قضـايا عمـالية
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المملكة األردنية الهاشمية

إنهاء عقد عمـل باالتفاق – فصـل تعسـفي –
شروط غير متوافرة

ـــ
المبـدأ :

ال يعتبر فسخا تعسفيا فصل المدعى من عمله
بناء على اتفاق بينه وبين المدعى.
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وطلب وككل للممكز قبول لليمككز ركال
وف للموضوع نقض للقيلي للممكز مع لليتسوم
وللمصايك ولرأيعاب.

الهيئة الحاكمة
برئاسة القاضي السيد :يوسف الحمود

القـــرار
ــــ

وعضووووية القاضووويين السووويدين :بسوووال العتوووول
فوزي العمري.
المميز :مصنع بالتسيك ريك

بعن للينقكق وللمنلولة فإن وقائع للنعوى
ييلخص ف أن للمنعى باتسم محمن إتسماعكل نلي
عكان قن أقامها ضن للمنعى علكه مصنع بالتسيك
منعكا أنه قن عمل لنكه بيايكخ
للريك
 5991/3/5بيليب رهيي قنيه ( )321نكنايل
إلـى أن جـيي فصلـه يعتسـفكا بيايكـخ
 5999/53/33وأنه كتسيحق له بذمة للمنعى
علكه مبلغ ( )5211نكنايل للي يمثل حقه ببنل
للفصل لليعتسف  ،وطلب للمنعى إلزلم للمنعى
علكه بنفع هذل للمبلغ مع لليتسوم وللمصايك
وأيعاب للمحاماة وللفائنة للقانونكة من يايكخ
لالتسيحقاق وحيى للتسنلن لليام.

لرأينن /

وككله المحامي :أتسامة بتسطام .
المميز ضده :باتسم محمن إتسماعكل نلي عكان/
وكيله المحامي :حتسكن ملكاوي.
بيايكخ  3111/51/32قنم هذل لليمككز
للطعن بالقيلي للصاني عن محكمة لتسيئنا
حقوق عمان يقم  3111/5151بيايكخ
 3111/1/51وللقاض بفتسخ للحكم للمتسيأن
وإلزلم للمتسيأن

وبعن أن لتسيكملت محكمة صلح حقوق
عمان إجـيلءلت للمحاكمـة بالنعوى يقـم
 99/1115قييت ين للنعوى للمقامـة مـن
للمنعى وإلزلمه لن كنفـع للمنعى علكه مبلـغ
( )19نكنايل أيعاب محاماة.

ضنه بنفع مبلغ تسيمائة ويتسعكن

نكنايل للمنعى مع لرأيعاب.
وييلخص أتسباب هذل لليمككز بما كل -:
-5

أخطأت للمحكمة بفتسـخ قـيلي محكمة
للصلح وكان على محكمـة لالتسيئنا
يصنكقه رأنه أصول ومولفق للقانون.

-3

أخطأت للمحكمة بقيليها بفتسخ للقيلي
باعيقانها بأن للمنعى وقع للمخالصة
بيايكخ  5999/3/31وللولقع وللثابت
على ويقة للمخالصة.

-2

لمحكميكم صالحكة للنظي وللفصل ف
هذل لليمككز.

وحكث لم كييض للمنعى بالقـيلي فقـن
طعن به لتسيئنافا حكث قييت محكمة لتسيئنا
عمان بالنعوى يقم  3111/5151فتسخ للقيلي
للمتسيأن وإلزلم للمنعى علكه لن كنفع للمنعى
مبلغ ( )191نكنايل مقابل حقوق لرأخكي للعمالكة
ومبلغ ( )21نكنايل ليعاب محاماة.
وحكث لم كييض للمحكوم علكه بالقيلي
فقن طعن به يمككزل.
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أن مثل هذل لاليفاق هو ليفاق مريوع وفقا للمانة
/32أ من قانون للعمل فإنه ال كجوز للمنعى
للمطالبة ببـنل للفصـل لليعتسـف ولالحيجاج
باليبلكغ مبيز م 5/للمؤيخ ف نفتسه كوم لاليفاق
على إنهاء عقن للعمل إذ أن هذل لليبلكغ ال كعنو
أن ككون ينفكذل لاليفاق للمراي إلكه تسكما وأن
للمنعى لم كنكي ف الئحة نعوله هذل لاليفاق،
وحكث أن محكمة لالتسيئنا قـن ذهبت إلى
خال ذل ف قيليها فـإن هذل للتسبب ككون
ولينلً علكه.

