قانون رقم  110 - 5102يحدد بعض إجراءات حق ممارسة اإلضراب في المرافق العمومية

الماااادأل اىول  :يهدف القانون الحالي إلى تحديد بعض اإلجراءات المتعلقة بممارسة حق اإلرضااااااارا

ي

المرا ق العمومية.
المادأل  : 5إذا لجأ إلى اإلرضااارا مون ون وو و عء وقدويون خ يورضاااعون لنناي وسااااساااي يمنعهي من حق
اإلرضرا  .إن توقيف العمل المت ق بشأنه يج ون يسبقه إشعار.
المادأل  : 3يصدر اإلشعار المسبق ون المننمة النقابية من بين األ ثر تمثيع لسلك المونف المعني.
ويم ن إلى غاية تننيي و نشار نتاج اخنتوابات المهنية للعمال ون يصدر ذذا اإلشعار ون المننمات النقابية
المعترف بها.
ويحدد اإلشعار دوا ع اللجوء إلى اإلرضرا وم ان وساوة بدايته و ذلك إن ان اإلرضرا المرتق

محدودا

وو غير محدود المدة.
يج إبعغ اإلشااااعار قبل ثعثين  ) 03يوما من بدء اإلرضاااارا إلى الواير الم لف بتساااايير القنا المعني
حيث يبلغ به الواير الم لف بالوني ة العمومية والعمل.
المادأل  :4يمنع وي توقيف للعمل غير مبني ولى دوا ع مهنية وو يؤثر تدريجيا وو بالتناو المقصاااااااود ولى
موتلف القناوات وو موتلف ال جات المهنية ي ن س المؤسسة وو المر ق.
المادأل  :2يج ولى العمال المرضربين ون ينسحبوا من المباني وون خ يلحقوا الرضرر بحرية العمل.
و خ يجوا بحاال من األحوال ون تتاامن مماارساااااااة حق اإلرضااااااارا مع احتعل وماا ن المر ق وو جوارذا
المباشر تحت ناجلة العقوبات الجناجية التي تنص وليها المادة  5من القانون رقي  320 -03الصادر بتاريخ
 20يناير  0003المتعلق بالحجا الشاااروي و دون مسااااس بالعقوبات التأديبية التي يم ن الننق بها حسااا
المسنرة المشار إليها ي المادة  6ودناه.
الماادأل  :6ي حال توقف ون العمل مت ق بشاااااااأنه يتي وبر إقرار حد ودنى من الودمة الح ان ولى النناي
العاي وساااعمة األشاااواص واألمعك واختصااااخت والمواصاااعت الرضااارورية للعمل الح ومي و ي الدواجر

اإلدارية و خساتمرار المر ق العاي لما يه ودمة المصال األساسية للبعد ي الميادين الصحية و اخقتصادية
و اخجتماوية.
المادأل  :7يحدد مرساااااااوي يتوذه مجلس الواراء قاجمة المصاااااااال والمناصااااااا

و جات العمال الذين يمثلون

رضااااارورة ملحة لتن يذ الحد األدنى من الودمة و ما يعين السااااالنات اإلدارية المساااااؤولة ون تن يذ المادة 6
ووعه.
المادأل  :8يتعرض وي شااااااوص خ ينقاد ألمر بتن يذ الحد األدنى من الودمة وو يترك العمل المسااااااند إليه وو
يتولص وو يحاول التولص ومدا من تن يذ ذذا العمل للعقوبات رضع ون الرضمانات التأديبية.
المادأل  :0يؤدي ودي وداء الودمة نتيجة التوقف المت ق بشااااأنه ون العمل إلى اسااااتقنا األجر وو الرات و
ملحقاتهما باسااااتثناء الععوات العاجلية و ذلك و قا للشاااارون المبينة ي المادة  20من القانون رقي 30 -00
الصاادر بتاريخ  01يناير  0000المترضامن النناي األساسي العاي للمون ين و الو عء العقدويين للدولة .تتي
اخستقناوات تبعا ل ترات الغيا المعحنة.
و مع ذلااك و بغض الننر ون نبيعااة األجر ااإن التوقف ون العماال لماادة تقاال ون يوي وماال تؤدي إلى
استقنا يساوي وجر ذذا اليوي.
المادأل  :01يعتبر وي شاوص يشجع وو ينني توق ا ون العمل بما يتنا ى مع وح اي ذذا القانون مسؤوخ ون
األرضرار التي تلحق بالمست يدين من المرا ق العامة المعنية.
تن رد المح مة المدنية للقانون العاي بالبت ي وي دووى بالمسؤولية ون ذذه الوقاجع.
تتقادي الدووى بعد مرضي ثعث سنوات ولى اخستجناف المنتني للودمة.

المادأل  :00إذا ان اإلرضارا يلحق رضررا بالغا بالنناي العاي إن العمال المشار إليهي ي المادة األولى من
ذذا القانون يم ن تسويرذي و قا للشرون المبينة بموج القانون.
المادأل  :05تعرض موال ة وح اي ذذا القانون غير المشاااااار إليها ي المادتين  5و  1للعقوبات التأديبية من
الادرجاة الثااانياة التي يم ن ون تتواذ رضاااااااد المون ين بموجا وح اااي الماادة  05من القاانون رقي 30 -00

الصاادر بتاريخ  01يناير  0000المترضامن النناي األسااسي العاي للمون ين و الو عء العقدويين للدولة وو
وند اخقترضاء للعقوبات المتوذة رضد الو عء العقدويين بموج وح اي المادة  020من ن س القانون.
المادأل  :03تلغى جميع األح اي الساااابقة و الموال ة و واصاااة وح اي القانون  230 -00الصاااادر بتاريخ 5
وغسنس  0000المتعلق بممارسة حق المون ين ي اإلرضرا .
المادأل  :04ين ذ ذذا القانون باوتباره قانونا للدولة و ينشااااااار ي الجريدة الرسااااااامية للجمهورية اإلساااااااعمية
الموريتانية.

