية للعمل ،أين حددت اؼبادة الثانية منو اؼبدة القانونية األسبوعية للعمل ب

طبسة اياـ ُب االسبوع ُب الظروؼ العادية للعمل ،بينما أوردت اؼبادة الرابعة من نفس األمر استثناءات على دلك 
واجازت زبفيض ىده اؼبدة عندما يتعلق األمر دبمارسة نشاطات واشغاؿ شديدة اإلرىاؽ أو تتميز باػبطورة ينجر 
عنها ضغط جسدي او عصيب ،كما ديكن رفع ىذه اؼبدة ُب بعض اؼبناصب اؼبتميزة بفًتات التوقف عن العمل ، 

( ساعة على اف يلتـز اؼبستخدـ ُب 12مدة العمل الفعلي ب) 03-97بينما حددت اؼبادة السابعة من االمر 
 حالة انتهاجو لنظاـ الدواـ اؼبستمر بتخصيص وقت اسًتاحة ال يتجاوز ساعة واحدة .

 احًتاـ األحكاـ اػباصة باتساع فًتات العمل اليومية وحدود اللجوء أب الساعات االضافية. -
صة بتشغيل القصر من قانوف عبلقات العمل، واليت وضعت احكاـ خا29و28و27أحكاـ اؼبواد  -

على انو:"يعترب كل عمل ينفد ما بُت الساعة التاسعة ليبل والساعة اػبامسة  27والنساء حيث نصت اؼبادة 
قد منعت تشغيل العماؿ من كبل اعبنسُت ذكورا وإناثا تقل اعمارىم  28أف اؼبادة  حُت صباحا عمبل ليليا"،ُب

الذي منع اؼبستخدـ من تشغيل النسوة ُب أي عمل  29سنة ُب اي عمل ليلي ،على غرار نص اؼبادة  19عن 
أسباب ليلي إال إذا حصل ىذا االخَت على ترخيص من قبل مفتش العمل اؼبختص اقليميا ويكوف ذلك لدواعي و 

 يتطلبها منصب العمل.
من قانوف عبلقات العمل ،ىواهنا صيغت بصفة غَت عامة من  143غَت أنو ما ديكن القوؿ حوؿ  اؼبادة 

حيث ـباطبتها للمستخدـ بشاف فئة الشباف والنساء فقط دوف بقية الفئات االخرى من العماؿ خاصة فيما يتعلق 
بقانونية االسبوعية واتساع فًتات العمل اليومية ،ىدا ما يتيح للمستخدـ فة االحكاـ اؼبتعلقة دبدة العمل دبخال
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فرصة التملص من اؼبسؤولية بالنسبة لبقية الفئات العمالية.ُب حُت قبد اف اؼبشرع قد اورد نص جزائي خاص 
اليت  ت العملمكرر من قانوف عبلقا143دبخالفة االحكاـ اؼبتعلقة باللجوء أب الساعات االضافية ذبلى ُب اؼبادة 

نصت على انو :"يعاقب كل من خالف احكاـ ىدا القانوف اؼبتعلقة بالتجاوزات اؼبرخصة ُب ؾباؿ الساعات 
دج مطبقة حسب عدد 2000أب1000من ىدا القانوف بغرامة مالية من 31االضافية كما ىو ؿبدد ُب اؼبادة 

بأف اؼبستخدـ ملـز بعدـ اللجوء  ،قبد 257العمل من قانوف عبلقات 31العماؿ اؼبعنيُت"وباالحالة أب نص اؼبادة 
طلقة تستدعيها اػبدمة ودلك بعد اخد موافقة العامل مسبقا باعتبارىا مأب الساعات االضافية اال بوجود ضرورة 

باؼبئة من اؼبدة القانونية ،باستثناء اغباالت اليت نصت عليها 20ال تكتسي الطابع االجباري دوف اف تتعدى نسبة 
ُب فقرهتا الثالثة واؼبتمثلة ُب :حالة الوقاية من اغبوادث الوشيكة الوقوع او اصبلح االضرار الناصبة  31اؼبادة 

 عنها،وحالة اهناء االشغاؿ اليت ديكن اف يؤدي توقفها أب اضرار جسيمة حبكم طبيعتها.
 الفردي ملشروط صحة إبرام عقد الع-ثانيا

العديد من اؼبسائل اليت ربتاج إٔب حبث ودراسة، وؼبا كاف  يتفرع موضوع انعقاد عقد العمل الفردي إٔب
عقد العمل من العقود الرضائية، فهو خيضع بدره من حيث اؼببدأ إٔب ذات الشروط العامة الواردة على العقود ُب 

افة القانوف اؼبدين، الشكلية منها واؼبوضوعية، فرغم استقبللية قانوف العمل بذاتو إال أنو ٓب يتمكن من وضع ك
القوانُت واألحكاـ اؼبنظمة عبوانبو، وال يزاؿ خيضع ُب الكثَت من اؼبواضيع إٔب األحكاـ العامة لبللتزامات اؼبدنية 
السيما ُب ؾباؿ شروط وصحة التعاقد، مع وجود طبعا بعض الفوارؽ واألحكاـ اػباصة اؼبنصوص عليها ُب 

لتجرًن والعقاب ُب إطار عبلقات العمل واليت يتوقف القوانُت والنظم ُب ؾباؿ العمل، كذلك اػباصة بقواعد ا
( والشروط أتطبيقها على صحة وسبلمة العقد اؼبرـب والذي ال يتحقق ذلك إال بتوافر: الشروط الشكلية )

 (.باؼبوضوعية )
 الشروط الشكلية:(أ

أف انعقاد عقد العمل ال حيتاج إٔب أي شكلية معينة، على خبلؼ بعض العقود األخرى اليت تكوف فيها 
الكتابة شرط أساسي لضماف صحتها، غَت أف ُب ىذا اجملاؿ، شرط الكتابة يكوف غَت وجويب، بعبارة أخرى ىو 

لكتابة ُب إبراـ ىذا العقد، حيث تظهر أمر جوازي واختياري بُت طرُب التعاقد، غَت أنو ال مانع من إتباع شكلية ا
أمهية ذلك ُب ؾباؿ اإلثبات ُب حالة وقوع نزاع معُت بُت الطرفُت، ىذا ما اخذ بو اؼبشرع اعبزائري ُب ظل قانوف 
عبلقات العمل ُب مادتو الثامنة اليت تصت على انو: "تنشأ عبلقة العمل بعقد كتايب أو غَت كتايب وتقـو ىذه 
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حاؿ دبجرد العمل غبساب مستخدـ ما، و تنشأ عنها حقوؽ اؼبعنيُت وواجباهتم وفق ما حيدده العبلقة على أية 
 التشريع والتنظيم واالتفاقيات أو االتفاقيات اعبماعية وعقد العمل".

مع ذلك، فضل اؼبشرع اعبزائري إتباع أسلوب الكتابة ُب عقود العمل ؿبددة اؼبدة، ىذا ما نصت عليو 
لقانوف، نظرا لتميز ىذا النوع من العقود عن العقود غَت ؿبددة اؼبدة على أساس طبيعة العمل من نفس ا 11اؼبادة 

 258الذي شغل العامل من اجل إقبازه.
جيب أف يتضمن بعض  259إال أف عقد العمل سواء كاف ؿبدد اؼبدة أو غَت ؿبدد اؼبدة سبت كتابتو أوال،

لعمالية اؼبعموؿ هبا، إضافة لؤلحكاـ اليت يتفق عليها الطرفُت، األحكاـ والبيانات احملددة ُب القوانُت واألنظمة ا
وتقسم ىذه البيانات أو اؼبعلومات إٔب بيانات أساسية ربدد ُب صبيع العقود بصيغة موحدة وبيانات تكميلية 

 .زبتلف من عقد إٔب آخر حسب اختبلؼ قطاعات العمل
الواجب ذكرىا ُب صبيع عقود العمل والذي : فهي تتضمن إدراج العناصر العامة األساسية البيانات-1

 تتمثل على اػبصوص فيما يلي:
اليت تشمل ذكر االسم الكامل للعامل وعناصر ىويتو بيان ىوية األطراف وتاريخ بداية ونهاية العقد: -

 وعنوانو وكذلك ىوية صاحب العمل، تاريخ سرياف العقد، التزامات وحقوؽ الطرفُت، باإلضافة إٔب ربديد هناية
 العقد بالنسبة للعقود ؿبددة اؼبدة.

يتضمن ربديد وظيفة العامل ونوعية عملو وااللتزامات تحديد الوظيفة أو منصب العمل و مكانو: -
اؼبًتتبة عليو، ورتبتو ُب السلم اؼبهٍت، حيث ترتبط ىذه اؼبعطيات واؼبهاـ دبؤىبلت وإمكانيات العامل اؼبهنية، اليت 

 الًتاجع عنها أو تعديلها.ذبرب صاحب العمل على عدـ 
األساسية وما يرتبط هبا من  يقصد هبا كل عناصر األجرتحديد األجر األساسي وعناصره المكملة: -

 260تعويضات ومكافآت الواجب إدراجها ُب العقد حسب استحقاقها القانوين واالتفاقي.
على صحة عقد العمل وىي أحكاـ ـبتلفة ومتعددة، ال يؤثر عدـ إدراجها البيانات التكميلية: -2

نذكر منها: بياف الفًتة التجريبية، بياف اؼبدة القانونية للعمل وتوزيع ساعات العمل وفًتات التناوب، حاالت عقد 
 العمل، بياف مهلة اإلخطار قبل انتهاء عبلقة العمل...
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 الشروط الموضوعية:ب(
من العقود الرضائية اليت يلـز فيها رضا باعتبار عقد العمل من عقود اؼبعاوضة اؼبلزمة للجانبُت، كما أنو 

طرُب العقد، فمن غَت اؼبقبوؿ قانونا أف يتحمل العامل التزامات أو تبعات عقد عمل دوف رضائو، كما أنو من 
الصعب على صاحب العمل تعيُت عامل ال تؤىلو كفاءتو أو مؤىبلتو االلتحاؽ هبذا العمل، وعقد العمل ىو  

العقود اؼبدنية والتجارية األخرى يشًتط فيو توافر الشروط اؼبوضوعية اليت تضمن صحة العقد بصفة عامة  بقيةك
وصحتو بصفة خاصة واليت تتمثل ُب: صحة الرضا واكتماؿ أىلية التعاقد مع إمكانية ومشروعية احملل والسبب 

 أيضا.
 ى:الرض-1

وفقا للقواعد واألحكاـ العامة اؼبقررة ُب القانوف يتحقق الًتاضي ُب عقد العمل بتطابق إرادٌب طرفيو 
يقيد بو قانونا وأف تلتقي اإلرادات حبيث يتطابق  يقتضي ذلك أف يعرب كل طرؼ عن إرادتو على كبو261اؼبدين،

اإلجياب والقبوؿ، حيث تطبق بذلك أحكاـ الرضا اؼبعرب هبا عن اإلرادة بالرجوع إٔب النظرية العامة لبللتزامات ُب 
وف اؼبدين لعدـ وجودىا ُب تشريعات العمل من الناحية النظرية، فالعامل ىو حر ُب إبراـ العقد الذي يتناسب القان

مع إمكانيتو ومؤىبلتو، وعليو فإف احتماؿ وجود إكراه أو ضعف على حرية العامل ىو أمر نادر الوقوع وذلك 
 باستبعاد اؼبصلحة كما ىو اغباؿ ُب العقود األخرى.
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االلتزامات التعاقدية، أف اؼبتعاقد ال يلتـز إال دبا ارتضاه، و لكن يكوف التزامو صحيحا، البد  األصل ُب
واليت  262أف تكوف إرادتو حرة وسليمة خالية من كل عيب، ولقد عاِب القانوف اؼبدين عيوب اإلرادة بصفة عامة

اإلرادة ُب عقد العمل لذات  تتجسد ُب: الغلط، اإلكراه، التدليس والغنب أو االستغبلؿ حيث زبضع عيوب
 األحكاـ اليت يقررىا ىذا القانوف.

على ما سبق، وإعماال دبا ىو مقرر ُب القواعد العامة، إذا شاب عقد العمل عيب من ىذه  استنادا
العيوب فإنو يعترب عقد قابل لئلبطاؿ دوف أف يشمل ىذا البطبلف اغبقوؽ اؼبكتسبة للعامل بالنظر إٔب االعتبارات 

تماعية اػباصة بعقود العمل، إال انو نادرا ما قبد تطبيقا ؽبذه العيوب خاصة ُب ؾباؿ عقود العمل، نظرا االج
لتوسع األحكاـ القانونية والتنظيمية اؼبنظمة لعبلقات العمل، اليت تعمل على اغبد من مبدأ سلطاف اإلرادة ُب 

صاحب العمل باستغبلؿ اغباجة اؼبلحة للعامل، "التعاقد، غَت أنو قد ال يكوف ذلك مطلقا، قد حيدث وأف يقـو 
ليفرض عليو التزامات وشروط مرىقة بالنسبة إليو كطرؼ ضعيف ُب ىذه العبلقة، فالعمل واألجرة ومدة العقد ىي 

يتم االتفاؽ عليها   اؼبسائل اعبوىرية اليت جيب أف يتحقق الًتاضي عليها بُت طرُب العقد، أما الشروط األخرى اليت
 و ضمنا ال تؤثر ُب صحة العقد.صراحة أ

، فاألىلية 263دخل ضمن شرط الرضا، حيث تعترب من األركاف اعبوىرية ُب عقد العمليواألىلية ىي ركن 
ىي صبلحية الشخص الكتساب اغبقوؽ وربمل االلتزامات بصفة عامة، العمل الذي يقـو بو العامل يًتاوح بُت 

                                                           
إف صحة التراضي ىو شرط مف شروط العقد،و العبرة فيو ىي بسالمة رضا المتعاقد مف العيوب المنصوص عمييا في التقنيف  - 262

أف المشرع الجزائري قد أدرج حالة جديدة لـ يحصؿ االتفاؽ بعد بشأف  المدني و التي تتمثؿ في :الغمط و التدليس و اإلكراه،غير
 تسميتيا و ال بشأف تكييفيا أال و ىي حالة "الغبف" أو "االستغالؿ"،حيث يمكف تعريؼ موجز لكؿ حالة منيا كما يمي:

خاطئ لألمور و األشياء"،ففي الغمط  يعرؼ الغمط عمى انو:"وىـ يقـو في ذىف الفرد يجعمو يعتقد األشياء عمى غير حقيقتيا،فيو تصور
يتبيف لمشخص أف لمشيء مواصفات معينة إال اف الحقيقة تكوف غير ذلؾ كالغمط في صفة الشيء، و او الغمط في شروط العقد أو في 

 ذات أو صفات المتعاقد.
و لـ يعرفو،في حيف تولى الفقو ىذه الميمة مف القانوف المدني،إال ان 90و 92و لقد تناوؿ المشرع الجزائري أحكاـ التدليس في المادتيف 

مف نفس  99فعرؼ التدليس عمى انو:"حيؿ يمجأ إلييا المتعاقد إليقاع المتعاقد معو في غمط يدفعو لمتعاقد"،و لقد أقر المشرع في المادة 
غط غير مشروع يمارس عمى القانوف إلى جانب عيب الغمط و التدليس،عيبا آخر يتمثؿ في اإلكراه و الذي عرفو الفقو عمى انو:"ض

المتعاقد بوسائؿ مختمفة فيولد في نفسو رىبة أو خوؼ يدفعو إلى إبراـ عقد ال يرغب فيو"،و لقد استحدث المشرع الجزائري حالة رابعة 
ف مف التقني 80أدرجيا ضمف عيوب اإلرادة و التي تتجسد في حالة "الغبف" أو االستغالؿ كما يسمى أيضا،ذلؾ مف خالؿ المادة 

المدني الذي نصت عمى انو:"استغالؿ طيش بيف أو ىوى جامح الذي يعتري المتعاقد بغرض دفو إلى إبراـ عقد يتحصؿ بمقتضاه 
 التزامات ال تتعادؿ بتاتا مع العوض المقابؿ أو مف غير عوض".

20أنظر :بشير ىدفي،  المرجع السابؽ،  ص - 263 
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إال انو وكاستثناء 264سنة كاملة، 19ن القانونية واليت تتجسد ُب بلوغ النفع والضرر، إذف يتعُت أف تتوافر فيو الس
طبقا ألحكاـ  16عن القاعدة العامة، وبالنسبة لعقد العمل، حدد اؼبشرع اعبزائري أىلية العمل ابتداءا من سن 

لتوظيف من قانوف عبلقات العمل بقوؽبا: "ال ديكن ُب أي حاؿ من األحواؿ أف يقل العمل األدىن ل 15اؼبادة 
سنة إال ُب اغباالت اليت تدخل ُب إطار عقود التمهُت اليت تعد وفق التشريع والتنظيم اؼبعموؿ بو"، ىذا  16عن 

سنة كاملة، بالنظر لبلعتبارات االجتماعية  16يعٍت اف قانوف العمل اعبزائري، أجاز تشغيل القاصر الذي بلغ 
َت انو قيد ذلك حبصوؿ القاصر الذي ٓب يبلغ سن الرشد على واالقتصادية اليت تأخذ هبا قوانُت العمل عادة، غ

ا االلتزاـ يشكل ـبالفة يعاقب عليها قانوف العمل ُب اؼبادة ذواالخبلؿ هبإجازة من طرؼ وصيو الشرعي،
عليو جيب أف يتوافر لدى العامل أىلية األداء الكاملة اليت حددىا تشريع العمل كاستثناء  السالفة دكرىا.140

كاملة خارج اغباالت اليت تندرج ُب إطار عقود التمهُت، متوقف ذلك على   16ل العاـ، ببلوغ سنعن األص
ترخيص حيصل عليو من وصيو الشرعي، كما أف تشغيل العماؿ القصر يقيد اؼبستخدـ أيضا، حيث انو ال جيوز لو 

بتوافر 265فة أو سبس بأخبلقياتو،استخداـ العماؿ القصر ُب األشغاؿ واألعماؿ اػبطَتة أو اليت تنعدـ فيها النظا
 11-90ىذه الشروط ديكن للعامل القاصر القياـ بكافة األعماؿ والتصرفات القانونية، ولقد أكد القانوف رقم 

اؼبتضمن عبلقات العمل على ضرورة احًتاـ السن القانونية فيما يتعلق بتشغيل القصر، وإال فإف مسؤولية اعبزائية 
 .266د ـبالفتو ذلكتقـو ُب حق صاحب العمل عن

إال أف اؼبشرع اعبزائري، ٓب يتطرؽ لتحديد سن معينة تسمح لرب العمل القياـ ومباشرة األعماؿ و 
التصرفات القانونية، وبالتإب تطبق عليو ُب ىذه اغبالة ما ىو منصوص عليو ُب القواعد العامة أي بلوغو سن 

 .سنة بالًتشيد 18ببلوغ سن  سنة كاملة، أما ُب اؼبواد التجارية يكوف ذلك 19الرشد 
 
 
 
 

                                                           

مف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ. 10المادة  راجع- 264 
في فقرتييا الثانية و الثالثة مف ؽ ع ع عمى انو:"ال يجوز توظيؼ القاصر إال بناء عمى رخصة مف وصيو  05نصت المادة - 265

 تمس بأخالقياتو" الشرعي،كما انو ال يجوز استخداـ القاصر في األشغاؿ الخطيرة او التي تنعدـ فييا النظافة أو تضر صحتو أو
 مف ؽ ع ع . 010راجع المادة  -  266
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سنة كاملة اؼبأذوف لو بإدارة أموالو أو االذبار فيها من طرؼ  18وعليو فإف القاصر اؼبرشد البالغ سن  
والده أو أمو أو ؾبلس العائلة واؼبصادؽ عليو من طرؼ احملكمة واؼبقيد كذلك لدى مصلحة القيد ُب السجل 

علق هبذه اإلدارة أو التجارة، ىذا عندما يكوف صاحب العمل أو ديكنو أف يرـب عقد عمل يت267التجاري،
اؼبستخدـ شخص طبيعي، أما إذا كاف صاحب العمل شخص معنوي، فاألىلية يقابلها االختصاص، حيث ربدد 
القوانُت الداخلية مصاّب األشخاص الذين حيق ؽبم إبراـ عقود العمل والتشغيل، ومنع أي جهة أو مصلحة من 

  تصاص سواء داخلية أو خارجية.فبارسة االخ
 المحل:-2

يقصد باحملل بصفة عامة: "الشيء الذي يلتـز اؼبدين القياـ بو"، فاحملل ُب عقد العمل ديثل التزاـ العامل 
حيث 268أو طبيعة ونوع العمل اؼبلتـز بتقدديو، وىو سبب التزاـ صاحب العمل أو األجر الذي يقدمو للعامل،

ألف االستحالة 269ـبالف للنظاـ العاـ واآلداب العامة، على أف يكوف العمل فبكنا،جيب أف يكوف مشروعا وغَت 
حيث يلـز اؼبدين بااللتزاـ بأداء العمل 270اؼبطلقة وحدىا تبطل العقد ُب حُت االستحالة النسبية ال تؤثر فيو،

طبقا لؤلعراؼ السائدة، واحملل جيب أف يكوف معينا بذاتو أو باتفاؽ الطرفُت أو 271وبالتعويض لعدـ وفائو بتعهده،
 فإذا خالف ذلك كاف باطبل بطبلنا مطلقا وفقا للقواعد العامة اؼبقررة ُب القانوف اؼبدين.

مشروعية العمل، فإنو جيب أف يكوف العمل ؿبل العقد غَت فبنوع قانونا وال ـبالفا للنظاـ العاـ  ثومن حي
التعاقد من اجل القياـ دبمارسة ذبارة فبنوعة كتجارة  لف العقد باطبل بطبلنا مطلقا كمثواآلداب العامة، وإال كا

اؼبخدرات أو فبارسة الفاحشة والدعارة...، وؿبل التزاـ العامل اؼبتمثل ُب العمل اؼبلـز بتقدديو، خيتلف عن ؿبل 
 التزاـ صاحب العمل الذي يتجسد ُب عنصر األجر، الذي جيب أف تتوافر فيو اؼبقاييس القانونية احملددة دبوجب

                                                           
 09مف القانوف التجاري في فقرتييا الثانية و الثالثة عمى انو "ال يجوزلمقاصر المرشد ذكر أـ أنثى، البالغ سف  05نصت المادة -  267

مسبقا عمى إذف مف والده أو أمو أو عمى  سنة كاممة و الذي يريد مزاولة و التجارة أف يبدأ في العمميات التجارية:إذا لـ يكف قد حصؿ
قرار مف مجمس العائمة  مصادؽ عميو مف المحكمة فييا إذا كاف والده منوفيا أو غائبا أو سقطت عنو سمطة األبوة أو استحاؿ عميو 

 اري".مباشرتيا أو في حاؿ انعداـ األب و األـ،و يجب اف يقدـ ىذا اإلذف الكتابي دعما لطب التسجيؿ في السجؿ التج
.29أنظر :بشير ىدفي  ،المرجع السابؽ ،  ص- 268 
إذا كاف االلتزاـ يتمثؿ في عمؿ شخصي يتعيد بو المديف، فالبد أف يكوف ممكنا يقضي المبدأ بأنو "ال تكميؼ إال بمستطاع".- 269 
يكوف ممكنا بالنسبة إلى  ال تمنع االستحالة النسبية مف انعقاد العقد،ألف المحؿ يكوف  غير ممكف بالنسبة لممتعاقد في حيف- 270

 مف التقنيف المدني.002الغير،حيث يمتـز الطرؼ المعتي باالستحالة بتعويض الضرر الناجـ عف عدـ تنفيذه اللتزامو حسب المادة 
.12أنظر: يوسؼ إلياس،  المرجع السابؽ،   ص- 271 
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التشريع أو االتفاقيات اعبماعية، على أف يكوف ؿبددا بقيمة نقدية ُب عنصرين الثابت واؼبتغَت، واف يتم ربديده 
 272ودفعو عن طريق وسائل نقدية ؿبضة.

 السبب:-3
ظاـ العاـ اؼبعموؿ بو نمشروعا وغَت ـبالف لل273يشًتط كذلك لصحة عقد العمل، أف يكوف سببو

من التزامات القانوف اؼبدين يفًتض أف يكوف سببو مشروعا، غَت أنو نادرا ما يكوف واألداب العامة، وكل إلتزاـ 
سبب العمل غَت مشروع، نظرا لقلة حدوث عيوب الرضا ُب ؾباؿ العمل، لكن ىذا ال دينع من وجود مثل ىذه 

الت واألسباب اغبالة كمثبل اتفاؽ العامل بالعمل لدى صاحب العمل كوسيلة الوفاء بدين عليو وغَتىا من اغبا
 274اػبفية األخرى.

لذلك فعقد العمل يعد صحيحا، إذا كاف مشروعا ذاتا ووصفا، ويكوف باطبل إذا كاف ىناؾ خلل أحد 
 أركانو أو اختلفت بعض أوصافو تطبيقا للقواعد العامة، وقياـ اؼبسؤولية اعبزائية مرتبط ارتباط وثيق بصحتو.

 عالقة العمل حدود ذاتية مخالفة قواعد التجريم والعقاب في إطار :الفرع الثالث
إف تطور قواعد التجرًن ُب ؾباؿ العمل عرب الزماف، كاف ىدفو األوؿ ىو الوصوؿ إٔب تفعيل وجود سياسة 

تها جنائية ُب إطار عبلقات العمل الفردية منها واعبماعية، ومواكبة للتطورات االجتماعية واالقتصادية اليت عايش
،حيث وجد نوعُت من ىذه األخَتة، فمن جهة نص على عدد كبَت منها ؼبعاقبة اؼبستخدمُت أو 275اجملتمعات

أرباب العمل عند خرؽ أحكامها، ومن جهة أخرى، عٍت العمل هبم كذلك جبانب من ىذه القواعد التجرديية عند 
لو،  اؼبكملة  العمل أو القوانُت الفرعيةسواء يتعلق األمر بتلك اؼبنصوص عليها ُب ظل قانوف 276ـبالفتها أيضا،

ورسم ذاتية قواعد التجرًن والعقاب ُب ؾباؿ العمل  .وكذلك تلك نظمها قانوف العقوبات أيضا دبوجب اإلحالةإليو
اليت يًتتب ـبالفتها قياـ اؼبساءلة اعبنائية، يقصد بو البحث فيما إذا كاف القانوف الذي ينظم ىذه األخَتة ىو فرع 

ائم بذاتو أو ىو خيضع للقواعد العامة وبعبارة أخرى، ربديد فيما إذا كانت األحكاـ اعبزائية اؼبنصوص مستقل ق
عليها ُب ظل قانوف العمل تتماشى واؼببادئ العامة، إال أنو ونظرا لتميز القانوف اعبنائي ُب نطاؽ عبلقات العمل 

                                                           

مف ؽ ع ع. 95راجع المادة - 272 
قصده الممتـز مف وراء إلتزامو".يعرؼ السبب عمى انو: "ذلؾ الغرض المباشر الذي ي- 273 
.28أنظر :بشير ىدفي،  المرجع السابؽ،  ص- 274 

275  - Jean Claude javillier : ambivalence, effectivité et adéquation du droit penal du travail , revue 
droit social,N78 ,juillet1975,p ;376.  

 .jean Claude Javillier, op.cit, p : 375انظر:  - 276
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دى ذلك إٔب اتسامو بذاتية خاصة تتجلى من خبلؿ بقواعد خاصة سبيزه عن القواعد العامة ُب قانوف العقوبات، أ
ذاتية الذاتية من خبلؿ تعدد اعبرائم مع االرتباط )ثانيا(، التية من خبلؿ قواعد اإلحالة )أوال(، اذالاؼبظاىر التالية: 

ألصحاب من خبلؿ تصنيف اعبرائم ُب إطار العمل )ثالثا( وأخَتا الذاتية من خبلؿ اؼبسؤولية اعبنائية التضامنية 
 العمل ُب التنفيذ العقايب )رابعا(.

 الذاتية من خالل قواعد اإلحالة-أوال
كبقية التشريعات العمالية اؼبقارنة،فكرة التجرًن عن طريق اإلحالة،اي اف   يلقد كرس تشريع العمل اعبزائر 

نص اخر لتحديد احد النصوص مضموف االلتزاـ الدي يشكل عناصر اعبردية ٍب حييلنا أب  اؼبشرع قد حيدد ُب
من قانوف عبلقات العمل تنص على تسليط عقوبة الغرامة 145العقوبة ُب حالة ـبالفة ىدا اؼبضموف ،مثبل اؼبادة 

من  52أب 38اؼبالية عند ـبالفة مل معاينة وعلى حسب عدد العماؿ اؼبعنيُت ،كل من خيالف احكاـ اؼبواد من 
تعاقب بدورىا بالغرامة عند  من قانوف عبلقات العمل  اليتمكرر  146ىدا القانوف ،كدلك بالنسبة للمادة 

ـبالفة احكاـ القانوف اؼبتعلقة باللجوء أب عقد العمل احملدد اؼبدة خارج اغباالت و الشروط اؼبنصوص عليها ُب 
مكرر من نفس القانوف ،ىدا ما يعرؼ "باالحالة من حيث مضموف االلتزاـ ".اال اف اؼبشرع 12و12اؼبادتُت 

تعرؼ "باالحالة أب قانوف العقوبات من حيث تسليط  قد اعتنق نوعا اخر من االحاالت اليت مإبالع
اؼبتعلق دبفتشية العمل ،اليت تقضي  03-90من القانوف رقم  23العقوبة"،اين ظهر دلك خاصة من خبلؿ اؼبادة 

ة اي ضغط او اىانة او عنف ضد من قانوف العقوبات عند فبارس 148و144بتطبيق اعبزاءات اؼبقررة ُب اؼبادتُت 
اؼبتعلق بشروط تشغيل العماؿ  10-81من القانوف رقم  24مفتش العمل ،كدلك نفس االمر ينطبق على اؼبادة 

 302عن افشاء االسرار اؼبهنية طبقا الحكاـ اؼبادة  االجانب ،اليت تعاقب اليت تنص على معاقبة العامل االجنيب
 277من قانوف العقوبات.

 الذاتية من خالل تعدد الجرائم مع االرتباط-ثانيا
اف مسالة تعدد اعبرائم ىي من اؼبسائل اليت خيالف فيها الفرد اكثر من مرة القانوف ،و بالتإب ترتكب اكثر 
من جردية من طرؼ شخص واحد،حيث تثَت مده اؼبسالة مشكلة العبلقة بينها وبُت مسالة تعدد القواعد القانونية 

الظاىري فيما بينهما ،فدراسة موضوع التعدد ىي مسالة تتعلق بالنظرية العامة للجردية اكثر من ارتباطها  و التنازع
او يقرر ؽبا  بنظرية العقوبة ،اين يتؤب اؼبشرع التوحيد القانوين بُت اكثر من جردية ويعاعبها بوصفها جردية واحدة

ل التجزئةو اعبرائم اؼبتتابعةواؼبركبة...اْب.اما بالنسبة اعبرائم اؼبرتبطة ارتباطا ال يقب قواعد اخرى ،كقواعد
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 ىده اغبالة ينطبق عليها الوصف لفة احدى نصوص قانوف العقوبات وُبلبلرتباط،فاالصل اف اعبردية تقع دبخا
اغبكم  عقوبتها اشد و ا كاف للفعل الواحد جرائم متعددة وجب االعتبار باعبردية اليتذالقانوين الدي حيدده النص،فا

وكانت مرتبطة ببعضها البعض حبيث تكوف ال تقبل التجزئة وجب ىنا  هبا،اما ادا وقعت عدة جرائم لغرض واحد
ربكم مسالة تعدد  شدىا .لكن ادا كانت القاعدة العامة اليتاعتبارىا جردية واحدة و اغبكم بالعقوبة اؼبقررة أل

عت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها البعض اي مىت وق-اعبرائم مع االرتباط تقضى دبا قلناه سابقا
فاف تشريع العمل  -حبيث اهنا ال تقبل التجزئة وجب اعتبارىا ُب ىده اغبالة جردية واحدة واغبكم بالعقوبة االشد

،قد خرج ُب ىدا اجملاؿ عن القاعدة العامة ونص على اف عقوبة ـبالفة بعض  278و كغَته من التشريعات االخرى
اؼبخالفات اؼبرتكبة ،حيث استعمل اؼبشرع لتجسيد دلك نظريا عبارة "تطبق  قانوف العمل تتعدد بتعدداحكاـ 

من قانوف  143اؼبعنيُت"،مثبل ما نصت عليو اؼبادة  حبسب عدد العماؿ العقوبة عند كل ـبالفة معاينة وتكرر
بوعية القانونية واتساع فًتات العمل عبلقات العمل عند ـبالفة احكاـ ىدا القانوف واؼبتعلقة دبدة العمل االس

اليومي وحدود اللجوء أب الساعات االضافية والعمل الليلي بالنسبة للنساءو الشباف.لكن وبالرغم من ىدا التعدد 
ُب عقوبات الغرامة والدي ديكن اف تتعدى دبوجبو حدود اؼبخالفات لكي تدخل ُب نطاؽ اعبنح،فاف ىدا اػبروج 

للواقعة االجرامية كما ىو ،حيث تظل اعبردية مكيفة على اهنا ـبالفة.  بقي التكييف القانوينعن القاعدة العامة ي
ف تكوف اؼبخالفة اؼبرتكبة من قبل صاحب أي مرىونة بالعماؿ اؼبعنيُت ى اال اف مسالة تعدد عقوبة الغرامة بتعدد

دوف  من قبيل االحكاـ التنظيمية للعملمتعلقة باالحكاـ اليت سبس حقوؽ العماؿ ،فادا كانت اؼبخالفة تعد  العمل
اف سبس حقوؽ العماؿ ،فانو ال ديكن اف تتعددعقوبة الغرامةكمثبل عدـ توفَت وسائل االسعاؼ الطبية تعترب ـبالفة 

                                                   من قبيل االحكاـ التنظيمية اليت ال سبس حبقوؽ العماؿ.                                                                 
 الذاتية من خالل تصنيف الجرائم في إطار قانون العمل -ثالثا

أصناؼ: جنايات جنح  03درجة خطورهتا وجسامتها إٔب  ثكقاعدة عامة، تصنف اعبرائم من حي
وـبالفات، فاعبنايات ىي تلك اعبرائم اليت تتمثل عقوبتها ُب: اإلعداـ، السجن اؼبؤبد، السجن اؼبؤقت ؼبدة تًتاوح 

 عشرين سنة ما عدا ُب اغباالت اليت يقرر فيها القانوف حدودا أخرى قصوى. 20إٔب  05ما بُت 

                                                           
نص التشريع الجزائري عمى مفيـو حاالت التعدد مع االرتباط بيدؼ إعطاء القانوف الجنائي لمعمؿ ذاتية خاصة تميزه عف بقية  - 278

 فروع القانوف الجنائي الحديثة.
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سنوات ما عدا اغباالت اليت يقرر  05ها األصلية ُب: اغببس ؼبدة تتجاوز شهرين إٔب واعبنح تكمن عقوبت
ألف دج، اما اؼبخالفات فتمثل عقوبتها األصلية ُب:  20فيها القانوف حدودا أخرى، الغرامة اليت تتجاوز قيمتها 

 279دج. ألف 20إٔب  2000اغببس من يـو واحد على األقل إٔب شهرين على األكثر، الغرامة من 
لكن ُب ظل القانوف اعبزائري للعمل، تكوف اؼبسؤولية اعبنائية تنصب متابعتها على اعبنح واؼبخالفات 

،واألقل عدد ُب نفس الوقت، ُب حُت 280فقط دوف اعبنايات، فاعبنح ُب ؾباؿ العمل تعترب اعبرائم األكثر خطورة
التعداد مقارنة باعبنح، فقواعد التجرًن والعقاب  أف اؼبخالفات ُب ىذا اجملاؿ تكوف األقل خطورة واألكثر من حيث

العمالية تكوف تنصب ُب معظم اغباالت على جرائم تكيف على أهنا ـبالفات باستثناء البعض منها طبعا والذي 
يكيف على انو جنح وىي مقارنة باؼبخالفات تعترب قليلة ُب ىذا اإلطار، خاصة ُب ظل قانوف عبلقات العمل رقم 

ُب حالة العود أو التكرار، فإنو يتم مضاعفتها فقط حبسب عدد اؼبخالفات، باستثناء بعض اؼبواد  ، وحىت90-11
اليت ذبـر تشغيل العماؿ القصر غَت البالغُت السن اؼبقررة،   140اليت أقرت عقوبة اغببس ُب ىذه اغبالة كاؼبادة 

أيضا اليت  150التفاقية اعبماعية واؼبادة اليت تعاقب على التمييز بُت العماؿ نقضا حملتوى ا 142كذلك اؼبادة 
 تعاقب على تكرار ـبالفة عدـ دفع اؼبرتب عند حلوؿ اجل استحقاقو.

 الذاتية من خالل المسؤولية الجنائية التضامنية ألصحاب العمل في التنفيذ العقابي-رابعا
م بالتضامن عن اية ـبالفة تعٍت اؼبسؤولية اعبنائية التضامنية ألصحاب العمل، ربمل اؼبسؤولية فيما بينه

ألحكاـ قانوف العمل، إال أف ىذه اؼبسؤولية التضامنية تكوف ُب تنفيذ العقوبة وليس ُب اغبكم، حيث أنو ُب حالة 
تعدد أصحاب العمل وقاـ أحدىم بارتكاب ـبالفة، فإف ذلك خيضعو دوف غَته للعقاب، أما إذا ارتكب اؼبخالفة 

عليهم العقاب أيضا، إال أف الذاتية ىنا تظهر من خبلؿ تنفيذ العقوبة، فإذا  من قبل أصحاب العمل، فأنو يطبق
حكم على أكثر من شخص ُب جردية بالغرامة يقـو بتحصيلها منهم بعد ذلك على وجو التضامن، فهنا تكمن 

 اؼبسؤولية اعبنائية التضامنية ُب تنفيذ العقاب.

 التنظيمي لعقد العمل الفرديالمسؤولية الجزائية و اإلطار ي : المطلب الثان
فيما بعد دراسة إطاره التنظيمي  علينا إف التطرؽ لدراسة اإلطار اؼبفاىيمي لعقد العمل أوال، يسهل حتما

أيضا، خاصة بعدما ًب توضيح وإزالة الغموض على العديد من اؼبفاىيم اللصيقة بصفة عقد العمل، واألحكاـ 

                                                           

راجع المادة  الخامسة  مف قانوف العقوبات .- 279 
 Alvarez Nicolas ,les infractions au droit penal du travail,revue pratique de droit انظر:  -  280

social,N345 janvier 1974, p : 15. 
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د وضبط اإلطار التنظيمي والعملي ؼبختلف جوانب عبلقة العمل ُب النظاـ ؽبا دورا ىاما ُب ربدياليت التنظيمية 
حيث أولت النظم اؼبعاصرة أمهية كبَتة للجانب التنظيمي ُب إطار عبلقات العمل، تفرض 281القانوين اعبزائري،

دبوجبها على العماؿ وأصحاب العمل اعتماد أساليب تنظيمية موحدة هتدؼ إٔب ضماف اؼبساواة من جهة، 
استقرار العبلقات االجتماعية واالقتصادية من جهة أخرى، وتظهر أمهية معاعبة ىذا اؼبوضوع من خبلؿ توضيح و 

فيما إذا كانت اؼبسؤولية اعبنائية ديكن أف تقـو قبل أف يصبح العقد هنائي ومرتبا آلثاره القانونية والعقدية، ألنو 
ُب عبلقة العمل، أف يكوف العقد مستوُب عبميع عناصره وكقاعدة عامة يستلـز لتطبيق قواعد التجرًن والعقاب 

ومرتبا آلثاره اجملسدة ُب تلك االلتزامات واغبقوؽ اؼبتقابلة، على اعتبار أنو توجد العديد من االلتزامات اليت تقع 
تو على العامل أو صاحب العمل تتطابق والنموذج القانوين اؼبكيف على أنو جردية تستحق اعبزاء، وُب الوقت ذا

قد يًتتب عن سرياف عقد العمل بروز أسباب قانونية عارضة تستدعي إهناء العبلقة وعند ـبالفة النصوص القانونية 
جوانب ىامة:  03اؼبنظمة ؼبثل ىذه اغبالة ينجر عنها قياـ اؼبسؤولية اعبنائية، لذلك فإف ىذا اؼبوضوع يضم 

مراحل انعقاد عقد العمل الفردي )الفرع األوؿ(، اعبانب اعبانب األوؿ يتعلق دبجاؿ اؼبسؤولية اعبنائية من حيث 
الثاين يتعلق دبجاؿ اؼبسؤولية اعبنائية من حيث ـبالفة قواعد إهناء عقد العمل الفردي )الفرع الثاين( أما اعبانب 

 الثالث(.الثالث فيتجلى ُب ؾباؿ اؼبسؤولية اعبنائية من حيث اآلثار اؼبًتتبة عن سرياف عقد العمل الفردي )الفرع 
 مجال المسؤولية الجزائية من حيث مراحل انعقاد عقد العمل الفردي: الفرع األول

تتفق تشريعات العمل اؼبعاصرة، على أف عبلقة العمل زبتلف من حيث اإلجراءات ومراحل انعقادىا عن 
ل انعقاده من بقية العبلقات األخرى، حيث أهنا تفرض نظاـ خاص هبا يتعلق ببداية سرياف عقد العمل ومراح

 خبلؿ ضبط اإلطار التنظيمي غبماية الصاّب العاـ.
وبصفة عامة، إف قياـ اؼبسؤولية اعبنائية ىو متوقف على وجود عقد عمل صحيح مستوُب صبيع عناصره 
وشروطو، إال أف عقد العمل يتسم بطبيعة خاصة من حيث سريانو وانعقاده سبيزه عن بقية العقود األخرى، كونو 

دبرحلتُت أوليتُت، اللتاف تعترباف دبثابة اؼبرحلة السابقة على التعاقد النهائي تتجسداف ُب: اؼبرحلةالتجريبية دير عادة 
ومرحلة تثبيت وترسيم العامل ُب منصبو، لكن ال تتطلب بالضرورة صبيع عقود العمل مرورىا هباتُت اؼبرحلتُت، 

فيها التعاقد ذلك كعقود اؼبسَتين واإلطارات السامية  باعتبار انو توجد بعض عقود العمل اػباصة اليت ال يشرط
مثبل، أين يثبتوف ويرظبوف مباشرة، لكن قد حيدث ويرتكب العامل خطأ جزائي أثناء الفًتة التجريبية وقبل أف 

                                                           
،   ديواف المطبوعات الجامعية، 0889التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري،   طبعة  أنظر:أحمية سميماف، -281

 .90الجزائر، ص



 الجزائية في إطار عالق ات العملاألحكام الخاصة بالمسؤولية                                    ألول  الباب ا

 

104 
 

يصبح التعاقد هنائي يرتكبوف نفس اػبطأ؟ حيث ديكننا القوؿ بأف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ تتفرع إٔب دراسة 
 امُت مها: اؼبساءلة اعبنائية أثناء الفًتة التجريبية )أوال(، واؼبساءلة اعبنائية أثناء التثبيت والًتسيم )ثانيا(.شرطُت ى

 المساءلة الجنائية أثناء الفترة التجريبية -أوال
يثَت البعض منا تساؤؿ وجيو يقـو حوؿ ما إذا كاف العامل اؼبوجود أثناء الفًتة التجريبية عندما يقـو  قد

 ويفتعل خطأ جزائي فهل خيضع لقواعد التجرًن والعقاب اؼبطبقة على بقية العماؿ؟
يت ربكم ىذه إف الرغبة ُب اإلجابة عن ىذا التساؤؿ، تدفعنا حتما للتعرض إٔب دراسة القواعد القانونية ال

الفًتة اليت خصها هبا اؼبشرع، فمن خبلؿ استطبلع ىذه األحكاـ ديكننا معرفة الوضعية القانونية اليت يتمتع هبا 
 العامل ُب ىذه الفًتة، وبالتإب ربديد وضعية اعبزائية أيضا.

ل بعد تشغيلو ديكن القوؿ، بأف الفًتة التجريبية ىي تلك اؼبرحلة اليت يضع فيها صاحب العمل العام كما
مباشرة ُب فًتة ذبريبية هبدؼ التحقق من قدرتو على القياـ بالعمل اؼبتفق على اقبازه والتأكد من كفاءتو، ومدى 

وىي تعترب أيضا فرصة للعامل من اجل إثبات مهاراتو وخربتو ُب 282قدرتو واستعداده للقياـ بالعمل اؼبوكل إليو،
 إتقاف العمل الذي كلف بو.

من قانوف عبلقات  18ع اعبزائري على ىذه الفًتة من مراحل سرياف عقد العمل ُب اؼبادة ولقد نص اؼبشر 
شهرا كأقصى مدة بالنسبة ؼبناصب العمل اليت تتطلب مهارات  12ىذه األخَتة ب  أين حددت283العمل،

ىذا نظرا 284يةأشهر ُب الظروؼ العادية أين تركت مهمة ربديد ىذه اؼبدة لبلتفاقيات اعبماع 6عالية، وال تتعدى 
ُب نفس  و،كما أنو ال جيوز اخضاع العامل الذي سبق توظيفالختبلؼ مستويات ومتطلبات كل عمل وكل نشاط

 اؼبنصب أب فًتة ذبريبية ثانية و بالتإب ابراـ عقد عمل ثاين و ىو األمر الذي يتماشى مع نص ىذه اؼبادة.
ية أو سبهيدية للتعاقد النهائي ألف عقد العمل ُب فالفًتة التجريبية ُب عقد العمل تعرب عن مرحلة ابتدائ

ىذه اؼبرحلة يكوف مرتبط بنتائج انتهاء ىذه اؼبرحلة، فإف كانت اجيابية أي إذا أثبت العامل قدرتو وكفاءتو ُب القياـ 
ة أي بالعمل اؼبسند إليو، يثبت ُب ذلك العمل أو اؼبنصب ويصبح بذلك العقد النهائي، أما إذا كانت النتائج سلبي

أف العامل يثبت عجزه عن أداء العمل اؼبكلف بو، فهنا ديكن لصاحب العمل سبهيد ىذه الفًتة ؼبدة اقل أو 

                                                           

.96،  المرجع السابؽ،  ص0889أنظر:أحمية سميماف، التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري  ، طبعة  - 282 
مف ؽ ع ع  عمى انو:"يمكف أف يخضع العامؿ الجديد توظيفو لمدة تجريبية ال تتعدى ستة أشير،كما يمكف  09نصت المادة   - 283

لمناصب العمؿ ذات التأىيؿ العالي،تجدد المدة التجريبية لكؿ فئة مف فئات العمؿ أو مجموع  اف ترفع ىذه المدة إلى اثني عشر شيرا
 العماؿ عف طريؽ التفاوض الجماعي"

مف ؽ ع ع. 060راجع الماد ة - 284 
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مساوية للمدة األؤب، فإذا ٓب يثبت العامل صبلحيتو للعمل وقدرتو ديكن لصاحب العمل أف يفسخ العقد دوف 
 285إخطار مسبق وال تعويض.

معًتؼ بو قانونا للعامل واؼبستخدـ، ىذا ما نصت عليو اؼبادة فسخ العقد أثناء ىذه اؼبدة ىو حق إف 
من قانوف عبلقات العمل بقوؽبا: "جيوز ألحد الطرفُت أف يفسخ ُب أي وقت عبلقة العمل خبلؿ اؼبدة  20

التجريبية دوف تعويض ومن غَت إشعار مسبق"، إال أف العامل الذي يزاوؿ نشاطو خبلؿ ىذه الفًتة يكوف لو نفس 
اليت يتمتع هبا العماؿ الذين يشغلوف مناصب فباثلة، ويًتتب على عاتقو نفس الواجبات أيضا، ورغم  اغبقوؽ

الصفة اؼبؤقتة لعقد العمل ُب ىذه الفًتة، فإف ىذه اؼبدة تؤخذ بعُت االعتبار ُب حساب االقدمية لدى اؽبيئة 
العامل أثناء الفًتة التجريبية تثبت  على ذلك فإف286من نفس القانوف، 19اؼبستخدمة، ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

لو صبيع حقوؽ وواجبات العماؿ اآلخرين الذين يشغلوف مناصب فباثلة، باستثناء تلك اغبقوؽ اؼبتعلقة بوضعية 
واإلحالة على االستيداع، وىذا ال يكوف لو تأثَت بالنسبة لتطبيق القواعد اػباصة بالتجرًن والعقاب 287االنتداب

اؿ، فالعامل خبلؿ ىذه الفًتة ىو اآلخر معٍت هبذه القواعد عندما يرتكب خطأ جزائي يقيم اؼبقررة ُب ىذا اجمل
مسؤوليتو اعبزائية، ما داـ يتسم بصفة العامل يتمتع جبميع اغبقوؽ وااللتزامات اؼبقررة قانونا للعماؿ الذين يشغلوف 

رسم عند ـبالفتو ؽبذه القواعد، ويتم ربريك مناصب فباثلة، وبالتإب خيضع لنفس اإلجراءات السارية على العامل اؼب
الدعوى العمومية، فإذا قررت اؼبؤسسة إبقاء عبلقة العمل قائمة ُب ىذه اغبالة تقـو بتعليقها إٔب حُت صدور حكم 

كما ديكن للمؤسسة  ،جزائي ُب حقو، فإذا أدين يتم تسرحيو إما على أساس حكم جزائي أو ذبربة غَت مرضية 
 عملو مباشرة على أساس ذبربة غَت مرضية وربرؾ الدعوى العمومية ُب حقو. كذلك إهناء عبلقة

 المساءلة الجنائية أثناء مرحلة التثبيت و الترسيم -ثانيا
مرحلة التثبيت والًتسيم ىي تلك الفًتة اليت تعقب وتلي فًتة التجربة، فيعد هناية ىذه اؼبدة بنتيجة اجيابية 
ويثبت العامل ُب منصب عملو، بعدما اثبت كفاءتو وقدرتو على اقباز العمل اؼبناط إليو، وأنو يتمتع جبميع 

ؿ وبالتإب يتحوؿ العقد من مؤقت إٔب عقد هنائي، وتطبق اؼبؤىبلت العلمية والعملية واؼبهارات البلزمة القبازاألعما
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عليو بذلك صبيع األحكاـ واإلجراءات اؼبنصوص عليها ُب قانوف العمل، دبا فيها األحكاـ اعبزائية اليت أقرىا اؼبشرع 
ات عند ـبالفة قواعد التجرًن والعقاب سواء تلك اؼبعاقب عليها ُب ظل قانوف عبلقات العمل او قانوف العقوب

 باإلحالة أو ـبتلف القوانُت اػباصة األخرى.
 مجال المسؤولية الجزائية من حيث مخالفة قواعد إنهاء عقد العمل الفردي :الفرع الثاني

تعترب مسألة إهناء عقد العمل واكببلؿ الرابطة القانونية اليت تنشأ عنو مصَتا ؿبتوما لعقود العمل، إذ ال 
اغبياة، لذلك تعددت واختلفت أسباب وحاالت إهناء عقد العمل باختبلؼ ديكن أف تدـو ىذه العقود مدى 

واليت تتمثل ُب : االستقالة  288مبلبسات وشروط كل حالة، فقد يرجع إهناء عقد العمل إٔب أسباب قانونية عادية
 دة، الوفاة...، التقاعد، البطبلف، اإللغاء القانوين، العجز الكامل، انقضاء أجل عقد العمل احملدد اؼب289اؼبكتوبة

وقد يعود دافع إهناء عبلقة العمل إٔب أسباب قانونية عارضة على رأسها "التسريح التأدييب"، والذي  
يكوف كنتيجة ارتكاب العامل خطأ جسيم أثناء قيامو بعملو أو دبناسبة ذلك، ضمانا الستقرار وفعالية العمل، 

من قانوف  73خبلؿ اؼبادة  من  290تسريح التأدييبحيث حدد اؼبشرع اعبزائري األخطاء اعبسيمة اؼبؤدية لل
، إال أف اؼبستخدـ ملـز باحًتاـ 291اؼبشار إليو سابقا 29-91عبلقات العمل بعد تعديلها دبوجب القانوف رقم 

من قانوف عبلقات العمل، حيث أف  6-73إٔب  1-73إجراءات التسريح التأدييب اؼبنصوص عليها ُب اؼبواد 
ضرورة احًتاـ القواعد التنظيمية واؼبهنية داخل اؼبؤسسة، يربز تبٍت عقوبات تأديبية اليت تدخل ضمن السلطات 

اؼبستخدـ، واؽبدؼ الرئيسي من وجود نظاـ تأدييب داخل اؼبؤسسة ىو معاقبة التأديبية اؼبقررة قانونا من حق 
السلوؾ الذي يعرقل السَت اغبسن ؽبا، ُب حُت قبد أف القمع اعبنائي ليس فقط ُب إطار العمل وإمنا بصفة عامة 

التأديبية واعبزائية  يعاقب عن األفعاؿ والسلوكات اليت تسيء وتضر بالدرجة األؤب اجملتمع، فقد ذبتمع اؼبسؤوليتُت
عن نفس اػبطأ اؼبرتكب، لكن ال ديكن أف تتطابق العقوبتُت، حيث يكوف تسليط اعبزاء التأدييب دوف اؼبسالُت 
باعبزاء اؼبنصوص عليها ُب القانوف اعبزائي ىذا يعٍت، أف ارتكاب األخطاء اعبسيمة من قبل العامل، ال يكوف ؿببل 

ل، وإمنا خيضع للتسريح التأدييب، وإذا ًب ىذا التسريح ـبالفا لئلجراءات القانونية للمسؤولية اعبنائية ُب ؾباؿ العم
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أو االتفاقية، يكوف ؿببل لقياـ اؼبسؤولية اؼبدنية للمستخدـ أين يلتـز ىذا األخَت دبنح العامل تعويضا ماليا وإلغاء 
 .292قرار التسريح بسبب عدـ احًتاـ اإلجراءات

ب اقتصادية وتقنية ينجر عنها إهناء عبلقة العمل دوف تدخل ال إدارة العامل ُب الوقت ذاتو قد تربز أسبا
وال إدارة صاحب العمل ُب ذلك، والذي يتم ذلك عن طريق تقليص عدد العماؿ داخل اؼبؤسسة، حيث انو أدى 

ذي يستدعي التطور العلمي والتكنولوجي اغبديث إٔب ظهور عدة ازمات مالية واقتصادية تلحق باؼبؤسسة، األمر ال
اللجوء إٔب زبفيض العماؿ وتقليص عددىم، إال اف اؼبشرع اعبزائري قد نظم ىذه اؼبسألة من الناحية اعبزائية أيضا، 
فبالرغم من أنو أجاز للمؤسسة تقليص عدد العماؿ عندما تواجو أزمة أو ضائقة مالية اقتصادية، إال أنو قيد ىذا 

  .من قانوف عبلقات العمل 71و 70و 69اؼبواد  اغبق باحًتاـ وإتباع إجراءات نصت عليها
تطبيقا لو من خبلؿ نص اؼبادة  دعبلقة العمل جي اهناء وؾباؿ اؼبسؤولية اعبنائية من حيث ـبالفة قواعد

اليت تعاقب اؼبستخدـ الذي يلجأ إٔب تقليص عدد اؼبستخدمُت خرقا للقواعد  من قانوف عبلقات العمل146
بقوؽبا:"يعاقب كل من قاـ بتقليص عدد اؼبستخدمُت خرقا الحكاـ ىدا ة ؽبذه اغبالة واألحكاـ القانونية اؼبنظم

دج وتضاعف العقوبة حسب عدد العماؿ اؼبعنيُت دوف اؼبساس 5000أب 2000القانوف بغرامة مالية تًتاوح من 
تخدمُت اذا بٍت حبقوؽ العماؿ ُب اعادة ادماجهم"،لكن قد اجاز اؼبشرع ُب اغبقيقة فعل التقليص من عدد اؼبس

يح اال بعد ر على اسباب اقتصادية او اذا ًب على اساس تسيح صباعي للعماؿ اال انو الجيوز لو ازباذ ىذا قرار التس
تفاوض مع فبثلي العماؿ حوؿ موضوع التسريح واالجراءات اؼبتبعة ،كما ال جيوز لو عند قيامو بتقليص العماؿ 

امات جديدة ُب االصناؼ اؼبهنية اؼبعنية بالتقليص،ىذا ما جيعل اللجوء َب اماكن العمل نفسها أب استخد
اؼبساءلة  تتحقق عند ـبالفة ـبتلف االجراءات اليت جيب على اؼبستخدـ القياـ هبا قبل اللجوء أب موضوع 

من قانوف 71و70و69التقليص من عدد اؼبستخدمُت لديو،وىذه االجراءات و الشروط تضمنتها نصوص اؼبواد
من ىذا القانوف كل مستخدـ وقبل اؼببادرة ُب تسريح العماؿ السباب  70عمل،حيث الزمت اؼبادة عبلقات ال

اقتصادية،اللجوء أب ازباذ ؾبموعة من التدابَت و االجراءات تكوف من شاهنا التقليل من عدد التسرحيات اؼبتمثلة 
نصف اؼبدة القانونية للعمل،االحالة فيمايلي:زبفيض ساعات العمل ،االستخداـ اعبزئي بعدد ساعات ال تقل عن 

على التقاعد،ربويل العماؿ أب مؤسسات اخرى اذا وجدت امكانية لذلك وبعد اخذ موافقتهم واال يكوف  ؽبم 
من قانوف عبلقات العمل ظبحت 71اغبق ُب االستفادة من التعويض عن التسريح بسبب التقليص .بينما اؼبادة 
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سائل احملددة قانونا ،باف يقـو بتقليص عدد اؼبستخدمُت لكن وفقا ؼبعايَت ؿبددة للمستخدـ وبعد استنفاذ صبيع الو 
 ىيل اػباص بكل منصب عمل.أدبقتضى االتفاقية او االتفاؽ اعبماعي اؼبعموؿ بو يراعي فيو االقدمية و اػبربة والت

 مجال المسؤولية الجزائية من حيث اآلثار المترتبة عن سريان عقد العمل الفردي :الفرع الثالث
تعترب عبلقة العمل من العبلقات اليت تنشئ آثار مباشرة دبجرد اكتماؿ إجراءات إبرامها وفقا للشروط 

قوؽ والتزامات واألحكاـ اؼبنصوص عليها ُب القوانُت والنظم اؼبعموؿ هبا، وحبكم طبيعتها اػباصة، يًتتب عنها ح
على عاتق طرفيها، أين تشكل حقوؽ احد األطراؼ التزامات الطرؼ اآلخر، إال أنو ما ديكن مبلحظتو ُب ىذا 
اإلطار، ىو أنو توجد العديد من االلتزامات العقيدية منصوص بشاف ـبالفتها أحكاـ جزائية تكيفها على أهنا 

قياـ مسؤوليتو اعبزائية، ودراسة ؾباؿ اؼبساءلة اعبنائية من  جرائم سواء كانت ـبالفات أو جنح، ينجر عن ـبالفها
حيث اآلثار الناصبة عن عقد العمل، حيتاج إٔب ربديد حقوؽ والتزامات العامل )أوال( ٍب حقوؽ والتزامات صاحب 

 العمل أو اؼبستخدـ )ثانيا(.
 حقوق والتزامات العامل -أوال

من قانوف عبلقات العمل اغبقوؽ اليت يتمتع هبا العامل،  06و 05لقد تناوؿ اؼبشرع اعبزائري ُب اؼبادتُت 
من نفس القانوف فلقد نصت على االلتزامات أو الواجبات اؼبلقاة على عاتقو واليت سوؼ تقـو  07أما اؼبادة 

قد عاعبت اغبقوؽ األساسية  05بسردىا وربديد تلك اليت يعترب اإلخبلؿ هبا جردية معاقب عليها جزائيا. فاؼبادة 
والذي يشمل بدوره 293لو اليت يتمتع هبا كل عامل واليت تعرؼ هبا التشريعات العمالية اؼبعاصرة كحق أساسي

التفاوض اعبماعي واؼبشاركة ُب اؽبيئة اؼبستخدمة أين يثَت عرقلة فبارسة ىذا اغبق اؼبساءلة اعبنائية اؼبنصوص عليها 
م اؼبتضمن كيفيات فبارسة اغبق النقايب، وحقو ُب اؼبعدؿ واؼبتم 14-90ضمن الباب اػبامس من القانوف رقم 

واؼبسامهة ُب الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها، حيث خص اؼبشرع اعبزائري الباب  294اللجوء إٔب اإلضراب
اؼبتعلق دبمارسة اغبق ُب اإلضراب، بأحكاـ جزائية تطبق عند اؼبساس حبق  02-90السادس من القانوف رقم 

ك يكوف من حق العامل االستفادة من الضماف االجتماعي والتقاعد والتأمينات فبارسة اإلضراب، كذل
االجتماعية كالتامُت على اؼبرض والوالدة والعجز والوفاة دبا فيها التامُت عن حوادث العمل واألمراض اؼبهنية 

ؿ الفصل الثامن منو من خبل 07-88والوقاية الصحية واألمن وطب العمل اليت كفل ضبايتها اعبنائية القانوف رقم 
اػباص بالعقوبات، كما كفل تشريع العمل اعبزائري للعامل حقو ُب الراحة القانونية والعطل من الناحية اعبزائية من 

                                                           

المعدؿ  و المتمـ.   0882مف دستور سنة  52راجع المادة - 293 
. 0882مف دستور سنة    50راجع المادة - 294 



 الجزائية في إطار عالق ات العملاألحكام الخاصة بالمسؤولية                                    ألول  الباب ا

 

109 
 

من قانوف عبلقات العمل اليت تقيم اؼبسؤولية اعبزائية من خبلؿ ـبالفة األحكاـ  145و 144خبلؿ اؼبادتُت  
وضوع العطل السنوية واؼبرضية الطويلة األمد والعطل اؼبدفوعة دب اؼبتعلقة تلك  اؼبتعلقة بالراحة القانونية وكذلك

اليت نظمها اؼبشرع من خبلؿ الفصل الرابع من الباب الثالث من قانوف العمل ،ـبالفتها يرسم النموذج  األجر
انو:"يعاقب  من قانوف عبلقات العمل عل144االجرامي للمخالفات اؼبتعلقة هبذا االطار.حيث نصت اؼبادة 

وف اؼبتعلقة بالراحة القانونية دج كل مستخدـ خيالف احكاـ ىذا القان2000أب 1000بغرامة مالية تًتاوح من 
من نفس القانوف فنصت على انو:"يعاقب بغرامة 145يتكرر تطبيقها حسب عدد العماؿ اؼبعنيُت"،اما اؼبادة و 

ة وحسب عدد العماؿ اؼبعنيُت كل من خيالف احكاـ دجعلى كل ـبالفة معاين2000أب 1000مالية تًتاوح من 
حيوي نص اؼبادة 144اعبله"،و ما يستشفى من صياغة ىاتُت اؼبادتُت ىو اف نص اؼبادة 52أب38اؼبواد من 

قد اعترب اياـ الراحة االسبوعية واياـ  295من قانوف عبلقات العمل 35باعتبار اف اؼبشرع ُب ظل اؼبادة  145
اؼبستخدـ عن ـبالفتو 144االعياد و العطل ىي اياـ راحة قانونية ،و ىو ُب نفس الوقت يعاقب ُب ظل اؼبادة 

الحكاـ قانوف العمل اؼبتعلقة بالراحة القانونية ،ُب حُت كاف ديكن االكتفاء بنص جزائي واحد الجتناب 
من ىذا القانوف قد جرمت ـبتلف االخبلالت لبللتزامات اؼبنصوص عليها ُب اؼبواد  145التكرار.ودبا اف اؼبادة 

تكفل بتجرًن باقي صور السلوكات اؼباسة باحكاـ الراحة 144من قانوف العمل ،فاف نص اؼبادة 52أب38من 
اؼبتمثل  كامل ُب االسبوع  القانونيةاليت تعترب حق من اغبقوؽ القانونية اؼبقررة للعامل كحقو القانوين ُب الراحة ليـو

"اعبمعة"ُب ظروؼ العمل العادية واال فيمكن تاجيلها والتمتع هبا ُب يـو اخر اذا دعت لذلك ضرورة  ُب يـو
اقتصاديةعلى اف يؤخذ بالتناوب بُت العماؿ مراعاة للمصلحة العامة ،و حقو ُب التعويض عن العمل ُب ىذه 

نب حقو ُب العمل لساعات اضافية ُب حدود ما يقرره القانوف .وبالرجوع االياـ براحة تعويضية فباثلة ؽبا،أب جا
من قانوف عبلقات العمل ،نبلحظ من خبللو باف اؼبشرع تكفل بتجرًن سلوكات ؿبددة ُب  145أب نص اؼبادة 

من نفس القانوف عن طريق االحالة اليها،حيث نصت ىذه اؼبواد ُب اغلبها على حقوؽ  52أب 38اؼبواد من 
رىا القانوف لصاّب العماؿ باستثناء بعض اغباالت ،ىو ما يستشفى من خبلؿ توظيف عبارة "كل من اق

خيالف"فهو بذلك خياطب اؼبستخدـ والعامل معا،اذف قد تشكل االحكاـ اؼبنصوص عليها ُب ىذه اؼبواد حقوؽ 
 وُب نفس الوقت التزامات تقع على عاتق الطرفُت اؼبتمثلة فيمايلي: 
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ستخدـ و العامل باحًتاـ قرار الوإب الذي حيدد من خبللو اياـ الراحة االسبوعية اػباصة جبميع العماؿ التزاـ اؼب-
او البعض منهم ُب اؽبياكل او مؤسسات التجارة بالتجزئة اخذا بعُت االعتبار ما تستدعيو متطلبات وحاجات كل 

 مهنة.
يوما مدفوعة االجر و ىو حق غَت قابل للتنازؿ  30حق العامل القانوين ُب االستفادة من عطلة سنوية ؿبددة ب-

 عنو بعضا او كبل باعتباره من النظاـ العاـ.
اياـ 10كما يكوف اؼبستخدـ ملزما دبنح العامل الذي يزاوؿ نشاطو ُب واليات اعبنوب عطلة اضافية ال تقل عن –

 فاقية او االتفاؽ اعبماعي اؼبعموؿ بو.مل الواحدة مع ترؾ مهمة ربديد كيفية منحها أب ما تقرره االتععن سنة ال
اغبق ُب سبديد العطلة الرئيسية لصاّب العماؿ الذين يزاولوف نشاطات و اشغاؿ خطَتة وشاقة تتسبب دبتاعب -

بدنية او نفسية ،كما يضمن القانوف لو حق االستفادة من العطل اؼبرضية مدفوعة االجر دبا يعادؿ مرتب شهر  
 كامل 

 روؼ ملحة تقتضيها اػبدمة.ظذي يوجد ُب فًتة العطلة بتلبية طلب استدعائو الستئناؼ عملو لالتزاـ العامل ال-
يلـز اؼبستخدـ بعدـ تعليق عبلقة العمل وال بقطعها عندما يكوف العامل ُب فًتة العطلة السنوية ،كما يكوف من -

 اؼبرضية و اغبقوؽ اؼبرتبطة هبا. حق العامل وقف سرياف عطلتو السنوية مىت كاف بامكانو االستفادة من العطلة
التزاـ اؼبستخدـ بدفع اجر الشهر الثاين عشر للعامل عند حلوؿ اجل استحقاقو باعتباره من النظاـ العاـ،تقتضي -

باف تكوف العطلة السنوية مدفوعة االجر و يساوي تعويضها اعبزء الثاين عشر من االجر الذي يتقاضاه العامل 
 ُب ضوء السنة السابقة ؽبا.                                                                                  خبلؿ السنة اؼبرجعية او

ولقد أقر اؼبشرع اعبزائري وُب نفس الوقت حقوقا اخرى يستفيد منها العامل إٔب جانب اغبقوؽ األساسية 
، 296دائما من نفس القانوف أي قانوف عبلقات العمل 06اؼبكفولة لو دستورا وقانونا، واليت نصت عليها اؼبادة 

فل للعامل اغبماية اؼبدنية واعبزائية من أي سبييز ُب الشغل أو ُب منصب العمل من خبلؿ نص اؼبادة  اليت تك
وحقو ُب الًتقية والتكوين خبلؿ العمل، إٔب جانب استفادتو من اػبدمات االجتماعية وصبيع اؼبنافع اؼبرتبطة  142

عمل ارتباطا نوعيا، ىذا ما يسمح بتكريس اؼبسؤولية اؼبدنية واؼبسؤولية اعبنائية لصاحب العمل عند بعقد ال
اإلخبلؿ بتلك اغبقوؽ اليت تعترب التزاـ على عاتقو عندما يكوف مقرر بشأنو نص قانوين يكفيو على انو جردية 

ولية اعبزائية لصاحب العمل ُب نفس الوقت تستحق العقاب، اإلخبلؿ هبا يؤدي إٔب قياـ اؼبسؤولية اؼبدنية واؼبسؤ 
اؼبشار إليها  07أما بالنسبة للواجبات أو االلتزامات اؼبلقاة على عاتق العامل اذباه اؼبستخدـ فلقد حددهتا اؼبادة 
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،واليت تتمثل بالدرجة األؤب ُب التزاـ العامل بتنفيذ العمل اؼبوكل إليو بعناية مع بذؿ ما لديو من قدرات 297سابقا
قبازه، على يتم تنفيذه بصفة شخصية ألف شخصية العامل تكوف ؿبل اعتبار ُب عبلقة العمل، واف يقـو بطاعة ال

صبيع األوامر والتعليمات الصادرة عن السلطة السلمية اليت يعينها اؼبستخدـ، مع ضرورة اغبفاظ على أسرار العمل 
 اطلع عليها أثناء تنفيذ لعملو وإال تقـو مسؤوليتو اعبنائية وعدـ إفشائها للغَت واليت تتعلق بالوثائق واؼبعلومات اليت

على أساس جردية إفشاء السر اؼبهٍت اؼبعاقب عليها ُب ظل قانوف العقوبات، إٔب جانب التزامو بعدـ فبارسة أي 
لوجود لو مصلحة مباشرة وغَت مباشرة على  298نشاط صناعي أو ذباري يتعارض مع مصاّب صاحب العمل،

ركة أو اؼبؤسسة اؼبنافسة، مع سبتعو بقابلية خضوعو إٔب صبيع أنواع الرقابة الطبية اليت تتم ُب إطار طب مستوى الش
واجب العمل، ومراعاة صبيع التدابَت اػباصة بالرقابة الصحية واألمن اؼبعموؿ هبا دبوجب التشريع والتنظيم ال

 مسؤوليتو اؼبدنية. ينجم عن إخبللو بتلك االلتزامات العقدية قياـ  ث، حيالتطبيق
 حقوق و التزامات المستخدم -ثانيا

كطرؼ ثاين ُب ىذه العبلقة، فيما   هال خيتلف صاحب العمل بدوره عن العامل ُب ىذا اجملاؿ، باعتبار 
، 299خيص التمتع حبقوؽ والتقيد بااللتزامات أو واجبات يفرضها عقد العمل ماداـ انو من العقود اؼبلزمة للجانبُت

ا اتفق عليو ا ؼبالتزاـ يقع على عاتق صاحب العمل ينطلق من ضرورة التنفيذ السليم للعقد وفق حيث قبد أىم
فاؼبستخدـ ملـز بتوفَت الوسائل واألدوات الضرورية لقياـ العامل بالعمل اؼبوكل إليو وربسُت ظروفو، وسرياف ،

فَت اغبماية واألمن ُب ؿبيط العمل من اجل األحكاـ القانونية والتنظيمية يًتتب عنها ضرورة أف يلتـز اؼبستخدـ بتو 
ضباية العامل من األخطاء اؼبهنية، وسبكينو من فبارسة حقو ُب اإلضراب والنشاط النقايب، واحًتاـ اغبياة الشخصية 

مدفوعة األجر احملددة ُب  ياباتواػباصة بو وعدـ اإلساءة إليو، إٔب جانب السماح لبعض الفئات من العماؿ بغ
 من قانوف عبلقات العمل.  54ظل اؼبادة 

وعند اإلخبلؿ هبذا االلتزاـ 300وؿ أجل استحقاقو،حليلتـز اؼبستخدـ كذلك بدفع األجر وتسديده عند 
من قانوف عبلقات العمل، وبالتإب يتعُت  150لمساءلة اعبنائية وتسليط  العقوبة اؼبقررة ُب اؼبادة لالقانوين يتعرض 

نسبة للعامل إما الوفاء بالتزاماتو أو إثبات عدـ الوفاء هبا بالطرؽ واألساليب على صاحب العمل كما ىو الشأف بال
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باإلضافة إٔب ذلك يكوف ملزما باؼبسامهة ُب الضماف 301القانونية اؼبنصوص عليها كالقوة القاىرة أو اإلعسار...
ُب الوقت ذاتو، 302 21-06أين خصص اؼبشرع فصبل كامبل ؼبعاقبة ـبالفو أحكاـ القانوف رقم  االجتماعي أيضا

يتمتع اؼبستخدـ جبملة من اغبقوؽ واالمتيازات، واليت ذبسد أىم االلتزامات اؼبلقاة على عاتق العامل، كحقو مثبل 
ُب اإلشراؼ والتوجيو والرقابة واإلدارة وتنظيم شؤوف العمل دبا يضمن األمن والنظاـ واستقرار العمل داخل 

ليط جزاءات تأديبية اليت ديكن أف تكوف ؿببل للمساءلة اعبنائية اؼبؤسسة، ويتمتع صاحب العمل بصبلحية تس
اليت قد تؤدي إٔب تسليط عليو عقوبات تأديبية وجزائية،  303عندما يقـو العامل بارتكاب بعض األخطاء اعبسيمة

دييب عن ارتكاب ـ ال حيوؿ دوف تطبيق التعويض اؼبدين أو اعبزاء التأر ألنو ُب الواقع إف توقيع اعبزاء اعبنائي على اجمل
ُب تطبيق ىده اعبزاءات اد لكل منها ىدفو و اثاره اػباصة ،فقد خيضع  نفس اعبردية، حيث ال يتعارض اعبمع

مثبل إٔب جزاء جنائي نتيجة الرتكابو اعبردية، ويكوف ُب نفس الوقت عرضة اللتزامو بالتعويض اؼبدين عن  العامل 
وجود إمكانية خضوعو للجزاء التأدييب عليو، عندما تتوافر الشروط الضرر الناتج عنها اذباه الغَت، إٔب جانب 

القانونية البلزمة لتحقق ذلك مثبل عندما يقـو العامل بافضاء معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرؽ 
للعمل فإٔب الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة اؼبستخدمة، كذلك عندما يشارؾ ُب توقف صباعي أو تشاور 

جانب قياـ مساءلتو التأديبية، تقـو أيضا اؼبساءلة اعبنائية كذلك بتسليط عليو العقوبة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
اؼبتعلق بالوقاية من النزاعات اعبماعية ُب العمل وتسويتها وفبارسة اغبق ُب  02-90من القانوف رقم  55

مسؤوليتو اعبزائية إٔب جانب نظَتهتا التأديبية، عندما يقـو بارتكاب  كما ديكن أف تقـو  .اإلضراب اؼبشار إليو سابقا
من نفس القانوف، أو يكوف  56عمل من أعماؿ العنف الذي من شانو عرقلة حرية العمل واؼبعاقب عليو ُب اؼبادة 
دائما من نفس القانوف أي  57ىذا العنف هبدؼ اؼبساس باغبق ُب فبارسة اإلضراب حسب ما نصت عليو 

اؼبعدؿ واؼبتمم، ويعاقب كذلك نتيجة فبارسة العنف ضد مفتش العمل بتسليط عليو  02-90لقانوف رقم ا
من القانوف  23من قانوف العقوبات رجوعا إٔب نص اؼبادة  148و 144اعبزاءات اؼبنصوص عليها ُب اؼبادتُت 

تكاب خطأ جسيم يًتتب عنو التسريح ار ف ،اؼبعدؿ واؼبتمم واؼبتعلق دبفتشية العمل اؼبشار إليو سابقا 03-90رقم 
 التأدييب دوف أف يؤدي ذلك إٔب اؼبساس بالعقوبة اؼبقررة على نفس اػبطأ ُب القانوف اعبزائي.
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ويثبت للمستخدـ صبلحية وضع النظاـ العاـ الداخلي أيضا إال أف ىذه األخَتة تكوف غَت مطلقة بل 
ظيمية لتحقيق االنسجاـ وضماف عدـ تعسف صاحب ُب ىي مقيدة ببعض اإلجراءات واألحكاـ القانونية والتن

وضع بنوده، من خبلؿ وجود إمكانية مشاركة فبثلي العماؿ ُب وضع ؿبتواه وعرضو على مفتشية العمل للمصادقة 
وعند ـبالفة ىي األحكاـ واإلجراءات يتعرض اؼبستخدـ اؼبساءلة  304عليو وإيداعو لدى كتابة ضبط احملكمة

اليت قضت بتسليط غرامة 305من قانوف عبلقات العمل 147العقوبة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة  اعبنائية وتطبق عليو
دج كل من خالف احكاـ ىذا القانوف اؼبتعلقة بوجوب ايداع النظاـ الداخلي 2000أب 1000مالية تًتاوح من 

قات العمل على من قانوف عبل77لدى مفتشية العمل ولدى كتابة ضبط احملكمة اؼبختصة،ولقد عرفت اؼبادة 
انو:"وثيقة مكتوبة حيدد فيها اؼبستخدـ لزوما القواعد اؼبتعلقة بالتنظيم التقٍت للعمل والوقاية الصحية و االمن 
واالنضباط" ،فالقانوف الـز اؼبستخدـ باعداد نظاـ داخلي للمؤسسة الذي يشرؼ عليها واليت تشغل عشرين 

تشية العمل اؼبختصة اقليميا خبلؿ شبانية اياـ للمصادقة عليو ( عامبل فاكثر  ،وىو ملـز بايداعو لدى مف20)
،كما انو يعترب ساري اؼبفعوؿ ابتداءا من تاريخ ايداعو لدى كتابة ضبط احملكمة اؼبختصة اقليميا ،فاؼبساءلة اعبنائية 

اف اؼبادة من قانوف عبلقات العمل زبص  فقط اؼبؤسسات اليت تشغل عشرين عامبل فاكثر،ُب حُت 147ُب اؼبادة 
(  عامبل من اعداد نظاما داخليا حسب 20من نفس القانوف اجازت للمؤسسة اليت تشغل اقل من) 76

عبلوة عن ذلك فصاحب العمل يتمتع بامتياز إصدار تعليمات داخلية هتدؼ إٔب خصوصية النشاط اؼبمارس .  
 تنظيم أو االتفاقيات اعبماعية.تنظيم بعض اؼبسائل اؼبرتبطة بالعمل ُب حدود ما نص عليو التشريع أو ال

 المسؤولية الجزائية في إطار عالقة العمل الجماعية :يالمبحث الثان
، ال ذبد ؾباؿ تطبيقها عندما يكوف عقد العمل يتسم الفرديةإف اؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار عبلقة العمل 

الرغم من إبراـ عقد عمل بينهما فإف شروط بالفردية باعتباره عقد قائم بُت العامل واؼبستخدـ فقط، غَت انو على 
ىذا العقد قد تكوف عرضة للتغيَت ُب فًتة الحقة، فقد يطرأ أثناء تنفيذ العقد ما يفضي إٔب تغيَت بعض شروط،  
كما لو قبل صاحب العمل االستجابة إٔب بعض اؼبتطلبات اؼبشًتكة لعمالو، فيرـب معهم عقد عمل صباعي على 

ية، تكوف من شاهنا إضافة مزايا ٓب ينص عليها العقد الفردي، لتحقيق التكافؤ ُب القدرة شكل اتفاقية عمل صباع
ؿ من اؿ كجماعة يشكل طرفا، وهبذا حيقق العماؿ وأصحاب العمل، ألف تكتل العماعلى التفاوض بُت العم

تكتل العماؿ وقوة  خبلؿ االتفاقية اعبماعية للعمل مكاسب ٓب يكن ؽبم اف حيققوىا بعقودىم الفردية، من خبلؿ
                                                           

مف  ؽ ع ع.  08راجع المادة - 304 
مف ؽ ع ع. 010راجع المادة - 305 
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ودراسة اؼبسؤولية اعبنائية ُب 306صاحب العمل ُب مناقشة تلك الشروط اليت ترـب دبقتضاىا عقود العمل الفردية،
ؾباؿ العمل يتطلب حتما توضيح وإزالة الغموض الذي حيـو حوؿ ىذا النوع من التعاقد اعبماعي واجملسد ُب 

اء كاف ذلك من خبلؿ ربديد ماىيتها واألحكاـ والشروط اؼبتعلقة االتفاقيات أو االتفاقيات اعبماعية للعمل سو 
بإعدادىا، واليت عند زبلفها يؤدي ذلك إٔب انتقاء اؼبساءلة اعبنائية لعدـ وجود اتفاقية صباعية للعمل باؼبعٌت 

نتيجة  القانوين والتنظيمي اؼبعموؿ بو لذلك ىذا من جهة ومن جهة أخرى رسم أبعاد ىذه اؼبسؤولية عند ربققها
اإلحبلؿ بالتزاـ قانوين، فبا يضفي عليها خصوصية مزدوجة سبيزىا عن بقية اؼبساءالت اعبنائية احملققة ُب إطار 
اتفاقيات صباعية أخرى، عليو سنقـو بدراسة ىذا اؼبوضوع من خبلؿ قسمُت: القسم األوؿ يتعلق بتحديد ماىية 

دىا )اؼبطلب األوؿ( أما القسم الثاين فسوؼ ينصب على رسم االتفاقية اعبماعية للعمل واألحكاـ اؼبتعلقة بإعدا
 أبعاد اؼبسؤولية اعبنائية ُب إطار االتفاقية اعبماعية للعمل )اؼبطلب الثاين(.

 ماىية اتفاقية العمل الجماعية واألحكام المتعلقة بإعدادىال: المطلب األو 
عبلقات العمل الفردية من الناحية اعبزائية إف التشريع العمإب اغبديث، ٓب يكتف كما قلنا سابقا بتنظيم 

معاقبة ـبالفات اإلخبلؿ من خبلؿ  فحسب، بل امتدت اؼبسؤولية اعبنائية إٔب عبلقات العمل اعبماعية أيضا، 
بااللتزامات القانونية الناشئة عنها من جهة واؼبتعلقة بإجراءات إبرامها من جهة أخرى، أين ربل اإلرادة اعبماعية 

وع من التعاقد ؿبل اإلرادة الفردية ُب وضع وتنظيم شروط العمل وضوابطو وظروفو، حيث تتجسد صور ُب ىذا الن
ىذه العبلقة اعبماعية اليت تقـو أساسا بُت فبثلي العماؿ وبُت صاحب عمل أو أصحاب العمل ُب إبراـ وتنفيذ 

لعمل وربديد ماىية اتفاقية العمل االتفاقية اعبماعية خاصة، إضافة إٔب طرؽ ووسائل حل النزاعات اعبماعية ل
اعبماعية ىو موضوع لو أمهية كبَتة ُب دراستنا ىذه، تتجلى ُب انو يساىم ُب فهم ىذا النوع من ناحية، ومن 
ناحية أخرى، إف االتفاقية اعبماعية ُب األساس ىي عقد، وجوده يكوف متوقف على توافر األحكاـ والشروط 

خلفها ينعدـ العقد وتنعدـ معو اؼبساءلة اعبنائية ُب ىذا اإلطار أيضا، إذف عقد اؼبقررة إلعداده قانونا، حيث بت
العمل اعبماعي ىو اآلخر حيتاج ُب أسسو إٔب ربديد ماىية اتفاقية العمل اعبماعية )الفرع األوؿ( واألحكاـ 

 اؼبتعلقة بإعدادىا )الفرع الثاين(.
 
 

                                                           
،  6008،  دار الخمدونية  ،  الجزائر ،   00أنظر:بف عزوز بف صابر،الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري،  طبعة -306
 .021ص
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 ماىية اتفاقية العمل الجماعيةل: الفرع األو 
تعترب اتفاقية العمل اعبماعية، من أىم األساليب اعبماعية ُب تنظيم عبلقات العمل، باعتبار أهنا اتفاؽ 
مرـب بُت اؼبنظمات النقابية للعماؿ وصاحب عمل أو ؾبموعة أصحاب العمل، هبدؼ تنظيم شروط وظروؼ 

تتضمن عنصر اغبوار والتعاوف بُت  العبلقات اؼبهنية داخل اؼبؤسسة، حيث تربز أمهية ىذه األخَتة من خبلؿ اهنا
العماؿ أو اؼبستخدمُت لتحقيق اكرب قدر فبكن من اؼبميزات لصاّب العماؿ وأصحاب العماؿ أيضا، ودراسة ماىية 

 اتفاقية العمل اعبماعية، ربتاج بدورىا إٔب ربديد مفهومها )أوال( واػبصائص اليت تتسم هبا )ثانيا(.
 اعيةمفهوم اتفاقية العمل الجم -أوال

لقد نظم التشريع العمإب اعبزائري موضوع "االتفاقيات أو االتفاقيات اعبماعية للعمل" من خبلؿ الباب 
اؼبتضمن عبلقات العمل، أين قاـ بتحديد أطرافها وؿبتواىا وكيفية تنفيذىا،  11-90السادس من القانوف رقم 

عندما تتطابق والنموذج القانوين اؼبقرر ؽبا، إال وخصها أيضا بأحكاـ جزائية تطبق على من يقـو دبخالفة أحكامها 
أف اؼبشرع اعبزائري عنوف ىذا الباب ب"التفاوض اعبماعي" ُب حُت رأى البعض بأنو كاف من األفضل عنونتو 

ع "االتفاقيات أو االتفاقيات اعبماعية"، باعتبار أف كل الفصوؿ اليت احتواىا ىذا األخَت، تعلقت هبذا اؼبوضو ػػػػػػػػػػػػب
وليس بالتفاوض اعبماعي فقط، وبالتإب كاف على اؼبشرع اعبزائري االقتداء دبا ذىبت إليو بعض التشريعات 

 308وما ذىب إٔب التشريع الفرنسي كذلك.307العربية
من قانوف عبلقات العمل على أهنا: "اتفاؽ  114حيث عرؼ اؼبشرع "اتفاقية العمل اعبماعية ُب اؼبادة 

 شروط التشغيل والعمل فيما خيص فئة أو عدة فئات مهنية. مكتوب مدوف يتضمن ؾبموع
االتفاؽ اعبماعي اتفاؽ مدوف يعاِب عنصرا معينا أو عدة عناصر ؿبددة من ؾبموع شروط التشغيل 

 والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية ومهنية وديكن أف يشكل ملحقا االتفاقية اعبماعية...".

                                                           
307

لقد عنوف تشريع العمؿ التونسي الباب الثالث منو ب:"االتفاقيات الجماعية لمعمؿ"،ونفس العنواف استعممو تشريع العمؿ  -  
 الموريطاني مف خالؿ بابو الثاني

 لقد أطمؽ المشرع الفرنسي عمى باب الثالث قانوف العمؿ عنواف:"االتفاقيات و االتفاقيات الجماعية لمعمؿ، أي: - 308
 " titre III : « Conventions et accords collectifs de travail »" 
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حيث عرفها جانب من 309ريفات الفقهية اؼبتعلقة باتفاقية العمل اعبماعية،ُب اؼبقابل لقد تعددت التع
الفقو بأهنا: "ذلك التنظيم اعبماعي او اؼبشًتؾ لشروط العمل وظروفو بُت التمثيل النقايب للعماؿ وصاحب أو 

 أصحاب العمل دبا يكفل شروطا أو مزايا أو ظروفا أفضل".
اعبزائري قد مّيز بُت االتفاقية اعبماعية اليت تعاِب ؾبموع شروط وما يبلحظ ُب ىذا اجملاؿ أف اؼبشرع 

العمل والتشغيل والضمانات االجتماعية، وبُت االتفاؽ اعبماعي الذي يعاِب عنصرا معينا أو بعض العناصر من 
ت ؾبموع ىذه الشروط كما ديكن أف يكوف ملحقا لبلتفاقية اعبماعية، وقد ترـب ىذه االتفاقيات أو االتفاقا

اعبماعية مهما كاف مستوى التفاوض ؿبليا أو جهويا أو وطنيا، حيث سبثل ُب ؾبموعها وسيلة تنافس مشروع فيما 
ىذا يعٍت أف التشريع اعبماعي مقتديا ُب ذلك بالتشريع 310بُت اؼبؤسسات لتحسُت شروط العمل واألجور،

 311الفرنسي.
حوؿ موضوع االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي، يتم بناء على طلب من احد الطرفُت بواسطة  والتفاوض

عباف ـبتلطة متساوية األعضاء، تتكوف من عدد مساو من فبثلي النقابيُت للعماؿ وعدد من اؼبستخدمُت، يتم 
 312انتداهبم من طرؼ الذين ديثلوهنم.

