
العودة للصفحة الرئيسية

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧  
بشأن إنشاء دائرة عاملية باملحكمة الكلية

٣٠٤تشكيل الدائرة يف الكلية  
٣٠٤تشكيل الدائرة يف االستئناف



انشاء دائرة عمالية
قـــــانون العــــــمل يف القطــــاع االهـــــيل 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٤       -العودة لفهرس القانون

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧  
بشأن إنشاء دائرة عاملية باملحكمة الكلية

مادة ١
ــة تشــكل مــن قــاض واحــد ، وتشــتمل عــى غرفــة  ــرة عاملي ــة دائ تنشــأ باملحكمــة الكلي
او اكثــر حســب احلاجــة ختتــص دون غريهــا بالفصــل يف املنازعــات العامليــة ايــا كانــت 
قيمتهــا الناشــئة عــن تطبيــق احــكام القوانــني الصــادرة يف شــأن العمــل وتنظيــم العالقــة 
بــني العــامل واصحــاب االعــامل يف القطــاع االهــيل وقطــاع االعــامل النفطيــة ، كــام ختتــص 

بالفصــل يف طلبــات التعويــض املرتتبــة عــى هــذه املنازعــات.

 مادة ٢
ــن  ــتأنف م ــام يس ــر في ــر للنظ ــة او اكث ــة خاص ــا غرف ــتئناف العلي ــة االس ــب بمحكم ترت

االحــكام الصــادرة مــن الدائــرة العامليــة باملحكمــة الكليــة.
 

املادة ٣
حتيــل دوائــر املحكمــة الكليــة واجلزئيــة بدون رســوم مــن تلقاء نفســها الدعــاوى املنظوره 
ــرة املنشــأة بمقتــىض احــكام هــذا القانــون  امامهــا التــي اصبحــت مــن اختصــاص الدائ
وذلــك باحلالــة التــي تكــون عليهــا ، ويف حالــة غيــاب احــد اخلصــوم تعلــن ادارة الكتــاب 
امــر االحالــة اليــه مــع تكليفــه باحلضــور يف املواعيــد العاديــة امــام الدائــرة التــي احيلــت 

اليهــا الدعــوى. 
ــا  ــن موضوعه ــق م ــوم يف ش ــاوى املحك ــى الدع ــابقة ع ــرة الس ــكام الفق ــري اح وال ت
والدعــاوي التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــي منــه جلــزء مــن اخلصومــة والدعــاوى التــي 
صــدر فيهــا قــرار بتأجيلهــا للنطــق باحلكم ولــو مع التريــح للخصوم بتقديــم مذكرات.

 
املادة ٤

تســتمر الدوائــر االســتئنافية باملحكمــة الكليــة يف نظــر الطعون االســتئنافية املرفوعــة اليها 
عــن احــكام الدوائــر العامليــة اجلزئيــة او تلــك التــي ترفــع اليهــا بعــد نفــاذ هــذا القانــون 

حتــى يصــدر حكــم هنائــي يف موضوعهــا.
 

املادة ٥
عــى وزيــر العــدل والشــؤون القانونيــة تنفيــذ هــذا القانــون، وينــرش يف اجلريــدة الرســمية 

ويعمــل بــه اعتبــارات مــن اول اكتوبــر ســنة ١٩٨٧.