برزىا اعبوانب االجتماعية واالقتصادية والقانونية، ولعقد العمل اعبماعي أمهية كبَتة ُب جوانب عدة أ
فاألمهية االجتماعية لعقد العمل اعبماعي تربز من خبلؿ إزالة أسباب النزاع واػببلؼ بُت العماؿ وأصحاب 
العمل، األمر الذي يعمل بدوره على توفَت السبلـ والوئاـ االجتماعي بُت طبقات اجملتمع وحيقق االنسجاـ بُت 

عة ُب اجملتمع، فهو يؤدي إٔب ضباية العماؿ وربقيق مزايا تفوؽ عن تلك اليت يوفرىا ؽبم القانوف شرائح واس
.ولعقد العمل اعبماعي أمهية اقتصادية أيضا تكمن ُب توحيد شروط العمل األمر الذي يؤدي إٔب تقليل 313نفسو

افسة كذلك بُت أصحاب العمل وربقيق اؼبنافسة بُت العماؿ وبالتإب ذبنب ىؤالء أضرار ىذه األخَتة، ودينع اؼبن
اؼبساواة العمالية، فهو عقد يعمل ويسعى إٔب إجياد نوع من الًتابط بُت ظروؼ العمل والتطورات االقتصادية 

                                                           
أما جانب آخر مف الفقو،عرؼ االتفاقية الجماعية بأنيا:"اتفاؽ مبـر بيف صاحب العمؿ او مجموعة أصحاب العمؿ تنظيـ نقابي -  309

 نات االجتماعية"أو مجموعة مف التنظيمات النقابية الممثمة لمعماؿ بيدؼ تحديد شروط العمؿ إلى جانب الضما
.082انظر:بشير ىدفي،  المرجع السابؽ ،  ص- 310 

  6000،  دار الخمدونية  ،  الجزائر،  00أنظر:بف عزوز بف صابر،  الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري،   طبعة -311
 .20،ص
مف ؽ ع ع. 062راجع المادة - 312 

،  6009، دار الحامد لمنشر و التوزيع ، األردف ، 00، طبعة  أنظر :ىيثـ حامد المصاروة  ،  المنتقى في شرح قانوف العمؿ-313
 .688ص
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اؼبتبلحقة. أما األمهية القانونية لعقد العمل اعبماعي فهي تربز من خبلؿ أف ىذا األخَت يعمل على تطوير قواعد 
ا سبليو ظروؼ العمل السيما إذا ما ًب من خبللو التطرؽ إٔب العقبات والصعوبات اليت تواجو العمل وجعلو مواكبا ؼب

أطراؼ العمل، وىو يساعد أيضا على سد النقص التشريعي ُب حاؿ تغَت ظروؼ العمل، ذلك انو سيجد ؾباال 
من ظروؼ، كماأف إبراـ واسعا للتطبيق على عقود العمل الفردية إٔب حُت تصدي اؼبشرع إٔب معاعبة ما يستجد 

عقود العمل اعبماعية تساىم ُب حسم الكثَت من النزاعات بُت العماؿ أو أصحاب العمل وبالتإب زبفيف العبء 
 314عن كاىل القضاء.

 خصائص اتفاقية العمل الجماعية -ثانيا
فيها مع تتسم اتفاقية العمل اعبماعية أو عقد العمل اعبماعي، بالعديد من اػبصائص اليت قد يشًتؾ 

غَته من العقود، السيما عقد العمل الفردي، وتتجسد أبرز اػبصائص اليت يتميز هبا عقد العمل اعبماعي فيما 
 يلي:

 الصفة التعاقدية:أ(
ترـب اتفاقية العمل اعبماعية بُت منظمة نقابية أو أكثر بُت صاحب عمل أو أكثر أو منظمة فبثلة 

أف سبثيل العماؿ ُب ىذه االتفاقية يكوف عن طريق نقابة أو أكثر من ألصحاب العمل، ويستفاد من ذلك، توضيح 
الصدفة اعبماعية فيو، إذ ديكن أف يقـو  النقابات العمالية، أما من جانب أصحاب العمل، فبل يشًتط توافر

االتفاقية صاحب عمل واحد بإبراـ اتفاقية عمل صباعية مع نقابة عمالية، على انو ال يوجد ما دينع من إبراـ ىذه 
بواسطة إحدى نقابات أصحاب العمل، ويبقى عقد العمل اعبماعي بدوره خاضعا ؼببدأ "حرية التعاقد"، فيكوف 
لطرفاه تنظيم أي موضوع يتعلق بشروط العمل وظروفو لكن شرط أال يتضمن ذلك اإلخبلؿ باألحكاـ اآلمرة 

طرفُت يكوف نابعا عن إرادتيهما، أي إرادة  ، فبا جيعل عقد العماؿ اعبماعي اتفاؽ يرـب بُت315لقانوف العمل
 العماؿ وصاحب العمل أو من ديثلهم.

 الصفة الجماعية للعقد:ب(
ال يتصور وجود عقد عمل صباعي إال إذا كاف أحد أطرافو ؾبموعة من العماؿ أو من ديثلهم كالنقابات، 

ثر أو جهة سبثلهم كالنقابة وبغض النظر عن الطرؼ اآلخر، حيث يكوف كما قلنا صاحب العمل واحد أو أك
 مثبل.

                                                           

.200أنظر :ىيثـ حامد المصاروة ،  المرجع السابؽ  ،  ص - 314 
.680أنظر :ىيثـ حامد المصاروة،  المرجع السابؽ  ،  ص - 315 
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بناءا عليو، ال يعد عقدا صباعيا إذا ما أبرمو عامل أو عاملُت، بل البد من وجود ؾبموعة من العماؿ، 
حيث جيب على األطراؼ اؼبوقعة على العقد، االلتزاـ باحًتاـ بنوده واألحكاـ الواردة فيو، إٔب جانب االمتناع عن 

 و إعاقة تنفيذ العقد أو إعاقة االلتزامات الناشئة دبوجبو كاإلضراب مثبل.أي تصرؼ صباعي يكوف من شان
 : الشكلية في عقد العمل الجماعيج(

وإال كاف ىذا  316إف قانوف العمل والنعقاد عقد العمل اعبماعي، يشًتط أف يكوف مكتوبا )خطيا(،
ب على اؽبيئات اؼبستخدمة أف من قانوف عبلقات العمل على انو : "جي 119العقد باطبل، حيث نصت اؼبادة 

تقـو بإشهار كل االتفاؽ اعبماعي اليت تكوف طرفا فيها ُب أوساط صباعات العماؿ اؼبعنيُت، وتوضع نسخة من 
االتفاقات اعبماعية دوما ربت تصرؼ العماؿ وُب موضوع فبيز ُب كل مكاف عمل"، ىذا ما دييزه عن عقد العمل 

ة معينة، فعقد العمل اعبماعي ىو دبثابة الشريعة العامة الواجب احًتامها الفردي، أين ال يشًتط إلبرامو شكلي
سواء كاف عقد العمل الفردي سابقا ُب إبرامو للعقد اعبماعي أو الحقا لو، لكن بشرط أف يكوف عقد العمل 

عند إبراـ  الفردي مشموال ُب نطاؽ العقد اعبماعي، أي أف أحكاـ عقد العمل اعبماعي ال ذبد ؾباال للتطبيق إال
 عقود عمل فردية، ىنا ديكننا القوؿ بأف اتفاقية العمل اعبماعية ىي: "دستور عقود العمل الفردية".

 األحكام المتعلقة بإعداد اتفاقية العمل الجماعية :الفرع الثاني
ربكم  االتفاقية اعبماعية وباعتبارىا عقد باؼبفهـو الكبلسيكي، زبضع ىي األخرى إٔب القواعد العامة اليت

إبراـ العقود وصحتها، فباإلضافة إٔب الشروط العامة الواجب توافرىا لضماف صحة العقد، فإف االتفاقية اعبماعية 
تستوجب ربقق شروط أحكاـ خاصة هبا تضمن صحتها ونفاذىا، فبعض ىذه األحكاـ وردت ُب ظل أحكاـ 

 114-90ُب ظل أحكاـ القانوف رقم  اؼبتضمن عبلقات العمل، والبعض اآلخر نص عليو 11-90القانوف رقم 
اؼبتعلق بكيفيات فبارسة اغبق النقايب اؼبشار إليو سابقا، حيث قيد اؼبشرع اعبزائري إعداد االتفاقية اعبماعية ُب 
ؾباؿ العمل، بتوافر شروط موضوعية تتعلق بأطراؼ وؿبتوى ىذه األخَتة، وشروط شكلية تتمثل ُب كتابة االتفاقية 

ها وشهرىا، زبلفها أو اإلخبلؿ هبا يؤدي إٔب ـبالفة األحكاـ واإلجراءات اؼبنظمة ؽبا، وبالتإب اعبماعية وتسجيل
قياـ اؼبسؤولية اعبنائية ؼبخالفها، وعليو فإف دراسة ىذه األحكاـ اػباصة، تتطلب التعرض بداية إٔب ربديد الشروط 

 ربديد الشروط الشكلية البلزمة لذلك )ثانيا(. اؼبوضوعية البلزمة إلعداد االتفاقية اعبماعية للعمل )أوال(، ٍب
 

                                                           
ال منيما االتفاؽ الجماعي مف ؽ ع ع عمى انو:"يقدـ طرؼ التفاوض الجماعي أو الطرؼ األكثر استعجا 062نصت المادة  - 316

 فور إبرامو،قصد تسجيمو فقط لدى مفتشية العمؿ و كتابة ضبط المحكمة..."
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 الشروط الموضوعية الالزمة إلعداد االتفاقية الجماعية للعمل -أوال
تتفق التشريعات اؼبقارنة ومنها تشريع العمل اعبزائري، على ؾبموعة من الشروط اؼبوضوعية الواجب 

ضماف شرعية تسليط قواعد التجرًن والعقاب اؼبتعلقة توافرىا لضماف صحة االتفاقية اعبماعية اؼبربمة، وبالتإب 
(، ومنها ما يتعلق دبوضوع االتفاقية أدبخالفة أحكامها ُب ىذا اإلطار، واليت منها ما يتعلق باألطراؼ )

 (.باعبماعية)
 الشروط الموضوعية المتعلقة بأطراف االتفاقية الجماعية:(أ

ة ُب: اؼبستخدمُت واؼبمثلُت النقابيُت للعماؿ إذا أبرمت لقد حصر تشريع العمل أطراؼ االتفاقية اعبماعي
ىذه االتفاقية داخل نفس اؽبيئة اؼبستخدمة وقد يتم إبرامها بُت ؾبموعة مستخدمُت أو منظمة أو عدة منظمات 

 317نقابية سبثيلية للمستخدمُت من جهة، أو منظمة أو عدة منظمات نقابية سبثيلية للعماؿ من جهة أخرى.
اؼبشرع اعبزائري بالنسبة للعماؿ ضرورة توافر الصفة اعبماعية، أي البد أف يتم سبثيلهم من حيث اشًتط 

قبل منظمتهم النقابية، ؼبا ؽبا من سلطة على العماؿ اؼبنضمُت إٔب عضويتها وؼبقدرهتا على التفاوض مع صاحب 
 عن االتفاقية.العمل، األمر الذي خيوؽبا السلطة والقدرة على فرض احًتاـ القواعد الناشئة 

وفبثلي العماؿ ليسوا ىم اؼبمثلُت النقابيُت، فممثلو العماؿ ىم أعضاء ينتخبهم العماؿ قصد اؼبشاركة ُب 
عامل على األقل أو بواسطة عبنة  20اؽبيئة اؼبستخدمة، بواسطة مندوب العماؿ ُب كل مكاف عمل حيتوي على 

ويتم انتخاب مندويب العماؿ وفق إجراءات 318ستخدمة،مشاركة تضم أكثر من مندوب على مستوى مقر اؽبيئة اؼب
على أف يتمتع 319دقيقة وخاصة زبتلف عن تلك اإلجراءات البسيطة اليت ينتخب بواسطتها اؼبمثلوف النقابيوف،

 .320فبثلي العماؿ بأىلية اؼبتفاوضُت واألقدمية ُب العمل
بالنسبة لصاحب العمل فاؼبشرع خوؿ لو إمكانية إبراـ االتفاقية اعبماعية بنفسو أو ُب إطار ؾبموعة  أما

من أصحاب العمل أو ُب إطار شخص معنوي من خبلؿ منظمة أو أكثر وبذلك ٓب يستلـز الصفة اعبماعية ُب 
 جانب صاحب العمل.

                                                           

مف ؽ ع ع. 001راجع المادة - 317 
مف ؽ ع ع. 80راجع المادة - 318 
.052أنظر:بف عزوز بف صابر،الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري،  المرجع السابؽ،  ص- 319 

سنة كاممة يـو انتخابو و  60عمى انو:"يجب أف يبمغ المندوب النقابي أو ممثؿ العماؿ   01-80رقـمف القانوف  11نصت المادة -320
 أف يتمتع بحقوقو المدنية و الوطنية و اف يكوف لو أقدمية ال تقؿ عف سنة واحد في المقاولة أو المؤسسة أو الييئة أو اإلدارة العمومية

 المعنية"
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 الشروط المتعلقة بموضوع االتفاقية الجماعية:ب(
دبوضوع اتفاقية العمل اعبماعية، شرط العمل وظروفو بُت صاحب العمل والعامل دبا يضمن اؼبزايا  يقصد 

العناصر اليت  321من قانوف عبلقات العمل، 120كما ينص عليو التشريع، حيث حدد اؼبشرع اعبزائري ُب اؼبادة 
أساسية  يرتبط بو من أجور جيب على االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي معاعبتو، كموضوع التصنيف اؼبهٍت وما

وتعويضات تكميلية واؼبكافآت، وربديد مقاييس العمل دبا فيها توزيع ساعات العمل األسبوعية واإلجراءات اؼبتبعة 
ُب حالة وقوع نزاع صباعي، وفبارسة اغبق النقايب وضماف اغبد األدىن من اػبدمة ُب حالة اإلضراب، كما اهنا تعاِب  

نقصها وتضمن طريقة انتهائها أيضا، على أف يكوف  يفيات سبديدىا أو مراجعتها أوكذلك مدة االتفاقية وك
موضوع ىذه األخَتة  مشروعا وغَت ـبالف لؤلحكاـ القانونية والتنظيمية السارية وال ديس حبقوؽ العماؿ وال 

بُت ـبالفات  اعترب اؼبشرع اعبزائري بانو من322مكاسبهم، ويكوف ىدفها الرئيسي ربسُت شروط العمل وظروفو،
تشريع العمل، تلك اؼبًتتبة عن اإلخبلؿ دبحتوى االتفاقية اعبماعية، بالنسبة لتلك االلتزامات القانونية اؼبعاقب 

 323عليها طبقا ألحكاـ ىذا األخَت.
 الشروط الشكلية الالزمة إلعداد اتفاقية العمل الجماعية -ثانيا

دة إلبراـ االتفاقية اعبماعية، بل اشًتط إٔب جانب ذلك اؼبشرع اعبزائري بًتاضي األطراؼ اؼبتعه يٓب يكتف
شروط شكلية تضمن صحتها ونفاذىا اذباه الغَت، حيث تتمثل ىذه الشروط ُب شرطُت أساسُت ىم: شرط كتابة 

 (.ب(، وشرط تسجيلها وإشهارىا )أاالتفاقية اعبماعية )
 شرط كتابة االتفاقية الجماعية:أ(

اعبماعية للعمل ملزمة ألطرافها اؼبوقعة عليها ويًتتب عن ـبالفتها توقع حىت تكوف أحكاـ االتفاقية 
العقوبات اعبزائية اؼبنصوص عليها قانونا، أوجبت التشريعات العمالية دبا فيها التشريع اعبزائري، كتابة ىذه االتفاقية 

نها وبُت عقد العمل الفردي، أو االتفاؽ اعبماعي هبدؼ الوقاية من أسباب النزاع، فالكتابة ىي عنصر للتمييز بي
حيث انو جيب أف ربرر ىذه االتفاقية ُب وثيقة موقعة من قبل األطراؼ اؼبعنية، كوهنا تتضمن عددا من الشروط 

 اػباصة بالعمل.

                                                           

مف ؽ ع ع. 060راجع المادة - 321 
.082ر ىدفي،  المرجع السابؽ،  صبشي- 322 
مف ؽ ع ع. 052راجع المادة - 323 
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وبالتإب طرؽ الكتابة تكوف ـبتلفة  ومتنوعة قد تتخذ 324واؼبشرع اعبزائري ٓب يشًتط للكتابة شكبل معينا،
وموقع عليو من الطرفُت، أو شكل ؿبضر مصاغبة يصنع حدا للنزاعات اعبماعية ُب  شكل عقد عرُب مكتوب

أمهية كتابة االتفاقية اعبماعية للعمل،ُب  العمل حيث يكوف توقيع عنصر أساسي ووجويب ُب ىذه اغبالة.وتظهر
فردية، وإمنا ىي اتساع نطاؽ سرياهنا، حيث أف الكتابة ىنا ليست فقط شرط إلثباهتا كما ىي ُب عقود العمل ال

ركن أساسي فيها، ويًتتب عن إغفاؽبا بطبلف االتفاقية بطبلنا مطلقا، وإف كاف اؼبشرع اعبزائري قد اكتفى باشًتاط  
 ذلك واشًتط كتابتها باللغة الفرنسية فقط. كتابة االتفاقية اعبماعية، فإف اؼبشرع الفرنسي ذىب ألبعد من

 رىا:شرط تسجيل االتفاقية الجماعية و إشهاب(
خدمة بضرورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽبيئات اؼبست325من قانوف، عبلقات العمل 119إٔب جانب شرط الكتابة ألزمت اؼبادة 

اليت تكوف طرفا فيها ُب أوساط صباعات العماؿ اؼبعنيُت، مع وضع نسخة منها دوما 326إشهار االتفاقية اعبماعية
 ربت تصرؼ العماؿ وُب موضع فبيز ُب كل مكاف عمل.

 أف شرط اإلشهار اػباص باتفاقية اعبماعية بُت األوساط العمالية، يسبقو إجراء آخر يتمثل ُب ضرورة إال
إيداع ىذه االتفاقية من قبل أطراؼ التفاوض اعبماعي او الطرؽ األكثر استعجاال فور إبرامها، ويكوف ذلك قصد 

 327تسجيلها لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط احملكمة اؼبختصُت إقليميا.
واشًتاط عنصر التسجيل، يرجع ذلك إٔب حرص اؼبشرع على ضماف عدـ سرياهنا إال إذا كانت مطابقة 
حقا للتشريع، حيث انو ال يوجد نص قانوين حيدد مهلة إيداع االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي أماـ مكتب مفتشية 

اؼبشرع قد ألـز أطراؼ التفاوض  فأ العمل، وال أماـ كتابة ضبط احملكمة اؼبختصة إقليميا، وكل ما ُب األمر
اعبماعي، إيداع االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي فور إبرامو أماـ مكتب مفتشية العمل وكتابة ضبط احملكمة اؼبختصة 

ـبالفة إيداع وتسجيل االتفاقية او اإلتفاؽ اعبماعي وعدـ  152ؿبليا، ولقد عاقب تشريع العمل من خبلؿ اؼبادة 
لعماؿ، أو ُب حالة رفض التفاوض ُب اآلجاؿ القانونية اؼبتفق عليها، خاصة عندما يعلن احد شهره بُت أوساط ا

من  152حيث نصت اؼبادة  شهرا، 12األطراؼ رغبتو ُب نقض االتفاقية اعبماعية غَت ؿبددة اؼبدة بعد مرور 

                                                           

.005نظر:بف عزوز بف صابر، الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري  ،المرجع السابؽ  ،  ص ا- 324 
مف ؽ ع ع. 008راجع المادة - 325 

العماؿ المعنييف بمضموف أحكاميا،وذلؾ بإلصاؽ نسخة منيا  يقصد بإشيار االتفاقية أو التفاؽ الجماعي في قانوف العمؿ،إعالـ-326
في األماكف المخصصة لإلعالنات و في كؿ مكاف عمؿ متميز،أما المشرع الفرنسي فقصد مف إشيار االتفاقية الجماعية،إيداعيا لدى 

 المصالح المختصة
مف ؽ ع ع. 062راجع المادة - 327 
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كل ـبالفة الحكاـ دج على  4000أب 1000قانوف عبلقات العمل على انو:"يعاقب بغرامة مالية تًتاوح من 
ىذا القانوف ُب ؾباؿ ايداع و تسجيل االتفاقيات او االتفاقات اعبماعيةو الشهار هبا  ُب وسط العماؿ اؼبعنيُت و  

من نفس القانوف فنجد باهنا زباطب 126كذا كل رفض التفاوض ُب االجاؿ القانونية"،وبالرجوع أب نص اؼبادة 
فاؽ اعبماعي جبملة من االلتزامات االخبلؿ هبا يؤدي أب قياـ اؼبسؤولية فور ابراـ االت الطرؼ االكثر استعجاال

اعبزائية ُب حقو واليت تتمثل ُب: ضرورة ايداع و تسجيل االتفاؽ اعبماعي فور ابرامو لدى مفتشية العمل و كتابة 
العماؿ داخل اؽبيئة جانب التزاـ اؼبستخدـ باشهار ىذا االتفاؽ بُت اوساط إٔب ضبط احملكمة اؼبختصتُت اقليميا،

على كل طرؼ رفض التفاوض ُب  152اؼبستخدـ،كما ينطبق النموذج االجرامي اؼبعاقب عليو ُب ظل اؼبادة 
من قانوف عبلقات العمل يتضمن ذبرًن ألكثر من ـبالفة 152االجاؿ القانونية ،ىذا جيعل نص اؼبادة 

تشية العمل ـبالفة وعدـ ايداعها لدى كتابة ضبط واحدة،حبيث قبد بأف عدـ تسجيل االتفاقية اعبماعية  لدى مف
احملكمة ـبالفة أخرى  و عدـ اشهارىا ىي جردية أيضا ،وىو اغباؿ أيضا بالنسبة ؼبسألة رفض التفاوض ُب األجاؿ 

 اليت حيددىا القانوف أوعدـ االلتزاـ باؼبواعيد احملددة عبلسات التفاوض   .
ؼبا نصت عليو االتفاقية او  خرؽ اعتربت بأف كل ف، عملعبلقات ال من  قانوف 153اؼبادة  أما   

فعبارة "نصت عليو" ٓب ،االتفاؽ اعبماعي من ـبالفات تشريع العمل،و يعاقب عليها طبقا ألحكاـ ىذا القانوف 
يقصد هبا فقط مضموف أو ؿبتوى االتفاقية، وإمنا كذلك تلك االلتزامات القانونية اؼبفروضة على اؼبؤسسة 

للتقيد بتلك األحكاـ األكثر نفعا الواردة ُب االتفاؽ اعبماعي الساري على ىذه اؽبيئة بعد انضمامها اؼبستخدمة 
، كما أنو تلـز االتفاقية 328لعامل ُب عقد العمل اؼبرـب مع اؼبستخدـلإليو، إال إذا وجدت أحكاـ أكثر نفعا 

، 12اعبماعية أطرافها بعدـ نقضها ُب غضوف  ضماف استقرار واستمرار ل329شهرا اليت تلي تسجيلها
،فنص ىذه اؼبادة سبت صياغتو بصفة عامة ليشمل كل ـبالفة ؼبضموف االتفاقية او االتفاؽ اعبماعي والعبلقات

 اؼبعموؿ بو.
 إطار اتفاقية العمل الجماعية أبعاد المسؤولية الجزائية فيي: المطلب الثان

اعبزائية باعتبارىا مسؤولية قانونية، يقصد هبا ثبوت اعبردية ُب حق الشخص الذي ارتكب  ساءلةإف اؼب
واؼبساءلة اعبنائية ُب ىذا اإلطار، تستند  330فعل غَت مشروع يصبح دبقتضاه مستحقا للعقوبة اليت أقررىا القانوف،

                                                           

مف ؽ ع ع. 009راجع المادة  - 328 
مف ؽ ع ع. 020 راجع المادة - 329 

،  0809أنظر: توفيؽ حسف فرج،   مدخؿ العمـو القانونية  ،  طبعة االولى ، مؤسسة الثقافة الجامعية  ،اإلسكندرية، مصر ،  -330
 .602ص
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ة ـبالفة أحكاـ االتفاقية على خصوصية ذبعل منها مسؤولية جنائية من نوع خاص، كوف أف ربديد ضوابط جردي
اعبماعية باعتبارىا إحدى جرائم ـبالفة قانوف العمل، قائم أساسا على ذلك السلوؾ اإلجرامي الذي ال يقـو إال 
إذا خالف الفاعل التزاما قانونيا وجد بشأنو نص جزائي يكيف اإلخبلؿ هبذا األخَت انو ـبالفة يعاقب عليها 

 القانوف.
زائري وقاـ بتحديد ىذه االلتزامات القانونية اليت اعترب ـبالفتها من ـبالفات تشريع ولقد أوضح اؼبشرع اعب

اؽبمل، ما داـ أف االتفاؽ أو االتفاقية اعبماعية، ىي ملزمة بدورىا على احًتاـ ومراعاة األحكاـ والقواعد التشريعية 
األكثر نفعا من تلك الواردة ُب القوانُت باستثناء تلك األحكاـ 331اؼبعموؿ هبا، وإال اعتربت باطلة وعددية األثر،

واؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار االتفاقية اعبماعية 332والتنظيمات السارية، مىت وقع عليها الطرفُت تصبح ملزمة ؽبما،
مثلما ذبد ؾباال للتطبيق عند اإلخبلؿ بالقواعد واإلجراءات الشكلية اؼبتعلقة بتنفيذىا او تنفيذ االتفاؽ اعبماعي، 

خبلؿ عدـ إيداعها أو تسجيلها لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط احملكمة اؼبختصة إقليميا وعدـ شهرىا بُت من 
أوساط العماؿ اؼبعنيُت، أو االمتناع عن التفاوض ُب اآلجاؿ اؼبتفق عليها، فهي ذبد ؽبا أيضا بعدين ىامُت، بعد 

دد قانونا، وبعد شخصي يتمثل ُب اإلحاطة موضوعي ينصب على ـبالفة ؿبتوى ومضموف االتفاقية اعبماعية احمل
باألشخاص اؼبعنية هبا، ىذا ما سوؼ نقـو بتوضيحو من خبلؿ دراسة أوال البعد اؼبوضوعي للمسؤولية اعبزائية ُب 

 إطار االتفاقية اعبماعية للعمل )الفرع األوؿ(، ٍب ربديد البعد الشخصي ؽبا ُب ىذا اإلطار )الفرع الثاين(.
 البعد الموضوعي للمسؤولية الجزائية في إطار االتفاقية الجماعية للعمل: الفرع األول

لقد أدرج تشريع العمل صبيع اؼبوضوعات اإلجرائية والتقنية اؼبتعلقة بشروط العمل وظروفو ضمن االتفاقية 
من قانوف عبلقات  120اعبماعية، أين حدد اؼبشرع اعبزائري موضوع أو ؿبتوى ىذه األخَتة ُب اؼبادة 

واليت تشكل التزامات قانونية تًتتب على عاتق أطرافها، ينجر عن اإلخبلؿ هبا قياـ اؼبساءلة اعبنائية ُب 333لعمل،ا
حق ـبالفها وتسلط عليو العقوبات اؼبنصوص عليها طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، عندما يوجد شأف ىذا اإلخبلؿ 

ؿبتوى االتفاقية وحيدد من خبللو مقدار العقوبة  ضيو على انو ـبالفة من ـبالفات نقبااللتزاـ نص قانوين يكف
الواجب تطبيقها ُب ىذه اغبالة، وربديد البعد اؼبوضوعي اؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار االتفاقية اعبماعية للعمل، جيد 

فاقية العديد من االلتزامات اؼبتعلقة دبواضيع ىامة زبتص دبعاعبتها االت ضؽ واسع للتطبيق عند ـبالفة أو نقلو نطا
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أو االتفاؽ اعبماعي، سواء سبت ىذه االتفاقية ضمن فئة واحدة أو عدة فئات اجتماعية مهنية أو عدة ىيئات 
، واؼبادة 335الوطٍت، مربمة ؼبدة ؿبددة أو غَت ؿبددة وسواء اكتست الطابع احمللي أو اعبهوي أو334مستخدمة،

حملتوى االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي من من قانوف عبلقات العمل، اعتربت بأف كل ـبالفة أو نقض  153
ـبالفات تشريع العمل يعاقب عليها طبقا ألحكاـ القانوف، ىذا ما جيعل ؿبتوى االتفاقية اعبماعية من االلتزامات 
القانونية اليت كيف تشريع العمل عنصر اإلخبلؿ هبا على أنو ـبالفة، والبعد اؼبوضوعي للمساءلة اعبنائية ُب ىذا 

اؼبسؤولية اعبنائية من حيث العناصر اؼبرتبطة بالتصنيف اؼبهٍت )أوال(، بعد  أبعاد رئيسية: بعد 04تفرع إٔب اإلطار ي
اؼبسؤولية اعبنائية من حيث ربديد مقاييس العمل وظروفو )ثانيا(، بعد اؼبسؤولية اعبنائية من حيث ربديد بعض 

 اعبنائية من حيث اؼبساس باغبق ُب اؼبمارسة النقابية )رابع(.الشروط التشغيل وكيفياتو )ثالثا(، وأخَتا بعد اؼبسؤولية 
 بعد المسؤولية الجنائية من حيث العناصر المرتبطة بالتصنيف المهني -أوال

لقد خوؿ تشريع العمل لبلتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي صبلحية تنظيم عدة مسائل ُب حدود ما ىو 
نية وجب على األطراؼ اؼبوقعُت على االتفاقية اعبماعية مراعاهتا منصوص عليو قانونا، واليت تشكل التزامات قانو 

واحًتامها، وإال اإلخبلؿ هبا يؤدي إٔب القياـ اؼبساءلة اعبنائية ُب حق من خيالفها، منها مسألة "التصنيف اؼبهٍت" 
د التجرًن والعقاب اؼبقررة والعناصر اؼبرتبطة بو، واليت قد يكوف العديد منها ؿببل للمسؤولية اعبزائية عند ـبالفة قواع

من قانوف  148ؽبا قانونا، كاإلخبلؿ بالتزاـ خاص بعنصر األجور األساسية، من خبلؿ ـبالفة مثبل: نص اؼبادة 
،اليت تعاقب على عدـ قياـ اؼبستخدـ بتسليم للعامل قسيمة الراتب اؼبطابقة لؤلجر اؼبقبوض أو 336عبلقات العمل

تكوف منها الراتب اؼبقبوض، أين تضاعف عقوبة الغرامة اؼبقررة ُب ىذه اؼبادة يغفل فيها عنصرا أو عدة عناصر ي
 حبسب عدد اؼبخالفات اؼبرتكبة ُب نفس اجملاؿ.

االلتزاـ اػباص دبراعاة األحكاـ السارية فيما  ضزائية ؽبا ؾباال للتطبيق، عند نقكذلك ذبد اؼبسؤولية اعب
ـ ملـز بدفع للعامل اجر ال يقل عن األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف أف اؼبستخد خيص اغبد األدىن لؤلجور، باعتبار

من نفس  149احملدد ُب االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي للعمل ُب حدود ما يقره القانوف، ونص اؼبادة 
قد أقر عقوبة الغرامة اؼبالية ؼبخالفها وُب نفس الوقت ضاعف العقوبة حبسب عدد اؼبخالفات، وشدد 337القانوف،

                                                           

مف ؽ ع ع. 005المادة  راجع- 334 
مف ؽ ع ع  عمى انو:"يبـر االتفاؽ الجماعي لمدة محدودة أو غير محدودة و إف لـ توجد شروط مغايرة يبقى  000نصت المادة - 335
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وبة برفع قيمة الغرامة اؼبالية ُب حالة العود، ومضاعفتها بسبب عدد اؼبخالفات أيضا، يكوف ذلك دوف العق
 اإلخبلؿ باألحكاـ الواردة ُب التشريع اؼبعموؿ بو.

األساسي  من قانوف العمل بأنو عبارة "مرتب" تشمل األجر 81ولقد اعترب اؼبشرع اعبزائري ُب اؼبادة 
 ُب اؽبيئة اؼبستخدمة، واالتفاقية اعبماعية تنظر ُب مسألة دفع اؼبرتبات واألجور أيضا ُب الناجم عن التصنيف اؼبهٍت

حدود ما نص عليو التشريع اؼبعموؿ بو، باعتبارىا توجب كذلك دفع اؼبرتب واألجر عند حلوؿ اجل استحقاقو 
ألحكاـ االتفاقية اعبماعية  ضنق مراعية بذلك األحكاـ والنصوص اؼبطبقة، وـبالفة اؼبستخدـ ىذا االلتزاـ يعد

، ُب حُت تشدد العقوبة  338بالغرامة اؼبالية مع مضاعفة العقوبة حسب عدد اؼبخالفات150تعاقب عليو اؼبادة 
أشهر أو يتم تسليط إحدى ىاتُت العقوبتُت فقط، يكوف ذلك باستثناء  03حبسب عدد اؼبخالفات واغببس 

 .339"بعض اغباالت اػباصة كحالة "العمل اؼبقطوعية
تعاِب االتفاقية اعبماعية أيضا، األمور اؼبرتبطة حباالت اللجوء إٔب الساعات اإلضافية مراعية ُب ذلك 

من قانوف  31األحكاـ والقواعد التشريعية اؼبعموؿ هبا، فيما يتعلق بتلك اغباالت اؼبذكورة صراحة ُب ظل اؼبادة 
ديدىا، اؼبتعلقة بالتجاوزات اؼبرخصة ُب ؾباؿ الساعات ، واليت تتكفل االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي بتح340العمل

مكرر من نفس القانوف، بعقوبة  143اإلضافية، حيث يعترب نقض ىذا االلتزاـ القانوين ـبالفة تعاقب عليها اؼبادة 
 دج تطبق حبسب عدد العماؿ اؼبعنيُت. 2.000إٔب  1.000الغرامة اؼبالية 

كذلك بضماف اؼبساواة وعدـ التمييز بُت العماؿ سواء كاف ذلك   واالتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي، يهتم
من حيث السن أو اعبنس أو الراتب، او ظروؼ العمل أو االنتهاء إٔب نقابة معينة من عدمو، أو على أساس 

ظيمها، القرابة العائلية أو النسب، فهي من االلتزامات القانونية اؽبامة اليت تسهر االتفاقية اعبماعية وربرص على تن
وفقا ؼبا قرره التشريع والتنظيم اؼبعموؿ هبما، نقضو يؤدي إٔب قياـ اؼبساءلة اعبنائية ؼبخالفة تقـو على أساس جردية 

 341من قانوف العمل. 142التمييز، اؼبعاقب عليها ُب ظل اؼبادة 
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 بعد المسؤولية الجنائية من حيث تحديد مقاييس العمل و ظروفو -ثانيا
اعبماعي اؼبرـب أيضا وحبسب ما قرره التشريع مقاييس العمل، دبا فيها ساعات العمل يعاِب االتفاؽ 

وفًتات الراحة والعطل القانونية، اليت بدورىا تشكل التزامات 342األسبوعية وتوزيعها حسب طبيعة عمل اؼبؤسسة،
ض ىذه األخَتة تعترب من متقابلة جيب مراعاهتا و احًتامها من قبل األطراؼ اؼبوقعة على االتفاؽ اعبماعي، ونق

ـبالفات تشريع العمل، باعتبار أف االتفاقية اعبماعية تعمل على تنظيم ىذه االلتزامات ُب حدود ما ىو معموؿ بو 
قانونا، كتنظيم مسألة توزيع ساعات العمل األسبوعي حسب طبيعة عمل اؼبؤسسة، والعديد من اعبوانب اؼبتعلقة 

، مثبل ربديد كيفيات منح عطلة إضافية للعامل ُب واليات اعبنوب ال تقل عن بفًتات الراحة والعطل القانونية
، كذلك تسهر االتفاقية اعبماعية على ربديد اإلطار التنظيمي 343( أياـ عن السنة العمل الواحدة10عشرة )

تتسبب اػباص بتمديد العطلة الرئيسية لفائدة العماؿ الذين يؤدوف خصوصا أشغاال شاقة أو خطَتة أو أشغاؿ 
، حيث تربز اؼبساءلة اعبنائية ُب ىذه اغبالة من خبلؿ اإلخبلؿ هبذه االلتزامات 344دبتاعب بدنية أو عصبية

مشكلة بذلك ـبالفة يعاقب عليها قانوف العمل بعقوبة الغرامة اؼبالية واليت يتكرر تطبيقها حبسب عدد العماؿ 
بالنسبة ؼبخالفة أحكاـ  145اػباص بالراحة القانونية، واؼبادة بالنسبة ؼبخالفة االلتزاـ  144اؼبعنيُت ُب اؼبادتُت: 

 .345من نفس القانوف واؼبتعلقة بالعطل القانونية باختبلؼ أشكاؽبا 52إٔب  38اؼبواد من 
وهتتم االتفاقية اعبماعية أيضا دبسألة تنظيم وربديد كيفيات إهناء العمل ُب حالة تقليص عدد 

لوسائل اليت من شاهنا منع اللجوء إليو، مقيدة ُب ذلك دبا ىو ساري و معموؿ اؼبستخدمُت، بعد استنفاذ صبيع ا
لعماؿ بو تشريعا وتنظيما، حيث انو تتكفل االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي برسم حدود وكيفيات تقليص عدد ا

ط عقوبة الغرامة ىذا االلتزاـ مربر لقياـ اؼبساءلة اعبنائية ُب حق ـبالفة، بتسلي ضألسباب اقتصادية، ويشكل نق
دج واليت تضاعف حبسب عدد العماؿ اؼبعنيُت، لكن دوف اؼبساس  5.000إٔب  2.000اؼبالية اليت تًتاوح من 

 حبقوؽ العماؿ ُب إعادة إدماجهم.
 بعد المسؤولية الجنائية من حيث تحديد بعض شروط التشغيل و كيفياتو -ثالثا

 153من االلتزامات القانونية وحسب ما نصت عليو اؼبادة إف اؼبسؤولية اعبنائية الناذبة عن نقض التزاـ 
من قانوف العمل اؼبتعلقة بتلك اؼبواضيع اليت تسهر االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي على تنظيمها، قد تنشأ كذلك 
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 من خبلؿ اؼبساس ببعض شروط التشغيل وكيفياتو، اليت تتكفل بتحديدىا وفقا ؼبا أقره القانوف والتنظيم اؼبعموؿ
بو، فمثبل تعٌت اتفاقية اعبماعية بتحديد بعض الشروط اػباصة واؼبتعلقة بظروؼ استخداـ الشباف والنسوة، وىي 

،وترسم حدود اللجوء إٔب الساعات اإلضافية، 346تسهر أيضا على تنظيم ساعات العمل األسبوعية وتوزيعها
، خاصة تشغيل الشباف والنسوة ُب 347جنسُتوربدد قواعد وشروط العماؿ الليلي واغبقوؽ اؼبرتبطة بو بالنسبة لل

األعماؿ الليلية مراعية ُب ذلك الرخص اليت دينحها مفتش العمل اؼبخصص إقليميا نظرا لطبيعة وخصوصية 
وتنظيم ىذه اؼبسائل من قبل االتفاقية اعبماعية جيعل منها التزامات قانونية 348مناصب العمل اؼبعنية هبذا األمر.

ها ومراعاهتا، حيث اف اإلخبلؿ هبا يؤدي إٔب تسليط قواعد التجرًن والعقاب اؼبقررة ؽبا ُب يلتـز األطراؼ باحًتام
من قانوف عبلقات العمل، اليت تعاقب عن ـبالفة األحكاـ اؼبتعلقة كنص  141النصوص القانونية، كنص اؼبادة

ستخداـ الشباف والنسوة بالغرامة من قانوف عبلقات العمل، اليت تعاقب عن ـبالفة األحكاـ اؼبتعلقة با 141اؼبادة 
 143دج، مع تطبيقها كلما تكررت اؼبخالفة اؼبعاينة، ونص اؼبادة  4.000إٔب  2.000اؼبالية اليت تًتاوح من 

االلتزاـ اػباص باألحكاـ اؼبتعلقة دبدة العمل القانونية واتساع فًتة  ضمن نفس القانوف ىو أيضا يعاقب من قاـ بنق
لفة اغبدود اؼبقررة للجوء إٔب الساعات اإلضافية واألحكاـ والشروط اؼبرتبطة بالعمل الليلي العمل اليومية، وـبا

دج 1000إٔب  5000خاصة بالنسبة للشباف والنسوة بتسليط غرامة مالية اليت تعترب رمزية نوعا ما اليت تًتاوح من 
 وتطبق عند كل ـبالفة معاينة و حبسب عدد العماؿ اؼبعنيُت.

 المسؤولية الجنائية من حيث المساس بالحق في الممارسة النقابيةبعد  -رابعا
من قانوف عبلقات العمل على ؿبتوى ومضموف االتفاؽ اعبماعي، وأثارت ُب  120لقد نصت اؼبادة 

منها مسألة فبارسة اغبق النقايب باعتبارىا من اؼبواضيع اليت تسهر على معاعبتها والذي ًب تنظيم  13الفقرة 
اؼبتضمن كيفيات فبارسة اغبق النقايب، وبالرجوع إٔب نص اؼبادة  14-90اعده من خبلؿ القانوف رقم أحكامو وقو 

من قانوف عبلقات العمل، قبد اهنا اعتربت كل ـبالفة ؼبا نصت عليو االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي ىي من  153
ق النقايب ىو من اؼبخالفات اليت تنصب ة اغبـبالفات تشريع العمل، ىذا ما جيعل اإلخبلؿ بااللتزاـ اؼبتعلق دبمارس

 اؼبشار إليو أعبله. 14-90ؿبتوى االتفاقية اعبماعية اليت يعاقب عليها بالرجوع ألحكاـ القانوف رقم  ضعلى نق
 

                                                           
عمى انو:"يحدد تنظيـ ساعات العمؿ األسبوعية و توزيعيا عف طريؽ االتفاقيات او  02-80مف األمر رقـ  02نصت المادة - 346

 االتفاقيات الجماعية"
مف ؽ ع ع. 60ادة راجع الم- 347 
مف ؽ ع ع. 68راجع المادة - 348 
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 للعمل البعد الشخصي للمسؤولية الجزائية في إطار االتفاقية الجماعيةي: الفرع الثان
عبزائية ُب إطار االتفاقية اعبماعية للعمل لو أمهية كبَتة، حيث من إف ربديد البعد الشخصي للمسؤولية ا

خبللو ديكننا ربديد األشخاص اليت ديكنها أف تكوف ؿببل للمساءلة اعبنائية، سواء كانت طبيعية أو معنوية، حيث 
ات ت واالتفاقى انو "ترـب االتفاقياها الثانية والثالثة عليتامن قانوف عبلقات العمل ُب فقر  114نصت اؼبادة 

اعبماعية ضمن نفس اؽبيئة اؼبستخدمة بُت اؼبستخدـ أو اؼبمثلُت النقابيُت للعماؿ، كما ترـب بُت ؾبموعة 
مستخدمُت أو منظمة أو عدة منظمات نقابية سبثيلية للمستخدمُت من جهة، أو منظمة أو عدة منظمات نقابية 

 سبثيلية للعماؿ من جهة أخرى".
اعبزائري من خبلؿ ىذه اؼبادة اؼبشار إليها أعبله، أطراؼ االتفاقية اعبماعية باعتبارىا لقد حدد اؼبشرع 

عقد صباعي، إذ ال نتصور وجود مثل ىذه العقود إال إذا كاف أحد أطرافو ؾبموعة من األشخاص أو من ديثلهم  
الطرؼ اآلخر الذي قد  كاؼبنظمات والنقابات وُب ىذه اغبالة يقصد "باألشخاص " فئة العماؿ، بغض النظر عن

يكوف صاحب عمل أو مستخدـ واحد أو أكثر أو منظمة نقابية للمستخدمُت، ىذا ما يؤدي إٔب انعداـ عقد 
العمل اؼبرـب من طرؼ عامل أو عدة عاملُت، كوف أف االتفاقيات أو االتفاقيات اعبماعية جيب أف تتم بواسطة 

 إحدى اؼبنظمات النقابية للعماؿ.
، أطراؼ االتفاقية اعبماعية باحًتاـ بنودىا 349العمل عبلقات من قانوف 127ادة ولقد ألزمت اؼب

من  126وااللتزامات اؼبًتتبة عنها دبجرد التوقيع عليها وذلك بعد استكماؿ اإلجراءات اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة  
اإلجراءات أو عدـ  ، ىذا ما يؤدي إٔب إمكانية قياـ اؼبسؤولية اعبنائية عند اإلخبلؿ بتلك350نفس القانوف

استكماؽبا  فور إبراـ االتفاؽ اعبماعي، فاؼبشرع ٓب حيدد مدة معينة أو ؿبدد ىذا ما جيعلها من اإلجراءات الفورية 
واؼبستعجلة الواجب القياـ هبا، عندما يتعلق األمر بعدـ تسجيل وإيداع االتفاقية اعبماعية فور إبرامها لدى مفتشية 

ة اؼبختصة إقليميا وشهرىا بُت العماؿ أو عند االمتناع عن التفاوض ُب اآلجاؿ القانونية العمل وكتابة ضبط احملكم
ىذا من الناحية الشكلية، أما من الناحية 351العمل، عبلقات من قانوف 152طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 

                                                           
مف ؽ ع ع عمى انو:"تمـز االتفاقيات الجماعية كؿ مف وقع عمييا أو انظـ إلييا فور استكماؿ االجراءات  060نصت المادة - 349

 المنصوص عمييا في المادة السابقة"
مف ؽ ع ع. 062راجع المادة - 350 

دج عمى كؿ مخالفة ألحكاـ 1000دج إلى 0000انو:"يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بيف مف ؽ ع ع عمى  056نصت المادة -351
ىذا القانوف في مجاؿ إيداع وتسجيؿ االتفاقيات أو االتفاقيات الجماعية و اإلشيار بيا في وسط العماؿ المعنييف وكذا كؿ رفض 

 لمتفاوض في اآلجاؿ القانونية"
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من نفس  153عتربت اؼبادة اؼبوضوعية يعترب ؿبتوى االتفاقية اعبماعية ملزما ألطرافها دبجرد التوقيع عليها، حيث ا
االتفاقية اعبماعية أو االتفاؽ اعبماعي ىي من ـبالفات تشريع العمل  ؼبا نصت عليوالقانوف أف كل ـبالفة 

         طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، عندما يوجد بشأهنا نص جزائي يعاقب على اإلخبلؿ بتلك االلتزامات عليها  ويعاقب 
الناحية الشخصية، نبلحظ أف صياغة ىذه اؼبادة أي اؼبادة  أما من .االتفاقية اعبماعية القانونية اؼبتعلقة دبضموف

جاءت عامة فهي زباطب العامل وغَت العامل أي اؼبستخدـ كشخص طبيعي و معنوي عاـ أو خاص،  153
ي بعد اعااللتزامات الناذبة عن اتفاقية أو اتفاؽ صب ضخالف نص جزائي يعاقب على اؼبخالفات الناذبة عن نق

  التوقيع عليو .                   
نو ونظرا للطابع اعبماعي اػباص الذي تتسم بو االتفاقية اعبماعية، والذي يعترب شرط إلزامي من أإال 

أهنم وكما قلنا سابقا ال جيوز ؽبم إبرامو إال عن طريق منظمة نقابية للعماؿ األجراء  ؿ، باعتباراجهة العم
، أو فبثلُت نقابيُت داخل نفس 352"طلق عليا اؼبشرع اعبزائري اسم "اؼبنظمات النقابية التمثيليةواؼبستخدمُت الذي أ

اؽبيئة اؼبستخدمة، أو كذلك من جهة اؼبستخدـ الذي وبالرغم من انو ال يشًتط من جانبو الصفة اعبماعية إلبراـ 
منظمة نقابية سبثيلية للمستخدمُت ُب  ىذا النوع من العقود، فقد يرـب ىذا األخَت مع عدد من أصحاب العمل، أو

 353إطار ما ظبي بالعمل النقايب.
وبالنسبة للمخالفة اؼبتعلقة بعدـ ايداع وتسجيل االتفاقية او االتفاؽ اعبماعي فهذا االلتزاـ والذي يكوف 

ذا االخَت ؿببل ؽبذه اؼبخالفة، ينشأ ويقع على عاتق كل طرؼ مفاوض، وىو ليس العامل طبعا، وبالتإب ال ديكن ؽب
 اف يكوف مرتكبا ؽبذه اعبردية.

أف اؼبشرع اعبزائري قد أقر واعًتؼ باؼبساءلة ف ،أما بالنسبة للمنظمة النقابية للعماؿ أو اؼبستخدمُت  
مكرر من قانوف العقوبات دبا فيها اؼبساءلة اعبنائية للنقابات  51اعبنائية لؤلشخاص اؼبعنوية من خبلؿ اؼبادة 

ؼ باؼبسؤولية اعبزائية للمنظمة النقابية جيعل منها شخصا معنويا مستقبل عن األف االعًت  بية،والتنظيمات النقا
األشخاص الطبيعيُت اؼبكونُت لو،ودبوجب ىذه اؼبادة فاف اؼبنظمة النقابية زبضع للمساءلة اعبنائية بغض النظر عما 

ت ؾبرمة باعتبارىم فاعلُت أصليُت أو شركاء قد يصدر من عقوبات ُب حق اؼبمثلُت النقابيُت  اثر ارتكاهبم لسلوكا

                                                           

المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي المعدؿ و المتمـ. 01-80رقـ مف القانوف  25و 21راجع المادتيف  - 352 
يعتبر العمؿ النقابي وسيمة لمدفاع عف المصالح المادية المعنوية لمعماؿ األجراء أو المستخدميف،الذيف ينتموف إلى المينة الواحدة - 353

ي إطار التشريع و التنظيـ المعموؿ بيما وكذا القوانيف او الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد عف طريؽ تكويف منظمات نقابية ف
 األساسية ليذه المنظمات.
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اؼبتعلق دبمارسة اغبق النقايب 14-90ُب اعبردية،وقبد بأف ىذه اؼبساءلة قد كرست من خبلؿ أحكاـ القانوف رقم 
 التالية: أين ديكن للمنظمة النقابية أف تتعرض أب العقوبات  التكميلية

 أمبلكها.توقيف نشاط اؼبنظمة النقابية ووضع األختاـ على -
أو مصادرة أمبلكها  اذا أدى استمرار نشاطها أب االضرار أو اغباؽ /اغبل القضائي للمنظمة النقابية و-

-90من القانوف رقم 31خطورة بالغَت نتيجة القياـ بتصرفات ـبالفة ألحكاـ القانوف ،حيث نصت اؼبادة 
عن اغبل القضائي من قبل اعبهات القضائية اؼبختصة بناء على دعوى من السلطة  على أنو:"يعلن14354

العمومية أو من أي طرؼ اخر عندما سبارس اؼبنظمة النقابية نشاطات ـبالفة للقوانُت أو لتلك اليت تنص عليها 
دبصادرة أمبلؾ  من نفس القانوف نصت على أنو:"ديكن للمحكمة أف تأمر32القوانُت األساسية"، كما أف االدة 

اؼبنظمة النقابية موضوع اغبل القضائي بناء على طلب النيابة العامة دوف االخبلؿ باألحكاـ األخرى الواردة ُب 
 التشريع اؼبعموؿ بو".

أنو ال قبد أي  لكن وبالرغم من أف  ىذه العقوبات تشكل جزاء يطبق على اؼبنظمة النقابية ، اال   
خارج ىذه العقوبات التكميلية حىت واف ارتكب  لى ىذه األخَتة ُب الواقع العمليتطبيق للمسؤولية اعبنائية ع

، حيث أصبح عند البعض أمر ال ديكن تصوره بالرغم أنو معًتؼ بو قانونا ومن اؼبمثلُت السلوؾ االجرامي لفائدهتا 
بية سبثل أرباب خبلؿ نص صريح يقضي بذلك، ونفس اغبكم يطبق ُب حالة كاف الطرؼ اؼبفاوض ىو منظمة نقا

إذا كاف الطرؼ اؼبفاوض ىو اؼبستخدـ وحده كشخص طبيعي فهنا تقـو مسؤوليتو  أما العمل او اؼبستخدمُت، 
اعبزائية عند ـبالفة األحكاـ اؼبنظمة ؽبذه اإلجراءات وتندرج ضمن اعبرائم واؼبخالفات اؼبرتكبة من قبل اؼبستخدـ، 

مستخدمُت تقـو اؼبساءلة اعبنائية بصفة تضامنية فيما بينهم ُب وُب حالة كاف ىذا الطرؼ اؼبفاوض يضم عدة 
تنفيذ العقوبة وىذا اغبكم ينطبق بدوره على اؼبخالفة اؼبًتتبة عن رفض التفاوض ُب اآلجاؿ القانونية اؼبتفق عليها، 

ة "الشهر" تكوف وكذلك بالنسبة للمخالفة اؼبتعلقة بعدـ إشهار االتفاقية اعبماعية بُت العماؿ باستثناء اف مسأل
 من مسؤولية اؽبيئة اؼبستخدمة وليس مهمة اؼبنظمة النقابية للمستخدمُت.

وإذا كانت الغاية من إنشاء اؼبنظمات النقابية ىي الدفاع عن اؼبصاّب اؼبادية واؼبعنوية للعماؿ وكذلك  
عمل، باعتبار أف أصحاب العمل، فإف ربقيق ذلك اؽبدؼ يفًتض تواجد تلك التنظيمات على مستوى أماكن ال

النقابة تؤسس للدفاع عن مصاّب العماؿ ومصاّب اؼبستخدمُت اؼبتعارضة، ولضماف وجود سبثيل أفضل للعماؿ 
وللتعرؼ على ظروؼ عملهم ومشاكلهم بصفة عامة، لذلك ظبح اؼبشرع اعبزائري للمنظمات النقابية طبقا ؼبا 

                                                           
354

 .90-11من القانون رقم  19راجع المادة  -  
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ياكل نقابية داخل اؼبؤسسة، وتعيُت اؼبندوبُت ، بإنشاء ى14355-90من القانوف رقم  40نصت عليو اؼبادة 
من نفس  45و 44و 41النقابيُت مباشرة بعد توافر الشروط اؼبوضوعية والشكلية اؼبنصوص عليها ُب اؼبواد:

أما ُب حالة ، 14-90 رقم من القانوف  53و 46، ويتمتعوف بالصبلحيات اؼبنصوص عليها ُب اؼبواد 356القانوف
ظبح اؼبشرع للعماؿ  ،من ىذا القانوف ُب اؼبنظمة 40و 35وص عليها ُب اؼبادتُت عدـ توافر الشروط اؼبنص

بانتخاب من ديثلهم ُب ؾباؿ التفاوض والوقاية من النزاعات اعبماعية وتسويتها وفقا للّنسب اؼبنصوص عليها ُب 
 من نفس القانوف. 41اؼبادة 

اؼبنظمة النقابية بالعماؿ األجراء من جهة ومن نظرا ألف اؼبندوب النقايب يلعب دور مهزة الوصل اليت تربط 
ؽ اؼبشرع بُت نوعية من اعبزاءات اليت ديكن اف خيضع ؽبا اؼبندوب النقايب ر جهة أخرى بُت ىؤالء وصاحب العمل ف

عندما يرتكب خطأ دبناسبة تأدية نشاطاتو النقابية او اؼبهنية، فإذا ارتكب خطأ ذو طابع نقايب ؿبض فإف اؼبنظمة 
ية اليت عينتو ىي الوحيدة اليت ؽبا اغبق ُب معاقبتو طبقا ؼبا حددتو القوانُت األساسية واألنظمة الداخلية النقاب

اػباصة باؼبنظمات النقابية من جزاءات واليت تًتاوح حسب خطورة اػبطأ بُت اإلنذار، التوبيخ، والتوقيف عن 
طرد النهائي من حقوؽ االرباد العاـ للعماؿ، وأخَتا قد التفويض النقايب، التجريد النهائي من كل مسؤولية نقابية ال

 س.يتعرض إٔب اؼبتابعة القضائية أيضا ُب حالة االختبل
ف يتعرض اؼبندوب النقايب إٔب عقوبات تأديبية مسلطة من قبل اؼبستخدـ عندما يقـو أكما ديكن 

عزؿ اؼبندوب النقايب دوف إتباع بارتكاب خطأ مهٍت بعد أخذ موافقة النقابة، حيث انو إذا قاـ اؼبستخدـ ب
اإلجراءات اؼبنصوص عليها قانونا، ىنا تقـو اؼبسؤولية اعبزائية ُب حقو الناذبة عن خرؽ األحكاـ اػباصة بنظاـ 

-90من القانوف رقم  55و 54اغبماية اعبنائية اليت أقرىا اؼبشرع اعبزائري للمندوب النقايب من خبلؿ اؼبادتُت 
اؼبتعلق دبمارسة اغبق ُب  02-90لؤلحكاـ اعبزائية اؼبنصوص عليها ُب ظل القانوف رقم ، إال انو وبالنسبة 14

منو،  55و 54و 53اإلضراب وتسوية النزاعات اعبماعية، الحظنا من خبلؿ ىذه النصوص خاصة نص اؼبادة 
دـ أو فبثلي أهنا زباطب أطراؼ اػببلؼ اعبماعي على حد سواء باؼبساءلة اعبزائية سواء تعلق األمر باؼبستخ

العماؿ ُب حالة ـبالفة أحكامها، ىذا ما جيعل اؼبمثل النقايب للعماؿ خيضع أيضا ؽبذه األخَتة، وىو األمر الذي 
 ي وسع من النطاؽ الشخصي للمسؤولية اعبنائية ُب إطار عبلقات العمل.

                                                           

المعدؿ والمتمـ. 01-80مف القانوف   رقـ 10راجع المادة  - 355 
مف ؽ ع ع. 15، 11، 10  راجع المواد: - 356 
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الفقرة  16خبلؿ اؼبادة واؼبنظمة النقابية باعتبارىا منظمة مستقلة متعها اؼبشرع بالشخصية اؼبعنوية من 
وىي بذلك تكتسب كذلك أىلية التقاضي بالنسبة لتلك النزاعات اليت تثور  14-90االؤب من القانوف رقم 

أصبح امرا غَت متصور معاقبة اؼبنضمة النقابية جنائيا، ف بينها وبُت اؼبنظمات االخرى للدفاع عن مصاغبها اػباصة،
للشخص اؼبعنوي صراحة ُب ظل قانوف العقوبات، حيث أف ىذا اؼبوضوع ال  بالرغم من اقرار اؼبسؤولية اعبنائية

ذلك إٔب اعتبار  رجعيزاؿ يتسم بالغموض ويثَت عدة مشاكل وتناقضات، وُب ىذا الصدد وحسب رأينا فقد ي
استفادت من خرؽ قاعدة  يتم فبارسة اغبريات العامة اؼبضمونة دستوريا، فهتاؼبنظمات النقابية وسيلة من خبلؽبا 

وبالتإب لتفادي  .عامة تقضي باؼبساواة للجميع أماـ القانوف، كوف انو ال ديكن مزاولة ىذه اغبريات بصفة مستًتة
وجود تناقضات مع النصوص الدستورية اليت تضمن للنقابة حرية التكوين والعمل، أصبح من غَت اؼبتصور تسليط 

ب أحكاـ أو اجتهادات قضائية ُب اعبزائر تتعلق هبذه اؼبسألة واليت تأمل عقوبات جزائية ُب حقها ُب ظل غيا
إعادة النظر فيها وتداركها مستقببل، ىذا ما جيعل نطاؽ اؼبسؤولية اعبزائية القائمة ُب حق اؼبنظمة النقابية يبقى 

نية سواء كانت عقدية أو اؼبسؤولية اؼبد  على العقوبات التكميلية اؼبشار اليها أعبله أب جانب  ايؿبصورا واقع
فقد تقـو مسؤوليتها التقصَتية مثبل عند قيامها بوضع مناشَت تتضمن معلومات سياسية، كما انو قد  .تقصَتية

تقـو مسؤوليتها العقدية كذلك ُب حالة عدـ احًتاـ بنود االتفاقية او االتفاؽ اعبماعي الذي تكوف طرفا فيو 
كما أف التشريع قد ضبلها اؼبسؤولية اؼبدنية من خبلؿ اؼبادة سببت بو،وتكوف بذلك ملزمة جبرب الضرر الذي ت

 بفرض اكتتاب التأمُت لتغطية صبيع التعويضات الناصبة عن اؼبسؤولية اؼبدنية .14-90من القانوف 20
إف اغبديث عن اؼبنظمة النقابية يدفعنا أب التطرؽ  ؼبوضوع عباف اؼبشاركة ومدى خضوعها للمساءلة 

باعتبارىا عباف داخلية يتجلى دورىا ُب مراقبة تشريعات العمل اما من خبلؿ اعبلـ اؼبستخدـ أو ابداء اعبنائية 
الرأي أو اعبلـ العماؿ دبختلف اؼبواضيع اؼبعاعبة مع اؼبستخدـ ،ونظرا لعدـ سبتع ىذه اللجاف بالشخصية اؼبعنوية 

ٔب اؼبسؤولية اعبزائية وال أف تتحمل تبعات السلوكات وبالتإب عدـ سبتعها بأىلية التقاضي فانو ال ديكن أف زبضع ا
االجرامية اليت قاـ هبا أعضاءىا باعتبارىم أشخاص طبيعيُت نتيجة اخبلؽبم بأحكاـ قانوف العمل أو أحكاـ قانوف 

فبعد 357يتكفل مفتش العمل دبعاينة ـبالفات األحكاـ والقواعد اآلمرة لقانوف العمل،و ُب ىذا اجملاؿ  العقوبات.
أياـ، حيرر ؿبضرا بذلك  08ا يقـو جبميع اإلجراءات البلزمة لذلك منها امتثاؿ اؼبستخدـ ُب أجل ال يتعدى م

وخيطر اعبهة القضائية اؼبختصة أال وىو القضاء اعبزائي، فتقـو اؼبسؤولية اعبزائية للمستخدـ كنتيجة ؼبخالفة مثبل 

                                                           
فتشو العمؿ و يسجموف المخالفات حياؿ أحكاـ ىذا القانوف طبقا لتشريع مف ؽ ع ع  عمى انو:"يعايف م 029نصت  المادة -357

 العمؿ."
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لتشغيل وكيفياتو كالعمل الليلي بالنسبة للنساء والشباف، وتلك االلتزامات القانونية اؼبتعلقة بتلك الشروط اػباصة با
اؼبتعلقة بتنظيم اؼبدة األسبوعية لعمل أو الشروط اػباصة باللجوء إٔب الساعات اإلضافية، أو ـبالفة اإلطار 

ؼبرتبات، التنظيمي لتمديد العطلة الرئيسية ومنح العطل اإلضافية، أو اإلخبلؿ باؼبسائل اؼبتعلقة بدفع األجور وا
ويكوف بذلك قد ارتكب ـبالفة من ـبالفات نقص االلتزامات القانونية لبلتفاقية اعبماعية للعمل، واؼبنظمة النقابية 
ديكنها ُب ىذه اغباالت التأسس كطرؼ مدين أماـ القضاء اعبزائي للدفاع عن اؼبصاّب الفردية للعامل، لكن بشرط 

  .   ابةالنق اف يكوف يتمتع بصفة العضوية ُب تلك
إال أف ؾباؿ اؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار عبلقات العمل ال يقتصر فقط على تلك اؼبخالفات اؼبنصوص 

، وإمنا سبتد لتشمل قوانُت اخرى مكملة لو وحىت اهنا جسدت ُب قانوف 11-90عليها ُب ظل القانوف رقم 
لى من اخل بالقواعد اليت تنظمها، سواء  العقوبات أيضا، حيث أقرت ىذه القوانُت بدورىا أحكاـ جزائية تطبق ع

 خاص. كاف ىذا اإلخبلؿ صادر عن العامل أو عن اؼبستخدـ شخص طبيعي أو معنوي عاـ أو
باإلضافة إٔب أف دراسة اؼبسؤولية اعبزائية ُب إطار عبلقات العمل ال تقتصر أيضا على ربديد األحكاـ 

ىا القانوين وتسليط الضوء على إجراءات اؼبتابعة اؼبطبقة فيها، اػباصة هبا، وإمنا ربتاج كذلك إٔب الوقوؼ عند إطار 
 .ىذا ما سوؼ كباوؿ اإلؼباـ بو قدر اؼبستطاع ُب الباب الثاين 
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يستدعي بالضرورة ربديد اإلطار القانوين  ، إف ربديد األحكاـ اػباصة باؼبسؤولية اعبنائية يف عالقات العمل
، القواعد التجريبية اليت من خالؽبا يتم رسم النموذج اإلجرامي لواقعة ماو  يف ؾبموعة النصوص والذي يتمثل ، ؽبا

ىذا ما يطلق  ، وربديد اعبزاء اعبنائي الواجب تسليطو على كل من انطبق عليو الوصف اإلجرامي ؽبذه الواقعة
يت تنظم اؼبسؤولية اعبنائية اؼبرتبطة بعقود عليو اسم "القانوف اعبنائي للعمل" باعتباره ؾبموعة القواعد القانونية ال

يستوي يف ذلك أف تنسب ىذه اؼبسؤولية إذل أصحاب العمل سواء كانوا و  ،العمل سواء الفردية منها أو اعبماعية
وإف كاف ذلك بقدر أقل  كما يستوي إضفاء اؼبسؤولية اعبنائية على العماؿ أيضا ، أشخاص طبيعيُت أو اعتباريُت

 ، باعتبار أف العامل ىو الطرؼ الضعيف يف ىذه العالقة التعاقدية اليت تعود على شخص اؼبستخدـبتلك مقارنة 
ويدخل يف نطاقو صبيع  ، فالقانوف اعبنائي للعمل هبسد إذا اعبانب التنظيمي للمسؤولية اعبزائية يف ىذا اجملاؿ

كذلك ضماف عدـ بث أية عراقيل أماـ و  ،الصحية للعماؿو  اعبرائم اؼبتعلقة بضماف اغبماية والسالمة األمنية
حاالت االعتداء على السالمة و  أو فبثليهم كما قد يصل نطاقها إذل حد ذبرًن التشغيل غَت اؼبشروعمفتشي العمل 
ومن جهة أخرى عندما يقوؿ مسؤولية جزائية فإف ذلك   ، اؼبساس بكرامتو أيضا ىذا من جهةو  اعبسدية للعامل

ىذا ما يدفعنا للرجوع إذل اؼبصدر واألصل الذي  ، ذل إجراءات اؼبتابعة اؼبطبقة بشأهنايستدعي بالضرورة التطرؽ إ
 ، ينظم ـبتلف اإلجراءات الواجب االلتزاـ هبا منذ وقوع اعبريبة وإذل غاية صدور حكم هنائي يف موضوع الدعوى

انب اإلجرائي للمسؤولية الذي ينظم ىو بدوره اعب ، حيث يتمثل ىذا اؼبصدر يف "قانوف اإلجراءات اعبزائية"
لذلك سنحاوؿ يف البداية تسليط الضوء على اإلطار  ، اعبماعية أيضاو  اعبزائية يف إطار عالقات العمل الفردية

مث سنتطرؽ إذل دراسة إجراءات اؼبتابعة) الفصل  ، القانوين للمسؤولية اعبزائية يف عالقات العمل ) الفصل األوؿ(
 الثاين(.
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 ئية في عالقات العملاإلطار القانوني للمسؤولية الجزا 9الفصل األول
بأف اعبريبة وبصفة عامة كظاىرة اجتماعية ليست منفصلة عن باقي  ، لقد أقرت السياسة اعبنائية اغبديثة

ما ىي إال انعكاس ؼبظاىر االختالؿ الكامنة يف البناء و  ،الظواىر بأهنا تعترب اخطر مظاىر السلوؾ اؼبنحرؼ
كل نظاـ من اؼبعلـو بأف لو  .هيأة ؽبا أيضاالقضاء على الظروؼ اؼبو  ىادفة بذلك إذل القضاء عليها ، االجتماعي

دبا فيها اؼببادئ واألسس اليت يقـو عليها النظاـ  ، تعترب األسس اليت يقـو عليها موضوعا وشكال قانوين مبادئ
 ،تطبيقات ليس فقط يف ظل قانوف العمل لو عدة حيث قبد ، وؾبالو اؼبوسع جدا ، اعبزائي يف عالقات العمل

أين حرص اؼبشرع اعبزائري على تعزيز  ، من بينها قانوف العقوبات  إمبا سبتد قواعده التجريبية إذل قوانُت أخرىو 
دعمت مسألة اغبماية و  عّززت  من خالؿ إخضاعو إذل عدة تعديالت ، اؼبنظومة اعبنائية يف إطار عالقات العمل

كجريبة إفشاء    يق استحداث جرائم جديدة وربطها بتلك اؼبنصوص عليها يف قانوف العملعن طر  ، اعبنائية
  كما أوذل اىتماـ خاص باعبرائم اؼباسة بكرامة األشخاص السيما تلك اليت   .اعبرح اػبطأو  جريبيت القتلو  األسرار

باعتبارنبا من اؼبسائل اجملرمة حديثا يف ظل قانوف   التمييزو  ؽبا صلة دبجاؿ الشغل والتوظيف كظاىريت التحرش
على تلك اؼبنصوص عليها يف ظل قانوف العمل أو   اعبرائم اؼباسة بظروؼ العمل وكيفياتووال تقتصر العقوبات. 

 وامبا قبد باف اؼبشرع قد خص اؼبسألة اؼبتعلقة بضماف صحة و سالمة العماؿ بأحكاـ فقط  قانوف العقوبات
اؼبساس دبمارسة اغبق يف  فقد جـر فعل  أما فيما ىبص عالقات العمل اعبماعية  .ية خاصةنصوص قانونو 

كينهم من ي العمل وسبفتشقانونية من شاهنا توفَت اغبماية ؼبكما نص على قواعد   ، واغبق النقايب أيضا اإلشراب
. فاؼبشرع 358لعمل غَت اؼبشروعذبريبو ؼبسألة ا سألة عقود تشغيل العماؿ وإذل جانب تنظيمو ؼب ، أداء وظائفهم

من خالؿ تنظيمو لعدة نصوص جزائية  ، شبو كاملة على ىذا اجملاؿئري قد حاوؿ إضفاء ضباية جنائية اعبزا
سوؼ نتطرؽ  لكي يبكننا توضيح ذلكو  .األنظمة العماليةو  اإلخالالت بالقواعدو  تعاقب على ـبتلف االنتهاكات

اعبرائم اؼباسة بكرامة األشخاص  ، )اؼببحث األوؿ( وط العمل وكيفياتو ر اؼباسة بش اسة اعبرائم التالية:اعبرائمر اذل د
عرقلة مفتشية العمل )اؼببحث  ، اعبرائم اؼباسة باغبقوؽ العامة يف ؾباؿ العمل )اؼببحث الثالث( ،)اؼببحث الثاين(

 )اؼببحث اػبامس(. التشغيل غَت اؼبشروع لليد العاملةالرابع( وأخَتا موضوع 

                                                           
 .<7-??وان كانت ىذه المسألة من الناحية الجنائية ال يزال يقتصر تنظيميا عمى القانون رقم  -  358
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 كيفياتوو  الجرائم الماسة بشروط العمل 9مبحث األولال
حبيث ومثلما  ، تطور اعبرائم اؼباسة بقواعدىا أيضاو  لقد أّدى تطور التشريعات االجتماعية إذل تعدد

بل امتد أثرىا  ، دل تصبح قاصرة على إضفاء اغبماية على اغبقوؽ الفردية للعامل فقط  الحظنا من خالؿ ما سبق
ال تقتصر   ومن جهة أخرى إف اغبماية اعبنائية يف نطاؽ العمل ، ىذا من جهة ، غبماية حقوقهم اعبماعية أيضا

إمبا امتدت كذلك إذل و  ،على تلك األحكاـ والقواعد اعبزائية اليت نص عليها اؼبشرع يف ظل قانوف العمل  فقط
أين الحظنا بأف  ، قانوف العقوبات وعدة قوانُت وأوامر أخرى السلوكات يف ظلو  ذبرًن عدد كبَت من األفعاؿ

ويرجع السبب يف   .وظيفة القانوف اعبنائي يف ىذا اجملاؿ تصب يف تيار ضباية مصاحل العماؿ ضد أرباب العمل
ىذا ما هبعلو طرفا  ، ذلك إذل انعداـ التوازف والتكافؤ بُت أطراؼ العالقة التعاقدية اليت تربط العامل باؼبستخدـ

على  359لقد حرص اؼبشرع اعبزائري شأنو شأف بقية التشريعات العمالية األخرىو  .ضعيفا فيها يستحق اغبماية
حيث ظهر ىذا اغبرص واالىتماـ من  ، ضماف ضباية جزائية تصب يف إطار ضماف احًتاـ شروط العمل وكيفياتو

 07-88كذلك القانوف رقم و  قانوف العقوباتو  العملاؼبتضمن عالقات  11-90جانبو يف كل من قانوف رقم 
ؼبزبد من التوضيح سنحاوؿ تناوؿ اعبرائم اؼباسة  ، اؼبتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل اؼبشار إليو سابقا

سنتطرؽ أوال إذل دراسة اعبرائم اؼبعاقب عليها يف ظل قانوف  ، كيفياتو من خالؿ ثالثة مطالبو  بشروط العمل
أخَتا اعبرائم اؼباسة و  ،مث اعبرائم اؼبعاقب عليها يف ظل قانوف العقوبات )اؼبطلب الثاين( ، )اؼبطلب األوؿ( العمل

 طب العمل )اؼبطلب الثالث(.و  بالسالمة الصحية واألمن

 الجرائم المعاقب عليها في ظل قانون العمل 9المطلب األول
خبصوص العقوبات اؼبقررة يف ىذا و  ؾباؿ العملتبُت للمشرع اعبزائري يف ظل التطورات اؼبتجسدة يف 

بأف اعبزاءات اؼبدنية اؼبتمثلة خاصة يف البطالف ىي غَت كافية لفرض االحًتاـ الالـز للقوانُت واألنظمة  ، اإلطار
النجاعة و  من أجل وضع إجراءات جنائية رادعة ؼبزيد من الفعاليةاألمر الذي تطلب ضرورة التدخل  ، العمالية

ويف نفس الوقت توسيع االختصاصات اؼبخولة لألعواف اؼبكلفُت دبعاينة وضبط مثل ىذه  ، لكلتحقيق ذ
اؼبشرع اعبزائري موضوع اؼبسؤولية اعبزائية بباب كامل أال وىو الباب الثامن من  صّ خلذلك  .360اؼبخالفات

أين تكيف معظم اعبرائم اؼبعاقب عليها يف ىذا القانوف على أهنا  ، اؼبتضمن عالقات العمل 11-90القانوف رقم 

                                                           
تعاقبت التشريعات في كل من فرنسا ومصر من أجل إضفاء حماية جنائية ضرورية في عالقات العمل،  سواء كان ىذا التجريم يعود إلى  -  359

 صفة القائم بالفعل أو يعود إلى محل الجريمة.
 .من ق ع ع عمى أنوA " يعاين مفتشو العمل ويسجمون المخالفة حيال أحكام ىذا القانون طبقا لتشريع العمل" ?:8نصت المادة  -  360
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( اليت ال تتضمن يف تعريفها des infractions formellesالشكلية ) ـبالفات واليت تعترب من اعبرائم
 ،361االقانوين أية نتيجة ومثلما ىو اغباؿ بالنسبة عبرائم القانوف العاـ يبكننا إسنادىا إذل األشخاص اؼبعنوية أيض

فالشطر األوؿ ندرس فيو اؼبخالفات اؼبنصوص عليها يف  ، سنحاوؿ معاعبة ىذا اؼبوضوع من خالؿ شطرين لذلك
أما الشرط الثاين سنتطرؽ لدراسة اؼبخالفات ، )الفرع األوؿ( 11-90من القانوف رقم  146إذل 140اؼبواد من 

 )الفرع الثاين(. 11-90رقم من القانوف  154ذل إمكرر  146اؼبنصوص عليها  يف اؼبواد من 
 00-81من القانون رقم035إلى 031المخالفات المنصوص عليها في المواد من الفرع األول9 

على تعريف اعبريبة بأهنا:" ذلك السلوؾ اإلجرامي اؼبتمثل يف ارتكاب فعل جرمو اتفقت معظم التشريعات 
ساس فاعبريبة ىي سلوؾ إنساين ولتجسيد ىذا األخَت على ىذا األ ، القانوين أو االمتناع عن فعل أمر بو القانوف"

امتناع عن فعل وكما نعلم تقسم اعبرائم حسب و  ينبغي أف يكوف ىناؾ إرادة وفعل )سليب أو إهبايب( أي عمل
إال أنو ويف إطار عالقات العمل فقد تكيف ىذه  ، درجة خطورهتا بصفة عامة إذل جنايات وجنح وـبالفات

واعبريبة مهما تعددت   .إذا ما قلنا غالبيتها تكيف على أهنا ـبالفة ، الفات أو جنح فقطاألخَتة على أهنا ـب
يبقى يرتكز قيامها على ثالثة أركاف أو عناصر أساسية ىي: وجود فعل غَت مشروع  ، شأهنابالتقسيمات الواردة 

،و ،أف يرتكب اعباين )أوال(362طبقا لقانوف العقوبات والقوانُت اؼبكملة لو وىو ما يعرب عنو بالركن الشرعي للجريبة
تصدر ىذه اعبريبة عن ارادة ،واخَتا اف 363نشاط مادي اهبايب او سليب وىو ما هبسد الركن اؼبادي للجريبة)ثانيا(

 .جنائية وىو ما يعرؼ بالركن اؼبعنوي )ثالثا( 
                                                           

361  -  AانظرAlain Coeuret et Elisabeth Fortis, Droit penal du travail, 5ém ed,janvier 2012,Paris ,p :295  
كنا من أركان الجريمة والتي مصدرىا ر توح عبد اهلل الشاذلي"،  باعتبار الصفة غير المشروعة لمسموك نذىب إلى ما ذىب إليو االستاذ " ف  - 362

أي أن   .ترفع عن ىذه الماديات اإلجرامية صفتيا غير المشروعة التيألسباب انص التجريم الذي يضفي ىذه الصفة عمى ماديات معنية مع انتفاء 
ال بوجود فعل غير ايكون الفعل اإلجرامي غير واقع أو خاضع لسبب من أسباب اإلباحة التي تمنع قيام المسؤولية الجزائية،  فال تقوم الجريمة 

 مشروع يعاقب عميو القانون بموجب نص صريح.
في العالم الخارجي ينطبق عميو وصف الركن المادي كل ما يدخل في كيان الجريمة  و يكون لو مظير ممموس و طبيعة مادية تحدث تغييرا - 363

Aمن ثالثة عناصر أساسية تتمثل في ما يمي 
السموك أو الفعل اإلجرامي الذي يعرف عمى أنو A"ذلك النشاط المادي الخارجي لمجريمة الذي يتسبب في إحداث ضرر في العالم الخارجي   -8

 آخذا بذلك صورة السموك اإلجابي أو السمبي.
نتيجة ىيA" ذلك التغيير الذي يمحق العالم الخارجي يسببو السموك اإلجرامي, حيث إختمف الفقو حول مسألة مدلول النتيجة, فيناك من آخر ال -9

إلى  لجزائربالمدلول المادي ليما بإعتبارىا ذلك التغيير المادي الممموس الذي يحدث في العالم الخارجي كأنو مباشر لمسموك اإلجرامي, أين قسموا ا
كل نوعينA جزائر مادية و جزائر شكمية أو جزائر السموك المحض.و ىناك جانب آخر من الفقو آخذ بالمدلول القانوني لمنتيجة و الذي يعتبرىا 

 إعتداء يقع عمى المصمحة أو حق يحميو القانون.
:- "A ث النتيجة", أي لقيام الركن المادي لمجريمة ال يكفي إرتكاب مك الصمة أو الرابطة بين إرتكاب السموك اإلجرامي و حدو تالعالقة السببية و ىي

ث السموك اإلجرامي و تحقق النتيجة, بل ال بد أن تقوم بينيا عالقة سببية, بمعنى آخر يجب أن يكون السموك اإلجرامي ىو وحده أدى إلى حدو 
 النتيجة.
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 الركن الشرعي للجريمة -أوال
إال بوجود فعل غَت  ، ال يتحقق العنصر الشرعي يف أية جريبة سواء كانت ـبالفة أو جنحة أو جناية

إذا تضمن القانوف نصا هبرمو ودل يوصف الفعل بأنو غَت مشروع و  ،مشروع يعاقب عليو القانوف دبوجب نص صريح
 يكن يف الظروؼ اليت أرتكب فيها خاضعا لسبب من أسباب اإلباحة.

من قانوف العمل تتعارض مع قاعدة  146إذل  140واألفعاؿ أو السلوكات اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من 
تنشأ اليت  ، مع النموذج القانوف الذي يرسم نشاطات غَت مشروعة اجملرـّ وبالتارل يتطابق السلوؾ ، قانونية جزائية

العقوبة بصفة عامة و  ،عنها عدة جرائم تكيف غالبيتها على أهنا ـبالفات يتكفل مفتشو العمل دبعاينتها وتسجيلها
 .364إللتزاـ ما"اـ والتنفيذ الفعلي للقانوف أو تعرؼ على أهنا:" تلك الوسيلة اؼبقررة لضماف احًت 

نالحظ بأهنا قد حددت  ، للمخالفات اؼبعاقب عليها يف ظل ىذه اؼبواد النسبة للجزاءات اؼبقررة بو  
مًتتبة عن  كحد أقصى   دج  20.000و دج كحد أدىن  500ا بُت بالغرامات اؼبالية الذي يًتاوح مقدارىا م

 .11-90 رقم من القانوف 146إذل 140القياـ بإحدى السلوكات اجملرمة يف اؼبواد من 
حيث يعترب "عودا" يف ىذا  ، على مضاعفة الغرامة يف حالة العود كضرؼ تشديد 139ولقد نصت اؼبادة 

( عشرة شهرا السابقة للواقعة اؼبالحقة وىذا األمر ينطبق 12كل من أدين بسبب ـبالفة فباثلة خالؿ )القانوف  
 20.000إذل 10.000ية اليت تًتاوح ما بُت بالغرامة اؼبال تعاقبمن نفس القانوف اليت  140على نص اؼبادة 

أما يف  ، كل من يقـو بتوظيف القاصر الذي دل يبلغ السن اؼبقررة يف ىذا القانوف باستثناء عقود التمهُت  ، دج
كذلك ىو  .يـو إذل شهرين مع مضاعفة مقدار الغرامة أيضا 15فاؼبشرع أقر عقوبة اغببس من  ، حالة العود

عند ارتكاب ـبالفة التوقيع على اتفاقية أو اتفاؽ صباعي للعمل يكوف  142أشارت إليو اؼبادة اغباؿ بالنسبة ؼبا 
ىذا ما يضفي على اغبماية اعبنائية يف إطار عالقات  365ظروفوو  ؿبلو إقامة سبييز بُت العماؿ يتعلق دبجاؿ الشغل

 العمل خصوصيتو سبيزىا عن تلك اؼبقررة يف القواعد العامة.
اعبزائري قد استعمل أسلوبا آخر يف ؾباؿ تسليط العقوبة الالزمة عند ـبالفة أحكاـ قانوف  كما أف اؼبشرع

من قانوف  146 ، 145 ، 144 ، مكرر 143 ، 143 ، 141ىذا ما يظهر من خالؿ اؼبواد:  ، العمل

                                                           
 AGrevy Manuela,la sanction civile en droit du travail, RDS , N 06,Juin2001,P :598  أنظر - 364
دج كل من يوقع إتفاقية جماعية أو إتفاقا  777>إلى  9777يعاقب بغرامة مالية تتراوح من  "عمى أنو A ق ع عمن  9;8نصت المادة  - 365

من ىذا  <8المادة  جماعيا لمعمل يكون من شأن أحكاميما إقامة تمييز بين العمال في مجال الشغل أو الراتب و ظروف العمل ,كما وردت في
 . القانون

 ( أو إحدى العقوبتين فقط.":7دج و بالحسب مدة ثالثة أيام) 87777إلى 9777و يعاقب في حالة العود بغرامة مالية تتراوح من 
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سواء   ، 366عاينةخالفة اؼبتطبق كلما تكررت اؼبو  العماؿ اؼبعنيُت أين أقر بأف العقوبة تتعدد حبسب عدد ، العمل
أو عند ـبالفة أحكاـ العمل اؼبتعلقة باؼبدة   كاف ذلك عند ـبالفة األحكاـ اػباصة باستخداـ الشباف والنسوة

لك اػباصة او ت ، النسوةو  القانونية األسبوعية وحدود اللجوء إذل الساعات اإلضافية والعمل الليلي بالنسبة للشباف
كذلك بالنسبة ؼبخالفة األحكاـ اؼبتعلقة بالراحة و  يف ؾباؿ الساعات اإلضافيةدبخالفة التجاوزات اؼبرخصة قانونا 

حيث يعترب  ، وعند تقليص عدد العماؿ خرقا ألحكاـ ىذا القانوف أيضا ، العطل باختالؼ أنواعهاو األسبوعية 
 عدة العامة والذياخروجا عن الق  ىذا األسلوب العقايب اؼبتبع أو اؼبطبق يف ظل ىذه اؼبواد اؼبشار إليها أعاله

فإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها  البعض  ، يتمثل يف حالة" تعدد اعبرائم مع االرتباط"
غَت أف اؼبشرع اعبزائري  ، اغبكم بالعقوبة اؼبقررة ألشدىاو  ،حبيث ال تقبل التجزئة وجب اعتبارىا جريبة واحدة

أقر بأف العقوبة تتعدد و  ،قد خرج يف نطاؽ قانوف العمل عن ىذه القاعدة ، شأنو شاف التشريعات اؼبقارنة األخرى
يف واقعة تتلخص  1992حيث قضت ؿبكمة النقض الفرنسية سنة ، 367حبسب عدد العماؿو  اؼبخالفات اؼبعاينة

يف قياـ صاحب العمل بارتكاب عدة ـبالفات منها: عدـ ربرير عقود عمل العماؿ وعدـ إنشاء ملف  أحداثها
 06والقياـ بتشغيل األحداث أكثر من  ، عشرة سنة 12وتشغيل عماؿ أقل من سن  ، كل عامل  ، صخا

مة حبسب عدد ار لو كاف  النص يقرر تعدد عقوبة الغساعات...وىي جرائم تعد من قبيل اؼبخالفات وحىت و 
تظل  اجملرمة ال يتغَت  للواقعةىذا يعٍت بأنو وبالرغم من تعدد عقوبات الغرامة يبقى التكييف القانوين ، 368العماؿ
 .369ـبالفة

بأنو ال هبوز نقض األحكاـ الصادرة عن ىذه  1986وقضت ؿبكمة النقض الفرنسية كذلك سنة 
لقد ألزمت تضمُت و  ، اؼبخالفات عندما تتعلق جبرائم عدـ التأمُت على العماؿ وعدـ إنشاء ملفات وسجالت

ما اغبكم الصادر ربديد عدد العماؿ ليتسٌت ربديد مبلغ الغرامة الواجب دفعها من قبل اؼبستخدـ غَت أنو وحسب 
فإف مبدأ تعدد عقوبة الغرامة حبسب عدد العماؿ تطبيقو مرىوف بأف تكوف  ، القضاء الفرنسي هبذا الشأف أقره

 .370ال تعد من قبيل األحكاـ التنظيميةو  ،اؼبخالفة اؼبرتكبة من طرؼ اؼبستخدـ سبس حقوؽ العماؿ
 

                                                           
 .ع ع من ق;;8، >;8،=;8 ،مكرر :;A8;8 ،8;:.8راجع المواد - 366
 .ىالمستخدم مخالفة واحدة لعدد من العمال فإنو يكون مسؤوال جنائيا عمى كل مخالفة لكل عامل عمى حد فإذا إرتكب - 367
 ABouharrou Ahmed, op.cit ,p :12     أنظر - 368
 .>9ص ،@977 ،القاىرة ،دار النيضة العربية، الحماية الجنائية لعالقات العمل،أنظرA عمرو إبراىيم الوقاد - 369
و من ثم ، بأن عدم توفير وسائل اإلسعاف الطبية تعد من قبيل ألحكام التنظيمية التي ال  تمس بحقوق العمال،>?@8في فرنسا سنة  يقض - 370

 فال تتعدد عقوبتيا بتعدد العمال.   
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 مادي للجريمةالركن ال -ثانيا
طائلة نص هبرمو وقت يتجسد الركن اؼبادي ألي جريبة يف ذلك السلوؾ أو الفعل اؼبادي الذي يقع ربت 

 اإلهبابيةفيعرب عن السلوؾ اإلجرامي دبجموعة من النشاطات  ، أما يف إطار عالقات العمل ، ارتكاب اعبريبة
 السلبية اليت تصدر عن اؼبستخدـ خاصة أو من يبثلو نتيجة ـبالفة أحكاـ قانوف العمل.و 

من قانوف  146إذل  140ظل اؼبواد وتعددت ىي السلوكات أو النشاطات اإلجرامية اؼبعاقب عليها يف 
 بتعدد احملل الذي ترد عليو اؼبخالفة اؼبعاقب عليها واليت تتجلى فيما يلي: ، عالقات العمل

 9عشرة سنة 05تشغيل القاصر دون سن -أ
ويف نفس الوقت عاقبت عن ـبالفة  ،اعبريبة من قانوف عالقات العمل النموذج القانوين ؽبذه140لقد رظبت اؼبادة 

اؼبشار اليها اعاله 140من نفس القانوف ،حبيث اف السلوؾ اؼبادي اؼبعاقب عليو يف نص اؼبادة  15احكاـ اؼبادة 
سنة مهما كانت طبيعة العقد 16ينتج عن وجود عالقة عمل تنشأ بُت مستخدـ وعامل قاصر يقل سنو عن 

 ، بالتوفيق اعبزئي أو الكلي ، ؿبدد اؼبدة أو غَت ؿبدد اؼبدة، 371و غَت كتايبأ سواء كاف عقد كتايب القائم بينهما 
حيث يتوذل مفتش العمل اؼبختص  ، 372على أال يكوف األمر يتعلق بعقد من عقود التمهُت اؼبرخص بو قانونا

 من ىذا القانوف. 138ا لنص اؼبادة إقليميا معاينة وتسجيل ىذه اؼبخالفة وفق
 النسوة9و  الخاصة بظروف استخدام الشبانمخالفة األحكام -ب

فال فرؽ بينهما من حيث  ، األصل أف حرية العمل مضمونة لكل شخص ذكر كاف أـ أنثى على حد سواء
النساء وكذلك فئة و  الفيزيولوجية لفئيت القصرو  ، مراعاة لالعتبارات النفسيةو  إال أنو ، الواجبات العامةو  اغبقوؽ

أقرت ظروفا معينة و  ،لتشريعات العمالية أحكاما خاصة لتنظيم تشغيل ىذه الفئاتوضعت ا ، 373أيضااؼبعوقُت 
يًتتب عن اإلخالؿ هبا قياـ اؼبساءلة اعبنائية يف حق من خرؽ أحكامها سواء كاف شخصا طبيعيا أو  الستخدامها

ات العمل ،اال اف من قانوف عالق141مسئوال أو مفوضا، وتسلط عليو العقوبة اؼبنصوص عنها يف اؼبادة   معنويا

                                                           
 .ق ع عمن  ة الثامنةراجع الماد - 371
أين ،و النذى طنرأت عمينو عندة تعنديالت 8?@8إن ىذا النوع منن العقنود يخضنع ألحكنام و شنروط خاصنة ينظمينا قنانون التمينين الصنادر سننة  - 372

سنننة,حيث يينندف عقنند التميننين وفقننا لمننا تتطمننب التحننوالت التكنولوجيننة إلننى تنندريب األحننداث و تكننوينيم فنني >8حنندد سننن النندنيا إلبننرام عقنند التميننين ب 
ع الجزائري بأنو طريقة تمكن المتدرب من إكتساب تأىيل مينني أولني يسنمح لنو مشر حرفة معينة قبل الدخول في الحياة المينية, إعتبر الإختصاص أو 

بممارسننة ميننننة معيننننة فننني مختمنننف مجنناالت النشننناط اإلقتصنننادي. أينننن ينننتم ىننذا التكنننوين تحنننت إشنننراف اإلدارة المكمفنننة بننالتكوين فننني إطنننار عقننند ينننربط 
 الممتينين ممثمين بأوليائيم الشرعيين.المستخدم ب

 .ع ع من ق =8راجع المادة  - 373
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 الفئات ،والذي قد يتمثل بتعدد صور اؼبخالفات اؼباسة بظروؼ استخداـ ىذهالسلوؾ اؼبادي ؽبذه اعبريبة يتعدد 
 يف:

 سنة فاكثر بدوف وجود رخصة من وليو الشرعي او تكليفو باعماؿ 16تشغيل القاصر الذي بلغ سن -
من قانوف عالقات 15ـبالفة الحكاـ اؼبادة  خطَتة تنعدـ فيها النظافة و تضر بصحتو اعبسدية او النفسية

 .374العمل
تضر بصحتهم وسالمتهم،أو  اعماؿ شاقة وخطَتةب سنة 19دوف سن الشباف أو النسوة  تكليف-

  من قانوف عالقات العمل.  28عماؿ ليلية ـبالفة الحكاـ اؼبادةتشغيلهم يف أ
العامالت يف اعماؿ ليلية دوف حصولو على رخصة من قبل مفتش العمل  قياـ اؼبستخدـ بتشغيل -

 .375من قانوف عالقات العمل 29اؼبادة اؼبختص اقليميا ـبالفة الحكاـ 
 التوقيع على اتفاقية جماعية تهدف إلى إقامة تمييز بين العمال9-ج

فقد أقر اؼبساواة بُت صبيع  ، اغبقوؽ اليت تثبت للعامللقد أضفى اؼبشرع اعبزائري ضباية خاصة على بعض 
أعطى ، و كما وضع قواعد وشروط تتعلق بالعمل وبالعماؿ يف اغبقوؽ والواجبات  ، العماؿ يف اغبقوؽ والواجبات

األحكاـ اليت تنظم ىذه اغبقوؽ تؤدي إذل و  ومن مت فإف ـبالفة القواعد  .للعامل اغبرية الكاملة يف اختيار العمل
من قانوف العمل  142ىذا ما نصت عليو اؼبادة  ، ياـ اؼبسؤولية اعبنائية بالضرورة وتسليط اعبزاء اؼبقرر قانونا ؽباق

دج من يوقع اتفاقية صباعية أو اتفاقا صباعيا للعمل  5000إذل  2000بقوؽبا:" يعاقب بغرامة مالية تًتاوح من 
ؾباؿ الشغل أو الراتب وظروؼ العمل كما وردت يف يكوف من شأف أحكامهما إقامة سبييز بُت العماؿ يف 

 قانوف".لمن ىذا ا 17اؼبادة
يف التوقيع على ، 376من قانوف عالقات العمل 17حسب نص اؼبادة و  فالنشاط اؼبادي ؽبذه اعبريبة يتجسد

ما يبكن أف عند ، فاؼبشرع ىنا ىباطب أطراؼ االتفاؽ اعبماعي باؼبسؤولية اعبزائية ، أية اتفاقية أو اتفاؽ صباعي
فجـر بذلك صبيع صور التمييز القائم يف األوساط  ، تؤدي أحكامو إذل إقامة سبييز بُت العماؿ أيا كاف نوعو

                                                           
كما أنو ، عمى أنوA"و ال يجوز توظيف القاصر إال بناءا عمى رخصة من وصيو الشرعي ع ع الفقرة الثانية و الثالثة من ق >8نصت المادة  - 374

 القاصر في األشغال الخطيرة أو التي تنعدم فييا النظافة أو تضر صحة أو تمس بأخالقو". ال يجوز إستخدام
 .ع ع من ق @9راجع المادة  - 375
 .ع ع من ق <8راجع المادة  - 376
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أو مت على أساس اعبنس أو السن أو الوضعية االجتماعية  ، 377العمالية سواء مس عنصر األجر وظروؼ العمل
 .378أو حىت على أساس االنتماء إذل نقابة ما من عدمو  ،أو النسبية أو القرابة العائلية أو القناعات السياسية

 009-81من القانون رقم  032مخالفة أحكام المادة -د
 من قانوف عالقات العمل يف مايلي : 143يتجسد السلوؾ اؼبادي اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة 

احملدد للمدة القانونية 03-97من خالؿ االمر رقم القانونية اؼبنظمةعمل ـبالفة االحكاـ اؼبتعلقة دبدة ال-
للعمل ،واليت ىي دبثابة التزامات هبب على اؼبستخدـ احًتامها ،من خالؿ مراعاة اؼبدة االسبوعية القانونية للعمل 

.             (ساعة يف االسبوع باستثناء اغباالت اليت هبيز فيها القانوف زبفيض او زيادة ىذه اؼبدة 40باربعُت )
عند انتهاج نظاـ الدواـ اؼبستمر 379حة ؿبدد بساعة  واحدة اؼبستخدـ بتخصيص للعماؿ وقت اسًتاقياـ  عدـ–

 يف العمل.                     
يلي بالنسبة للشباف والنسوة خرقا الحكاـ لاذل الساعات االضافية و العمل الجوء لـبالفة القواعد اػباصة بال-

 .العمل عالقات من قانوف 29و 28و 27اؼبواد  
 9   تجاوز حدود الساعات اإلضافية -ىـ

مكررمن قانوف عالقات العمل يف ـبالفة 143يتجسد السلوؾ االجرامي اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة 
فمىت تعارض سلوؾ اؼبستخدـ مع االلتزامات اؼبنصوص عليها يف  ،380من نفس القانوف 31ت عليو اؼبادة مانص

طبيق نظاـ الساعات االضافية تي يتجسد يف اللجوء اذل ىذه اؼبادة اقبر عنو قياـ اؼبسؤولية اعبزائية يف حقو،والذ
از فيها باؼبئة من اؼبدة القانونية خارج اغباالت اليت اج20دوف وجود،أو اف تتعدى مدة الساعات االضافية نسبة 

اؼبشرع ذلك و اؼبتمثلة يف حالة الوقاية من اغبوادث الوشيكة او اصالح االضرار،أويف حالة اهناء االشغاؿ اليت 
 ؤدي توقفها اذل حصوؿ أضرار جسيمة.ي

 
 

                                                           
عمى أنو A"يجب عمى كل مستخدم ضمان المساوات في األجور بين العمال و لكل عمل مساوي القيمة دون  ع ع من ق ;?نصت المادة  - 377

 أي تمييز ".
يبرز ذلك من خالل توفير الحماية لمعمال من أي تمييز عمى صعيد إستخداميم يستيدف المساس بحريتيم النقابية. عندما يكون إستخدام  - 378
نقابة ما أو أن يتخمى عن عضويتو النقابية, أو التوصل إلى فصل العامل و اإلجحاف بو بأية وسيمة أخرى  مل مرىون بشرط أن ينظم إلىاالع

 بسبب عضويتو النقابية أو إشتراكو في النشاطات النقابية خارج ساعات العمل أو خالل ىذه الساعات.
 .:7-<@من األمر رقم  =7راجع المادة  - 379
 من ق ع ع . 8:المادة  عراج -  380
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 الراحة القانونية9و  مخالفة األحكام المتعلقة بالعطل-و
من 145و144اف النشاطات اؼبادية اليت ترسم النموذج االجرامي للمخالفات اؼبعاقب عليها يف ظل اؼبواد 

ها مظمن ىذا القانوف واليت يشكل مع 52اذل 33يف ـبالفة احكاـ اؼبواد من قانوف عالقات العمل ،تكمن 
يف ظل اؼبادتُت  اؼبعاقب عليها اترسم النموذج اإلجرامي للمخالفـبالفتها ت 381التزامات متعلقة بالنظاـ العاـ

   حيث تتمثل ىذه السلوكات يف:،من نفس القانوف 145و 144
حرماف العامل من حقو يف اغبصوؿ على يـو كامل من الراحة يف االسبوع واؼبتمثل يف يـو "اعبمعة" يف -

 .383ذلك،باستثناء اذا دعت الضرورة االقتصادية او تطلب تنظيم االنتاج غَت 382العادية روؼظال
،اوحرمانو من عدـ سبكُت العامل االستفادة من عطلة تعويضية فباثلة عن العمل يف اياـ الراحة القانونية-

 .384يف حدود ما أقره القانوفوحق العامل  حقو يف االنتفاع من العمل لساعات اضافية
من قانوف عالقات العمل. 38اؼبادة  عدـ احًتاـ قرار الوارل احملدد الياـ الراحة االسبوعية ـبالفة الحكاـ-

يومامدفوعة االجر ـبالفة الحكاـ 30حرماف العامل من حقو القانوين يف االستفادة من عطلة سنوية ؿبددة ب–
على اساس العمل اؼبتمم يبتد من اوؿ يوليو للسنة السابقة للعطلة اذل غاية  ،اليت تعتمدمن قانوف العمل 39اؼبادة
دوف اف تتعدى  386،و ربتسب على اساس يومُت و نصف يـو يف كل شهر عمل 385يوليو من سنة العطلة30

 .يوما عن سنة العمل الواحدة 30اؼبدة االصبالية 
ة كل عامل يزاوؿ نشاطو يف من قانوف العمل اليت تقرر استفاد42حكاـ اؼبادة ـبالفة اؼبستخدـ أل-
 .اياـ عن كل سنة عمل 10من عطلة ال تقل عن  ،اعبنوب

عدـ ظباح اؼبستخدـ للعماؿ الذين يقوموف باعماؿ خطَتة وشاقة من سبديد العطلة الرئيسية ،أوحرماهنم -
  من قانوف العمل على التوارل.        47و45اؼبواد من حقهم يف العطلة اؼبرضية اؼبدفوعة االجر خرقا الحكاـ 

تلبية طلب اؼبستخدـ من اجل  استئناؼ العمل لدواعي تتطلبها  عطلة رفض العمل الذي يوجد يف –
 من قانوف العمل.48مقتضيات اػبدمة خرقا ألحكاـ اؼبادة 

                                                           
كاألحكام المتعمقة باإلجازات العادية المتمثمة في العطل السنوية و األسبوعية ، و العطل الدينية و الوطنية و المرضية أيضا، و عطمة  -  381

 نيا.العمل و األمومة و تربية األوالد، فجميعيا أحكام من النظام العام مقررة لكافة العمال باختالف اعمارىم و أجناسيم ال يجوز حرمانيم م
 من ق ع ع. ::راجع المادة  -  382
 من ق ع ع. <:راجع المادة  -  383
 من ق ع ع. =:راجع المادة  -  384
 من ق ع ع. 7;راجع المادة  -  385
 من ق ع ع . 8;راجع المادة  -  386
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عدـ سبكينو  السنوية اليت يستفيد منها العامل ،أوتعليق او قطع عالقة العمل اثناء العطلة قياـ اؼبستخدـ ب –
 .387العطلة اؼبرضية واغبقوؽ اؼبرتبطة هبا ة منمن حقو يف وقف سرياف عطلتو السنوية لالستفاد

تقاعص اؼبستخدـ يف دفع تعويض العطلة السنوية الذي يساوي اعبزء الثاين عشر من االجر خالؿ السنة –
 .من قانوف العمل52اؼبرجعية او السابقة للعطلة خرقا الحكاـ اؼبادة 

 : دمينالمستخ لعدد القانوني غير التقليص-ز
،ولقد 388اؼبستخدمُت يعد سبب من االسباب اؼبؤدية اذل اهناء عالقة العمل موضوع التقليص من عدد

وصوؿ االجراءات هبب على اؼبستخدـ احًتامها والقياـ هبا قبل الالشروط و  اجازه اؼبشرع لكن قيده دبجموعة من 
 من قانوف عالقات العمل .70و389 69اذل ىذه اؼبرحلة ،واليت تكفلت بتحديدىا اؼبادتُت 
يكمن يف ـبالفة احكاـ اؼبادتُت من قانوف عالقات العمل 146فالسلوؾ اؼبادي اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة 

 اؼبشار اليهما اعاله ،والذي قد يتجسد يف مايلي:                                                     70و69
دوف اف تستدعي االوضاع االقتصادية قياـ اؼبستخدـ او اؽبيئة اؼبستخدمة بتقليص من عدد العماؿ –

تكوف اسباب ىذا التسريح أو  391جوء اذل التسريح اعبماعيل، او يقـو بتقليص عدد اؼبستخدمُت بال 390ذلك
  بازباذ قرار التسريح دوف اي تفاوض مع فبثلي العماؿ  .                                                 او يقـو ، 392ليست واحدة

من قانوف عالقات العمل اؼبتمثلة يف ؾبموعة من التدابَت 70اليت نصت عليها اؼبادة ـبالفة االحكاـ –
واالجراءات اليت من شأهنا التقليل من التسروبات ،واليت تكمن يف زبفيض من ساعات العمل او االستخداـ 

 اعبزئي ،واالحالة على التقاعد،أو امكانية ربويل العماؿ اذل مؤسسات اخرى.
 
 

                                                           
 من ق ع ع . 7>و  @;راجع المادتين  -  387
 عمى أنوA "تنتيي عالقة العمل في الحاالت التاليةA التسريح لمتقميص من عدد العمل". الفقرة السادسة من ق ع ع ==المادة  تنص -  388
 من ق ع ع . @=راجع المادة  -  389
إن تعدد و اختالف األسباب االقتصادية المبررة لمتسريح الجماعي أدى إلى صعوبة إيجاد معيار دقيق لحصنرىا، غينر أن صناحب العمنل ىنو  -  390

ت حقيقننة و جديننة ىننذه األسننباب، إال أن الفقننو حنناول فنني البدايننة ربننط السننبب االقتصننادي بالصننعوبات و الضننغوطات الظرفيننة وحننده القننادر عمننى إثبننا
يا، المتولنندة عننن السننوق، ثننم توسننع ىننذا المفيننوم فنني مننا بعنند ليشننمل جميننع األسننباب االقتصننادية المؤديننة  إلننى ضننرورة إعننادة تنظننيم المؤسسننة و تحننديث

المتعمنق بالتسننريح الجمنناعي ألسنباب اقتصننادية و الننذي حندد فيننو الشننروط و  ><@8ي بيننذا المفينوم الواسننع فنني القنانون سنننة حينث أخننذ المشنرع الفرنسنن
 اإلجراءات المتعة في ىذا النوع من التسريح.

 متعاقبة. التسريح الجماعي ىو عبارة عن فصل عاممين أو أكثر بسبب صعوبات أو ضغوطات اقتصادية يتم في شكل دفعة أو دفعات -  391
إن تقمننيص عنندد العمننال يبنننى فنني حالننة التسننريح الجمنناعي عمننى سننبب مشننترك و ال يننرتبط بأسننباب شخصننية كمننا ىننو الحننال بشننأن التسننريح  -  392

 التأديبي أو بسبب انتياء مدة العقد.



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                                الباب الثاني

  146    
 

                    المعنوي للجريمة الركن -ثالثا
يعرؼ العنصر اؼبعنوي للجريبة على انو القصد اعبرمي ؽبا والذي يتجسد يف علم اعباين بعناصر اعبريبة 

 .وتوجو ارادتو اذل اركاب السلوؾ االجرامي.والركن اؼبعنوي بصفة عامة يتكوف من قصد جنائي عاـ واخر خاص 
 فالقصد العاـ يكمن يف انصراؼ ارادة اعباين اذل ارتكاب اعبريبة مع توافر العلم باالركاف اليت يتطلبها القانوف فيها،

.اما  بعضها افًتاضو يف حد حيث يعترب توافره امر الـز لقياـ اؼبسؤولية اعبزائية يف صبيع اعبرائم ويصل االمر اذل
ق سلوؾ معُت بالنظر اذل غاية ياب اعبريبة اي الدافع النفسي لتحقالقصد اػباص فيعرب عنو بالباعث على ارتك

.والسلوكات اؼبادية اؼبعاقب عليها يف ظل 393النتيجة ؿبددة ،والقانوف ال يتطلب توافره اال يف بعض اعبرائم ذات
 :فاالمر االوؿ يتجسد يف اف التكييفمن قانوف عالقات العمل هبمعها أمرين ىامُت146اذل 140اؼبواد من 

القانوين للسلوؾ اجملـر ينطبق عليو وصف اؼبخالفة طبقا للمعَت اؼبنصوص عليو يف اؼبادة اػبامسة من قانوف 
الف دج اغبد االقصى لعقوبة الغرامة يف مواد  اؼبخالفات ،وقبد اف  مقدارا لغرامات 20العقوبات اين اقرت مبلغ 

االؼ دج ،وبالرغم من تعدد عقوبات 5000يتجاوز  اؼبخصصة ؼبعاقبة ـبالفة احكاـ اؼبواد اؼبذكورة اعاله ال
عامة يبقى وجا عن القاعدة الر الغرامة اليت يبكن اف تتعدى حدود اؼبخالفة لتدخل يف نطاؽ اعبنح  وىو يعد خ

اليت تتطلب لقيامها توافر ارادة  التكييف القانوين على حالو .اما االمر الثاىن يكمن يف اهنا من جرائم العمد
حقيقية وكاملة البراـ عقد العمل كتابة اـ شفاىة،فتوافر القصد العاـ يكوف كايف لتحقق اؼبساءلة اعبنائية يف حق 

ؾ اؼبادي ،حيث يف و واؼبتمثل يف توافر علم اعباين جبميع عناصر اعبريبة وانصراؼ ارادتو اذل ارتكاب السل مرتكبها
خالفات يفًتض القضاء توافر العلم لدى اؼبستخدـ بكافة االحكاـ اػباصة بظروؼ العمل ىذا النوع من اؼب

 .                                                                                                   .وطور وش
                   00-81 رقم القانون من043 الى مكرر 035 من المواد في عليها المنصوص المخالفات:  الثاني الفرع
لكن ال يوجد ما يبنع من قياـ  ، اعبرائم اؼبعاقب عليها يف ظل قانوف العمل تقع من طرؼ اؼبستخدـ اغلب

ما  كما ال يوجد  ، اؼبستخدـ ليل مقارنة بتلك القائمة  يف حق إف كاف ذلك قو  اؼبسؤولية اعبنائية يف جانب العامل
القواعد التجريبية و  أقرتو األحكاـو  وفقا ؼبا حددتو  العامل معاو  يبنع من قياـ اؼبسؤولية اعبنائية يف حق اؼبستخدـ

اؼبسؤولية اعبنائية يف ظل قانوف العمل ال تقتصر فقط على تلك السلوكات و  .اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف
تصرفات أخرى إمبا تضمن ىذا القانوف ذبرًن و  ،بق لنا التطرؽ غليهاالتجريبية اؼبعاقب عليها من خالؿ اؼبواد اليت س

                                                           
حتما توافر القصد الجنائي العام و العكس فالقصد الجنائي الخاص ال يكون إال في الجرائم العمدية، و بتوافر القصد الجنائي الخاص يتطمب  -  393

 غير صحيح.
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وجـر ـبالفتها من خالؿ نصوص اؼبواد  ، ناذبة عن اإلخالؿ بالتزامات قانونية نظمها من خالؿ نصوص قانونية
اليت سواء تعلق األمر بعدـ احًتاـ القواعد القانونية أو التعاقدية  ، من نفس القانوف 154مكرر إذل  146من 

 ،او تلك اليت ينص عليها عقد العمل الفردي أو اليت تنظمها االتفاقية اعبماعية اؼبعموؿ هبا ، ينص عليها القانوف
سوؼ نعمد على دراسة ىذه اؼبخالفات من خالؿ التطرؽ إذل  ، نظرا لتعدد السلوكات اجملرمة يف ىذه اؼبوادو 

يف الركن الشرعي للجريبة )أوال( مث الركن اؼبادي للجريبة مثلة اؼبتو  ،ركاف اليت تستند عليها أية ـبالفةربديد األ
 الركن اؼبعنوي ؽبا )ثالثا(.واخَتا   ، )ثانيا(

 الركن الشرعي للجريمة -أوال
حبيث دل تصبح قاصرة على  ، االجتماعية إذل تعدد اعبرائم  وتطورىاو  أدى تطور التشريعات العمالية    

اتفقت  .بل امتد أثرىا إذل ضباية  حقوقهم اعبماعية أيضا ، إضفاء اغبماية على اغبقوؽ الفردية  للعماؿ فقط
مع وجود اختالؼ ، على رسم النموذج القانوين للجرائم اؼبرتكبة يف اطار عالقات العمل تشريعات العمل اؼبقارنة

ومن حيث صياغة نصوصو ، اليت هبرمها كل تشريع والعقوبات اؼبقررة ؽباصور السلوكات من حيث عدد  بسيط
قد تكفل   قبد بأف كل تشريع من التشريعات العمالية  عدد صور السلوكات اؼبادية اجملرمة فيما ىبص  .التجريبية

دوف أف وبدث ذلك أي أثر حيث تبقى  ، من خالؿ نصوصو بتجرًن عدة سلوكات مادية ومن خالؿ نص واحد
لعقوبة احملددة من خالؿ ىذا النص،وتراوحت قيمة الغرامة اؼبالية اؼبطبقة يف اعبريبة واحدة يعاقب عليها بنفس ا

 دج كحد أقصى.20.000دج كحد ادىن و 500ىذه اؼبواد مابُت 
فلقد عبأ تشريع العمل يف صياغة نصوصو العقابية إذل أسلوب  ، صياغة النصوص التجريبيةل بالنسبة اأم

كما أنو من اؼبمكن أف يتكفل نص قانوين   ، أي ربديد مفهـو اعبريبة يقتضي منا اللجوء إذل نص آخر ، ةاإلحال
على معاقبة كل ـبالفة األحكاـ اؼبتعلقة  مكرر من قانوف العمل 146نصت اؼبادة  فمثال  .بتحديد عناصر اعبريبة

وىي ربيلنا يف نفس الوقت ، اؼبنصوص عليها صراحةالشروط و  باللجوء إذل عقود العمل ؿبددة اؼبدة خارج اغباالت
الشأف كذلك ىو    .حصرىاو  مكرر من ىذا القانوف من أجل ربديد ىذه األخَتة 12و 12على نص اؼبواد 
اليت تعاقب اؼبستخدـ عن عدـ مسكو للدفاتر اػباصة أو عدـ تقديبها  ، من قانوف العمل 154بالنسبة للمادة 

من ىذا القانوف من أجل ربديد السجالت اؼبلـز  156ربيلنا بدورىا إذل نص اؼبادة و  ؼبفتش العمل عندما يطلبها
دبسكها ووضعها ربت تصرؼ مفتش العمل عند طلب االطالع عليها إذل جانب عدة مواد أخرى انتهج فيها 

عن قواعد  بقواعد خاصة سبيزهيتمتع عالقات العمل  إطارالقانوف اعبنائي يف  االمر جعل ىذا .394نفس األسلوب
                                                           

 من ق ع ع. >;8و  9;8راجع المادة  -  394
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فقط وإمبا  11-90ف رقم اعبدير بالذكر أف ىذا األسلوب دل ىبص بو اؼبشرع القانو و  ،القانوف اعبنائي بصفة عامة
اؼبتضمن مفتشية  العمل يف  03-90قد استعملو يف صياغة نصوص التجرًن اػباصة بقوانُت أخرى كالقانوف رقم 

من قانوف العقوبات عند فبارسة  148و 144 نص اؼبواد العقوبات اؼبقررة يفاليت ربيل إذل تسليط  23مادتو 
اؼبتعلق  10-81قانوف رقم المن  24كذلك نص اؼبادة ،ضغوطات أو اىانات أو عنف ضد مفتش العمل 

طب و  اؼبتعلق بالوقاية الصحية ولألمن 07-88القانوف رقم  ضافة اذل،باإل 395بشروط تشغيل العماؿ األجانب
 396.على التوارل 40 إذل 35العمل يف اؼبواد من 

 الركن المادي للجريمة -ثانيا
يقصد بالركن اؼبادي يف جريبة العمل: " ذلك السلوؾ أو النشاط الذي يصدر عن اؼبستخدـ ويتخذ مظهرا 

فالسلوؾ   ، خارجيا يتدخل من أجلو القانوف بتقرير العقاب" وقد يتجسد ىذا السلوؾ يف فعل إهبايب أو سليب
أما السلوؾ السليب فيتجسد من خالؿ  397اإلهبايب يتمثل يف اإلقداـ على فعل معُت ينهي القانوف عن القياـ بو

 امتناع اؼبستخدـ عن تنفيذ إلتزاـ أوجب القانوف القياـ بو.
 ى جعلتها تنطوي عل، العقاب اليت اعتمد عليها اؼبشرع يف ىذا اجملاؿو  نصوص التجرًنلوالصياغة اػباصة 

ادية حبيث يبكن أف تشكل كل صورة أو نشاطا يف حد ذاتو جريبة مستقلة يعاقب اؼبنشاطات الو  صورمن ال عدد 
 اليت تتمثل يف مايلي: و، عليها القانوف

 مخالفة األحكام الخاصة باللجوء إلى عقد العمل المحدد المدة9(أ
مكرر من قانوف عالقات العمل عن ـبالفة الشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 146لقد عاقبت اؼبادة 

مكرر من نفس القانوف خبصوص اللجوء الر عقود العمل احملددة اؼبدة،حيث يعرب اػبروج عن اي حالة 12و12
يتعلق االمر :                                     من اغباالت اؼبنصوص عليها يف ظل ىاتُت اؼبادتُت السلوؾ اؼبادي للجريبة حبيث

عقود العمل ؿبددة اؼبدة اال اذا كاف الوضع يتعلق بتوظيف عامل لتنفيذ اعماؿ عدـ عبوء اؼبستخدـ اذل ابراـ ب-
مرتبطة بعقود اشغاؿ و خدمات غَت متجددة ،او يكوف لغرض استخالؼ عامل مثبت تغيب بصفة مؤقتة عن 

جراء اعماؿ دورية ذات طابع متقطع او موظبي ،او القباز اعماؿ ذات مدة إيتعلق االمر ب العمل ،او عندما
 .ؿبدودة و مؤقتة 

                                                           
،المعدل باألمر رقم 8?@8يوليو ;8المتعمق بروط تشغيل العمال األجانب ،ج ر مؤرخة في 8?@8يوليو 88المؤرخ في 87-8?القانون رقم -  395
 .>978المتضمن قانون المالية التميمي لسنة >978يوليو :9المؤرخ في 78->8

396 -  A 7-??من القانون رقم  7;، @:، ?:، <:، =:، >:راجع المواد>. 
 .=@، ص=977قيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار ىومة لمنشر، الجزائر، أنظرA أحسن بوس -  397
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عقد العمل احملدد اؼبدة كاف كد من اف ابراـ كم صالحياتو اؼبوكلة اليو ،بالتأكما اف مفتش العمل ملـز حب–
  جل اغباالت اؼبذكورة اعاله ربت طائلة اعبزاء. أل

 المستخدم بإيداع النظام الداخلي وفقا لألحكام المقررة قانونا9عدم قيام (ب
 من قانوف عالقات العمل ذل أنو:"وثيقة77لقد عرؼ اؼبشرع اعبزائري النظاـ الداخلي من خالؿ اؼبادة 

مكتوبة وبدد فيها اؼبستخدـ لزوما القواعد اؼبتعلقة بالتنظيم التقٍت للعمل والوقاية الصحية واألمن واالنضباط ،وبدد 
يتجسد .و بقة و اجراءات التنفيذ"طاء اؼبهنية ودرجات العقوبة اؼبطالنظاـ الداخلي يف اجملاؿ التأدييب طبيعة األخ

من قانوف عالقات العمل يف امتناع مستخدـ اؼبؤسسة اليت تشغل 147 السلوؾ اؼبادي اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة
ة اؼبختصة اقليميا عن ايداع النظاـ الداخلي لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط احملكم  ( عامال فأكثر20عشرين )

اؼبساءلة اعبنائية ب و اؼبقابل ال ىباطب،و لكنو يف 398العماؿ بعد أخذ موافقة عبنة اؼبشاركة أو فبثليأياـ  08خالؿ 
(عامال ويكوف فقط ملزما باعداد نظاـ داخلي دوف اغباجة اذل ايداعو 20تكوف اؼبؤسسة تشغل أقل من ) عندما

ىذا ما هبعل ـبالفة االلتزاـ اؼبنصوص 399.التنظيم بشأف ىذه األنشطة على اف يتم ذلك يف حدود ما نص عليو
 .اؼبادي ؽبذه اؼبخالفة يرسم النشاط 400عالقات العمل لقانوفمن  79عليو يف ظل اؼبادة 

 مخالفة األحكام المتعلقة باألجر أو الراتب 9  (ج
لقد تعددت السلوكات االجرامية اؼبتعلقة باالجر فتوزعت اؼبساءلة اعبنائية فيما بُت اؼبواد 

 من قانوف عالقات العمل كمايلي:150و149و148
من قانوف عالقات العمل يتمثل يف القياـ بنشاطُت 148السلوؾ اؼبادي اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة -

عدـ قياـ اؼبستخدـ بتسليم العامل قسيمة الراتب اؼبطابق لالجر عند حلوؿ أجل استحقاقو، او اغفالو  نباىامُت 
 401.اؼبقبوض أو أكثر من العناصر  األجر عنصرقصدا ل

                                                           
 من ق ع ع . ><راجع المادة  -  398
 من ق ع ع . =<راجع المادة  -  399
 من ق ع ع . @<راجع المادة  - 400
ُيفيم من عبارة مرتب حسب ىذا القانون ما يميA "األجر من ق ع ع  العناصر التي يتضمنيا األجر بنصيا عمى أنوA " 8?حددت المادة  -  401

وف األساسي الناجم عن التصنيف الميني في الييئة المستخدمة، التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات اإلضافية بحكم ظر 
و عالوة المنطقة، العالوات المرتبطة بإنتاجية العمل و عمل خاصة السيما العمل التناوبي و العمل المضر و اإللزامي بما فيو العمل الميمي 

 نتائجو".
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يكمن يف يف قياـ ،402العمل عالقات من قانوف 149السلوؾ اؼبادي اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة -
اغبد األدىن  يقل عن  أو 403 دبوجب التشريع احملدد تخدـ بدفع أجر يقل عن األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف اؼبس

 اؼبقرر دبوجب االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي اؼبعموؿ بو.
من قانوف عالقات العمل ،فيتمثل يف ـبالفة أحكاـ 150اما السلوؾ اؼبادي اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة -

باستثناء وجود اتفاؽ من ىذا القانوف ،واليت تلـز اؼبستخدـ على دفع الراتب عند حلوؿ اجل استحقاقو 88اؼبادة 
 .يقضي خبالؼ ذلك 

 مخالفة األحكام المتعلقة بلجنة المشاركة9(د
أف يشاركوا داخل اؽبيئة اؼبستخدمة  ، 11-90لقد أجاز اؼبشرع اعبزائري للعماؿ من خالؿ القانوف رقم

( عشرين عامال على األقل يبارسوف 20بواسطة مندويب اؼبستخدمُت على مستوى كل مكاف عمل يضم )
 404.صالحيات عبنة اؼبشاركة
ف صَتورة العمل داخل اؽبيئة اؼبستخدمة كما الفعاؿ الذي يلعبو ىذا اعبهاز يف ضماو  ونظرا للدور اؽباـ

منو واليت  151فقد خّصها اؼبشرع اعبزائري ومن خالؿ قانوف العمل بقواعد جزائية ذبسدت يف نص اؼبادة  ، هبب
دج وباغببس من شهر واحد إذل ثالثة أشهر  2000إذل  5000نصت على أنو:" يعاقب بغرامة مالية تًتاوح بُت 

كل من يعرقل تكوين عبنة اؼبشاركة أو تسيَتىا أو فبارسة صالحيتها أو   ، وبتُت فقطأو بإحدى ىاتُت العق
 صالحيات مندويب اؼبستخدمُت أو كل من رفض تقدًن تسهيالت ووسائل منحها ىذا القانوف ألجهزة اؼبشاركة".

قد عاقب على عدة صور لنشاطات مادية اهبابية أو سلبية سبس باألحكاـ والقواعد اؼبنظمة  ئيفالنص اعبزا
 حيث تتمثل ىذه السلوكات فيما يلي: ، عبنة اؼبشاركة
 93و 92و 91إخالء باغبق الذي منحو القانوف للعماؿ يف ظل اؼبواد  ، عرقلة تكوين عبنة اؼبشاركة 

 .العمل عالقات من قانوف
  اليت أقرىا اؼبشرع يف الفصل الرابع و  ،اؼبشاركة عن طريق اؼبساس باألحكاـ اؼبنظمة لتسيَتىاإعاقة عبنة

منو ظبحت للجنة اؼبشاركة بإعداد نظامها الداخلي  102فاؼبادة  ، من الباب اػبامس من قانوف العمل
                                                           

دج كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن 9777إلى  8777من ق ع ع عمى أنوA "يعاقب بغرامة مالية تتراوح من  @;8نصت المادة  -  402
جماعي لمعمل و ذلك دون اإلخالل باألحكام األخرى الواردة األجر الوطني األدنى المضمون أو األجر األدنى المحدد في إتفاقية جماعية أو إتفاق 

 في التشريع المعمول بو، و تضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات".
 ;7مؤرخة في  ==المحدد لألجر الوطني األدنى المضمون، ج ر عدد  9788نوفمبر  @9المؤرخ في  <7;-88المرسوم الرئاسي رقم  -  403

 .9788ديسمبر 
 مكرر من ق ع ع . :@و  8@راجع المادة  -  404
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ف من ىذا القانو  104و 103كذلك اؼبادتُت   ، نائب رئيس من بُت أعضائهاو  مع انتخاب رئيس
اىتمتا بتنظيم ىذا اعبانب باعتبار أف ىذه اللجنة ذبتمع مرة واحدة يف اجتماعاهتا أو تفويض واحد أو 
أكثر من مساعديو غبضورىا  كما أنو ملـز أيضا برئاسة مكتب عبنة اؼبشاركة جبدوؿ ىذه االجتماعات 

 405يوما  على األقل من تاريخ االجتماع 30قبل 
 أي ـبالفة األحكاـ  ، شاركة أو صالحيات مندويب اؼبستخدمُتعرقلة فبارسة صالحيات عبنة اؼب

حيث جعلت من ىذه الصالحيات التزامات ، 406العمل عالقات من قانوف 94اؼبنصوص عليها يف ظل اؼبادة 
اػبدمات و  تقع على عاتق اؼبستخدـ ومنها ما ىو متعلق بضرورة إعالـ اؼبستخدـ عبنة اؼبشاركة بتطور اإلنتاج

أشهر على األقل  03 على أف يتم إعالمها بذلك كل و  ، عدد العماؿ ىيكل الشغلو  إنتاجية العملو  واؼببيعات
 الوقاية الصحية واألمنو  كذلك ىو الشأف بالنسبة لذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة دبراقبة األحكاـ اؼبطبقة يف ؾباؿ الشغل

يوما من عرض اؼبستخدـ  15أجل أقصاه  كما أف عبنة اؼبشاركة تقـو بإبداء رأيها خالؿ  ، الضماف االجتماعيو 
 قبل تنفيذ القرارات اؼبتخذة بشأهنا واؼبتعلقة خاصة باؼبخططات السنويةو  األسباب اؼبتعلقة باؼبواضيع التالية

وغَتىا من  التمهُت والتكوين  مباذج عقود العمل و  إعادة اؽبيكلة وـبططات التكوين اؼبهٍتو  ، حصيلة تنفيذىاو 
وقياـ اؼبستخدـ دبنع فبثلي العماؿ من إبداء الرأي   .اليت حددهتا الفقرة الرابعة من ىذه اؼبادةاؼبواضيع األخرى 

 ، من قانوف العمل 151حوؿ ىذه اؼبسائل ىو كفيل أيضا برسم النموذج اإلجرامي للسلوؾ اؼبعاقب عليو يف اؼبادة 
من قانوف العمل  94فس اؼبادة أي اؼبادة باإلضافة إذل ذلك توجد مهاـ أخرى تقـو هبا عبنة اؼبشاركة حددهتا ن

اإلقالع بصفة دورية على الكشوفات اؼبالية و  ا حوؿ تسيَت اػبدمات االجتماعية للهيئة اؼبستخدمةهيدور موضوع
العالقات اذباه الغَت و  إذل جانب إعالـ العماؿ باؼبسائل اؼبعاعبة من طرفها باستثناء تلك اؼبتعلقة بأساليب الصنع

 الطابع السري .اليت تكتسي 
  رفض اؼبستخدـ توفَت الظروؼ اؼبالئمة ؼبمارسة أجهزة اؼبشاركة ؼبهامها عن طريق حرماهنا من

ألزمت اؼبستخدـ أف يضع  ، من قانوف العمل 109حيث أف اؼبادة  ، الوسائل اؼبمنوحة ؽبا قانوفو  التسهيالت
إقباز أعماؽبم و  من أجل عقد اجتماعاهتم ربت تصرؼ عبنة اؼبشاركة  ومندويب اؼبستخدمُت الوسائل الضرورية

                                                           
 ع. من ق ع ;87و :87راجع المادتين  -  405
 من ق ع ع . ;@راجع المادة  -  406
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السكرتارية بتوفَت ؽبم احملالت الالزمة لذلك مع زبصص ميزانيات من قبل اؽبيئة اؼبستخدمة حسب الكيفيات اليت 
 .407ربدد بالطرؽ التنظيمية

 مخالفة األحكام المتعلقة باالتفاقيات أو االتفاقات الجماعية9 (ىـ
من قانوف عالقات العمل يف ـبالفة 152عليها من خالؿ اؼبادة  تتجسد النشطات اؼبادية اؼبعاقب

اإلخالؿ هبا يؤدي إذل قياـ اؼبساءلة اعبنائية  ، 408من نفس القانوف 126 االلتزامات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة
دى ابراـ االتفاؽ اعبماعي بتسجيل و ايداع ىذا االخَت لارل تتجسد يف عدـ قيلم الطرؼ األكثر استعجاال عند و 

مفتشية العمل و كتابة ضبط احملكمة اؼبختصة اقليميا ،أو عند تقاعص اؼبستخدـ عن اشهار ىذا االتفاؽ بُت 
،كما أف كل طرؼ يرفض التفاوض يف االجاؿ القانونية يكوف ؿبال 409أوساط العماؿ داخل اؽبيئة اؼبستخدمة

على كل طرؼ رفض  152ا يف ظل اؼبادة و ينطبق النموذج القانوين للجريبة اؼبعاقب عليه للمساءلة اعبنائية
 التفاوض يف اآلجاؿ القانونية.

حبيث اعتربت كل ـبالفة  ، فلقد سبت صياغتو بصفة عامة من قانوف العمل 153أما النص اعبزائي للمادة 
عترب ي410 من قانوف العمل 120حسب ما ىو منصوص عليو يف ظل اؼبادة و  حملتوى االتفاقية أو االتفاؽ اعبماعي

 ـبالفات قانوف العمل يعاقب عليها طبقا ألحكاـ ىذا القانوف.من 
 عدم مسك أو تقديم الدفاتر والسجالت الخاصة بمفتش العمل9(و

سجالت و  من قانوف العمل كل مستخدـ دبسك دفاتر 156ألـز اؼبشرع اعبزائري ومن خالؿ نص اؼبادة 
ويف نفس الوقت ألـز كل مستخدـ ومن خالؿ اؼبادة  ، ربديد مضموهنا عن طريق التنظيمو  خاصة مت ربديدىا

من ىذا القانوف بضرورة مسكها وتقديبها ؼبفتش العمل لكي يطلع عليها وإال يكوف عرضة للمساءلة  154
 4000إذل  2000من قانوف العمل على أنو:" يعاقب بغرامة مالية تًتاوح من  154حيث نصت اؼبادة ، اعبنائية

من ىذا القانوف وكذا عدـ  156السجالت اػباصة اؼبذكورة يف اؼبادة و  سك الدفاتردج على كل ـبالفة يف م
لقد تكفل و  ، دج" 8000إذل  4000ويف حالة العود ترفع الغرامة من ، تقديبها ؼبفتش العمل من أجل مراقبتها

السجالت اػباصة اليت و  بتحديد قائمة الدفاتر ، 1996مارس  06اؼبؤرخ يف  98-96اؼبرسـو التنفيذي رقم 

                                                           
 من ق ع ع . 888راجع المادة  - 407
 من ق ع ع . =89راجع المادة  -  408
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سجل العطل  ، من خالؿ اؼبادة الثانية منو واليت تتمثل فيما يلي: دفًت األجور 411تلـز هبا اؼبستخدموف ودبحتواىا
التجهيزات و  سجل الفحص التقٍت للمنشآت ، سجل العماؿ األجانب ، سجل العماؿ ، اؼبدفوعة  األجر

 سجل حوادث العمل.و  طب العملو  اآلمنو  سجل حفظا الصحة ، الصناعية
قد يأخذ صورتُت: فالصورة  ، من قانوف العمل 154ادة ؼبفالسلوؾ اؼبادي للجريبة اؼبعاقب عليها يف ظل ا

أما الصورة الثانية فتكمن يف امتناع ىذا  ، السجالت احملددة قانوناو  األوذل تتمثل يف عدـ مسك اؼبستخدـ للدفاتر
ذل مفتش العمل عندما يطلبها لكي يبارس سلطتو يف الرقابة عليها الدفاتر إو  األخَت عن تقدًن ىذه السجالت

 اؼبخولة لو قانونا.
 الركن المعنوي للجريمة -ثالثا
خاصة  154مكرر إذل  146اعبرائم اؼبعاقب عليها يف ظل قانوف العمل عامة ويف ظل نص اؼبواد من اف 

فعلم  ، أين ال يشًتط لقياـ اؼبساءلة اعبنائية يف حق اؼبخالف ربقق نتيجة معينة ، ىي من جرائم السلوؾ احملض
فبمجرد قيامو دبخالفة األحكاـ اػباصة باللجوء إذل عقود ، اؼبستخدـ يكوف كايف لقياـ مثل ىذه اعبرائم يف حقو

أو ـبالفتو ، ء إذل مثل ىذه العقودالعمل احملددة اؼبدة باعتبار أف القانوف يلزمو العلم هبذه األحكاـ إذا أراد اللجو 
يكوف كايف لقياـ مسؤوليتو  ، كتابة ضبط احملكمةو  لتلك اؼبتعلقة بوجود إيداع النظاـ الداخلي لدى مفتشية العمل

كذلك ىو اغباؿ بالنسبة ؼبخالفة قواعد التجرًن اػباصة باألحكاـ اؼبنظمة لعنصر األجر وخاصة األجر   ، اعبنائية
وكذلك اؼبخالفات اؼبتعلقة ، وذلك اليت زبص تنفيذ االتفاقية اعبماعية واحًتاـ مضموهنا، الوطٍت األدىن اؼبضموف

يفًتض العلم لدى اؼبستخدـ بأحكاـ يف ىذا اإلطار  حيث ،دبسك الدفاتر أو عدـ تقديبها ؼبفتش العمل
 النصوص ؿبّل اؼبخالفة.

 الجرائم المعاقب عليها في ظل قانون العقوبات  9المطلب الثاني
دفع باؼبشرع اعبزائري شأنو شأف بقية  ، إف إضفاء وفرض ضباية جنائية فعالة يف إطار عالقات العمل

وجود جزاء جنائي ىو  أف باعتبار ، اعبنائية يف ىذا اإلطاروسيع من نطاؽ اؼبساءلة تّ الإذل  ، التشريعات األخرى
ضرورة ملحة لتاليف تلك االنتهاكات اليت ترد على قواعد قانوف العمل واليت تعترب أحكامو آمرة ال هبوز ـبالفتها. 

  ،11-90العقاب يف ؾباؿ العمل دل تعد تقتصر على تلك اؼبنصوص عليها يف ظل القانوف رقمو  وقواعد التجرًن
إمبا امتدت لتشمل عدة نصوص جزائية تعاقب على سلوكات إجرامية تكيف على أهنا جنحة يف قانوف العقوبات و 
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فمنها ما ىو متعلق دبخالفة أىم التزاـ قانوين يقع على عاتق العامل  ، بالغرامة اؼبالية أيضاو  يعاقب عليها باغببس
 ،مات اليت اطلع عليها أثناء قيامو دبمارسة عملو اؼبكلف بووالذي يتجسد يف إفشائو لألسرار اؼبتعلقة بتلك اؼبعلو 

سلوؾ التقصَت و و  سالمة جسم العامل الناتج عن اإلنباؿو  منها ما يتعلق باالعتداء غَت اإلرادي على حياةو 
بالرغم من عدـ وجود نص جزائي  ،يض الغَت إذل اػبطر الذي يعترب ذبريبو أداة تعزيزية للحد من حوادث العملر تع
عليو فإف دراستنا ؽبذا اؼبطلب سوؼ ترتكز و  .إطار العمل  قانوف العقوبات يعاقب عن ارتكاب ىذا السلوؾ يفيف

على تناوؿ أبرز اعبرائم اؼبرتبطة دبجاؿ العمل واؼبعاقب عليها يف قانوف العقوبات بداية جبريبة إفشاء األسرار )الفرع 
أخَتا سنتعرض إذل واقعة و  ،ة جسم اإلنساف )الفرع الثاين(مث جريبة االعتداء غَت اإلرادي على حيا ، األوؿ(

 تعريض الغَت للخطر )الفرع الثالث( من باب اإلشارة فقط.
 جريمة إفشاء األسرار الفرع األول9

حيث تعترب واقعة  ، إفشائو إذل الغَتو  يقتضي الشرؼ اؼبهٍت من العامل االحتفاظ بالسر وعدـ إعالنو
سواء كاف ذلك كتابة أو قوال أو إشارة وىو من اعبرائم  ، إفشاء السر من جرائم االعتداء على االعتبار والشرؼ

وإفشاء السر يعرب عنو بالكشف عن واقعة ؽبا صفة السر  ،412اليت تكوف إهبابية وأحيانا أخرى سلبية ، العمدية
 وحىت صنعتو.صادر فبن علم هبا دبقتضى مهنة أو وظيفة 

ضباية ارادة صاحب السر  ذلك يف أف اؼبشرع اعبزائري أراد من   وتكمن علة  ذبرًن فعل إفشاء السر اؼبهٍت
اؼبادة السابعة الفقرة الثامنة من قانوف العمل  ؿألـز العامل من خاليف أف تظل بعض الوقائع ؿبال للكتماف ،لدلك 
وأال يكشفوا عن الوثائق اػباصة باؽبيئة  ، بتقنيات وأساليب الصنعبواجب عدـ إفشاء اؼبعلومات اؼبهنية اػباصة 

وبالتارل فهذا االلتزاـ يعترب صورة من صور اغبماية اعبنائية اليت اقرىا اؼبشرع لصاحل اؼبستخدـ  ، اؼبستخدمة للغَت
كبقية و  سرارقانوف العقوبات.و جريبة إفشاء األإال أهنا ذبسدت ىذه األخَتة يف ظل   شخص طبيعي أو معنوي

فإهنا يتطلب بنياهنا القانوين كذلك ربقق ثالثة  ، اعبرائم األخرى وحىت ال زبرج عن األساس القانوين لقيامها
 الركن اؼبعنوي )ثالثا(. ، الركن اؼبادي )ثانيا( ، عناصر وىي: الركن الشرعي )أوال(

 الركن الشرعي -أوال
أف و  ،عامة وجود نص قانوين هبـر واقعة معينة تكبها  يشًتط كقاعدة حىت تقـو أية جريبة يف حق من ار 

 تتطابق ىذه األخَتة مع النموذج القانوين احملدد من قبل ىذا النص تطبيقا ؼببدأ اؼبشروعية.

                                                           
 .888انظرA بوصنوبرة مسعود،  المرجع السابق،  ص -  412
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 من قانوف العقوبات اؼبعدؿ 303و 302و 301واؼبشرع اعبزائري تناوؿ جريبة إفشاء األسرار يف اؼبواد 
مكيفا إياىا على أهنا جنحة يعاقب عليها باغببس والغرامة اؼبالية اليت  ، منو 137جانب نص اؼبادة إذل   ، اؼبتممو 

 ألف دج. 20نتجاوز 
أشهر وبالغرامة اؼبالية من  06عاقبت باغببس من شهر إذل  ، من قانوف العقوبات 301حيث أف اؼبادة 

قابالت وصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أو الو  الصيادلةو  اعبراحوفو  األطباء ، ألف دج 100ألف إذل  20
أفشوىا يف غَت اغباالت اليت يوجب عليهم فيها و  اؼبهنة أو الوظيفة الدائمة أو اؼبؤقتة على أسرار أدذل هبا إليهم

 .413وىي اغباالت اليت فيها يكوف من حق الشخص إفشاء السر بالرغم من ائتمانو عليو، القانوف إفشاءىا
ألف  20سنوات والغرامة من  05من نفس القانوف عاقبت بدورىا باغببس من سنتُت إذل  302واؼبادة 

كل من يعمل بأية صفة كانت يف مؤسسة وأدذل أو شرع يف اإلدالء إذل أجانب أو جزائريُت   ، دجألف 100 إذل 
ك أما إذا أدذل بتلك األسرار إذل مقيمُت يف بالد أجنبية بأسرار اؼبؤسسة اليت يعمل فيها دوف أف يسمح  لو بذل

 100ألف إذل  20أشهر إذل سنتُت والغرامة من 03فالعقوبة تتمثل يف اغببس من  ، جزائريُت قاطنُت يف اعبزائر
  414من قانوف العقوبات 14باإلضافة إذل إمكانية حرمانو من حق أو أكثر من اغبقوؽ الواردة يف اؼبادة  ، ألف دج

من خالؿ ىذا النص يكوف اؼبشرع قد عاقب على واقعة الشروع أو و  ،نوات على األكثرس5و ؼبدة سنة على األقل
على أف احملاولة يف اعبنح ال تكوف ؾبرمة إال بناء ، احملاولة باإلدالء بأسرار اؼبؤسسة كما ىي ؿبددة يف ىذه اؼبادة

ويف ىذا ، اطن أجنيبعلى نص صريح يقضي بذلك سواء كاف الفاعل األمُت على السر مواطن جزائري أو مو 
اؼبتعلق بشروط تشغيل العماؿ األجانب قد أحالت إذل تسليط  10-81من قانوف رقم 24الشأف إف اؼبادة 

 من قانوف العقوبات عند قياـ العامل األجنيب بإفشاء السر اؼبهٍت. 302العقوبة اؼبنصوص عليها يف ظل اؼبادة 
عاقب كل من يقـو بإفضاء أو إتالؼ رسائل أو بدوره 415من قانوف العقوبات 303أما نص اؼبادة 

 ، 416من نفس القانوف 137خارج اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  ، مراسالت موجهة إذل الغَت عن سوء نية
حيث خاطبت ىذه األخَتة فئات معينة من األشخاص من موظفي وأعواف الدولة ومستخدمي أو مندويب 
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المحاكم والجيات القضائية،  المحامي الذي يفشي اسر عن موكمو في حالو عممو بأنو يخص االرتكاب جريمة ما،  رضى صاحب السر بإفشائو 
ذاعو،  األطباء والقابالت في التبميغ عن حاالت الوالدة والوفيات و   .األمراض المعدية وا 
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بس والغرامة اؼبالية عند قيامهم بإقضاء أو اختالس أو إتالؼ رسائل مسلمة وحددت ؽبم عقوبة اغب ،مصلحة الربيد
 .كما أهنا خاطبت أيضا من يقـو باألعماؿ التحضَتية اليت تسهل القياـ بذلك   ، إذل الربيد

   المادي الركن-ثانيا
يتجسد الركن اؼبادي يف جريبة افشاء األسرار يف ذلك السلوؾ االجرامي اؼبتمثل يف فعل االفشاء للسر الذي 

إفشاء األسرار من جرائم السلوؾ واليت ال يشًتط يهتم صاحبو بكتمانو من طرؼ األمُت عليو باعتبار أف جريبة  
 فيها ربقق النتيجة اإلجرامية.

اؼبشرع و  ،اعبريبة يف إفشاء سر من قبل أمُت عليو حبكم مهنتو إذل الغَتويتمثل السلوؾ اؼبادي يف ىذه 
فإف األستاذ "  ، إال أنو وبالرجوع إذل ما قيل فقها هبذا الشأف 417صص تعريفا ؼبصطلح "اإلفشاء"اعبزائري دل ىب
hemas »  «  فال  ، معروفة على أنو :" كل عمل ينقل الواقعة اؼبفشاة من واقعة سرية إذل واقعة "اإلفشاء"عرؼ

قد اعًتض على ىذا demarel  » « إال أف الفقيو ، يكوف ىناؾ إفشاء إذا انصب على واقعة عرفت من قبل"
بل إف اإلفشاء يؤكد  ، التعريف بقولو: "إّف اإلفشاء ال يفقد طبيعتو اإلجرامية استنادا إذل معرفة الواقعة من قبل

عموما يبكن اعتبار اإلفشاء بأنو أي سلوؾ يتم بو إعالـ الغَت شيئا كاف  اال انو، إشاعات عن واقعة معاقب عليها"
 418معلومة.و  مستورا أو ؾبهوال مثل سرا

كما أنو يكفي لوقوعو أف ،ولو كاف غَت علٍت  ولو كاف يف جزء من السر فقط فعل اإلفشاء ويتحقق 
ىو يتحقق كذلك بكل فعل من و  ،مويفضى األمُت بالسر إذل زوجتو يعترب ذلك اإلفشاء ولو طلب منها أف تكت

يتم الوقت الذي يسمح فيو أمُت السر للغَت دبعرفة شيء كاف موضوعا للسر و  ،أفعاؿ البوح أو اإلبالغ أو التسليم
 فالسرية تنتهك من اللحظة اليت يتجلى فيها األمُت عنو إذل الغَت. ، اؼبهٍت

فالبد أف يكوف اإلفشاء صادرا عن أمُت عليو  ، اعبريبةإال أف صفة األمُت تعترب ركنا أساسيا لقياـ ىذه 
 حبكم مهنتو باعتبار أف جريبتو يكمن يف اإلخالؿ بالتزاـ ناشئ عن مقتضيات اؼبهنة وما يتفرع عنها من واجبات.

 ،مسؤوليتُت تقوما يف حق األمُت على السر عند إفشائو ، واؼبشرع اعبزائري أقاـ إذل جانب اؼبسؤولية اعبنائية
أساسها التعويض عن الضرر الذي غبق صاحب السر نتيجة إفشاء سر أو اليت  تمثل األوذل يف اؼبسؤولية اؼبدنية ت

أما الثانية فتتجسد يف اؼبسؤولية التأديبية اليت تقـو يف حق من فعل  ، عدة أسرار متعلقة بنشاط عملو إذل الغَت
تكنولوجيا الصنع وتلك اػباصة بوثائق اؽبيئة و  لقة بالتقنياتباعتبار أف عدـ إفشاء األسرار واؼبعلومات اؼبتع ، ذلك

                                                           
لفظ "اإلفشاء" مأخوذ لغة من فعل " فش"، وقيل أفشى سره إلى فالن أي كشفو وأذاعو،  وىو كذلك إطالع الغير عمى السر بأية وسيمة كانت  -  417

 .سواء بالكتابة أو المشافية أو باإلشارة أيضا 
418

 .111: بوصنبورة مسعود، المرجع السابق، ص  انظر -  
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 اإلخالؿ هبا خطأ اؼبستخدمة ىي من بُت االلتزامات والواجبات اليت تقع على عاتق العامل بصفة عامة يعترب
 .419التسريح التأدييبجسيم يستدعي 

 الركن المعنوي -ثالثا
بل  أف يأيت الفاعل نشاطا ماديا ، الناحية القانونيةال يكوف كافيا للمساءلة على نشاط يعترب جريبة من 

ىذا اػبطأ إما و  ،يتوافر إذا قاـ اػبطأ يف حق الفاعل والذي ، يسند معنويا إذل اعبريبة البد أيضا من توافر عنصر  
 .420"اػبطأ غَت العمديػػػػػػػػػػػػ"يكوف متعمدا يسمى "القصد اعبنائي" أو يكوف غَت متعمدا فيسمى ب

بالتارل يتخذ ركنها اؼبعنوي صورة القصد اعبنائي على أنو ال و  ، إفشاء األسرار من اعبرائم العمدية وجريبة
وؾبرد   ، مدنيا لكن ذلك ال وبوؿ دوف مساءلتو ، يعاقب جنائيا من يفشي سرا نتيجة إنباؿ أو عدـ احتياط

أما القصد اؼبطلوب توافره  .دبوضوعو يكوف ذلك كاؼ لتوافر عنصر القصد يف ىذه اعبريبة ملإفشاء السر مع الع
 ، دوف تطلب القصد اػباص اؼبتمثل يف توافر نية اإلضرار بصاحب السر ، اإلرادةو  ىو القصد العاـ بعنصريو العلم

 إلرادة.او  إذف فإف الركن اؼبعنوي عبريبة إفشاء السر اؼبهٍت يقـو بتحقق عنصري العلم
على أسرار وبميها القانوف  أي أف يعلم بأنو مؤسبن ، فالعلم يقصد بو علم األمُت باؼبوضوع اؼبعتدى عليو

فال تقـو ىذه اعبريبة عند انتفاء عنصر العلم السيما إذا   ، أو دبناسبتو ، اطلع عليها أثناء قيامو بالعمل اؼبوكل إليو
من قانوف  301فكل شخص خاطبتو اؼبادة  ، وضوع الواقعةدب اء قد حصل من األمُت وىو يعلمكاف اإلفش

دى سرية اؼبعلومات يدرؾ م العقوبات ىو يعلم بأنو يكتسب من الصفات احملددة يف ظل ىذه األخَتة ما هبعلو
كذلك من يعمل يف أية مؤسسة ىو مطالب بعدـ افشاء أسرار ،والوقائع اليت اطلع عليها حبكم مهنتو أو وظيفتو

ىذا ما هبعل العلم بسرية الواقعة عنصر أساسي لرسم  ، من نفس القانوف 302حددتو اؼبادة  ة وفقا ؼباىذه األخَت 
 بانتفائو تنتقي اؼبسؤولية اعبنائية. ، النموذج القانوين ؽبذه اعبريبة

 ، للجريبةأما اإلرادة فهي عنصر آخر يشًتط توافره إذل جانب عنصر العلم بسرية الواقعة لقياـ الركن اؼبعنوي 
ولكن ال يشًتط أف تتجو إرادتو كبو إحداث  ، اء وىي تتجلى يف اذباه إرادة اعباين إذل ارتكاب سلوؾ اإلفش

                                                           
 .من ق ع ع  :<راجع المادة  -  419
، @977  المغرب،انظرA عبد الواحد العممي،  شرح القانون الجنائي المغربي،  الطبعة الثانية،  دار النجاح الجديدة،  الدار البيضاء، -  420
 .977ص
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على أف تكوف ىذه اإلرادة سليمة خالية من العيوب ومن نقص  ، 421إمبا يكفي توقع ىذه األخَتة فقطو  ،نتيجة
 األىلية اعبزائية.

 جريمة االعتداء غير اإلرادي على حياة وسالمة جسم اإلنسان ني9الفرع الثا
يفرض القانوف لتسهيل اغبياة االجتماعية اؼبشًتكة على األشخاص بعض التصرفات اإلجبارية ويبنعهم من 

، معاقب عليو قانوناو  أي عن كل فعل مادي ؾبـر ، اعبرحو  القياـ بغَتىا من األفعاؿ أو السلوكات كالقتل والضرب
 ومنها ما يستهدؼ الشخص يف حياتو ، فمنها ما يستهدؼ اؼبمتلكات واألعراض ، ة ىي األفعاؿ اإلجراميةوكثَت 

 اعبرح أيضا.و  الضربو  جسمو كجرائم القتلو 
ويعترب اػبطأ ىو أحد صوريت الركن اؼبعنوي للجريبة اليت تكوف إما عمدية تقـو على القصد اعبنائي أو غَت 

لقد اىتم قانوف العقوبات التقليدي بتوفَت ضباية و  ،فيما ىبص ىذه الصورة األخَتةو  ،عمدية تقـو دبجرد اػبطأ
بصفة و  ،جنائية ضد ـبتلف االعتداءات غَت اإلرادية اليت تستهدؼ حياة أو سالمة جسم اإلنساف بصفة عامة

اف السالمة ضمو  كمخالفة للقواعد التشريعية اؼبتعلقة بالصحة،  خاصة تلك اليت سبس حياة واستقامة العامل
جريبة االعتداء غَت اإلرادي على حياة وجسم اإلنساف  و، اعبسدية ؽبذا األخَت اليت يفرضها على أرباب العمل

 ، وىي كغَتىا من اعبرائم األخرى ، ىي صورة من صور ىذه اغبماية اليت يعرب عنها بالقتل أو اعبرح اػبطأ أيضا
 الركن اؼبعنوي )ثالثا(.و  ،تستند يف قيامها على ثالثة أركاف أساسية: الركن الشرعي )أوال( والركن اؼبادي )ثانيا(

  الركن الشرعي -أوال 
لقد تناوؿ اؼبشرع اعبزائري ذبرًن سلوؾ االعتداء غَت اإلرادي على حياة وسالمة جسم اإلنساف يف العديد 

من قانوف  288ذبرًن ىذا االعتداء من خالؿ نص اؼبادة  حيث نص على، من النصوص القانونية
يف حالة  ، اليت عاقبت عن كل رعونة أو عدـ انتباه أو إنباؿ أو تقصَت األنظمة واللوائح اؼبعموؿ هبا422العقوبات

تكفل بتجرًن سلوؾ اعبرح  ، من نفس القانوف 289ىو ما يعرؼ بالقتل ونص اؼبادة و  ،أدى ذلك إذل الوفاة
واػبطأ أو اعبرح غَت العمدية حيث قرر معاقبة كل شخص نتج عن رعونتو أو عدـ احتياطية إصابة أو جرح أو 

حيث نصت على أنو " إذا نتج عن الرعونة أو عدـ االحتياط  ، أشهر 03مرض يؤدي إذل العجز دبدة تفوؽ 

                                                           
 ، ;977،  الطبعة الخامسة،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  8انظرA عبد اهلل سميمان،  شرح قانون العقوبات الجزائري،  ج -  421
 7=9ص

من قانون العقوبات عمى أنوA "كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونة أو عدم احتياطو أو عدم انتباىو أو اىمالو أو  ??9نصت المادة  -  422
 ".دج 877777إلى  97777عدم مراعاتو لألنظمة،  يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى ثالثة سنوات وبغرامة من 
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لعمل ؼبدة تتجاوز ثالثة أشهر فيعاقب اعباين باغببس من إصابة أو جرح أو مرض أدى إذل العجز الكلي عن ا
 دج أو بإحدى العقوبتُت فقط". 100000إذل  20000شهرين إذل سنتُت وبغرامة من 

 289قد أقر تشديد العقوبات اؼبقررة يف ظل اؼبادتُت  ، 423من قانوف العقوبات 290كما أف نص اؼبادة 
ذه اعبرائم يف حالة سكر أو وباوؿ التهرب من اؼبساءلة اعبنائية عندما يكوف مرتكب ى ، أعاله دبضاعفتها 288و

 من خالؿ قراره أو تغيَت ؿبل إقامتو أو بأية طريقة أخرى.، أو اؼبدنية اليت تقع على عاتقو
تشكل و  ،تعد من قبيل اعبنح ، جرائم غَت عمديةارتكاب  عن تعاقبقبد بأهنا  ، فهذه النصوص القانونية

اليت يًتتب و  ،االحتياطات اؼبنصوص عليها يف القوانُت واألنظمة اؼبعموؿ هباو  اؼبتعلقة باألماف إخالال بااللتزامات
سالمتو اعبسدية و  عنها اعتداء غَت إرادي على حياة أو سالمة جسم اإلنساف بصفة عامة وعلى حياة العامل

أو نتج عنو مساس  ، اصةسواء نتج عن ذلك وفاة الضحية وىي حالة ال ربتاج إذل تعليقات خ ، بصفة خاصة
 424اليت تؤدي إذل عدـ القدرة الكلية أو اعبزئية عن العمل. ، بسالمة واستقامة جسمو باعبرح أو اإلصابة

أما إذا دل  ، يكوف موازيا للنتيجة اؼبًتتبة عن ىذا اػبطأ ، والتكييف القانوين للجريبة اؼبعنية يف كل نص
 يًتتب عنو الوفاة ولكن أصيب الشخص جبروح فقط فتسمى " جريبة إصابة اػبطأ".

  الركن المادي -ثانيا
أف وبدث القتل او اعبرح مهما كانت  ، يشًتط لقياـ اعبريبة يف صورة القتل أو اعبرح اػبطأ غَت إرادي

 إرادي حبياة اإلنساف وبسالمة جسمو أو إذ يعاقب القانوف على كل مساس غَت ، طبيعة أو جسامة ىذا الفعل
ومهما كانت طبيعة ىذه ،داة أو مادة... أمهما كانت الوسيلة اؼبستعملة سواء كانت سالحا أ آلة أو  ، صحتو

ومن أمثلة ذلك ـبالفة التدابَت والقوانُت اؼبنظمة لقواعد السالمة العامة   .اعبروح أو األمراض ظاىرية أو باطنية
إال أف  .اليت ؽبا صلة وطيدة مع موضوعنا ؿبل الدراسة  وكذا حوادث العمل يف اؼبصانع واؼبعامل والورش واؼبشاريع

توافر الفعل اؼبادي  تتطلب زيادة على ، جريبة القتل أو اعبرح اػبطأ كما ىو منصوص عليو يف قانوف العقوبات
وجود خطأ ينسب إذل مرتكب ىذا الفعل باعتبار اػبطأ يشكل عنصر ، اؼبتسبب بالوفاة أو اإلصابة أو اؼبرض

من خالؿ ضرورة  ، إذل جانب إمكانية تسبيب ىذا القتل أو اعبرح إذل اعباين ؼبساءلتو جنائيا ، جوىري يف اعبريبة
 األمر الذي يستدعي دراستهما بالتفصيل. ، ئي والضرروجود عالقة سببية تربط بُت اػبطأ اعبزا

 الخطأ9(أ

                                                           
  .ون العقوباتمن قان 7@9راجع المادة  -  423

424
 Alain Coeuret et Elisabeth Fortis ,op ,cit , p : 310انظر:  -  
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إال أف الفقو  ، لكنو استعمل عدة صور للداللة عنو  اؼبشرع اعبزائري دل يعرؼ اػبطأ اعبزائي ، بصفة عامة
 ،عرؼ اػبطأ اعبزائي على أنو :" كل فعل أو ترؾ ترتب عليو نتائج دل يردىا الفاعل بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة

 425لكنو كاف بوسعو ذبنبها"و 
صور 04يتخذ  ، 289و 288واػبطأ اعبزائي اؼبعاقب عليو يف ظل قانوف العقوبات من خالؿ اؼبادتُت 

 تتمثل فيما يلي: ، سابق باغبيطة والسالـ اؼبهنيةناذبة عن اإلخالؿ بالتزاـ 
 ومن مت فهي تسَت إذل الطيش ، "االسًتخاء"و اليت تعٍت لغة " اغبمق"و  ،تتمثل يف الرعونة الصورة األوذل:-

 نقص اؼبهارة واػبربة اليت تتطلبها بعض األعماؿ.و  اػبفةو 
الذي يضم صبيع األخطاء اليت دبقدور الفاعل و  ،: تتمثل يف عدـ االحتياط أو اإلحًتازالصورة الثانية-

فهو يدرؾ اؼبخاطر اليت قد تًتتب وتنتج عن فعلو ولكنو يستحق باألمر ويقدـ  ، تفاديها لو احتاط لذلك مسبقا
 على فعلو.
: تكمن يف اإلنباؿ وعدـ االنتباه الذي يعٍت إغفاؿ الشخص ازباذ االحتياط الواجب الصورة الثالثة-

 عماؿ السلبية كاالمتناع أو الًتؾ.ا وبدث بأغالبا م ، أخذه
: تتمثل يف عدـ  مراعاة األنظمة واليت ىي أيضا صورة من صور اػبطأ اليت نص عليها الصورة الرابعة-

اعترب بأف  ، االجتهاد القضائي الفرنسي يف ىذا اإلطارو  القانوف ورتب مسؤوليتو كما يقع سببها من نتائج ضارة
تًتتب بصفة  ، جرائم  االعتداء غَت إرادي الناتج عن ـبالفة القواعد التشريعية والتنظيمية يف ؾباؿ العمل

من التزامات اغبيطة والسالمة األمنية اؼبلقاة على عاتق صاحب  427عن اإلخالؿ بواجب أو التزاـ 426تقليدية
جواف  08لفرنسية من خالؿ قرار أصدرتو يف حيث اعتربت ؿبكمة النقض ا ، العمل شخص طبيعي أو معنوي

بأف عدـ تنظيم موقع العمل يعترب مصدر رئيسي غبوادث العمل كوضع مثال قضيب عمودي على  ، 1999
حاشية السقف ال يعترب إجراء سليم يبكن من خاللو تفادي وقع ىذا األخَت على رأس األجراء الذين يعملوف ربتو 

قررت كذلك بأنو يف حالة و  ،وقواعد السالمة والصحة األمنية اؼبقررة للعماؿفذلك يتعارض  ، ويف ىذه الظروؼ

                                                           
يترتب عن ىذا التعريف ثالثة نتائج ىامة ىيA إن السموك اإلجرامي في الخطأ يمكن أن يتجسد في فعل، ايجابي أو فعل سمبي،  كما أنو  -  425

طأ يترتب عنو نتائج ضارة لم يردىا الجاني ولم يقصدىا بأي صورة من صور القصد الجنائي،  إلى جانب أن ىذه النتائج الضارة الناجمة عن الخ
 بإمكان الجاني تجنبيا لكنو لم يفعل.كان 
426  -  Aانظر        Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, op ,cit, p : 32   
ذىب القضاء الفرنسي في ىذا المجال،  إلى توسيع من دائرة المسؤولية الجنائية،  من خالل مساءلة صاحب العمل بالرغم من أنو لم  -  427

أحدث إخالل بيذا  ة واألمان،  مقررا في أحكامو عمى أن صاحب العمل عميو التزام عام بالحيطة والحذر ومن تم فإذايخالف أي التزام خاص بالحيط
 االلتزام العام بما يترتب عنو أحداث أضرار غير عمدية بحياة وسالمة جسم الفاعل،  فإنو يكون بذلك قد أخل بيذا االلتزام العام.
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فإف ؾبرد إخالؿ صاحب  ، عدـ وجود نصوص تفرض التزامات خاصة منصوص عليها يف قانوف العمل واللوائح
يكوف من شأنو أف يؤدي إذل قياـ  ، اغبذر الالزمُت يف ىذا اجملاؿو  العمل بااللتزاـ العمل اؼبتعلق بأخذ اغبيطة

هبب عليو أف يبُت طبيعة اػبطأ اؼبرتكب عند  ، والقاضي اعبزائي يف ىذا الشأف 428اؼبسؤولية اعبنائية يف حقو
ال يكفي يف إثبات اػبطأ القوؿ بأف رعونة اعباين أو عدـ احتياطو أو ـبالفتو لكن  .إصداره غبكمو وإال كاف معيبا

بل هبب أف يوضح يف اغبكم ىذه الرعونة وعدـ  ، لسبب يف إصابة أو وفاة العامللألنظمة واللوائح ىي ا
 االحتياط بدقة اليت خالفها احملكـو عليو.

 عالقة السببية9(ب
ضرورة أف تتوافر عالقة سببية تربط بُت  ، األمافو  يشًتط لقياـ جريبة اإلخالؿ بااللتزامات اؼبتعلقة بالسالمة

حيث أف القضاء ينظر بصفة خاصة إذل ىذه العالقة يف حالة ما إذا كاف  ، اؼبًتتب عنواػبطأ اؼبرتكب والضرر 
فإذا تبُت  ، خطأ عدـ االحًتاز يعود إذل ـبالفة القواعد واألنظمة اؼبتعلقة بالصحة واألماف اؼبتخذة يف ؾباؿ العمل

فإنو  ، الشبهاتو  ف تأثَتىا يثَت الشكوؾؽبا تأثَتا  يف إحداث الضرر أو كا ـ احًتاـ القواعد اؼبقررة دل يكنبأف عد
 429.سوؼ يؤدي ذلك إذل انتفاء اؼبسؤولية اعبنائية

الفقو الفرنسي بنظرية " تعادؿ األسباب" اليت تفيد بأنو يكفي لقياـ و  أخذ القضاء ، ويف ىذا اجملاؿ
أما القضاء  430الضرراؼبسؤولية اعبنائية لصاحب العمل أف يكوف خطئو ىو أحد األسباب اؼبؤدية إذل حدوث 

ىذا ما  ، اعبزائري فلقد استقر على األخذ بنظرية " السببية اؼبناسبة " أو " السببية اؼبالئمة"  بُت اػبطأ والضرر
األخذ بنظرية السبب اؼبالئم يستدعي أف يكوف اػبطأ و  .هبعل أحكامو زبتلف ىذا اجملاؿ عن القضاء الفرنسي

لضرر الذي أغبق بالعامل يف حالة تعلق األمر بضحية واحدة أو بعدة الواقع من قبل صاحب العمل إلحداث ا
إذا كاف اػبطأ الذي وقع غَت مالئم إلحداث  ، دبفهـو اؼبخالفةو  ،عماؿ عندما يًتتب عن اغبادث عدة ضحايا

ىذا ما هبعل اؼبستخدـ غَت مسؤوؿ جنائيا عما  ، فإف ذلك  ينفي اؼبسؤولية اعبنائية يف حق من ارتكبو ، الضرر
يلحق الغَت من أضرار أو إصابات بسبب عدـ ازباذه لالحتياطات الواقية للنفس إال إذا كاف العمل جاريا ربت 

فإف اؼبسؤولية اعبنائية تقع  ، إذا قاـ بتفويض صالحيات عملو إذل شخص آخر مؤىل لذلكو  ،إشرافوو  مالحظة
 صحيحا ما دل يثبت عكس ذلك.و  يو فقط على أف يكوف ىذا التفويض سليمالإعلى عاتق اؼبفوض 

                                                           
 .8>المرجع السابق،  ص  انظرA عمرو ابراىيم الوقاد، -  428
429

 .=> عمرو ابراىيم الوقاد،  المرجع السابق،  صأنظر:  -  

430  -  Aانظر        Merle et Vitu , droit penal special, Dalloz, paris , 1983  , p : 640   
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واليت تطرح يف حالة تعدد  ، إال أف عنصر العالقة السببية يف نطاؽ عالقات العمل يثَت بعض اإلشكاالت
يتعدد وأف  حالة األوذل فقد وبدثفبالنسبة لل ،أصحاب العمل أو يف حاؿ تأثَت خطأ اجملٍت عليو على اػبطأ اعباين

ىنا أثَت تساؤؿ فيما إذا كاف من اؼبمكن أف تتعدد اؼبسؤوليات بتعدد أرباب و  ،أرباب العمل داخل اؼبشروع الواحد
العمل ؟ أـ أف اؼبسؤولية تقتصر على من ارتكب اؼبخالفة دوف غَته؟ يف ىذا اإلطار ذىب القضاء الفرنسي إذل 

من مت يبكن تصور قياـ و  ،ا أف تؤدي إذل تعدد اؼبسؤولياتاألخذ بنظرية " تعدد عالقات السببية" اليت من شأهن
بقياـ اؼبساءلة اعبنائية يف  1973حيث قضت ؿبكمة النقض الفرنسية سنة  ، اؼبسؤولية اعبنائية يف حق صبيعهم

حق شركتُت تقوماف بأعماؿ مشًتكة يف موقع واحد على أثر وفاة اثنُت من العماؿ نتيجة حدوث انفجار ناتج عن 
مواد الطالء اليت مت اشتعاؽبا نظرا ػبروج شرارة نارية من اللحاـ اليت تقـو بو شركة أخرى وقضت أيضا بتوافر  خبار

وبذلك قضي عليهما  ، الضرر لكل من صاحب الشركة األوذل وصاحب الشركة الثانيةو  العالقة السببية بُت اػبطأ
 431بعقوبة القتل اػبطأ.

خطأ اجملٍت عليو ال ينفي اف ف ، تأثَت خطأ اجملٍت عليو على خطأ اجملٍت  حالة اي أما يف اغبالة الثانية
عندما ينتج  ، طاؼبا أف ىذا اػبطأ دل يستوعب خطأ اعباين لدرجة إسقاط اؼبسؤولية اعبنائية عنو ، مسؤولية اعباين

ىذا  ، لية اعباينفهنا خطأ اجملٍت عليو ال ينفي مسؤو  ، ضرر عن ارتكاب خطأ من الضحية إذل جوار خطأ اعباين
 ، وبالتارل ال ينفي خطأ أحدنبا مسؤولية اآلخر ، ما هبعل اػبطأ الذي أدى إذل وقوع اغبادث ىو مشًتؾ بينهما
ففي ىذه اغبالة ال يبكن مساءلة اؼبستخدـ   ، ودبفهـو اؼبخالفة إذا كاف خطأ اجملٍت عليو ىو السبب الوحيد

التدابَت الالزمة اليت من شأهنا أف ذبعل الضحية يتفادى ىذا اغبادث باعتباره قد قاـ بازباذ صبيع اإلجراءات و 
 فيصبح اػبطأ شخص يف حق الضحية أي العامل فقط.

 الركن المعنوي -ثالثا
عن ربقق  قد جرمت فعل القتل واعبرح الناذبة ، من قانوف العقوبات 289و 288إف  نصوص اؼبواد 

فبا هبعلها من اعبرائم غَت العمدية تكيف على أهنا جنح  ، أعالهلعمدي اؼبذكورة صورة من صور اػبطأ غَت ا
 ألف دج. 20يعاقب عليها باغببس والغرامة اؼبالية اليت تتعدى قيمتها 

األمر ىبتلف نوعا ما يف  فإف ، اعبرح بصفة غَت إراديةو  وإف كانت القاعدة العامة تقضي بأف وبدث القتل
 ، تعد قائمة يف حق مرتكبها دبجرد اإلخالؿ بالتزاـ سابق باغبيطة واألماف كوف أف اعبريبة  ، ت العمل انطاؽ عالق

لقد و  ،ىنا ما هبعل اؼبسؤولية مفًتضة اذباه الشخص اؼبخل بو ، فمجرد اإلخالؿ هبذا االلتزاـ يكفي ؼبساءلة اعباين
                                                           

431
 .7>المرجع السابق، ص أنظرAعمرو ابراىيم الوقاد،-  
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حيث اعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية  ، األمافو  توسع القضاء يف بسط العقاب يف حالة اإلخالؿ بالتزاـ اغبيطة
بأنو ؾبرد عدـ االنتباه فيما يتعلق بالشروط اػباصة بتعيُت العماؿ يف أماكن العمل  ، 1977أكتوبر عاـ  18يف 

 يكوف كايف لقياـ اؼبساءلة اعبنائية يف حق اؼبستخدـ. ، اليت تتسم باػبطورة
فإنو هبب التفرقة بُت نوعُت من االلتزامات  ، ئحةإال أنو ويف حاؿ اإلخالؿ بالتزاـ منصوص عليو يف الال

ففي ىذه اغبالة البد من إثبات توافر  ، تتطلب فيها بذؿ عنايةو  :فالنوع األوؿ يتعلق بتلك اليت تفرضها الالئحة
أؿ فإنو ال يبكن أف يس ، حيث إذا تبُت بأف اؼبستخدـ قاـ ببذؿ العناية اؼبطلوبة ، اػبطأ لقياـ اؼبسؤولية اعبنائية

 لى السلطة التقديرية القاضي اؼبختص.أين يًتؾ ربديد ذلك ع ، صاب العاملجزائيا عن الضرر اعبسدي الذي أ
 واقعة تعريض الغير للخطر الفرع الثالث9

اعبريبة ىي كل فعل يتعارض مع ما ىو يف صاحل اعبماعة وما ىو عدؿ بالنسبة  ، من اؼبنظور االجتماعي
القواعد اليت تسطرىا ولضبط ىذه التصرفات واغبد منها مت استحداث قوانُت و  كثَتا ما يتجسد يف خرؽ القيم  ، ؽبا

 وعقوبات اليت تعرؼ اعبريبة دبا يفيد معناىا باعتبارىا نشاط أو امتناع هبرمو القانوف ويعاقب عليو.
جعل اؼبشرع اعبنائي يسعى  ، هتاوكذا تشعب العالقات وكثر  ، إال أف التقدـ العلمي واالقتصادي اغباصل

وبفضل سعيو ىذا وجدت نوع من اغبماية  ، كياف اجملتمعدائما إذل مواكبة ـبتلف أشكاؿ اعبرائم اليت هتدد  
جسد ذلك من  432اؼبسبقة اليت هتدؼ إذل ذبنب وقوع اعبريبة وابتعادىا عن ضحايا جدد بسبب وجود اػبطر

غَت للخطر تبٌت أساسا على ثالثة أركاف وىي الركن الشرعي خالؿ استحداث جـر من خاللو فعل تعريض ال
 والركن اؼبعنوي )ثالثا(. ، الركن اؼبادي )ثانيا(و  ،)أوال(

 الركن الشرعي -أوال
من قانوف العقوبات غَت  314لقد نص اؼبشرع اعبزائري على جريبة تعريض الغَت للخطر من خالؿ اؼبادة 

وحىت بعد خضوع قانوف العقوبات إذل عدة تعديالت  ، والعاجزين فقط أنو حصر ىذا السلوؾ على فئيت األطفاؿ
إف كاف ذلك سوؼ يدعم ويساير اعبزاءات و  ، إطار عالقات العمل  دل هبـر فعل تعريض الغَت للخطر يف ، مؤخرا

التطرؽ إذل نبية ونظرا أل  .باعتبار ىذه اعبريبة ؽبا صلة وطيدة دبجاؿ العمل وظروؼ ، اعبنائية اؼبقررة يف ىذا اجملاؿ
حيث استحدث اؼبشرع  ، سوؼ نقـو بدراستها ولو بإهباز يف ظل ما أقره التشريع الفرنسي بشأهنا ، ىذه اعبريبة

ذبلى ذلك من خالؿ اؼبادة  ، قانوف العقوبات جـر من خاللو فعل تعريض الغَت للخطر يف الفرنسي مؤخرا نص

                                                           
عشر،  أين ظيرت  @8فكرة " الخطر" في الفقو األلماني كنتيجة لموضع االجتماعي الذي شيدتو ألمانيا في النصف الثاني من القرن  ظيرت -  432

 مجتمعات صناعية تحتوي عمى عامل الخطورة بصفة أكبر.
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الفقرة األوذل اليت نصت على أنو:" إف جريبة تعريض الغَت للخطر ىو الفعل الذي يعرض الغَت مباشرة ػبطر  223
خاص  االلتزاـحاؿ باؼبوت أو باعبروح اليت تؤدي إذل قطع عضو أو عاىة مستديبة عن طريق انتهاؾ إرادي واضع 

ألف  100بغرامة و  اقب عليها باغببس ؼبدة سنةيع ، باألمن أو اغبيطة اؼبفروضة بواسطة القانوف والتنظيمات
فلقد جرـّ من خالؿ ىذه  ، ورغبة من اؼبشرع الفرنسي يف مواكبة ـبتلف التطورات اغباصلة على ذلك ، ك"نفر 

 اؼبادة الفعل الذي هبعل الغَت يف حالة خطر بغض النظر عن وقوع الضرر من عدمو.
 الركن المادي -ثانيا

تكمن يف أهنا ال تشًتط لقيامها حدوث أي ضرر يصيب  ، للخطر دبيزة خاصة تتمتع جريبة تعريض الغَت
باعتبار أّف السلوؾ اجملرـّ فيها قد يكوف ذو طابع آين )غبظي( أو مستمر حبسب فيما إذا كاف ىذا  ، العامل

بوضوح من قانوف العقوبات الفرنسي بُّت لنا و  223نص اؼبادة و  ،433اإلخالؿ ينتج غبظة أو يستمر عرب الزمن
 عناصر أساسية: 03بأف الركن اؼبادي عبريبة تعريض الغَت للخطر يتكوف من 

 العنصر األول9 انتهاك التزام خاص باألمن أو الحيطة(أ
قد وضعت تصورا ؿبدد لاللتزامات  ، من قانوف العقوبات الفرنسي 223إف الفقرة األوذل من نص اؼبادة 

حبيث  ، فاؼبشرع الفرنسي قد حدد التزامات معينة ، والقواعد حبيث ال يبكن التوسع يف ربديد مفهـو العبارة الواردة
 اغبيطة اؼبفروضة بواسطة القوانُتو  وىي تلك االلتزامات اػباصة باألمن، إذا مت اإلخالؿ هبا يطبق ىذا النص

وىي صفة ، 434على أف يكوف ىذا االلتزاـ اؼبنتهك إرادي وخاص ، لك الواجبات العامةاألنظمة فقط دوف تو 
 مستحدثة ال وجود ؽبا يف النصوص اؼبتعلقة جبريبة االعتداء غَت إرادي على حياة وجسم اإلنساف.

بأف قواعد البيئة اػباصة بازباذ اإلجراءات  ، 1995حيث قرر القضاء الفرنسي يف أحد أحكامو سنة 
ال تعترب من االلتزامات اؼبنصوص عليها  ، زمة للمحافظة على اإلقليم هبا يهدؼ إذل ربقيق األماف لألشخاصالال

 أما إذا كانت االلتزامات األماف ، متابعة إجراءات ضبايتهاو  كذلك بالنسبة لصيانة معدات العمل  ، يف ىذا النص
من قانوف  223فإنو ينطبق عليها نص اؼبادة  ، دقيقاؿبددة ربديدا و  اغبيطة اؼبنصوص  عليها يف القانوف واضحةو 

 العقوبات الفرنسي طبعا.
 
 

                                                           
 A          Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, op ,cit , p :327انظر -   433
 يعتبر التزاما خاصا  عندما يكون محددا بدقة كنموذج لمتصرف الواجب إتباعو طبقا ل"معيار التحديد" الوارد في ىذا النص،  باإلضافة إلى -  434

 مقياس آخر يضفي خصوصية عمى ىذا االلتزام أال وىو " معيار طبيعة األنشطة الخاصة محل االلتزام"
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 العنصر الثاني9 تعريض الغير للخطر(ب
يبكن تعريف اػبطر على لكن بصفة عامة ، 435لقد تعددت ىي التعريفات الواردة بشأف مصطلح "اػبطر"

 ."اؼبعٌت اػبطوة السابقة مباشرة للضررفهو هبذا ، " احتماؿ حدوث الضرر أو مقدمة غبدوث الضرر"أنو 
ضرورة أف يؤدي اإلخالؿ بااللتزامات  ، ولقد اشًتط اؼبشرع الفرنسي لتحقق العنصر اؼبادي ؽبذه اعبريبة

كما انو اشًتط أيضا أف يكوف ىذا اػبطر   ، احملددة واؼبنصوص عليها يف القانوف واألنظمة إذل تعريض الغَت للخطر
شأنو أف يؤدي إذل إحداث نتائج ؿبددة وىي اؼبوت احملتمل أو اعبروح اليت من شأهنا  مباشرا يكوف منو  حاال

 اإلصابة بعاىة مستديبة.
ال تنظر إذل ربقق الضرر أو النتيجة  ، حيث أف السياسة اعبنائية اليت اتبعها اؼبشرع الفرنسي يف ىذه اعبريبة 

فاػبطر يوجد عندما تظهر ظروؼ  ، لب نتيجة معينةفتعويض الغَت للخطر ال يتط ، بقدر ما يهمها وجود اػبطر
الذي من شأنو أف يسبب حادثا خطَتا يبكن أف يصل إذل  ، تنبئ بوجود انتهاؾ االلتزاـ خاص باألمن واغبيطة

لقد و  ،على أف يوجد عنصر اػبطر بصفة واضحة ذبنبا للتوسع يف تطبيقات ىذه اعبريبة ، حد موت أو جرح الغَت
بأف تقدير جسامة النتيجة يرتبط جبسامة الفعل حبيث أف جسامة الفعل يبكن  ، 1997الفرنسي سنة قرر القضاء 

 أف يستخلص منو جسامة النتيجة.
 الحيطة وبين الخطرو  العنصر الثالث9 العالقة السببية بين انتهاك التزام خاص باألمن(ج

مباشرة بُت انتهاؾ التزاـ خاص وبُت  ببيةتوافر عالقة س ، تطلب اؼبشرع الفرنسي صراحة لقياـ ىذه اعبريبة
من و  ،يعود سبب ذلك إذل أنو دل يشًتط ربقق النتيجة الضارة ىذا من جهةو  ،تشدد يف ضرورة وجودىاو  ،اػبطر

لذلك هبب أف تكوف ىناؾ عالقة قوية انتهاؾ  ، جهة أخرى من أجل تفادي أي استعماؿ تعسفي هبذا النص
 وبُت اػبطر. اغبيطةو  االلتزاـ اػباص باألمن

 الركن المعنوي -ثالثا
وبالتارل جريبة تعريض ، 436يأخذ الركن اؼبعنوي يف ىذه اعبريبة من الناحية الفقهية صورة القصد االحتمارل

 أفوىذا التصور ال ينبغي  ، الغَت للخطر تتحقق حينما يتوقع صاحب العمل اعبريبة باعتبارىا فبكنة اغبدوث
بل أهنا من قبيل اعبرائم غَت العمدية ذات الطبيعة  ، يعطي اإلوباء بأف ىذه اعبريبة تتحوؿ إذل جريبة عمدية

يف ذلك ظروؼ وزماف  ، أين يستخلص القاضي العنصر اؼبعنوي من خالؿ التقدير الواقعي مراعيا ، اؼبشددة
                                                           

يعرف عمى أنو A" الضرر المحتمل الذي ييدد المصمحة التي يحمييا ف ف عمى اليالك"،  أما قانوناايعرف "الخطر" لغة عمى أنوA اإلشر  -  435
 القانون بنص التجريم".

436
      Alain Coeuret et Elisabeth Fortis,op.cit,p :330انظر:  -  
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 11ث اعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية يف حي ، ارتكاب الواقعة ومالبساهتا ولبس الصفات الشخصية ؼبرتكبيها
جعلو  ، سعة السفينةبأف قياـ أحد مديري السفن بتحصيل عدد مبالغ فيو من الركاب مب يتجاوز  ، 1998فيفري 

بالرغم من  ، من قانوف العقوبات 223ذلك ينطبق عليو النموذج القانوين للجريبة اؼبنصوص عليها يف ظل اؼبادة 
إال أف حيثيات الواقعة أشارت إذل وجود تعريض  ، تب عنو حدوث أي أضرار باؼبسافريندل يًت  أف ىذا اإلخالؿ

 مباشر غبياة اؼبسافرين إذل اػبطر.
يبكن للقاضي استخالص الركن اؼبعنوي من الدالئل اليت ربيط بارتكاب الفعل اجملـر كقياـ  ، بصفة عامة

أف أحد العماؿ كاف قد مت إخطاره من قبل  صاحب العمل مثال بارتكاب سلوؾ التعريض للخطر بالرغم من
 مفتش العمل خبطورة الوضعية.

 األمن وطب العملو  الجرائم الماسة بالسالمة الصحية المطلب الثالث9
تنشأ بصفة خاصة على مستوى  ، قد يصطدـ العامل أثناء تنفيذ مهامو الوظيفية واؼبهنية دبخاطر ـبتلفة

لذلك مت وضع بعض األحكاـ القانونية  ، ؾباالت العمل الصناعية نتيجة استعماؿ آالت ومواد متعددة متعلقة هبا
واليت تشمل تدابَت وقائية صحية هبب على  ، والتنظيمية اليت من شأهنا ربسُت ظروؼ العمل وضباية العماؿ أيضا

أجهزة طبية للعمل حيث و  إذل جانب فرض إنشاء ىياكل، سواء هبا على حدوصاحب العمل االلتزاـ العامل 
أين ألـز اؼبشرع اعبزائري كل  ، وكذا احمللي أيضا437استحوذ ىذا اؼبوضوع على اىتماـ كبَت على مستوى الدورل

أو إقامة مصلحة مشًتكة بُت اؽبيئات إقليميا أو إبراـ اتفاؽ  ، مؤسسة مستخدمة بإنشاء مصلحة لطب العمل
لقد أوجد و  ،438بطب العمل أو أي طبيب مؤىل لذلك ، مبوذجي مع القضاء الصحي أو أي ىيكل ـبتص

 26اؼبؤرخ يف  07-88يتمثل يف القانوف رقم  ، اؼبشرع اعبزائري تشريع خاص نظم من خاللو ىذا اؼبوضوع
القواعد اليت و  الذي تضمن ؾبموعة من األحكاـ ، لرقابة الصحية واألمن وطب العملاؼبتعلق با 1988جانفي 

وإال ترتب عن ذلك أهنا ـبالفة تتطلب لتحققها توافر العناصر األساسية  ، هبب على اؼبستخدـ احًتامها ومراعاهتا
لثاين( والركن اؼبعنوي )الفرع الركن اؼبادي ) الفرع ا ، الثالث لقياـ اعبريبة وىي :الركن الشرعي )الفرع األوؿ(

 الثالث(.
 كن الشرعير الالفرع األول9 

                                                           
،  مفيوما واسعا لطب العمل اعتبرت بأنو 7>@8وضعت المجنة المشتركة لممنظمة الدولية والمنظمة العالمية لمصحة في دورتيا األولى سنة  -437

بقائيم  ،ييدف إلى A" المحافظة عمى الدرجة القصوى من الرخاء الجسمي والذىني واإلجتماعي لمعمال في جميع المين وترقيتيا... ووضع العمال وا 
 في المينة التي تالئم وضعيم الفيزيولوجي والنفسي".

 .<7-??من قانون رقم  ;8راجع المادة  -  438



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                                الباب الثاني

  167    
 

لقد نظم اؼبشرع اعبزائري األحكاـ اعبزائية اؼبتعلقة دبخالفة القواعد القانونية والتنظيمية اليت تضمن السالمة 
اؼبتعلق بالصحة و السالمة و األمن و  07-88الصحية واألمنية للعماؿ من خالؿ الفصل الثامن من القانوف رقم

أين احتوى ىذا الفصل على عدة جزاءات أقرىا عند ـبالفة غالبية  ، ربت عنواف "العقوبات" طب العمل
والذي   ، اليت كيفها على أهنا ـبالفات تستوجب العقابو  ،االلتزامات اؼبتعلقة هبذا اإلطار إف دل نقل صبيعها

إف كاف اؼببلغ اؼبقرر و  ،دج ىذا يف الظروؼ العادية 2000إذل  500 تًتاوح ما بُت ذبسد يف الغرامة اؼبالية اليت
 .ؽبذه الغرامات ال يتناسب إطالقا مع خطورة وجسامة اػبطأ اؼبرتكب من قبل اؼبستخدـ

بالنسبة  هعلى نفس األسلوب الذي اعتمدبدوره يف صياغة نصوص ىذا القانوف  يستندواؼبشرع اعبزائري 
وىذا  ، 07-88القانوف رقم ف كاف ىذا األخَت قد صدر بعد اؼبتضمن عالقات العمل وإ 11-90رقم للقانوف 

الذي يتجلى خاصة يف أسلوب اإلحالة إذل نصوص نسبة لغالبية النصوص التجريبية و األسلوب قد انتهجو بال
النص أو من أجل ربديد أخرى سواء كاف ذلك من أجل ربديد ؿبل االلتزاـ موضوع اؼبخالفة الذي يعاقب عليها 

 11و 10و 2و 1اؼبواد إذل يلنا وباليت  07439-88من القانوف رقم  35كنص اؼبادة   ، مقدار الغرامة اؼبستحقة
 ،من نفس القانوف 34و 10و 8يعاقب عن ـبالفة أحكاـ اؼبواد  37440كذلك نص اؼبادة   ، من ىذا القانوف

قد اعتمد على أسلوب آخر وخاص يف تسليط العقوبة يتمثل يف يف ىذه اؼبادة األخَتة نرى بأف اؼبشرع اعبزائري و 
من القانوف رقم  38نص اؼبادة  جرـّ يف بينما  .تعدد الغرامة بقدر عدد اؼبرات اليت يتعرض إليها األجَت للخطر

 ، 25 ، 24 ، 23  ، 17 ، 14 ، 13 ، 11 ، 7 ، 6 ، 5صبيع السلوكات اؼبخالفة ألحكاـ اؼبواد  88-07
 07-88من القانوف رقم  22و21أما بالنسبة لألحكاـ الواردة يف ظل اؼبادتُت  ، من ىذا القانوف 28  26

أقر اؼبشرع و  ،441من ىذا القانوف 39نص خاص يتجلى يف اؼبادة  من خالؿ  ؽباالسلوؾ اؼبخالف  تفلقد جرم
بيق على اؼبخالفات من القانوف اؼبتعلق بالصحة واألمن وطب العمل بتط 41اعبزائري من خالؿ نص اؼبادة 

عندما يتسبب ذلك اإلخالؿ حبادث  ، أعالهاؼبذكورة  40و 39و 38و 37العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 
 ، ىذا يف الظروؼ العادية ، عمل يؤدي إذل الوفاة أو اإلصابة وبغض النظر على تلك اؼبقررة يف قانوف العقوبات

حيث أنو أقر تشديد اعبزاء بتسليط  ، من يف حالة العودكاؼبشرع ظرؼ تشديد ي أّما يف الظروؼ غَت العادية أوجد
إال أف  ،مع رفع قيمة الغرامة اؼبالية أيضا ، أشهر 06تجاوز مدة تقل عن شهرين وال ت ال يتعقوبة اغببس ال

لنوعية  قد يرجع ذلك إذل الكم اؽبائل والكبَتو  ،بعدـ الدقة يف بعض األحيافاتسم  07-88القانوف رقم 

                                                           
439

 .75-66من القانون رقم  13راجع المادة   -  
440

 .75-66من القانون رقم  15راجع المادة  -  
441

 .75-66من القانون رقم  17راجع المادة  -  
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ىذا ما يصعب من مهمة القاضي يف ربديد النص اؼبناسب الواجب تطبيقو على الواقعة  ، السلوكات ؿبل التحرًن
 فبا يبده سلطة تقديرية واسعة جدا. ، اؼبعروضة عليو
 الركن المادي9 الثانيالفرع 

ووفقا ؼبا ، االلتزاـالسالمة وطب العمل وفقا لتعدد مضموف و  ىبتلف التجرًن يف ـبالفات قواعد الصحة
من األحكاـ ؾبموعة  07-88فلقد حدد من خالؿ القانوف رقم  ، تطلبو اؼبشرع يف الغرض من فرض االلتزاـ

والقواعد القانونية والتنظيمية واليت تعترب يف نفس الوقت التزامات ترد على عاتق اؼبستخدـ شخص طبيعي أو 
خالؿ اعترب ذلك ـبالفة تستوجب العقاب يتوذل مفتش العمل مىت وقع ىذا اإلو  ،ألزمو بعدـ ـبالفتهاو  ،معنوي

 والركن اؼبادي ؽبذا النوع من اعبرائم قد يتجلى يف ـبالفة االلتزامات التالية: 442معاينتها
  16-77من القانون رقم 26المادة  مخالفة أحكام -أوال

 34و 10و 8اؼبادة على أنو :" يعاقب كل ـبالف ألحكاـ  07-88من قانوف رقم  37نصت اؼبادة 
أشهر  06يف حالة العود يعاقب اؼبخالف باغببس من شهرين إذل  ، دج 2000دج إذل  1000بغرامة من 
دج أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت يبكن تطبيق الغرامة بقدر عدد اؼبرات اليت  6000دج إذل  4000وبغرامة من 

على ذلك فإف نص اؼبادة  .لصحية واألمن اؼبقررة"بسبب انعداـ إجراءات الوقاية ا ، يتعرض فيها العماؿ للخطر
رِّـ 37  ـبالفة األحكاـ اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف بإحالتنا على نص اؼبواد التالية: هبج

اليت منعت استعماؿ أو صنع أو عرض للبيع أو  ، 443السالمة الصحية واألمنيةو  من قانوف الوقاية 08اؼبادة   -
بيع أو اسًتداد أو إهبار أو التنازؿ عن األجهزة أو اآلالت أو أجزاء من اآلالت اليت تستجيب إذل الضوابط 

أو أجهزة أو مواد اغبماية اليت ال تضمن يف الواقع أية ضباية العماؿ من  ، واؼبعايَت الوطنية أو الدولية اؼبعموؿ هبما
 خطار.األ
اليت نصت على التزامُت ىامُت هبب احًتامهما يف  ، 444األمنيةو  من قانوف الوقاية والسالمة الصحية 10ؼبادة ا -

اؼبستوردوف بإعالـ اؽبيئات اؼبختصة يف و  أحدنبا متعلق بواجب اؼبؤسسات اؼبستخدمة والصناع ، ىذا اجملاؿ
الثاين فيتمثل يف أّما  ، عن طبيعة اؼبواد واؼبستحضرات قبل إدخاؽبا إذل السوؽ لتحديد مدى خطورهتا ، الوقاية

                                                           
عمى أنوA" تعيد رقابة تطبيق التشريع الساري في مجال الوقاية الصحية واألمن  <7-??نون رقم الفقرة األولى من القا 8:نصت المادة  -  442

 وطب العمل إلى مفتشية العمل طبقا لمصالحيات المخولة ليا".
 .<7-??من القانون رقم  ?7راجع المادة  -  443
 .<7-??من القانون رقم  87راجع المادة  -  444
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االلتزاـ بضرورة مطابقة سلوؾ الصنع أو االستَتاد أو التنازؿ أو االستعماؿ لتلك اؼبواد أو اؼبستحضرات للتشريع 
 اؼبعموؿ بو.

فهي زباطب كل من العضو اؼبكلف بالوقاية الصحية  ، األمنيةالسالمة الصحية و و  من قانوف الوقاية 34اؼبادة -
بضرورة إخطار  ، أي عامل ربقق من وجود سبب غبدوث خطر وشيكاألمن أو مندوبو أو طبيب العمل أو و 

مع تقييد ىذا  ، مستعجلةاؼبسئوؿ عن األمن داخل الوحدة أو من يبثلو قانونا الزباذ اإلجراءات الالزمة وبصفة 
ساعة  24سجل خاص ومع صبيع مالحظات مع اطالع مفتش العمل اؼبختص إقليميا بذلك خاؿ  اإلشعار يف

 إذا دل تتخذ اإلجراءات الالزمة والضرورية هبذا الشأف.
 16-77من القانون رقم  27مخالفة أحكام المادة  -ثانيا

 7و 6و 5و 3يعاقب كل ـبالف ألحكاـ اؼبواد  "على أنو: 07-88من القانوف رقم  38نصت اؼبادة 
دج يف حالة  1500دج إذل  500بغرامة من  أعاله 28و 26و 25و 24و 23و 17و 14و 13و 11و

أو بإحدى العقوبتُت  4000إذل  2000أو أكثر وبغرامة من  أشهرالعود يعاقب اؼبخالف باغببس ؼبدة ثالثة 
مات اؼبقررة يف ىذا القانوف ـ من خالؽبا ـبالفة االلتزاوجر  قد وضع قاعدة عامة  38إذف نص اؼبادة  ، فقط"

 باإلحالة إذل نص اؼبواد التالية: 
بضماف  ألزمت كل مؤسسة مستخدمة فاؼبادة الثالثة  :445 07-88من القانوف رقم  05و 03اؼبادتُت -

بتصميم وهتيئة وصيانة  الوقاية الصحية واالمن لعماؽبا،أما اؼبادة اػبامسة فلقد ألزمت بدورىا كل مستخدـ 
تكوف تستجيب اؼبقتضيات ومتطلبات  و اؼبؤسسات واحملالت اؼبخصصة للعمل وملحقاهتا بصفة آمنة

 ،الضارة لسامة والضجيج وكل العوامل األخرىاألخبرة اػبطَتة والغازات او  اغبماية اؼبقررة للعماؿ من الدخاف
العماؿ أثناء تنقلهم أو أثناء تشغيل اآلالت ووسائل ضماف أمن و  كذلك تقنية من االزدحاـ واالكتظاظو 

 مع تفادي األسباب اليت تؤدي إذل اغبرائق واالنفجارات. ، الرفع والعتاد واؼبنتوجات والبضائع
اؼبستخدـ على  أجربتقد  حيث أف اؼبادة السادسة  :446 07-88من القانوف رقم  07و 06اؼبادتُت  -

حسب  األخطارعدات والتجهيزات الالزمة والفعالة لضماف ضبايتو من توفَت للعامل األلبسة اػباصة واؼب
وتقنيات  من ىذا القانوف فلقد ألزمت اؼبستخدـ باختيار تكنولوجيا أما اؼبادة السابعة ، طبيعة كل نشاط

                                                           
 . <7-??لقانون رقم من ا >7و :7راجع المادتين  -  445
 .<7-??من القانون رقم  <7و =7راجع المادتين  -  446
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مع مالئمة وتناسب التجهيزات واآلالت واألجهزة وكل وسائل العمل مع   العمل دبا يوفر ضباية للعماؿ
 ألشغاؿ على أف تكوف ؿبال للرقابة والصيانة بصفة دورية.تنفيذ ا

من ىذا القانوف ألزمت اؼبستخدـ من  11فاؼبادة  :447 07-88من القانوف رقم  14و 13و 11اؼبواد -
اؼبعوقُت ال و  القصرو  التحقق وبصفة دورية ودائمة من أف األعماؿ اليت أوكلها إذل فئات العماؿ من النساء

فلقد أقرت على اؼبستخدـ  13تتطلب ؾبهودا يفوؽ طاقتهم وفقا ألحكاـ التشريعية اؼبعموؿ هبا.أما اؼبادة 
 ، شخص طبيعي أو معنوي التزاـ يقع على عاتقو يكمن يف توفيق طب العمل والتكفل بو يف أماكن العمل

إذا تعذر و  بإنشاء مصلحة طبية  السابق ألـز ىذا األخَت أيضا لتجسيد االلتزاـ 14نص اؼبادة  يف حُت 
هبرب إما على اؼبسانبة يف إنشاء ىذه اؼبصلحة ما بُت اؽبيئات على أساس إقليمي أو إبراـ اتفاؽ   عليو ذلك

ذا ما تعذر على القطاع الصحي االستجابة إذل طلبات إمع القطاع الصحي حسب اتفاؽ النموذجي و 
فيمكن ؽبذه األخَتة أف تتعاقد مع أي ىيكل ـبتص يف طب العمل أو أي طبيب مؤىل  ، اؽبيئة اؼبستخدمة

 لذلك حسب االتفاؽ النموذجي اؼبعموؿ بو.
على كل مستخدـ إجراء  17نص اؼبادة  : فرض448 07-88من القانوف رقم  24و 23و 17اؼبواد  -

لقياـ بفحوصات دورية وخاصة إذل جانب ضرورة ا ، بُت أي عاملو  فحص طيب عند قياـ عالقة عمل بينو
العناية الطبية اػباصة ببعض الفئات من العماؿ اؼبعرضوف ألخطار اؼبهنية أكثر و  ، اؼبتعلقة باستئناؼ العمل

عماؿ بالتزاـ إنشاء  09فلقد قيد كل ىيئة مستخدمة اليت تشغل أكثر من  23من غَتىم. أّما نص اؼبادة 
 ، يس مكلف بالصحة إذا تعلق األمر بعالقة عمل غَت ؿبدد اؼبدةعبنة صحية متساوية األعضاء يعُت ؽبا رئ
فيجب على اؼبستخدـ أف يعُت مندوب دائم مكلف بالوقاية  ، أما إذا كانت ىذه األخَتة ؿبددة اؼبدة

قد اعتربت بأنو إذا كانت عالقة العمل ؿبددة  24حُت قبد أف اؼبادة  األمن داخل الوحدة.يفو  الصحية
اؼبدة وتكوف مؤسسة أو أكثر تابعة لنفس الفرع اؼبهٍت أو لعدة فروع مهنية أخرى سبارس نشاطا يف مكاف 

 فإنو يستوجب على اؼبستخدمُت إنشاء عباف متساوية ما بُت اؼبؤسسات لضماف الوقاية والصحة ، ؿبدد
 اخلها.األمن دو 

                                                           
 .<7-??من القانون رقم  ;8و :8و 88راجع المواد  -  447
 . <7-??من القانون رقم  ;9و :9و <8راجع المواد  -  448
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على إمكانية إنشاء  25لقد نصت اؼبادة : 07449-88من القانوف رقم  28و 26و 25اؼبواد  -
ويبكن للمستخدمُت الذين  ، مؤسسات مكلفة بالوقاية الصحية يف ؾباالت العمل ذات اػبطورة العالية

فألزمت  26أّما اؼبادة  االلبراط يف ىذه اؼبؤسسات. ، أعاله 23تعذر عليهم تنفيذ االلتزاـ اؼبقررة يف اؼبادة 
اؼبؤسسات اؼبستخدمة بضرورة إنشاء مصلحة طبية كلما اقتضت طبيعة النشاط ذلك وحسب أنبية ىذه 
اؼبؤسسة على أف يبوؿ اقباز ؾبموع أنشطة طب العمل من قبل اؽبيئة اؼبستخدمة وىو ما قضت بو اؼبادة 

 من ىذا القانوف. 28
 16-77من القانون رقم  28المادة  مخالفة أحكام -ثالثا 

 22و 21على أنو :" يعاقب كل ـبالف ألحكاـ اؼبادتُت  07-88من القانوف رقم  39نصت اؼبادة  
دج" من خال ؿ  4000إذل  2000دج يف حالة العود تكوف الغرامة من  1500إذل  500أعاله بغرامة من 

، ي ينطبق عليو النموذج اإلجرامي اؼبعاقب عليو من خالؽبايبكننا القوؿ باف السلوؾ اؼبادي الذ ، نص ىذه اؼبادة
فااللتزاـ اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  450من ىذا القانوف 22و 21يتجلى باإلخالؿ بالتزامُت الواردين يف ظل اؼبادتُت 

 وأأو أسلوب عملو   منصب يكمن يف ضرورة قياـ اؼبستخدـ بإطالع العامل الذي عُّت ألوؿ مرة أو غَت 21
 ؿأّما االلتزاـ الثاين اؼبنصوص عليو من خال ، أمنوو  صحتو على خطورة ىذا اؼبنصب اعبديد و تأثَتىا على منهجو
إعالمهم وتكوينهم خاصة يف ؾباؿ الوقاية و  فيتمثل يف تنظيم اؼبستخدـ دورات تكوينية لتعليم العماؿ  22اؼبادة 

 من األخطار اؼبهنية.
 قانونا يف ىذا اجملاؿ من يبثلو أوف االلتزامات اليت تقع على ذمة اؼبستخدـ بأ األخَتإال أنو يبكننا القوؿ يف 

تنوعت وتعددت القرارات واالجتهادات القضائية الفرنسية خاصة  يف نفس الوقتو  ،451ىي كثَتة ومتنوعة
اليت أدانت من  452عن ؿبكمة النقض الفرنسية 1998جواف  16كالقرار الصادر يف   ، الصادرة هبذا الشأف

نتيجة تعريض مستخدميو إذل غبار مادة سامة تسمى ب "اغبرير الصخري" أو "  خاللو مديرة مؤسس
Amianteكذلك   ، " مع خضوعو إذل رقابة دائمة هتدؼ إذل ربديد نسبة تركيز األلياؼ ىذه اؼبادة يف اؽبواء

مدير شركة تعمل يف نفس اجملاؿ لعدـ  ، 2002سبتمرب  10أدانت ؿبكمة النقض الفرنسية يف قرارىا الصادر يف 

                                                           
  .<7-??من القانون رقم  ?9و =9و >9راجع المواد  -  449
 .<7-??من القانون رقم  99و  98ادتين راجع الم -  450
451  -  AانظرAlain Coeuret et Elisabeth Fortis , op.cit, p :305       

452
 - cas, crim, 1998, Bull, N°194. 
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"و تركو للعماؿ يستنشقوف غبارىا دوف أية Amianteقيامو بتوفَت الشروط الصحية لتصريف بقايا ىذه اؼبادة" 
 453مباالة من طرفو. 

 الركن المعنوي9 الفرع الثالث  
اػباص يف بعضها و  العمديةيعرب عن الركن اؼبعنوي بتوافر القصد اعبنائي بشقيو العاـ يف صبيع اعبرائم 

واؼبخالفات اؼباسة بقواعد الوقاية والصحة والسالمة األمنية بصفة عامة ىي جرائم شكلية أي ال تتضمن يف 
ى الشخص الطبيعي يبكن إسنادىا إذل الشخص اؼبعنوي إؿومثلما تسند  ، تعريفها القانوين أية نتيجة

يكوف كايف  ، 07-88االلتزامات اؼبنصوص عليها يف ظل القانوف فمجرد اإلخالؿ بالتزاـ أو أكثر من 454أيضا
اذباه إرادتو و  أف توافر العلم دليو بضرورة احًتاـ ىذه االلتزامات باعتبار ، لقياـ اؼبساءلة اعبنائية يف حق اؼبستخدـ

يتجسد سلوؾ اؼبخالف قد و  ،إذل ـبالفتها يكفي لرسم النموذج القانوين للجرائم اؼبعاقب عليها يف ظل ىذا القانوف
يف ىذا النوع من اعبرائم قد يفًتض و  ،يف القياـ بفعل ينهي عنو ىذا القانوف أو االمتناع عن القياـ بفعل أمر بإتيانو

أين تفًتض اؼبسؤولية  ، الصحية للعماؿو  التنظيمية اػباصة بضماف السالـ األمنيةو  العلم باألحكاـ القانونية
 تزامات األمن والصحة اؼبهنية.اعبنائية يف حالة انتهاؾ ال

نتيجة حبيث  فقد يكوف التزاـ بتحقيق ، نوعُت من االلتزامات قد يفرض على اؼبستخدـ ، ويف ىذا اجملاؿ
كتعريض العامل للخطر بعدـ ازباذ تدابَت   عر د عدـ ربقيق النتيجة اؼبرادة من جانب اؼبشرّ أف اؼبسؤولية تتحقق جمل

قد يكوف التزاـ ببذؿ عناية حبيث إذا قاـ صاحب العمل ببذؿ عناية الرجل العادي و  ،الوقاية االزمة من اؼبخاطر 
إال أنو يبكن القوؿ بأف غالب النصوص تفرض ؾبّرد يف حقو  فإف ذلك يكفي لنفي اؼبسؤولية اعبنائية القائمة

لرجل العادي متوسط الذكاء االلتزاـ ببذؿ عناية حبيث أنو إذا قاـ رئيس اؼبشروع ببذؿ العناية الكافية و ىي عناية ا
و الواعي اؼبكتمل اإلرادة فإف ذلك يكوف كايف النتفاء اؼبساءلة اعبنائية يف حقو. و تطبيقا لذلك فقد قضت 
ؿبكمة النقض الفرنسية بتوافر ىذه اعبريبة نتيجة عدـ بذؿ صاحب العمل العناية اؼبطلوبة يف عدة حاالت  

، و كذا استخداـ عامل غَت مؤىل 455ذات الطبيعة غَت الصلبة األسطحكمخالفة االلتزامات اػباصة بالعمل فوؽ 
، أو استخداـ عامل أقل من شبانية عشرة عاما على جهاز من أجهزة 456تعريضو ػبطر غَت مألوؼ لعدـ خربتوو 

 457اغبفر.

                                                           
453

 - cass, crim,2002, Bull, N°160. 
454  -  Aانظر Alain Coeuret et Elisabeth Fortis , op.cit, p :295       

455
 - cass, crim,27-03-1957, Bull, N°300. 

456
 - cass, crim,14-05-1957, Bull, N°407. 

457
 - cass, crim,08-08-1977, Bull, N°277. 
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 الجرائم الماسة بكرامة األشخاص9  المبحث الثاني
ىذا  ، اغبماية القانونية غبقوؽ العامل وحرياتو األساسيةلقد توجو اؼبشرع الدورل إذل اقتحاـ نفسو يف إطار 

وبقق تطورات كبَتة يف إطار ؿباربة الظواىر اعبرمية اليت سبس  ، ما جعل اؼبشرع االجتماعي والسيما يف ؾباؿ العمل
يعد نفسو معنيا أكثر  ، شخص العامل يف صميم كرامتو وشرفو واؼبشرع على اختالؼ مستوياتو الدولية والوطنية

 ،من أي وقت معٌت حبماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية اليت يأيت يف مقدمتها اغبق يف اؼبساواة وعدـ التمييز
 حفظ وضباية الفرد أيضا من كل ما يبس شرفو وكيانو اعبسدي والنفسي خاصة ما يعرؼ بالتحرش بنوعيو اعبنسيو 
عات على صنع وذبرًن صبيع أشكاؿ والصور اؼبتعلقة بالسلوكات اإلجرامية  حبيث اتفقت معظم التشري ، اؼبعنويو 

باعتبار أنو لكل إنساف اغبق يف التمتع باغبقوؽ  ، اليت سبس بكرامة األشخاص بصفة عامة والعماؿ بصفة خاصة
باىتماـ كبَت سواء   واغبريات اؼبمنوحة واؼبقررة دوليا مث ؿبليا.ومن أىم اعبرائم اؼباسة بكرامة األشخاص واليت ربظى

 اليت سوؼ كباوؿ تسليط الضوء عليها من خالؿ دراستنا ىذه: جريبةو  ،كاف ذلك على اؼبستوى الدورل أو احمللي
إف  و  ، وجريبة التحرش )اؼبطلب الثاين( بشقيو اعبنسي واؼبعنوي ، أشكالو وصورهالتمييز )اؼبطلب األوؿ( باختالؼ 

 من باب اإلشارة والتذكَت فقط النعداـ أساسو القانوين. كنا سوؼ نعاجل موضوع التحرش اؼبعنوي

 ( La Discrimination جريمة التمييز )9 المطلب األول
تتجلى يف إبراـ العديد  ، 458رف اؼباضي موضوع التمييز واغبد منو أنبية خاصةأوذل اجملتمع الدورل منذ الق

مرورا دبيثاؽ األمم  ، 459 1919باريس سنة  بدءا دبيثاؽ عصبة األمم يف مؤسبر ، من اؼبواثيق والعهود الدولية
 .460 1945اؼبتحدة سنة 

 
 
 

                                                           
،  العدد >9انظرA محمد عرفان الخطيب،  مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن،  مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية،  م -  458
 .9;:،  ص@977،  الثاني
بمسألة حقوق األقميات وعدم التمييز بين ىذه المجموعات والمجموعات األخرى،  فقد  @8@8اىتمت عصبة األمم منذ مؤتمر باريس سنة  -  459

رساء السالم واألمن  يين، الدولأوضح ىذا الميثاق الدافع الرئيسي إلنشائيا،  حيث جاء في مقدمتو أن تأسيسيا كان من أجل تعزيز التعاون الدولي وا 
 وعدم المجوء إلى الحرب والمحافظة عمى العدل واالحترام التام في العالقات والتعامالت بين الناس.

في "سان فرنسيسكو"،  إثر انتياء الحرب العالمية الثانية،  أين عّبر عن رغبة شعوب األمم  >;@8تم توقيع ميثاق األمم المتحدة في سنة  -  460
 ق اإلنسان األساسية وكرامة الفرد وقيمتو، وتعميق "مبدأ المساواة" بين الرجل والمرأة.المتحدة في تأكيد إيمانيم بحقو 
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إذل جانب إبراـ  ، 1966461انتهاء بالعهدين الدوليُت اؼبتعلقُت باغبقوؽ واغبريات األساسية للفرد سنة و 
وقبد يف إطار عالقات العمل خاصة عنصر  .مواكبة وطبيعة قانوف العمل وخصوصيتو 462اتفاقيات دولية عدة

ر من خالؿ تعديل قانوف العقوبات ىذا ما جعل اؼبشرع اعبزائري يستدرؾ األم ،463التمييز موجود بصفة مطلقة
وجد ىناؾ ذبرًن مزدوج ألبرز ف  ،م بنصوص جزائية ذبـر ظاىرة التمييز باختالؼ أشكالوالذي سب ، 2014سنة 

اؼبتضمن  11-90بداية بالقانوف رقم  ، امرأة أف يتعرض ؽبا الفرد رجال كاف أـكن السلوكات التمييزية اليت يب
على إقامة أي سبييز سواء كاف ذلك يف ؾباؿ  142عالقات العمل الذي عاقب وكما رأيناه سابقا من خالؿ اؼبادة 

 ، نقايب من عدمواالنتماء ال أواعبنس كاف على أساس القرابة  أوالسن  أوالشغل أو األجر أو ظروؼ العمل 
الذي سبمو بنصوص  ، 2014فرباير  04اؼبؤرخ يف  01-14ومؤخرا عدؿ قانوف العقوبات دبوجب القانوف رقم 

جزائية ذبـر ظاىرة التمييز مواكبة منو للحماية الدولية اليت أقرهتا االتفاقيات واؼبعاىدات الدولية يف ىذا اجملاؿ واليت 
ومن خالؿ ىذا التعديل  ، بو متكامل هبسد ىذه اغبمايةايطار قانوين ش بية تساعد على وضعتعترب نقطة إهبا

بدورىا على ثالثة أركاف ىم: الركن الشرعي )الفرع  ترتكز  ،أصبحت واقعة  التمييز جريبة يعاقب عليها القانوف
 الركن اؼبعنوي )الفرع الثالث(. ، الركن اؼبادي )الفرع الثاين( ، األوؿ(

 ( L’élément légalالشرعي )الركن 9  الفرع األول
مة القانونية بأحكاـ ونصوص دعم اؼبشرع اعبزائري مؤخرا اؼبنظو  ، ؼبكافحة صبيع أشكاؿ وصور التمييز

الذي أقر اؼبساواة بُت اؼبواطنُت أماـ القانوف واؼبسايرة   1996464تكريسا ؼبا جاء بو دستور  ، تفعل ذلك ذبسد و
ذلك يف تعديل قانوف العقوبات ذبلى  و لقد  .اؼبعاىدات واالتفاقيات الدولية يف ىذا اجملاؿ أيضا نصت عليو كما

الذي كرس اغبماية اعبنائية لضحايا ىذه األفعاؿ بتتميم قانوف العقوبات وتدعيمو  ، 01-14دبوجب القانوف رقم 
تتمثل ىذه النصوص اؼبتممة يف حيث  ، دبواد جديدة ذبـر أي سلوؾ سبييز ماس حبقوؽ اإلنساف مهما كاف شكلو

اؼبشرع يف صياغة ىذه اؼبادة يكوف قد و  .حددت مفهـو "التمييز"  من قانوف العقوبات اليت 1مكرر  295اؼبادة 

                                                           
وتأكيدا عمى ما ورد في وثيقة األمم المتحدة عمى عيدين دوليين يحثان عمى احترام  ==@8الجمعية العامة لحقوق اإلنسان عام  صادقت -  461

 الحقوق والحريات األساسية لمفرد في المجاالت المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
ة اشكالو،  والتي عرفت التمييز العنصري بوصفوA " كل تمييز أو تقييد أو تفضيل كاالتفاقيات الدولية لمقضاء عمى التمييز العنصري بكاف -  462

ة أو يقوم عمى أساس العرف او المون او النسب أو األصل القومي أو اإلثني يستتبع تعطيل أو عرقمة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسي
سميA"إعالن األمم المتحدة لمقضاء عمى  :=@8تمدت منظمة األمم المتحدة إعالنا سنة التمتع بيا او ممارستيا..." إلى جانب ىذه االتفاقية اع

 ...الخ@<@8التمييز العنصري باشكالو كميا"،  كذلك امر ابرام االتفاقية الخاصة بالقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 
 A  Michel Rivet ,la discrimination dans la vie au travail :le droit a l’égalité à l’heure de la  انظر -  463

mondialisation ,RDS  34, Avril 2003, p :277                                                                                       
 .المعدل والمتمم =@@8من دستور  @9راجع المادة  -  464
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اليت صادقت عليها  اخذ بنفس التعريف الذي أقرتو "االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكالو
واعترب أنو:" يشكل سبييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقـو على ، 465"1966ديسمرب  15اعبزائر يف 

ويستهدؼ أو يستتبع تعطيل  ، أساس اعبنس أو العرؽ أو اللوف أو النسب أو األصل القومي أو االثٍت أو اإلعاقة
أو عرقلة االعًتاؼ حبقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية أو التمتع هبا أو فبارستها على قدـ اؼبساواة يف اؼبيداف 

معاقبا على ارتكاب أي  ، السياسي واالقتصادي االجتماعي أو يف أي ميداف آخر من ميادين اغبياة العامة"
 50سنوات والغرامة اؼبالية من  03أشهر إذل  06ر إليها أعاله باغببس من شكل من السلوكات اإلجرامية اؼبشا

 ألف دج. 150ألف إذل 
كما أّف اؼبشرع أقر تطبيق نفس العقوبة على كل شخص يقـو بالتحريض علنا على الكراىية أو على 

يم أو ترويج أو التمييز ضد أي شخص أو ؾبموعة من األشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو االثٍت من خالؿ تنظ
أّما بالنسبة للشخص  ، ىذا إذا تعلق األمر بالشخص الطبيعي  تشجيع أو القياـ بأعماؿ الدعاية لتحقيق ذلك

 1مكرر  295عليو من خالؿ اؼبادة اؼبعنوي فلم يستثنيو اؼبشرع من العقاب أيضا عند قيامو بأي سلوؾ سبييز نص 
 150( من نفس القانوف عقوبة الغرامة اؼبالية من 2مكرر ) 295 مقررا لو ويف ظل اؼبادة ، من قانوف العقوبات

إذل جانب إمكانية تسليط عليو عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية اؼبنصوص  ، ألف دج 750ألف إذل 
 .466مكرر من قانوف العقوبات 18يف اؼبادة عليها 

 ، ال يعترب فيها التمييز سلوكا ؾبرماقد استثٌت بعض اغباالت اػباصة اليت  01-14إاّل أّف القانوف رقم 
 حاالت ىي: 03( من نفس القانوف واليت أباحت فعل التمييز يف 3مكرر ) 295حددىا من خالؿ اؼبادة 

  إذا بٍت على أساس اغبالة الصحية للفرد من خالؿ عمليات هتدؼ إذل الوقاية من ـباطر الوفاة أو اؼبساس
 لعمل أو اإلعاقة.بالسالمة البدنية للشخص أو العجز عن ا

 عند عدـ قدرة الشخص للقياـ بالعمل بشكل ثابت طبيا  ، /أو اإلعاقةو إذا بٍت على أساس اغبالة الصحية
 وفقا ألحكاـ تشريع العمل أو القانوف األساسي للوظيفة العمومية.

 اسيا عندما يكوف االنتماء إذل جنس أو آخر شرطا أس ، إذا بٍت على أساس اعبنس فيما ىبص التوظيف
 ؼبمارسة العمل أو النشاط اؼبهٍت وفقا ؽبا حدّده تشريع العمل أو القانوف األساسي للوظيفة العمومية.

                                                           
465

و انضمت إلٌها فً نفس السنة،  1744دٌسمبر  13اقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري فً صادقت الجزائر على االتف -  

 (.1744دٌسمبر  17لٌوم  117)ج ر رقم  1747جانفً  72ودخلت حٌز التنفٌذ فً 
 .مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم ?8راجع المادة  -  466
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بتجرًن ظاىرة التمييز باختالؼ صوره وأشكالو ويكوف  وىو أن ، وخالصة ما يبكن قولو يف ىذا اإلطار
خاصة وأنو قد ساوى يف  ، بذلك اؼبشرع قد خطى خطوة كبَتة دعمت اؼبنظومة القانونية وزادت من فعاليتها

  ىذه اؼبواد بُت كل من الشخص الطبيعي والشخص اؼبعنوي مقتديا بنظَته الفرنسي يف ذلك.يفجريبة التمييز 
 ( L’ élément matériel الركن المادي ) الفرع الثاني9

يعرب عن الركن اؼبادي ألي جريبة دبجموعة العناصر اليت تتطلبها قاعدة قانونية جزائية واليت ترسم النموذج 
 اليت قد تتجسد عموما يف فعل أو عدة أفعاؿ إهبابية أو سلبية.و  ،اإلجرامي ؽبذه األخَتة

( من قانوف 2مكرر ) 295و (1مكرر)295رع اعبزائري يف ظل اؼبواد عليها اؼبش يعاقبوجريبة التمييز اليت 
 ،أو أكثر من الصور اليت تبٌت على أساسو ظاىرة التمييز م ركنها اؼبادي من خالؿ ربقق صورةيرتس ، العقوبات

 اليت تتعلق بصفات شخصية تعود على من وقع عليو سلوؾ التمييز يف ـبتلف اجملاالت السياسية واالقتصاديةو 
إذف فالركن اؼبادي ؽبذه اعبريبة يقـو عند ربقق نشاط من نشاطات اؼبادية اليت ؽبا صلة مباشرة  ، االجتماعيةو 

 بواقعة التمييز اؼبتمثلة فيما يلي:
التمييز الذي من شأنو استثناء أو تقييد أو تفضيل مبٍت على أساس اعبنس أو العرؽ أو اللوف أو النسب أو -

يكوف هبدؼ تعطيل أو إعاقة االعًتاؼ حبقوؽ اإلنساف واغبريات واألساسية و  ، أو اإلعاقةاألصل القومي أو االثٍت
 اؼبقررة لو وفبارستها على قدـ واؼبساواة يف ـبتلف ؾباالت اغبياة العامة.

 عن طريق القياـ بأعماؿ ربضَتية تساعد أو ، التحريض على التمييز أو الكراىية بسبب االنتماء العرقي أو االثٍت-
 تشجع على ذلك كتنظيم أعماؿ دعائية مثال.

أو  ، غَت أف اجملتمع الدورل وإذل جانب صور التمييز اؼببنية على صفات شخصية تنسب إذل الفرد حبد ذاتو
الذي يقـو على أساس النظر إذل طبيعة ىذا التمييز فيما إذا كاف مباشرا أو غَت   رد تصنيفا آخر لظاىرة التمييز

 ضا:مباشر أو مبطي أي
التمييز اؼبباشر: يتحقق التمييز اؼبباشر عندما يقـو اؼبستخدـ بتبٍت قاعدة ما يف موقع النشاط تقضي بوجود سبيز -

وبعبارة أخرى عندما يكوف ىذا األخَت قد حصل بدافع اؼبنع أو اغبظر فهنا نكوف  ، أو حظر عيأخذ شكل من
، أو عدـ 468مثال االمتناع عن بيع أسهم عقار أو منشأة حبجة أهنا تعود إذل ؾبموعة معينة .467أماـ سبييز مباشر

                                                           
467  -  Aانظر  Michel Rivet ,op ,cit, p : 284      

468
 - cass, crim,28-11-2006, Bull, N°294. 
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السماح لألشخاص اؼبعوقُت من الدخوؿ إذل دور السينما بالرغم من عدـ وجود أي ربفظ أو خطر من طرؼ 
 469البلدية يبنعهم من زيارة ىذه األماكن.

  ، ز يف الواقع دل وبتوى يف مضمونو نفس اإلصباع لدى ـبتلف الدوؿالتمييز غَت اؼبباشر: إّف ىذا النوع من التميي-
حيث أنّو يف  ، 470أما البعض اآلخر فال يدركو بالضرورة بنفس الطريقة  كوف أّف مدلولو يعترب بارزا لدى البعض

يتم فيو " العاؼبية أين قامت شركة سبلك ؿبال كبَتا بتطبيق نظاـ خاص ؼبنح الرواتب داخل الشركة bilkaقضية " 
خلصت ؿبكمة العدؿ  ، ة عبنس النساء دوف الرجاؿباستبعاد اؼبستخدمُت الذين يعملوف بالتوقيت اعبزئي بالنس

أدى إذل وجود سبييز غَت مباشر يقـو على  ، األوربية يف قرارىا بأّف ىذا النظاـ الصريح اؼبتبع من قبل اؼبستخدـ
 471اعبزئي ىم خاصة من النساء. باعتبار أف اؼبستخدمُت بالتوقيت أساس اعبنس

مطي: يسمى أيضا بػ "التمييز التقٍت" ، يعد الشكل الثالث ؽبذه الظاىرة، أين العديد من التقارير التمييز الن-
حيث يتعلق األمر بتمييز ينتج عن  472الدولية اعًتفت هبذه الصورة اعبديدة و أدرجتها ضمن التمييز غَت اؼبباشر

يف نشرات أو دورات، اليت من شأهنا تكوين أثر استبعاد ؾبموعة ما عن العمل حبجة تطبيق عدة أساليب لتعيُت 
أف اغبالة الطبيعية تستدعي ذلك، بينما تكوف اغبقيقة عكس ذلك، كنشر مثال إعالف يتضمن اغباجة إذل تعيُت 

 عماؿ من جنس الرجاؿ فقط على أساس أف النساء ال يستطعن القياـ بالعمل اؼبطلوب.
 ( L’élément moral الركن المعنوي ) 9 لثالثالفرع ا

يعرب عن الركن اؼبعنوي يف اعبريبة بالقصد اعبرمي بشقيو العاـ الذي يتجسد من خالؿ علم اعباين بعناصر 
 ،اعبريبة واذباه إرادتو إذل ارتكاب السلوؾ اإلجرامي اؼبكوف ؽبا وىو ما هبعل اعبريبة تدخل يف إطار اعبرائم العمدية

اػباص الذي يتجسد يف النية أو الباعث النفسي على ارتكاب ىذا السلوؾ لتحقيق نتيجة معينة والذي القصد و 
 يستدعى وجوده يف صبيع اعبرائم العمدية على عكس نظَته القصد العاـ.

اليت تتطلب توافر  ، وجريبة التمييز اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات بصفة عامة ىي من اعبرائم العمدية
اؼبتمثل يف انصراؼ إرادة اعباين سواء كاف شخص طبيعي أو معنوي إذل و  ،اػباصو  القصد اعبنائي بشقيو العاـ

( من قانوف العقوبات مع علمو جبميع 1مكرر ) 295ارتكاب صورة من صور ظاىرة التمييز اليت حددهتا اؼبادة 
بل اشًتط ربقق  ، ي فقط بتوافر القصد العاـ لقياـ ىذه اعبريبةلكن اؼبشرع دل يكتف ، أركاف اعبريبة وعناصرىا
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 - cass, crim,20-06-2006, Bull, N°05-8588. 
470  -  AانظرMichel Rivet ,op ,cit, p : 285      
471

  Alain coeuret et Elisabeth Fortis, op.cit, p :350انظر:  - 
472

  - Aانظر      Michel Rivet ,op ,cit, p : 286 
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 األساسيةنتيجة معينة وؿبددة اؼبتمثلة يف وجود نية وىدؼ عرقلة أو تعطيل االعًتاؼ أو فبارسة اغبقوؽ واغبريات 
 على قدـ اؼبساواة.

تيجة معينة وبالتارل قصدا تتطلب ربقق ن ، إاّل أنو ليس صبيع اعبرائم اليت تبٌت على أساسها ظاىرة التمييز
كجرائم التمييز   ، تاما دبجرد توافر القصد العاـ بأهنا عتربالبعض من ىذا النوع من اعبرائم تبل ىناؾ  ، خاصا

فقياـ صاحب العمل باإلعالف عن وظيفة خالية الذي يضع فيو أحد  ، مثال اإلعالفالقائم عن طريق الدعاية أو 
فهنا جريبة التمييز تعد تامة دبجرد اإلعالف فقط  ، شروطا التفضيل كأف يكوف اؼبوظف مثال ذو بشرة بيضاء فقط

عن وجود منصب عمل مؤسس على سبييز مبٍت على لوف البشرة بغض النظر عن النتائج اليت سيخلفها ىذا 
 473ف.اإلعال

  ( L’harcèlement جريمة التحرش )9 المطلب الثاني
فقد قررت اؼبساواة بُت  ، بعض حقوؽ العاملعلى  عات العربية والغربية ضباية خاصةأضفت ـبتلف التشري

صبيع العاملُت يف اغبقوؽ والواجبات دوف أي سبييز باستثناء تلك اغباالت اػباصة اليت أبيح فيها ذلك لدواعي 
وتعترب واقعة اؼبضايقات من الظواىر اؼباسة بكرامة اإلنساف ليست فقط ؾبرد اعتداء على الفرد  صحية أو مهنية.

 عادل ربوالت عميقة يف ىذا اجملاؿ على صبيع األصعدة السياسية منهاحيث شهد ال ، رجال كاف أـ امرأة
 ، بل ويف عاؼبنا العريب كذلك، نرى أثرىا جليا ليس غب العادل الغريب فقط ، الثقافية والدينية أيضاو  االجتماعيةو 

ذا الفكر ظاىرة ومن بُت اؼبظاىر اللصيقة هب، تربز من خالؿ انتشار الفكر اإلباحي واالكبالؿ اػبلقي واألخالؽ
مست صبيع الفئات  ، اليت  أخذت أبعادا واسعة وخطَتة يف نفس الوقتو  ،اؼبعنويو  التحرش بشقيو اعبنسي

وىو األمر الذي يستدعي التدخل سريعا للحد من اتساعها ، واألعمار من النساء والرجاؿ وحىت األطفاؿ
مواكبة ومسايرة للمستجدات  ، العمل بصفة خاصةويف نطاؽ عالقتا ، وانتشارىا أكثر داخل اجملتمع بصفة عامة

 ، ؽبذا بادر اؼبشرع اعبزائري بتوفَت اغبماية القانونية الالزمة ضد واقعة التحرش اعبنسي واؼبتغَتات الدولية والوطنية.
ف يف ظل يف حد اآل يف حُت تبقى الصورة الثانية من ظاىرة التحرش أي التحرش اؼبعنوي واقعة غَت معاقب عليها

نبيتها وخطورهتا يف نفس الوقت, وؼبزيد من التوضيح سنشرع بدراسة جريبة التحرش بالرغم من أالقانوف اعبزائري 
نظرا الرتباطها الوثيق بنطاؽ العمل سنتطرؽ وباختصار إذل دراسة ظاىرة التحرش و  مث ، اعبنسي )الفرع األوؿ(

 اؼبعنوي )الفرع الثاين( لإلشارة فقط.
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 ( L’harcèlement sexuelجريمة التحرش الجنسي )9 لفرع األولا
 ، وكضرورة ملحة من جهة أخرى ، جاء ذبرًن ظاىرة التحرش اعبنسي يف اعبزائر كرد فعل قانوين من جهة

نتيجة أواّل لتنامي ىذه الظاىرة يف اجملتمع اعبزائري بشكل كبَت وـبيف خاصة يف مواقع العمل وداخل اؽبيئات 
وثانيا  ، ايقة اعبنسية ؼبستخدميهمضباستغالؿ بعض اؼبسئولُت سلطتهم يف اؼب ، واؼبؤسسات واإلدارات العمومية

غَت أنو ومع تطور   .لناشطة يف ؾباؿ حقوؽ اؼبرأةاستجابة لنداءات اعبمعيات وبعض اؼبنظمات غَت اغبكومية ا
االقتصادية خاصة منها اؼبعلوماتية وجدنا بأّف ظاىرة التحرش اعبنسي دل تعد حكرا على و  األوضاع االجتماعية
وىو األمر الذي تنبو لو اؼبشرع بوضعو لنص ، وإمّبا أصبحت سبس العنصر الرجارل أيضا ، جنس اإلناث فقط
شخص بصفة عامة يقدـ على ارتكاب سلوؾ التحرش مكيفا إياىا على أهنا جنحة تستدعي جزائي يعاقب كل 

 .والركن اؼبعنوي )ثالثا( ، لقيامها توافر ثالثة أركاف ىي: الركن الشرعي )أوال( الركن اؼبادي )ثانيا(
 الركن الشرعي  -أوال

،دل يعد 2015ديسمرب 30اؼبؤرخ يف 19-15بعد التعديل األخَت لقانوف العقوبات دبوجب القانوف رقم 
مكرر منو،وامبا عمد 341فة عامة يقتصر فقط على نص اؼبادة النطاؽ التجريبي لظاىرة التحرش اعبنسي بص

وبمي اؼبرأة 2مكرر333اؼبشرع اعبزائري على استحداث نص اخر ومن خالؿ نفس التعديل سبثل يف اؼبادة 
،بتسليط  يف األماكن العموميةوبشكل خاص من ـبتلف اؼبضايقات اػبادشة غبياءىا بأي فعل أو قوؿ أو اشارة

دج أو باحدى العقوبتُت مع 100000اذل 20000أشهر و غرامة مالية من 06عقوبة اغببس من شهرين اذل 
 474ر.مضاعفة اعبزاء اذا كانت الضحية قاصرا دل تكمل السادسة عش

اال أف موضوع اؼبساءلة اعبنائية يف اطار عالقات العمل اؼبرتبطة جبريبة التحرش اعبنسي جاء ؿبصورا يف نص 
اؼبشار اليو أعاله،حيث  19-15انوف رقم مكرر من قانوف العقوبات اؼبعدلة واؼبتممة دبوجب الق341اؼبادة 

واقعة التحرش اعبنسي بالنص على أنو"يعد هـو ذل والثانية بتحديد مفو تكفل ىذا النص اعبزائي يف فقرتيو األ
اذل 100.000مرتكبا عبريبة التحرش اعبنسي ويعاقب باغببس من سنة اذل ثالث سنوات و الغرامة من 

دج ،كل شخص يستغل سلطة وظيفتو و مهنتو عن طريق اصدار األوامر للغَت أو بالتهديد أو االكراه 300.000
 على االستجابة لرغباتو اعبنسية. أو دبمارسة ضغوط عليو قصد اجباره

ربرش بالغَت بكل العقوبة ،كل من  سويعد كذلك مرتكبا للجريبة اؼبنصوص عليها يف الفقرة السابقة ويعاقب بنف
فعل أو لفظ أو تصرؼ وبمل طابعا أو اوباءجنسيا".فمن خالؿ ىاتُت الفقرتُت نالحظ باف اؼبشرع من خالؿ ىذا 

                                                           
 من قانون العقوبات المعدل و المتمم. 9مكرر  :::راجع المادة  - 474
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د العقوبة و امبا قاـ بتوسيع نطاؽ اؼبساءلة اعبنائية أيضا.أما من خالؿ الفقرة الثالثة التعديل دل يكتفي فقط بتشدي
اذل 200.000من نفس اؼبادة،فلقد شددت العقوبة باغببس من سنتُت اذل طبس سنوات و الغرامة من 

تعاين سنة أو كانت حامال أو 16 تكمل دج ادا كاف لفاعل نت احملاـر أو كانت الضحية قاصرا دل500.000
 من اعاقة ذىنية أو بدنية.

كما يعد ظرؼ التكرار اؼبنصوص عليو يف نفس اؼبادة اؼبشار إليها أعاله الذي يقضي دبضاعفة العقوبة ىو 
فمضاعفة العقوبة يف  ، يتمثل يف عودة اجملرد إذل ارتكاب السلوؾ اإلجرامي خالؿ أجل ؿبدد ، ظرؼ شخصي

على أف اؼبشرع يف نص اؼبادة  ، يشدد فيها العقاب على اؼبتحرش حالة العود ىي من الظروؼ الشخصية اليت
باعتبار أنو دل يبُت جنس الفاعل أو  ، مكرر من قانوف العقوبات دل ىباطب بالعقاب شخصا ؿبددا 341

ألف واقعة التحرش قد تقع من أحد اعبنسُت على اآلخر كما يبكن أف يكوف اؼبتحرش واؼبتحرش بو من  ، الصحية
 س.نفس اعبن

 الركن المادي -ثانيا
حية القانونية مسألة ربديد مفهـو ظاىرة امكرر من قانوف العقوبات غَت من الن341اف تعديل نص اؼبادة 

سواء  التحرش بالغَت و الشروط أو العناصر اؼبكونة لركنها اؼبادي ،يتجلى ىذا التغيَت يف اتساع النطاؽ التجريبي
 تعلق األمر بصفة اؼبتحرش أو بالوسائل اؼبستعملة الرتكاب اعبريبة أو بالغاية من استعماؿ ىذه الوسائل:

 صفة المتحرش9(أ
تقضي بأنو ال يبكن تصور 19-15كانت صفة اؼبتحرش قبل تعديل قانوف العقوبات دبوجب القانوف رقم 

،أي أف اؼبسؤولية  rapport d’autorité)دبرؤوسو )ريبة اال يف اطار عالقة تبعية أي عالقة رئيس ىذه اعب
لسنة  ما اشًتطو أيضا اؼبشرع الفرنسي قبل تعديل فانوف العقوبات وىو  اعبنائية تنتفي عند غياب ىذه العالقة،

األمر الذي كاف هبعل الفاعل يػجْفلت من العقاب إذا كاف التحرش صادر عن زميل يف العمل أو  ،2002475
لكن اؼبشرع الفرنسي قد استدرؾ ىذا األمر  ، بل حىت ولو صدر من مستخدـ  ائن اؼبؤسسةصدر من قبل أحد زب

عاقب أيضا على التحرش الصادر من زميل و  ،2002جانفي  17بعد التعديل الذي مّس قانوف العقوبات يف 
 .476من نفس الدرجة

                                                           
475  - Aانظر     Alain Coeuret et Elisabeth Fortis ,op.cit , p :370      
476   -    AانظرAlain Coeuret et Elisabeth Fortis ,op .cit , p :371      
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و اؼبشرع اعبزائري بدوره قد تدارؾ األمر مؤخرا ووسع من ؾباؿ اؼبساءلة اعبنائية فيما ىبص جريبة التحرش 
اليت كانت تشًتط لقياـ ىذه اعبريبة ،وأصبح يعد 477أي عالقة رئيس دبرؤوسو  اعبنسي و كسر حاجز اؼبرؤوسية

أو  479أو اؼبهنة 478فبارسة الوظيفة ءمرتكبا لسلوؾ التحرش كل من يقـو باستغالؿ سلطتو سواء مت ذلك أثنا
ىذا من جهة،ومن جهة أخرى تعد اعبريبة قائمة عند القياـ بأي فعل أو سلوؾ مادي أو لفظي يضم  دبناسبتها

اؼبساءلة اعبنائية تطوؿ هبعل  اوباءات جنسية و ىو ما عرب عنو اؼبشرع بقولو:"كل من ربرش بالغَت..."،ىذا ما
زميل يف العمل أوعن مورد ،كما قد سبتد صفة اؼبتحرش لتشمل كل شخص أيضا سلوؾ التحرش الصادر عن 

كاف عليو اغباؿ قبل  عكس ما يعمل لدى اؼبستخدـ ولديو سلطة فعلية يف ادارة اؼبشروع دوف أف تكوف قانونية،
 التعديل .
 الرتكاب الجريمة9 الوسائل المستعملة( ب

اليت  اعبنسي انعكس أيضا على مضموف صور التحرشاف التوسيع من النطاؽ الشخصي عبريبة التحرش 
ؽبذه اعبريبة نتيجة حتمية الرتكاب احداىا .فبالنسبة  العنصر اؼباديربقق  كوف نص عليها و اليت يشًتط أف ي

تتجسد  صور السلوؾ اؼبادي يف  عبريبة التحرش اعبنسي القائمة يف اطار عالقة التبعية اليت تربط الرئيس دبرؤوسو،
وسائل معينة ذبرب الضحية على االستجابة اذل رغبات اؼبتحرش اعبنسية و اؼبتمثلة يف :اصدار األوامر  استعماؿ

فبارسة االكراه اؼبادي أو اؼبعنوي ، أو فبارسة ضغوطات مباشرة على اؼبتحرش بو من  شفهيا أو كتابيا ،التهديد،
خارج ىذه ة عبريبة التحرش اعبنسي القائمة خالؿ خضوعو اذل كافة صور العنف اؼبادي أو اؼبعنوي .أما بالنسب

فاف الصور ؼبستعملة لتحقق ىذه النشاط اؼبادي ؽبذه االخَتة تتجسد يف أي سلوؾ أو فعل أو تصرؼ أو  العالقة،
 لفظ يستشفى منو طابع أو اوباء جنسي يهدؼ اليو اؼبتحرش.

تأخذ شكل من أشكاؿ  ، على أنو أغلب اغباالت اؼبسجلة يف أماكن العمل ، وكشف الواقع العملي
اإلكراه أو التهديد إلجبار الصحية على االستجابة لرغبات اؼبستخدـ اعبنسية كإجبار العامل على اػبدمة 

أو  ، أو إجباره على ذلك مقابل منصب عمل أو زيادة يف األجر ، لساعات إضافية مع عدـ وجود ضرورة لذلك
التهديد بالطرد أو بإفشاء سر قد يلحق ضررا بالضحية إذا مت اإلفصاح عنو...حيث قضت ؿبكمة استئناؼ 

 سَت عاـميف واقعة تتلخص أحداثها يف قياـ  ، بتسليط عقوبة التحرش اعبنسي على الفاعل 1996باريس سنة 

                                                           
 .@>8،  ص:978،  دار ىومة لمنشر،  الجزائر،  8،  ج>8انظرA أحسن بوسقيعة،  الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  طبعة -  477
دارات أو المؤسسات أو الجمعيات بل وحتى الترفيو ف النظر عن إطارىا،  فقد يكون االعبارة " الوظيفة" تعبر عن كل األنشطة بصر  -  478

 والتطوع,
 الخ.…لمينة" يقصد بيا عمى وجو الخصوص الوظائف المنظمة،  مثلA الطب والقضاء والمحاماة واليندسةعبارة "ا -  479
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الشهود ووجود وقائع تدؿ  بعد تأكد احملكمة من صحة ىذه الواقعة عن طريق شهادةبسلوؾ التحرش اعبنسي 
مث وبصفة مفاجئة أيضا قاـ بفصلها دوف إعطاء أي  ، على ذلك تتمثل يف قياـ ىذا اؼبدير فجأة بًتقية الصحفية

 تربير لذلك. 
إمبا قد يتم يف صوره و  ،والتحرش اعبنسي ال يقتضي بالضرورة وجود اتصاال جسديا بُت اؼبتحرش والضحية

حبيث ال يبكن للضحية ذبنب مضرة أو اغبصوؿ ، أو نقل أو حىت الفصل من العمل لى ترقيةعابتزاز أو مساومة 
ىذا ما هبعل جريبة التحرش  ،480تو اعبنسيةابمنفعة ما إال بالنزوؿ عند طلبات اؼبتحرش والرضوخ إذل رغ على

ا أنو كم  ، عالهخَتة نتيجة ارتكاب احد الصور اؼبشار إليها أإذا دل تقع ىذه األ ،  حق مرتكبهااعبنسي تسقط يف
أو أنثى  عند وجود رضى وموافقة لدى ، صاحبهاعند  ايضتنتفي اؼبسؤولية اعبزائية أ  .اؼبتحرش بو ذكرا كاف ّ

 ن استعمال الوسائل المذكورة أعالهالغاية م( ج
هبب أف تتجلى يف إجبار الغَت على االستجابة إذل رغبات ،ليها أعاله ّف غاية استعماؿ الوسائل اؼبشار اإ

واليت تشمل كل األعماؿ اعبنسية من  ، أي اغبصوؿ على منفعة أو مزية ذات طابع جنسي ، اؼبتحرش اعبنسية
إذل ربديد مفهـو  1996حيث ذىبت ؿبكمة باريس يف حكمها الصادر سنة  ، التقبيل واؼبالمسة إذل الوطء

اعبسدي اؼبقصود بو إثارة الغريزة  اؼبنفعة اعبنسية على أهنا:" كل فعل ذو طبيعة جنسية يف صوره ؾبرد التالمس
ومن مت فإّف األفعاؿ اؼبقصودة من خالؿ ىذا التعريف سبدد لتشمل صبيع أنواع االحتكاؾ اعبسدي دوف ، اعبنسية"

 تطلب إقامة عالقة كاملة.
 الركن المعنوي -ثالثا

اعبنائي يف صورة  قصدومن مت فإنو هبب توافر ال ، تعد جريبة التحرش اعبنسي من قبيل اعبرائم العمدية
إذا انعدـ القصد  تبعا لذلك ال تقـو ىذه اعبريبةو  ،حيث ال يبكن تصورىا بدوف ىذا األخَت ، دةاإلراو  العلم

اؼبتمثل يف علم اعباين بكافة العناصر اؼبكونة للجريبة وخاصة العلم بطبيعة العالقة السيادية القائمة بينو و  ، اعبنائي
أو ،تتجو إرادتو إذل استغالؿ سلطاتو الوظيفية من أجل اغبصوؿ على منفعة جنسيةورغم ذلك  ، وبُت اؼبتحرش بو

علمو بأف الفعل أو السلوؾ الدي يقـو بو اذباه الغَت والذي يضم يف طياتو اوباءات و تلميحات باختالؼ 
على أف يكوف فعل التحرش على درجة من اعبسامة حبيث يعطي قرينة على توافر   اشكاؽبا يعاقب عليو القانوف 

يف ىذا اإلطار ذىب القضاء الفرنسي يف و  خاضعا يف ذلك اذل السلطة التقديرية للقاضي ،حيث القصد اعبنائي

                                                           
480

 .Alain coeuret et Elisabeth Fortis, op.cit, p :373انظر:  - 
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فعاؿ اليت تنسب على اعتبار أّف األ، نتفاء القصد اعبنائيإذّل تربئة اؼبتهم ال ، 1997احد أحكامو الصادرة سنة 
 إليو دل تكن من اعبسامة اليت تسمح بتحقق ىذه اعبريبة.

 (l’arcélement moral)يظاىرة التحرش المعنو 9 الفرع الثاني
" التحرش" يف كل فعل لو صلة مباشرة أو غَت مباشرة   إذا كاف غالبية األفراد يف اجملتمع وبصروف مفهـو

نظرا لظهور شكل آخر من  ، فإّف ذلك دل يعد بالشيء الصحيح يف واقعنا اغبارل ، بالغريزة اعبنسية لإلنساف
 ، أشكاؿ التحرش الذي ال يقل أنبية عن نظَته اعبنسي الذي أصبح أكثر شيوعا خاصة على مستوى مواقع العمل

: كتاهبا على أنو  يف اف" حيث عرّفتو الكاتبة "ماري فرنس ىَتهبوي ، "التحرش النفسي أو اؼبعنوي"ػوىو ما يعرؼ ب
سواء كاف عبارة عن تعليقات لفظية  ، -أي التحرش اؼبعنوي -ي تصرؼ مسيء يتجلى يف سلوؾ من ىذا القبيلأ

 ، أو اػبصوصية اعبسدية أو النفسية لشخص ما الكرامةات أو كتابات تؤثر يف الشخصية أو أو إجراءات او إيباء
إّف اؼبسألة يف ىذا النوع من  ، باإلضافة إذل ذلك ، او تعرض وظيفة للخطر فبا يؤدي إذل تدىور بيئة العمل"

إالّ أّف العديد من  ، عواقبها يف كثَت من األحياف تكوف مأساويةو  ،التحرش تكوف يف غاية اػبطورة بالنسبة للضحية
ال تعطي ؽبذا النوع من العنف األنبية اليت يستحقها من  ، التشريعات اغبديثة حاليا من بينها القانوف اعبزائري

على الرغم فبا قد  ، ـر ىذه الظاىرة ويعاقب عليهايف ظل غياب نص جزائي هب، الناحية القانونية على األقل
وىو األمر  ، مع استمرار الضغوطات تتسبب بو من أضرار جسدية ونفسية خطَتة قد تصل إذل غاية اؼبرض اؼبزمن

 ، من خالؿ زبصيص جزاءات رادعة تسلط يف حق اؼبتحرش اؼبعنوي، يستدعي تدارؾ ىذا الفراغ القانوينالذي 
النهج الذي سار فيو القانوف الفرنسي باعتباره من التشريعات السابقة إذل ذبرًن ظاىرة التحرش اؼبعنوي وإزالة 

ب نص هبـر ىذه الظاىرة يف التشريع غَت أنو ويف ظل غيا ، الغموض عن ىذا الشكل اعبديد من أشكاؿ التحرش
سنحاوؿ دراسة ىذه اعبريبة يف إطار ما نص  ، التشغيلو  اعبزائري ونظرا الرتباطها الوثيق والشائع بنطاؽ العمل

 الركن اؼبعنوي )ثالثا( . ،مث الركن اؼبادي )ثانيا( ، عليو التشريع الفرنسي من خالؿ استعراض: الركن الشرعي )أوال(
 الركن الشرعي -أوال

من خالؿ زبصيص لو ذبرًن  ، لقد حرص اؼبشرع الفرنسي وبشدة على معاقبة سلوؾ التحرش اؼبعنوي
 انوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن ق 2-33-222 ونص اؼبادة  481،من قانوف العمل 1-1152ظهر ذلك يف نص اؼبادة  ، مزدوج

 
                                                           

481
  C.trav,art .1152-1 « aucun salarié ne doit subir les agissements répetés- de harcelement moral, qui ont 

pour objet ou pour effet une degradation de ses conditions de travail susceptible de porter  atteinte à ses droits 
ou à sa dignité, d’alterer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                                الباب الثاني

  184    
 

باعتبار أّف   ، وأوؿ شيء يبكن اإلشارة إليو حوؿ صياغة ىاتُت اؼبادتُت ىو أهنا جاءت تقريبا نفسها 482العقوبات 
مع وجود ، قد اتفقا على تعريف موحد لظاىرة التحرش اؼبعنوي ، قانوف العقوبات الفرنسيو  كل من قانوف العمل

قامت بتحديد صفة الضحية من قانوف العمل قد  1-1152يكمن يف أف اؼبادة  ، فرؽ بسيط ووحيد فقط
من قانوف العقوبات قد عرّبت عن ىذه  2-33-222يف حُت أّف اؼبادة  ، (salariéوالذي ىو العامل األجَت )
أي وسعت من نطاؽ اغبماية اعبنائية لتشتمل كل شخص يتعرض ؼبثل ىذا  ، (autruiالصفة دبصطلح "الغَت" )

حرش اؼبعنوي يف ظل ىاتُت اؼبادتُت على أنو:" تصرفات متكررة حيث مت تعريف الت ، السلوؾ يف ـبتلف اجملاالت
اليت من شأهنا اؼبساس حبقوؽ أو بكرامة  ، تكوف موضوعها أو اؽبدؼ منها التنزيل أو التضئيل من شروط العمل

أو تعرض مستقبلو اؼبهٍت أو الوظيفي إذل خطر"و عاقب اؼبشرع  ، تدىور صحتو اعبسدية أو النفسية ، الشخص
 ألف أورو. 15نسي عن ارتكاب التحرش اؼبعنوي باغببس سنة وغرامة مالية تقدر ب الفر 

 الركن المادي -ثانيا
 ى توافر العناصر اؼبادية التالية:تقـو جريبة التحرش اؼبعنوي عل

أف  ، يث اشًتط اؼبشرع الفرنسي لتحقق الركن اؼبادي عبريبة التحرش اؼبعنويحب فات متكررةالقياـ بتصر _
ت ؿبكمة النقض الفرنسية ذلك يف قرارىا فأكد  483اؼبعنوي يتم فبارسة عدة أفعاؿ تصب يف اؼبعٌت األوؿ للتحرش

بقياـ الفاعل بعدة سلوكات متعاقبة تتمثل يف  ، من خالؿ القضية اؼبعروضة عليها  2009،484سنة  الصادر يف
  اغبرماف غَت اؼبنتظم من األجرة اؼبستحقة الغَت العادؿ التنظيم الساعايت ، :التأخر يف التخفيض من مدة العمل

 ، اليت ذبد تفسَتا ؽبا من خالؿ الرغبة يف التخلص من الضحيةو  ،تكديرات غَت الئقةو  من أجل إجراء مضايقات
ولكن  ، ال تتطلب بالضرورة تكرار نفس السلوؾ ولوحده فقط ، اؼبتكررةو  ىذا يعٍت بأّف ىذه التصرفات اؼبتعاقبة

 د تتجسد كذلك يف ارتكاب عدة سلوكات ـبتلفة أيضا.ق
ف دراسة ىذا اعبانب من السلوؾ أل ؽبدؼ منها التضئيل من شروط العمل،تصرفات يكوف موضوعها أو ا_

 pour( واؽبدؼ منها )pour objetيتطلب منا الوقوؼ بالضرورة عند تفسَت مصطلحي موضوعها ) ، اؼبادي
effet) ،  فبالنسبة للحالة األوذل اػباصة بالسلوكات ذات اؼبوضوع فإنو يكفي أف يكوف ؿبل ىذه التصرفات

                                                           
482

 C.pénal ,art.222-33-2 « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour 
effet une degradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, 
d’alterer sa santé physique  ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ,est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». 

483
 Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, op.cit, p :376انظر:  -  

484
 - cass, crim,26-05-2009, Bull, N°08-87874. 
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ظروفو دوف اغباجة إذل ربققها فعال: أما بالنسبة للحالة الثانية واؼبتعلقة و  ينصب على اغبط من شروط العمل
 لنتيجة اؼبادية تكوف فيها ضرورية.اليت تكوف الغاية منها التضئيل من شروط العمل فا ، بالسلوكات ذات اؽبدؼ

ظروفو من شأنو اؼبساس حبقوؽ أو كرامة الشخص بصفة عامة وبالعامل و  يكوف التضئيل من شروط العمل_أف 
فيما و  .أو تعرض مستقبلو الوظيفي ػبطر كتشويو ظبعتو مثال ، وتدىور صحتو اعبسدية أو النفسية ، بصفة خاصة

اعتربىا فيو من  2008جانفي  12اجمللس الدستوري الفرنسي قرارا يف أصدر  ، ىبص اؼبساس حبقوؽ العامل
النظرة اليت ينظر هبا إذل حقوؽ الشخص يف العمل.أّما بالنسبة و  اغبقوؽ الدستورية اليت يعطى ؽبا نفس األنبية

ىي  ، للخطرتدىور صحتو اعبسدية أو العقلية أو التأثَت على مستقبلو اؼبهٍت دبا يعرضو و  للمساس بكرامة العامل
 أمور وسائل يًتؾ ربديدىا إذل السلطة التقديرية للقاضي اؼبختص.

 الركن المعنوي -ثالثا
بأف جريبة التحرش  ، ؿبكمة النقض الفرنسية اعتربت ، من أجل ربديد الركن اؼبعنوي عبريبة التحرش اؼبعنوي

مع وجود اختالؼ من حيث موضوع  ، شأهنا شأف جريبة التحرش اعبنسي اإلرادياؼبعنوي من جرائم االعتداء 
حبيث أف سلوؾ التحرش اعبنسي يكوف مرتبط جبرائم االعتداءات  ، ظروؼ التجرًن اػباص بكل جريبةو  االعتداء

فهو متعلق  ، أّما سلوؾ التحرش اؼبعنوي، ( les infractions d’agressions sexuelles اعبنسية )
 ، القضاء الفرنسي يف ىذا اجملاؿ ( واعتربviolence psychologiqueدبمارسة عنف نفسي أو معنوي )

 ، أّف جريبة التحرش اؼبعنوي تتحقق دبجرد ارتكاب فعل أو سلوؾ عنف معنوي مهما يكن الباعث أو الدافع منو
إذا فإف وجود قصد خاص بتحقيق 485 الذي يلحق بالضحية ، إف كاف الفاعل دل يرد الضرر الناتج عنوو  حىت

إمبا يكفي ربقق القصد العاـ واؼبتمثل  يف علم اؼبتحرش معنويا و  ، َت ضروري لقياـ ىذه اعبريبةنتيجة معينة يكوف غ
ىذا ما تبنتو 486بعناصر ىذه اعبريبة اذباه إرادتو إذل ارتكاب عدة تصرفات ترسم النموذج القانوين اػباص هبا

اؼبتعلقة بالتحرش اؼبعنوي حيث و  2010أفريل  01ديثة الصادرة يف ؿبكمة اعبنح بباريس يف أحد أحكامها اغب
واقعة التحرش اؼبعنوي تتميز بارتكاب ؾبموعة من التصرفات اؼبتكررة اليت يكوف ؽبا انعكاسات بأّف : "قالت فيو 

تستدعي إقامة الدليل على توافر نية  ، الكرامة أو اؼبسَتة اؼبهنية لشخص بذاتو دوف الغَت ، خطرة على الصحة

                                                           
485  -       AانظرAlain Coeurte et Elisabeth Fortis ,op ,cit, p : 379 
486  - Aانظر       Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, op ,cit, p :380 
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يها ؿبكمة جنح كالقضية اليت فصلت ف  ، كذلك يف عدة قضايا أخرى  تأكيدها مت وىو م، 487إغباؽ األذى بو"
نتيجة إقداـ مدير اغبسابات لديها على  أدانت فيها شركة بالتحرش اؼبعنوي أين ، 2010 ةجويلي 07باريس يف 

اؼبعنوي  أين استعمل التحرش ، بو إذل فعل ذلك أدتضغوطات و  االنتحار بعد فبارسة عليو عدة مضايقات
 488كوسيلة وأداة تساعد على تسيَت الشركة.

  المساس بالحقوق العامة في مجال العمل لمبحث الثالث9ا
 يقصد بو فرض ، تنظم سلوؾ األشخاص يف اجملتمع على وجو اإللزاـ ّف وجود قاعدة جزائية بصفة عامةإ

حبيث أف ىذه األخَتة تنتج حقوقا  ، احًتاـ الناس ؽبا يف إطار العالقات القانونية اليت تربطهم ببعضهم البعض
 للبعض وواجبات تقع على عاتق البعض اآلخر يتوذل القانوف اآلخر يتوذل القانوف تنظيمها.

العمل حقوقا للعماؿ من قانوف عالقات  05أقر اؼبشرع اعبزائري من خالؿ اؼبادة  ، ويف ؾباؿ العمل
اػباص يف حدود ما نص عليو و أ اعتربىا أساسية يتمتعوف هبا صبيعهم سواء كانوا يبارسوف مهامهم يف القطاع العاـ

 قوؽباعتبارىا ح ،  اؼبمارسة النقابيةواغبق يف اإلضرابومن أبرز ىذه اغبقوؽ قبد اغبق يف اللجوء إذل  ، القانوف
من خالؿ ، اؼبعّدؿ واؼبتمم1996اليت سبق تكريسها من خالؿ دستور و  ،العّماؿيعًتؼ هبا القانوف عبميع  عامة

منو أيضا أقرت اغبق يف فبارسة  57واؼبادة  ، اليت اعًتفت دبمارسة اغبق النقايب وبالنسبة عبميع اؼبواطنُت 56اؼبادة 
 ، 489القطاع اؼبعٍت باألمرحبسب طبيعة و  ، على أف يبارسا يف حدود ما نص عليو القانوف هبذا الشأف، اإلضراب

غَت أنو وأثناء اؼبمارسة   .نصوص خاصة تنظم كيفيات فبارسة ىذه اغبقوؽو  يتجلى ذلك من خالؿ إصدار قوانُت
هنا تكدير السَت اغبسن لوكات أو األفعاؿ اليت يكوف من شأقد ترتكب بعض الس ، الفعلية ؼبختلف ىذه اغبقوؽ

ينطبق عليها النموذج القانوين عبريبة أو أكثر من اعبرائم اؼبعاقب عليها يف  ويف نفس الوقت، للنشاطات اؼبرتبطة هبا
 ىذا ما وبدد اإلطار القانوين للمسؤولية اعبنائية الناذبة عن اؼبساس باغبق يف فبارسة اإلضراب،ظل ىذه القوانُت 

ؼباسة باغبق يف فبارسة اإلضراب سنحاوؿ إبرازه من خالؿ دراسة اعبرائم ا ألمر الذيا ، دبمارسة اغبق النقايب أيضاو 
 اعبرائم اؼباسة دبمارسة اغبق النقايب )اؼبطلب الثاين(.و  ،)اؼبطلب األوؿ(

                                                           
487

 - «  la situation de harcélement est caractérisée par un ensemble d’agissements répétés ayant  des 
repercussions sur la santé, la dignité ou le parcours professionnel d’une personne sans que soit en autre, 
exigée la preuve d’une intention malveillante ». 
488

 - cass, crim,08-06-2010, Bull, N°10-80570. 
النزاعات الجماعية في العمل وتسويتيا وممارسة الحق في اإلضراب من المتعمق بالوقاية من  79-7@من القانون رقم :;لقد استثنت المادة   - 489

  ىذه القاعدة العامة بعض الفئات ومنعتيم من المجوء لإلضراب نظرا لمخطورة التي قد يشكميا ىذا األخير عمى أمن وصحة وسالمة المواطنين،
مدنية، أعوان مصالح استغالل شبكات اإلشارة الوطنية في وزارتي حيث حصرتيا ىذه المادة في فئةA القضاة،  الموظفون،  مصالح الحماية ال

 الداخمية والخارجية،  االعوان الميدانيين العاممين في الجمارك،  عمال المصالح الخارجية إلدارة السجون.
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 الجرائم الماسة بممارسة الحق في اإلضراب9 المطلب األول
تسويتها وكيفيات و  طرؽ الوقاية من النزاعات 1990فرباير  06اؼبؤرخ يف  02-90نظم القانوف رقم 

نزاعات بالوقاية وتسوية ال ما ىو متعلق حيث تضمن عدة نصوص قانونية منها ، اإلضرابفبارسة اغبق يف 
تعلق بتنظيم  ومنها ما  ، غبة والوساطة أو التحكيمااؼبصعدة طرؽ اؼبتمثلة يف  اعبماعية يف العمل من خالؿ تكريس

أقر ضباية جنائية خاصة ضد اؼبساس هبذا اغبق من خالؿ بابو  ويف نفس االطار  ،كيفية فبارسة اغبق يف اإلضراب
النماذج القانونية ؼبختلف السلوكات اؼبادية تكيف على أهنا جرائم  لذي احتوى نصوص جزائية رظبت ا ، السادس

يستهدؼ  أما البعض االخر  قد ،يبس باألحكاـ اػباصة بالتشاور اعبماعي فالبعض منها قد  ، تستوجب العقاب
 زبتلف باختالؼ و  إذف فالنصوص اعبزائية ىي متعددة  .يشكل مساسا دبشروعية اإلضراب أو لة حرية العملعرق

القانوف الذي و  اعتبارىا جريبة واحدة لوحدة اؼبوضوع يدفعنا اذل  ، و ىوماالسلوؾ اؼبادي ؿبل اؼبخالفةصور 
بتعدد  ، ركن الشرعي للجريبة )الفرع األوؿ(فتعدد النصوص القانونية اػباصة بكل ـبالفة يعرب عنو بال ، ينظمها

توافر قصد  ويكوف ذلك مىت ، النشاطات اؼبادية اؼبكونة ؽبا وىو ما يعرب عنو بالركن اؼبادي للجريبة )الفرع الثاين(
 جنائي هبسد الركن اؼبعنوي ؽبا )الفرع الثالث(.

 الركن الشرعي للجريمة الفرع األول9 
 ،جريبة مرىوف بوجود فعل غَت مشروع يعاقب عليو القانوف دبوجب نص صريحإّف ربقق الركن الشرعي ألية 

يوصف الفعل بأنو غَت مشروع إذا تضمن القانوف نصا هبرمو ودل يكن يف الظروؼ اليت ارتكب فيها خاضعا ألي و 
 سبب من أسباب اإلباحة .

 ، تنوع الوقائع اجملرمةو  تعدد متنوعة حبسبو  النصوص التجريبية اػباصة دبمارسة اغبق يف اإلضراب عديدةإف 
حيث خصص اؼبشرع اعبزائري ثالثة سواء جـر من خالؽبا ـبتلف السلوكات اؼباسة باألحكاـ اؼبنظمة ؼبا يعرؼ 

والتـز قانوين يقع على عاتق كل من 490ب" التشاور اعبماعي" باعتباره أسلوب يطبق غبل اػبالفات اعبماعية
 أطراؼ التشاور اعبماعي وتتمثل ىذه النصوص اعبزائية يف: فبثلي العماؿ ؾبسدين بذلكو  اؼبستخدـ
إذل 500قب بغرامة مالية تًتاوح ما بُت اليت نصت على أنو :" يعا 02-90من القانوف رقم  53اؼبادة -
 دج كل من يتغيب من طريف اػبالؼ اعبماعي يف العمل دوف سبب شرعي عن جلسات اؼبصاغبة 2.000

                                                           
حكام ىذا القانون كل خالف الخالف الجماعي بقولياA "يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا أل 79-7@من القانون رقم  79عرفت المادة  -  490

ين في نطاق يتعمق بالعالقات االجتماعية والمينية في عالقة العمل، والشروط العامة لمعمل،  ولم يجد تسويتو بين العمال والمستخدم باعتبارىما طرف
 ادناه " >و ;أحكام المادتين 
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دج يف حالة  5000.00يبكن أف ترفع ىذه الغرامة اؼبالية إذل و  ،ألحكاـ ىذا القانوف اجتماعاهتا اليت تنظم طبقاو 
 العود"

إذل  5.000غرامة اؼبالية اليت تًتاوح من من ىذا القانوف اليت نصت على أنو:" يعاقب بال 54اؼبادة -
طاء اؼبذكورين يف والوس كل من زود اغبكاـ  ، أشهر أو بإحدى العقوبتُت 06واغببس من شهرين إذل  20.000
مناورة احتمالية تستهدؼ الضغط على القانوف دبعلومات غَت صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس  أحكاـ ىذا

 أعضاء ىذين اعبهازين بغية توجيو قرارنبا أو توصيتهما". 
 غرامة ماليةو  أياـ إذل شهرين 08اليت أقرت عقوبة اغببس من  ، 491من نفس القانوف 55إذل جانب اؼبادة 

يف حق كل من تسبب يف توقف التشاور  ، دج أو إحدى ىاتُت العقوبتُت2.000إذل  500تًتاوح ما بُت 
اعبماعي عن العمل أو حاوؿ التسبب يف ذلك أو عمل أو حاوؿ العمل على استمراره ـبالفة ألحكاـ ىذا 

اذل 2.000من  ةغراماذل ثالث سنوات وال أشهر 06من اغببس برفعها  كما أهنا شددت العقوبيت  ، القانوف
 التوقف مصحوب دبمارسة العنف أو االعتداء على األشخاص أو اؼبمتلكات. اذا كاف  دج50.000
ضد ـبتلف السلوكات   جنائيةاية ضب 02-90ؿ التشريع أي القانوف رقم اؼبشرع اعبزائري من خال وأقر

ذبلى  ، اليت تستهدؼ عرقلة حرية العمل من خالؿ فبارسة مناورات احتيالية او هتديدات أو عنف دبختلف أنواعو
 دج2.000و 500منو اليت نصت على أنو:" يعاقب بغرامة مالية تًتاوح ما بُت  56ذلك من خالؿ اؼبادة 

هتديدا أو عنفا  أوكل من مارس مناورة احتيالية   ، عقوبتُت( يوما إذل شهرين حبسا أو بإحدى ال15طبسة عشر )و 
بل أنو عاقب   ، استهدؼ بذلك عرقلة حرية العمل يف مفهـو ىذا القانوف" .دل يكتفي بذلك فقطو  اعتداء/أو 

ظهر ذلك  ، اإلضراب الصادرة من قبل اؼبستخدـ وحىت ؿباولة القياـ بذلك دبشروعيةكذلك عن واقعة اؼبساس 
بغرامة و  من نفس القانوف اليت نصت على أنو:" يعاقب باغببس من شبانية أياـ إذل شهرين 57ؼبادة من خالؿ ا

كل شخص يبس او وباوؿ أف يبس   ، ىاتُت العقوبتُت بإحدىدج أو 2.000إذل  500مالية تًتاوح ما بُت
إذا صاحب مس و  ،ينهمدبمارسة اغبق اإلضراب يف ظل احًتاـ أحكاـ ىذا القانوف بتوظيفو عماال آخرين أو تعي

تاف من ستة أشهر إذل ثالث سنوات حبسا ومن عنف أو اعتداء ترفع ىاتاف العقوبفبارسة حق اإلضراب هتديد أو 
 ىاتُت العقوبتُت" إحدىدج أو  50.000إذل  2.000
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 الركن المادي للجريمة9  الفرع الثاني
وبدث أثرا يف و  الذي يصدر عن الفاعل باعتبار أف العنصر اؼبادي للجريبة ىو ذلك النشاط أو السلوؾ

أف هبـر نص واحد عدة و  إال أنو قد يتصادؼ ، العادل اػبارجي دبا يتعارض مع ما نصت عليو القاعدة القانونية
ىذا ما ىو ؾبسد من خالؿ صياغة النصوص اعبزائية لقانوف العمل بصفة  ، يقرر ؽبا نفس العقوبةو  سلوكات مادية

ف تعدد اعبرائم يف ىذا اإلطار ىو أمر متصور أل كوف أفّ   ، ق يف اإلضراب بصفة خاصةعامة وقانوف فبارسة اغب
سنحاوؿ ربديد صور  ا قد يضم أكثر من وصف قانوين واحد.لذلكالفعل اؼبرتكب ؿبل اعبريبة اؼبعاقب عليه

التشاور كما يلي: السلوكات اؼباسة بأحكاـ   02-90ـبتلف السلوكات اؼبعاقب عليها يف ظل القانوف رقم 
والسلوكات اؼباسة دبشروعية اإلضراب  ، السلوكات اؼباسة حبرية العمل )ثانيا( ، اعبماعي يف ؾباؿ العمل )أوال(

 )ثالثا(.
 م التشاور الجماعي في مجال العملالسلوكات الماسة بأحكا -أوال

على ، 492أعالهاؼبذكور  02-90من القانوف رقم  55و 54و 53عاقب اؼبشرع اعبزائري من خالؿ اؼبواد 
ـبتلف النشاطات اؼبادية اليت ترسم النموذج القانوين للجرائم اؼبعاقب عليها يف كل مادة واليت سوؼ نقـو بإبرازىا  

 كما يلي:
يتمثل قياـ أحد أطراؼ اػبالؼ  ، من ىذا القانوف 53إّف النشاط اؼبادي اؼبعاقب عليو من خالؿ اؼبادة -

وىي جريبة من اعبرائم  ، جلسات اؼبصاغبة أو اجتماعاهتا بدوف سبب شرعي عنو  اعبماعي بالتغيب
 اليت تتحقق دبجرد االمتناع اإلرادي الغَت اؼبربر عن حضور مثل ىذه اعبلسات أو اجتماعاهتا. ، السلبية

بدورىا عدة أفعاؿ مادية يقـو هبا أحد طريف اػبالؼ اعبماعي تستهدؼ الضغط  54لقد جرمت اؼبادة -
باستعماؿ عدة  ، طاء يف ىذا اػبالؼ اعبماعي من أجل توجيو قرارنبا أو توصيتهماعلى اغبكاـ أو الوس

وسائل عدة وسائل حددهتا ىذه اؼبادة تتجلى يف تزويدىم دبعلومات غَت صحيحة أو خاطئة او تقدًن ؽبم 
 اػبالؼ تكوف من شأهنا الضغط عليهم يف ازباذ قرارىم يف ، أو فبارسة عدة مناورات احتيالية ، وثائق مزورة

 .اؼبعروض عليهم
من قانوف  55اؼبكونة للنموذج القانوين للجريبة اؼبعاقب عليها يف ظل اؼبادة النشاطات اؼبادية   تكمن-

عن طريق القياـ بأفعاؿ تؤدي  ، توقف التشاور اعبماعي عن العملب يف التسبب   فبارسة اغبق يف اإلضراب
كما أّف عنصر احملاولة يف قطع أو توقيف التشاور اعبماعي عن العمل أو   ، إذل قطعو أو ربوؿ دوف استمراره
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سواء كاف ذلك من غَت وجود عنف أو  ، ينطبق عليو النموذج القانوين للجريبة ، يف استمرار ىذا التوقف
تبقى نفس الواقعة اجملرمة يف ىذا النص مع وجود و  ،اعتداء على األشخاص أو اؼبمتلكات أو بوجوده أيضا

 رؼ تشديد فقط.ظ
 رية العملالسلوكات الماسة بح -ثانيا

عدة أوصاؼ للسلوكات اؼبادية  02493-90من القانوف رقم  56منح اؼبشرع اعبزائري ومن خالؿ اؼبادة 
من  34ة العمل من خالؿ اؼبادة حيث عرؼ سلوؾ العرقلة الذي ىبص حري ، اؼبكونة عبريبة عرقلة حري العمل

يعد عرقلة غبرية العمل كل فعل من و  ،القانوف بنصها على أنو: " يعاقب القانوف على عرقلة حرية العمل نفس 
شأنو أف يبنع العامل أو اؼبستخدـ أو فبثليو من االلتحاؽ دبكاف عملو اؼبعتاد أو يبنحهم من استئناؼ فبارسة 

فهذا النص يكمل النص  ، أو العنف أو االعتداء"نشاطهم اؼبهٍت أو من مواصلة بالتهديد أو اؼبناورات االحتيالية 
 باعتبار أنو قد وصف النموذج القانوين لفعل العرقلة. ، 02-90من القانوف رقم  56اعبزائي اؼبتمثل يف اؼبادة
تتمثل يف فبارسة عدة  ، لسلوكات مادية ؾبتمعةلعرقلة قد تتحقق من خالؿ عدة صور إذف فإف جريبة ا
يو الشخص عما يريد فعلو أو القياـ بتهديده أو فبارسة عليو ـبتلف أشكاؿ االعتداء او مناورات احتيالية لتمو 

اليت هتدؼ إذل منع العامل أو اؼبستخدـ أو من يبثلهم من االلتحاؽ دبكاف  ، العنف سواء كاف ماديا أو معنويا
من  35اليت نصت عليها اؼبادة كما أنو تعترب من جرائم العرقلة الصورة ،  منعو من مباشرة نشاطو اؼبهٍتو  العمل

بقوؽبا:" يبنع العماؿ اؼبضربوف عن احتالؿ احملالت اؼبهنية للمستخدـ عندما يستهدؼ ىذا  02-90القانوف رقم 
فة غَت قانونية إلعاقة حرية ؿ احملالت اؼبهنية للمستخدـ بصاالحتالؿ عرقلة حرية العمل فقياـ العماؿ باحتال

اعتربت باف رفض  ،494من ىذا القانوف 36كما أف نص اؼبادة   ، حرية العمل كل صورة من صور عرقلةب العمل
االمتثاؿ لتنفيذ أمر قضائي يقضي بإخالء احملالت اؼبهنية يعترب عرقلة غبرية اعمل تستدعي اؼبساءلة اعبنائية يف حق 

 اؼبعرقل باإلضافة إذل قياـ اؼبسؤولية التأديبية يف حقو أيضا.
 بمشروعية اإلضرابلسلوكات الماسة ا -ثالثا

كما رأينا سابقا ىو حق دستوري مقرر عبميع العماؿ باستثناء الفئات اليت حددهتم و  اإلضراب اؼبشروع
يكوف اإلضراب مشروعا مىت ربل وفقا لشروط والقواعد اليت نص عليها و  ،02-90من القانوف رقم  43اؼبادة 

 إال أنو ، 33و 32ولقد اقر ضباية قانونية من خالؿ اؼبادتُت  ، منو 31إذل  24ىذا القانوف خاصة يف اؼبواد من 
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ضباية جزائية ضد اؼبساس باألحكاـ اؼبنظمة ؼبمارسة اغبق يف اإلضراب  على إذل جانب ذلك نص ىذا القانوفو 
عل اؼبادي اؼبكوف للجريبة اؼبعاقب عليها من خالؿ حصر الفو  ،اؼبشار إليها أعاله 57الؿ اؼبادة اؼبشروع من خ

و تعيُت عماؿ آخرين من أجل ساس دبشروعية اإلضراب عند توظيف ألوؾ اؼبساس أو ؿباولة اؼبىذه اؼبادة يف س
بنصها على أنو :" يبنع أي تعيُت  02-90من القانوف رقم  33إفشاؿ اإلضراب الشروع ىذا ما أقرتو اؼبادة 

إال أهنا أجازت ىذا السلوؾ يف   ،للعماؿ عن طريق التوظيف أو غَته قصد استخالؼ العماؿ اؼبضربُت..."
فقط تتمثل يف حاالت التسخَت الذي تأمر بو السلطات اإلدارية أو إذا رفض العماؿ أمر التسخَت  وضعية واحدة

يف ىذا السياؽ فإّف واقعة و  ،من ىذا القانوف 40و 39لضماف اغبد األدىن من اػبدمة اؼبنصوص عليو يف اؼبادتُت 
اليت نصت على  مكرر 187عليها دبوجب اؼبادة  أمر التسخَت اعتربىا قانوف العقوبات جريبة عاقب تنفيذ رفض

أو بإحدى دج  100.000إذل 20.000بغرامة مالية من و  أشهر 06أنو"يعاقب باغببس من شهرين إذل 
من 42ار أف نص اؼبادة باعتب، مبلغ لو وفقا لألشكاؿ التنظيمية"و  كل من دل يبتثل ألمره تسخَت صادر  ، العقوبتُت

ويعرض صاحبو اذل  جسيم يستحق التسريح التأدييب قانوف فبارسة اغبق يف االضراب قد اعتربت ىذا السلوؾ خطأ
 . اؼبتابعة اعبزائية طبقا ألحكاـ القانوف اعبزائي

 الركن المعنوي للجريمة9 الفرع الثالث
مع إدراؾ األمور  495انصراؼ إرادة الفاعل إذل ارتكاب اعبريبة ، اإلرادةو  يفيد الركن اؼبعنوي بعنصريو العلم

 .496على كبو أصبح مطابق للواقع
ا ـبالفات ىي جرائم عمدية تكيف على أهن 02-90ومعظم اعبرائم اؼبعاقب عليها يف ظل القانوف رقم 

غَت أّف توافر  ، دصستعماؿ لفظ يدؿ على توافر صفة القبالرغم من أّف اؼبشرع دل ينص صراحة على ذلك با
 األخَتفهذا  ، اإلرادة يكفى للداللة على ربقق ىذه الصفة لدى الفاعلو  القصد العاـ بعنصرية العلم 

فهو يعلم بالضرورة بانو يقع على  ، عندما يتغيب عن جلسات اؼبصاغبة أو عن اجتماعاهتا دوف سبب شرعي
عن  االلتزاـإال أّف إرادتو تتجو إذل اإلخالؿ هبذا  ، ماعيعاتقو التزاـ قانوين حبضورىا باعتباره طرفا يف اػبالؼ اعب

كذلك إّف الشخص الذي يقـو بتزويد احملكمُت والوسطاء دبعلومات    ، إدراؾ عن طريق تغيبو عن اغبضورو  وعي
حياد الوسطاء او و  فهو يعلم بأّف سلوكو يضر بنزاىة ، كاذبة أو وثائق ضرورة او قاـ بارتكاب مناورات احتيالية

فاؼبشرع يف ىذه اغباالت دل يشًتط ربقق النتيجة اؼبستهدفة من قبل  ، غبكاـ ومع ذلك تتجو إرادتو إذل فعل ذلكا
                                                           

 .<7;انظرA فرج رضا،  شرح قانون العقوبات الجزائري،  الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع،  الجزائر،  بدون سنة،  ص -  495
،  ;977،  الطبعة الخامسة،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  8العقوبات الجزائري،  جانظرA عبد اهلل سميمان،  شرح قانون  -  496
 .7>9ص



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                                الباب الثاني

  192    
 

لكن .اإلرادة يكفي ؼبساءلتو جنائيا و  بل أف توافر القصد العاـ بعنصريو العلم ، الفاعل من أجل استحقاقو اعبزاء
 55حسب اؼبادة و  فإنو ، ر اعبماعي او يف استمرار ىذا التوقفوبالنسبة لعنصر احملاولة أو الشروع يف توفيق التشاو 

وطبقا لنص اؼبادة  ، كيفت ىذه اعبريبة على أهّنا ـبالفة بالنظر إذل قيمة الغرامة اؼبقررة ؽبا  02-90من القانوف رقم 
ىذا ما هبعل احملاولة لتوقيف  ، فإف احملاولة يف اؼبخالفات ال يعاقب عليها إطالقا497من قانوف العقوبات 31

لكن األمر ىبتلف إذا كانت  ، التشاور اعبماعي او احملاولة من أجل استمرار ىذا التوقف ال يعاقب عليها القانوف
 ، يف فقرهتا الثانية 55اؼبادة  و فبتلكاهتم وىو ما أشارتوبة بعنف أو اعتداء على األشخاص أىذه األخَتة مصح

 .جنحة عوقب عليها دبوجب نص صريح  انوين ؽبذه اعبريبة إذلين يتحوؿ التكييف القأ
أشكاؽبا تعترب ىي األخرى من قبيل اعبرائم العمدية اليت تتطلب و  و جريبة عرقلو العمل باختالؼ صورىا

ية أين يكفي لقياـ اؼبسؤولية اعبنائية اذباه إرادة اعباين كبو ارتكاب سلوؾ مناط بو عرقلة حر  ، توافر القصد اعبنائي
 العمل كممارسة مناورات احتيالية او هتديد أو عنف أو اعتداء باختالؼ أشكالو وأنواعو.

فهو يتجسد يف ربقق القصد العاـ  ، الركن اؼبعنوي بالنسبة عبريبة اؼبساس دبشروعية اغبق يف اإلضراب أما
ين مساسا هبذا أو تعيُت عماال آخر هبا أي توظيف اذباه إرادتو إذل ارتكاو  الذي يكمن يف علم اعباين بعناصر اعبريبة

 يكوف غَت معاقب عليو استنادا على ما قلناه سابقا بشأف ، بالنسبة لعنصر احملاولة يف ىذه اؼبادةو  غَت أنو ، اغبق
تكييف اعبريبة إذل ـبالفة ال يعاقب فيها موضوع الشروعػ إال أّف األمر ىبتلف سباما إذا كاف اؼبساس دبشروعة 

 57اإلضراب مصحوب بعنف أو هتديد أو اعتداء ففي ىذه اغبالة نص صراحة على معاقبة احملاولة يف اؼبادة 
و أكثر من كيف جنحة فيما إذا اقًتنت بظرؼ أعلى أّف ىذه اعبريبة ت ، 02-90الفقرة الثانية من القانوف رقم

 .الظروؼ التشديد اؼبشار اليها أعاله
فبا  ، ىذا ما هبعل توافر الركن اؼبعنوي يف اؼبخالفات اؼباسة باغبق يف اإلضراب مقًتف بتحقق القصد العاـ

.  جعل ربقق النتيجة ىو أمر متزامن مع ارتكاب الفعل أو السلوؾ اجملـر

 لجرائم الماسة بممارسة الحق النقابيا9 المطلب الثاني
حيث ارتبط قياـ التنظيمات  ، إف فبارسة النقابية من اغبقوؽ األساسية والعامة اؼبعًتؼ هبا عبميع العماؿ 

 كوهنا سبثل أىم التنظيمات اليت تعرب عن انشغاالت العماؿ ومطالبهم اؼبهنية  ، النقابية بنشوء الطبقة العمالية
ؽبذا عملت التشريعات اغبديثة من حيث اؼببدأ على تكريس اغبقوؽ واغبريات النقابية هبدؼ  ، االجتماعيةو 
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تنظيمات نقابية و  اغبق يف االنتماء النقايب وتكوين ىياكل وأصبح  ، يف عالقات العمل إحداث التوازف اؼبطلوب
 ، 56يف مادتو  1996ري سنة من ضمن اؼببادئ اؼبنصوص عليها يف الدساتَت اغبديثة من بينها الدستور اعبزائ
اؼبتعلق بكيفيات فبارسة  14-90إذل جانب اىتماـ اؼبشرع بتنظيم كيفية فبارسة ىذا اغبق من خالؿ القانوف رقم 

قواعد قانونية وتنظيمية ؼبمارسة ىذا و  أين تضمن أحكاـ ، اؼبتمم والذي سبق لنا اإلشارة إليوو  اغبق النقايب اؼبعدؿ
 تدعيمها ؼبصلحة العملو  ويف سبيل احملافظة على السَت اغبسن للنشاط النقايب وضباية اغبرية النقابية ، اغبق

حيث  ، اعبزائية" األحكاـىو "الباب اػبامس" من ىذا القانوف ربت عنواف "و  خصص بابا كامال أال ، العماؿو 
 ، ف باعتبارىا جرائم تستوجب العقابتضمن نصوص جزائية ذبـر ـبتلف السلوكات اؼبخالفة ألحكاـ ىذا القانو 

توافر  ، فهي تتطلب لقيامها وكغَتىا من اعبرائم األخرى ، على أهنا جريبة ىذه األخَتة إال أنو قبل أف تكيف 
العناصر األساسية اليت تبٌت عليها الواقعة اإلجرامية اؼبتمثلة يف: الركن الشرعي )الفرع األوؿ( الركن اؼبادي )الفرع 

 الركن اؼبعنوي )الفرع الثالث(.و  ،الثاين(
 الركن الشرعي9 الفرع األول 
اعبزائية اؼبنصوص عليها يف "الباب اػبامس"  لألحكاـكل ـبالفة   ، دبمارسة اغبق النقايب ماسةتعترب جريبة 
وتعددت على ذلك النصوص اعبزائية اليت يتضمنها ىذا الباب يتعدد السلوكات  ، 14-90من القانوف رقم 

من القانوف رقم  58حيث اعترب اؼبشرع يف اؼبادة ، اؼبتعلقة بتنظيم فبارسة العماؿ غبقوقهم النقابية لألحكاـاؼبخالفة 
 غبق النقايب يتوذل معاينتهابأف ـبالفات " الباب الرابع" من ىذا القانوف تعترب عراقيل غبرية فبارسة ا90-14498

 فهذا ، متابعتها مفتش العمل اؼبختص إقليميا وفقا للصالحيات اؼبخولة لو يف التشريع اػباص دبفتشية العملو 
من ىذا القانوف  59بدورىا اؼبادة و  النص وبيلنا إذا لتصفح أحكاـ "الباب الرابع" لتحديد طبيعة ىذه اؼبخالفات

 ، ألية عرقلة غبرية اؼبمارسة النقابية وفقا ؼبا ىو منصوص عليو يف ىذا القانوف حيثقد حددت العقوبة اؼبقررة 
دج على أية عرقلة غبرية  50000و 10000على أنو: " يعاقب بغرامة مالية تًتاوح ما بُت  59نصت اؼبادة 

 ،يف الباب الرابع منو الواردة األحكاـسيما ال ، القانوف فبارسة اغبق النقايب كما ىو منصوص عليو يف أحكاـ ىذا
دج وباغببس من ثالثُت يوما إذل ستة  100000و 50000يف حالة العود يعاقب بغرامة مالية تًتاوح ما بُت و 

 أشهر أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت فقط".
فلقد تناولت قواعد التجرًن والعقاب  اؼبطبقة بشأف  ، 14-90 رقم من القانوف 61و 60أّما اؼبادتُت 

القانونية اؼبنظمة لقرار اغبل القضائي  األحكاـوكات اليت هتدؼ إذل حل نقابة مشروعة أو تتعارض مع ـبتلف السل
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بغرامة مالية تًتاوح بُت و  على أنو: " يعاقب باغببس من شهرين إذل سنتُت 60للمنظمة النقابية حيث نصت اؼبادة 
دج أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت فقط كل من يسَت عقد اجتماع تنظيم موضوع  50.000.00إذل  5000.00

فنصت على أنو :" يعاقب بغرامة مالية  61أّما اؼبادة  ، أو يشًتؾ فيو أو يسهلو" االجتماعاغبل أو يدير ىذا 
من شهرين إذل ستة أشهر أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت  دج وباغببس 20.000.00و 5000.00تًتاوح ما بُت 

ودوف اإلخالؿ باألحكاـ  ، أعاله 33إذل  31كل من يعًتض تنفيذ قرار اغبل اؼبتخذ طبقا للمواد من   ، فقط
 الواردة يف التشريع اؼبعموؿ بو". األخرى

يات فبارسة اغبق اؼبنظم لكيف 14-90العقاب اؼبنصوص عليو من خالؿ القانوف رقم و  فقواعد التجرًن
بصفة واضحة اذباه اؼبشرع اعبزائري كبو إضفاء ضباية خاصة ضد ـبتلف االنتهاكات الصادرة و  تبُت ، النقايب

مهامهم   أداءعاقتهم من اؼبستخدمُت أي النقابيُت بغرض إ ؼبصلحة فئة معينة منو  معظمها من قبل اؼبستخدـ
 ربقيق مطالبو يف مواجهة العماؿ.و  لو خو ضواإلكراه لدفعهم إذل الر  كوسيلة من وسائل الضغط

 الركن المادي9 الفرع الثاني
ىبتلف الركن اؼبادي لكل جريبة من اعبرائم اؼباسة دبمارسة اغبق النقايب باختالؼ النموذج القانوين  الذي 

لذلك يعترب مرتكبا عبريبة من اعبرائم اؼبعاقب عليها يف ظل القانوف رقم  ، هبرمو كل نص جزائي ويعاقب عليو
لشرعي اؼبساس بالوجود ا ، فبارسة اغبق النقايب )أوال(  كل من يقـو بالسلوكات التالية: عرقلة حرية  ، 90-14

 النقابية )ثالثا(.االعًتاض عن تنفيذ قرار اغبل القضائي اؼبتخذ يف حق اؼبنظمة و  ،لمنظمة النقابية )ثانيا(ل
 عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي -أوال

لقد أوذل القانوف اعبنائي اعبزائري من نطاؽ عالقات العمل أنبية كربى عبرائم اإلعاقة حيث أهنا ال ربوز 
ولكنها تشكل أنبية كربى يف إطار العالقات االجتماعية داخل   ، فقط على اىتماـ القائمُت بالعمل اعبنائي فقط

 كل مشروع.
ف اإلخالؿ بتلك  االلتزامات اؼبنصوص قد اعتربت بأ 14-90ن القانوف رقم م 58وإذا كانت اؼبادة 

من  59فإنو ومن خالؿ نص اؼبادة  ، عراقيل غبرية فبارسة اغبق النقايب القانوف عليها ضمن "الباب الرابع" من ىذا
ىو  58والشيء الذي يبكن مالحظتو حوؿ صياغة اؼبادة  .نفس القانوف مت ربديد العقوبة اؼبقررة لتلك االنتهاكات

ىذا ما  ، أهنا جاءت عامة عندما استعمل عبارة " السيما" أي " خاصة" تلك األحكاـ الواردة يف " الباب الرابع"
العقاب بالنسبة و  لقواعد التجرًن فبا يعطي ذاتية خاصة البابأخرى عند ـبالفة أحكاـ ىذا يدؿ على وجود صور 

ىذا ما  ، بصفة خاصة وقانوف العمل بصفة عامة 14-90عبرائم لإلعاقة اؼبنصوص عليها يف ظل القانوف رقم 
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 ، الكاشفة لتلك االنتهاكاتو  يفيد وجود إمكانية للتوسع يف تفسَت ىذه النصوص دبا يتفق والوسائل اغبديثة
 أفيف حُت قبد  ، ذلك يتعارض والقواعد العامة اليت تقضي بالتفسَت الضيق للنصوص اعبزائية أفمن  بالرغم

أنو توسع وبشكل أكرب عندما يتعلق األمر جبرائم و  اؼبشرع الفرنسي قد انتهج نفس األسلوب يف ىذا الشأف بل
 ين أو فبارسة أو اختيار فبثلي العماؿ.حبيث مشل بذلك كل انتهاؾ يقع يف نطاؽ تكو  ، عرقلة فبارسة اغبق النقايب

من القانوف رقم  59و 58والسلوكات اؼبادية اؼبكونة عبريبة اإلعاقة اؼبنصوص عليها صراحة يف ظل اؼبادتُت 
إذل  40اليت ربكمها نصوص اؼبواد من  ، ما ىي سوى خرؽ االلتزامات الواردة ضمن الباب الرابع منو، 90-14
غالبا ما يتخذ فعل اإلعاقة صورة السلوؾ اإلهبايب حيث اعتربت ـبالفة أحكاـ أي أين  ، من ىذا القانوف 56

 فصل من ىذا الباب عرقلة غبرية فبارسة اغبق النقايب اؼبوضحة كما يلي:
 45و 44 ،42 ،41 ،40 واليت نصت عليها اؼبواد  14-90م أحكاـ الفصل األوؿ من القانوف رق_

نسب التمثيل النقايب داخل قابية و كيفية تشكيل اؽبيئات الناؼبواد ىذه  حيث نظمت ،499من ىذا القانوف
 فبثل العماؿ ؼبمارسة العمل النقايب أيضا.جب توافرىا يف اؼبندوب النقايب و الشروط الواو  ،اؽبيئة اؼبستخدمة

 48  ، مكرر 47 ،47 ،46 واليت نصت عليها اؼبواد  14-90م الثاين من القانوف رقأحكاـ الفصل _
اؼبندوب النقايب وىي   أين أقرت ىذه اؼبواد ؾبموعة من التسهيالت يتمتع هبا،500من ىذا القانوف 49و

يف نفس الوقت ىي تشكل التزامات تفرض على عاتق اؼبستخدـ واليت و  ،دبثابة حقوقا أقرىا القانوف لصاغبو
 تتمثل فيما يلي:

مدفوعة األجر كوقت عمل فعلي ؼبمارسة ساعات من كل شهر  10حق اؼبندوب النقايب يف التمتع ب-
أف هبتمعوا أو يقتسموا فيما  ، كما يبكن للمندوبُت النقابيُت وبعد أخذ موافقة اؼبستخدـ  ، مهامو النقابية

كما أنو ال يدخل يف حساب ىذه الساعات ذلك الوقت   ، بينهم ؾبموع حساب الساعات اؼبمنوحة ؽبم
ال تؤخذ أيضا بعُت و  ،دببادرة من اؼبستخدـ أو بناء على طلبو اؼبستهلك يف حضور االجتماعات اؼبنظمة

للمندوب النقايب من أجل حضور واؼبشاركة يف  األخَتاالعتبار يف ذلك الغيابات اؼبرخصة من قبل ىذا 
 ـبتلف اؼبؤسبرات والندوات والتكوينات النقابية.

قشة ـبتلف الشروط احملددة يف ظل اؼبادة التزاـ اؼبستخدـ بفتح باب التفاوض مع التنظيمات النقابية ؼبنا-
 مكرر. 47
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وحات اإلعالمية لكي يتسٌت للمنظمة النقابية عقد لاؼبستخدـ بتوفَت الوسائل الضرورية وال التزاـ-
كما أنو ملـز أيضا بتوفَت ؿبال مالئما يضعو ربت تصرؼ كل منظمة نقابية تضم أكثر من   ، اجتماعاهتا

 عضوا. 150
 53  ،53 ،52  ،51 ، 50 اليت نصت عليها اؼبواد 14-90رقم أحكاـ الفصل الثالث من القانوف _

حيث تضمنت ىذه النصوص القانونية نظاـ اغبماية اليت  :501من ىذا القانوف 56 و55 ، 54 ، مكرر
ـ من منعت اؼبستخد 50فاؼبادة  ، يوفرىا اؼبشرع للمندوب النقايب ؼبمارسة مهامو على أحسن وجو فبكن

منعت بدورىا من فبارسة أي نوع من  51اؼبادة و  ،فبارسة أي سبييز ضد أحد العماؿ بسبب نشاطو النقايب
فلقد أقرت عدـ اختصاص  55و مكرر 53و 53أما اؼبواد ، الضغط على اؼبنظمة النقابية أوالتهديد 

عقوبة كيفما كاف نوعها على اؼبندوب  أيةاؼبستخدـ يف معاقبة اؼبندوب النقايب ومنعو أيضا ومن تسليط 
فاؼبستخدـ ملـز وقبل مباشرة أي  ، أحكاـ ىذا التشريع أوبنصوص  األخَتوعند إخالؿ ىذا  ، النقايب

اعتربت رفض إعادة  56يف حُت أف اؼبادة  ، باألمراؼبنظمة النقابية اؼبعنية  بإعالـإجراء تأدييب يف حقو 
نحو من قبل اؼبستخدـ خالؿ أجل يب حقوقو نتيجة عزلو بصفة غَت قانونيةحرمانو من و  إدماج اؼبمثل النقايب

يف  ، ىي من جرائم اإلعاقة ؼبمارسة ىذا اغبق ، إدماجومفتش العمل لو من أجل االمتثاؿ إذل طلب إعادة 
اليت تفصل حبكم   ، بتحرير ؿبضر بذلك ىبطر بو اعبهة القضائية اؼبختصة ىذه اغبالة يقـو مفتش العمل

 يوما من تاريخ اإلخطار. 60ذ بصرؼ النظر عن االعًتاض أو االستئناؼ خالؿ أجل ال يتجاوز ناف
خبصوص ؾبمل النصوص القانونية اليت تشكل ـبالفتها جريبة من جرائم و  األخَتإال أنو يبكننا القوؿ يف 
تتحقق عن طريق ارتكاب فعل  كقاعدة عامة يبكن أفو  بأف ىذا النوع من اعبرائم ، عرقلة غبرية فبارسة اغبق النقايب

  سلوؾ العرقلة بواسطة إرادة اؼبتهم عرب الزمنلكن من اؼبمكن أف يستمر  ، واحد األمر الذي هبعل منها جريبة وقتية
أفضل مثاؿ على ذلك رفض اؼبستخدـ إعادة فبثل العماؿ للعمل بعد ـبالفتو للقانوف و  ،فيجعل منها جريبة مستمرة

 ، إف كانت جريبة العرقلة تقع دبوجب أفعاؿ إهبابيةو  كما أنو،  لب من قبل مفتش العملاؼبعموؿ بو بناءا على ط
فإنو ال يوجد ما يبنع وقوعها عن طريق أفعاؿ سلبية كرفض اؼبستخدـ مثال إعادة اؼبمثل النقايب وعدـ إدماجو من 

علومات اليت وبتاجوهنا أو رفض دعوة احد من أعضاء فبثلي العماؿ أو رفض إعطاء اؼب ، جديد يف منصب عملو
 اخل.ؼبمارسة مهامهم النقابية...

 
                                                           

501  -  A8-7@ن رقم من القانو  =>،  >>،  ;>مكرر،   :>،   :>،  9>،  8>،  7>راجع المواد;. 



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                                الباب الثاني

  197    
 

 بالوجود الشرعي للمنظمة النقابيةالمساس  -ثانيا
اؼبنظمة النقابية اؼبكونة بطريقة مشروعة  14-90من القانوف رقم  60وفر اؼبشرع اعبزائري من خالؿ اؼبادة 

بتجرًن أي سلوؾ من شأنو  ، اغبماية اعبنائية الالزمة  502على التوارل 35و 34وفقا ؼبا نصت عليو نص اؼبادتُت 
 حيث تتجسد ىذه السلوكات يف النشاطات اؼبادية التالية: ، يهدد الوجود الشرعي ؽبا ىبطر اغبل أف

 إدارتو أوتسيَته  أوعقد اجتماع يكوف موضوعو حل نقابة مشروعة -
 النقابة اؼبشروعةاالشًتاؾ يف تنظيم موضوع االجتماع الذي يهدؼ إذل حل -
إدارة االجتماع اؽبادؼ إذل حل نقابة مشروعة عن طريق القياـ باألعماؿ التحضَتية اليت  أوتسهيل تسيَت -

 سبهد عملية اغبل كتوفَت مثال مكاف لعقد ىذا االجتماع.و  تسهل
 ي المتخذ في حق المنظمة النقابيةاالعتراض عن تنفيذ قرار الحل القضائ-ثالثا

من خالؿ  ، العناصر اؼبكونة للركن اؼبادي ؽبذه اعبريبة 14-90من القانوف رقم  61ادة لقد حددت اؼب
تبياف فيما إذا  و  ربديد طبيعة ىذا اغبلو  من أجل معرفة503من ىذا القانوف 33و 32و31اإلحالة على نص اؼبواد 

القضائية اؼبختصة بشأف منظمة نقابية  كاف يقصد بو اغبل اإلرادي او اغبل القضائي الذي تعلن عنو اعبهات
حبيث إف وقع االعًتاض على اغبل القضائي ؽبذه األخَتة خالفا  ، مارست نشاطات ـبالفة للقوانُت اؼبعموؿ هبا

ؾ اؼبادي للجريبة اؼبعاقب عليها يف و فإف ذلك هبسد السل ، لألحكاـ اؼبنصوص عليها يف اؼبواد اؼبشار إليها أعاله
كذلك ىو الشأف بالنسبة لعدـ االعًتاض على مصادرة أمالؾ ىذه اؼبنظمة اػباضعة   ، س القانوفمن نف 61اؼبادة 

ىذا ما يؤدي إذل حرماف أعضائها من ىذه  ، للحل القضائي بناء على طلب من النيابة العامة أو أي طرؼ آخر
 فيها يـو وقوع اغبل.سقوط حقهم يف اؼبطالبة هبا باستثناء طلب استعادة مسانبتهم العقارية و  األمالؾ

 الركن المعنوي9 الفرع الثالث
لقد اشًتط اؼبشرع اعبزائري توافر الركن اؼبعنوي اجملسد يف عنصر القصد اعبنائي يف صبيع اعبرائم اؼباسة 

إال أنو ومن خالؿ  ، إف كاف دل ينص على ذلك صراحة باستعماؿ لفظ يدؿ على ذلكو  ، دبمارسة اغبق النقايب
اإلرادة احملققة لدى و  من خالؿ عنصري العلم ئية يبكن لنا استنتاج صفة العمدصياغتو لتلك النصوص اعبزا

 الفاعل.
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باختالؼ صور السلوكات اؼبادية اليت يقـو هبا الفاعل سواء كانت إهبابية و  جريبة عرقلة فبارسة اغبق النقايبو 
مجرد ارتكاب فب  ، ايف لقيامها عمدية اليت يكوف فيها توافر القصد العاـ كىي من قبيل اعبرائم ال ، أو سلبية

 ، إدراؾ يكوف كايف ربقق اؼبسؤولية اعبنائية يف ىذا اإلطارو  حرية فبارسة اغبق النقايب عن وعي سلوؾ يعيق أو يعرقل
بدوره اعتربىا من اعبرائم  اؼبشرع الفرنسيو  ،نظرا لتزامن ارتكاب السلوؾ اجملـر مع وقوع النتيجة يف نفس الوقت

فاعبريبة تعد متوافرة دبجرد قياـ اؼبستخدـ بكل ما من شأنو  ، الشكلية أين دل يشًتط ربقق نتيجة معينة لقيامها
 تعطيل فبارسة العماؿ غبقوقهم النقابية.

  ،14-90من القانوف رقم  60اجملرمة واؼبعاقب عليها يف ظل اؼبادة  األفعاؿكذلك بالنسبة ؼبختلف 
اليت تتجسد يف علم اعباين بأف فعلو ىو سلوؾ ؾبـر ومعاقب و  ،تحقق اعبريبةاإلرادة كافيُت للقوؿ بو  فعنصري العلم

تتجو اذل ربقيق ذلك من خالؿ عقد إال أّف إرادتو ،عليو قانونا واؼبتمثل يف ىذه اغبالة يف حل نقابة مشروعة 
 ،أو تسيَته أو االشًتاؾ أو اؼبسانبة فيوة ىذا االجتماع وتنظيم اجتماع يكوف موضوعو حل ىذه النقابة او ادار 

ينطبق ىذا األمر كذلك على جريبة االعًتاض عن تنفيذ اغبل القضائي للمنظمة النقابية اؼبعاقب عليها يف اؼبادة و 
 من نفس القانوف. 61

 عرقلة مفتشية العمل9 لمبحث الرابعا
ال تكوف ؾبدية إال إذا اقًتف وجودىا جبهاز تفتيش  بأف تشريعات العمل ، لقد لوحظ منذ وقت مبكر جدا

اغباجة اؼبلحة إذل وجود مراقبة دائمة يف تنفيذ قواعدىا  ، حيث أكد واقع تطبيق أحكاـ ىذه األخَتة ، عمل فعاؿ
ىذا النوع من الرقابة كلف و ، من إصدارىاضمانا لتحقيق الغاية  ، وأحكامها والتأكد من التزاـ صاحب العمل ؽبا

 .جهاز متخصص ومؤىل لذلك ظبي " جهاز تفتيش العمل " أو " مفتشية العمل" هبا
-90إصدار تشريع خاص أال وىو القانوف رقم  من خالؿهبذه اؼبسألة اعبزائري بدوره  القانوف وقد اىتم

 اؼبؤرخ يف 11-96دبوجب األمر رقم  504اؼبتعلق دبفتشية العمل اؼبعدؿ واؼبتمم 1990فرباير 06اؼبؤرخ يف  03
الذي قاـ من خاللو بتحديد مهاـ مفتشية العمل واختصاصها والصالحيات اليت يتمتع هبا  ، 1996يونيو  10

كل باب احتوى على عدة نصوص قانونية حددت من   ، حيث تضمن ىذا القانوف أربعة أبواب 505مفتش العمل
الواجبات اليت تقع على عاتق مفتشي يف نفس الوقت و  ،الصالحيات اليت تتمتع هبا مفتشية العملو  خالؽبا اؼبهاـ

النصوص اعبزائية اليت تضمنها  السياؽ ىي  إال أنو ما يهمنا يف ىذا ، العمل عند قيامهم باؼبهاـ اؼبخولة ؽبم قانونا
                                                           

504
ٌولٌو  17المؤرخ فً  11-74المتضمن مفتشٌة العمل، المعدل و المتمم باألمر رقم  1777فبراٌر  74المؤرخ فً  71-77القانون رقم   - 

 .1774ٌولٌو  10ً مؤرخة ف 14، ج ر 1774
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اليت توفر ؼبفتش العمل اغبماية اعبنائية ضد ـبتلف السلوكات غَت   03-90"الباب الرابع" من القانوف رقم 
أين كيفت ىذه النشاطات اؼبادية على أهنا جرائم يعاقب عليها  ، كن أف تعًتض مسَتتو اؼبهنيةالقانونية اليت يب

أو يف ظل قانوف العقوبات باإلحالة  03-90سواء كاف اعبزاء لكل سلوؾ مقرر يف ظل القانوف رقم  ، القانوف
العنف أو الضغط اؼبتواصل على و حيث تتجلى ـبتلف ىذه التصرفات اإلجرامية يف فبارسة التهديد أ ، إليو أيضا

أو تعمد عدـ تقدًن الدفاتر اؼبكلف بفتحها اؼبستخدـ خصيصا ؼبفتش العمل أو  ، مفتش العمل أيا كاف نوعو
يف ىذا  الء األعواف اؼبتخصصُت يف التفتيشىذا كلو يصب يف اذباه واحد أال وىو عرقلة عمل ىؤ  ، انعدامها أصال

تحقق من خالؿ ارتكاب قد ت ، ية اؼباسة بأحكاـ التفتيش والرقابة يف ؾباؿ العملإذف فاؼبسؤولية اعبنائ ، اجملاؿ
اؼبتعلق دبفتشية العمل أويف ظل قانوف العقوبات 03-90يف ظل القانوف رقم  إحدى اعبرائم اؼبعاقب عليها إما

القانوف إبرازه من خالؿ التطرؽ يف البداية إذل دراسة جريبة عرقلة عمل مفتشي العمل يف ظل  ،ىذا ما سنحاوؿ 
 ، مث جريبة عرقلة عمل مفتشي العمل يف ظل قانوف العقوبات )اؼبطلب الثاين( ، )اؼبطلب األوؿ( 03-90رقم 

 اؼبطلب الثالث(.أخَتا اؼبساس بإلزامية مسك دفًت اؼبالحظات واإلعذارات اؼبخصص ؼبفتش العمل )و 

 12-81جريمة عرقلة عمل مفتشي العمل في ظل القانون رقم 9 مطلب األولال
اؼبعدؿ و اؼبتمم  1990فرباير  06اؼبؤرخ يف   03-90أدرج اؼبشرع اعبزائري من خالؿ القانوف رقم 

اؼبتضمن مفتشية العمل نص جزائي خاص أضفى دبوجبو اغبماية اعبنائية ؼبفتشي العمل بتجرًن ـبتلف أفعاؿ أو 
سلوكات اإلعاقة اليت يتعرضوف عليها أثناء فبارستهم ؼبهامهم يف حدود النطاؽ القانوين الذي يعطي ؼبفتش العمل 

اـ ىذا األخَت حيث إذا قاـ مفتش العمل بأي وىو ملـز باحًت ، 506آداء مهامو داخل اؼبنشأةو  اغبق يف العمل
إذل انتفاء اؼبساءلة اعبنائية عن صاحب العمل عند القياـ ذلك  يؤدي  ،تصرؼ ال يندرج يف نطاؽ عملو القانوين

جريبة تستوجب منا ربليل  03-90وواقعة عرقلة عمل مفتشي العمل اؼبعاقب عليها يف ظل القانوف رقم  .بإعاقتو
الركن اؼبعنوي و  ،الركن اؼبادي )الفرع الثاين( ، اؼبتمثلة يف الركن الشرعي )الفرع األوؿ(و  ة اؼبكوف ؽباعناصرىا الرئيسي
 )الفرع الثالث(.
 الركن الشرعي ألول9الفرع ا

إذل  2000على أنو: " يعاقب بغرامة مالية تًتاوح ما بُت  03-90من قانوف رقم  24نصت اؼبادة 
كل شخص يعرقل   ، أياـ إذل شهرين او بإحدى ىاتُت العقوبتُت فقط (03دج وباغببس من ثالثة ) 4000
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يف حالة العود يعاقب بغرامة و  ،أعاله 06مهمة مفتش العمل أو مهمة األشخاص الذين يساعدونو دبقتضى اؼبادة 
 ( أشهر أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت".06دج واغببس من شهرين إذل ستة ) 8000إذل  4000تًتاوح ما بُت 
كن مالحظة من خالؿ استعراض قواعد التجرًن والعقاب اػباصة جبرائم اإلعاقة اؼبنصوص عليها يف فما يب

أين ربديد مفهـو اعبريبة ؿبل الدراسة  ،إلحالةاىو أهنا صيغت معظمها وفقا ألسلوب ، 03-90ظل القانوف رقم 
نحة كاستثناء إف صح التعبَت عن كما أف ىذا النوع من اعبرائم كيفت على أهنا ج  ، يقتضي اللجوء إذل نص آخر

قد يعود سبب ذلك إذل األنبية الكبَتة اليت و  ،األصل العاـ الذي يكيف معظم جرائم العمل على أهنا ـبالفات
لفرض رقابة فعالة  أداةومن جهة أخرى يعترب مفتش العمل ، يوليها القانوف ؽبذا النوع من اعبرائم ىذا من جهة

 وىو بذلك عُت للسلطة داخل اؼبنشأة أيضا.
 الركن المادي الفرع الثاني9

منو اليت تندرج 508 06إذل نص اؼبادة  03507-90من قانوف رقم  24لقد أحالنا النص العقايب للمادة 
ىذا ما يعٍت بأف  ، عنونتو ب" صالحيات مفتشي العمل" الذي سبتو  ،ضمن " الباب الثاين " من ىذا القانوف

 ، يشكل النشاط اؼبادي عبريبة العرقلة ، ـبالفة األحكاـ اػباصة بالصالحيات اؼبخولة ؼبفتش العمل يف ىذه اؼبادة
 حيث تتمثل ىذه الصالحيات فيما يلي:

 حق مفتش العمل يف االستماع إذل أي شخص يطلبو حبضور شاىد أو بدونو ألسباب متعلقة دبهمتو. -
 مادة أو منتوج موزع أو مستعمل من أجل ربليلها.أخذ عينة من أي  -
 االطالع على أي دفًت أو سجل أو وثيقة منصوص عليها قانونا أو تنظيما -
 االستعانة عند اغباجة بأي شخص ـبتص أو خبَت ؼبساعدتو. -
 .فبثل العماؿ أو أي شخص آخر أثناء زيارتو أوفبثلو  أواؼبستخدـ  اصطحابسبتعو بسلطة  -
 التنظيم اؼبتعلقُت بالعملو  التشريع علومات اػباصة من اجل تطبيقاؼبستخدـ جبميع اؼبتزويده من قبل  -

 ظروؼ فبارستو.و 
ي ليشمل كل سلوؾ يؤدي إذل عرقلة عمل مفتش ، ىذا ما هبعل الركن اؼبادي ؽبذه اعبريبة يتصف باالتساع

اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم نذكر صور ىذه السلوكات تتعدد بتعدد و  ،يدخل يف نطاؽ عملهم القانوين و العمل
 منها:
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 مهامو كمنعو من دخوؿ اؼبنشأة مثال أداءاالعًتاض اؼبادي اؼبباشر ؼبنع مفتش العمل من  -
بادعاءات كاذبة هبدؼ خداعو   اإلتياف أومنح مفتش العمل وبصفة عمدية معلومات غَت صحيحة  -

 كإعادة ترتيب اؼبستندات اؼبصورة.
 نشأة إال بعد التعرؼ على ىويتهممنع مفتش العمل الدخوؿ إذل اؼب -
 رفض اؼبستخدـ قياـ مفتش العمل بإجراءاتو ذبربة داخل منشاتو  -
  إفشاء اؼبستخدـ ما قاـ بإقبازه مفتش العمل بأية وسيلة كانت إلعاقة إقبازه -
بالرغم  ، الغالب يف األمر أف يكوف مرتكب السلوؾ اإلجرامي اؼبتمثل يف فعل اإلعاقة ىو صاحب اؼبشروعو 

  ، من أف اؼبشرع دل يتطلب صفة خاصة يف اعباين ىذا ما يستشفى من استخداـ لفذ " كل شخصّ 
قضي يف فرنسا  ، تطبيقا لذلكو  ، وبالتارل ال يوجد ما يبنع من أف يكوف مرتكب الفعل شخص آخر

ضد صاحب العمل أيضا يف واقعة و  قياـ جريبة اإلعاقة ضد ؾبموعة من العماؿ 1986ماي  13بتاريخ 
تتلخص إحداثها يف قياـ أربعة من العماؿ دبنع مفتشي العمل من دخوؿ اؼبنشأة بالرغم من أف القانوف 

فأدانت احملكمة جبريبة  ، وأعطي اغبق الثنُت منهم للتحرؾ حبرية تامة داخل اؼبنشأة ، يسمح ؽبم بذلك
ك الوقت إال أنو دل يتحرؾ صاحب اؼبشروع كذلك نظرا لوجوده داخل اؼبنشأة يف ذلو  العرقلة ىؤالء العماؿ
 ؼبنع حدوث ذلك.

 الركن المعنوي الفرع الثالث9
دل وبدد صراحة الطابع العمدي عبريبة  03-90من القانوف رقم  24بالرغم من أف النص اعبزائي للمادة 

يف و  ،عمد تتطلب توافر صفة ال ال أف ىذه اعبريبة تعترب من قبيل اعبرائم العمدية اليتا ، عرقلة عمل مفتشي العمل
 le dolقصد اؼبتطلب توافره يف ىذه اعبريبة ىل ىو القصد العاـ )ىذا الشأف أثَت تساءؿ عن طبيعة ال

général ( أو القصد اػباص ) le dol spécial؟ ) 
لكن ؿبكمة النقض  ، ضرورة تطلب القصد اػباص لتحقق ىذه اعبريبة يف فرنسا رأى جانب من الفقو

بعكس ذلك بقوؽبا " إف ؾبرد إتياف فعل العرقلة بصفة إرادية  1991509الشأف سنة رحت يف ىذا الفرنسية ص
وىو يكفي ، يكوف من شأنو استحالة القياـ بالواجبات على أكمل وجو ، مهما كاف الباعث الذي استند عليو
 .510 لقياـ عنصر القصد يف ىذه اعبريبة "
                                                           

509
 - cass, crim,14-11-1991. 

510
 - « Le seul fait par le prévenu de s’être volontairement placé, quelque soit le mobile invoqué, dans 

l’impossiblité de satisfaire à ses obligations, suffit à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction ». 
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مهامو  أداءؾبرد قياـ صاحب العمل بعدـ سبكُت مفتش العمل من يقضي بأف  1997511وأصدرت قرارا سنة 
ىذا يعٍت بأف توافر القصد العاـ يكفي لقياـ جريبة العرقلة يف حق  ، يعد حبد ذاتو مكونا للركن اؼبعنوي ؽبذه اعبريبة

العمل أكثر  اإلرادة لديو للقياـ بسلوؾ اإلعاقة عبعل بكل بساطة عمل مفتشو  اجملسد يف توافر الوعي ، الفاعل
 512.صعوبة

 جريمة عرقلة عمل مفتشي العمل في ظل قانون العقوبات ب الثاني9المطل
تعزيز إطار اغبماية اعبنائية اػباصة اليت أقرىا  ، األخرىلقد حاوؿ اؼبشرع اعبزائري كسائر التشريعات اؼبقارنة 

من خالؿ ذبرًن  ، العرقلة اليت يبكم أف  تواجههم أثناء مزاولة مهامهم ؼبفتشي العمل تقيهم من ـبتلف سلوكات
عن  ، صور أخرى لسلوؾ اإلعاقة دبا يشكل اعتداء عليهم باعتبارىم موظفُت يتمتعوف بصفة الضبطية القضائية

ه اإلحالة فهذ، طريق اإلحالة إذل قانوف العقوبات يف مواجهة اؼبستخدـ أو من يبثلو أو يف مواجهة العماؿ أيضا
 03-90تتجلى يف وجود نص خاص يف ظل القانوف رقم  ، تفيد إضفاء اغبماية عليهم بقواعد قانوف العقوبات

ىو ما يعرؼ بالركن و  وبدد النصوص اليت ترسم النموذج اإلجرامي لسلوؾ اإلعاقة والعقوبات اؼبقررة ؽباو  ،يقر ذلك
بالركن اؼبادي للجريبة )الفرع  ا يعرب عنهاؼبكونة ؽبذه األخَتة اليتؼبادية والنشاطات ا ،الشرعي للجريبة )الفرع األوؿ(

 أو طبيعة القصد اعبنائي الذي يتجسد بالركن اؼبعنوي ؽبا )الفرع الثالث(.، الثاين(
 الركن الشرعي للجريمةالفرع األول 9 

عليو إذل قانوف لقد أحاؿ اؼبشرع اعبزائري فعل اإلعاقة الذي وبدث ؼبفتش العمل دبا يشكل اعتداء 
 148  144على أنو :" تطبق أحكاـ اؼبادتُت  03-90من القانوف رقم  23حيث نصت اؼبادة  ، العقوبات

اؼبتمم واؼبتضمن قانوف العقوبات على من يبارسوف و  اؼبعدؿ 1966يونيو  08اؼبؤرخ يف  156-66من األمر رقم 
من قانوف  148و 144ة قد أحالتنا ألحكاـ اؼبواد فهذه اؼباد ، العنق ضد مفتش العمل"و  االىاناتو  الضغوطات

العقوبات فيما يتعلق باالعتداء اليت ترد على مفتشي العمل أثناء فبارسة أعماؽبم كموظفُت يتمتعوف بالضبطية 
 تطبيق النصوص العامة على ىذه الفئة أيضا. إمكانيةفبا أعطى  ، القضائية

على أنو : " يعاقب باغببس من  من قانوف العقوبات  144 نصت اؼبادة ، وبالرجوع إذل األحكاـ العامة
 أوكل من أىاف قاضيا   ، العقوبتُت فقط بإحدىدج أو  100.00إذل  20000شهرين إذل سنتُت وبغرامة من 

بإرساؿ أو تسلم  أوموظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجاؿ القوة العمومية بالقوؿ أو اإلشارة أو التهديد 
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وذلك بقصد اؼبساس  ، إليهم أو بالكتابة أو الرسم غَت العلنيُت أثناء تأدية وظائفهم أو دبناسبة تأديتهاأي شيء 
 بشرفهم أو باعتبارىم أو باالحًتاـ الواجب لسلطاهتم".

سنوات كل من  15من قانوف العقوبات نصت على أنو: " يعاقب باغببس من سنتُت إذل  148أما اؼبادة 
الضباط العموميُت يف  أوالقواد أو رجاؿ القوة العمومية  أولقوة على القضاة أو أحد اؼبوظفُت يتعدى بالعنف أو با

من نفس القانوف يف فقراهتا  148دبناسبة مباشرهتا وأضافت نفس اؼبادة أي اؼبادة  أومباشرة أعماؿ وظائفهم 
العنف تشويو أو مت أحد األعضاء أو الرابعة واػبامسة ظرؼ من ظروؼ التشديد بقوؽبا: " وإذا ترتب عن و  الثالثة

أية عاىة مستديبة فتكوف العقوبة السجن اؼبؤقت  أوالعيش  إحدىعجز عن استعمالو أو فقد النظر أو فقد إبصار 
من عشر سنوات إذل عشرين سنة. وإذا أدى العنف إذل اؼبوت دوف أف يكوف الفاعل قصد إحداثها فتكوف العقوبة 

 كما أجازت  ، "اإلعداـوبة قصد الفاعل ىو إحداثو فتكوف العق لعنف إذل اؼبوت وكافوإذا أدى ا ، السجن اؼبؤبد
من ىذا القانوف  14نفس اؼبادة يف فقرهتا األخَتة حرماف احملكـو عليو باغببس من مباشره اغبقوؽ الواردة يف اؼبادة 

 سنوات . 05ال تتجاوز و  أي قانوف العقوبات ؼبدة ال تقل عن سنة
تبُت لنا بأنو من اؼبمكن اف قبد للمسؤولية اعبزائية إطار عالقات  ، استعراض ىذه النصوصومن خالؿ 

مثلما ىو عليو اغباؿ بالنسبة لسلوؾ اإلعاقة اجملسد يف االعتداء  ، العمل نطاقا للتطبيق يف ظل األحكاـ العامة
مهما كانت طبيعة ىذا  لوقتعينها فينفس او  سلطة العامةالذي يقع على مفتشي العمل باعتبارىم فبثلي ال

يكوف من شانو اإلضرار  ، الذي يًتكب عليهم أثناء تأديتهم لوظائفهم أو دبناسبة ذلكو  ،االعتداء أو شكلو
 بشخص كل فرد منهم أو تقليل من االحًتاـ الواجب للوظيفة اليت ىم بصدد القياـ هبا.

 الركن المادي للجريمة9 الفرع الثاني
نالحظ بأف  ، اؼبتممو  من قانوف العقوبات اؼبعدؿ 148و 144اؼبادتُت من خالؿ استعراض نصوص 

فبارسة اعتداء على مفتش مثل يف يتاؼبشرع اعبزائري قد نص على عدة سلوكات مادية تتلخص يف مظهر واحد 
 )ثانيا(اؼبادي و  الذي يتجسد يف ظاىرة العنف بصورتيو اؼبعنوي )أوال( ، يشكل إعاقة أثناء قيامو دبهامو العمل و

 العنف المعنوي -أوال
واليت تتجلى يف  ، من قانوف العقوبات النموذج القانوين عبريبة عرقلة مفتشي العمل 144لقد رظبت اؼبادة 
عرب عنها اؼبشرع دبصطلح " االىانة" الذي يتسع مفهومو  ، أشكاؿ من العنف اؼبعنويو  فبارسة عليو عدة صور

 التالية:ليشمل الصور واغباالت 513بشكل كبَت
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على أف يكوف الكالـ موجو للشخص  ، إىانة مفتش العمل بالقوؿ كالصراخ أو العياط عليو مثال -
 .514اؼبستهدؼ
وغَت ذلك فبا ، اخلسواء مت ذلك باليدين أو الرأس أو باألصبع... ، 515ىانة مفتش العمل باإلشارةا -

 يكوف سلوكا مستقبحا.
 مكتوبة أو رموز أو صور...هتديد مفتش العمل سواء كاف بالقوؿ أو بوسائل  -
االىانة بالكتابة أو الرسم أو بإرساؿ شيء إذل مفتش العمل كتلقيو مثال مادة مصنعة أو غرب مصنعة  -

اشًتط اف يتم ارتكاب ـبتلف  ، التقليل من احًتاـ ىذا الشخص إال أف اؼبشرع اعبزائريو  تكوف داللة للتحقَت
 أثناء تأدية وظيفتهم أو دبناسبتها. أشكاؿ االىانة اؼبوجهة ضد مفتشي العملو  صور

 العنف المادي-ثانيا
دورىا ذبرًن سلوؾ التعدي الذي وبدث على اؼبوظف العاـ أو بمن قانوف العقوبات  148تناولت اؼبادة 

أ دبناسبة  إثناءباستخداـ القوة عليهم  ذلكو  ،رجاؿ الضبط أو اؼبكلفُت خبدمة عمومية من بينهم مفتشي العمل
 ريبة عرقلة مفتشي العمل عن طريق فبارسة القوةه اؼبادة رظبت النموذج القانوين عبفهذ ، تأدية الوظيفة اؼبكلفُت هبا

  .اؼبتضمن مفتشية العمل 03-90من القانوف رقم  23حسب ما نصت عليو اؼبادة  ضدىمالعنف اؼبادي و 
ؾ اثرا فيو مثل دفعو أو جذبو حىت السقوط على وأعماؿ العنف اؼبادي عموما تصيب جسم الضحية أو تًت 

عمد اؼبشرع اعبزائري يف ىذه اغبالة إذل إهباد و  .أو مسك الشخص من شعره أو سبزيق مالبسو...اخل ، األرض
يف العامل اػبارجي مثال إذا ترتب عن  أثراعندما ربدث ىذه األعماؿ  ، ظروؼ مشددة ألشكاؿ العنف اؼبادي

أو ترتب عنو تشويو أو بًت احد أعضاء  ، ترصدو  إصراردماء أو جرح أو وقع عن سبق ىذا االعتداء إسالة 
 أو تسبب ذلك بفقداف إحدى عينيو أو كوف لو عاىة مستديبة. ، الضحية أو عجز عن استعمالو

إال أف فبارسة العنف اؼبادي ضد ىذه الفئة من اؼبوظفُت أي مفتشي العمل اجملسد يف القتل دوف قصد 
يف حُت إذا وقع ىذا القتل  ، حيث أنو يتعرض لعقوبة السجن اؼبؤبد ،  ذبعل اعباين يفلت من العقابأحداثو ال

 فاإلعداـ يكوف ىو اعبزاء اؼبقرر لو. ، عن قصد منو
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 للجريمة    الركن المعنوي9 الفرع الثالث
الشق األوؿ يتمثل يف القصد  ، تتجلى صور القصد اعبنائي اؼبكوف للركن اؼبعنوي يف شقُت ، بصفة عامة 

فالقصد العاـ يقصد بو انصراؼ إرادة اعباين إذل  ، أما الشق الثاين فيكمن يف القصد اعبنائي اػباص ، العاـ
اليت يتطلبها القانوف وىو ركن أساسي لقياـ اؼبسؤولية اعبنائية يف صبيع اعبرائم  ارتكاب اعبريبة مع توافر العلم بأركاهنا

القصد اػباص الذي يسمى أيضا ب" الباعث اػباص" فهو الدافع النفسي لتحقيق سلوؾ معُت أما  ، العمدية
واعبريبة اؼبنصوص عليها  .القانوف ال يتطلب توافره يف صبيع اعبرائم كما رأينا سابقا لكن ، بالنظر إذل غاية ؿبددة

 ، شكاؽبا ىي من اعبرائم العمديةأو  أي جريبة االىانة باختالؼ صورىا  من قانوف العقوبات 144يف ظل اؼبادة 
فالقصد العاـ يتجلى يف علم الفاعل بصفة ، 516القصد اػباص معاو  اليت يتطلب لقيامها توافر القصد العاـ

باستعماؿ  ، الضحية بأنو موظف عاـ فبثل للسلطة العامة وبالرغم من ذلك تتجو إرادتو إذل اىانة ىذا األخَت
اعتبار و  ما القصد اػباص فيتمثل يف وجود نية لدى اعباين يف اؼبساس بشرؼأ ، ـبتلف األساليب اليت تفيد ذلك

 الضحية.
فهي كذلك تندرج  ، من نفس القانوف 148أّما بالنسبة عبرائم العنف اؼبادي اؼبعاقب عليها يف ظل اؼبادة 

فالقصد العاـ  ، صاػباو  اليت تستدعي أيضا توافر القصد اعبنائي بشقيو العاـ ، ضمن جرائم العمد ذات النتيجة
سالمة جسمو من و  وفر لو القانوف حقا يف ضباية ، مثل أي موظف عاـ يكمن يف علم اعباين بأف مفتش العمل

بالرغم من ذلك تنصرؼ إرادة اعباين إذل االعتداء على ىذا اغبق بإغباؽ ضرر و  ،أي اعتداء أو عنف يبارس عليو
أما القصد  ، قد يصل ذلك األمر إذل إزىاؽ روحو أيضاو  ،مستديبةجرحو أو إصابتو بعاىة و  دبفتش العمل يضربو

 دبفتش العمل نتيجة سبتعو هبذه الصفة . واألذىاػباص فيظهر من خالؿ توافر نية إغباؽ الضرر 

االعذارات المخصص و  المساس بإلزامية مسك دفتر المالحظات 9المطلب الثالث
 لمفتشي العمل

قد يعًتضهم شكل آخر من  ، ؽبم قانونا هم باؼبهاـ والصالحيات اؼبخولة مفتشي العمل عند قيام
إال أف شكل اإلعاقة ىذه اؼبرة ال يتعلق دبمارسة اعتداء مادي  إعاقة اقباز مهامهم ،و  اؼبضايقات اليت تفيد عرقلة
أي يف ىذه اغبالة  ، ال دبمارسة اعتداء معنوي اؼبتجسد يف اىانة مفتش العملو  ،القوةو  عن طريق استعماؿ العنف

إمبا بغية التملص من اؼبسؤولية قد يبتنع و  أو العنف االعتداءال تبلغ األفعاؿ أو السلوكات اجملرمة درجة االىانة أو 
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اليت نص عليها اؼبرسـو  ، إمساكهاالسجالت اليت ألـز القانوف و  اؼبستخدـ عن تقدًن ؼبفتش العمل الدفاتر
السجالت اػباصة اليت يلتـز هبا و  احملدد لقائمة الدفاتر 1996مارس  06اؼبؤرخ يف  98-96التنفيذي رقم 

اؼبتعلق دبفتشية العمل ال سبس  03-90غَت أف اؼبسؤولية اعبنائية اؼبقررة يف ظل القانوف رقم ، اؼبستخدموف وؿبتواىا
خصيصا االعذارات الواجب فتحو و  وإمبا زبص فقط دفًت اؼبالحظات ، السجالتو  عدـ مسك صبيع الدفاتر

ؤدي إذل ربقق جريبة اؼبساس ـبالفتو ي ، يقع على عاتق اؼبستخدـ التزامافمسك ىذا الدفًت يعترب  ، ؼبفتش العمل
تكيف على أهنا ـبالفة مستوفية عبميع  ، عذارات اؼبخصص ؼبفتش العملاالو  بإلزامية مسك دفًت اؼبالحظات

 أخَتا الركن اؼبعنوي )الفرع الثالث(.و  ، اؼبادي )الفرع الثاين(الركن و  ،بداية بالركن الشرعي )الفرع األوؿ( ، أركاهنا
 الركن الشرعي الفرع األول9

 اؼبشار إليو أعاله قائمة الدفاتر 98-96لقد حدد اؼبشرع من خالؿ اؼبادة الثانية من اؼبرسـو التنفيذي رقم 
إال أف القاعدة التجريبية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  517دبحتواىا أيضاو  السجالت اػباصة اليت يلـز هبا اؼبستخدـو 

قد خاطبت اؼبستخدـ بالعقاب عند عدـ وجود أو عدـ تقدير الدفًت اؼبنصوص  ، 03-90من القانوف رقم  25
على أنو:" يعاقب بغرامة  03-90من القانوف رقم  25حيث نصت اؼبادة  من نفس القانوف 08عليو يف اؼبادة 

أعاله أو على عدـ  08دج على انعداـ الدفًت اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  2000إذل  500 مالية تًتاوح ما بُت
ىذا ما هبعل  ، دج " 400.000إذل  100.000تقديبو.و يف حالة العود تصبح الغرامة اؼبالية تًتاوح ما بُت 

اؼبالحظات و  ذاراتمن ىذا القانوف هبـر ويعاقب عدـ وجود أو عدـ تقدير الدفًت اػباص باإلع 25نص اؼبادة 
 مسك بقية الدفاتر ـدد بأف اؼبساءلة اعبنائية بشأف عيف حُت قب ، اليت يوجهها مفتش العمل إذل اؼبستخدـ فقط

اؼبتضمن عالقات العمل  11-90من القانوف رمث  154السجالت قد خصها اؼبشرع بنص من خالؿ اؼبادة و 
االعذارات و  تلف السلوكات اؼباسة بدفًت اؼبالحظاتووجود نص جزائي خاص دبعاقبة ـب!  ، اؼبشار إليو سابق

 اغبماية يف ؾباؿ العمل.و  يبُت األنبية الكبَتة اليت يوليها اؼبشرع عبانب الرقابة  اؼبوجهة من قبل مفتش العمل
 الركن المادي9 الفرع الثاني

أو تقدًن الدفًت   على ارتكاب سلوكُت سلبيُت يبساف بوجود 03-90من قانوف رقم  25عاقبت اؼبادة 
اؼبالحظات على أنو " وبرر مفتشوا العمل و  من نفس القانوف واليت نصت 08اؼبنصوص عليو يف ظل اؼبادة 

التنظيم اؼبتعلقُت بالعمل اؼبعموؿ و  الكتابية واالعذارات  وؿباضر اؼبخالفات كلما عاينوا تقصَتا يف تطبيق التشريع
يدوف مفتشوا  ، ربرير إحدى الوثائق اؼبذكورة يف الفقرة السابقة مالئمةيقدروف حسب كل حالة مدى و  ، هبما
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موقع من طرفهم يفتحو و  العمل اؼبالحظات واالعذارات اليت يقدموهنا يف إطار فبارسة وظيفتهم يف دفًت مرقم
ىذه فمن خالؿ   ، يتعُت عليو أف يقدمو إليهم يف أي وقت بناء على طلبهم"و  اؼبستخدـ خصيصا ؽبذا الغرض
االعذارات اؼبقدمة و  مسك دفًت خاص يتضمن ـبتلف اؼبالحظات لـز كل مستخدـاؼبادة نالحظ بأف اؼبشرع قد أ

من القانوف رقم  25بالرجوع إذل نص اؼبادة و  ،يوقع من قبلهمو  على أف  يرقم ىذا الدفًت ، من قبل مفتشي العمل
 د يف  مظهرين نبا: عدـ وجود دفًت اؼبالحظاتبُت لنا بأف السلوؾ اإلجرامي يف ىذه اعبريبة قد يتجستي 90-03

 االعذارات عند طلبو )ثانيا(.و  أو عدـ تقدًن دفًت اؼبالحظات ، االعذارات )أوال(و 
 االعذاراتو  عدم وجود دفتر المالحظات -أوال

كل مستخدـ مسك دفًت خاص يدوف فيو مفتش   ، اؼبتعلق دبفتشية العمل 03-90ألـز القانوف رقم 
فمثال إذا الحظ  ، اإلعذارات اليت يوجهها إذل اؼبستخدـ يف إطار فبارسة الوظيفةو  العمل ـبتلف اؼبالحظات

 ، التنظيمية اؼبتعلقة بالوقاية الصحية واألمن  وطب العملو  مفتش العمل وجود تقصَت أو خرؽ لألحكاـ التشريعية
دـ إعذارا باالمتثاؿ إذل التعليمات ويعطيو أجال وبدد مدتو مفتش العمل لكي يضع حدا يقـو ويوجو للمستخ

طلب من اؼبستخدـ الدفًت اػباص العمل يف نطاؽ ما ىو ـبوؿ لو و  فإذا حضر إذل موقع518لذلك التقصَت
فإنا اكتشف بأّف ىذا األخَت دل ىبصص أبدا دفًت أو سجل لذلك فإف ىذا السلوؾ  ، باؼبالحظات واالعذارات

 .03-90من القانوف رقم  25يو النص اػباص للمادة قا اللتزاـ قانوين يعاقب عليعد خر 
 من قبل مفتش العمل  االعذارات عند طلبوو  عدم تقديم دفتر المالحظات -ثانيا

يقدـ اؼبستخدـ على ارتكاب الصورة الثانية من صور السلوؾ السليب اجملـر واؼبعاقب عليو   يف ىذه اغبالة
اإلعذارات إذل و  اؼبتمثلة يف عدـ تقدًن دفًت اؼبالحظاتو  ،03-90من القانوف رقم  25من خالؿ نص اؼبادة 

إاّل أّف ىذا األخَت يبتنع  ، فتحو من قبل اؼبستخدـو  مفتشي العمل عندما يطلبوف اإلطالع عليو بالرغم من وجوده
ىذا ما يعرقل من مهمة مفتش العمل قد يكوف ذلك لعدة أسباب كتلقي اؼبستخدـ عدة إعذارات و  ،عن تقديبو

إصالح ما سبت ـبالفتو قبل ربرير ؿبضر و  ومالحظات يكوف فيها مقيد بآجاؿ ؿبددة يكوف فيها ملـز باالمتثاؿ
  مفتش العمل من تقدًن ىذا الدفًت إليو لكي يتمكن من اإلطالع عليو عدـ القياـ بتنفيذ ما يطلبوو  ،اؼبخالفة

من نفس  25العقوبة اؼبقررة يف ظل اؼبادة و  وبالتارل تسليط عليو اعبزاء ، يعرض اؼبستخدـ للمساءلة اعبنائية
تلف تلك السلوكات بالرفع من قيمة ىذه الغرامة عند تكرار ـب اجملسدة يف الغرامة اؼبالية مع تشديد العقوبة  القانوف

 السلبية.
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 الركن المعنوي 9 الفرع الثالث
 ،اإلعذارات اػباص دبفتشية العمل من جرائم العرقلةو  تعترب  جريبة اؼبساس بإلزامية مسك دفًت اؼبالحظات

من خالؿ اذباه إرادة الفاعل إذل االمتناع عن القياـ  ، ىي من اعبرائم العمدية اليت تقـو على توافر القصد اعبنائيو 
 ويف ىذه اعبريبة يتجسد القصد العاـ يف علم اؼبستخدـ بضرورة، بفعل أو التزاـ أمر بو القانوف مع علمو بذلك

يف  ، إلزامية فتح دفًت خاص دبفتش العمل يدوف فيو ـبتلف اؼبالحظات واالعذارات اؼبوجهة إليو أي اؼبستخدـو 
أو  ، إال أف إرادة ىذا األخَت تتجو كبو عدـ فتح ىذا الدفًت أصال ، فبارسة مهاـ الرقابة اؼبخولة لو قانونا إطار

يقـو بفتحو لكنو يبتنع عن تقديبو ؼبفتش العمل عندما يطلب االطالع عليو. غَت أف القصد العاـ غَت كايف وحده 
 ، الذي يكمن يف نية الفاعل اليت يهدؼ إليهاو  ،يف ىذه اعبريبة بل يشًتط توافر كذلك القصد اعبنائي اػباص

غاية يف  ، صالحياتو اليت يبنحها لو القانوفو  ياـ دبهامواؼبتمثلة يف ىذه اعبريبة يف عرقلة مفتش العمل عن القو 
 التملص من تلك االلتزامات اليت تفرضها عليو األحكاـ القانونية والتنظيمية يف ىذا اجملاؿ.

 التشغيل غير المشروع لليد العاملة9 المبحث الخامس
متكاملة للعماؿ ضد التشغيل غَت أقر اؼبشرع اعبزائري على ضوء اؼبنظومة القانونية للعمل ضباية جنائية 

حيث سبثلت ىذه اغبماية يف وضع نصوص قانونية عديدة ذبـر ـبتلف االنتهاكات اليت ترد على  ، اؼبشروع ؽبم
قيود خاصة الذي تضمن أحكاـ و  ، عالقات العملاؼبتضمن  11-90من خالؿ القانوف رقم  ، تشغيلهم

باعتبار أف   ، بظروؼ وشروط خاصة تستجيب ؼبقاييس العملبتشغيل بعض الفئات العمالية أين هبب إحاطتها 
النساء أيضا. غَت أّف و  فئة القصر  التشغيل غَت مشروع لليد العاملة قد يبتد ليشمل باإلضافة إذل العمل البالغُت

ا التشغيل غَت اؼبشروع على األحكاـ اعبزائية اؼبنصوص عليه مسألةفيما ىبص غبماية دل يقتصر فقط نطاؽ ىذه ا
من بينها  ، شمل مواضيع أخرى ال تقل أنبية عما تناولناه سابقاإمبا امتد ليو  ، يف ظل قانوف عالقات العمل

حيث تكفل اؼبشرع أيضا بتنظيم ىذا النوع من عالقات العمل  ، موضوع التشغيل غَت اؼبشروع للعماؿ األجانب
 1981يونيو  11اؼبؤرخ يف  10-81م القائمة بُت اؼبستخدـ والعامل كشخص أجنيب من خالؿ القانوف رق

الذي يهدؼ إذل تنظيم شروط تشغيل العمالة األجنبية وفقا  ، اؼبتعلق بشروط تشغيل العماؿ األجانب
الحتياجات التنمية الوطنية. ومن بُت اؼبواضيع اؽبامة اليت تتعلق كذلك بظاىرة التشغيل غَت اؼبشروع لليد العاملة 

من  05الذي اعتربه اؼبشرع يف اؼبادة  ، غبقو يف الضماف االجتماعي ستيفائواىي مسألة توظيف العامل دوف 
يف نفس الوقت تعد من بُت االلتزامات الرئيسية و  ،العمل من اغبقوؽ األساسية اليت تثبت للعاملعالقات قانوف 

باعتباره أف الضماف االجتماعي أحد صور اغبماية االجتماعية اليت نص عليها  ، اليت تقع على عاتق اؼبستخدـ
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أيا كانت العالقة اليت تربطهم و  ، يا كاف قطاع النشاط الذي ينتموف إليودستور واليت يستفيد منها العماؿ أال
إرساء نظاـ جزائي اىتم القانوف ب لذلك، التزاماتو  فهي يًتتب عنها حقوؽ ، ىيئة الضماف االجتماعيو  باؼبؤمن

عدة مواضيع أخرى زبص  إذل جانب  ، مستقل يتكفل دبعاقبة اؼبكلفُت بالضماف االجتماعي عند ـبالفة أحكامو
إال أنو سوؼ نكتفي بدراسة مسألتُت ىامتُت نبا: التشغيل غَت مشروع  ، مسألة التشغيل غَت مشروع لليد العاملة

التشغيل غَت مشروع للعماؿ و  ،اف االجتماعي )اؼبطلب األوؿ(للعماؿ خرقا ألحكاـ التكليف القانوين للضم
 .األجانب )اؼبطلب الثاين(

التشغيل غير المشروع للعمال خرقا للتكليف القانوني بالضمان  9المطلب األول
 االجتماعي

أنظمة وآليات خاصة و  ىيكلة قائمة بذاهتا ربكمها قوانُتو  يعرؼ الضماف االجتماعي بأنو منظومة قانونية
بعض التشريعات اػباصة و  هبا مستقلة عن اؼبنظومة اليت زبضع ؽبا اؼبنازعات اليت وبكمها القانوف العاـ

 العمل. من بينها قانوف519األخرى
اليت كاف اؽبدؼ منها واحد يتجلى يف و  و لقد تعددت ىي تلك القوانُت اؼبتعلقة بالضماف االجتماعي

 لذلك أقر اؼبشرع تشريع، للعامل بصفة خاصةو  للفرد بصفة عامةالوصوؿ إذل توفَت أكرب قدر فبكن من اغبماية 
الذي حدد من خاللو  520اؼبعدؿ واؼبتمم 1983يوليو سنة  02اؼبؤرخ يف  14-83ىو القانوف رقم و  خاص أال

اؼبعنويوف اؼبكلفُت بنظاـ و  عيوفيأي األشخاص الطب ، التزامات األشخاص اؼبكلفُت يف ؾباؿ الضماف االجتماعي
أيا كانت الطبيعة القانونية لعالقة العمل أو مدهتا أو  ، الذين يستخدموف عامال أو أكثر ، االجتماعي التأمُت
غبساهبم و  كذلك األشخاص الذين يبارسوف نشاطا معينا  ، سواء كاف ذلك يف القطاع العاـ أو اػباصو  ،شكلها

القانوف على عاتقهم عدة التزامات يف  حيث رتب ىذا ، إف دل يستخدموا عماال أجراءو  اػباص أيا كاف نوعو حىت
خصص نصوص جزائية تعاقب عن خرؽ أي التزاـ و  ،ىيئة الضماف االجتماعي على حد سواءو  مواجهة  العامل

اليت تضمن مشروعية تشغيل العامل يف إطار عالقات العمل فيما ىبص حقو يف التأمُت  ، من ىذه االلتزامات
ويف ظل  ، دراستنا للطابع اػباص للحماية اعبنائية اليت أقرىا يف ىذا اجملاؿ جل تسهيلأإال أنو ومن  ، االجتماعي

                                                           
انظرA عشايبو سميرة،  تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي،  مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون فرع التنمية  -  519

 .78،  ص9789-9788الوطنية،  كمية الحقوق والعموم السياسية،   جامعة مولود معمري،  الجزائر،  
بالقانون  Aالمتعمق بالتزامات المكمفين في مجال الضمان االجتماعي المعدل والمتمم :?@8يوليو سنة  79لمؤرخ في ا ;8-:?القانون رقم  - 520
ج ر عدد  ;977 نوفمبر :8المؤرخ في  <8-;7القانون رقم و  ، <?@8المتضمن قانون المالية لسنة =?@8ديسمبر@9المؤرخ في >8-=?رقم 
 .;977لسنة  9<
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عترب موضوع اإلخالؿ هبا هبسد جريبة واحدة تتعلق بنفس سوؼ ن، تعدد النصوص القانونية الواجب االلتزاـ هبا
الشرعي للجريبة  اإلطار أي الضماف االجتماعي غَت أنو زبتلف من حيث النص التجريبي ىذا ما يعرب عنو بالركن

القصد و  ،طبيعة التزاـ اؼبخالف يف كل نص وىو ما يعرؼ بالركن اؼبادي للجريبة )الفرع الثاين(و  ،)الفرع األوؿ(
 اعبنائي اؼبكوف ؽبا اجملسد يف الركن اؼبعنوي للجريبة )الفرع الثالث(.

 الركن الشرعي للجريمة9  الفرع األول
فهو يف جوىره تكييف قانوين للفعل اجملرد من  ، الركن الشرعي للجريبة بالصفة غَت اؼبشروعة للفعل يعرؼ

 خالؿ نص قانوين.
ن االلتزامات اؼبكلف هبا اؼبستخدـ يف ؾباؿ مة بالتشغيل غَت مشروع خرقا اللتزاـ والنصوص التجريبية اؼبتعلق

من  41حيث نصت اؼبادة ، خالف من قبل ىذا األخَتاؼب الضماف االجتماعي زبتلف باختالؼ ؿبل االلتزاـ 
ألف دج عند إخالؿ  20آالؼ إذل  10على تسليط عقوبة الغرامة اليت تًتاوح ما بُت  521 14-83القانوف رقم 

وعند عدـ دفع الغرامة اليت توقعها ىيئة الضماف االجتماعي عليو  ، اؼبستخدـ بااللتزامات الواردة يف ىذا القانوف
يئة الضماف ؽبالقانوف  فأجاز ، بعد استنفاد كل طرؽ التحصيلو  أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها 03يف ظرؼ 

تسلط على اؼبخالف عقوبة الغرامة اؼبشار و  االجتماعي برفع دعوى أماـ احملكمة اليت تأمر باسًتداد اؼببالغ اؼبستحقة
دل يقم بانتساب العماؿ الذي يشغلهم لديو يف عاقبت نفس اؼبادة ويف فقرهتا الثانية كل مستخدـ و  ،إليها أعاله

ألف دج عن   20آالؼ إذل  10عقوبة الغرامة اليت تًتاوح ما بُت ىبضع ل، الضماف االجتماعي يف اآلجاؿ احملددة
أما يف حالة العود فلقد  ، أشهر أو بإحدى العقوبتُت فقط 06كل عامل دل ينسبو واغببس أيضا من شهرين إذل 

ألف دج عن كل عامل  50ألف إذل  20كل مستخدـ بالغرامة اؼبالية من   الثة من نفس اؼبادةقبت الفقرة الثعا
 شهرا. 24وعقوبة اغببس من شهرين إذل  ، غَت منتسب

عن النص تعرب  قبد بأف ىذه األخَتة  ، 14-83من القانوف رقم  41فمن خالؿ استعراض ؿبتوى اؼبادة 
ـ دفع الغرامات اليت توقعها ىيئة الضماف االجتماعي على اؼبستخدـ خالؿ ائية الناذبة عن عدناعب للمسؤوليةالعاـ 
 ، نتيجة إخاللو بالتزاـ أو أكثر من االلتزامات اؼبكلف هبا من قبل ىذا القانوف ، أشهر من تاريخ تبليغو بذلك 03

ىذا ما يربز نوع آخر من اعبزاء الذي توقعو ىيئة الضماف االجتماعي إذل جانب اعبزاء اعبنائي اؼبوقع من طرؼ 
القانوف ؽبيئة الضماف االجتماعي صالحية توقيعو على  أعطىالذي يتجلى يف " اعبزاء اإلداري" حيث و  ،احملكمة

سواء تعلق األمر بعدـ التصريح ،ند اإلخالؿ هبااالجتماعي ع اؼبكلفُت بااللتزامات اػباصة يف ؾباؿ الضماف
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،أو اغفاؿ اؽبيئة اؼبستخدمة ذكر العامل 522بالنشاط أو االخالؿ بالزامية االنتساب اذل ىيئة الضماف االجتماعي 
 .523ارتكاب مغالطات يف مبلغ األجور اؼبصرح هبايف التصريح باالجور أو تعمدىا 

 العامل أيضاو اذباه ىيئة الضماف االجتماعي و ت ىو واجب عليكما أّف التزاـ اؼبستخدـ بدفع االشًتاكا
عاقبت امتناع صاحب ، 524اؼبعدلة 14-83من القانوف  42حيث اف اؼبادة  ، يستوجب العقاب عند اػبالؿ بو

يوما  15من نفس القانوف أي خالؿ  21العمل عن دفع االشًتاكات خالؿ اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
يوما التالية ؼبرور كل  15خالؿ و  كل ثالثة أشهر مدنية عندما يستخدـ اؼبكلف اقل من عشرة عماؿالتالية ؼبرور  

إذا كاف ىذا األخَت يستخدـ أكثر من تسعة عماؿ يتجلى ذلك من خالؿ احتجازه بغَت حق قسط  ، شهر
غبالة العود اجملسدة اعبزائري قد قاـ برسم حدود  واؼبشرع  دج عن كل عامل. 1000اشًتاؾ العامل بدفع غرامة 

مكرر اليت عربت  عن  42يف تكرار ـبالفة االلتزامات اؼبنصوص عليها يف ظل ىذا القانوف من خالؿ نص اؼبادة 
عشرة  12ىذه اغبالة عندما يكوف صاحب العمل ؿبال لتوقيع إحدى العقوبتُت الواردة يف ىذا القانوف خالؿ 

 ، أين يقيم كل إخالؿ على  حدى ، الصندوؽ للمخالف اإلعذار الذي وجهو وشهرا السابقة لإلنذار أ
 14-83اؼبتمم للقانوفو  اؼبعدؿ 17-04باإلضافة إذل ذلك فلقد أىل القانوف رقم  .525 وتضاعف العقوبة أيضا

التنظيم اؼبتعلقُت بالضماف و  معاينة ـبالفات التشريعو  مفتشي العمل ؼبراقبة قياـ اؼبكلفُت هبذه االلتزامات
 38و 36ذبلى ذلك من خالؿ نص اؼبواد  ، إذل جانب أعواف اؼبراقبة اؼبرخص ؽبم القياـ بذلك  االجتماعي

 .17-04مكرر من القانوف 
 للجريمة المادي الركن9  الثاني الفرع

يعرب السلوؾ اؼبادي للجريبة عن النشاط االرادي اػبارجي الذي يصدر عن اعباين ليحقق النتيجة االجرامية  
اليت يعاقب عليها القانوف ،فكما يبكن أف يكوف يف صورة ارتكاب فعل وبضره القانوف ،يبكن أيضا أف يتحقق 

ىو أّف أغلب اعبرائم  ، ما سبق ورأيناه عند عدـ القياـ بفعل يأمر بو القانوف.وما يبكن مالحظتو من خالؿ 
الذي يتجلى يف امتناع اؼبستخدـ عن دفع الغرامات اؼبوقعة    اؼبرتكبة يف ىذا اإلطار تأخذ صورة السلوؾ السليب

وأيا   ، من قبل ىيئة الضماف االجتماعي يف اآلجاؿ احملددة نتيجة عدـ تنفيذه اللتزاـ أو أكثر أيا كاف نشاطو

                                                           
 .;8-:?قانون رقم المن  :8 و <7ين تراجع الماد -  522
 .;8-:?من القانون رقم  مكرر=8و  =8 ينتراجع الماد -   523
  .;8-:?من القانون رقم  9;راجع المادة  -  524
 .;8-:?مكرر من القانون رقم  9;راجع المادة  -  525
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حيث تتجلى ىذه  ، فإقدامو على ذلك يعرضو للمساءلة اعبنائية ، طبيعيا أو معنوياكانت صفتو شخصا 
 االلتزامات فيما يلي:

 التصريح بالنشاط9 -أوال 
يلتـز كل صاحب عمل بعنصر التصريح بالنشاط لدى ىيئة الضماف االجتماعي اؼبختصة إقليميا خالؿ 

حيث هبب أف يقـو بالتصريح لدى وكالة التأمينات االجتماعية الوالئية يف اؼبقاطعة  ، أياـ التالية للشروع فيو 10
فهذا  ، إذا كاف األجَت يبارس نشاطا آخرا يتقاضى عليو أجرة رب عمل آخرو  ،اليت توجد فيها مؤسستو أو نشاطو

الجتماعية بتكوينو ملف يتم تسجيل العماؿ لدى وكالة التأمينات او  ،األخَت ىبضع لنفس إجراءات التصريح أيضا
قانوف رقم من ال 07 م يضم صبيع الوثائق الالزمة لذلك.و ىذا االلتزاـ نصت عليو اؼبادة خاص لكل واحد منه

االؼ دج تضاؼ اليها 05االخالؿ بو يعرض اؼبكلف بو اذل دفع اذل ىيئة الضماف االجتماعي قدرىا 83-14
 باؼبئة عن كل يـو تأخَت.20نسبة 

 ة االنتساب9إلزامي -ثانيا
ينسب إذل ىيئة الضماف االجتماعي وجوبا كل األشخاص الذين يبارسوف نشاطا مأجورا أو غَت 

كما أف طالب االنتساب اعتربه القانوف تصريح   ، ومهما كاف قطاع النشاط أو طبيعة العقد أو مدتو، 526مأجور
إف دل يستخدموا عماال و  بالنشاط بالنسبة لألشخاص الذين يبارسوف غبساهبم اػباص نشاطا أيا كاف نوعو حىت

ي من الضماف االجتماع دينللمستفيفأصحاب العمل ملموف بتوجيو طلب االنتساب ، 527ؼبمارسة نشاطهم
من القانوف رقم 10.وتتكفل ىيئة الضماف االجتماعي كذلك وطبقا لنص اؼبادة أياـ اليت تلي توظيفهم 10خالؿ 

باؼبئة عن كل شهر من 20دجعن كل عاـ دل يتم انتسابو مضافة اليها 1000بتحصيل غرامات قدرىا 83-14
 التأخَت.

 التصريح باألجور9 -ثالثا
ؽبيئة الضماف  اظبياكشفا   ، يوما اؼبوالية لكل سنة 30يلـز القانوف أصحاب العمل بتوجيو خالؿ 

كذا و  ،آخر يـو من األشهر الثالثة األخَتة لكل سنةو  يتضمن أظباء األجراء واألجور اؼبتقاضاة يف أوؿ االجتماعي
أين يبُت فيها األجور  ، "LADASحيث يطلق على ىذه الوثيقة اسم "  ، مبالغ االشًتاكات اؼبستحقة

ويذكر رب العمل يف ىذه الوثيقة أيضا: اسم كل  ، مل من كل سنةاؼبتقاضاة من أوؿ يـو عمل إذل آخر يـو ع
                                                           

عمى أنو A" ينسب وجوبا كذلك كل األشخاص الذين يمارسون نشاطا مينيا غير مأجور ميما  ;8-:?من القانون رقم  ?7نصت المادة  -  526
 كان قطاع النشاط،  تحدد عند االقتضاء أصناف المنتسبين وكيفيات االنتساب وشروطيا عن طريق التنظيم.
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مبلغ وعاء  و  عدد أياـ العملو  ،خروجو من العملو  تاريخ دخولوو  ،رقمو يف الضماف االجتماعيو  عامل
باؼبئة من 15خولت ؽبيئة الضماف االجتماعي فرض غرامة قدرىا 14-83من القانوف رقم 16و اؼبادة االشًتاؾ.

 باؼبئة عن كل شهر من التأخَت. 05مبلغ االشًتاكات عند االخالؿ بالزامية التصريح باألجور يضاؼ اليها نسبة 
 دفع االشتراكات9 -رابعا

ل عامل القسط والذي يتمثل يف أف يقتطع عند دفع الراتب الشهري لك ، ىو التزاـ يتحملو اؼبستخدـ
يوما اؼبوالية لثالثة أشهر األوذل من دفع الراتب ىذا  30اؼبستحق لفائدة صندوؽ الضماف االجتماعي خالؿ 

واحتجاز اؼبستخدـ لديو أقساط االشًتاؾ الذي ىو  ، أما لغَت األجراء فيكوف الدفع سنويا ، 528بالنسبة لألجراء
من القانوف رقم  42ة يرسم النموذج القانوين للجريبة اؼبعاقب عليها يف ظل اؼباد ، ملـز بأدائها شهريا أو سنويا

83-14 . 
 للجريمة الركن المعنوي9 الفرع الثالث

 اؼبتعلقة بإخالؿ اؼبكلفُت بااللتزاماتاف اعبرائم اؼبعاقب عليها من خالؿ نصوص  التجرًن والعقاب اؼبرتبطة و 
اذباه العامل وىيئة الضماف االجتماعي تعترب من قبيل اعبرائم العمدية بالرغم من  اؿىذا اجمل يف  اؼبفروضة عليهم 

اعبنائي  دصيتحقق الق أف اؼبشرع دل وبدد من خالؿ ىذه النصوص صفة العمد ،ألف يف ىذا النوع من اعبرائم 
 تو إذل قياـ بذلك عن وعيما داـ الفاعل قد وجو إراد ، اه القانوف بنص جزائيى اعباين دبجرد إخاللو بإلتزاـ ضبلد
مثال خرقو لاللتزاـ القانوين الذي يفرض عليو دفع الغرامة اليت توقعها ىيئة  ، علم بالعناصر اؼبكونة للجريبةو 

أشهر من تاريخ تبليغو نتيجة إخاللو بالتاـ أو أكثر من االلتزامات اؼبشار إليها  03الضماف االجتماعي يف ظرؼ 
 بأف وبتجز لديو أقساطها عن غَت وجو حق. االشًتاكات أو امتناعو عن دفع ، أعاله

 التشغيل غير المشروع للعمال األجانب9 المطلب الثاني
 529ؽبجرة بصفة عامة مع السياسة الوطنية ومع الوضع االقتصادي للبالد اؼبهاجر إليها أيضااترتبط سياسة 

األحكاـ اليت ربد من تشغيل األجانب و  على ىذا األساس تضع ـبتلف التشريعات العاؼبية اؼبقارنة بعض القيود
ؽبذا عمل  ، احملافظة على أمن واستقرار الدولة أيضاو  لديها هبدؼ ضباية اليد العاملة الوطنية من اؼبزاضبة األجنبية

لى تنظيم مسألة تشغيل اليد العاملة األجنبية من خالؿ سن ع ، كغَته من التشريعات األخرىو  التشريع اعبزائري
والذي تضمن شروط تشغيل  1981يونيو  11اؼبؤرخ يف  10-81تشريع خاص بذلك يتجسد يف القانوف رقم 

                                                           
528  -  A8-:?من القانون رقم  98،?8،  <8راجع المواد;. 
529  -  Aانظر Alain Coeuret et Eisabeth Fortis ,op.cit ,p :433         
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اؼبتضمن قانانوف اؼبالية 2015يوليو 23اؼبؤرخ يف 01-15اؼبعدؿ مؤخرا دبوجب األمر رقم  العماؿ األجانب
وط احملدد لشر  1986نوفمرب  11اؼبؤرخ يف  276-86حيث قيد الحقا اؼبرسـو رقم  ، 2015التكميلي لسنة 

 اؽبيئات العمومية اؼبعدؿو  اؼبؤسساتو  صاحل الدولة واعبماعات احملليةتوظيف اؼبستخدمُت األجانب يف م
 مت تنظيم مث ، عدـ وجود يد عاملة وطنية مؤىلةو  عملية تشغيل األجانب باحتياجات التنمية الوطنية530اؼبتممو 

 2008يونيو  25اؼبؤرخ يف  10-08تنقلهم باعبزائر من خالؿ القانوف رقم و  مسألة دخوؿ األجانب وإقامتهم
مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات  ، 531تنقلهم بوو  إقامتهمو  اؼبتعلق بشروط دخوؿ األجانب إذل اإلقليم اعبزائري

العقاب اؼبًتتب و  لقد اىتم اؼبشرع اعبزائري دبوضوع التجرًنويف ىذا السياؽ ، 532الدولية أو اتفاقات اؼبعاملة باؼبثل
 10-81مػػػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػداخل الوطن خاصة من خالؿ الق األجنبيةعن ـبالفة األحكاـ اؼبنظمة لتشغيل العمالة 

موزعة على  ، ىذا ال يبنع من وجود نصوص جزائية أخرى وإف كانت قليلة نوعا ما ، إال أ ، اؼبشار إليو أعاله
اعبزائية يف ىذا اإلطار قيامها يكوف مرتبط بالضرورة بوجود نص  اؼبسؤوليةو  ،باقي القوانُت اؼبعاعبة ؽبذا اؼبوضوع

 عنصر أو ؾبموعة من العناصر رعي للجريبة )الفرع األوؿ(جزائي هبـر واقعة معينة ىذا ما يعرؼ بالركن الش
 ، مصاحل ؿبمية قانونا ما يكوف الركن اؼبادي للجريبة )الفرع الثاين( السلوكات اإلرادية اليت تشكل اعتداء علىو 

 لث(.لركن اؼبعنوي للجريبة )الفرع الثاإرادة آشبة ىذا الذي يعرب عنو باو  صادرة عن علم
 الركن الشرعي للجريمة9 الفرع األول

تشغيل العماؿ  لقد تعددت ىي النصوص اعبزائية اليت تعاقب على ـبتلف السلوكات اؼبخالفة لقواعد
 .533اليت أحاطت بغالبية مراحل التشغيل غَت مشروع ؽبذه الفئة ، األجانب

جسده اؼبشرع بصفة عامة من  ، ائرز يف اعب األجنبيةوالنطاؽ التجريبي للتشغيل الغَت مشروع لليد العاملة 
 اؼبتمثلة فيما يلي: ، 10-81خالؿ سلسلة من النصوص اعبنائية اليت تضمنها القانوف رقم 

 كل ـبالفة تثبت اليت شددت عقوبة 2015اؼبعدلة دبوجب قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  19نص اؼبادة  
اػباصة بتشغيل أي عامل أجنيب يكوف ملزما و  ،10-81ىذا التشريع أي القانوف رقم  بأحكاـتكوف متعلقة و 

                                                           
المحدد لشروط توظيف المستخدمين االجانب في مصالح الدولة والجماعات المحمية  =?@8نوفمبر  88المؤرخ في  =<9-=?رقم   المرسوم -  530

مؤرخة  :=ج ر عدد ، ;977أكتوبر  79الممضى في  >8:-;7والمؤسسات والييئات العمومية،  المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 . ;977في أكتوبر 

قامتيم بيا وتنقميم فييا?977يوليو  >9المؤرخ في  88-?7انون رقم الق -  531  =:ج ر عدد  ،،  المتعمق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وا 
 .?977لسنة 
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طبقا ؼبا ىو منصوص عليو يف ظل اؼبرسـو رقم  اؼبؤقت أو رخصةحبيازتو إحدى ىاتُت الوثيقتُت إّما جواز العمل 
 ، احملدد لكيفيات منح جواز أو رخصة العمل اؼبؤقت للعماؿ األجانب1982ديسمرب  25اؼبؤرخ يف 82-510

عاقب ي ، الوثيقتُتمنصب آخر غَت ذلك احملدد يف ىاتُت  أو يعمل يف ، أو يكوف حاجزا لسند سقطت صالحيتو
 عن كل ـبالفة يتم معاينتها.دج 20.000و 10.000تًتاوح ما بُت  بغرامة مالية

يعاقب كل  ، خالؿ بالعقوبات التأديبيةنصت على أنو :" دوف اإل 10-81رقم من القانوف  20واؼبادة 
 ، عامل دبؤسسة أو ىيئة عمومية أو خاصة يتوذل بأوامره أو تعليماتو لألشخاص أو اؼبصاحل اؼبوضوعة ربت إشرافو

 1000بغرامة تًتاوح بُت  ، يص بتشغيل عامل أجنيب غَت حائز جواز أو رخصة العمل اؼبؤقت اؼبطلوبُتالًتخ
يعاقب بغرامة و  ،جوع يالحق اؼبخالف قضائيايف حالة الر و  ،اؼبخالفات اؼبثبتةدج تطبق على قدر عدد 5000و

أشهر أو  06س من شهر إذل دج تطبق على قدر تكرار اؼبخالفة اؼبثبتة باغبب 5000إذل  1000تًتاوح بُت 
   .بإحدى العقوبتُت فقط"

 ، 2015من نفس القانوف اؼبعدلة أيضا دبوجب قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  23ومن خالؿ نص اؼبادة 
عدـ قيامها بإرساؿ اإلشعار بنقض عقد  صاحبة عمل عند كل ىيئةشدد اؼبشرع اعبزائي العقوبة اؼبطبقة على  

يف و  ،لديها إذل مصاحل العمل اؼبختصة إقليميا األجانبقائمة بأظباء اؼبستخدمُت من  إرساؿالعمل أو عدـ 
مالية تًتاوح بُت غرامة فرض ب ، من نفس القانوف 22و 21اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 

 .534اؼببلغ عند تكرار اؼبخالفة ةفمع مضاع ، دج10.000و5.000
السلوكات احملددة يف ظل و  فلقد رظبت النموذج القانوين للجرائم ، 10-81من القانوف رقم  24أما اؼبادة 

اؼبتضمن  1978غشت سنة  05اؼبؤرخ يف  12-78من القانوف رقم  208و 201و 200و 08و 37اؼبواد 
إال  ، اؼبتضمن عالقات العمل 11-90الذي مت إلغاؤه دبوجب القػػػػػانوف رقػػػػػػػم ، القانوف األساسي العاـ للعماؿ

 من قانوف العقوبات اؼبعدؿ 302عاقبت العامل األجنيب اؼبفشي لألسرار اؼبهنية باإلحالة إذل أحكاـ اؼبادة  أهنا
وضعت  ، من ىذا القانوف 25يف حُت أف اؼبادة 535اؼبتمم واليت أشرنا إليها عند دراسة جريبة إفشاء األسرارو 

من ىذا  25نصت اؼبادة  حيث ، القانوف يقـو دبخالفة أحكاـ قاعدة عامة تعاقب كل عامل أجنيب يتجرأ أو
غرامة تًتاوح بُت على أنو:" يعاقب العامل األجنيب الذي ىبالف أحكاـ ىذا القانوف ب 10-81القانوف رقم 
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دوف اإلخالؿ  ، فقط شهر واحد أو بإحدى العقوبتُتو  ياـأ 10وح بُت باغببس ؼبدة تًتادج و  5000و 1000
 ذ ضده".دارية اليت قد تتخباإلجراءات اإل
الحظنا من خالؿ حبثنا ىذا بأف النطاؽ التجريبي للمسؤولية اعبزائية اؼبتعلق بظاىرة التشغيل غَت  ناغَت أن

تنقل و  إقامةو  اؼبنظم ألحكاـ دخوؿ 11-08يبتد ليشمل كذلك القانوف رقم  ، مشروع للعماؿ األجانب
منو اليت عاقبت أية مؤسسة تقـو 49وإف كاف ذلك يتجلى يف نص وحيد يتمثل يف اؼبادة  ، األجانب يف اعبزائر

دوف  ، دج 800.000إذل  200.000بدفع غرامة من  ، بتشغيل أجنيب موجود يف وضعية إقامة غَت قانونية
 .536اإلخالؿ بأحكاـ التشريع اؼبنظم لتشغيل األجانب يف اعبزائر

 للجريمةالركن المادي 9 الفرع الثاني
 التنفيذ الفعلي يتكوف الركن اؼبادي بصفة عامة من ؾبموعة أنشطة يقـو هبا اإلنساف اعباين يستعملها يف

ىي متعددة  ، كات اؼبادية اليت ينطبق عليها النموذج القانوين للنصوص اعبزائية اؼبشار إليها أعالهالسلو و  ،للجريبة
أو  ، قد يكوف ىذا األخَت يف صورة فعل يبنعو القانوف ، توحبد ذا\حبيث يبكن اعتبار كل سلوؾ لوحده جريبة 

 لذلك يبكن تلخيص ـبتلف ىذه النشاطات اؼبادية فيما يلي: ، يكوف يف صورة عدـ القياـ بفعل أمر بو القانوف
 لتصريح بممارسة العمللتشغيل العامل األجنبي دون حيازتو  -أوال
و  19  عن سلوؾ التشغيل دوف حيازة ترخيص  ؼبمارسة العمل من خالؿ اؼبادتُت ب اؼبشرع اعبزائرييعاق

على التصريح ؼبمارسة العمل إلزامية حصولو على  األجنيبعرّب عن حيازة العامل و  ،10-81من القانوف رقم 20
كما أف ىذه اعبريبة تقـو يف حق صاحب العمل   ، اؼبتمثلُت يف جواز العمل اؼبؤقت أو رخصة الوثيقتُتإحدى 

أو تكليفو بعمل يف منصب آخر غَت  ، الذي يقـو بتشغيل عامل أجنيب حاصل على سند سقطت صالحيتو
كما أف ربمل اؼبسؤولية اعبنائية يف ؾباؿ التشغيل دوف ليهما أعاله.وارد يف ىاتُت الوثيقتُت اؼبشار إاؼبنصب ال

ستخدـ فقط،وامبا سبتد اذل كل عامل مهما كاف يتمتع داخل اؽبيئة بسلطة االشراؼ  ترخيص ال تقتصر على  اؼب
يقـو بأي سلوؾ يساىم يف تشغيل عامل أجنيب ال وبوز على ترخيص مع امكانية تعرضو للجزاء التأدييب يف حدود 

العمل اؼبؤقت ؼبدة تقل عن  دولية أو وضعيةما ينص عليو النظاـ الداخلي ،باستثناء تعلق األمر حبالة ابراـ اتفاقية 
   .10-81من القانوف رقم  09يوما طبقا لنص اؼبادة 15

 

                                                           
عمى  أنوA "دون المساس بأحكام التشريع المنظم لتشغيل األجانب، فإن تشغيل مؤسسة ألجنبي في 88-?7من القانون رقم  @;نصت المادة -  536

 دج".77.777?إلى  977.777وضعية إقامة غير قانونية يعرضيا لدفع غرامة من 
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 01-70من القانون رقم  11و 10مخالفة أحكام المادة  -ثانيا
من ىذا القانوف بضرورة إشعار مصاحل  21لقد ألـز القانوف كل ىيئة مستخدمة من خالؿ نص اؼبادة 

ساعة كما يلتـز ىذا األخَت بإعادة جواز  48بكل نقض عقد عمل لعامل أجنيب خالؿ  ، العمل اؼبختصة إقليميا
 15اليت تقـو وجوبا بإرساؽبا إذل مصاحل العمل اؼبختصة إقليميا خالؿ  ، العمل اؼبؤقت أو رخصتو غلى ىذه اؽبيئة

ىيئة مستخدمة تشغل  قد ألزمت بدورىا كل 22كما أف اؼبادة ،  537عشرة يوما على األكثر من تاريخ نقض العقد
 ، أشهر األوذل من كل سنة 03بوضع خالؿ 538عماال أجانب سواء كانوا ملزمُت جبواز العمل اؼبؤقت أوال

على أف تقـو بإرساؽبا إذل مصاحل العمل  ، قائمة بأظباء اؼبستخدمُت األجانب لديها ، وبعنواف السنة السابقة
 اؼبختصة إقليميا.

يتجلى يف  ، 10-81من القانوف  23قب عليو من خالؿ نص اؼبادة إذف إف السلوؾ اإلجرامي اؼبعا
 ،من نفس القانوف 22و 21االمتناع عن القياـ بإحدى االلتزامُت ويف حدود اآلجاؿ احملددة يف ظل اؼبادتُت 

أو عدـ إرساؿ القائمة السنوية اليت تضم أظباء األجانب  ، اؼبتمثلُت يف : عدـ إرساؿ إشعار بنقض عالقة العملو 
 539اؼبستخدمُت من قبل اؽبيئة اؼبستخدمة إذل مصاحل العمل اؼبختصة إقليميا.

 01-70من القانون رقم  14و 13مخالفة أحكام المادة  -ثالثا
قانوين للسلوؾ يكوف النموذج ال ، اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للعماؿ 12-78بإلغاء القانوف رقم 
يقتصر على قياـ العامل األجنيب بإفشاء األسرار اؼبهنية اػباصة  ، من ىذا القانوف 24اؼبعاقب عليو يف ظل اؼبادة 

بعد اطالعو على اؼبعلومات أو الوثائق اليت ىو ملـز بعدـ البوح هبا أو التصريح عنها  ، باؽبيئة اليت يشتغل لديها
-81من القانوف رقم  03باستثناء اغباالت اليت نصت عليها اؼبادة  ، ؤىل لو تقنياحبكم فبارسة للعمل اؼب ، للغَت
يكوف ذلك  ، أين أجازت للهيئة اؼبستخدمة تشغيل عماؿ أجانب ال يتمتعوف باؼبستوى التقٍت اؼبطلوب ، 10

اؼبتصفُت بصفة الالجئُت كذلك األشخاص و  ،عندما يتعلق األمر برعايا دولة أبرمت معها اعبزائر معاىدة أو اتفاقية
 السياسيُت.

                                                           
 .87-8?من القانون رقم  98راجع المادة  -  537
اعاله،   ?7عمى أنو A" يستثنى من التزام برخصة العمل المؤقت المنصوص عمييا في المادة  87-8?من القانون رقم  @7نصت المادة  - 538

المجموعة ثالثة  العمال االجانب المدعون بصفة استثنائية لمقيام بأعمال ال تتجاوز مدة خمسة عشر يوما، ودون أن يتجاوز حاصل مدد الحضور
 أشير في السنة..."

539
 .87-8?من القانون رقم  99راجع المادة  -  
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من  25أما بالنسبة للسلوكات اؼبادية اليت تنبثق عليها النموذج القانوين للجريبة اؼبعاقب عليها يف ظل اؼبادة 
عرب عنها جبميع السلوكات أو النشاطات اؼبادية اؼبخالفة و  ،فاؼبشرع دل وبددىا بصفة دقيقة ، نفس القانوف

سواء تلك اليت تتعلق بالًتخيص أو البيانات أو تعدد الوظائف أو العمل لدى ىيئة  10-81ألحكاـ القانوف رقم 
تاركا بذلك اجملاؿ مفتوحا أماـ  تشغيل غَت اؼبعنية يف الًتخيص أو عدـ تقدًن رخصة العمل عندما تطلب منو،

 لقواعد العامة.ىذا ما يدفعو إذل التوسع يف تفسَت ىذا النص بالرغم من أف ذلك يتعارض وا ، القاضي
 تشغيل العامل األجنبي الموجود في صيغة إقامة غير قانونية9 -رابعا

إقامة احملدد لشروط دخوؿ و  11-08وف رقممن القان 49لقد جـر اؼبشرع اعبزائري من خالؿ اؼبادة 
سلوؾ تشغيل أي عامل أجنيب من قبل أية ىيئة أو مؤسسة ؼبا يكوف يف  ، األجانب إذل اعبزائر وتنقلهم فيها

شروط اػباصة باألشخاص و  حيث تعترب إقامة األجنيب غَت شرعية عند ـبالفة أحكاـ ، وضعية إقامة غَت قانونية
 . الرابعو  يف فصليو الثالث 11-08اليت نظمها القانوف رقم  ، األجانب سواء كانوا مقيمُت أو غَت مقيمُت

 الركن المعنوي للجريمة9 الفرع الثالث
بل البد من ربقق  ، ال يكفي لتقرير اؼبسؤولية اعبنائية أف يصدر عن اعباين سلوؾ إجرامي ذو مظهر مادي

 الركن اؼبعنوي الذي يعرب عن النية داخلية أو الباطنية اليت يضمرىا اعباين يف نفسو.
اليت يكفي لقيامها توافر  ، تعد من قبيل اعبرائم العمدية واعبرائم اؼباسة بظروؼ تشغيل العماؿ األجانب

فيكتفي إذف علم الفاعل دبوضوع اغبق اؼبعتدى عليو  ، القصد اعبنائي العاـ دوف اغباجة إذل ربقق نتيجة معينة
و باعتبار أن ، انصراؼ إرادتو السليمة إذل ارتكاب الفعل اإلجراميو  ، ومدى خطورتو على مصلحة وبميها القانوف

ومن أجل توافر صفة العمد لدى اعباين هبب ، إذا انتفت اإلرادة انعدمت اؼبسؤولية اعبنائية يف اعبرائم العمدية
رغم ذلك يقـو بتعيينو و  ،إثبات من جهة اؼبستخدـ بأنو يعلم بأف من يطلب العمل لديو ىو شخص أجنيب

 ، إال أنو يقدـ على تشغيلو ، غَت مشروعة علمو بأنو شخص أجنيب متواجد داخل الًتاب الوطٍت بطريقة وأ540لديو
أما من جهة العامل األجنيب هبب أف يثبت علمو بأف البلد الذي عبأ إليو قد خصص منظومة قانونية تنظم مسألة 

 غَت أف إرادة ىذا األجنيب تتجو إذل خرؽ أحكامها وقواعدىا. ، تشغيل العماؿ األجانب
 
 

                                                           
540  - AانظرAlain Coeuret et Elisabeth Fortis, op.cit, p : 439       
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الضرورية قبل و  ألـز صاحب العمل بضرورة عمل التحريات الالزمة ، والقضاء الفرنسي يف ىذا اإلطار
وعربت ؿبكمة النقض الفرنسية بأنو من الضروري أف  ، استخداـ أي عامل للتأكد من وجوده بطريقة شرعية أو ال

فمجرد ارتكاب سلوؾ  ، فمن خالؿ ذلك يعلم بأنو أجنيب ، يستعلم اؼبستخدـ عن جنسية من يقـو بتعيينو
 .541قياـ اؼبساءلة اعبنائية يف حقوو  ،يكفي لتوافر القصد اعبنائي األجنيبل غَت اؼبشروع التشغي

                                                           
541 - Aانظر       Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, op. cit, p :440 
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 ةالمتابع اجراءات:  الثاني الفصل
 إجراءاتؾبموعة من القواعد القانونية احملددة لسبل و  إذلجرائم العمل كغَتىا من اعبرائم األخرى زبضع 

سواء تلك اؼبعاقب عليها يف ظل تشريع  ـبالفة متعلقة هبذا اجملاؿ أواؼبتابعة اؼبطبقة على كل من ارتكب جنحة 
الوصوؿ  إذلو اليت هتدؼ  ،نصوص عليها يف ظل قانوف العقوباتلك اؼبتأو  ،لقوانُت اػباصة اؼبكملة لو العمل و ا

و لتجسيد ذلك على أرض . للحقيقة عن طريق تطبيق القانوف على من خرؽ أحكامو دبخالفة قواعده اآلمرة  
 ألعوافاينة و ضبط مثل ىذه اؼبخالفات مع ةتشية العمل مهماؼبتضمن مف 03-90الواقع عهد القانوف رقم 

متخصصوف يتمتعوف بصفة الضبطية القضائية يف جرائم ؿبددة دبجاؿ اختصاصهم، يطلق عليهم اسم " مفتشي 
إال  أف البحث و التحري عن مثل ىذه اؼبخالفات،  إذلالعمل " عن طريق القياـ بإجراءات أو لي ة هتدؼ 

من اعبرائم ال يكوف مطلقا، باعتبار أف اؼبشرع اعبزائري قد أجاز كذلك اختصاصهم النوعي دبعاينة ىذا النوع 
لضباط الشرطة القضائية القياـ بضبط ىذه اعبرائم نظرا لتمتعهم باختصاص نوعي عاـ ، يقضي بتخويلهم سلطة 

 ال تقتصردبا فيها تلك اؼبتصلة بإطار العمل و التشغيل. و مباشرة صبيع الصالحيات و بشأف صبيع أنواع اعبرائم 
، فقط األو لي ة اليت يقـو هبا أعواف و ضباط الشرطة القضائية اإلجراءاتاؼبتابعة بصفة عامة على ـبتلف  إجراءات

هات القضائية، اليت تتجلى من جهة يف ربريك الدعوى العمومية األحكاـ اؼبتبعة أماـ اعبو تضم أيضا القواعد  إمناو 
خرؽ وجود  إذلاليت تشَت  ،" ؿباضر اؼبعاينات "  بالواقعة اؼبعاينة بواسطة  إخطارىابعد من قبل النيابة العامة 

عرض الدعوى أماـ اعبهة القضائية اليت تراىا و  الالزمة  اإلجراءاتلقياـ دبختلف لألوامر القانوف أو نواىيو ، 
عن الضرر الناتج عن  مناسبة للبث  يف القضية اؼبعروضة عليها ، و من جهة أخرى تنظيم حق اؼبطالبة بالتعويض

القواعد اؼبتبعة  إذل، باإلضافة  الضرر اؼبًتتب عنهاعبردية أماـ القضاء اعبزائي عن طريق االدعاء اؼبدين أمامو عبرب ا
للفصل يف الدعوى من قبل احملكمة اعبزائية، أين تكف ل قانوف اإلجراءات اعبزائية بتنظيم ـبتلف ىذه اؼبراحل بنص و 

حُت صدور حكم هنائي يف  إذلو الن ظم اليت جيب االلتزاـ هبا منذ وقوع اعبردية ،  اإلجراءاتعلى ؾبموعة من 
من ارتكبها، و اؼبراحل اليت سبر  هبا الدعوى  علىموضوعها، فهو ينظم سبل التحري و البحث عن اعبردية و 

بطرؽ من بينها تلك اػباصة  جراءاتإالعمومية و الدعوى اؼبدنية التبعية، و مرحلة احملاكمة و كل ما يتعلق هبا من 
مل ما قلناه من خالؿ التطر ؽ بداية سالط عن يف األحكاـ الصادرة عنها . لذلك  موضوع  إذلنحاوؿ ربليل ؾبج

 اإلجراءاتمث دراسة األحكاـ و ،( لقة دبجاؿ العمل )اؼببحث األو ؿاألشخاص اؼبؤىلوف ؼبعاينة اعبرائم اؼبتع
  بحث الثاين ( .اؼبالقضائية اؼبتعلقة هبا )
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 الجرائم المتعلقة بمجال العمل  المؤهلون لمعاينة األشخاص: األولالمبحث 
التوفيق بُت مصاحل تبدو و كأهنا متعارضة  إذلن خالؿ نصوصو م يسعىيعد تشريع العمل من القوانُت اليت 

اػبروج عن أحكامو يكوف أمرا  إذلسعي أي طرؼ من أطراؼ العالقة القانونية و احتماالت على كبو أو آخر، 
انونية و األساسية أين تكوف ـبالفة األحكاـ الق متوقعا، حيث يعترب عنصر اؼبدة خاصة من أحد عناصرىا

تبة عن النتائج السلبية اؼبًت  إف  أخرىيومي ا تقريبا ىذا من جهة، و من جهة  اإلخالؿ والتنظيمية عجرضة للخرؽ 
سبس   إمناال نقتصر يف الغالب على طريف عالقة العمل فقط، و  وانُت اؼبكم لة لو قـبالفة أحكاـ قانوف العمل و ال

باإلنتاج  و االقتصاد  األضرارمصاحل اجملتمع أيضا ، سواء كاف ذلك بالتأثَت السليب على صفة و سالمة العم اؿ أو 
،  إليهاغاية يهدؼ للقوانُت و التشريعات العمالية تكوف لو بالضرورة الوطٍت كذلك. و اؼبشر ع من خالؿ  سن و 

جدي ة تطبيقها يتوقف قباح أو فشل ىذه الغاية  ضع بقصد تنفيذىا، و على مدى دقة ألف نصوص القانوف تو 
ا القانوف ، وضع نظاما خاصا يضمن من خاللو تطبيق أحكاـ ىذ إذلىذا ما دفعو ربقيقها،  إذلاليت يسعى 

الرقابة و الس هر على احًتاـ تلك األحكاـ اذل جهاز متخصص يسم ى بػ" مفتشي ة العمل "  ةلى يف توكيل مهميتج
ز الرقايب أو مثلما يسميو البعض بػ" جهاز تفتيش العمل " فبثلة يف شخص مفتشي العمل ، حيث يعترب اعبها

عالقات العمل، غَت أنو و حرصا على انتظاـ عالقة  إطاريف معاينة اؼبخالفات اؼبرتكبة الرئيسي اؼبكلف بضبط و 
العمل و دديومتها و مجسايرة ؼبقتضيات اؼبصلحة االجتماعية العليا، أىل القانوف أشخاصا آخرين اذل جانب 
مفتشي العمل ؼبعاينة ىذه اعبرائم سواء كاف ذلك لتمتعهم باالختصاص العاـ و نقصد بذلك ضباط الشرطة 

 إذلىذا ما سنحاوؿ شرحو من خالؿ التطرؽ  .ظفُت مكل فُت بضبط ـبالفات خاصة ارىم مو القضائية ، أو باعتب
دراسة مفتشية العمل كجهاز ؾبس د يف شخص مفتشي العمل ) اؼبطلب األوؿ ( ، مث ربديد بعض اؼبوظفُت 

 اآلخرين اؼبختصُت دبعاينة جرائم العمل ) اؼبطلب الثاين ( .

  ( les inspecteurs du travail)مفتشي العمل :  المطلب األول
أكد واقع تطبيق أحكاـ التشريعات العمالي ة بصفة عامة ، اغباجة و الضرورة اؼبلحة اذل وجود مراقبة لتنفيذ 

دية قواعدىا ذبعلها بذل للتأكد من إلتزاـ أصحاب العمل هبا ضمانا لتحقيق الغاية  يف نفس الوقت ،و ك فعالة و ؾبج
تند على وجود ، ىذا األمر اس 542األمور تقتضي أف يتم خرؽ ىذه األحكاـ يف أي غبظةألف  طبيعة  إصدارىامن 

، جهة متخصصة تتوذل ذلك ذبلت يف  إنشاءمستمرة  و بدوره ىذا النوع من الرقابة تطلب نظاـ رقابة دائمة و 

                                                           

.                                                                     205ص  المرجع السابق  ،  أنظر:  يوسف الياس،-542                 
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اجملاؿ  عمد على سن  و اؼبشرع اعبزائري مواكبة منو للمقتضيات الدولية اؼبعموؿ هبا يف ىذا .مفتشية العمل " "
   القانوف رقم بُت  ما  قانونية خاصة بتنظيم ىذا اعبهاز أي مفتشية العمل اليت توزعت أحكاـعدة نصوص و 

سابقا ، و اؼبرسـو  إليهمااؼبتعلق دبفتشية العمل اؼبشار  03-90اؼبتضمن عالقات العمل و القانوف رقم 90-11
، 543و اؼبتعلق بتنظيم اؼبفتشية العامة للعمل و سَتىا  2005سنة يناير  06اؼبؤرخ يف  05-05التنفيذي رقم 

اذل ذلك مت  من  باإلضافةأين حدد اعبانب التنظيمي و البشري ؽبذا اعبهاز و اؼبهاـ و االختصاصات اؼبخولة لو ، 
عرفوف تخصصوف بالرقابة الذين ياؼبخالؿ ىذه القوانُت ربديد الصالحيات اليت يتمتع هبا و ديارسها األعواف 

اؼبضر ة  اإلجرامية، حيث مت عهم اؼبشرع بسلطات خاصة من أجل ردع ـبتلف السلوكيات 544فتشي العمل " دب"
ة عامة ، على رأسها صالحية ربرير ؿبضر معاينة اؼبخالفات ، و دل يكتفي بذلك بأمن و سالمة العامل بصف

غَت أف ذلك ،فحسب بل أقر ؽبم ضباية مزدوجة مدنية و جزائية سبجكنهم من مزاولة مهامهم بكل طالقة و أرحيية  
فتها . و لتوضيح ـبتلف عدـ ـبالات اليت جيب عليهم التقي د هبا و دل دينعو من تكليفهم ببعض الواجبات و االلتزام

دراسة أربعة عناصر مهمة ىي : تنظيم جهاز مفتشية العمل ) الفرع  إذل، ارتأينا التطرؽ أعاله  إليهااؼبسائل اؼبشار 
و القوة ) الفرع الثالث ( ، تهمياألوؿ(، صالحيات مفتشي العمل ) الفرع الثاين ( ، التزامات مفتشي العمل و ضبا

 .رة من قبل مفتشي العمل ) الفرع الرابع ( ية للمحاضر احملر الثبوت
 تنظيم جهاز تفتيش العمل  :الفرع األول

عالقات العمل و  َتورةسدديومة و على اقتضت اؼبصلحة االجتماعية من اؼبشرع اعبزائري حرصا منو 
التضامن االجتماعيُت ، أف يهتم باعبانب التنظيمي ؼبفتشية العمل مواكبة منو للجهود الدولية اؼبكر سة يف ىذا 

 03-90طبقا ألحكاـ اؼبادة الرابعة الفقرة الثانية من القانوف رقم  أخرىاجملاؿ ىذا من جهة ، و من جهة 
اؼبتعلق بتنظيم مفتشية  05-05دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم  اإلطار، مت  ربديد ىذا  545اؼبتضمن مفتشية العمل 

اىتم  03-90ؾبس دا بذلك التنظيم اؽبيكلي و البشري ؽبذه اؽبيئة ، كما أف القانوف رقم  وسَتىاعامة للعمل 
واله اؼبشرع بدوره بتحديد اؼبهاـ و الوظائف اليت زبتص هبا مفتشية العمل ، و ىذا ما يربر االىتماـ الكبَت الذي أ

األنظمة العم الية .غَت أنو و قبل التطرؽ نفيذ و احًتاـ قواعد التشريعات و اعبزائري ؼبوضوع الرقابة و الشهر على ت
جيزة بنشأة فكرة تفتيش لو و  بصفة و اإلحاطة، علينا أوال إليهاأشرنا و دراسة ـبتلف العناصر اليت سبق لنا  إذل

                                                           
المؤرخة  04و المتعمق بتنظيم المفتشية العامة لمعمل و سيرىا، ج ر عدد  2005يناير سنة  06المؤرخ في  05-05المرسوم التنفيذي رقم - 543

 . 2005يناير 09 في  
المعدل و المتمم. 00-90من القانون رقم  04راجع المادة - 544 
. 00-90لفقرة الثانية من القانون ا 04راجع المادة  - 545 
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التطور التارخيي لتفتيش    ةلذلك سوؼ نستعرض بداي .لذي كر س يف ىذا اجملاؿ الكبَت االعمل و االىتماـ الد ورل 
مفتشية مث مهاـ  ،) ثانيا (البشري ؼبفتشية العمل م اؽبيكلي و دراسة التنظي إذلبعد  فيماو سنتطرؽ ، ) أوال (العمل 

 ) رابعا( .وظائف مفتشية العمل  أخَتاو  ثالثا ( ،مل)الع
 العمل لتفتيش التاريخي التطور -أوال

لية ، وجود أجهزة متخصصة استدعى موضوع الرقابة على حسن تنفيذ و تطبيق األحكاـ و القواعد العما 
تتكفل بذلك ، ىكذا كاف ميالد أجهزة تفتيش العمل يف أوروبا مع أواخر القرف اؼباضي ، و لقد جاء تتوذل و 

دليل على مدى أمهية التفتيش و  إالاألخَت ما ىو  االىتماـ الدورل بتفتيش العمل مبك را نسبيا . أين كاف ىذا
 .546دوره البارز يف ضماف حسن تنفيذ األحكاـ اؼبنظمة لعالقات العمل و ظروفو 

و ذبلى ىذا االىتماـ اؼببكر يف انعقاد عدة مؤسبرات  دولية ، اليت تناولت البحث و اؼبناقشة يف قضايا 
 "زيوريخ"، و مؤسبر ضباية القوى العاملة الذي انعقد يف 1890ة خاصة دبجاؿ العمل ، كمؤسبر برلُت اؼبنعقد سن

، حيث أصدرت ىذه اخل...1900سنة  "باريس"اؼبنعقد كذلك يف ، و مؤسبر ضباية القوى العاملة  1897سنة 
ة توصيات أكد ت من خالؽبا على أمهية عنصر تفتيش العمل كتنظيم الـز  و لقد لقي  .جيب تطبيقواؼبؤسبرات عد 

العمل الدورل ، حيث أصدر مؤسبر 547تفتيش العمل االىتماـ الدورل الكبَت خاصة مع قياـ منظمة للعمل الدولية 
 1947ثالثُت سنة ، أين أقر اؼبؤسبر يف دورتو ال 1923من سنة  ابتداءالعديد من التوصيات بشأف تفتيش العمل 

( بشأف تفتيش العمل  82و التوصية رقم ) ،( اػباصة بتفتيش العمل يف التجارة و الصناعة  81 )االتفاقية رقم 
اكتملت فيو   1950( حي ز التنفيذ سنة 81رقم )، و بدخوؿ االتفاقية اخليف اؼبناجم و اؼبؤسسات النقل...

الوقت الدستور الدورل لك ذو أصبحت ىذه األخَتة منذ مصادقة العدد اؼبطلوب من الدوؿ األعضاء عليها ، 
 لتفتيش العمل .

العمل ناؿ اىتماما نسيب على اؼبستوى العريب أيضا ، ذبلى ذلك بصدور اتفاقية عربية و موضوع تفتيش 
مواد منها ؼبوضوع تفتيش ، أين خصصت ثالثة  1966( الصادرة سنة 01ؼبستويات العمل و ىي االتفاقية رقم )

جانب  إذل، اإلسكندريةالعريب يف دورتو اػبامسة اؼبنعقدة يف  يف مؤسبر العمل 1976تكرر األمر ذاتو سنة العمل و 
 اؼبمضاة بشأف تفتيش العمل . 1998( لسنة 19االتفاقية العربية رقم )

                                                           

. 206أنظر يوسف إلياس ، المرجع السابق ، ص  - 546 
مى كل دولة أن توجد نظاما مشتركا لمتفتيش نصت المادة الحادية و األربعون الفقرة التاسعة من دستور منظمة العمل الدولية عمى أنو :" ع -547

 تشرك فيو النساء لضمان تنفيذ القوانين و أنظمة العمل ".
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، و 1962ىيئة األمم اؼبتحدة سنة  إذلأما على اؼبستوى الوطٍت، فالبداية تتجلى يف انضماـ اعبزائر 
عدة منظمات فرعية تابعة ؽبا على رأسها منظمة العمل الد ولية ، أين يتوجب على كل عضو من  إذلانتساهبا 

لك اليت تفرض عليها وضع نظاـ خاص بالتفتيش يف تاهتا العمل هبا و احًتامها خاصة أعضائها تسري عليو اتفاقي
 06اؼبؤرخ يف  03-90رقم أماكن العمل  حيث تقرر تأسيس جهاز لتفتيش العمل يف اعبزائر بصدور القانوف 

يوليو  10اؼبؤرخ يف  11-96م اؼبتضمن مفتشية العمل اؼبعد ؿ  و اؼبتمم دبوجب األمر رق 1990فرباير 
اؼبتضمن تنظيم اؼبفتشية العامة  1990يوليو  14اؼبؤرخ يف  209-90رقم مث صدر اؼبرسـو التنفيذي ،1996

اؼبتضمن القانوف  1991فرباير  16اؼبمضى يف  44-91تاله اؼبرسـو التنفيذي رقم و   548للعمل و سَتىا 
وزارية مشًتكة  مت  إمضاء عد ة قرارات اإلطار، كما أنو و يف ىذا 549األساسي اػباص اؼبطبق على مفتشي العمل 

اؼبتضمن اغبدود  1990سبتمرب  20الضماف االجتماعي كالقرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبمضى يف عن وزارة العمل و 
 06، و القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبمضى يف 550اؼبفتشات  اغبضرية للعمل و مكاتب التفتيش العمل  اإلقليمية

يوليو الذي تضمن تنظيم دورة تكوين نظري و تطبيقي لفائدة اؼبفتشُت الرئيسيُت للعمل الذين وظ فوا عن طريق 
يناير سنة  06و يف  .الشأف  هبذا إمضاءىامث  أخرىجانب عد ة قرارات  إذل  551مسابقة على أساس الشهادة 

يف مادتو  ىة العامة للعمل و سَتىا الذي ألغاؼبتعلق بتنظيم اؼبفتشي 05-05صدر اؼبرسـو التنفيذي رقم  2005
يف التنظيم سواء أعاله ، الذي كشف عن وجود عد ة نقائص  إليواؼبشار  209-90م ػػػػػػاؼبرسـو التنفيذي رق 39

ؿبيطها، و اليت شكلت حاجزا يف  إذلبالنظر  أومفتشية العمل يف فبارسة مهامها، بالنسبة لألىداؼ اؼبرجو ة من 
قد تاله صدور عد ة قرارات وزارية مشًتكة كالقرار  05-05كما أف اؼبرسـو التنفيذي رقم   .إليهاأداء اؼبهاـ اؼبخو لة 

فتشيات اعبهوية و تنظيمها و اختصاصها الذي حيدد عدد اؼب 2005غشت  16الوزاري اؼبشًتؾ اؼبمضى يف 

                                                           

 48مؤرخة في   29المتضمن المفتشية العامة لمعمل و سيرىا ، ج ر عدد  4990يوليو  44المؤرخة في  209-90المرسوم التنفيذي  -548  
 . 4990يوليو 

المتضمن القانون االساسي الخاص المطبق عمى مفتشي العمل ، ج ر  4994فبراير  46الممضى في  44-94المرسوم التنفيذي رقم  -549
 . 4994فبراير  20مؤرخة في  08عدد
المتضمن الحدود االقميمية المفتشيات الحضرية لمعمل و مكاتب تفتيش العمل ، ج  4990سبتمبر  20القرار الوزاري المشترك الممضى في  - 550

 . 4990نوفمبر  44في مؤرخة  48ر عدد 
المتعمق بتنظيم دورة تكوين نظري و تطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين لمعمل الذين وّظفوا عن  2002يوليو  06القرار الوزاري الممضى في  -551

 . 2002اكتوبر  02مؤرخة في  65طريق متسابقة عمى أساس الشيادة ، ج ر عدد 
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 2006يناير  18، و القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبمضى يف  552و كذلك تنظيم مفتشية العمل للوالية  اإلقليمي
                                                                       .                              اخل...553الذي حيدد تنظيم اؼبفتشية العامة للعمل يف اؼبكاتب

  العمل لمفتشية والبشري الهيكلي التنظيم-ثانيا
اعبانب التنظيمي ؽبذه ،اؼبتعلق بتنظيم اؼبفتشي ة العامة للعمل و سَتىا  05-05اؼبرسـو التنفيذي رقم نظ م 

حيث نص ت اؼبادة الثالثة من ،اؽبيئة بشقيو اؽبيكلي و البشري يف فصلو الثاين من خالؿ القسم األو ؿ و الثاين منو 
العامة للعمل ربت سلطة اؼبفتش العاـ للعمل ىياكل مركزية و على أنو " تشمل اؼبفتشية  05-05اؼبرسـو رقم 

 ىياكل غَت فبركزة " .
 :   554للهياكل اؼبركزية للمفتشية العامة للعمل فهي تضمفبالنسبة 

تتكفل دبتابعة اعبانب التقٍت و باؼبراقبة الواسعة مديرية العالقات اؼبهنية و مراقبة ظروؼ العمل اليت  -
 . 555أيضا

لعامة مديرية اإلدارة و التكوين اؼبكل فة بإدارة الوسائل و اؼبوارد اؼبادي ة و البشرية لسَت مصاحل اؼبفتشية ا -
 . 556للعمل

مديريات فرعية ، فمديرية العالقات اؼبهنية و مراقبة ظروؼ العمل و كل مديرية ربتوي بدورىا على عد ة 
قات اؼبهنية ، اؼبديرية الفرعية للتقييس و اؼبناىج أين حددت اؼبديرية الفرعية العالمديريات فرعية ىي :  03تضم 
 اإلدارة. أما مديرية 557اؼبهاـ اؼبكلفة هبا كل مديرية فرعية 05-05من اؼبرسـو رقم  09و  08و  07اؼبواد 

ديرية الفرعية إلدارة الوسائل اؼبديرية الفرعية للتكوين مديريات فرعية ىي : اؼب 03التكوين فهي تضم بدورىا و 
رسـو من نفس اؼب14و  13و  12والوثائق و اؼبديرية الفرعية لإلعالـ اآلرل و اإلحصائيات ، حيث تكفلت اؼبواد 

 . 558بتحديد اؼبهاـ اؼبوكلة لكل مديرية فرعية أيضا 

                                                           
المحدد لعدد المفتشيات الجيوية و تنظيميا و اختصاصيا االقميمي و تنظيم مفتشية  2005غشت  46القرار الوزاري المشترك الممضى في  - 552

 . 2005نوفمبر  20مؤرخة في  75العمل لموالية ، ج ر عدد 
 49ي مؤرخة ف 09المحدد لتنظيم المفتشية العامة لمعمل في مكاتب، ج ر عدد  2006يناير  48القرار الوزاري المشترك الممضى في  -  553

 .2006فبراير 
 .05-05من المرسوم التنفيذي رقم  04راجع المادة  - 554

555
 .05-05من المرسوم التنفيذي رقم  05راجع المادة  -  

556
 .05-05من المرسوم التنفيذي رقم  40راجع المادة  -  

557
 .05-05من المرسوم التنفيذي رقم  09، 08، 07المواد راجع  -  

558
 .05-05من المرسوم التنفيذي رقم  44، 40، 42 :الموادراجع  -  
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، يساعده يف ذلك رئيساف  559حيث تعمل ىذه اؽبياكل و توجو و تسَت ربت إشراؼ اؼبفتش العاـ للعمل
اليت تستدعيها ضرورات  األخرىللدراسات يكلفاف دبهمة التحليل و التلخيص باإلضافة إذل بعض اؼبهاـ اؼبؤقتة 

اؼبديرين رؤساء اؼبكاتب اؼبكل فوف بالدراسات إذا تطلب األمر ذلك ، أين ال ديكن ، و يجساعد نواب  560اؼبصلحة 
، حيث حيدد تنظيم  اؼبفتشية 561مناصب يف كل مديرية فرعية  04أف تتجاوز عدد اؼبناصب اؼبخصصة لكل فئة 

زير اؼبكل ف باؼبالية و السلطة اؼبكل فة العامة للعمل يف مكاتب دبوجب قرار مشًتؾ بُت الوزير اؼبكلف بالعمل و الو 
 .أربعة مكاتب يف كل مديرية فرعية إذلبالوظيفة العمومية ، يف حدود مكتبُت 

 : 562فتشية العامة للعمل فهي تضم اؼبأما اؽبياكل غَت اؼبمركزة اػباصة ب 
الختصاصها مفتشيات جهوية للعمل اؼبكلفة دبهمة تنشيها عمل مفتشيات العمل للوالية التابعة  -

 . 563االقليمي و تنسيقو و تسيَته و مراقبتو
مفتشيات العمل للوالية اليت زبتص يف الدرجة األوذل بتنشيط و مراقبة فبارسات مفتشي العمل  -

للنشاطات اؼبًتتبة عن اؼبهاـ و الصالحيات اؼبخو لة ؼبفتشية العمل دبوجب التشريع و التنظيم ، اذل جانب 
 564. 05-05من اؼبرسـو التنفيذي  24ادة نص ت عليها اؼبتكفلها بعد ة مهاـ أخرى 

 مكاتب مفتشية العمل . -
و سلطة أشخاص مؤىلوف لذلك، فعلى مستوى  حيث تعمل ىذه اؽبياكل غَت اؼبمركزة ربت إشراؼ

اؼبفتشيات اعبهوية للعمل يوجد اؼبفتش اعبهوي للعمل يساعده مفتش جهوي مساعد ، الذى يلقى بدوره 
. أما على  05-05من اؼبرسـو  23و  22اؼبساعدة من قبل ثالثة رؤساء مصاحل ىذا ما نصت عليو اؼبادتُت 

مفتش عمل للوالية يساعده رئيسُت اذل ثالثة رؤساء مصاحل ، إال أف  مستوى مفتشيات العمل للوالية فيوجد 
تعديلو فحسب أمهية الوالية اؼبعنية ، يتم ذلك دبوجب قرار مشًتؾ بُت اعبانب التنظيمي ؽبذه اؼبفتشيات ديكن 

 حدود مصلحتُت العمومية يفاذل جانب السلطة اؼبكل فة بالوظيفة الوزير اؼبكل ف بالعمل و الوزير اؼبكل ف باؼبالية 
 .من نفس اؼبرسـو  26و  25اؼبادتُت اذل ثالثة مصاحل ، ىذا ما نص ت عليو 
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 أخرىىياكل مركزية و  إذلما ذكرناه سابقا ، ديكننا القوؿ بأف اؼبفتشية العامة للعمل تتفرغ ن و خالصة ع
( مفتشيات جهوية 08غَت مركزية ، ىيكالف مركزياف يسفاف نشاط اؽبياكل غَت اؼبمركزة اليت بدورىا تضم شبانية )

مفتشيات عمل  48للعمل موزعة على اعبزائر و وىراف و بشار و ورقلة و قسنطينة و باتنة و عنابة و تيارت ، 
ة مكاتب زبضع سلمي ا  إذلالية ، للو  اإلقليميةوالئية يقتصر نشاطها و اختصاصها على اغبدود  جانب عد 

مكتبا ، زبتص على مستوى منطقة صناعية أو دائرة إدارية ؿبددة يجشرؼ  27للمفتشية الوالئية للعمل عددىا 
   عليها رؤساء مكاتب .

  العمل مفتشية مهام - ثالثا
 138ؾباؿ عالقات العمل ، حيث نصت اؼبادة تلعب مفتشية العمل عد ة ادوار و زبتص بعدة مهاـ يف 

اؼبتضمن عالقات العمل على أنو " يعاين مفتشوا العمل و يسجلوف اؼبخالفات حياؿ  11-90من القانوف رقم 
أحكاـ ىذا القانوف طبقا لتشريع العمل " ، ىذا اعتبارا أف مفتشية العمل جهاز فعاؿ للتفتيش يقـو دبراقبة حسن 

 عد على فرض اعبزاءات عند وجود ـبالفات ألحكاـ قانوف العمل .تطبيق القانوف و يسا
اؼبتعلق دبفتشية العمل بتحديد مهاـ و اختصاصات ىذه األخَتة  03-90و لقد تكفل القانوف رقم 

 :565السيما يف مادتو الثانية و اليت تتمثل يف ما يلي 
عمل الفردية و اعبماعية و ظروؼ العمل التشريعية و التنظيمية اؼبتعلقة بعالقات ال األحكاـمراقبة تطبيق  -

 .و الوقاية و الصحة و أمن العماؿ
تقدير اؼبعلومات و اإلرشادات للعماؿ و مستخدميهم فيما خيص حقوقهم و واجباهتم و الوسائل  -

 اؼبالئمة أكثر لتطبيق األحكاـ القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمي ة .
 ستخدميهم يف إعداد االتفاقيات أو العقود اعبماعية يف العمل .مساعدة العماؿ و م -
 إجراء اؼبصاغبة قصد الوقاية من اػبالفات اعبماعية و تسويتها . -
 اؼبتعلقة بالعمل و العماؿ و مستخدميهم .تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية  -
ة و التنظيمية اؼبتعلقة بالعمل اعبماعات احمللية بظروؼ العمل دبدى تطبيق النصوص التشريعي إعالـ -

 اقًتاح التدابَت الضرورية لتكييفها و تعديلها .و 
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ارس يف أي مكاف عمل يشتغل فيو أب 03-90من القانوف رقم  03ؼبادة حيث أقرت ا ف تفتيش العمل ديج
باستثناء بعض الفئات من اؼبستخدمُت اليت تقتضي فيها ضروريت الدفاع أو عم اؿ أججراء أو فبتهنوف من اعبنسُت 

  . 566األمن الوطنيُت دخوؿ أي شخص أجنيب عنها 
 وظائف مفتشية العمل   -رابعا

رقايب سليب ، و دل تعد وظيفتو تقتصر على فبارسة  العمل يف وقتنا اغبارل يقـو بدوردل يعد جهاز مفتشية 
السلطة الزجرية فقط ، و إمنا بدأ ىذا اعبهاز يلعب دورا اجيابيا بالغ األمهية يف اغبياة العملية ، و ىو ما يعرب  عن 

دبفتشي  الوظيفة الوقائية اليت ديارسها ىذا األخَت ، و يف نفس الوقت يعترب ىذا الدور أحد مظاىر الذاتية اػباصة
ضماف ربقيق أفضل مستويات االلتزاـ باألحكاـ القانونية اؼبنظمة لعالقات العمل ،  إذلالعمل الذي يهدؼ 

 . 567باإلضافة إذل ضباية العماؿ و ضماف سالمتهم أيضا 
صد سائل سلبية تتجلى يف ر و من أجل بلوغ ىذا اؽبدؼ فجهاز مفتشية العمل ال ديارس مهمة الرقابة بو 

كوف أف ىذه الرقابة ال تضمن وحدىا االلتزاـ بأحكاـ القانوف ، و امنا يسعى   فرض العقوبات فقط اؼبخالفات و
اغبيلولة دوف ارتكاب اؼبخالفة ، باعتباره اغبل  األكثر فعالية لتحري واقع تطبيق األحكاـ القانونية  إذلىذا األخَت 

 و مدى التزاـ أصحاب العمل بتنفيذىا .
 البند األوؿ و الثاين و الثالث من اؼبادة الثالثة ( يف الفقرة األوذل81الدولية رقم ) و لقد أشارت االتفاقية

ر على تطبيق األحكاـ التشريعية الوظيفة التقليدية و السلبية لتفتيش العمل و اؼبتمثلة يف مهاـ الرقابة و السه إذل
 تمتع هبا جهاز تفتيش العمل :أنو من الوظائف اإلجيابية اليت ي إذل أيضاالتنظيمية ، و لقد أشارت و 

ريق كفالة تطبيق األحكاـ القانونية اؼبتعلقة بشروط العمل و ضباية العماؿ أثناء قيامهم بعملهم ، عن ط  -أ
الالزمة فيما خيص حقوقهم و واجباهتم ، السيما  اإلرشاداتؼبعلومات و تزويدىم و تزويد مستخدميهم ا

األحكاـ اػباصة بساعات العمل و األجور و السالمة و الصحة و الًتقية و استخداـ األحداث و تلك 
جانب اطالعهم عن أفضل الوسائل اؼبالئمة لتطبيق ـبتلف  إذل، أخرىاؼبراىقُت و ما يتصل هبا من أمور 

ائري و أخذ بو يف نص اؼبادة األحكاـ القانونية و التنظيمية اؼبطبقة يف ىذا اجملاؿ ، ىذا ما أقر ه اؼبشرع اعبز 
 اؼبشار إليو أعاله . 03-90الثانية الفقرة الثانية من القانوف رقم 

                                                           
 الخاضعين لمقانون األساسي لموظيفة العسكرية و المؤسسات لدواعي أمنية  يستثني القانون من إلزامية تفتيش العمل المستخدمين - 566
 . 242يوسف إلياس ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - 567
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العيوب اؼبوجودة يف التطبيق اليت دل تنص عليها األحكاـ  أوبأوجو النقص إبالغ السلطات اؼبختصة -ب
ادة الثانية من القانوف رقم كذلك و أقره من خالؿ اؼبالقانونية النافذة ، و ىو ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائري  

يف فقرتيها السادسة و السابعة ىذا ما ديتع العمل بوظيفة أخرى و كأنو عُت السلطة يرى و ىو  90-03
يقـو بالتفتيش ما ال تراه ىذه األخَتة من أوجو النقص يف التشريع ، حيث ديكنو بذلك تقدًن التدابَت 

 كي تقـو اعبهات اؼبختصة دبعاعبتها .االقًتاحات الضرورية اليت يراىا مناسبة ، لو 
على اؼبراقبة ىذا ما يؤكد وجود تطور كبَت يف مهاـ التفتيش ، باعتبار أف مفتش العمل دل يعد يقتصر دوره 

طرؼ إجيايب من أطراؼ عالقات العمل ، يتفاعل بشكل اجيايب مع أطرافها،  إذلو رصد اؼبخالفات فقط بل ربوؿ 
لتمكينهم من ربقيق مناخ مالئم لتطبق األحكاـ و األنظمة اؼبفروضة يف ىذا اجملاؿ ، ليس عن طريق الزجر بل عن 

ف ديكنها أف ، و باعتباره يد العوف ؽبم كلما وجد أف تلك الوظائ اإلرشادطريق تقدًن اؼبعلومات و النصح و 
 تساعد األطراؼ على تطبيق أحكاـ القانوف .

 صالحيات مفتشي العمل : الفرع الثاني 
لكي يتمكن جهاز تفتيش العمل اؼبتمثل يف مفتشية العمل من القياـ دبهامو و أدواره اؼبخو لة لو قانونا ، 

 568أسم " مفتشي العمل "وضع تشريع العمل ربت تصرفو موظفوف مؤىلوف و متخصصوف أطلق عليهم القانوف 
و لكي يتمكن مفتش العمل من تنفيذ واجباتو الوظيفية ، جيب أف مت عهم دبجوعة من الصالحيات و السلطات ،و 

مكاف العمل لكي يطلع على واقع و حقيقة تطبيق و االلتزاـ باألحكاـ  إذلاؼبنشأة أو  إذليتمكن أو ال من الدخوؿ 
ىذا اؼبكاف البد  من سبكينو من القياـ  إذل  يتمتع حبق الزيارة . و بعد دخولوالقانونية و التنظيمية ، و ىذا ما جيعل 

ىذا يعرؼ حبق ه يف موقع العمل مع حكم القانوف  دبختلف التحريات و التحقيقات عن مدى مطابقة ما جيد
كما أنو تثبت لو سلطة اؼبطالبة باالطالع على ؾبمل الدفاتر و الس جالت تتجلى ىذه   ،التحري و التحقيق

فيجب عليو أف يكوف قادرا على ازباذ اإلجراء   إذا وجد يف ىذا اؼبكاف ـبالفة األخَتة يف حق االطالع ، و أخَت
الزجر أيضا . إذف فالسلطات اؼبخو لة ؼبفتشي العمل يف ىذا اؼبناسب ؼبعاعبتها و وضع حد  ؽبا لتمتعو بسلطة 

اجملاؿ تتمثل ؾبملها يف : حق الزيارة )أو ال( ، حق التحري و التحقيق ) ثانيا ( ، حق اإلطالع ) ثالثا( ، و سلطة 
 الزجر )رابعا( .
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  (le droit de visite)حق الزيارة  -أوال
مفتشوا العمل بسلطة القياـ بزيارات   03-90ألوذل من القانوف رقم الفقرة ا 05نص  اؼبادة  متعلقد 

أماكن العمل التابعة ؼبهامهم و اليت تندرج يف نطاؽ اختصاصهم اإلقليمي ، من أجل مراقبة تطبيق  إذلمتكررة 
وؿ بأف أماكن العمل ، حيث ديكننا الق إذلو يشمل حق الزيارة حري ة الدخوؿ القواعد القانونية و التنظيمية .

تو يف التفتيش ، و لقد طاؼبدخل الرئيسي لضماف فبارسة سل مكاف العمل ىو إذلضماف حرية دخوؿ اؼبفتش 
اؼبشار إليها أعاله ، كل من يتمتع بصفة مفتش العمل الدخوؿ  05خو لت الفقرة الثانية من نفس اؼبادة أي اؼبادة 

و أشخاص تسري عليهم األحكاـ القانونية و التنظيمية أي مكاف يشتغل في إذليف أي ة ساعة من النهار أو الليل 
يف اؼبشرع بذلك فحسب فلقد أجاز ؽبم كذلك الدخوؿ يف أي اليت يتوجب معاينة تطبيق ، و دل يكد  يف اؼبشرع 

وقت من ساعات العمل ألي ؿبل ذي استعماؿ سكٍت عندما تكوف الورشة أو وسائل اإلنتاج الصناعية أو 
ودة داخلو . ما جيعل ىذا النوع من الزيارات عفوية ربدث دوف سابق إنذار، كما أهنا قد التجارية األخرى موج

( على أن و : " مفتشي العمل 81من االتفاقية الدولية رقم ) 15حيث نص ت اؼبادة  569تكوف نتيجة تقدًن شكوى
األحكاـ القانونية ، فيجب مجلزموف بالتعامل بكل سرية مع مصدر الشكوى اليت زبربىم بعيب يف البجٌت أو ـبالفة 

من  18اؼبادة   نص   اؼبوظف أو فبثلو بأف التفتيش مت  بناًءا على شكوى " ، و ىذا ما أقرتو عليهم عدـ إخبار 
 . 03570- 90ف رقم القانو 

ؿبالت  إذلاؼبشرع اعبزائري مفتش العمل بتقدًن أي وثيقة تبُت صفتو كمفتش من أجل الد خوؿ دل يلـز 
اؼبؤسسة  و من البديهي أف يقدـ يف حالة ما إذا كاف ؾبهوؿ بطاقتو اؼبهنية ، ىذا من جهة و من جهة أخرى فهو 
ال يلتـز بتربير أسباب حضوره ، و ىو غَت مكل ف بأي التزاـ باإلعالـ ، لكن كشف الواقع العملي بأنو غالبا ما 

ضع ربت حضور اؼبستخدمُت أو فبثليهم ، و لكي يتمكن من و ينبو مفتش العمل و يجعلم بزيارتو ، ليضمن بذلك 
( على أن و : " دبناسبة زيارة 81من االتفاقية الدولية رقم ) 12تصرفو بعض الوثائق اؽبامة ، حيث نص ت اؼبادة 

اء قد مفتش العمل /يلتـز ىذا األخَت بإعالـ اؼبستخدـ أو فبثلو حبضوره إال  يف حالة ما حيكم بأف مثل ىذا اإلجر 
 .يجعرقل من فعالية مراقبتو 

 
 

                                                           
 :  Alain coeuret et Elisabeth Fortis , Op.cit , p : 24نظر أ -  569
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 ( le droit d’enquèteحق التحري والتحقيق ) -ثانيا
 اـل يف سبتع مفت ش العمل بسلطة القيإف  حق التحر ي و التحقيق ىو امتداد منطقي للحق السابق، و اؼبتمث

بأف ؼبفتش العمل القياـ  12( يف مادهتا 81بإجراءات التحقيق الضرورية ، حيث تقضي االتفاقية الدولية رقم )
تنف ذ بدقة، بأي فحص أو اختبار أو ربقيق يراه الزما للتحقق من أف األحكاـ القانونية و التنظيمية داخل اؼبشروع 

 و يتعلق األمر بصفة خاصة يف :
 لعماؿ على إنفراد أو حبضور شهود عن صبيع اؼبسائل اؼبتعلقة بتطبيق األحكاـ سؤاؿ صاحب العمل أو ا

 القانونية .
  طلب إحضار أي دفاتر أو سجالت أو وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل اليت تنص  القوانُت أو اللوائح

و أخذ صور أعلى إمساكها للتأكد من مدى مطابقتها لألحكاـ التشريعية باإلضافة إذل إمكانية 
 .مستخرجات منها

 . تنفيذ االلتزاـ بإلصاؽ اإلعالنات اليت تتطلبها األحكاـ القانونية 
  من أجل التعليل بعد إخطار صاحب العمل أو أخذ أو سحب عي نات من اؼبواد اؼبستعملة أو اؼبتداولة

 فبثلو بذلك .
 إليهاالتفاقية الد ولية اؼبشار ما قضى بو اؼبشرع اعبزائري يف ىذا الشأف عم ا نص ت عليو اال خيتلف إطالقا 

ؼبفتشي العمل اغبق يف القياـ بأي فحص أو مراقبة  03571-90من القانوف رقم  06أعاله، حيث خو لت اؼبادة 
مدى احًتاـ القواعد القانونية  أو ربقيق يرونو ضروري ، يكوف ذلك يصب  يف اذباه واحد يتجل ى يف ربديد

 التنظيمية يف إطار عالقات العمل كما مكنهم كذلك القياـ و بصفة خاصة دبا يلي : و 
 أي شخص حبضور شاىد أو بدونو فيما خيص األسباب اليت ؽبا عالقة دبهمتهم . إذل االستماع 
 . أخذ عي نة من أية مادة مستعملة أو من أي منتوج موز ع أو مستعمل هبدؼ ربليلها 
 أو سجل أو وثيقة منصوص عليها يف تشريع العمل و تنظيمو بجغية التحقق طلب اإلطالع على أي دفًت 

 من مطابقتها ، كما ديكن ؽبم استنساخ و استخراج خجالصات منها .
  األمن و شاداتو السيما يف ؾباؿ الوقاية و شخص ـبتص أو دبساعد أو بإر االستعانة عند اغباجة بآراء

 طب العمل .

                                                           
 . 00-90من القانون رقم  06راجع المادة  - 571
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  فبثل العم اؿ أو أي شخص آخر يطلبوف منو أف يرافقهم خالؿ زيارهتم اصطحاب اؼبستخدـ أو فبثلو و
 حبكم سلطاهتم .

  اغبصوؿ من اؼبستخدـ و يف مقر اؽبيئة اؼبستخدمة أو يف أي مكاف عمل ، على صبيع اؼبعلومات اػباصة
 بتطبيق التشريع و التنظيم العمل و ظروؼ فبارستو .

األخَت بأف حق مفتش العمل يف القياـ بالتحقيق يضم جانبُت :جانب   يف  ىذا ما يدفعنا اذل القوؿ
 و آخر أصلي.كالسيكي 

إمكانية معاينة مفتش العمل ؼبختلف تأسيسات اؽبيئة اؼبستخدمة أو السيما تفحص  يتمثل األوؿ يف 
اره بعُت اؼبكاف و موظفُت من اختي إذلأيضا باالستماع  العتاد و اآلالت و ؿبطات العمل ، كما يسمح لو القانوف

 .يف ىذه اغبالة اؼبعارضة على ذلك ال ديكن لرئيس اؼبؤسسة
يف الصالحية اليت ديلكها مفتش العمل يف أخذ عي نة أو عد ة عي نات من  فيتمثل أساسااعبانب األصلي أما 

مادة أو منتوج مستعمل أو موز ع ، ما يعٍت خاص ة ؾباؿ اؼبخالفات اؼبتعلقة بالنظافة و الصحة و أمن العمل و 
  .572الوقاية من األمراض اؼبهنية 

 ( le droit de communicationحق االطالع )-ثالثا 
اؼبؤسسة أو مكاف العمل، ديكنو االطالع على ؾبمل الدفاتر و السجالت و  إذلزيارة مفتش العمل  ؿخال

 .من قانوف العمل  156حكاـ اؼبادة بأ عمالالوثائق اليت يلـز هبا اؼبستخدموف و ؿبتواىا 
و  الذي حيدد قائمة الدفاتر 1996مارس  06اؼبؤرخ يف  98-96رقم كف ل اؼبرسـو التنفيذي تو لقد 

لواجب السجالت و الوثائق اليت يلـز هبا اؼبستخدموف و ؿبتواىا. يف مادتو الثانية بسرد تلك الدفاتر و السجالت ا
سجل العطلة اؼبدفوعة األجر، سجل العماؿ ،  ،إمساكها من قبل اؼبستخدـ، حيث يتعلق األمر بػ: دفًت األجور
جل حفظ الصحة و األمن تجهيزات الصناعية ، سسجل العماؿ األجانب ، سجل الفحص التقٍت للمنشآت و ال

من قانوف العمل قد ألزمت اؼبستخدـ ربت طائلة  156. و اؼبادة 573وطب العمل، و سجل حوادث العمل 
اعبزاء  بتقدًن ىذه السجالت كما يطلبها مفتش العمل ، و يف حالة امتناعو عن تقدديها ؼبفتش العمل لكي يطل ع 

 يو العقوبة اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة.عليها و يراقبها ، تطبق عل

                                                           
    Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, op.cit, p :28        انظر : - 572
 .98-96راجع المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 573
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و مفتشوا العمل يف إطار فبارستهم ؼبهمتهم ،ىم مؤىلوف أيضا لتقدًن مالحظات كتابية و إعذارات، و 
ربرير ؿباضر اؼبخالفات اؼبعاينة اليت قاموا بتشخيصها خالؿ زيارهتم الد ورية اذل أماكن العمل ، و اؼبستخدـ بدوره 

مرق م خاص يدو ف فيو مفتش العمل ـبتلف اؼبالحظات و اإلعذارات اليت يوجهها ىذا األخَت  ىو ملـز بفتح دفًت
 عليو اؼبادةيف أي وقت يرغب فيو مفتش العمل لإلطالع عليو، ىذا ما نص ت  إليوإليو، يتعُت  عليو أف يقد مو 

، انعداـ ىذا الدفًت أو االمتناع عن تقدديو اذل مفتش العمل عند طالبو ،  574 03-90رقم  من القانوف08
 من نفس القانوف . 25أي مستخدـ للجزاء اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  بإمساكويعر ض اؼبلـز 

فالقانوف ال يلـز مفتش العمل بأف  ،طلب االطالع على ىذه الدفاتر و السجالت ةيكللشبالنسبة  أما
مستخدـ مكتوبا ىذا من جهة ، و من جهة أخرى فال ديكن ؼبفتشي العمل اؼبطالبة إال   إذلـ اؼبقد  يكوف طلبو 

باإلطالع على الدفاتر و السجالت اؼبنصوص عليها قانونا حيث يف ىذا الشأف قضت ؿبكمة النقض الفرنسية يف 
تقوًن إجراء اؼبؤسسة ، يف واقعة عجرضت عليها بأنو بإمكاف اؼبستخدـ رفض تسليم بطاقة  1992مارس سنة  17

اؼبتعلق دبكافحة سبييز ، منح حق اإلطالع على كل الوثائق  2001نوفمرب  16إال أف القانوف الفرنسي اؼبؤرخ يف 
 ؿبققا بذلك اؼبساواة اؼبهنية يف فبارسة اغبق النقايب .

 ( Le pouvoir de répression  (ردع سلطة ال -رابعا
حيث أف مهمة مفتش العمل األساسية ىي كفالة حسن تطبيق أحكاـ القانوف بالوسيلة اليت يراىا مناسبة ، 

ديكن أف حيقق ذلك ، و خاصة عندما ترتكب ـبالفة  اإلرشادفقد جيد اؼبفتش يف بعض اغباالت بأف النصح و 
باالحتياطات اػباصة بوقاية العماؿ ، إال أنو و يف نتيجة جهل بأحكاـ القانوف أو لبعض اعبوانب الفنية اؼبتعلقة 

أحواؿ أخرى قد جيد بأف إنذار اؼبستخدـ اؼبخالف و هتديده بالعقاب يكوف ىو اغبل الفعاؿ و اجملدي لدفعو اذل 
ف ىذا األخَت قد ارتكب اؼبخالفة عن أيب ال ذبدي نفعا إذا كاف اقتنع بأف ىذه األسالإزالة اؼبخالفة ، يف حُت 

إحالة  دؼربرير ؿبضر اؼبخالفة هب إذلاغبالة ،فيلجأ اؼبفتش يف ىذه و سابق معرفة دبا جيب عليو تنفيذه عمد 
خبرؽ النصوص القانونية أو اؼبخالف على احملكمة ، ىذا ما ديتع مفتشي العمل عند معاينة اؼبخالفات اؼبتعلقة 

مالحظات كتابية أو إعذارات لتدارؾ اػبطأ اؼبرتكب،  اؼبخالف إذلالتنظيمية اؼبتعلقة بالعمل ، فإهنم يقوموا بتوجيو 
 إذلو عند عدـ امتثالو لذلك ، يقـو يف األخَت مفتشي العمل بتحرير ؿباضر تثبت اؼبخالفات اؼبعاينة من قبلهم ، 

                                                           
 . 00-90من القانون رقم  08راجع المادة  - 574
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جانب سبتعهم بسلطة ربرير نوع آخر من احملاضر تسمى دبحاضر اؼبصاغبة فمفتش العمل خو ؿ لو القانوف ربرير 
 . 575اؼبصاغبة أو عدمها قصد الوقاية من اػبالفات اعبماعية يف ؾباؿ العمل و تسويتها  ؿباضر

العمل اذباه اؼبستخدمُت و اليت يكوف فتوجيو اؼبالحظات يعد  اػبيار األوؿ للمعاينة اليت يقـو هبا مفتشي 
البعض اآلخر منها يكوف مسجال يف سجل اؼبالحظات اػباص دبفتشية العمل الذي يفتحو  بعضها شفهيا ، أم ا

. أما يف اغبالة اليت يوجو فيها مفتش العمل إعذار للمستخدـ ملزما باالمتثاؿ  576اؼبستخدـ خصيصا لذلك 
ما ديس ىذا عند لوضع حد  للتقصَت أو اػبرؽ لألحكاـ التشريعية و التنظيمية من أجل حيدد ه مفتش العمل،

أياـ  08، على أال  يتحدى ىذا اآلجل مد ة  577الصحي ة و األمن و طب العمل األخَت األحكاـ اؼبتعلقة بالوقاية 
، حيث ىذا األسلوب يعد حال مناسبا لبعض اغباالت اليت تقتضي من مفتشي  578عذارمن تاريخ إشعاره باال

ر يجهدد صحة العماؿ و سالمتهم ، و يف ىذا الشأف العمل عالجا سريعا بسبب ما تنطوي عليو اؼبخالفة من خط
ت االتفاقية الد ولية رقم )  الفقرة األوذل بأنو :" األشخاص الذين خيالفوف أحكاـ القوانُت  12( يف مادهتا 81عرب 

اؼبناط تطبيقها أو يهملوف مراعاهتا يكونوا عرضة للمحاكمات فورا و دوف سابق إنذار على أنو جيوز أف تنص 
نُت أو اللوائح الوطنية على استثناءات يف اغباالت اليت يشًتط فيها توجيو إنذار سابق بجغية معاعبة اؼبوقف أو القوا

 ازباذ إجراءات وقائية " .
بتحرير ؿبضر  03-90من القانوف رقم  10و اؼبشرع اعبزائري بدوره ، قد أجاز ؼبفتشي العمل يف اؼبادة 

.أو أساليبو العددية النظافة أو 579أخطار جسيمة سببتها مواقع العمل  إذلاؼبخالفة فورا عند تعرض العماؿ 
مع  اتقاؤىاتدابَت الوقاية الالزمة و اؼبالئمة لألخطار الواجب  بازباذاػبطَتة، كما يقـو أيضا بإعذار اؼبستخدـ 

مفتشي العمل ت من نفس القانوف ، فلقد خو ل 11إلزامية تدوين ىذا األعذار يف دفًت االعذارات . أما اؼبادة 
صالحية إخطار كل من الوارل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي اؼبختصُت إقليميا ، بأي خطر جسيم يوشك أف 

                                                           
 . 00-90من القانون رقم  07راجع المادة - 575
 :        Alain coeuret et Elisabeth Fortis , op.cit , p : 32أنظر  - 576
 . 00-90من القانون رقم  09المادة راجع  - 577
عمى أنو : " إذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا لألحكام اآلمرة في القوانين و التنظيمات ، يمزم  00-90من القانون  42المادة  تنص - 578

 ( أيام ، و إذا لم ينفذ المستخدم ىذا االلتزام خالل األجل المحدد لو ، يحّرر مفتش العمل08المستخدم بامتثاليا في أجل ال يمكن أن يتجاوز ثمانية )
 ".محضرا و يخطر بذلك الجية القضائية المختصة ، التي تثبت خالل جمستيا األولى بحكم قابل لمتنفيذ بصرف النظر عن االعتراض أو االستئناف

الخطر  لم يحدد المشرع الجزائري المعني الحقيقي لعبارة " األخطار الجسيمة "، و ترك بذلك المجال مفتوح لتقديرىا، إال أنو يمكن القول بأن - 579
 الجسيم يعرف عمى أنو :" كّل ضرر جّدي أو وشيك يمكنو المساس بالحالة الجسدية لألجزاء" .
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اؼبستخدـ خالؿ اؼبدة احملددة لإلنذار و اليت ديتثل  و يف حالة إذا دل 580يقع مهددا بذلك أمن و سالمة العماؿ 
،  ىنا  03-90من القانوف رقم  12ة ارت إليو اؼبادأياـ ال أكثر و ىو الذي أش 08جيب أف تتعدى أجل 

و اعبدير  .ر ؿبضر للمخالفة اليت عاينها ، و يقـو بإخطار اعبهة القضائية اؼبختصة يف ذلك حير مفتش العمل 
بالذكر يف ىذا اإلطار ىو أف مفتش العمل ىم وحدىم ديكنهم تقييم فيما إذا كانت الوضعية اليت يشرفوف على 

على أنو :" تجًتؾ  17( يف اؼبادة  81معاينتها تستحق اإلدانة اعبنائية أو ال ،حيث نص ت االتفاقية الدولية رقم )
 النصائح عوض رفع أو مباشرة اؼبتابعات " .أو  اإلنذارات اغبرية ؼبفتشي العمل يف تقدًن

و تسليط الضوء على ـبتلف السلطات اليت يتمتع هبا مفتشي العمل ، جعلنا نالحظ بأف اؼبشرع قد منح 
ا ، ظهر ذلك من خالؿ استعمالو لىؤالء األعواف صالحيات  عد ة مصطلحات مثل : و مهاـ واسعة جد 

لمفتشية ف يضا لتحريك الد عوى العمومية ، أ ، كما أىلهم اخلاضر " ..." التوصية " و " ربرير احملو "التحقيق" 
 العمل صالحية ربريك الدعوى اعبنائية سواء كانت طرفا يف الدعوى أو ال خروجا عن األصل العاـ.

 التزامات مفتشي العمل و حمايتهم -لفرع الثالث ا
مصلحة اجتماعية عجليا ، ؽبذا البد لو أف إف قياـ مفتشي العمل بوظائفو يستهدؼ بالدرجة األوذل ربقيق 

ديارس ىذه الوظائف و اؼبهاـ يف حدود ما ىو ـبتص بو ، و أف يقتصر استخدامو لسلطاتو على القدر الكايف 
لتحقيق اؽبدؼ اؼبوجود منها ، و مثلما اىتمت اؼبستويات الدولية بوضع حدود ؼبمارسة مفتش العمل ؼبهامو عليو 

  الباب الثالث " من القانوف  "و ىو الأص باب كامل لذلك يدوره اؼبشرع اعبزائري بتخصعدـ ذباوزىا ، اىتم ب
، حدد من خاللو الواجبات و االلتزامات اليت تقع على عاتق مفتشي العمل ، كاف ذلك لغرض  03-90رقم 

ى عاتق مفتش العمل و لعل  أىم إلزامُت يقعاف علواحد يتجلى يف ذبر د اؼبفتش يف عملو من أي ة مصلحة ذاتية ، 
تعترب بأف مفتش  17، فاؼبادة  03-90من القانوف رقم  19و  18و  17يتمثالف يف ما نصت عليو اؼبواد 

العمل يوجد يف حالة التنايف عند حيازتو ألمالؾ أو مصاحل يف أي ة مؤسسة أو منشأة يقـو بتفتيشها و يكوف لو 

                                                           
لقد خّول المشرع الفرنسي لمفتشي العمل أيضا صالحية طمب تدخل القاضي االستعجالي عندما يكون ىناك خطر يمّس الحالة الجسدية  - 580

عمييا و الواجبة تطبيقيا ، من خالل النظر إلى الوضعيات من وجية نظر جنائية عندما يتعمق  لمعمال الناتج عن عدم التقّيد باألحكام المنصوص
 األمر بـــ:

من قانون العمل الفرنسي حيث يمكن لمفتش العمل أن يطمب تدخل قاضي استعجالي من  4-4702* مجال نظافة أمن العمل من خالل المادة
خارج مجال الخدمة أو حجز العتاد أو اآلالت أو المواد و غيرىا ، كما يمكن لمقاضي األمر بالغمق أجل إصدار أمر لمحّد من ىذا الخطر كوضع 

 المؤقت لمورشة و يصاحب قراره غرامة مالية تسدد لفائدة الخزينة .
و  2000نفي سنة جا 49المعّدلين بموجب القانون المؤرخ ف  40-0402و  0-0402* مجال الراحة األسبوعية كان ذلك من خالل المادتين 

" ىاتان المادتان سمحتا لمفتش العمل بأن يطالب من رئيس محكمة القضايا الكبرى التدخل لألمر باتخاذ اإلجراءات  loi Aubry 2المسمى بـ"
 الالزمة من أجل إيقاف عمل اإلجراء غير القانوني .
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القانوف يف االطالع على واقع احًتاـ و تطبيق أحكاـ  دبا أف مهمة اؼبفتش األساسية تكمن 581فيها مصلحة 
السلطات اؼبسؤولة إذف فإف وجود مصلحة  إذلداخل اؼبنشأة اػباضعة إلشرافو ، و نقل صورة حقيقية عن ذلك 

ألحد كة ا أو شريكا فيها أو تكوف فبلو ؽب لكاامة اليت يفتشها كأف يكوف مثال للمفتش داخل اؼبنشأة أو اؼبؤسس
 12يف اؼبادة  81الدولية رقم أقربائو ، جيعلو يفقد طابع للحياد الذي جيب أف يت صف بو ، حيث نص ت االتفاقية 

الفقرة األوذل على وجوب أال تكوف للمفتش مصلحة مباشرة أو غَت مباشرة يف اؼبنشأة اػباضعة إلشرافو فمىت 
 س لو مصلحة فيها .وجدت مثل ىذه اؼبنشأة ضمن دائرة نشاطا اؼبفتش آخر لي

العمل ىم أعواف ؿبل فوف و مؤىلوف يف إطار مهمتهم للقياـ بواجب التفتيش و  يو باعتبار أف مفتش
مخ خالؿ االحتفاظ جبميع األسرار اليت يطلعوف عليها أثناء القياـ و  ، ألزمهم القانوف أيضا بالسر  اؼبهٍت582راقبةاؼب

، حيث ألزمتهم اؼبادة  03-90من القانوف رقم  19و  18، و كاف ذلك من خالؿ نص اؼبادتُت  إفشائهاعدـ 
بأف يدرسوا يف سرية تامة صبيع العرائض و اؼبعلومات اليت اطلعوا عليها و اغبرص الشديد على عم كشف  18

سرار اؼبهنية اليت اطلعوا األ إفشاءمن نفس القانوف ، فلقد قي دىم بعدـ  19، أما نص اؼبادة  583ىوية اؼبشتكي 
 يفت طائلة العقوبات اؼبنصوص عليها عليها أثناء فبارستهم لوظائفهم و لو حىت بعد مغادرهتم ؼبصلحتهم رب

، عندما يتعلق األمر بتلك اؼبعلومات اليت دل يكن ؽبم أف يطلعوا عليها لوال  584التشريع و التنظيم اؼبعموؿ هبما 
 يت تعترب من قبيل األسرار اؼبهنية اػباصة بإدارة مؤسسة صناعية كانت أـ ذبارية .ال وفبارستهم لوظيفة التفتيش ،

من القانوف رقم و يف مقابل ذلك، وف ر اؼبشرع اعبزائري و من خالؿ نفس الباب أي " الباب الثالث " 
اغبماية اعبنائية اليت خص هم هبا يف " الباب الرابع "  إذل إضافةجانب آخر من اغبماية ؼبفتشي العمل  90-03

 إشرافهااليت ديارسها ربت  اإلدارةمن نفس القانوف ، و اليت ديكن القوؿ بأهنا ضباية من نوع خاص تقع على عاتق 
 ىانات و الشتائم و القذؼ و االعتداءات اليتـز حبماية من صبيع لتهديدات و اإلمفتش العمل مهامو ، فهي تلت

ديكن أف يتعرض ؽبا مهما يكن نوعها ، عن طريق تعويضو عن الضرر الذي غبق بو ، على ربل ؿبل و يف حقوقو من 
من القانوف  21أجل استَتاد اؼببالغ اؼبدفوعة لو لتعويضو عن الضرر ضد  من تسبب بو ، ىذا ما نص  عليو اؼبادة 

لتـز اإلدارة حبماية مفتش العمل من صبيع من نفس القانوف ، فهي كذلك ت 22، أما اؼبادة  03-90رقم 

                                                           
 .00-90من القانون رقم  47راجع الماد - 581
 .00-90ن رقم من القانو   07راجع المادة - 582
 .00-90من القانون رقم  48راجع المادة  -  583
 . 00-90من القانون رقم   49راجع المادة  - 584
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نتيجة ارتكابو ػبطأ يف اػبدمة ، ما دل يكي ف ىذا األخَت على أنو خطأ شخصي  إليواإلدانات اؼبدنية اؼبوج هة 
 الوظيفة . أداءيستحق تسرحيو من 

 القوة الثبوتية للمحاضر المحررة من قبل مفتش العمل : الفرع الرابع 
اعبزائية ببياف من تثبت ؽبم صفة الض ابط و صفة العوف يف الشرطة القضائية ، و  اإلجراءاتلقد اىتم قانوف 

صفة الضبطية القضائية على أصناؼ ؿبددة من  إضفاء إلمكانيةمنو على قوانُت خاصة  27بدورىا أحالت اؼبادة 
عوف يف الضبط القضائي ، ، الذين خيو ؿ ؽبم القانوف صفة  585و اؼبصاحل العمومية  اإلداراتموظفي و أعواف 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعد ؿ و اؼبتمم على أن و :" و يباشروف اؼبوظفوف و أعواف  27حيث نص ت اؼبادة 
اإلدارات و اؼبصاحل العمومية بعض سلطات الضبط القضائي اليت تناط ؽبم دبوجب قوانُت خاصة وفق لألوضاع يف 

وؿ ؽبم مهمة البحث و التحري بشأف نوع ؿبد د من اعبرائم ىذا ما يعرؼ اغبدود اؼببينة يف ذلك القوانُت  :" أي خيج
بػػ" االختصاص اػباص" . و من بُت اؼبوظفُت الذين يتمتعوف بصفة عوف يف الضبطية القضائية " مفتشو العمل "، 

صوف بإثبات اؼبتضمن مفتشية العمل بأف مفتشو العمل خيت 03-90من القانوف رقم  14حيث أقر ت اؼبادة 
اعبزائية ، فتص ت  اإلجراءاتمن قانوف  27على نص اؼبادة  باإلحالةاؼبخالفات اليت تقع خرقا لتشريعات العمل 

مفتشو العمل و يسجلوف ـبالفات على أنو :" يالحظ  03-90يف فقرهتا األوذل من القانوف رقم  14اؼبادة 
يونيو سنة  08اؼبؤرخ يف  155-66من األمر رقم  27التشريع الذي يتولوف الس هر على تطبيقو وفقا للمادة 

 اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية " . 1966
اػباص دبفتشية العمل قد ألـز مفتشو العمل عند عدـ تنفيذ اؼبستخدـ  03-90القانوف رقم  يف حُت أف

آلجاؿ االمتثاؿ احملد دة من لاللتزاـ الناتج عن وجود خرؽ يف األحكاـ التشريعية أو التنظيمية و عند استنفاده 
يضم صبيع مالبسات و خلفيات الواقعة اؼبعاينة، و يقوموا بإخطار اعبهة  586قبلهم ، بضرورة ربرير ؿبضر بذلك 

القضائية اؼبختصة اليت تبث خالؿ جلستها األوذل يف القضية حبكم قابل للتنفيذ بالرغم من اؼبعارضة أو 
. ىذا ما جيعل من احملاضر احملررة من طرؼ مفتشي العمل ؿباضر ذات حجي ة معينة كاستثناء عن 587االستئناؼ

األصل العاـ، الذي ينص على أف احملاضر احملر رة من قبل الشرطة أو الضبطية القضائية ال تغدو أف تكوف سوى 

                                                           
 ،مطباعة و النشر و التوزيع، الجزائرلعبد اهلل أوىايبية ، شرح قانون  اإلجراءات الجزائرية الجزائري ، الطبعة الرابعة ، دار ىومة  :انظر -  585

 . 204، ص  2040
المحضر بصفة عامة ىو كّل محرر يدون فيو الموظف المختص عممو الذي يباشر بنفسو أو بواسطة مساعديو و تحت إشرافو. أّما محضر  - 586

ي قام الضبطية القضائية فيو محّرر يتضمن تقريرا عن التحريات و البحوث التي أجراىا محرره من معاينات و أقوال الشيود و نتائج العمميات الت
 لضبط القضائي كالتفتيش و ضبط األشياء أو المواد المتعمقة بالجريمة موضوع البحث و التحري .بيا عضو ا

 . 00-90الفقرة الثانية من القانون رقم  42راجع المادة  -  587



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                           الباب الثاني  
 

238 
 

اعبزائية  اإلجراءاتمن قانوف  215ؿباضر استداللية، ليس ؽبا حج ة أي ليس ؽبا قوة ثبوتية ، حيث نص ت اؼبادة 
اؼبعد ؿ و اؼبتمم على أنو :" ال تعترب احملاضر و التقارير اؼبثبتة للجنايات أو اعبنح إال ؾبر د استدالالت ما دل ينص  

 القانوف على خالؼ ذلك " ، ىذا ما جيعل القاضي ال يستنبط الدليل منها وحدىا .
مة ، ىذا ما يقضي بوجود بعض احملاضر ؽبا قوة ثبوتية ، أي تكوف إال  أنو توجد استثناء على كل قاعدة عا

اؼبوصوفة على أهنا ـبالفات ، حُت ثبوت عكسها ، و ىذا النوع من احملاضر يرتبط عادة باعبرائم  إذلؽبا حجة 
ص خاص اعبزائية على أنو :" يف األحواؿ اليت خيو ؿ القانوف فيها بن اإلجراءاتمن قانوف  216حيث نص ت اؼبادة 

بعض مهاـ الضبط القضائي سلطة إثبات  إليهملضباط الشرطة القضائية أو أعواهنم أو اؼبوظفُت و أعواهنم اؼبوكلة 
التقارير حجي تها ما دل يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة  ور أو تقارير تكوف ؽبذه احملاضر أاعبنح يف ؿباض

من نفس  400للمحاضر اؼبثبتة للمخالفات ، فنصت اؼبادة بالنسبة الشهود ..." ىذا بالنسبة حملاضر اعبنح ، أما 
اعبزائية يف فقرتيها الثانية و الثالثة على أنو :" و يؤخذ باحملاضر و التقارير احملررة دبعرفة  اإلجراءاتالقانوف أي قانوف 

ضباط أو أعواف الشرطة القضائية و الضباط اؼبنوط هبم مهاـ معينة للضباط القضائي الذين خو ؿ ؽبم القانوف 
اغباالت اليت ينص فيها  تضمنتو ، عدا أف يقـو الدليل العكسي على ما إذلسلطة إثبات اؼبخالفات كدليل إثبات 

 يعٍت  القانوف على خالؼ ذلك ، و ال جيوز أف يقـو الدليل العكسي إال بالكتابة أو شهادة الشهود " ، و ىذا
حُت ثبوت  إذلبأف احملاضر احملررة من قبل مفتشي العمل تعترب من بُت احملاضر اليت يعًتؼ ؽبا القانوف بقوة الثبوتية 

الفقرة  14اعبزائية ، وكذلك نص اؼبادة  اإلجراءاتفيها و ذبلى ذلك من خالؿ نصوص قانوف  عكس ما ورد
اليت قضت بأنو : " تتمتع ؿباضر مفتشي العمل بقوة اغبجي ة ما دل يطعن فيها  03-90الثانية من القانوف رقم 

على مفتشي العمل ضرورة  باالعًتاض ". و اعبدير بالذكر ىو أف تشريع العمل باعتباره قانوف خاص دل يشرط
صفة العوف يف الشرطة اليت أضفت  األخرىاؼبصادقة ، على خالؼ بعض القوانُت اػباصة  إذلإخضاع ؿباضرىم 

اعبزائية ،و متعتهم بسلطة ربرير  اإلجراءاتمن قانوف  27القضائية على بعض موظفيها طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 
التصديق أو اؼبوافقة عليها وفقا  إذلة إخضاع تلك احملاضر احملررة من طرفهم أف القانوف قي دىم بضرور  إالاحملاضر 

 .588أو من ضابط الشرطة القضائية  إقليمياللطريقة اليت حيددىا القانوف ، إما من قبل احملكمة اؼبختصة 
الشكلية  ذا كاف يتضمن مقو ماتوو احملضر احملرر مقبل مفتش العمل يكوف ال يتمتع بقيمتو القانونية إال إ

اعبزائية على أنو : " ال يكوف للمحضر أو التقرير قو ة  اإلجراءاتمن قانوف  214اؼبوضوعية ، حيث نصت اؼبادة و 
أثناء مباشرة أعماؿ وظيفة و أورد فيو عن كاف صحيحا يف الشكل و يكوف قد حر ره واضعو   إذا إال اإلثبات

                                                           
أيضا  كالمحاضر المحررة من طرف أعوان الجمارك مثال و التي يجب ان يصادق عمييا من طرف المحكمة المختصة ، و محاضر الصيد - 588

 التي تخضع لمتصديق من قبل ضابط الشرطة القضائية المختص إقميميا .
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اينو بنفسو " .فاؼبقومات اؼبوضوعية للمحضر يقصد هبا داخل يف نطاؽ اختصاص فبا قد رآه أو ظبعو و عموضوع 
 أو إجراءموضوع احملضر و ىو صبع يف ملف ؾبمل اؼبعطيات اليت تسمح للنيابة العامة دبتابعة اجملـر بتهمة ـبالفة 

، و يعترب العنصر األساسي الذي ال ديكن لكل من دعوى النيابة و سَت  589أكثر من إجراء قانوف العمل 
اليت عوينت اؼبناقشات أماـ احملكمة اإلستغناء عنو، حيث يكوف ذلك عن طريق الوصف اؼبكتوب للوقائع اؼبادية 

ما  من قبل مفتش العمل بنفسو، و اليت حيتمل أف يكوف ؽبا متابعة قضائية حسب طبيعة كل ـبالفة، و غالبا
تكوف ىذه العناصر تقنية مثل غياب العتاد فيما خيص األمن و السالمة، كما جيب  فيما خيص بعض اؼبخالفات 

يتعلق اػبرؽ أو تقدًن تعريف لألجَت اؼبعٍت باألمر سواء بذكر اظبو و إال بذكر أدلة سبكن من ربديد العدد عندما 
مثال من الضروري إذا  كوف ىذا الوصف دقيقا و ؿبددا وديس عنصر اؼبدة أو الراحة على سبيل اؼبثاؿ، على أف ي

تعرض األجَت داخل اؼبؤسسة أو الورشة إذل سقوط ربديد عالوة السقوط الذي تعرض إليو ىذا األخَت و أبعاد 
 كما أف مفتش العمل مطالب  اخل.و أيضا عمق و عرض الشرط الذي كاف يشغلو... السقف الذي كاف يعمل بو،

سومات والبيانات و التخطيطات و الصور الالزمة اذا تطلب األمر ذلك.وتكوف القاعدة كذلك باستعماؿ بر 
العامة بالنسبة للمعاينات أهنا تتم بعُت اؼبكاف فال ديكن تسجيل اؼبعاينات اليت تتم باؼبكتب على احملضر اال يف 

 ربدد ىذه الوثائق بدقة. الضرورية لتأسيس اؼبخالفة،على أف اغبالة اليت ديلك فيها احملرر ؾبمل الوثائق
يف ىذا النوع من اؼبخالفات ومفتش العمل قبده غالبا ال يعطي االىتماـ دبا فيو الكفاية للعنصر اؼبعنوي 

العمدي أو غَت العمدي الناتج عن عدـ  بالقدر الذي يعطيو للعنصر اؼبادي ،اال أنو ملـز بالكشف عن اػبطأ
وتظل اف يعلم بقيامو دبخالفة القانوف .من اعًتاؼ ىذا األخَت بأنو كاالنتباه من طرؼ اؼبستخدـ ،يستشفى ذلك 

العنصر اؼبعنوي أكثر دقة،يف ىذه اغبالة يلتـز مفتش العمل بتقدًن يات أين يكوف اقامة الدليل عن توافر عدة فرض
عنصر بتأسيس ال الكتابات و الشهادات أو التصرحيات اجملموعة صدفة و اليت ديكن أف تشكل مقاربة تسمح

السيما فيما يتعلق بشروط فبارسة اؼبسؤوليات و الصالحيات يف ميادين تطبيق قوانُت العمل اؼبعنوي للمخالفة 
اؼبختلفة ،ويكوف مفتش العمل ملزما أيضا بتقدًن للنيابة العامة صبيع اؼبعلومات االزمة من أجل الصاؽ التهم ،ويتم 

 ليت جيب أف زبص فقط الوضعية موضوع احملضر.على الشاكلة نفسها بالنسبة حملتوى اؼبعلومات ا
ػباصة دبحاضر مفتشي العمل ،فاؼبشرع اعبزائري يف ىذا اجملاؿ دل يشًتط الشكلية اأما بالنسبة للمقومات 

ع يف كتابة احملاضر و شكلية معينة ،غَت أنو يطلب من مفتشي العمل ىيكلة ىذه احملاضر وفق النموذج العاـ اؼبتب
اذل جانب ىوية قدمة اليت تتضمن تعيينات اؼبكاف و الساعة وىوية اؼبخالف وظروؼ اؼبعاينة دب احملررات بداية 

                                                           
 Alain coeuret et Elisabeth Fortis , op. cit ; p 43          نظر :أ - 589
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خاسبة اليت يتمحور موضوعها فاحملضر ، مث عرض احملضر الذي يضم العناصر اؼبشكلة للمخالفة كما ذكر أعاله، 
للتهمة و العقوبات الواجب تطبيقها ،و بسة الأو اؼبواد اؼب ةحوؿ التذكَت بعدد اؼبخالفات اؼبعاينة و اؼبادالرئيسي 

أخَتا ينتهي احملضر احملرر بتحديد تاريخ االختتاـ و ىو تاريخ التحرير النهائي ؽبذا األخَت من فبل مفتش العمل 
قبل تسليمو للنيابة العامة ىذا يف األوضاع العادية ،أما اذا سبت معاينة اؼبخالفة بناء على شكوى فمفتش العمل 

ىوية (بعدـ ذكر 81من االتفاقية الدولية رقم ) 15كر يف ؿبضره ىوية الشاكي حيث قضت اؼبادة ملـز أال يذ 
بقوؽبا:"جيب على مفتشي العمل 03-90من القانوف رقم 18،وىو ما نصت عليو اؼبادة  590صاحب الشكوى

على  ايهم أف حيرصو أف يدرسوا يف كنف السرية اؼبطلقة  كل العرائض و اؼبعلومات اليت يطلعوف عليها،كما جيب عل
     عدـ كشف ىوية اؼبشتكُت". 

 مختصين بمعاينة جرائم العملالرخرين اآلموظفين ال: المطلب الثاني
إف منو وتوس ع التشريعات العمالية، أدى بالضرورة إذل منو وتوس ع اؼبسؤوليات والوظائف، وإف كاف جهاز 
التفتيش اجملس د يف مفتشية العمل قد مت عو القانوف بالدور الرئيسي يف مراقبة مدى احًتاـ وتطبيق األحكاـ 

ش العمل حيتكر وحده مهمة معاينة اؼبخالفات التشريعية والتنظيمية يف ؾباؿ العمل، فإف  ذلك ال يعٍت أف مفت  
ال يرقى ىذا األخَت اؼبتعل قة دبيداف التشغيل وظروفو، بل يوجد ىناؾ من ينافسو يف ىذا االختصاص وإف كاف 

ؼبستوى االختصاص التاـ يف معاينة وضبط ىذا النوع من اعبرائم، باعتبار أف  اؼبشر ع اعبزائري قد خو ؿ بعض 
عامًا يقضي بالبحث والتحر ي عن صبيع اعبرائم دوف التقي د بأي  نوٍع منها حىت تلك اليت  األشخاص اختصاصاً 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حيث يتعل ق  16تدخل يف نطاؽ االختصاص اػباص، ىذا ما نص ت عليو اؼبادة 
نفس القانوف. إال  أن و وإذل  من 15من اؼبادة  06إذل  01األمر بضباط الشرطة القضائية احملد دين يف البنود من 

جانب ذلك توجد أصناؼ أخرى من اؼبوظ فُت الذين يقوموف بنفس مهمة مفتشي العمل عندما يتعل ق األمر 
من خالؿ  ح ما سبق لنا اإلشارة إليو أعالهدبخالفات خاصة سبس ؾباؿ العمل والتشغيل. ؽبذا سوؼ كباوؿ توضي

ط الشرطة القضائية )الفرع األوؿ(، مث إبراز األصناؼ األخرى من التطر ؽ ولو بشكٍل وجيٍز إذل دراسة ضبا
 اؼبوظ فُت اؼبؤى لُت يف حالة ارتكاب ـبالفات خاصة )الفرع الثاين(.

 ضباط الشرطة القضائية :الفرع األول
يطلق قانوف اإلجراءات اعبزائية على األشخاص القائمُت دبهمة البحث والتحر ي عن اعبرائم اسم "ضباط 
الشرطة القضائية وأعواهنم" إذل جانب بعض اؼبوظ فُت واألعواف اؼبكل فُت ببعض مهاـ الضبطية القضائية. ويجناط 

                                                           
590

 .Alain coeuret et Elisabeth Fortis, op.cit, p :46أنظر:  - 
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رائم اؼبقررة ليس فقط يف قانوف العقوبات، بالضبط القضائي أو الشرطة القضائية مهمة البحث والتقص ي عن اعب
ا أيضًا يف القوانُت اػباصة دبا فيها قانوف العمل، نظرًا لتمت عهم باختصاص عاـ يقضي دبمارسة صبيع  وإمن 
الصالحيات والسلطات الالزمة ؼبعاينة وضبط جرائم العمل أيضاً. وجهاز الشرطة القضائية بصفة عامة خيضع من 

من ىذا  27لقواعد قانونية وردت يف قانوف اإلجراءات اعبزائية عماًل حبكم اؼبادة  حيث ىيكلو وتنظيمو،
 .591القانوف

غَت أف  دراستنا ىذه ال تكتمل إال بعد التطر ؽ إذل دراسة ثالثة نقاط أساسية يبٌت عليها اعبانب اؽبيكلي 
 والتنظيمي لضباط الشرطة القضائية واليت تتمث ل يف:

  طة القضائية )أو اًل(.التمتع بصفة ضابط الشر 
 .)ًاختصاص ضباط الشرطة القضائية )ثانيا 
 .)ًالقوة الثبوتية للمحاضر احملر رة من قبل ضابط الشرطة القضائية )ثالثا 

 لتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائيةا -أوال
ىذا األخَت يت صف جهاز الضبط القضائي بعملو شبو القضائي الذي يكوف سابقًا ؼبرحلة احملاكمة، فيتوذل  

مهم ة البحث والتحري عن اعبردية وتعق ب مرتكبيها وتقدديهم للجهة القضائية اؼبختصة أي القضاء اعبنائي. ولقد 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعد ؿ واؼبتمم أصناؼ الضبطية القضائية حيث نص ت على أن و:  14حد دت اؼبادة 

 "يشمل الضبط القضائي:
 ئية.ضباط الشرطة القضا(1
 أعواف الضبط القضائي.(2
 .نوط هبم بعض مهاـ الضبط القضائي"اؼبوظ فوف واألعواف اؼب(3

 أنواع من الضبطية القضائية: 03جهاز الضبط القضائي يتكو ف من  وىذا يعٍت بأف 
 ضباط الشرطة القضائية:(أ

 ثالث فئات من ضباط الشرطة القضائية: ،592من ؽ إ ج اؼبعدؿ واؼبتمم 15حد دت اؼبادة 
فالفئة األوذل يتمتع فيها العضو بصفة الضبطية القضائية بقوة القانوف دوف اغباجة إذل استصدار قرار 
لذلك، حيث يتعل ق األمر باألشخاص احملد دين على سبيل اغبصر يف الفقرات األوذل والثانية والثالثة من نفس 

الشعبية، ضباط الدرؾ الوطٍت، ضباط وؿبافظو الشرطة. إال  أف اؼبشر ع اعبزائري وبعد اؼبادة وىم: رؤساء اجملالس 
                                                           

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 72راجع المادة  - 591
 من قانون اإلجراءات الجزائية المعّدل والمتّمم. 45المادة  راجع-  592
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، أضاؼ 2015يوليو  23اؼبؤر خ يف  02 - 15التعديل األخَت لقانوف اإلجراءات اعبزائرية دبوجب األمر رقم 
الؿ ىذا التعديل صنف آخر من اؼبوظ فُت مت عهم بصفة الضبطية القضائية أال وىم "مراقيب الشرطة"، ومن خ

أصبح األشخاص الذين يتمت عوف بصفة الضبطية القضائية بقوة القانوف ىم: رؤساء اجملالس الشعبية البلدية، ضباط 
فيها أي  طفة الضبطية القضائية دوف أف يشًت وؿبافظي ومراقيب الشرطة لألمن الوطٍت. فهؤالء اؼبوظ فُت يتمت عوف بص

 شرط سوى ضبلهم ؽبا.
لثانية من ضباط الشرطة القضائية، ففيها ال يضفى على العضو ىذه الصف ة إال بعد استصدار أم ا الفئة ا

قرار مشًتؾ صادر عن الوزيرين اؼبعنيُت بذلك، مها وزير العدؿ ووزير الدفاع الوطٍت أو وزير الداخلية واعبماعات 
ال تكفي، ولكن جيب أف تتوافر يف ، فالصفة يف ىذه اغبالة 593احملل ية، وبعد أخذ اؼبوافقة من قبل عبنة خاصة

من ؽ إ  15أف يكوف من ضمن الفئات اليت حد دهتا اؼبادة  -اؼبرش ح لرتبة ضابط شروط ؿبد دة تتمث ل فيما يلي: 
ج يف فقرتيها الرابعة واػبامسة، واؼبتمث لة يف ذوي الرتب يف الدرؾ الوطٍت بوجٍو عاـ ومفت شو وحفاظ وأعواف الشرطة 

 لألمن الوطٍت.
وقانوف اإلجراءات اعبزائية قد أضفى كذلك على فئة ثالثة من اؼبوظ فُت ضفة الضبطية القضائية، وكاف ذلك 

تعل ق األمر ببعض قطاعات اعبيش الشعيب الوطٍت  - 15أي اؼبادة  -من خالؿ الفقرة السادسة من نفس اؼبادة 
كرية بوجٍو عاـ، اؼبعي نوف دبوجب قرار من مستخدمي األمن العسكري وىم الضباط التابعُت إذل اؼبصاحل العس

مشًتؾ صادر عن وزير العدؿ ووزير الدفاع الوطٍت، دوف اشًتاط توافر الشروط األخرى اليت سبق لنا ذكرىا أعاله، 
أي دوف اشًتاط أقدمية معي نة وال حصوؿ العضو على موافقة اللجنة اػباصة، واليت يتم  ربديد جانبها التكويٍت 

.والتسيَتي دبوج  ب مرسـو
 :أعوان الشرطة القضائية(ب

من قانوف اإلجراءات  19يجعرفوف كذلك باسم "أعواف ضباط الشرطة القضائية"، حيث نص ت اؼبادة 
اعبزائية على أن و: يجعد  من أعواف الضبط القضائي موظفو مصاحل الشرطة وذوي الرتب يف الدرؾ الوطٍت ورجاؿ 

الذين ليست ؽبم صفة ضباط الشرطة القضائية". أوكل بذلك قانوف الدرؾ ومستخدمو مصاحل األمن العسكري 
اإلجراءات اعبزائية ؽبذه الفئة إذف مهمة معاونة ضباط الشرطة القضائية يف مباشرة وظائفهم ويف إثبات اعبرائم 

 زائية.من قانوف اإلجراءات اعب 20فبتثلُت يف ذلك ألوامر رؤسائهم اؼبباشرين وىو األمر الذي نصت عليو اؼبادة 
                                                           

، تتشّكل من ممثل لوزير العدل رئيسًا وعضوية 4966جوان سنة  08الصادر في  407 - 66أنشأت المجنة الخاصة بموجب المرسوم رقم  - 593
ول عمى صفة ضابط في الشرطة القضائية، كما أّنيا تُبدي ممثمي وزارة الداخمية ووزير الدفاع الوطني. في حين أّنيا تختّص بإجراء امتحان الحص

 رأييا حول صالحيتو في اكتساب ىذه األخيرة.
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 :إليهم بعض مهام الضبطية القضائيةالموظفون واألعوان الموكل (ج
ىم فئة من العاملُت واؼبوظ فُت يف الدولة الذي أضفى عليهم القانوف صفة عوف يف الضبطية القضائية، سواء 

ك ربيلنا إذل ، أو بتل28594و 22و 21و 19تعل ق األمر بالفئات اليت حد دىا قانوف اإلجراءات اعبزائية يف اؼبواد 
من نفس القانوف، أين منحهم القانوف صفة الضبطية القضائية  27قوانُت خاصة طبقًا ؼبا نص ت عليو اؼبادة 

 بالنسبة عبرائم خاصة دبجاؿ اختصاصهم ودبوجب نصوص خاصة حسب كل  قطاع، من بينهم مفت شو العمل.
 ارختصاص ضباط الشرطة القضائية -ثانياً 

اؼبقر رة ليس فقط يف ظل  قانوف  595بصفة عامة مهمة البحث والتحري عن اعبرائم يجناط بالضبط القضائي
العقوبات، وإمنا أيضاً تلك اؼبنصوص عليها يف ظل  القوانُت اػباصة اؼبكم لة لو، حيث يتجلى ذلك من خالؿ صبع 

اذ ما يرونو الزمًا من األد لة والبحث عن مرتكبيها يف إطار االختصاصات اؼبقر رة ؽبم قانوناً، فيتكل فوف بازب
من اختصاص إقليمي  596إجراءات وربرير ؿباضر اؼبعاينات للجرائم اؼبثبتة من قبلهم يف حدود ما ظبح بو القانوف

ونوعي، حبسب فيما إذا كاف العضو أو العوف يتمت ع بصفة الضبطية القضائية أو اًل، واعبهة اليت ينتمي إليها، 
 وحبسب نوع اعبردية أيضاً.

االختصاص اؼبكاين لضباط الشرطة القضائية بدائرة عملهم اؼبعتاد، والذي يتعُت  أف يكوف مكاف  ويتحد د
وقوع اعبردية أو ؿبل  إقامة اؼبتهم أو ؿبل  القبض عليو كأصٍل عاـ، غَت أن و وكاستثناء ديجكن ربديد ىذا االختصاص 

إذل كافة اإلقليم الوطٍت إذا طلب منهم ذلك يف حالة االستعجاؿ ليشمل كافة دائرة اختصاص اجمللس القضائي أو 
 من طرؼ القاضي اؼبختص  بعد إخطار وكيل اعبمهورية الذي يباشروف مهم تهم يف دائرة اختصاصو.

ىو يت سم بالعمومية، باعتبار أف عضو الضبطية القضائية  النوعي ؽبذه الفئة من اؼبوظ فُتأم ا االختصاص 
يتمت ع باختصاص عاـ خيو لو سلطة مباشرة كافة الصالحيات وبشأف صبيع أنواع اعبرائم حىت تلك اليت تندرج ضمن 

ل، االختصاص اػباص، ألف  ىذا األخَت ال يعمل على تقييد نظَته العاـ، دبا فيها اعبرائم اؼبرتكبة يف عالقات العم
أو اليت تكوف ؽبا صلة دبجاؿ التشغيل، سواء تلك اؼبعاقب عليها يف ظل قانوف العقوبات كجردية إفشاء األسرار أو 
جردية التحر ش اعبنسي، وجردييت القتل واعبرح اػبطأ الناتج عن اإلمهاؿ وعدـ أخذ لواـز اغبيطة واغبذر، أو تلك 

كم لة لو كجردية التشغيل اؼبخفي أو إيواء األجراء األجانب اؼبعاقب عليها يف ظل قانوف العمل والتشريعات اؼب

                                                           
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 28و 22، 24، 49 :راجع المواد - 594
بحث والتحّري عن الجرائم المقّررة في الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية عمى أّنو: "وُيناط بالضبط القضائي ميمة ال 42نّصت المادة  - 595

 قانون العقوبات وجمع األّدلة عنيا والبحث عن مرتكبييا".
 .49نظر: عبد اهلل أوىايبية، المرجع السابق، ص أ - 596
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فالقانوف العاـ خوؿ لضباط الشرطة القضائية ضبط ومعاينة مثل  اخل.الذين يوجدوف يف وضعية غَت مشروعة ...
 ىذه اعبرائم عن طريق تفتيش اؼبساكن اػباصة عندما يتعل ق األمر جبجنح العمل غَت الشرعي، وجيدر بنا الذكر يف

من قانوف اإلجراءات  15ىذه اغبالة بأف  مهم ة التفتيش ال يقـو هبا إال ضابط شرطة قضائية وفقاً ؼبا حد دتو اؼبادة 
ذلك بعد حصولو على إذٍف مكتوب من  يتموإال وقع التفتيش باطاًل، حيث اعبزائية أو حبضوره أو ربت إشرافو، 

ارس إال بطلٍب مكتوب من النيابة ، باعتبار أ597طرؼ وكيل اعبمهورية أو قاضي التحقيق ف ىذه الصالحيات ال سبج
 اليت ربد د فيو ـبالفات العمل اؼبخفي وتوظيف األجانب اليت تريد البحث عنها.

باشر يف دائرة اختصاص كل   الضبط القضائي يف قيامهم دبهامهموخيضع رجاؿ 
ج
إلدارة وكيل اعبمهورية اؼب

، على أف  ىذه الرقابة تقتص على وظيفة الضبط 598اجمللس القضائي ؿبكمة، وإشراؼ النائب العاـ على مستوى
، فهم ملزموف بإخطار وكيل اعبمهورية باعبرائم فور علمهم هبا، كوف 599القضائي، دوف أعماؿ وظيفتهم اؼبعتادة

عمل الضبط القضائي خيضع لزومًا لتقدير النيابة العامة، فهي وحدىا من ؽبا حق التصر ؼ يف نتائج البح ث أف  
 والتحر ي.

فبعد انتهاء ضابط الشرطة القضائية من ربرير احملضر اؼبثبت للجردية، يوج هو مباشرة إذل وكيل اعبمهورية، 
أي ضباط الشرطة  -الفقرة الثانية من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أن و: "وعليهم  18حيث نص ت اؼبادة 

ر ر فيها،  -كيل اعبمهورية أي و  -دبجر د إقباز أعماؽبم أف يوافوه  -القضائية  مباشرة بأصوؿ احملاضر اليت حيج
ا مطابقة لألصل تلك احملاضر اليت حر رىا، وكذلك جبميع اؼبستندات  مصحوبة بنسخة منها مؤش ر عليها بأهن 

 والوثائق اؼبتعل قة هبا وكذلك األشياء اؼبضبوطة".
وإف كاف ضباط الشرطة القضائية يتمت عوف باعتبار أف كل  ىيئة مراقبة زبضع لقوانُت خاصة،  غَت  أن و

باختصاص عاـ خيو ؽبم ضبط صبيع اعبرائم دبا فيها تلك اليت سبس  باألحكاـ والقواعد القانونية والتنظيمية اؼبقر رة يف 
ؾباؿ العمل والتشغيل يجنافسوف بذلك مفتشي العمل يف اختصاصهم الرئيسي، إال  أف  ذلك ال ينطبق على صبيع 

، من بينها قبد أف  ضابط الشرطة غَت ملـز قانوناً بتسليم نسخة من احملضر اؼبخالف عندما يتعل ق األمر اإلجراءات
 مثالً دبخالفة األحكاـ اػباص ة بصدؽ العمل، مثلما ىو اغباؿ بالنسبة ؼبفت ش العمل.

 
                                                           

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 55راجع المادة  - 597
الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات الجزائية عمى ّانو: "ويتوّلى وكيل الجميورية إدارة الضبط القضائي، وُيشرف النائب العام  42نّصت المادة  - 598

 عمى الضبط القضائي بدائرة اختصاص كّل مجمس قضائي، وذلك تحت رقابة غرفة االتيام بذلك المجمس".
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4999، طبعة  2مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، جشمقاني، لانظر: أحمد شوقي ا - 599
 .462ص 
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 رة من قبل ضابط الشرطة القضائيةالقوة الثبوتية للمحاضر المحر   - ثالثاً 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية قاعدة عامة خبصوص القوة الثبوتية حملاضر الشرطة القضائية  215اؼبادة أقر ت 

باعتبارىا ؿباضر استداللية بنصها على أن و: "ال تعترب احملاضر والتقارير اؼبثبتة للجنايات أو اعبنح إال ؾبر د 
من ؿباضر الضبطية القضائية ؿبر رات يدو ف فيها استدالالت ما دل ينص  القانوف على خالؼ ذلك"، ىذا ما جيعل 

، وبالتارل ال تغدو أف تكوف إال 600األعماؿ اليت ذبريها الشرطة القضائية، وىي ؿباضر معلومات واستدالالت فقط
ؿباضر استداللية ال حجي ة ؽبا، ما جيعل القاضي ال يعتربىا دلياًل لوحدىا. وألف لكل قاعدة عامة استثناء، أقر  

اإلجراءات اعبزائية استثناءًا على األصل العاـ مجعطيًا لبعض احملاضر قوة ثبوتية إذل حُت ثبوت عكسها،  قانوف
عندما يتعل ق األمر باعبرائم اؼبوصوفة باؼبخالفات اليت سب ت معاينتها من قبل موظ فُت وأعواف أوكلت إليهم بعض 

من القانوف  14لعمل وفقاً ؼبا نص ت عليو اؼبادة مهاـ الضبط القضائي دبوجب نصوص خاصة، من بينهم مفت شي ا
اػباص دبفت شية العمل، األمر الذي جيعل من ىذه احملاضر دلياًل ؼبا جاء فيها إذل حُت إثبات  03 - 90رقم 

 عكس ما ورد فيها.
ط دل يشًتط يف نصوصو إجراء اؼبصادقة على احملاضر احملر رة من قبل بعض ضبا وقانوف اإلجراءات اعبزائية

الشرطة القضائية، على خالؼ ما ىو مقر ر بشأف تلك احملاضر اؼبثبتة للمخالفات اؼبعاينة من طرؼ بعض أعواف 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية،  27وموظفي الضبط القضائي اؼبكل فُت دبهاـ خاصة طبقًا ؼبا نص ت عليو اؼبادة 

قبلهم إذل اؼبصادقة من طرؼ احملكمة اؼبختص ة  حيث أوجبت بعض القوانُت اػباصة خضوع احملاضر احملر رة من
، إال أف  اؼبشر ع دل يورد نص خاص ال يف 601إقليميًا أو ضابط الشرطة القضائية اؼبختص دبوجب نصوص خاصة

قانوف العمل وال يف القوانُت اؼبكم لة لو، يجلـز فيو مفت شو العمل ضرورة إخضاع ؿباضرىم للمصادقة عليها، فبا 
 نوع من احملاضر من إجراء التصديق عليها.يستثٍت ىذا ال

 في حالة ارتكاب مخالفات رخاصةللمعاينة  أصناف أرخرى من الموظ فين المؤه لين :  الفرع الثاني
إف كاف القانوف قد مت ع ضباط الشرطة القضائية باختصاص عاـ يقضي دبعاينة صبيع اعبرائم حىت تلك اليت 
تنظ مها القوانُت اػباصة دبا فيها قانوف العمل، فإن و وباإلضافة إذل ىؤالء اؼبوظ فُت، ىناؾ أصناؼ أخرى من 

مر يتعل ق بضبط ومعاينة صبيع اعبرائم مثلما األعواف الذين يقوموف بنفس مهمة مفت ش العمل، لكن ال يكوف األ

                                                           
 .040انظر: عبد اهلل أوىايبية، المرجع السابق، ص  - 600
 -79قانون الجمارك رقم  من 247كالمحاضر التي يحّررىا أعوان الجمارك يجب أن ُتصادق عمييا المحكمة طبقًا لما نّصت عميو المادة  - 601
المعّدل والمتّمم، ومحاضر مخالفات الصيد المحررة من الموّظف المختص تخضع لممصادقة عمييا من طرف ضابط الشرطة القضائية  07

 .40 - 82من القانون  54المختّص إقميميًا طبقًا لممادة 
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 ؿبددةنها ويف حالة ارتكاب ـبالفات ىو اغباؿ بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، وإمنا خيتص وف بضبط البعض م
 فقط، ويتعل ق األمر خاصة دبخالفات الضماف االجتماعي )أواًل(، وـبالفات العمل غَت الشرعي )ثانياً(.

 مان االجتماعيضمخالفات ال - أوالا 
تعترب وظيفة مراقبة تطبيق تشريعات الضماف االجتماعي وضبط اعبرائم اؼبتعل قة بو، من أىم  اآلليات اليت 
نص  عليها قانوف الضماف االجتماعي منذ إحداثو، ربقيقاً لألمن االجتماعي وضماف التوازف اؼبارل، ؽبذا لقد أسند 

اؼبكل فُت يف ؾباؿ الضماف االجتماعي اؼبعد ؿ واؼبتم م، ىذه اؼبهم ة إذل اؼبتعل ق بالتزامات  14 - 83القانوف رقم 
 - 83من القانوف رقم  28يجعرفوف بػ "مراقيب الضماف االجتماعي"، حيث نص ت اؼبادة  602أعواف مؤى لُت لذلك

عي أعواف ىيئات اؼبعد ؿ واؼبتم م على أن و: "يتوذل  مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم يف ؾباؿ الضماف االجتما 14
 الضماف االجتماعي معتمدين من طرؼ الوزارة اؼبكل فة بالضماف االجتماعي".

حيث تجعترب اؼبهم ة الرئيسية ؼبراقيب الضماف االجتماعي يف ضماف اؼبراقبة اؼبستمر ة والفعالة والتطبيق الدقيق 
األجراء من حقوقهم وضماف وفاء للتشريع اؼبعموؿ بو يف ىذا اإلطار، حرضًا يف الدرجة األوذل على سبكُت 

 اؼبستخدمُت بالتزاماهتم.
اؼبشار إليو سابقاً، عز ز ذلك وبشكٍل   17 - 04دبوجب القانوف رقم  14 - 83وبتعديل القانوف رقم 

 36كبَت ىذه اؼبهاـ ومت نها خاصة فيما يتعل ق دبدى حجي ة التقارير واحملاضر احملر رة من قبلهم، حيث نص ت اؼبادة 
قبل التعديل على أن و: "يجعد  العوف اؼبراقب تقريراً حوؿ ما يقـو بو من مراقبة يجبُت  فيو  14 - 83قانوف رقم من ال

العيوب واؼبخالفات اليت يكتشفها، ويجرسل ىذا التقرير إذل وكيل الدولة إذا اقتضى األمر ذلك"، إال أن و بعد تعديل 
أصبحت تنص  على أن و: "يعد  العوف اؼبراقب تقريراً  17 - 04من القانوف رقم  19ىذه اؼبادة دبوجب اؼبادة 

ذا احملضر إذل غاية وؿبضراً حوؿ ما يقـو بو من مراقبة يبُت  فيها على اػبصوص العيوب واؼبخالفات اؼبعاينة، يجعتد هب
معاينة ىذا ما أكسب مراقيب الضماف االجتماعي نفس الصالحيات اليت تجثبت ؼبفتشي العمل يف .إثبات العكس"

اعبرائم لكن بالنسبة ؼبخالفات خاصة دبجاؿ الضماف االجتماعي فقط ىذا من جهة، ومن جهة أخرى، اكتسبت 
احملاضر اليت حير روهنا اغبجية اليت تثبت بشأف تلك احملر رة من طرؼ مفتشي العمل إذل أف يثبت عكس ما ورد 

 فيها.
وباعتبار أف نظاـ الضماف االجتماعي ىو إحدى صور التضامن االجتماعي العمارل، وىو جانب ىاـ من جوانب 
اغبياة االجتماعية اليت تبس طها التشريعات العمالية اغبديثة للعماؿ، فإف  اؼبشرع اعبزائري ودبوجب ىذا التعديل قد 

                                                           
 راقبة المنصوص عمييم في المادة السابقة اليمين أمام المحكمة".عمى أّنو: "يؤدي أعوان الم44-80من القانون رقم  29نّصت المادة  - 602
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م لتسجيل ومعاينة ـبالفات تشريع وتنظيم الضماف قاـ بتمديد اختصاص مفتشي العمل ووس عو، من خالؿ تأىيله
اؼبعد ؿ واؼبتم م على أن و: "يجؤىل مفتش  14 - 83مكر ر من القانوف رقم  38االجتماعي، حيث نص ت اؼبادة 

العمل يف إطار مهامو لتسجيل كل  ـبالفة للتشريع والتنظيم اؼبتعل قُت بالضماف االجتماعي، ويلـز مفت ش العمل 
ة الضماف االجتماعي اؼبختص ة هبذه اؼبخالفات كتابياً"، األمر الذي جيعل مفت ش العمل يجنافس مراقب بإعالـ ىيئ

 الضماف االجتماعي يف فبارسة الصالحيات اؼبوكلة إليو هبذا الشأف والعكس ليس صحيح.
 مخالفات العمل غير الشرعي -ثانياً 

ليت ديجكن معاينتها من قبل أعواف وموظ فوف آخروف إف ـبالفات العمل غَت الشرعي ىي من اعبرائم اػباصة ا
مؤى لوف قانونًا ؼبزاولة مهامهم، حيث يتعل ق األمر خاصة بػ: أعواف اؼبديرية العامة للضرائب، وأعواف اؼبديرية العامة 

من األعواف  ، وغَتىماخلللجمارؾ، وضبط اؼبالحة البحرية، إذل جانب اؼبوظ فُت اؼبؤى لُت يف ؾباؿ الطَتاف اؼبدين ...
الذين أى لهم القانوف ؼبعاينة ىذه اؼبخالفات اػباصة كال حبسب ؾباؿ اختصاصو، من خالؿ تبادؿ ـبتلف 
اؼبعلومات والوثائق الالزمة فيما بينهم من أجل القياـ دبهم تهم يف مكافحة العمل غَت الشرعي، وربرير ؿباضر 

ية اؼبقر رة لتلك اؼبقد مة من قبل مفت ش العمل إذل غاية إثبات تسل م مباشرة إذل النيابة العامة تثبت ؽبا نفس اغبج
 عكس ما ورد فيها.

 األحكام واإلجراءات القضائية:  الثانيالمبحث 
ضر اػباص باؼبخالفة اؼبعاينة، وبعد استيفاء ىذا األخَت عبميع حملد انتهاء مفت ش العمل من ربرير اعن

العامة دبتابعة اجملـر بتهمة ـبالفة األحكاـ التشريعية والتنظيمية لقانوف البيانات واؼبعطيات اليت تسمح للنيابة 
ق اغبينشأ يف ىذه اغبالة ف ث لة يف شخص وكيل اعبمهورية، العمل، يلتـز بإيداع ىذا احملضر لدى النيابة العامة فب

اغبقيقة سوى تلك  تسليط العقاب على مرتكب اعبردية. واإلجراءات اػباصة دبتابعة جرائم العمل ما ىي يفب
اؼبنصوص عليها يف األحكاـ العامة واؼبطب قة على بقية اعبرائم األخرى، أي ىي نفس األحكاـ واإلجراءات 
ا جنح وـبالفات، مع  القضائية اليت نص  عليها قانوف اإلجراءات اعبزائية بشأف اعبرائم اؼبرتكبة واؼبكي فة على أهن 

لكن ها ليست مطلقة سباماً. وينشأ اغبق يف العقاب بصفة عامة دبجر د  وجود يف بعض األحياف نوع من اػبصوصية
ارتكاب جردية ما تشك ل اعتداء على مصلحة حيميها القانوف اعبنائي، ووسيلة ربقيق ىذا اغبق تكمن يف ربريك 

عن بعض  . كما أن و قد ينشأ604تسمى بػ "الدعوى العمومية"، اليت تعرب  عن حق  اعبماعة يف توقيع اعبزاء603دعوى
                                                           

 تعّرف الدعوى بصفة عامة بأّنيا "تمك الوسيمة القانونية لتقرير الحق واستيفائو بمعاونة السمطة العامة".-  603
ية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون، وىي من قانون اإلجراءات الجزائية عمى أّنو: "تُباشر النيابة العامة الدعوى العموم 29نّصت المادة  - 604

 تمثل أمام كّل جية قضائية".
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دبا فيها تلك اؼبتعل قة دبجاؿ العمل وظروفو، حق آخر يسمح للمضرور بالتعويض عما أصابو من ضرر  605اعبرائم
بسبب تلك اعبردية، حيث يتجس د ذلك من خالؿ ما تجسم ى بػ "الدعوى اؼبدنية التبعية"، ويتم  ذلك أماـ القضاء 

مية من حيث اإلجراءات اؼبتبعة بشأهنا، ومن حيث مصَتىا اعبنائي نظرًا لتبعية الدعوى اؼبدنية للدعوى العمو 
خيضع لنفس القانوف الذي ينظ م سَت  -أي الدعوى اؼبدنية التبعية  -أيضاً، باعتبار أف  ىذا النوع من الدعاوى 

لرئيسي الدعوى اعبنائية أال وىو قانوف اإلجراءات اعبزائية. ووجود مل ف الدعوى بُت أيدي وكيل اعبمهورية اؼبمث ل ا
للنيابة العامة أماـ احملكمة، يدفعو بالضرورة إذل ازباذ اإلجراءات الالزمة، وبإخطار اعبهة القضائية اؼبختص ة حكماً 

إذا تطل ب األمر ذلك بشأف بعض اعبنح واؼبخالفات، حيث تنظر احملكمة يف موضوع الدعوى وتصدر  606وربقيقاً 
وجود إمكانية للطعن يف اغبكم كأصل عاـ بكافة طرؽ الطعن العادية  حكمًا فيو إما برباءة اؼبتهم أو بإدانتو، مع

وغَت العادية. كل  ىذا سوؼ كباوؿ التطر ؽ إليو من خالؿ دراسة اؼبواضيع التالية: ربريك الدعوى العمومية 
 )اؼبطلب األوؿ(، الدعوى اؼبدنية التبعية )اؼبطلب الثاين(، ومرحلة احملاكمة )اؼبطلب الثالث(.

 تحريك الدعوى العمومية: األول المطلب
أخضع قانوف اإلجراءات اعبزائية عمل جهاز الضبط القضائي جبميع أصنافو ورتبو، إذل تقدير النيابة العامة، 
باعتبارىا سلطة اإلدارة ومن ؽبا حق التصر ؼ يف نتائج البحث والتحر ي، فعند انتهاء أعضاء الضبطية القضائية من 

الفقرة الثانية من قانوف  18توجو مباشرة إذل وكيل اعبمهورية. حيث نص ت اؼبادة عملهم وربرير احملاضر، 
بأصوؿ احملاضر  -أي وكيل اعبمهورية  -اإلجراءات اعبزائية على أن و: "وعليهم ودبجر د إقباز أعماؽبم أف يوافوه 

اليت حر روىا وكذلك جبميع اليت حير روهنا مصحوبة بنسخة منها مؤش ر عليها بأهنا مطابقة ألصوؿ تلك احملاضر 
اؼبستندات والوثائق اؼبتعل قة هبا وكذا األشياء اؼبضبوطة"، وىنا تشرؾ النيابة العامة يف ربريك الدعوى العمومية واليت 

على أهنا: "تلك الدعوى اليت يتم  طرحها أماـ القضاء اعبنائي للفصل يف مدى حق  الدولة  607تعر ؼ بصفة عامة
ـبالفة أحكاـ قانوف العقوبات أو أحكاـ القوانُت اؼبكم لة لو". فتحريك الدعوى اعبنائية يعترب  يف توقيع اعبزاء على

، وإف كاف مصطلح "التحريك" لو مفهـو شامل يت سع لشمل عدة إجراءات  608أوؿ إجراء تقـو بو النيابة العامة
رية من أجل فتح ربقيق بشأف كإقامة الدعوى العمومية أماـ قاضي التحقيق بتقدًن طلب من قبل وكيل اعبمهو 

                                                           
ليس بالضرورة أن ينشأ عن كّل جريمة دعوى مدنية تبعية، إذ ىناك بعض الجرائم التي تال تقتضي بطبيعتيا أن تنشأ عنيا بيذا النوع من  - 605

 نظرًا الرتباط الدعوى المدنية التبعية بحصول الضرر. الخ،والتشّرد ...الدعاوى كجرائم الشروع مثاًل في بعض الجرائم وجريمتي التسّول 
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 06راجع المادة  - 606
 .54نظر: عبد اهلل أوىايبية، المرجع السابق، ص أ - 607
ّظفون نّصت المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائية عمى أّنو: "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحّركيا وٌيباشرىا رجال القضاء والمو  - 608

 المعيود إلييم بيا بمقتضى القانون".
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اعبنح أو اؼبخالفات اليت يرى بأف التحقيق فيها ضروري، أو رفع الدعوى أماـ جهة اغبكم وىو الذي ال يكوف إال  
اؼبخالفات، حيث تبقى لوكيل اعبمهورية السلطة التقديرية يف ذلك، غَت أف  السَت العادي و أماـ ؿبكمة اعبنح 

 قاً من وجود أسباب أو موانع تؤدي إذل انقضاء ىذه الدعوى.للدعوى العمومية ال دينع إطال
ومن أجل توضيح ما سبق لنا قولو، سنحاوؿ التطر ؽ إذل دراسة العناصر التالية بداية بطلب فتح التحقيق 
)الفرع األوؿ(، مث رفع الدعوى أماـ ؿبكمة اعبنح واؼبخالفات )الفرع الثاين(، وأخَتًا انقضاء الدعوى العمومية 

 الفرع الثالث(.)
 طلب فتح تحقيق: الفرع األول

تتمت ع النيابة العامة بسلطة اؼبتابعة واالهتاـ، وىي تقـو بازباذ أو ؿ إجراء يثبت ؽبا قانونًا واؼبتمث ل يف عرض 
 األمر حبفظ األوراؽ. قيق أو أماـ قضاء اغبكم، وؽباالدعوى أماـ قضاء التح

النيابة العامة ىو ربريكًا للدعوى العمومية، من حيث أن و أوؿ إجراء ويجعترب طلب فتح ربقيق الذي تقد مو 
أو اإلجراء االفتتاحي يف الدعوى العمومية، تبادر بو النيابة تطبيقًا ألحكاـ القانوف الواردة يف اؼبادة األوذل واؼبواد 

ة، فيما إذا كن ا بصدد ، ىذا اإلجراء خيتلف باختالؼ نوع اعبردي609من قانوف اإلجراءات اعبزائية 67و 60و 29
 جناية أو جنحة أو ـبالفة.

قاضي التحقيق القياـ بالتحقيق يف موضوع الواقعة إال بناًء على طلب من النيابة العامة، حيث ال يستطيع 
بالتحقيق يف اغبادث بناًء  -أي قاضي التحقيق  -الفقرة الثالثة من ؽ إ ج على أن و: "وخيتص   38نص ت اؼبادة 
الفقرة األوذل من نفس القانوف نص ت على أن و: "ال جيوز لقاضي  67ن وكيل اعبمهورية"، واؼبادة على طلٍب م

ري ربقيقًا إال دبوجب طلب من وكيل اعبمهورية إلجراء ربقيق حىت ولو كاف ذلك بصدد جناية أو  التحقيق أف جيج
. وىذا اإلجراء خيتلف 610مسم ى جنحة متلب س هبا"، كما أن و جيوز تقدًن ىذا الطلب ضد شخص مسم ى أو غَت

باختالؼ نوع اعبردية اؼبطلوب التحقيق بشأهنا، أي فيما إذا كن ا بصدد جناية أو جنحة أو ـبالفة، فالقاعدة يف 
طلب النيابة العامة بإجراء ربقيق أن و إلزامي يف مواد اعبنايات بصفة عامة واعبنح اليت يقرر القانوف ؽبا ذلك 

مسألة التحقيق ىي اختيارية لوكيل اعبمهورية بالنسبة للجنح األخرى وجوازية  . وقد تكوف611بنصوص خاصة
، حيث نص ت اؼبادة 612بالنسبة للمخالفات، أي تكوف لوكيل اعبمهورية السلطة التقديرية يف تقدًن ىذا الطلب

                                                           
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 67و 60، 29، 04 :راجع المواد - 609
 ثانية من قانون اإلجراءات الجزائية.الفقرة ال 67راجع المادة  - 610
 كجنح األحداث أين يكون التحقيق فييا وجوبي أمام الجية المختّصة بالتحقيق. - 611
 .57ص   ،2009جامعة الجزائر،   انظر: عمر خوري، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية، كمّية الحقوق، - 612
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ختيارياً ما دل يكن يب يف مواد اعبنايات، أما مواد اعبنح فيكوف او من ؽ إ ج على أن و: "التحقيق االبتدائي وج 66
 شب ة نصوص خاصة، كما جيوز إجراؤه يف مواد اؼبخالفات إذا طلبو وكيل اعبمهورية".

وطلب فتح ربقيق اؼبقد ـ من قبل وكيل اعبمهورية إذل قاضي التحقيق، نراه بالنسبة للجرائم اؼبتع لقة دبجاؿ 
ا جنحة، غَت أف  ذلك ال دينع وكيل العمل عادة يف تلك اؼبعاقب عليها يف ظل قانوف العقوبات  واؼبكي فة على أهن 

 اعبمهورية من تقدًن ىذا الطلب إذا ما تعل ق األمر دبخالفة رأى بأهنا يستوجب التحقيق بشأهنا.
 رفع الدعوى أمام محكمة الجنح والمخالفات: الفرع الثاني

نايات أو اعبنح اليت أوجب القانوف عندما ال ينطبق على الواقعة اجملر مة وصف اعبناية أو اعبنحة من اعب
أمر وجويب وإلزامي، ىنا يكوف لوكيل اعبمهورية سلطة تقدير فيها  أي ال يكوف التحقيق فيها ىو بشأهناالتحقيق 

إذا كانت ىذه األخَتة تستحق  التحقيق فيها من عدمو، فإذا رأى فبث ل النيابة العامة عدـ وجود ضرورة لطلب فتح 
ء اغبكم طبقاً عبنح واؼبخالفات اؼبعروضة عليو، يقـو برفع الدعوى العمومية مباشرة أماـ قضاربقيق قضائي يف ا

الفقرة األوذل من ؽ إ ج على أن و  334من ؽ إ ج، حيث نصت اؼبادة  439و 335 و334ألحكاـ اؼبواد 
اؼبوج و إليو اإلخطار "إخطار اؼبسل م دبعرفة النيابة العامة يغٍت عن التكليف باغبضور إذا تبعو حضور الشخص 

على أن و: "يسل م التكليف باغبضور يف اؼبواعيد وباألوضاع  نفس القانوف من  335دة بإرادتو"، وتنص  اؼبا
وما يليها". فرفع الدعوى أماـ قضاء اغبم يجعترب أوؿ إجراء يف الدعوى العمومية   439اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 

 ريكاً للدعوى. غَت أن وم وىي ؿبكمة اعبنح واؼبخالفات وبالتارل يوصف بأن و ربكذلك، إال  أن و يتم  أماـ جهة اغبك
ويف ىذه اغبالة جيب التفرقة بُت ربريك الدعوى العمومية أماـ جهة التحقيق وبُت رفعها أماـ ؿبكمة اعبنح 

اف معلومًا أو واؼبخالفات، حبيث أن و ديكن ربريك الدعوى العمومية أماـ قاضي التحقيق ضد  أي شخص سواء ك
ؼبا ىو منصوص عليو يف اؼبواد  ؾبهواًل، أما يف اغبالة الثانية وىي رفع الدعوى أماـ ؿبكمة اعبنح واؼبخالفات وطبقاً 

، فإف  ذلك ال يتم  إال ضد شخص معلـو فقط، وىذا األمر ينطبق 613من ؽ إ ج 338و 334 و333 و59
حتمًا على اؼبخالفات اؼبرتكبة يف ؾباؿ العمل، باعتبار أف احملضر احملر ر من قبل مفت ش العمل يشًتط فيو لزوماً 

أماـ جهة اغبكم ربديد ىوية الفاعل والظروؼ احمليطة بالواقعة اجملر مة بصفة دقيقة، لذا فيتم  رفع الدعوى مباشرة 
إما عن طريق اإلحالة إليها من قبل جهة إجراء التحقيق، أو حبضور أطراؼ الدعوى وفقًا لألوضاع اؼبنصوص 

من ؽ إ ج، وإما بتسليم التكليف باغبضور مباشرة إذل األشخاص اؼبسؤولُت مدنياً، أو  334عليها يف اؼبادة 

                                                           
 جراءات الجزائية.من قانون اإل 008و 004، 000، 59 :راجع المواد - 613
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لألوضاع اليت حد دهتا اؼبواد  عبزائي، حيث يتم  التبليغ طبقاً بتطبيق إجراءات اؼبثوؿ الفوري أو إجراءات األمر ا
 .614جؽ ا  من   341و 340 339 و66

ا من اختصاص النيابة العامة، حيث نص ت اؼبادة  واألصل العاـ يف ربريك الدعوى العمومية ورفعها ىو أهن 
مية باسم اجملتمع وتجطالب بتطبيق الفقرة األوذل من ؽ إ ج على أن و: "تجباشر النيابة العامة الدعوى العمو  29

القانوف". ىذا ما يجثبت ؽبا اغبرية يف ربريكها باعتبارىا صاحبة االختصاص يف ذلك، إال  أن و اؼبشرع اعبزائري دل 
يجطلق يد النيابة العامة من كل  قيد، ولكن و جعل حريتها ىذه تتسع وتضيق حبسب اإلجراء واؼبرحلة اليت تباشره 

اإلجراءات اعبزائية قد أورد استثناءات على ىذه القاعدة العامة، سواء كاف ذلك بإشراؾ الغَت  ، فقانوف615فيها"
ؽبا يف ربريك الدعوى العمومية أو بقيد حق ها يف ربريكها، باعتبار أن و ال جيوز ؽبا ربريك الدعوى يف جرائم ؿبد دة 

أو إذف. فبالنسبة لقيد الشكوى فإف  القانوف إال بعد رفع ىذا القيد، واؼبتمث ل يف حصوؽبا على شكوى أو طلب 
يعل ق سَت إجراءات الدعوى يف ىذه اغبالة حبصوؿ النيابة العامة على شكوى من طرؼ اجملٍت عليو أو وكيلو، 

. أم ا قيد الطلب وىو يتعل ق جبنايات وجنح ؿبد دة 616مراعياً يف ذلك اؼبصلحة االجتماعية والعامة يف نفس الوقت
وف العقوبات، يقدمو وزير الدفاع الوطٍت للنيابة العامة يف اعبرائم اؼبرتكبة من طرؼ متعه دو التوريد نص  عليها قان

. يف حُت أف قيد اإلذف فيتعل ق برفع اغبصانة الربؼبانية أو القضائية اليت يتمت ع هبا 617للجيش الوطٍت الشعيب
 يف اجمللس الشعيب الوطٍت وؾبلس األم ة أشخاص يشغلوف مناصب ومراكز خاصة كاغبصانة اؼبقررة للربؼبانيُت

وكذلك رجاؿ القضاء، يتم  ذلك عن طريق حصوؿ النيابة العامة على إذف من قبل ىيئة نظامية عامة حيد دىا 
فإف  القانوف دل يضع على عاتق النيابة العامة أي  و وفيما خيص جنح وـبالفات العمل. غَت أن  618القانوف مسبقاً 

لعمومية، نظرًا لعدـ وجود أي نص خاص يشًتط حصوؽبا على طلب أو إذف أو شكوى قيد لتحريك الدعوى ا
ر ش اعبنسي وغَتىا من مسبقة، حىت بشأف تلك اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات كجردييت إفشاء األسرار والتح

 .األخرى رائم اعب
وؿ الطرؼ خاإلجراءات اعبزائية فإف  قانوف  أما بالنسبة ؼبسألة إشراؾ الغَت يف ربريك الدعوى العمومية،

ربريك الدعوى العمومية وفق األوضاع واألحكاـ اليت  ة سواء جناية أو جنحة أو ـبالفةاؼبضرور من أي جردي
                                                           

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 044و 040، 009، 66 :راجع المواد - 614
 . 92انظر: عبد اهلل أوىايبية، المرجع السابق، ص  - 615
يرى المشرع الجزائري بأن تحقيق مصمحة المجني عميو في عدم تحريك الدعوى العمومية عن طريق شكوى تكون أولى محققًا بذلك المصمحة  - 616

خفاء األشياء المسروقة، ىجر العائم ة، خطف العامة، ويتعّمق األمر في ىذه الحالة بجرائم معّينة تمس بسمعة األسرة والطالق وخيانة األمانة وا 
بعادىا. باإلضافة إلى الجنح المرتكبة من قبل الجزائريين في الخارج والجرائم الجمركية المرتكبة من قبل األحداث.قاص  ر وا 
 من قانون العقوبات المعّدل والمتمم. 464راجع المادة  - 617
 .446انظر: عبد اهلل أوىايبية، المرجع السابق، ص  - 618
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حيد دىا. ويف مثل ىذه اغباالت جيوز للنيابة العامة ربريك الدعوى العمومية دوف قيد فيما كذا اغباالت اؼبذكورة 
ق حبق خاص يكمن يف تعويض الضرر الذي أصاب اؼبضرور، الذي أطلق عليو القانوف سابقاً، إذ األمر ىنا يتعل  

اسم "اؼبدعي اؼبدين"، حيث نص ت اؼبادة األوذل الفقرة األوذل من ؽ إ ج على أن و: "كما جيوز أيضًا للطرؼ 
نوف"، وىو ـبَت  يف طبقًا للشروط احملد دة يف ىذا القا -أي الدعوى العمومية  -اؼبضرور أف حير ؾ ىذه الدعوى 

ؼبا نص ت عليو اؼبادة  ىذه اغبالة بُت اإلدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق عندما يتعل ق األمر جبناية أو جنحة وفقاً 
اؼبباشر أماـ جهة اغبكم بتكليف اؼبت هم باغبضور أمامها بعد حصولو على  ، أو اإلدعاء619ؽ ا ج نم 72

ترخيص مسبق من قبل وكيل اعبمهورية بالنسبة عبميع اعبرائم دبا فيها جنح وـبالفات العمل، باستثناء اعبرائم 
ضور ، أين ديكن للطرؼ اؼبتضرر تكليف اػبصم باغب620مكرر من ؽ إ ج 337اؼبنصوص عليها يف ظل  اؼبادة 

، وإذا قاـ وكيل اعبمهورية بتحريك الدعوى سواء  621أماـ احملكمة دوف اغباجة إذل ترخيص من وكيل اعبمهورية
كاف بفتح ربقيق أو برفعها أماـ جهة اغبكم ال جيوز لو أف يأمر حبفظ األوراؽ، فإذا طلب من قاضي التحقيق فتح 

لدعوى وأصبحت من اختصاص القضاء، سواء ربقيق أو رفع الدعوى أماـ جهة اغبكم، خرجت من اختصاصو ا
 قاضي التحقيق أو ؿبكمة اعبنح واؼبخالفات للبث فيها، وال ديكنو سوى أف يقد ـ طلباتو إذل ىذه اعبهات فقط.

والقانوف أعطى للقضاة اغبق يف ربريك الدعوى العمومية أيضًا مهما كاف نوع اعبلسة، ضد كل  من خيل  
نص ت اؼبادة األوذل  طبقا ؼبا  مة يف فبارسة ىذا اغبق العاـقضاء يشاركوف النيابة العابنظامها ىذا ما جيعل رجاؿ ال

من ؽ إ ج على أن و: "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حير كها ويباشرىا رجاؿ القضاء أو اؼبوظ فوف اؼبعهود إليهم 
 هبا دبقتضى القانوف".
 انقضاء الدعوى العمومية: الفرع الثالث

القضاء اعبنائي، يتمث ل يف توقيع اعبزاء على مرتكب  أماـ للمطالبة حبق عاـ دعوى العمومية وتجباشر ربر ؾ ال
اعبردية بواسطة اعبهة القضائية اؼبختص ة، على ما ترت ب عنو من فعل أو عدة أفعاؿ جير مها ويجعاقب عليها القانوف، 

ع العقوبات أو تدابَت األمن على كل  من خالف هتدؼ من خالؿ ذلك إذل تطبيق قواعد القانوف وأحكامو وتوقي
نصوصو التجرديية، حيث يتحق ق ىذا اؽبدؼ عن صدور حكم هنائي يف اؼبوضوع وىو الس َت العادي للدعوى 
العمومية. إال أنو قد يعًتض ىذا األخَت بعض األمور اليت تؤدي إذل وقف سَتاهنا أو انقضائها قبل وصوؽبا إذل 

                                                           
جعل اإلدعاء المدني أمام قاضي التحقيق يقتصر عمى الجنايات والجنح فقط  22-06لقانون رقم من ق إ ج بموجب ا 72إن تعديل المادة  - 619

 ىذا ما يتناقض مع نّص المادة الثانية من نفس القانون.
 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية. 007راجع المادة  - 620
دني دون الحاجة إلى ترخيص من قبل النيابة العامة في حاالت يتم تكميف الخصم بالحضور المباشر أمام المحكمة من قبل المدعي الم - 621

 مكرر من ق إ ج حصرًا المتمّثمة في: ترك األسرة، عدم تسميم طفل، انتياك حرمة المنزل، القذف، إصدار شيك بدون رصيد. 007حددتيا المادة 
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ا، عندما يتعل ق األمر بوجود أسباب عامة وأخرى خاصة ربوؿ دوف ذلك. وأسباب إصدار حكم فاصل بشأهن
انقضاء الدعوى العمومية احملركة بشأف جرائم العمل سواء كانت جنح أو ـبالفات معاقب عليها يف ظل قانوف 

مر بأسباب االنقضاء العقوبات أو قانوف العمل، ىي نفسها تلك اؼبقر رة بشأف بقية اعبرائم األخرى، ىنا يتعل ق األ
العامة اليت خص  هبا اؼبشر ع صبيع اعبرائم باختالؼ أنواعها واختالؼ القوانُت اجملرمة ؽبا، غَت أف ذلك ال دينع من 
وجود أسباب خاصة ربدث نفس األثر نص عليها قانوف اإلجراءات اعبزائية خبصوص جرائم بسيطة ينطبق عليها 

ع ؿبدد منها ىذا ما سوؼ نوض حو من خالؿ التطر ؽ إذل دراسة األسباب وصف اؼبخالفات، ويجسمح هبا بشأف نو 
 العامة النقضاء الدعوى العمومية )أو اًل( مث  األسباب اػباصة النقضاء الدعوى العمومية )ثانياً(.

 األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومية: - أو ال
الفقرة األوذل  06عوى العمومية من خالؿ اؼبادة لقد حد د اؼبشرع اعبزائري األسباب العامة النقضاء الد

والثانية من ؽ إ ج اؼبعد ؿ واؼبتم م اليت نصت على ما يلي: "تنقضي الدعوى العمومية الرامية إذل تطبيق العقوبات 
بوفاة اؼبتهم وبالتقادـ والعفو الشامل وبإلغاء قانوف العقوبات وبصدور حكم حائز غبرية الشيء اؼبقضي فيو ..." 

  ذف األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومية تتمث ل فيما يلي:إ
 وفاة المتهم :(أ

إف واقعة الوفاة ىي سبب من األسباب العامة اليت دبوجبها تنقضي الدعوى العمومية، وتضع حدا للمتابعة 
إعمااًل بقاعدة اؼبباشرة يف حق و، وبالتارل ال توجد ىناؾ أي ة ضرورة لتسليط العقاب على شخص انتهت حياتو 

"شخصية العقوبة وتفريدىا". فوفاة اؼبتهم تنهي الدعوى وتسقطها، سواء حدثت ىذه الوفاة قبل ربريكها أو  
، فإذا تويف اؼبتهم بعد ربريك الدعوى وقبل صدور حكم يف موضوعها، فإنو ال ديكن السَت 622كانت الحقة ؽبا

بانقضائها وسقوط أوجو اؼبتابعة يف حق اؼبتويف، أما إذا حدثت فيها، ىنا تصدر اعبهة اؼبعروضة عليها القضية أمراً 
 الوفاة خالؿ مرحلة احملاكمة وصدر حكم فيها، فإف بعد الوفاة يسقط ىذا األخَت وتسقط معو العقوبة.

 : التقادم(ب
اؼبشر ع  يقصد بالتقادـ مضي  مدة زمنية معي نة من تاريخ وقوع اعبردية أو من يـو انقطاع اؼبدة. وقد نص  عليو

من ؽ إ ج حبيث أف  مد ة التقادـ زبتلف على حسب جسامة اعبردية اؼبرتكبة واليت  09و 08، 07يف اؼبواد 
سنوات كاملة بالنسبة للجنح، أما يف مواد اؼبخالفات  03سنوات كاملة بالنسبة للجنايات، و 10تتمث ل يف مرور 
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باستثناء بعض اعبرائم اػباصة اليت دل خيضعها القانوف  فلقد حددت مدة التقادـ دبضي سنتُت كاملتُت بصفة عامة،
 .623لقاعدة التقادـ

 العفو الشامل: (ج
، ويتمي ز 624ىو إجراء قانوين تنقضي دبوجبو الدعوى العمومية الناشئة عن اعبردية يف أي مرحلة كانت عليها

أف يصدر يف أي مرحلة من ىذا العفو عن العفو اػباص الذي ىو من اختصاص رئيس اعبمهورية، باعتباره ديكن 
مراحل الدعوى العمومية كما ديكن أف يكوف الحقاً للمحاكمة، كونو وسيلة يف يد اؼبشر ع يقرر على أساسو طبيعة 

 اؼبخالفات والفًتة الزمنية اليت ارتكبت فيها، ويكوف عادة الحقاً ألزمات سياسية أو أعماؿ شغب تعرفها البالد.
 إلغاء قانون العقوبات:(د

يف قياـ اؼبشر ع بإلغاء بعض النصوص التجرديية ألفعاؿ يرى بأهنا أصبحت غَت متناسبة ىذا السبب  يتجس د 
ات الواقع االجتماعي، بنزعو الوصف التجرديي عنها، فتصبح بذلك من األفعاؿ اؼبباحة.  مع ظروؼ ومتغَت 

 الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه: (هـ
غَت قابل للطعن فيو بأي طريق من طرؽ الطعن العادية وغَت العادية، وىو أي يكوف اغبكم هنائي وبات 

عنواف للحقيقة، فال جيوز النظر فيو من جديد من حيث اؼبوضوع نفسو ومن قبل نفس األطراؼ وأماـ نفس اعبهة 
ردية التزوير أو القضائية. إال أف  ذلك ال دينع العودة من جديد للنظر يف موضوع بعض القضايا اػباصة اؼبتعل قة جب

االستعماؿ اؼبزور، حيث يعترب التقادـ موقوفًا بالنسبة ؽبذا النوع من اعبرائم منذ اليـو الذي صار فيو اغبكم أو 
 .625القرار هنائي إذل يـو اإلدانة بالتزوير أو االستعماؿ اؼبزور

 الخاصة النقضاء الدعوى العمومية األسباب - ثانياً 
اغبقيقة ىذا النوع من األسباب ىو الذي يرتبط بشكل خاص دبوضوعنا ىذا، باعتبار ىذه األخَتة  يف

أسباب انقضاء خاصة جبرائم معينة حصراً، تتعل ق بوقائع ؾبر مة حددىا القانوف سلفًا عكس األسباب العامة. ويف 
اؼبشار إليها سابقًا قد أضاؼ  02 - 15ىذا اإلطار فإف تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية دبوجب األمور رقم 

شكاًل آخر من األسباب اػباصة اليت دبوجبو ديكن وضع حد للمتابعة اعبزائية باإلضافة إذل إجراء سحب الدعوى 
واؼبصاغبة، وتعل ق األمر "باتفاؽ الوساطة" كشكل جديد نص  عليو يف مواد بعض اعبنح وبالنسبة عبميع اؼبخالفات 

نوف بشأف ذلك، حيث نص ت اؼبادة السادسة الفقرة الثالثة والرابعة من ؽ إ ج اؼبعدؿ واؼبتمم يف حدود ما أقره القا
                                                           

 .44ص ، 2000مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة األولى، دار ىومة لمنشر، الجزائر، انظر: محمد حزيط،  - 623
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على أن و: "تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاؽ الوساطة كإجراء بديل عن السَت يف الدعوى من أجل فض  
لعمومية اؼبباشرة بالنسبة النزاع، باإلضافة إذل إجراء الصلح الذي يعترب السبب الرئيسي النقضاء الدعوى ا

ا ـبالفة،  ؼبخالفات العمل، خاصة وأف  غالبية السلوكات اإلجرامية اؼبرتكبة يف ىذا اإلطار يكي فها القانوف على أهن 
ىذا ما يجضفي عليها نوع من اػبصوصية من حيث جانبها اإلجرائي، إذف فاألسباب اػباصة النقضاء الدعوى 

 العمومية تتمثل فيما يلي:
 تفاق الوساطة:ا(أ

أماـ الضحية واؼبشتكى منو باب  626مكر ر من ؽ إ ج 37لقد فتح اؼبشرع اعبزائري ومن خالؿ اؼبادة 
أي  -الوساطة كحل إجرائي جيوز لوكيل اعبمهورية أف يأمر قبل ازباذ أي إجراء للمتابعة اعبنائية، باعتبارىا 

ن أجل الوصوؿ إذل حل يكوف من شأنو وضع حد للنزاع وسيلة ودية غبل  النزاع القائم بُت الطرفُت م -الوساطة 
أو جرب الضرر اؼبًتت ب عن األفعاؿ اجملر مة اؼبرتكبة، على أف تأخذ ىذه الوساطة اليت يشرؼ عليها وكيل اعبمهورية 

من ؽ إ ج قد قيدت وكيل  2مكرر  37شكل اتفاؽ مكتوب بُت الطرفُت وبعد قبوؿ كليهما أيضاً. إال أف اؼبادة 
 هورية يف إجراء الوساطة ويف مواد اعبنح جبرائم ؿبددة سبث لت فيما يلي:اعبم

جرائم السب والقذؼ واالعتداء على اغبياة اػباصة، الوشاية الكاذبة وترؾ األسرة واالمتناع العمدي عن 
ة أو  تقدًن النفقة وترؾ األسرة، االستيالء عن طريق الغش على أصوؿ اإلرث قبل قسمتها أو على أشياء مشًتك

كل أمواؿ الشركة، جردية إصدار شيك بدوف رصيد وجرائم التخريب أو اإلتالؼ العمدي ألمواؿ الغَت، جنح 
الضرب واعبرح غَت العمدي والعمدي وجرائم االعتداء على األمالؾ العقارية واحملاصيل الزراعية، الرعي يف أمالؾ 

ات أخرى عن طريق االحتياؿ. وعلى عكس ما الغَت واستهالؾ مأكوالت أو مشروبات أو االستفادة من خدم
أقر ه اؼبشرع هبذا اػبصوص بالنسبة للجنح، فإنو ظبح بإجراء الوساطة بالنسبة لكافة مواد اؼبخالفات دبا فيها تلك 

 اؼبت صلة بإطار العمل والتشغيل وظروفو.
واشًتط القانوف أف يأخذ إجراء الوساطة الذي يقـو بو وكيل اعبمهورية عندما يرى ضرورة لذلك شكل 
اتفاؽ مكتوب يف ؿبضر يضم  صبيع اؼبعلومات اػباصة هبوية األطراؼ وعنواهنم وعرض وجيز عن األفعاؿ اؼبرتكبة 

الة إذل ما كانت عليو أو بتعويض عن وتاريخ وقوعها، وآجاؿ تنفيذ االتفاؽ ومضمونو الذي قد يقضي بإعادة اغب
الضرر أو بأي اتفاؽ آخر يكوف مناسبًا وغَت ـبالف للقانوف، يكوف موقعًا من قبل وكيل اعبمهورية وأمُت ضبط 

من ؽ إ ج، حيث يعترب ىذا االتفاؽ سند تنفيذي غَت قابل للطعن فيو  4مكرر  37احملكمة واألطراؼ اؼبادة 
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من ؽ إ ج، وإذا أخل  أو دل ينفذ  أحد الطرفُت عمداً ىذا االتفاؽ  5مكرر  37دة بأي طريق من طرؽ الطعن اؼبا
من  9مكرر  و8مكرر 37ؼبا نصت عليو اؼبادتُت  يكوف وكيل اعبمهورية مضطر طبقا ويف اآلجاؿ اؼبتفق عليها،

نصوص عليها يف اؼبادة نفس القانوف اذل ازباذه ما يراه مناسبا للمتابعة اعبزائية و تسليط العقوبة على اؼبخل اؼب
الفقرة الثانية من قانوف العقوبات . و ادراج اتفاؽ الوساطة كإجراء يف يد النيابة العامة من خاللو ديكن  147

وضع حد للدعوى العمومية ، يكوف عرضة يف اؼبقاـ األوؿ التخفيف من اغبمل اؼبلقى على كاىل القضاء نظرا 
 ؼبعروضة أمامو .للكم اؽبائل من القضايا و اػبالفات ا

 :الصلح إجراء(ب
الدعوى العمومية كما أنو مقرر فقط بالنسبة لذؿ اعبرائم  النقضاءيعترب الصلح سبب من األسباب اػباصة 

البسيطة اؼبكيفة على أهنا ـبالفة معاقب بعقوبة الغرامة اؼبالية نظرا لقلة أمهيتها و زبفيفا من األعباء اليت تقع على 
يف مواد اؼبخالفات إجراء اؼبصاغبة الذي يسمح بو للنيابة العامة اعبزائية  لإلجراءاتعاتق القضاء و لقد نظم قانوف 

اليت يعاقب عليها القانوف بالغرامة اؼبالية فقط و بالنسبة لنوع ؿبدد منها و يف ظل بعض القوانُت اػباصة من بينها 
تشريع العمل ، حيث نصت اؼبادة السادسة الفقرة الرابعة من ؽ إ ج على أنو :" كما أف تنقضي الدعوى 

من ؽ إ ج على أنو :" تنقضي الدعوى  389زىا صراحة " ، و نص اؼبادة العمومية باؼبصاغبة إذا كاف القانوف جيي
" ، كما أف  384العمومية بقياـ اؼبخالف بدفع غرامة الصلح ضمن الشروط و اؼبهمل اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

د :" ديكن أف تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن ـبالفة يف اؼبوامن نفس القانوف قضت بأنو  392اؼبادة 
من ؽ  393ود "،  إال أف اؼبادة قاعدة الع اؼبنصوص عليها بصفة خاصة يف القانوف بدفع غرامة جزافية داخلة يف

اؼبصاغبة بدفع غرامة  إلجراءحددت شروط جيب توافرىا يف الواقعة اؼبكي فة على أهنا ـبالفة لكي زبضع  627إ ج 
 من نفس القانوف ، و اليت تتمثل فيما يلي : 392جانب نص اؼبادة  إذلالصلح 
 يف ظل القوانُت و التشريعات اػباصة، الذي يسمح بإجراء الصلح مع اؼبخالف.وجود نص  -
، غرامةوبيت اغببس والقليها بعقوبة اغببس فقط، و ال بعمعاقب عأال تكوف اؼبخالفة اؼبعنية بإجراء الصلح  -

 بة اؼبخالفة يف الغرامة اؼبالية فقط.بل جيب أف تتجلى عقو 
  أال تؤد ي اؼبخالفة اؼبعنية بالصلح إذل ضرر يوجب القياـ بإصالح التعويضات لألشخاص أو األمواؿ . -
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أال يقًتف تعدد اؼبخالفات دبخالفة أخرى يجعاقب عليها قانوف العقوبات أو القوانُت اؼبكملة لو باغببس  -
افة تكوف اؼبصاغبة جائزة يف حالة تعدد اؼبخالفات عند ارتكاب فقط أو مع الغرامة، ودبفهـو اؼبخ

 فقط.ـبالفات أو أكثر يعاقب عليها القانوف بالغرامة 
الصلح كسبب خاص النقضاء الدعوى العمومية و حسب نص  اؼبادة السادسة الفقرة الرابعة من  إجراءو 

ؽ إ ج، جيد لو نطاقا واسعا للتطبيق يف موضوع دراستنا ىذه، خاصة  أف غالبية اؼبخالفات اؼبرتكبة يف ؾباؿ 
من قانوف  155ص اؼبادة العمل يتم وضع حد للمتابعة اعبنائية فيها عن طريق دفع غرامة الصلح، إعماال بن

ا للدعوى اعبنائية اؼبباشرة  عالقات العمل اليت أقرت بأنو :" ديكن ؼبخالفي أحكاـ ىذا القانوف أف يصنعوا حد 
القانوف، ال يجزيل دفع غرامة الصلح  ضد ىم بدفع غرامة الصلح تساوي اغبد  األدىن للغرامة اؼبنصوص عليها يف ىذا

كررة، و حيدد التنظيم إجراءات و كيفيات دفع غرامة الصلح اؼبذكورة ". فوجود نص  طابع العود يف اؼبخالفة اؼبت
َت إجراء اؼبصاغبة يف ىذا النوع من اؼبخالفات يسمح للمخالف يف جرائم العمل من خالؿ النيابة العامة  خاص جيج

 التنظيم.اليت حيددىا بوضع حد  للدعوى احملر كة ضد ه، عن طريق دفع غرامة صلح وفقا لألحكاـ 
  :سحب الشكوى(ج

األخَت ال يعٍت سوى  يعترب إجراء سحب الشكوى ىو اآلخر سبب خاص النقضاء الدعوى إال أف ىذا
جرائم خاصة يعلق فيها اؼبشرع ربريك الد عوى على ضرورة تقدًن شكوى من قبل اؼبتضرر، و يف اغباالت احملددة 

 قانونا الواردة على سبيل اغبصر، سواء كاف ذلك يف ظل قانوف العقوبات أو يف قانوف اإلجراءات اعبزائية.

 الدعوى المدنية التبعية : المطلب الثاني 
تكبها، ينشأ عن كل جردية كانت جناية أو جنحة أو ـبالفة دعوى جزائية غايتها توقيع العقاب على مر 

سواء مت ذلك يف حق اجملتمع أو يف حق الفرد اجملٍت عليو. غَت أنو قد تنشأ عنها أيضا دعوى أخرى تسمى " 
تعويض الضرر الناتج عن ىذه اعبردية، يرفعها اؼبتضرر من ىذه  إذل، اليت هتدؼ 628بالدعوى اؼبدنية التبعية " 

مصلحة عامة و األخَتة مطالبا بالتعويض عما أصابو من ضرر، و باعتبار أف الدعوى لعمومية ىي دعوى ذات 
على خالؼ الدعوى اؼبدنية اليت ىي ذات مصلحة خاصة و شخصية تعود على الفرد اؼبعٍت  ىي من النظاـ العاـ

فيها أهنا ترفع أماـ القضاء اؼبدين، كونو صاحب الوالية األصيل للنظر فيها،  األصلالدعوى اؼبدنية التبعية هبا. و 
إال أف غالبية التشريعات اعبزائية دبا فيها التشريع اعبزائري، خو ؿ مهمة رفع ىذا النوع من الدعاوى أماـ القضاء 

و من حيث اؼبصَت أيضا و  اإلجراءاتلدعوى العمومية من حيث بو اعبردية، و ىي تتبع از تمي  تاعبنائي و ىذا ؼبا 

                                                           
 . 48أنظر محمد حّزيط ، المرجع السابق ، ص  - 628
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أحكاـ  إذلاعبزائية و ليس  اإلجراءاتخضوع الدعوى اؼبدنية التبعية ألحكاـ قانوف  إذللعل ذلك يرجع أساسا 
على  أجالقانوف اؼبدين، أي تكوف من اختصاص القضاء اعبنائي، حيث نص ت اؼبادة الثالثة الفقرة األوذل من ؽ 

و : " جيوز مباشرة الدعوى اؼبدنية و الدعوى العامة يف وقت واحد أماـ اعبهة القضائية نفسها "، فاؼبشرع ىنا أن
ترؾ حرية االختبار اؼبدعي اؼبدين بُت رفع دعوى التعويض أماـ القضاء الطبيعي أي القضاء اؼبدين. أو مباشرهتا 

معنوي. و سواء كانت اعبردية اؼبرتكبة جناية أو جنحة أماـ القضاء اعبنائي. سواء تعلق األمر بشخص طبيعي أو 
أو ـبالفة ، فمثلما يًتتب عنها حق عاـ يتمثل يف ربريك الدعوى العمومية، فانو قد يًتتب عنها حق خاص و اف  

البعض منها فقط من بينها ذلك اؼبتعلقة دبجاؿ العمل و التشغيل و ظروفو،  إمناكاف ذلك ال ديس صبيع اعبرائم و 
الدعوى اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي، حبيث أهنا ؿ للمتضرر من ىذه األخَتة اؼبطالبة بالتعويض عن طريق رفع خيو 

األحكاـ العامة اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اعبزائية أين حدد ثالثة صور  إذلزبضع يف رفعها و مباشرهتا 
يلي : اإلدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق ) الفرع األوؿ( ،  لالدعاء اؼبدين أماـ القضاء اعبنائي و اؼبتمثلة فيما

 التدخل يف الدعوى )الفرع الثاين(، و االدعاء اؼبباشر أماـ ؿبكمة اعبنح و اؼبخالفات ) الفرع الثالث(.
  المدني أمام قاضي التحقيق اإلدعاء : الفرع األول

أماـ القضاء اعبنائي عن طريق  اؼبدنيةمن ؽ إ ج طرؽ و كيفيات رفع الدعوى  240لقد حددت اؼبادة 
من ؽ إ ج على أنو:" حيص  240التدخل يف الدعوى العمومية بواسطة ثالثة أساليب فقط، حبيث نصت اؼبادة 

الكتاب قبل قلم  من ىذا القانوف، و إم ا بتقرير لدى  72االدعاء اؼبدين إم ا أماـ قاضي التحقيق طبقا للمادة 
صالحية قياـ اؼبتضرر باإلدعاء اؼبدين  وسة بتقرير يثبتو الكاتب أو بأدائو يف مذكرات ". اعبلسة و إما أثناء اعبل
بتوافر شروط مبدئية لقبوؿ الدعوى اؼبدنية التبعية، تكمن يف الشروط العامة اليت جيب  مرتبطةأماـ قاضي التحقيق، 

 األخرىب ضرورة توافر الشروط اػباصة ربققها لكي تقبل دعوى التعويض اؼبرفوعة أماـ القضاء اعبنائي، إذل جان
لقبوؿ ىذا اإلدعاء أماـ قاضي التحقيق. و ىو األمر الذي سوؼ كباوؿ مناقشتو من خالؿ التطرؽ إذل دراسة 
الشروط العامة لقبوؿ الدعوى اؼبدنية التبعية )أوال( ، مث الشروط اػباصة باالدعاء اؼبدين أماـ قاضي 

 التحقيق)ثانيا(.
 ة لقبول الدعوى المدنية التبعية الشروط العام -أوال

يعترب القضاء اعبنائي بطبيعتو قضاء استثنائي يظهر ذلك من خالؿ زبصصو بالنظر يف اؼبسائل اؼبدنية 
اؼبتعلقة دبطالبة اؼبتضرر من اعبردية أال و ىو" اؼبدعي اؼبدين" يعوضو اؼبتهم هبا و ىو" اؼبدعى عليو" عن األضرار 

بسبب ىذه اعبردية سواء كانت جناية أو جنحة أو ـبالفة، يسمح القانوف فيها اؼبطالبة بالتعويض عن اليت غبقتو 
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الضرر مهما كاف نوعو ماديا أو معنويا أو جثمانيا، حيث نص ت اؼبادة الثانية الفقرة األوذل من ؽ إ ج على أنو 
جناية أو جنحة أو ـبالفة لكل من أصاهبم  :"يتعلق اغبق يف الدعوى اؼبدنية اؼبطالبة بتعويض الضرر الناجم عن

تسبب عن جردية" فمن خالؿ نص ىذه اؼبادة نالحظ بأنو من جهة قاـ بتحديد مفهـو شخصيا ضرر مباشر 
الشروط الواجب توافرىا لقبوؿ ىذا النوع من الدعاوى أماـ القضاء  أخرىالدعوى اؼبدنية التبعية ، و من جهة 

 : مايلي  امة يفاعبزائي، و اليت تتمثل بصفة ع
الدعوى اؼبدنية دبعناىا الضيق زبتلف عن دعوى التعويض، ألف األوذل ال تنشأ إال عن فعل أو  إفاعبردية : (أ

سلوؾ ناتج عن ارتكاب جردية ما، أي ارتكاب خطأ جزائي يستوجب قياـ اؼبسؤولية، و تكوف مستوفية 
تنشأ عن فعل ضار  عبميع أركاهنا الثالث  الشرعي و اؼبادي و اؼبعنوي، يف حُت أف الثانية أي دعوى التعويض

يشبو اعبردية، كما أهنا ال تقاـ إال أماـ احملاكم اؼبدنية فقط وإذا أقيمت الدعوى اؼبدنية أماـ احملاكم اعبنائية، 
فهنا جيوز اغبكم بالتعويض حىت عند اغبكم تكوف تابعة لتحريك دعوى جزائية بشأف جردية ما  أففيجب 

 .629اء الضرر حىت عند اغبكم باإلدانةفويض النتوز اغبكم برفض دعوى التعبالرباءة، كما جي
الضرر : أي ينشأ عن اعبردية ضرر يصيب الشخص يف حق من حقوقو الشخصية أو يف مصلحة حيميها (ب

القانوف، فكل من غبقو ضرر مباشر و شخصي ناتج عن ارتكاب أية جردية مهما كاف نوعها ، لو اغبق يف أف 
يو اؼبادة الثانية الفقرة يلجأ للقضاء اعبزائي للمطالبة بالتعويض عندما يسمح القانوف بذلك، وفقا ؼبا نصت عل

األوذل من ؽ إ ج ، كم أنو جيوز التعويض اؼبدين عن الضرر الذي ينشأ عن ارتكاب اعبردية مهما كاف نوعو 
لكل من ؽ إ ج على أنو :"جيوز  239اف ضررا ماديا أو جثمانيا أو معنويا، حيث نصت اؼبادة كسواء  

أنو أصابو ضرر من جناية أو جنحة أو ـبالفة، أف يطالب شخص يد عي طبقا للمادة الثالثة من ىذا القانوف ب
باغبق اؼبدين يف اعبلسة نفسها، و ديكن للمدعي اؼبدين أف يطلب بتعويض الضرر اؼبسبب لو"، و نص ت  
كذلك اؼبادة الثالثة الفقرة الرابعة من ؽ إ ج على أنو :" تقبل دعوى اؼبسؤولية اؼبدنية عن كافة أوجو الضرر 

دية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجحة عن الوقائع موضوع الدعوى اعبزائية ". فبالنسبة سواء كانت ما
 اإلجراميةاألسرار مثال أتاح القانوف لألشخاص اؼبصابُت بأضرار خاصة نابعة مباشرة عن الواقعة  إفشاءاعبردية 

ىو األصل العاـ، أو إذل احملاكم اؼبطالبة بالتعويض حسب اختيارىم إم ا باللجوء إذل احملاكم اؼبدنية و ذلك 
لقبوؿ الدعوى اؼبدنية يف ىذه اعبردية أماـ القضاء اعبنائي ، جيب أف يلحق اعبنائية كاستثناء، حيث أنو 

بصاحب السر ضرر جر اء ما قاـ بو األمُت نتيجة إفشائو للس ر الذي ائتمنو عليو، فاؼبتضرر منها ملـز بإثبات 
                                                           

فرج مينا، الوجيز في اإلجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، بدون سنة ، ص  : نظيرأنظر - 629
09  . 
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ر وعالقة سببية، و نفس الشيء بالنسبة عبردية التحرش اعبنسي، أين حيق أركاف اؼبسؤولية من خطأ و ضر 
للمتضرر والذي تأذى منها أف يشكل كطرؼ مدين ضد اؼبتحر ش،يطلب اغبكم بالتعويض عم ا أصابو من 

 من ؽ إ ج.  239و4و3و2تطبيقا ألحكاـ اؼبواد  اإلجراميضرر مادي أو معنوي الناتج عن الفعل 
: ىي الرابطة القائمة بُت اعبردية و الضرر اغباصل، حبيث يشًتط أف تكوف الدعوى اؼبدنية  العالقة السببية(ج

قائمة على ضرر ناتج عن ارتكاب اعبردية نفسها، أي ال ديكن تصور يف ىذا النوع من الدعاوى ضرر دوف 
ؼ لوحيد و اؼبباشر عن اعبردية اليت ىي السبب ا ربقق واقعة ؾبرمة بنص قانوين، شرط أف يكوف الضرر الناشئ

حدوثو، فبانتفاء العالقة السببية بُت اعبردية والضرر، يسقط حق االختصاص الذي يثبت للمحكمة اعبنائية و 
 تكوف بذلك غَت ـبتصة بالنظر يف الدعوى اؼبدنية.

ال زبتص احملاكم اعبنائية بالنظر يف الدعاوى اؼبدنية الناشئة عن ـبتلف اعبرائم  موضوع الدعوى اؼبدنية :(د
أقيمت ىذه الدعوى على ؿ تعويض الضرر الناتج عنها، فإذا اؼبرتكبة إال إذا كاف موضوعها يتمحور حو 

طلبات خارج موضوع التعويض،كاف على احملكمة القضاء بعدـ اختصاصها.إذف فموضوع الدعوى اؼبدنية 
ما مهما كاف نوعو ماديا أو  اؼبقامة أماـ القضاء اعبزائي جيب أف ينصب على اؼبطالبة بالتعويض جربا لضرر

اؼبسؤولية اؼبدنية ناصبة عن وقائع موضوع الدعوى اعبنائية و اؼبدعي  ، مادامت دعوى630جثمانيا أو معنويا 
زما باؼبصاريف القضائية يف ىذه اغبالة، اؼبدين يف حالة ما إذا خسر دعواه أو دل يقض لو دبا طلب، يكوف مل

 ما دل يستفيد. 631الفقرة األوذل من ؽ إ ج  369حسب ما نصت عليو اؼبادة 
 دعاء المدني أمام قاضي التحقيق الشروط الخاصة باال -ثانيا

من ؽ إ ج على أنو :" جيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أف يد عي مدنيا  72نصت اؼبادة 
 05إذل  01عليها يف اؼبواد من بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق اؼبختص"، و عمال باألحكاـ اؼبنصوص 
تج عن اعبردية ، عن طريق تقدًن من ؽ إ ج ، فانو قد تقرر اؼبدعي اؼبدين اغبق يف اؼبطالبة بالتعويض الضرر النا

ق،حيث نصت اؼبادة شكوى إذل قاضي التحقيق، كما ديكن أف حيدث ىذا االدعاء يف أي وقت أثناء سَت التحقي
و حييط قاضي الفقرة األوذل من ؽ.إ ج  على أنو :" جيوز اإلدعاء مدنيا يف أي وقت أثناء سَت التحقيق ،  74

                                                           
ادي ىو كل ما ينقص من الذمة المالية لممضرور، و يمكن تحديده وفقا لمخسارة الني لحقتو أو لما فاتو من كسب. و الضرر فالضرر الم - 630

  الجثماني ىو كل ما يصيب جسم االنسان من أضرار تعيقو من أداء ميامو كعاىات مثال.
سمعتو أو شرفو أو عرضو أو حريتو، أي كل ضرر يصيب الجانب أما الضرر األدبي أو المعنوي فيو كل ما يصيب  المضرور في شعوره أو 

 المعنوي و النفسي لإلنسان.
 ، الفقرة األولى من قانون اإلجراءات الجزائية . 069راجع المادة  -  631
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و لقبوؿ اإلدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق جيب توافر الشروط اال أنو  التحقيق باقي أطراؼ الدعوى بذلك ،
 التالية :
إف مسألة االدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق تفًتض بالضرورة أف يكوف ىناؾ دعوى جنائية ؿبر كة من قبل -

 النيابة العامة أو من قبل مد عي مدين آخر.
ب يصيب اؼبدعي اؼبدين شخصيا، ناتج عن جناية أو أف يًتتب عن اعبردية ضرر مباشر و ؿبقق يصي-

 . 632جنحة
أف يكوف للمدعي اؼبدين موطنا يف دائرة اختصاص احملكمة التابع ؽبا قاصي التحقيق طبقا غبكم اؼبادتُت -

من ؽ إ ج، و يف حالة عدـ وجود اؼبوطن فيلجأ لزوما إذل اختيار مواطن لو و إال فال تقبل  241و  76
 633انوف هبذا الشأف.الواجبة تبليغها لو طبقا ؼبا حد ده الق باإلجراءاتمعارضة يف عدـ تبليغو 

أف يودع اؼبدعي اؼبدين لدى قلم كتاب احملكمة مبلغا ماليا حيدده قاضي التحقيق لضماف تغطية اؼبصاريف -
 القضائية.

الفقرة األوذل من ؽ إج اليت نص ت على  40أف يكوف قاضي التحقيق ـبتصا إقليميا طبقا ألحكاـ اؼبادة -
دبكاف وقوع اعبردية أو ؿبل إقامة أحد األشخاص اؼبشتبو يف  قاضي التحقيق ؿبلي ا اختصاصأنو:" يتحدد 

حصل ا القبض قد مسامهتهم يف اقًتافها، أو دبحل القبض على أحد ىؤالء األشخاص و حىت و لو كاف ىذ
 لسبب آخر.

اؼبدين صبيع الشروط اؼبذكورة أعاله، يقـو قاصي التحقيق بعرضو على وكيل اعبمهورية  فإذا استوىف اإلدعاء
من ؽ إ ج ، على أنو:" يأمر قاضي التحقيق بعرض  73أياـ إلبداء طلباتو، حيث نصت اؼبادة  05يف أجل 

بدي طلباتو يف الشكوى على وكيل اعبمهورية يف أجل طبسة أياـ إلبداء رأيو، و جيب على وكيل اعبمهورية أف ي
أجل طبسة أياـ أيضا من يـو التبليغ من طرؼ قاضي التحقيق..."، كما أنو ال جيوز لقاضي التحقيق إجراء 

و األسباب ال سبس بالدعوى العمومية نفسها، أو تكوف الوقائع ال تقبل أي وصف  الوقائعالتحقيق إذا كانت 
 جزائي .

 

                                                           
النوع من الجرائم أمام بما أنو ال يمكن أن تكّيف أي جريمة من جرائم العمل عمى أنيا جناية، فان االدعاء المدني لمشخص المتضرر من ىذا  - 632

 72قاضي التحقيق، أصبح يقتصر عمى مواد الجنح فقط، بعدما تم استثناء مواد المخالفات من ىذا اإلجراء من خالل تعديل الذي مّس نص المادة 
 . 22-06من ق إ ج بموجب القانون رقم 

633
 .الفقرة الثانية من قانون االجراءات  الجزائية 27ع   المادة  راج -  
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 التدرخل في الدعوى : الفرع الثاني 
أو غرفة االهتاـ،  الدعوى العمومية أماـ القضاء اعبنائي أو إحالتها عليها من قبل قاضي التحقيقبعد رفع 

 74جيوز لكل من أصابو ضرر من أية جردية أف يد عي مدنيا عن طريق التدخل يف الدعوى حيث نص ت اؼبادة 
مدنيا يف أي وقت أثناء سَت التحقيق و حييط قاضي التحقيق  الفقرة األوذل من ؽ إ ج على أنو :" جيوز اإلدعاء

من ؽ إ ج على أنو :" جيوز لكل شخص يد عي طبقا للمادة  239باقي أطراؼ الدعوى بذلك"، ونصت اؼبادة 
الثالثة من ىذا القانوف بأنو قد أصابو ضرر من جناية أو جنحة أو ـبالفة أف يطالب باغبق اؼبدين يف اعبلسة 

ديكن للمدعي اؼبدين أف يطالب بتعويض الضرر اؼبسبب لو". وعليو فكل شخص غبق بو ضرر من و نفسها، 
جردية موضوع الدعوى العمومية لو اغبق يف أف يدعي مدنيا ألوؿ مرة أماـ احملكمة اؼبنظورة أمامها الدعوى إذل 

 الدعاء اؼبدين بطريقتُت مها : .وقد حيصل ىذا النوع من ا634حُت قفل باب اؼبرافعة وقبل إبداء النيابة طلباهتا 
االدعاء اؼبدين قبل انعقاد اعبلسة أين يقدـ اؼبدعي اؼبدين طلباتو يف شكل مذكرة يتم إيداعها لدى كتابة  -

من ؽ إ ج بنصها على أنو :" إذا حصل االدعاء اؼبدين  241ضبط احملكمة، حيث أشارت إليو اؼبادة 
 ؼبدين اعبردية موضوع اؼبتابعة...".قبل اعبلسة فيتعُت أف حيدد تقرير اؼبدعي ا

من ؽ إ ج بقوؽبا :" إذا حصل التقرير  242االدعاء اؼبدين أثناء اعبلسة الذي أشارت إليو اؼبادة  -
باالدعاء اؼبدين يف اعبلسة فيتعُت إبداؤه قبل أف تبدي النيابة العامة طلباهتا يف اؼبوضوع وإال كاف غَت 

 مقبوؿ"
و االدعاء اؼبدين عن طريق التدخل يتم دبوجب تقرير يثبتو الكاتب أو بواسطة مذكرات، على أال يؤدي 
ىذا األخَت إذل تعطيل البث يف الدعوى العمومية، وأف يضمن تعيُت ؼبوطن اؼبد عي اؼبدين اؼبختار يف دائرة 

ه الدائرة . إال  أف عدـ مطالبة اؼبدعي لو موطنا يف ىذاختصاص احملكمة اؼبختصة بالنظر يف الدعوى إذا دل يكن 
 .635اؼبدين حبقو أماـ القضاء اعبنائي ال دينعو من اؼبطالبة بالتعويض كحق مدين أماـ القضاء الطبيعي لذلك 

 االدعاء المباشر أمام محكمة الجنح و المخالفات: الفرع الثالث 
أف يلجأ مباشرة إذل جهة اغبكم للقضاء لو بتعويض مدنيا عن  القانوف للمتضرر من اعبردية أيضاخوؿ 

 األضرار اليت غبقتو، فيقـو اؼبدعي اؼبدين برفع مطالبتو مباشرة أماـ ؿبكمة اعبنح و اؼبخالفات و ذلك بتكليف
وىي اؼبتهم باغبضور أماـ احملكمة يف أحواؿ حيددىا القانوف صراحة دوف اغباجة إذل ترخيص من النيابة العامة، 
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، حيث يعترب ىذا األمر 636مكرر من ؽ إ ج  337اغباالت اؼبقررة بشأف اعبرائم احملددة حصرا يف ظل اؼبادة
استثناء عن األصل العاـ الذي يقضي بأنو ويف غَت تلك اغباالت، فانو ديكن للمدعي اؼبدين أف يطلب التعويض 

هة اغبكم بعد حصولو على ترخيص من النيابة عن الضرر الذي غبقو من اعبردية بتكليف اؼبتهم باغبضور أماـ ج
مكرر الفقرة الثانية من ؽ إ ج على أنو :" و يف اغباالت األخرى ينبغي اغبصوؿ  337العامة، حيث نصت اؼبادة 

على ترخيص النيابة العامة للقياـ بالتكليف اؼبباشر باغبضور". ودبا أف موضوعنا ىذا ينصب على دراسة اؼبسؤولية 
اذبة عن ارتكاب جنحة أو ـبالفة مرتبطة دبجاؿ العمل أو بظروفو، سواء تلك اؼبنصوص عليها يف قانوف اعبنائية الن

العقوبات أو قانوف العمل و القوانُت اؼبكملة لو، فإنو جيوز لكل شخص غبقو ضرر من ىذا النوع من اعبرائم أف 
الضرر الذي غبق بو، مهما كاف نوعو أو  يلجأ مباشرة إذل جهة اغبكم اعبنائي يطلب منها تعويضو مدنيا عن ىذا

 من قبل النيابة العامة . صجسامتو، عن طريق تكليف اؼبخالف أو اعبانح باغبضور أماـ احملكمة بناءا على ترخي
 يلي:  غَت أف تكليف اؼبتهم باغبضور أماـ جهة اغبكم، يتطلب توافر شروط أخرى تتمثل فيما

 يقـو اؼبدعي بإيداع مبلغ حيدده وكيل اعبمهورية لدى كتابة ضبط احملكمة. أف -
أف خيتار موطنا لو يف دائرة اختصاص احملكمة اليت كل ف اؼبتهم باغبضور أمامها، ما دل يكن موطنا فيها،  -

 وإال ترتب عن ذلك البطالف.
إذف فيها، ألف زبلفو أو زبلف   فحضور من ديثلو إالكما أف اؼبدعي اؼبدين ملـز أيضا حبضور اعبلسة و 

من ؽ  246فبثلو عن حضور اعبلسة جيعلو تاركا غبقو يف االدعاء اؼبدين أماـ القضاء اعبنائي، حيث نص ت اؼبادة 
عن اغبضور أو ال حيضر من ديثلو يف اعبلسة رغم إ ج على أنو :" يعد  تاركا الدعائو كل مد ع مدين يتخلف 

يا" إال أف القانوف حيفظ حق اؼبتهم يف أف يطلب اغبكم لو بالتعويض اؼبدين عندما تكليفو باغبضور تكليفا قانون
 .637من ؽ إ ج  366و  316يسيء اؼبدعي اؼبدين استعماؿ ىذا اغبق وفقا ؼبا نصت عليو اؼبادتُت 

 قضاء الدعوى المدنية التبعية نا: الفرع الرابع 
اعبنائي حبكم طبيعتها اػباصة تتبع الدعوى اعبنائية من حيث إذا كانت الدعوى اؼبدنية اؼبقامة أماـ القضاء 

اإلجراءات و اؼبصَت، فإف مسألة انقضاء الدعوى اؼبدنية دل ينظمها قانوف اإلجراءات اعبزائية مثلما ىو اغباؿ 
، و لقد الدعوى اعبنائية، ىذا ما يدفعنا إذل نوع من التمي ز و االستقاللية عن الدعوى العمومية النقضاءبالنسبة 

القانوف اؼبدين بنصها على أنو :"يعد  تاركا الدعائو كل مدع الفقرة األوذل من ؽ إ ج إذل أحكاـ  10أحالتنا اؼبادة 
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مدين يتخل ف عن اغبضور أو ال حيضر من ديثلو يف اعبلسة رغم تكليفو باغبضور تكليفا قانونيا " ، إذف فالدعوى 
 عبنائي تنقضي لسببُت مها: بالتنازؿ عن الدعوى ) أوال ( ، و بالتقادـ )ثانيا(.اؼبدنية التبعية اؼبرفوعة أماـ القضاء ا

 التنازل عن الدعوى   -أوال
التعويض يف أي مرحلة كانت عليها جيوز للمدعي اؼبدين اؼبضرور عن اعبردية التنازؿ عن حقو اؼبدين يف 

من ؽ إ ج ، كما أف اؼبادة الثانية الفقرة الثانية من ؽ إ ج  نصت علي أنو :"  246الدعوى طبقا ؼبا نصت عليو 
و ال يًتتب على التنازؿ عن الدعوى اؼبدنية إيقاؼ أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية " ، و التنازؿ بصفة عامة 

 يا .صرحيا أو ضمنقد يكوف 
حكم بات  يح : يثبت للمدعي اؼبدين اؼبتضرر من جردية حق التنازؿ عن دعواه لكن قبل صدورالتنازؿ الصر (أ

بو، أين يعرب  يف ىذا التنازؿ صراحة عن إرادتو يف التخلي عن صبيع إجراءات  حائز غبجية الشيء اؼبقضي
ال يكوف ذلك القضائية السابقة للتنازؿ، و  ريفاػبصومة اؼبدنية كتابيا أو شفهيا،كما يكوف ملزما بدفع اؼبصا

 لو أي تأثَت على الدعوى العمومية، حيث تستمر احملكمة بالنظر فيها.
من ؽ إ ج السالفة الذكر، و الذي يكوف يف  246التنازؿ الضمٍت : ىو كذلك ما نصت عليو اؼبادة (ب

 إحدى اغبالتُت: 
 ضور اعبلسة رغم تكليفو باغبضور تكليفا قانونيا.عندما يتخلف اؼبدعي اؼبدين أو ؿباميو عن ح -     
 عندما حيضر اؼبد عي اؼبدين لكن ال يبدي طلباتو . -     

 التقادم   -ثانيا
بصفة عامة، الدعاوى اؼبدنية التبعية اؼبتعلقة بالتعويض و اؼبقاصة أماـ القضاء اعبنائي تنقضي بالتقادـ 

عنو دبضي مدة معينة حيددىا ، و التقادـ كما قلنا سابقا يعرب  638باستثناء ذلك اؼبتعلقة ببعض اعبرائم اػباصة 
الفقرة األوذل من ؽ إ ج، زبضع من  10ألحكاـ اؼبادة  ااؼبشرع من يـو وقوع اعبردية، والدعوى اؼبدنية التبعية طبق

من ؽ إ ج، نص ت على أنو :"تتقادـ العقوبات اؼبدنية  617ألحكاـ القانوف اؼبدين، كما أف اؼبادة حيث تقادمها 
بو بصفة هنائية وفقا لقواعد القانوف اؼبدين" و  اؼبقضياليت صدرت دبقتضى أحكاـ جزائية اكتسبت قوة الشيء 

سنة من يـو وقوع السلوؾ الضار طبقا ؼبا قضت  15لتقادـ اؼبنصوص عليها يف القانوف اؼبدين تتمثل يف مرور مدة ا
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طبسة عشر سنة من يـو  بانقضاءدعوى التعويض اؼبدين اليت نص ت على أنو :" تسقط من القانوف  133بو اؼبادة 
 وقوع الفعل الض ار".

غَت أنو ال جيوز رفع الدعوى اؼبدنية أماـ احملكمة اعبنائية بعد انقضاء أجل تقادـ الدعوى العمومية حسب 
، ألنو من بُت شروط رفع الدعوى اؼبدنية أماـ القضاء 639الفقرة الثانية من ؽ إ ج  10ما نص ت عليو اؼبادة 

 اعبنائي بثبوت وجود دعوى عمومية قائمة أمامو.

 مرحلة المحاكمة : المطلب الثالث 
اعبزائية و اإلجراءات القضائية بصفة مرحلية، ىذا ما  األحكاـقانوف اإلجراءات اعبزائية موضوع  نظم لقد

جعل القضايا اعبزائية سبر  عرب عد ة مراحل ـبتلفة، من اؼبرحلة الشبو القضائية اليت تتعلق بنشاط ضباط الشرطة 
التحقيق الذي يشرؼ عليها جهاز  وإجراءاتوكيل اعبمهورية و رقابة غرفة االهتاـ،  إشراؼالقضائية ربت إرادة و 

مرحلة قضائي مستقل يهدؼ إذل البحث و التحري عن اعبرائم و الكشف عن مرتكبيها، إذل مرحلة احملاكمة أو 
أساسا البحث يف التحقيق النهائي كما ظبيها البعض و اليت ىي آخر مرحلة سبر هبا الدعوى العمومية، تستهدؼ 

األدلة اؼبقدمة إذل قاضي اغبكم من طرؼ الضبطية القضائية وجيهات التحقيق االبتدائي، حيث يقـو بتصفح من 
 جديد صبيع األدلة و التأكد من صحتها، كما يبحث كذلك عن أدلة جديدة تكوف من شأهنا إظهار اغبقيقة، و

بالرباءة أو األدلة، واعبرائم اؼبتعلقة دبجاؿ العمل و التشغيل  موضوع الدعوى سواء يف هناية احملاكمة يتم الفصل يف
ىي بدورىا زبضع لألحكاـ و القواعد العامة، فبعد مرورىا دبختلف اؼبراحل اإلجرائية اؼبقررة قانونا، ينتهي هبا 

مر ال اؼبطاؼ إذل مرحلة التحقيق النهائي و ىي مرحلة إصدار اغبكم من قبل قاضي اؼبوضوع، وإف كاف ذلك األ
ينطبق على صبيعها خاص ة تلك اؼبكيفة على أهنا ـبالفة، باعتبار أف القانوف قد أخضع ىذا النوع من اؼبخالفات 

يف ىذا النوع من اعبرائم يبقى اؼبصاغبة كإجراء خاص لوضع حد  النزاع القائم، غَت أف اغبكم الصادر  إجراءإذل 
 .عن يف األحكاـ اعبزائيةقابال للطعن فيو طبقا ؼبا ىو مقرر من طجرؽ الط

أعاله، و اؼبتمثلة  إليهاإذل دراسة ـبتلف العناصر األساسية اليت أشرنا لذلك سنحاوؿ التطرؽ و لو بإجياز 
اؼبصاغبة كإجراء يضع حد  ؼبرحلة عبنح و اؼبخالفات)الفرع األوؿ(، خاصة يف: إجراءات احملاكمة أماـ ؿبكمة ا

الثاين ( ،والطعن يف األحكاـ الصادرة عن ؿبكمة اعبنح و اؼبخالفات )الفرع احملاكمة يف ـبالفات العمل)الفرع 
 الثالث( .
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 إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح و المخالفات: الفرع األول 
تتمي ز مرحلة احملاكمة خبصائص من شأهنا ربقيق العدالة، يظهر ذلك من خالؿ توفَت كافة السبل لضماف 

العلنية و شفهية اؼبرافعات واغبضورية والتدوين، و ىي قواعد عامة مشًتكة جيب أف ها حق اؼبتهم يف الدفاع أمه  
باعتبار أف اؼبشرع قد تأثر يف وضعو ؽبذه القواعد اػباصة دبرحلة احملاكمة بالنظاـ  تلتـز هبا اعبهات القضائية،

.فاألصل أف تكوف جلسات احملاكمة علنية أي يسمح للجمهور حبضورىا حىت يكوف لألفراد قريبُت 640هتامياإل
أف ىذا األمر يبقى مرىونا بأال تكوف من احملاكم اعبزائية و يكوف القضاة أكثر حرصا على ربقيق العدالة ، إال 
، على أف يتم 641ا بعقد جلسة سريةلعلنية اؼبرافعة خطر على النظاـ العاـ و اآلداب و أال تصدر احملكمة حكم

. والقاضي ال جيوز لو أف يؤسس حكمة على 642مناقشة الدفوع اليت قد مها اػبصـو و طلبات النيابة العامة شفاىة
دليل دل يطرح من طرؼ اػبصـو أمامو ألف حضورىم ضروري ؼبناقشة األدلة، حيث يتعلق األمر حبضور 

، و اؼبدعي اؼبدين يلـز القانوف وجوده أيضا أثناء اعبلسة خاصة إذا ما مت  األشخاص التاليُت :اؼبتهم فبثال دبحاميو
رفع دعوى مدنية تبعية اليت يتم الفصل فيها يف نفس الوقت إذل جانب الدعوى العمومية، النيابة العامة فبث ل 

 اعبلسة غياهبا.اجملتمع يف صبيع الدعاوى حضورىا ضروري إذ ال تنعقد 
لرئيس مهمة ضبط حسن سَت اعبلسة ، يتوذل ا643يف مواد اعبنح و اؼبخالفاتلنظر و باختصاص احملكمة با

فرض االحًتاـ ؽبيئة احملكمة، وازباذ أي إجراء يراه مناسبا إلظهار اغبقيقة، كما ديكنو األمر بإحضار الشهود و إف و 
من  343نص  اؼبادة من ؽ إ ج ، كما أف  286تطلب ذلك استعماؿ القوة العمومية ىذا ما نص ت عليو اؼبادة 

باإلجراء الذي رفعت بو الدعوى أمامو ، إذل  ؽ إ ج ألزمو أيضا بأف يتحقق من حضور اؼبتهم و من ىويتو ويعرؼ
من حضور اؼبدعي اؼبدين واؼبسؤوؿ اؼبدين والشهود أو غياهبم، فإذا مت تكليف اؼبتهم باغبضور  جانب ربققو

اعتربت احملاكمة حضورية، أما يف حالة عدـ تبليغ الشخص شخصيا و لكنو تغيب و دل يقدـ عذرا مقبوال، 
 بالتكليف باغبضور و زبل ف عن ذلك، تصدر احملكمة يف ىذه اغبالة حكما غيابيا يف حقو.

جلسة الحقة، و يف ىذه  يفما يف نفس اعبلسة أو ايف جلسة علنية  حكمها و األصل أف تصدر احملكمة
وى بيـو النطق باغبكم، و قبل ذلك يتحقق من جديد من حضور اػبصـو اغبالة يقـو الرئيس بإخطار أطراؼ الدع
من ؽ إ ج، و حيرر كاتب اعبلسة لدى ؿبكمة اعبنح و اؼبخالفات  355أو غياهبم حسب ما نص ت عليو اؼبادة 

                                                           

من قانون االجراءات الجزائية                                                         050، 049،  047،  046،  045:  راجع المواد   - 640 
من قانون اإلجراءات الجزائية . 285راجع المادة   - 641 
ن امام محكمة الجنح و من نفس القانو  000من ق إ ج بالنسبة لمجنايات، والمادة  289تم النص عمى شفيية المرافعات في المادة   - 642

 .المخالفات 
 من قانون اإلجراءات الجزائية . 028راجع المادة  - 643
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القضاة الذين أصدروا اغبكم و كاتب اعبلسة موقعة من  أظباءاغبكم الصادر، و تؤرخ النسخة األصلية متضمنة 
ل الرئيس، مث  تودع نسخة منها لدى قلم كاتب الضبط، فإذا كاف اؼبتهم حاضرا يف اعبلسة فإنو جيوز لو استئناؼ قب

إذا كاف غائبا فأجاز لو القانوف يف ىذه اغبالة معارضة اغبكم أماـ نفس احملكمة اليت اغبكم اغبضوري ، أما 
 أصدرتو . 

ثبت يف موضوعها يف جلستها األوذل حبكم قابل للتنفيذ، إال  أنو و يف بعض القضايا تضطر احملكمة بأف ت
أي يكوف اغبكم القضائي يتصف بالقوة التنفيذية رغم اؼبعارضة أو االستئناؼ، فهو حكم مشموؿ بالنفاذ 

اليت نص  عليها القانوف صراحة سواء كاف ذلك يف  األحكاـعلى تلك  إال،إال أف ىذا األمر ال ينطبق 644اؼبعج ل
، و من بُت األحكاـ اليت ينطبق عليها ىذا األخرىظل قانوف اإلجراءات اعبزائية أو يف ظل القوانُت اػباصة 

ىذه األحكاـ مشمولة الصادرة بشأف اؼبخالفات العمل اؼبعاينة من قبل مفتشي العمل، فتكوف الوصف تلك 
نص  على ذلك صراحة، فال حيتاج ىذا النوع من األحكاـ  باعتبار أف قانوف العمل ة القانوف ،بالنفاذ اؼبعجل بقو 

بطبيعتو إذل تصريح من احملكمة لكي ينف ذ و ال إذل طلب ذلك أيضا، وال يكوف للقاضي أي سلطة تقديرية يف 
لنظر عن اؼبعارضة أو ذلك، حيث تثبت احملكمة خالؿ جلستها األوذل يف القضية حبكم قابل للتنفيذ بغض ا

لى ضبطها بواسطة أشرؼ عالقضائية اؼبختصة باؼبخالفة اليت مفتش العمل بإخطار اعبهة االستئناؼ.فعندما يقـو 
البيانات و اؼبعلومات الالزمة اليت تثبت عدـ قياـ اؼبستخدـ بتنفيذ التزاـ أو أكثر من ؿبضر معاينة يضم صبيع 

االلتزامات اؼبتعلقة بالقواعد اآلمرة التشريعية و التنظيمية يف ؾباؿ العمل، بعدما يكوف قد مت إعذاره بضرورة 
 12احملكمة وعمال بنص  اؼبادة  أياـ من تاريخ اكتشاؼ ىذا اإلخالؿ، تثبت 08االمتثاؿ ؽبا يف أجل ال يتعدى 

العمل، و من خالؿ جلستها األوذل حبكم قابل للتنفيذ، حيث نص ت اؼبتضمن مفتشية  03-90القانوف رقم من 
يف القوانُت  اآلمرةعلى أنو:" إذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا لألحكاـ  03-90من القانوف رقم  12اؼبادة 

ىذا االلتزاـ  أي اـ و إذا دل ينفذ اؼبستخدـ 08ثاؽبا يف أجل ال ديكن أف يتجاوز و التنظيمات، يلـز اؼبستخدـ بامت

                                                           
ون األصل في األحكام أنيا ال تنفذ إال إذا كانت نيائية أي يكون الحكم قد استنفد طرق الطعن العادية، إال أنو توجد بعض الحاالت التي يك  644

الّنفاذ المعجل  و فييا الحكم قابل لمتنفيذ بالرغم من إمكانية الّطعن فيو بالمعارضة أو االستئناف فيكون في ىذه الحالة الحكم مشموال بالنفاذ المعّجل،
 ينقسم إلى قسمين :

نفاذ معّجل بقوة القانون أي أن الحكم يّتصف بذلك دون الحاجة ألن يذكره القاضي في حكمو و من دون أن يطمبو الخصوم، و يكون -
 بناءا عمى نص خاص.

القاضي في حكمو كما أنو ال يجوز لمقاضي أن نفاذ معّجل قضائي و ىو بخالف األول ال يكون فيو الحكم يتصف بذلك ، بل البّد من أن يذكره  -
 يحكم  بو تمقائيا، بل يجب أن يطمبو الخصوم.
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حيرر اؼبفتش العمل ؿبضرا و خيطر بذلك اعبهة القضائية اؼبختصة اليت تبث خالؿ جلستها  خالؿ األجل احملدد لو،
 األوذل حبكم قابل للتنفيذ بعض النظر عن االعًتاض أو االستئناؼ".

إف جرائم العمل من جنح أو ـبالفات باختالؼ أسسها و قواعدىا التجرديية، غالبا ما  و يف ىذا اإلطار،
عن طريق ؿباضر ؿبررة من قبل جهاز الضبطية القضائية من ضباط الشرطة و أعواهنم اؼبوظفُت اؼبناط  إثباهتايتم 

بحت ىي اؼبختصة بإجراء ما رفعت الدعوى أماـ احملكمة، أص فإذاإليهم دبهاـ خاصة على رأسهم مفتشي العمل، 
التحقيق فيها، ما يربز الدور االجيايب للقاضي يف ؾباؿ اإلثبات، باعتباره ال يكتفي دبا قدمتو النيابة العامة من أدلة 

ف عن اغبقيقة مثل األخذ باعًتاؼ شالـز من ربريات و ربقيقات للك إجراءيقـو بكل  إماو إلثبات التهمة 
،أو االستناد على 645، أو بشهادة الشهود أو القياـ باؼبعايناتاإلرادةاؼبتهم اػبارل من أي عيب من عيوب 

قبل ضباط الشرطة القضائية فال ديكنو أف يتقيد هبا  ويكوف ذلك خاصة بالنسبة للمحاضر احملررة من 646القرائن
أينا سابقا، ؿباضر استداللية ال ترقى دبفردىا ؼبرتبة الدليل الذي ديكن االعتماد لتأسيس حكمو، باعتبارىا و كما ر 

عليو وحده من طرؼ القاضي اعبزائي، يف حُت و خبالؼ ذلك، إف احملاضر احملررة من قبل موظفي و أعواف 
اضر ؽبا حجية اؼبخالفات اؼبرتكبة يف ؾباؿ اختصاصهم، ىي ؿب إلثباتالضبطية القضائية اؼبنوط هبم مهاـ خاصة 

على القاضي، يأخذ هبا كدليل إثبات يف تأسيس حكمو، إذل أف يقـو الدليل العكسي على ما ورد فيها إما عن 
 من ؽ إ ج . 400طريق الكتابة أو بواسطة شهادة الشهود طبقا لنص اؼبادة 

 يضع حد  لمرحلة المحاكمة في مخالفات العمل  حل اجرائي المصالحة ك: الفرع الثاني 
إذا كانت مرحلة احملاكمة كقاعدة عامة ىي اؼبرحلة النهائية اليت يعاد فيها تفحص األدلة من قبل قضاء 
اغبكم ليصدر يف النهاية حكما يف اؼبوضوع بإدانة أو تربئة اؼبتهم، فانو و يف مواد اؼبخالفات، قد أقر قانوف 

اؼبسار العادي و الطبيعي ؽبذه اؼبرحلة، الذي  اإلجراءات اعبزائية وسيلة أخرى تعترب دبثابة حل  إجرائي يعًتض
يعرؼ بػػ"الصلح و اؼبصاغبة "، أين ظبح بو القانوف و أجازه بشأف نوع ؿبدد من اؼبخالفات فقط ، أي تلك اليت 

، حيث أخرىشروط معينة، نظرا لبساطة ىذه اعبرائم من جهة، و زبفيفا من أعباء القضاء من جهة تتوافر فيها 
تلك اؼبخالفات احملددة يف ظل قوانُت خاصة يسمح فيها بإجراء الصلح مع اؼبخالف، و من بُت يتعلق األمر ب

من القانوف  155قانوف العمل طبقا ؼبا نص ت عليو اؼبادة  اإلجراءالتشريعات اػباصة اليت تسمح القياـ دبثل ىذا 
                                                           

المباشرة بمحل الجريمة، عن   المعاينات ىي وسيمة تساىم في تكوين اقتناع و عقيدة المحكمة، عن طريق االطالع أو الفحص أو المناضرة - 645
من تمقاء طريق االنتقال الى مكان وقوعيا و مشاىدة آثارىا و أدلتيا المادية.و قد يقوم بيا إما ضابط شرطة أو قاضي التحقيق أو المحكمة ، سواء 

 . ج إق       من 205نفسيا أو بناءا عمى طالب من النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتيم طبقا لنص المادة 
ة، القرائن ىي حكم أو نتيجة تستنبط من واقعة أو أكثر قام الدليل عمييا، باعتبارىا الصمة الضرورية التي ينشئيا القانون بين وقائع معين - 646

 باستنتاج الواقعة المطموب اثباتيا من واقعة أخرى قام عمييا دليل اإلثبات .
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لقة بظروؼ العمل و كيفياتو و ، خاص ة بالنسبة لتلك اؼبخالفات اؼبتع647اؼبتضمن عالقات العمل  11-90رقم 
كاف القانوف قد أجاز مثل ىذا اإلجراء كقاعدة تلك اؼباسة بقواعد السالمة و األمن و طب العمل، لكن و إف  

حبيث ديكن تطبيق إجراء اؼبصاغبة على اؼبخالفات  648من ؽ إ ج  392عامة طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 
من ؽ إ ج بقوؽبا: " ال  393د ورد استثناء على ذلك يف ظل اؼبادة اؼبنصوص عليها يف القوانُت اػباصة، فانو ق

 الغرامة اعبزافية يف األحواؿ التالية : يعمل بإجراء 
 كانت اؼبخالفة تعرض مرتكبها للقياـ بإصالح التعويضات لألشخاص أو األمواؿ.  إذا 
 اعبزافية".ـبالفات يف آف واحد و اليت ال تنطبق على إجراء الغرامة حالة ارتكاب  يف 

 ىذا ما جيعل إجراء اؼبصاغبة يسمح بو بالنسبة للمخالفات اليت تتوافر فيها الشروط التالية:
 وجود نص  يف ظل التشريعات اػباصة جييز إجراء الصلح بشأف اؼبخالفات اؼباس ة بقواعدىا .-
 أف تكوف اؼبخالفة مقرر ؽبا عقوبة الغرامة فقط. -
 بالغَت يرتب اغبق يف التعويض على مرتكبها . أال تلحق ىذه اؼبخالفة ضررا -
 اقًتاف إجراء اؼبصاغبة بقاعدة التعدد يف اؼبخالفات بالنسبة لتلك اؼبعاقب عليها بالغرامة فقط. -

و يعترب قانوف اإلجراءات اعبزائية دبثابة الشريعة العامة بالنسبة لقانوف العمل يف ىذا اإلطار بتنظيمو ألحكاـ 
من ؽ إ ج على أنو :" تنقضي الدعوى العمومية بقياـ  389اؼبادة  نصت  اغبة و كيفياتو، حيثتنفيذ إجراء اؼبص

" . حيث أنو وقبل أف تكلف  384ل اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ع غرامة الصلح ضمن الشروط و اؼبهاؼبخالف بدف
احملكمة اؼبخالف باغبضور أمامها ، تقـو النيابة العامة اليت مت إخطارىا دبحضر اؼبخالفة بإخطار ىذا األخَت بأنو 

ما    إذا  جيوز لو دفع غرامة صلح تساوي اغبد  األدىن للغرامة اؼبنصوص عليها بالنسبة للعقوبة احملددة، يف حُت
 اؼبستحقتُت تبث يف نفس احملضر ارتكاب ـبالفتاف فإنو جيب على اؼبخالف دفع اؼبقدار اإلصبارل لغراميت الصلح 

 15من ؽ إ ج فإف النيابة العامة ملزمة بإخطار اؼبخالف خالؿ أجل  383، و طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة  649
رسالة بعلم الوصوؿ، يتضمن ىذا اػبطاب موطن اؼبخالف  يوما من صدور القرار احملدد ؼبقدار الغرامة،دبوجب

موصى عليها بعلم الوصوؿ، يتضمن ىذا اػبطاب موطن اؼبخالف و ؿبل ارتكاب اؼبخالفة تارخيها و سندىا و 
من ؽ  384النص القانوين اؼبعاقب عليها، مع ربديد غرامة الصلح و مهمل و طرؽ دفعها احملددة يف نص اؼبادة 

                                                           
كن لمخالفي أحكام ىذا القانون ان يضعوا حّدا لمدعوى الجنائية المباشرة ضّدىم بدفع غرامة من ق ع ع عمى أنو :" يم 455نصت المادة  - 647

 الصمح تساوي الحّد األدنى لمغرامة المنصوص عمييا في ىذا القانون ..." 
 فة المواد المنصوص عمييا من قانون االجراءات الجزائية عمى أنو :" يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخال 092نصت المادة  - 648

 بصفة خاصة في القانون بدفع غرامة جزافية داخمة في قاعدة العود".
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 082و  084راجع المادتين - 649
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طار اؼبشار يوما التالية الستالمو إلخ 30ؿ اؼبتمم اليت نصت على أنو :" جيب على اؼبخالف خالدؿ و إ ج اؼبع
أعاله أف يدفع دفعة واحدة نقدا أو حبوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بُت يدي ؿبصل مكاف  393يف اؼبادة   إليو

من ىذا  329اؼبذكورة يف اؼبادة  سكناه، أو اؼبكاف الذي ارتكبت فيو اؼبخالفة وذلك طبقا ألحكاـ االختصاص
 احملصل يف صبيع األحواؿ تأييدا للدفع". اإلخطارالقانوف، و جيب أف يسلم 

دفعها إذا سبت بصفة صحيحة خالؿ ويف اؼبقابل، يلتـز ؿبصل غرامة الصلح بتبليغ النيابة العامة بعملية 
يوما من تاريخ  45النيابة العامة خالؿ ، وعند عدـ وصوؿ ىذا التبليغ إذل 650أياـ من تاريخ الدفع 10أجل 

.أما يف حالة عدـ قياـ 651استالـ اؼبخالف لإلخطار، تقـو ىذه األخَتة بتكليف اؼبخالف باغبضور إذل احملكمة
أعاله، تشرع احملكمة  384ار إليها يف ظل اؼبادة اؼبخالف بدفع غرامة الصلح يف حدود اؼبهل اؼبمنوحة لو و اؼبش

ع الدعوى و ما يليها من ؽ إ ج و اؼبتعلقة برف 394 الدعوى طبقا ؼبا نص ت عليو اؼبواد يف إجراءات الفصل يف
أياـ من تاريخ رفع الدعوى دوف أية مرافعة مسبقة ،  10أماـ احملكمة، حيث تبث ىذه األخَتة يف ذلك خالؿ 

الغرامة اليت ال جيب أف ،متضمنا اغبكم ب652أين يصدر القاضي أمر جزائي قابل للتنفيذ يكوف غَت ملـز بتعليلو 
األدىن لغرامة اؼبخالفة، حبيث يكوف ىذا األمر اعبزائي ال يقبل أي شكل من أشكاؿ الطعن  تقل عن ضعف اغبد  

، مثلما ىو اغباؿ بالنسبة للقرار احملدد 653مكرر من ؽ إ ج  392فيو اؼبنصوص عليها قانونا طبقا ألحكاـ اؼبادة 
من ؽ إ ج على أنو :" ال يكوف القرار  385حيث نص ت اؼباجة لغرامات الصلح فهو اآلخر ال يقبل الطعن فيو، 

احملدد ؼبقدار غرامة الصلح يف اؼبخالفات قابال ألي طعن من جانب اؼبخالف ". غَت أف ذلك ال دينع اؼبخالف من 
 10األمر لدى اإلدارة اؼبالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصوؿ خالؿ  تقدًن شكوى ضد ىذا

أياـ من تاريخ تبليغو بالسند التنفيذي الصادر من قبل ىذه األخَتة، و يكوف ؽبذه الشكوى أثر موقف لتنفيذ سند 
أياـ على  10ذه الشكوى خالؿ ، أما اإلدارة اؼبالية اؼبكلفة بتحصيل غرامة الصلح فهي ملزمة بإحالة ىاألداء

القاضي الذي أصدر ىذا األمر، حيث يكوف لو السلطة التقديرية يف ذلك، إما بقبوؿ شكوى و إلغاء األمر 
 اعبزائي الذي أصدره يف حق اؼبخالف أو برفضها. 

 
 

                                                           
 من قانون اإلجراءات  الجزائية.086راجع المادة - 650
 من قانون اإلجراءات الجزائية . 087راجع المادة  - 651
و عنوان سكناه، الوصف  يتضمن األمر الجزائي بدفع غرامة الصمح البيانات التالية : اسم المخالف و لقبو و تاريخ و محل والدتويجب أن  - 652

 مة مع مصاريف المالحقات.امبمغ الغر  والقانوني و تاريخ و مكان ارتكاب الفعل المنسوب اليو ، بيان النصوص المطبقة 
 قانون اإلجراءات الجزائية.مكرر من  092راجع المادة  - 653



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                           الباب الثاني  
 

271 
 

 الطعن في األحكام الصادرة عن محكمة الجنح و المخالفات : الفرع الثالث 
يو حكم يراه مشوبا بعيب لواجب ضماف وضباية اؼبتقاضُت، يسمح لكل من صدر عإف مقتضيات العدالة و 

من جديد على القضاء من أجل إعادة النظر يف ىذا اغبكم، لذا اىتم اؼبشرع يف ظل يطرح النزاع أف من العيوب ، 
قانوف اإلجراءات اعبزائية بتكريس ىذه االعتبارات عن طريق تنظيم أحكاـ خاصة سبكن اؼبتقاضي من الطعن يف 

صبيع  على654تسري كقاعدة عامة  غَت عادية اغبكم الصادر حبقو، تتمثل يف طرؽ للطعن عادية و أخرى 
لك اػباصة باعبنح و اؼبخالفات اؼبرتكبة و اؼبتعلقة دبجاؿ العمل، وإف كاف اغبكم تاألحكاـ الصادرة من بينها 

الصادر يف مواد اؼبخالفات يكوف قابل للتنفيذ بالرغم من إمكانية الطعن فيو كاستثناء عن األصل العاـ الذي 
، أي يكوف قد استنفذ طرؽ الطعن العادية، غَت أف ذلك ال دينع يقضي بأال  ينفذ اغبكم اعبزائي إال  إذا كاف هنائيا

خضوع ىذا النوع من األحكاـ إذل القواعد العامة اؼبنظمة لطرؽ الطعن العادية و غَت العادية. فكل من اؼبخالف 
جردية،  و اؼبدعي اؼبدين الذي اختار اللجوء إذل القضاء اعبنائي لتعويضو عن الضرر الذي غبقو جر اء ارتكاب أية

جنحة أو ـبالفة، مرتبطة بإطار العمل و التشغيل، لو أف يسلك طريق من طرؽ الطعن اؼبقررة قانونا. ومسألة 
الطعن يف األحكاـ الصادرة عن ؿبكمة اعبنح واؼبخالفات، تتطلب بالضرورة التطرؽ إذل ربديد ـبتلف الطرؽ 

من جديد يف قضيتو، وىو األمر الذي سنحاوؿ توضيحو القانونية اليت سبك ن اؼبتقاضي من دفع القضاء إذل النظر 
 و لو بإجياز من خالؿ دراسة طرؽ الط عن العادية)أوال(، مث  طرؽ الط عن غَت العادية)ثانيا( .

 طرق الطعن العادية  -أوال
طرؽ الطعن يف األحكاـ اعبزائية ىي عبارة عن رخصة أقرىا القانوف ألطراؼ الدعوى من أجل تصحيح 
العيوب اليت تشوهبا، إما بإلغاء ىذه األحكاـ أو بتعديلها عن طريق رفعها أماـ اعبهات القضائية اؼبختصة، 

ة أحكاـ قامت على إجراءات باطلة أو باعتبارىا وسيلة إجرائية الزمة لضماف اغبقوؽ الفردية و ضبايتها يف مواجه
ىي إحدى ىذه الوسائل اليت سبكن كل من صدر صادرة عن تطبيق غَت سليم للقانوف، و طرؽ الطعن العادية 

 حكم دل يقتنع بو، أف يطلب إعادة النظر فيو من جديد، سواء كاف ذلك عن طريق اعًتاضو أو استئنافو .
 :  المعارضة(أ

عادي للطعن ال جيوز إال يف األحكاـ الغيابية، و دبقتضاىا يعاد النظر يف الدعوى أماـ تعترب اؼبعارضة طريق 
حجية الشيء اؼبقضي  نفس اعبهة القضائية اؼبصدرة للحكم الغيايب، واؽبدؼ منها يكمن يف منع اغبكم من حيازة

                                                           
 باستثناء األحكام الجنائية الحائزة لحجية المقضى بو ، فيذا النوع من األحكام ىي باتة ال يمكن المجادلة فييا أو في صحتيا، وال يجوز - 654

 الطعن فييا بأي طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية.
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ذي زبل ف عن حضور احملاكمة فيو و سبكُت اؼبتهم من الدفاع عن نفسو بالنسبة للتهم اؼبنسوبة إليو. فاؼبتهم ال
 يكوف قد زبل ف بذلك عن تقدًن دفاعو و حججو إذل احملكمة لسبب من األسباب القاىرة اػبارجة عن إرادتو.

و ؾباؿ اؼبعارضة كما قلنا سابقا، يقتصر فقط على األحكاـ الغيابية الصادرة يف مواد اعبنح و اؼبخالفات 
ؼبعارضة يف اؼبواد من با ؼبشرع اعبزائري األحكاـ اػباصة ، ولقد نظم ا 655مهما كانت اعبهة القضائية اليت أصدرهتا

مواد اعبنح و اؼبخالفات يف  من ؽ إ ج اؼبعدؿ و اؼبتمم، حيث أنو يبلغ اغبكم الغيايب يف 415إذل  409
أياـ  10ويكوف لو أجل  تخلف عن حضور جلسة النطق باغبكمو الدعوى اؼبدنية التبعية إذل اؼبالدعوى العمومية 

حسب ما نصت  ؼبعارضة ىذا اغبكم تسري من تاريخ التبليغ، أم ا إذا كاف مقيما باػبارج سبدد اؼبهلة إذل شهرين
يف اغبكم تثبت بصفة عامة من ؽ إ ج، و يتم ذلك دبوجب تقرير كتايب أو شفهي و اؼبعارضة  411عليو اؼبادة 

لكل من مت تكليفو حبضور اعبلسة تكليفا صحيحا، لكنو زبلف عن ذلك و صدر حكم غيايب يف حقو،و كما 
عن طريق اؼبدعي اؼبدين أماـ القضاء يفصل يف اغبكم الغيايب يف الدعوى العمومية و الدعوى اؼبدنية اؼبرفوعة 

،إال أف اؼبعارضة 656وؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية معارضة اغبكم أيضا اعبنائي فإنو حيوز إذف لكل مدعي مدين و مسؤ 
القائمة من طرؼ اؼبتهم ال تلغي فقط اغبكم الصادر يف حقو، و إمنا يشمل ىذا اإللغاء ما قضى بشأنو بالنسبة 

عي اؼبدين .حيث تبلغ اؼبعارضة بأية وسيلة إذل النيابة العامة اليت تلتـز بإشعار اؼبد  657لطلبات اؼبد عي اؼبدين أيضا
برسالة موصى عليها مع طلب لعلم الوصوؿ، أما إذا اقتصرت اؼبعارضة على اغبقوؽ اؼبدنية فقط، فعلى اؼبتهم 

 .658تبليغ اؼبدعي اؼبدين مباشرة
و اؼبعارضة إذا ما سبت يف اآلجاؿ القانونية احملددة ؽبا، تؤدي بالضرورة إذل وقف تنفيذ اغبكم الغيايب 

الدعوى العمومية و طلبات اؼبدعي اؼبدين، باستثناء بعض األحكاـ و األوامر اؼبشمولة بالنسبة ؼبا قضى بو يف 
بالنفاذ اؼبعجل، اليت تنفذ رغم االعًتاض عن اغبكم أو االستئناؼ بناءا على  نص خاص يقضي بذلك، وىو ما 

ة يف مواد اؼبتضمن مفتشية العمل بشأف األحكاـ الصادر  03-90من القانوف رقم  12نصت عليو اؼبادة 
تتقيد دبا جاء يف تقرير اؼبعارضة، خاصة اؼبخالفات اؼبعاينة من قبل األعواف اؼبتخصصُت بذلك و احملكمة بدورىا 
، حيث يقـو بسماع طلبات النيابة 659فيما جاء حبصر اؼبعارضة على الدعوى اؼبدنية دوف الدعوى العمومية 

                                                           
 المخالفات أو عن قسم األحداث أو عن محكمة الجنح.سواء صدر الحكم الغيابي عن محكمة الجنح و  - 655
 بالحقوق المدنية فقط. ان المعارضة في الحكم الصادرة عن المعي المدني أو المسؤول  عن الحقوق المدنية ال أثر ليا إال عمى ما يتعمق  - 656
 من قانون اإلجراءات الجزائية . 440راجع المادة - 657
 جراءات الجزائية.من قانون اإل 440راجع المادة  - 658
من قانون االجراءات الجزائية عمى أنو :" يصبح الحكم الصادر غيبيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي بو إذا قدم  409المادة  تنص - 659

 .المتيم معارضة في التنفيذ ، و يجوز ان تنحصر ىذه المعارضة فيما قضي بو الحكم من الحقوق المدنية "
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يا قابال لالستئناؼ، أما عند زبلف اؼبعارض عن اغبضور العامة و دفوع اؼبتهم و ؿباميو، مث تصدر حكما حضور 
يف التاريخ احملدد لو من خالؿ التبليغ اؼبوج و إليو و اؼبثبت يف ؿبضر أو بتكليفو باغبضور تكليفا صحيحا، عد ت 

 اؼبعارضة كأهنا دل تكن.
 االستئناف:(ب

ؿبكمة الدرجة األوذل وىو خيتلف االستئناؼ ىو طريق عادي للطعن يف األحكاـ اغبضورية الصادرة عن 
عن اؼبعارضة من حيث اعبهة اؼبختصة بنظر القضية أي اجمللس القضائي باعتباره جهة عليا من تلك اليت تبت يف 
اؼبعارضة، حيث يفصل اجمللس القضائي باالستئناؼ يف مواد اعبنح و اؼبخالفات، و يقـو النائب العاـ أو أحد 

 ة العامة على مستوى ىذا األخَت.مساعديو دبباشرة مهاـ النياب
من ؽ إ ج اؼبعد ؿ  438إذل  416أحكاـ الطعن اػباصة باالستئناؼ يف اؼبواد  ولقد نظم اؼبشرع اعبزائري

فإنو تكوف قابلة لالستئناؼ يف مواد اعبنح صبيع األحكاـ اليت  من نفس القانوف 416ص اؼبادة طبقا لن ،وواؼبتمم
ألف دج  100ألف دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 20قضت بعقوبة اغببس أو الغرامة اؼبالية اليت تتجاوز 

فتكوف قابلة لالستئناؼ صبيع األحكاـ اليت قضت بالنسبة للشخص اؼبعنوي، أما فيما خيص مواد اؼبخالفات 
من ؽ إ ج نص ت على أنو :" جيوز اؼبدعي  173بس دبا فيها تلك اؼبشمولة بوقف التنفيذ كما أف اؼبادة بعقوبة اغب

اؼبدين ووكيلو أف يطعن بطريق االستئناؼ ؼ األوامر الصادرة بعدـ إجراء التحقيق أو بأال وجو للمتابعة أو األوامر 
على اغبقوؽ اؼبدنية  بلنسبة للمدعي اؼبدين ينص  ىذا ما جيعل حق االستئناؼ با،اليت سبس حقوقو اؼبدنية ..." 

نوف للمسؤوؿ عن اغبقوؽ فقط،كما أف اغبق االستئناؼ مثلما يثبت للمتهم و اؼبدعي اؼبدين ، فهو حق أقره القا
 .660لوكيل اعبمهورية و للنائب العاـ و لإلدارات العامة أيضا يف اغبالة اليت تباشر فيها الدعوى العمومية اؼبدنية و 

أياـ تسري إبتداءا من تاريخ النطق باغبكم اغبضوري طبقا ؼبا  10فة عامة، يتم استئناؼ األحكاـ يف أجل وبص
من ؽ إ ج، أما إذا صدر اغبكم غيايب أو تكرر الغياب فال تسري ىذه اؼبهلة إال إبتداءا  418نص ت عليو اؼبادة 

حيث ،عيب البلدي أو النيابة العامة باغبكم من تاريخ تبليغ الشخص أو على مستوى اؼبوطن أو مقر اجمللس الش
يف األحكاـ بتقرير كتايب أو شفهي لدى كتابة ضبط احملكمة الذي يعرض مباشرة على اجمللي  يتم االستئناؼ

                                                           
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 447راجع المادة  - 660



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                           الباب الثاني  
 

274 
 

طبقا ؼبا نصت  القضائي مؤديا بذلك إذل وقف تنفيذ اغبكم اؼبستأنف فيو، أي وقف تنفيذ اغبكم اؼبطعوف فيو
 . 661ج  من ؽ إ 425عليو اؼبادة 

من  433إذل  429ت نظمتها اؼبواد وإجراءات االستئناؼ أماـ اجمللس القضائي يف مواد اعبنح و اؼبخالفا
يف ىذه االستئنافات بتشكيلة تضم على األقل ثالثة من رجاؿ القضاء يف جلسة بناء على  حيث يفصلؽ ا ج 

تقرير شفوي مقدـ من طرؼ أحد اؼبستشارين و يتم استجواب اؼبتهم و ظباع أقواؿ أطراؼ الدعوى طبقا للًتتيب 
العامة أجاز للمجلس ، فإذا كاف االستئناؼ مرفوعا من قبل النيابة 662من ؽ إ ج  439احملدد يف نص  اؼبادة 

تأييد اغبكم أو إلغاؤه كليا أو جزئيا لصاحل اؼبتهم أو لغَت صاغبو،كما أف اجمللس القضائي ال جيوز لو إذا كاف 
أف يعد ؿ اغبكم دبا يسيء لو، يف حُت أنو ديكن للمدعي  رفعو من طرؼ اؼبدعي اؼبدين وحده االستئناؼ قد مت

الناذبة عن الضرر فقط دوف تقدًن طلبات جديدة، وبذلك يكوف االستئناؼ اؼبدين طلب زيادة التعويضات اؼبدنية 
 قد رتب أثر ناقل الدعوى أي حييل القضية على اعبهة األعلى.

 طرق الطعن غير العادية  -ثانيا
بصفة عامة، يتقرر حق الطعن يف األحكاـ الصادرة عن اعبهات القضائية ألطراؼ الدعوى فكل طرؼ 

ذي صدر يف حق و يشوبو خطأ أو عيب، و بالتارل يثبت لو حق الطعن فيو وفقا ؼبا قرره القانوف، يرى بأف اغبكم ال
إما باؼبعارضة أو باالستئناؼ و باعتبار كل واحدة منها طريق من طرؽ الطعن العادية يف األحكاـ، فاؼبعارضة و  

قضائية اليت أصدرهتا، أما االستئناؼ فَتفع كما رأينا سابقا ال تكوف إال يف األحكاـ الغيابية و أماـ نفس اعبهة ال
أماـ جهة أعلى تتمثل يف اجمللس القضائي الذي ينظر من جديد يف موضوع الدعوى ، ليصدر قرار إم ا بإلغاء 

بو الطاعن لكن ليس  ال دينع من أف يطعن من جديد يف ىذا القرار إذا دل يقتنعاغبكم أو بتعديلو . إال  أف ىذا 
ا لدى أعلى جهة قضائية أال و ىي "احملكمة العليا" عن طريق سلوؾ طريق من طرؽ الطعن غَت إمنأماـ اجملس و 

 الط عن بالنقض و التماس إعادة النظر .عادية اؼبتمثلة يف ال
 
 
 

                                                           
الفقرة الثالثة من ق إ ج ، أين تكون لممحكمة  سمطة  057إاّل أنو توجد استثناءات عمى ىذه القاعدة العامة، من بينيا ما نصت عميو المادة  - 661

إعفائو من العقوبة أو  ولمحكوم ببراءتو أتحديد مبمغ مؤقت لممدعي المدني يكون قابل لمتنفيذ رغم االستئناف، كذلك االستئناف عمى المتيم ا
 المحبوس حبسا احتياطيا.

 .من قانون اإلجراءات الجزائية  409راجع المادة  - 662
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 الطعن بالنقض:(أ
يعترب الطعن بالنقض طريق غَت عادي للطعن، يكوف يف األحكاـ و القرارات النهائية أماـ احملكمة العليا 

تنظر يف مدى اليت ال تعترب درجة من درجات التقاضي، كوهنا ؿبكمة قانوف و ليس ؿبكمة موضوع، باعتبارىا 
 عبهات القضائية األدىن منها .المة تطبيق النصوص واإلجراءات القانونية يف اغبكم الصادر من قبل اس

من ؽ.إ.ج ، اؼبعد ؿ و  528إذل  495ولقد نص  اؼبشرع اعبزائري على أحكاـ الطعن بالنقض يف اؼبواد 
باألحكاـ النهائية  اؼبتمم حيث نظ م ىذا النوع من الطعوف جبملة من الضوابط، باعتبار أنو خص  ىذا األخَت

،باستثناء  اغباالت اليت ال جيوز الطعن فيها بالنقض و 663جبميع أنواعها الصادرة عن اجملالس القضائية و احملاكم
يز الطعن بالنقض يف األحكاـ و القرارات اؼبتعلقة  664ج إ من ؽ 496عليها يف اؼبادة اؼبنصوص  ، ىذا ما جيج

تهم أو اؼبد عي اؼبدين اؼبدبوضوع العمل و التشغيل اليت مت استئنافها أماـ اجمللس أو معارضتها، و يتم ذلك من قبل 
 ج .إ من ؽ 497ابة العامة أيضا اؼبادة من قبل النيأو اؼبسؤوؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية أو 

من ؽ.إ.ج  500يت حددهتا اؼبادة غَت أف الطعن بالنقض جيب تأسيسو على سبب من األسباب ال
جراءات، وانعداـ أو قصور ة يف اإلاالختصاص، ذباوز السلطة، ـبالفة القواعد اعبوىرياؼبتمثلة فيما يلي : عدـ و 

يف القرارات الصادرة عن آخر درجة، ـبالفة إغفاؿ الفصل يف أحد طلبات النيابة العامة، وجود تناقض  األسباب
 القانوف أو اػبطأ يف تطبيقو، و انعداـ األساس القانوين.

أياـ من تاريخ تبليغ القرار اؼبطعوف فيو أو من اليـو اؼبوارل  08بالنقض بصفة عامة خالؿ ويتم الطعن 
للنطق بالقرار عند حضور أطراؼ الدعوى أو من ينوب عنهم، وبالنسبة لألحكاـ الغيابية فإف ىذه اؼبهلة ال تسري 

قيما باػبارج فإنو سبدد مهلة شهر من اليـو الذي تكوف فيو اؼبعارضة غَت مقبولة، أم ا إذا كاف أحد األطراؼ م
من ؽ.إ.ج . وإجراءات الطعن بالنقض زبضع  498أياـ إذل ىذه اؼبد ة اؼبعموؿ هبا عادة اؼباد ة  08بإضافة 

من قبل النيابة العامة و الد ولة و اعبماعات احمللية، بدورىا إذل دفع رسـو قضائية و إال  ال يجقبل ما عدا ذلك اؼبقد ـ 
 اـ جبميع اإلجراءات الالزمة لذلك، يتم النطق بقرار هنائي يف جلسة علنية حضورية.حبيث بعد القي

لكن فيما يتعلق بإجراء الط عن بالنقض يف األحكاـ و القرارات الصادرة بشأف جرائم العمل، و لقد كشف الواقع 
يف مواد األخَتة السيما  العملي على مستوى احملكمة العليا، بأنو نادرا ما يتم نقض مثل ىذه األحكاـ لدى ىذه

اؼبخالفات خاص ة، وىو األمر الذي يربر النقص الكبَت و الفادح فيما خيص وجود اجتهاد قضائي باعبزائر يف ىذا 
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من قانون اإلجراءات الجزائية . 496راجع المادة  - 664  



 اإلطار الق انوني للمسؤولية الجزائية في عالق ات العمل وإجراءات المتابعة                           الباب الثاني  
 

276 
 

اجملاؿ، ولعل  بساطة وعدـ أمهية ىذه اؼبخالفات ىي الدافع الر ئيسي لذلك، إذل جانب ضآلة مبلغ الغرامات اؼبالية 
اؼبخالف و نقصد  عبَت مقارنة بالوضع اؼبادي و االجتماعي الر غيد الذي حييط بالشخصاؼبقررة كجزاء إف صح  الت

يفضل طبعا دفع تلك اؼببالغ عوض التمس ك حبقو و الطعن بالنقض يف القرار خاص ة، الذي بو ىنا اؼبستخدـ 
 الصادر رحبا للوقت و اؼبكسب أيضا.

 التماس اعادة النظر:(ب
عن احملاكم و التماس إعادة النظر ىو طريق غَت عادي للطعن، كوف أنو ال جيوز إال يف األحكاـ الصادرة 

زة غبجية الشيء اؼبقضي فيو، و اليت قضت بإدانة اؼبتهم جبناية أو ئالقرارات الصادرة عن اجملالس القضائية اغبا
ئناؼ ال يكوف ؿبال  اللتماس إعادة النظر من اغبكم القابل للطعن فيو باؼبعارضة أو االستجنحة فقط، أي أف 

أف تؤسس ىذه األحكاـ و  665من ؽ.إ.ج  531يف ظل اؼبادة جهة، ومن جهة أخرى  قد اشًتط اؼبشرع 
ت على سبب من األسباب اؼبنصوص عليها يف ظل ىذه اؼبادة فهذا النوع من الطعوف يستهدؼ خاصة رفع االقرار 

النظر يف الد عوى، وىو وسيلة  تدل تكن معروفة وق لظروؼالظلم الذي وقع اؼبتهم الذي يتضح بأنو بريء 
لطعن بالنقض، و يف اؼبقابل دل لتصحيح اػبطأ، وال ينظر من خاللو يف تطبيق القانوف مثلما ىو اغباؿ بالنسبة ل

حيدد قانوف اإلجراءات اعبزائية معي نة لرفع الطلب أماـ احملكمة العليا، فهو جائز يف كل وقت، كما أف القانوف 
 . 666حيفظ حق الط اعن الذي ظهرت براءتو يف التعويض عن األضرار اؼبادية و اؼبعنوية الناصبة عن اغبكم 
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لقد اتضح لنا من خالل دراستنا ىذه بأن مسألة وجود جزاء جنائي يف نطاق عالقاات الملاأ رمار راروري  
مبثابة حأ وقائي وردعي يف نفس الوقت يساىم يف اجتناب خمتلف االخاالالت الات تارد علاق القواعاد القاانو   فهو

واألحكااام التنميليااة الملااول الاااا يف االدااار   ولقااد قاااام ال اار  اازائااري بفاارض عااادة جاازاءات لمماام االنتها اااات 
خمتلاااف  لاعياااة    هااار  لاااجت مااان خاااالل  ااار  واالخاااالالت الااات ترتكاااع يف تااااالت عالقاااات الملاااأ الفردياااة واا

السلو ات  اإلجرامية الاسة باألحكام والقواعد الواجبة احرتامها من قبأ ردراف المالقة   سواء  ان يف  أ قاوان  
الملااأ بةاافة عامااة رو باإلحالااة علااق قااانون المقوبااات لوا بااة ادر يااة والرونااة الدائلااة الاات ي ااهدىا القااانون اانااائي 

أ يف اآلوناااة األخاااةة خاذاااة   ىاااذا متااا  قواعاااده بذاتياااة خاذااة ،يااازه عااان القواعاااد الماماااة   مقاااررا باااذلجت  اياااة للملاا
جنائيااااة تساااامق حرت فاااارض احاااارتام قواعااااد التناااار  والمقاااااب ال ساااايلا ماااان جانااااع الساااات دم  يف مواجهااااة الملااااال 

 وممثليهم .

ضاي  لاجت مان خاالل رالو لقواعاد خاذاة تق رولقد شهد ت ري  الملأ اانائي يف اازائر تطاورا ىاماا    ها
باارقرار السااةولية اانائيااة لاشاا اص االعتباريااة بةاافتهم مساات دم  عاان ممماام اااارائم الرتكبااة يف تااال    لااا رن 
حثااراء النمومااة القانونياااة مااةخرا بنةاااوص قانونيااة اااتم سلاياااة الملااال والسااات دم  ماان ري ،ييااز ساااواء  ااان متملااا   

  الااااذي علااااأ ريضااااا علااااق توسااااي  ماااان  ة اجيابيااااة  تسااااع للل اااار  اازائااااريرو اانسااااي تمااااد نقطاااا بالملااااأ النقاااااي
االختةاذات ال ولة لفت ي الملأ بررفاء علايهم ذافة الضابطية القضاائية الات تسالح يام مبمايناة و ريار  ارار 

لق ذانف ال الفاات فقا  ةر عاإلخالالت الواردة علق خمتلف االلتزامات الواجبة احرتامها وحن  ان ىذا اد  يقت
 األخرى. دون اارائم

في علاق ن بما  النقاائا القانونياة الات تضالكن وبالرغم من  لجت   ال يزال ت ري  الملاأ اازائاري يماا  ما
لحةااول علااق  ايااة جنائيااة  لالاات حاادت ماان فماليتااو نوعااا مااا و قواعااده قةااورا وعناازا خاذااة ماان ااانااع اازائااي 

وىاذه النقاائا الت اريمية قاد ت اكأ ثقارات قانونياة  كان  رد ذاحع الملاأ رو السات دم. مامأ املة بالنسبة لل
دياااد مااان القاااوان  و األحكاااام الت اااريمية ربرزىاااا اتساااام الم للل اااالف رو اااااانح اساااتقاليا للفاااالت مااان المقااااب  

الاعياااة  سيااار   تطااارر باااالر ود و عااادم التندياااد و الااات تاااةثر ب اااكأ  باااة  يف تنمااايم عالقاااات الملاااأ الفردياااة و ا
-11التملا  ب اروط ت اقيأ الملاال األجاناع  و القاانون رقام  81-18عليها رية تمديالت حامسة  القانون رقم 

التملااا   بالوقاياااة و الساااالمة و األمااان و داااع الملاااأ  باااالرغم مااان التطاااور ايائاااأ الاااذي شاااهده تاااال الملاااأ و  10
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ردى حرت تطاور عنةاار اار ااة و تماادد ذااور الساالو ات اإلجراميااة يف  الت اقيأ خااالل الساانوات األخااةة  األماار الااذي
 نفس الوقت.

 ذلجت عدم تدعيم النمومة اانائية الملالية بنةوص وقائية من شأهنا من  الست دم من ارتكاب الزياد مان 
  ألن  لااجت سااوف يملااأ علااق سااد ريااة ثقاارة قانونيااة ال الفااات يف حاا  المامااأ ىااي نقطااة ساالبية يسااتحع تاادار ها

 كان اساات دامها للااتللا ماان الساااءلة اانائيااة   تناار  واقمااة تماري  القااة  لل طاار. ىااذا ماان جهااة  و ماان جهااة 
رخرى حن وجود نا جزائي خاص بتنر   اىرة التحرش اانسي يف  أ قانون الملاأ يادعم نضاةه الادرظ يف  اأ 

يف توسي  دائرة التنر  اخلاذة الذه الماىرة الت شهدت انت اارا رىيباا  ر رروري  سيساىم قانون المقوبات ىو رم
با  األوساااط الملاليااة مااةخرا  وحرااافة ذااور لوسااائأ رخارى  كاان لللتحاارش و اسااتملايا و لااا ال  اار  حاا  اآلثااار 

إلشاااارة بالضااارورة حرت  ااااىرة ناااذ ر  ااااىرة التحااارش يف نطااااق الملاااأ  جياااع ا الرتتباااة عااان فماااأ التحااارش. و عنااادما
التحااارش المناااوي نمااارا الرتبادهاااا الوثيااا  مبناااال الملاااأ بةااافة عاماااة و تأثةىاااا الكباااة علاااق شااا ا الماماااأ بةااافة 
خاذااة  سياار يبقااق حاا  ىااذا األخااة يف الت ااري  اازائااري بماادم تمررااو حرت ري رااق  رو ح ااراه نفسااي رو ممنااوي 

دى قدرتااو علاق التحلااأ و الةاا  حرت رن يتقااة الاادير باا خر لمااأ ىااذا يساتهدف تفكااةه و راحتااو النفسااية  مرىااون مباا
 السالم النفسي   ف  ح   ان من اللكن تاليف مجي  ىذه األررار من خالل  ر  ىذا السلوك. األخة  نحو 

القاات يف األخة   كنناا القاول باأن وجاود ىاذا القةاور القاانو  الاذي ااد مان فمالياة السااءلة اانائياة يف ع
الملأ  لو تأثة  بة ووارح علق ااانع اإلجرائي  ألن عدم ت اديد المقوباة و حةارىا يف غراماات بسايطة  اددة 

دفا  باالكثة مببالغ مالية رئيلة مقارنة جبسامة األفمال الرتكبة من قباأ السات دم  رشا اص دبيميا  رو ممناوي   
قدما يف اإلجراءات القضائية المادياة  األمار الاذي انمكاس سالبا  منهم حرت تفضيأ دف  ىذه البالغ عورا عن السة

اازائار يف تاال الملاأ  الاذي ىاو منمادم حن ذاح التمباة علاق خالفاو  علق منسوب االجتهاد القضاائي السانأ يف
ممااا  ىااو مكاارس يف جانااع القضاااء الفرنسااي  ىااذه ماان جهااة  و ماان جهااة رخاارى  ال زالاات جاارائم الملااأ  ضاا  يف 

ال ساايلا مسااألة مماينااة و رااب  ىااذا النااو  ماان اإلجرائااي لاحكااام و القواعااد المامااة خاذااة اااانح منهااا  جانبهااا 
اارائم  فتوسي  من ذالحيات مفت ي الملاأ لت الأ ممايناة ااانح ريضاا و حجيااد رحكاام و قواعاد حجرامياة خاذاة 

ل اار  اازائااري قااد رورد حااأ حجرائااي خاااص الااا  نقطااة حجيابيااة ماان شااأهنا تفميااأ نطاااق السااائلة اانائيااة  و حن  ااان ا
ار ها دو ب ااروط ممينااة  فهااذه السااألة ىااي نقطااة ىامااة ريضااا نأمااأ تاا متلثااأ يف الةاالح حال رنااو  ااا فئااة ال الفااات

 مستقبال.
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 .2013والتوزيع، اجلزائر،
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، ديوان ادلطبوعات 1998زء األول، الطبعة عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، اجل -26
 اجلامعية، اجلزائر.

عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، اجلزء األول، الطبعة اخلامسة، ديوان ادلطبوعات  -27
  2004اجلامعية، اجلزائر، 

ادلطبوعات اجلامعية، عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، ديوان  -28
 .2005اجلزائر، 

 عبد الواحد العلمي، شرح القانون اجلنائي ادلغريب، الطبعة الثانية، دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، -29
 .2009 ادلغرب،

علي عبد اهلل القهرجي، فتوح عبد اهلل الشاذيل، شرح قانون العقوبات، دار اذلدى للمطبوعات،   -30
 .2002اإلسكندرية، مصر، 

 .1996مصر،  ،اإلسكندرية،علي عوض حسن، الوجيز يف شرح قانون العمل، دار ادلطبوعات اجلامعية  -31
 . 2007علي فياليل، االلتزامات )الفعل ادلستحق التعويض(، الطبعة الثانية، موفم للنشر، اجلزائر،   -32
 .2009اجلزائر،  عمر خوري، زلاضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، كلية احلقوق، جامعة -33
 .2009عمرو إبراهيم الوقاد، احلماية اجلنائية لعالقات العمل، دار النهضة العربية القاهرة،  -34
، دار اذلدى للمطبوعات اجلامعية، 1997فتوح عبد اهلل الشاذيل، شرح قانون العقوبات، طبعة  -35

 اإلسكندرية، مصر.
قه وقضاء النقض دار ادلطبوعات اجلامعية، فودة عبد احلكيم، امتناع ادلساءلة اجلنائية يف ضوء الف -36

 .2003اإلسكندرية، مصر، 
 .1995 ،زلمد الصغري بعلي، تشريع العمل اجلزائري، مطبعة قادلة للنشر، اجلزائر -37
 . 2003لبنان،بريوت،  ،زلمد أنور ادلساعدة، ادلسؤولية اجلنائية يف اجلرائم االقتصادية، دار الثقافة -38
دار هومة للنشر،  ،ن اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة األوىلزلمد حزيط، مذكرات يف قانو  -39

 .2003اجلزائر،
زلمد عبد الغفار البسيوين، سلطة رب العمل يف االنفراد بتعديل عقد العمل، دار النهضة العربية،  -40

 .1997القاهرة، 
 .2006اجلزائر، ،اين، الوجيز يف القانون اجلنائي العام، دار العلوم للنشر و التوزيع محمنصور ر  -41
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ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، نظري فرج مينا، الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة الثالثة  -42
 بدون سنة.

هيثم حامد ادلصاورة، ادلتنقى يف شرح قانون العمل، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن،  -43
2008. 

ؤولية يف القانون اجلنائي االقتصادي، الطبعة األوىل، منتوجات احلليب احلقوقية، يعقوب زلمود داوود، ادلس -44
 .2008بريوت، لبنان، 

 .1989يوسف إلياس، الوجيز يف شرح قانون العمل، دار الكتب والوثائق العراقية، بغداد،  -45
  باللغة الفرنسية: كتبب.

A. Les ouvrages généraux : 

1- Jean Paul Automa, Benôt Mariotte, le droit du travail et ses secrets, les éditions 

d’organisation, Paris, 1994. 

2- Jean Pélissier, Alain Supiot, droit du travail, 20
ème

 édition, Dalloz, paris, 2000. 

3- Marle et Vitu, droit pénal spécial, édition Dalloz, paris, 1983. 

4-  Yves Delamotte, Daniel Marchand, le droit du travail en pratique, 10
ème

 édition, 

les éditions d’organisation, Paris, 1997. 

B.  Les ouvrages spécialisés : 

1- Alain Coeuret et Elisabeth Fortis, droit pénal du travail, 5
ème

 édition, Paris, 

Janvier 2012. 

2-  Bouharrou Ahmed, le droit pénal du travail et la sécurité sociale, el maarif 

alijdida, Rebat, 2012. 

 المقاالت:ثانيا 

 باللغة العربية: -أ 
كمال سللوف اإلطار التنظيمي التفاقية العمل اجلماعية يف التشريع اجلزائري دفاتر السياسة والقانون، -1

 .2011زائر، جانفي، ادلركز اجلامعي بالبويرة اجل04العدد 



 

285 

 

زلمد التوجيري ،قانون العمل والعمال يف دولة الكويت ودول رللس التعاون اخلليجي ومجهورية مصر -2
 .2003العربية، اجمللد األول، الطبعة األوىل رلموعة التوجيري للدراسات القانونية، الكويت، 

رللة الشريعة والقانون،  ،عقد العمل(زلمد عرفان اخلطيب، احلرية التعاقدية يف تشريع العمل )أزمة -3
 .2011، دمشق، يوليو47العدد

 :اللغة الفرنسيةب-ب   
1. Alvarez Nicolas, les infractions au droit du travail, revue pratique de droit 

social, n°345,Janvier 1974. 

2. Clotaire Moloungui, la nature de la responsabilité pénale des personnes morales 

en Franca, RDPC, 1995. 

3. François Meyer, la responsabilité pénale des personnes morales de droit public 

à la lumière des premières applications jurisprudentielles RFDA, 1999. 

4. Grévy Manuela, la sanction civile en droit du travail, RDS, n°06, Juin2001. 

5. Jean-Claude Javillier : ambivalence, effectivité et adéquation du droit pénal du 

travail, RDS, N° 78 Juillet 1975. 

6. Michel Rivet, la discrimination dans la vie au travail :le droit a  l’égalité à 

l’heure de la mondialisation ,RDS34 ,Avril2003.   

 : الرسائل و المذكرات الجامعيةثالثا

 باللغة العربية: -أ
بوصنوبرة مسعود، احلماية اجلنائية للعمل، رسالة دكتوراة يف العلوم، كلية احلقوق والعلوم القانونية  -1

 .2009-2008واإلدارية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر 
رشيد بن عيسى، مدى تعاقدية شروط وظروف العمل، مذكرة ماجستري يف قانون األعمال، كلية احلقوق، -2

 .2000-1999جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر 
زكري ويس ماية، جرمية االستعمال التعسفي ألموال الشركة، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، كلية  -3

 .2005-2004وري  قسنطينة اجلزائر، احلقوق، جامعة اإلخوة منت
عشايبو مسرية، تسوية ادلنازعات الطبية يف رلال الضمان االجتماعي مذكرة ماجستري يف القانون فرع  -4

 .2012-2011التنمية الوطنية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، اجلزائر، 
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 اللغة الفرنسية:-ب
Séverine Dhenin, la nullité du contrat de travail, mémoire préparé dans le cadre du 

DEA droit social mention droit du travail, FSPJS, université l’Ille, France, 2000-2001 

 النصوص القانونية                                                                              رابعا:
 .1996لسنة  76الرمسية رقم ،، ادلعدل و ادلتمم 1996سنة  الجزائري الدستور-أ

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية:-ب
 الذي ناقش قضايا خاصة مبجال العمل. 1890مؤمتر برلني ادلنعقد يف -1
 خ.ييف زيور 1897مؤمتر محاية القوى العاملة ادلنعقد سنة -2
 .باريسب1900مؤمتر محاية القوى العاملة سنة -3
 .بسان فرانسيسكو1945ميثاق األمم ادلتحدة ادلنعقد سنة -4
اخلاصة  1947(ادلقررة من قبل مؤمتر العمل الدويل يف دورته الثالثني سنة 81الدولية رقم )االتفاقية  -5

 .بتفتيش العمل يف التجارة و الصناعة
 . 1965سنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله ادلعتمدة االتفاقية -6
 .1966الصادرة سنة ( 01االتفاقية العربية رقم ) -7
 .1979االتفاقية اخلاصة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة ادلمضاة سنة  -8
 بشأن تفتيش العمل.1996(ادلمضاة سنة 19االتفاقية العربية رقم ) -9

 القوانين: -ج
ادلتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية،  1966جوان  02ادلؤرخ يف  133-66األمر رقم -1      

 .1966سنة  47اجلريدة الرمسية العدد 
 ادلعدل وادلتمم.  ادلتضمن قانون العقوبات 1966سنة يوليو  08ادلؤرخ يف  156-66األمر رقم -2
ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ادلعدل  1966يوليو سنة  08ادلؤرخ يف  155-66األمر رقم -3

 وادلتمم.
ادلتضمن قانون التسيري االشرتاكي للمؤسسات،  1971نوفمرب  16ادلؤرخ يف  74-71األمر رقم -4

 1971لسنة  101اجلريدة الرمسية العدد 
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ادلتضمن الشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع  1975ابريل  29ادلؤرخ يف  51-75األمر رقم -5
 .1975لسنة  39اخلاص، اجلريدة الرمسية العدد 

دلتعلق باألسعار و قمع ادلخالفات اخلاصة بتنظيم ا 1975أبريل  29ادلؤرخ يف  37-75األمر رقم -6
 األسعار.

 ادلعدل وادلتمم. ادلتضمن القانون ادلدين 1975مرب سبت 26ادلؤرخ يف  58-75األمر رقم -7
ادلتضمن القانون التجاري ادلعدل وادلتمم، اجلريدة  2975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  59-75رقم  األمر-8

 .1975لسنة  101الرمسية العدد 
ادلتضمن القانون األساسي العام للعامل، اجلريدة  1978غشت  05ادلؤرخ يف  12-78القانون رقم -9

 .1978لسنة  32الرمسية العدد 
ادلتعلق بشروط تشغيل العمال األجانب، اجلريدة  1981جوان  01يف  ادلؤرخ 10-81القانون رقم -10

 .1981جويلية  14مؤرخة يف  25الرمسية العدد 
ادلتعلق بالتزامات ادلكلفني يف رلال الضمان  1983يوليو  02ادلؤرخ يف  14-83القانون رقم -11

 .1983لسنة  28االجتماعي ادلعدل وادلتمم، اجلريدة الرمسية العدد 
ادلتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1988يناير  12ادلؤرخ يف  01-88القانون رقم -12

 .1988لسنة 02االقتصادية، اجلريدة الرمسية العدد 
ادلتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل،  1988جانفي  26ادلؤرخ يف  07-88القانون رقم -13

 1988جانفي  27مؤرخة يف  04اجلريدة الرمسية العدد 
ادلتعلق باألسعار ادلعدل وادلتمم، اجلريدة الرمسية  1989جويلية  05ادلؤرخ يف  12-89القانون رقم -14

 .1989جوان  19مؤرخة يف  29العدد 
ادلتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل  1990فرباير  06ادلؤرخ يف  02-90القانون رقم -15

 .1990فرباير  07مؤرخة يف  06اإلضراب ادلعدل وادلتمم، اجلريدة الرمسية رقم وتسويتها وشلارسة احلق يف 
 .عدل وادلتممادلتعلق مبفتشية العمل ادل 1990فرباير  06ادلؤرخ يف  03-90القانون رقم -16
ادلتضمن عالقات العمل ادلعدل و ادلتمم، اجلريدة  1990أبريل  21ادلؤرخ يف  11-90القانون رقم -17

 .1990ابريل  25ادلؤرخة يف  17لعدد الرمسية ا
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، ادلتعلق بكيفيات شلارسة احلق النقايب ادلعدل 1990جوان  02ادلؤرخ يف  14-90القانون رقم -18
 .1990جوان  06ادلؤرخة يف  23وادلتمم، اجلريدة الرمسية العدد 

ادلتضمن قانون ادلنافسة ادلعدل وادلتمم، اجلريدة الرمسية  1995يناير  25ادلؤرخ يف  06-95رقم  األمر-19
 1995فرباير  29مؤرخة يف  09العدد 

ادلتعلق بقمع سلالفة التشريع والتنظيم اخلاصتني  1996جويلية  09ادلؤرخ يف  22-96األمر رقم -20
 19ادلؤرخ يف  01-03ادلعدل وادلتمم مبوجب االمر رقم بالصرف وحركة رؤوس األموال من و إىل اخلارج، 

 . 2003فرباير 23مؤرخة يف  12ية العدد ، اجلريدة الرمس2003فرباير 
احملدد للمدة القانونية للعمل، اجلريدة الرمسية العدد  1997يناير  11ادلؤرخ يف  03-97القانون رقم -21
 .1997يناير  12مؤرخة يف  03
ادلتعلق بادلنافسة ادلعدل وادلتمم مبوجب القانون رقم  2003جويلية  19ادلؤرخ يف  03-03األمر رقم -22
 .2008جوان  02مؤرخة يف  36، اجلريدة الرمسية العدد 2008جوان  25ادلؤرخ يف  08-12
ادلتعلق بالتدابري التشجيعية لدعم وترقية الشغل،  2006ديسمرب  11ادلؤرخ يف  21-06القانون رقم -23

 .2006ديسمرب  11مؤرخة يف  80لرمسية العدد اجلريدة ا
ادلتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر  2008يوليو  25ادلؤرخ يف  11-08القانون رقم -24

 .2008لسنة  36وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها، اجلريدة الرمسية العدد 
 المراسيم:-د

احملدد لشروط توظيف ادلستخدمني األجانب يف  1986نوفمرب  11ادلؤرخ يف  276-86ادلرسوم رقم  -1
مصاحل الدولة واجلماعات احمللية وادلؤسسات واذليئات العمومية، ادلعدل وادلتمم مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 

 .2004أكتوبر  03مؤرخة يف  63، اجلريدة الرمسية عدد 2004أكتوبر  02ادلمضى يف  04-315
ادلتضمن ادلفتشية العامة للعمل و سريها،  1990يوليو  14ادلؤرخ يف  209-90سوم التنفيذي رقم ادلر -2

 .1990يوليو  18مؤرخة يف  29اجلريدة الرمسية العدد 
ادلتعلق بالنظام اخلاص بعالقات العمل  1990سبتمرب  29يف  ادلؤرخ 290-90ادلرسوم التنفيذي رقم -3

 .1990لسنة  42دلسريي ادلؤسسات، اجلريدة الرمسية العدد 
ادلتضمن القانون األساسي اخلاص ادلطبق  1991فرباير  16ادلمضى يف  44-91ادلرسوم التنفيذي رقم -4

 .1991اير فرب  20مؤرخة يف  08على مفتشي العمل، اجلريدة الرمسية العدد 
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ادلتعلق بكيفية ضبط التوقيت اليومي  1991ديسمرب  14ادلؤرخ يف  481-91ادلرسوم التنفيذي رقم -5
 22مؤرخة يف  66للعمل وترخيص الغيابات ادلدفوعة األجر لرياضي الطليعة والنخبة، اجلريدة الرمسية العدد 

 .1991ديسمرب 
احملدد لقائمة الدفاتر والسجالت اخلاصة  1996 مارس 06ادلؤرخ يف  98-96ادلرسوم التنفيذي رقم -6

 .1996مارس  13مؤرخة يف  17اليت يلزم هبا ادلستخدمون وزلتواها اجلريدة الرمسية العدد 
، احملدد للنظام اخلاص لعالقات العمل 1997ديسمرب  08ادلؤرخ يف  474-97ادلرسوم التنفيذي رقم -7

 .1997ديسمرب  14مؤرخة يف  82ة العدد اليت ختص العمال بادلنازل، اجلريدة الرمسي
ادلتعلق بتنظيم ادلفتشية العامة للعمل وسريها،  2005يناير  06ادلؤرخ يف  05-05ادلرسوم التنفيذي رقم -8

 .2005يناير  09مؤرخة يف  04اجلريدة الرمسية العدد 
لعالقات عمل  احملدد للنظام النوعي 2005مارس  26ادلؤرخ يف  102-05ادلرسوم التنفيذي رقم -9

مؤرخة يف  22ادلستخدمني ادلالحني لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، اجلريدة الرمسية العدد 
 .2005مارس  27
احملدد للنظام النوعي لعالقات العمل  2008ماي  10ادلؤرخ يف  140-08ادلرسوم التنفيذي رقم -10

 .2008ماي  11مؤرخة يف  24 ادلتعلقة بالصحفيني ،اجلريدة الرمسية العدد
احملدد للنظام النوعي عالقات عمل  2010ماي  23ادلؤرخ يف  140-10ادلرسوم التنفيذي رقم -11

 .2010ماي  23مؤرخة يف  34ادلستخدمني ادلالحني ادلهنيني يف الطريان ادلدين اجلريدة الرمسية العدد 
احملدد األجر الوطين األدىن ادلضمون،  2011نوفمرب  29ادلؤرخ يف  407-11ادلرسوم الرئاسي رقم -12

 .2011ديسمرب  04مؤرخة يف  66اجلريدة الرمسية العدد 
احملدد العناصر ادلكونة لألجر الوطين األدىن  2015فرباير  08ادلؤرخ يف  59-15ادلرسوم التنفيذي رقم -13

-15وجب ادلرسوم التنفيذي رقم ، ادلتمم مب2015فرباير  15مؤرخة يف  08ادلضمون، اجلريدة الرمسية العدد 
 .2015لسنة  37، اجلريدة الرمسية العدد 2015جويلية  06ادلؤرخ يف  177
 القرارات الوزارية:-هــ

 1990سبتمرب  20جتماعي ادلمضى يف القرار الوزاري ادلشرتك الصادر عن وزاريت العمل و الضمان اال-1
 48احلضرية للعمل ومكاتب تفتيش العمل، اجلريدة الرمسية العدد  ادلتضمن احلدود اإلقليمية للمفتشيات

 .1990نوفمرب  14مؤرخة يف 
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 2002يوليو  06القرار الوزاري ادلشرتك الصادر عن وزاريت العمل و الضمان االجتماعي للممضى يف -2
فوا عن طريق مسابقة دورة تكوين نظري و تطبيقي لفائدة ادلفتشني الرئيسيني للعمل الذين وظادلتعلق بتنظيم 
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 :ممخص
تمعب النصوص الجزائية في ظل قانون العمل دورا كبيرا في إضفاء حماية جنائية خاصة بالنسبة لمعامل باعتباره 

لجزائرررف فرري ىررجا المجررال ابالمسررتخد و و ل ررد اىررت  الم رررع  الطرررا الضررعيا فرري العتقررة التعاقديررة الترري تربطررو
مجموعة من األحكا  و ال واعرد الجزائيرة التري يتوجرب ت مل  بتوفير ظروا عمل متئمة ضمن منظومة قانونية 

وعررد  االخررتل بيرراو مخالفتيررا تررادف إلررأ قيررا  المسرراولية  عمررأ رطررراا ع ررد العمررل الفررردف رو الجمرراعي احتراميررا
قانونرراو عمررأ ىررجا األسرراس الع وبررة الم ررررة الجزائيررة فرري حررا المخررالا  ررخص طبيعرري رو معنرروفو و تسررميط عميررو 

اسرررت رار عتقرررات العمرررل الفرديرررة  ء بحكررر  قضرررائي سررريكون اليررردا منرررو بالضررررورة تررروفير رمرررن وفرررتن توقيرررا الجرررزا
 الجماعية و ديمومتيا.و 

جنائيررةو عتقرات العمررل الفرديررة  المسراولية الجزائيررةو العتقرة التعاقديررةو قررانون العمرلو حمايررة الكمماا الالماح ة:اا  
 الجماعية.و 

 

 

Résumé :  

Les dispositions pénales contenues dans le code du travail jouent un rôle significatif dans la 

protection pénal du travailleur considéré comme la partie la plus faible dans la relation 

contractuelle qui le lié à l’employeur, le législature algérienne a accordé un intérêt à cet 

aspect en garantissant des conditions favorables dans le cadre d’un ensemble de dispositions 

pénales qui doivent être respectés par les parties au contrat de travail et qui dans le cas 

contraire engagent leur responsabilités pénales.  

 

Mots clés :  

Responsabilité criminelle, de la relation contractuelle, code du travail, Protection 

Criminelle, les relations individuelle et collective de travail.  

 

 

Abstract: 

The penal capacities contained in the labor code play a significant role in the protection 

penal of the worker considered as the weakest part in the contractual relation which the 

connected to the employer, Algerian legislature granted an interest to this aspect by 

guaranteeing favorable conditions within the framework of a set of penal capacities which 

must be respected by the parts to the contract of employment and which should the opposite 

occur commit them penal responsibilities. 
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Criminal responsibility, the contractual relation, labor code, Criminal Protection, the 

individual and collective working relations. 
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