عن تسبب لليمككز بالنتسبة للتسبب لرأول
فإنه ال كصلح للطعن بالحكم للممكز وكيعكن ينه.
وعن للتسبب للثان فإن محكمة لالتسيئنا
وكما كتسيفان من قيليها ،قن قييت فتسخ قيلي
محكمة للصلح وللحكم للمنعى ببنل للفصل
لليعتسف ويأتسكتسا على أن للمنعى علكه قـن
فصله للمنعى نون لن كتسينن إلى تسـبب مـن
لرأتسباب للمحننة بالمانة ( )31من قانون للعمل
وإن كياب إنهـاء للخنمـات وللمخالصة
للصانيكن عن للمنعى علكه وللموقعكن مـن
للمنعى كعيبيلن باطلكن رأنهما قـن يما عننما
كان للمنعى على يأس عمله.

وعلكه ويأتسك ًتسا على ما جاء بيننا على
للتسبب للثان من أتسباب لليمككز نقيي نقض
للقيلي للممكز وإعانة لرأويلق إلى مصنيها
إلجيلء للمقيض .

وف ذل أن ما كتسـيفان مـن للكياب
للمؤيخ ف  5999/53/33وللمعنون (إنهاء
خنمات) أن للمنعى وللمنعى علكه قن ليفقا على
إنهاء عقن للعمل للجايي بكنهما ومما كتسيفان منه
أكضا أن للمنعى علكه لم كقم بفصل للمنعى مـن
عمله حيى كقـال إن فصله كان يعتسفكا ،وحكث

قيليلً صني بيايكخ  55رولل تسـنة
5535هـ للمولفق .3115/5/9
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فترة تجريبية – عـقد عـمـل محـدد المـدة
عـقد عـمـل غـير محـدد المــدة

ـــ
المبـدأ:

 يحووق للمسووتخدل عخضووا عاموول لفتوورأ تىريبيووة أخوورعنوود تي و يله بعقوود عموول ىديوود غيوور محوودد الموودأ فووي
منصووع عموول م وواير لمنصووع عموول سووابق ي و له عنوود
نفس المستخدل بعقد عمل محدد المدأ.
 يحق للمستخدل بالنتيىة عنهاء عالقة العمول أننواء فتورأالتىربة.
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للريكة لرأولى فيويال ف حكن لن للعقن غكي
محنن للمنة للمبيم بكن طيف للنزلع بيايكخ
 3113/55/2نص ف مانيه للثانكة على
إخضاع للعامل لفيية لليجيبة بأيبعة أرهي
حتسب ما نصت علكه للمانة  51من للقانون
 55/91وأمام فرله ف فيية لليجيبة لعنم كفاءيه
وتسلبكة مؤهاليه ،لضطيت للطاعنة إلى فتسخ
للعقن بعن إرعايه بعنم نجاح لليجيبة وعنم
جنكيها رأن للمانة  31من ذلت للقانون يمنح
للحق رأى طي ف للعقن بفتسخه خالل هذه
للفيية نون يعوكض ولن ما قامت به قانون ال
كحملها أكة متسؤولكة خاصة أنها مؤتستسة متسيقلة
ال ييبطها أكة عالقة مع ريكة فيويال لرأم
للكائن مقيها بتسكككنة ولها قانونها لرأتساتس
ونظامها للنلخل وللحكم للمنيقن لما لم كيأكن من
هذه للمعطكات للقانونكة للي يفيض نفتسها خال
للقانون ومعيض للنقض.

ملف رقل 390045
قرار بتاريخ 0000/9/8
قضية يركة الميروبات ال رع
ضد (ع) .
إن للمحكمة للعلكا بناء على للمولن ،325
 311 ،355 ،329 ،321 ،322من قانون
لإلجيلءلت للمننكة.
بعن لالطالع على مجموع أويلق مل
للنعوى ،وعلى عيكضة للطعن بالنقض
للمونعة بيايكخ .3111/3/55
بعن لالتسيماع إلى للتسكن /ككحل عبنللكيكم
للمتسيراي للمقيي ف يالوة يقيكيه للمكيوب
وإلى للتسكن /على بن تسعن للنيلج للمحام
للعام ف يقنكم طلبايه للمكيوبة.

حكث كبكن فعالً من للحكم للمطعون فكه
أنه أتسس قضائه على أن للمطعون ضنه ال
كمكن لعيبايه عامالً جنكنلً إنما هو عامل تسابق
لنى للريكة لرأم ،وال كحياج إلى فيية لليجيبة
وه غكي ضيويكة له لعيمانل على للعقنكن
للمحنني للمـنة للمبيمكن مـع للريكة لرأم
للتسابقكن للعقن غكي للمحنن للمنة للميضمن فيية
لليجيبة للمبيم مع للريكة للطاعنة ،وخلص
للحكم للمنيقن ف للنهاكة إلى أن لليتسيكح للذي
يعيض له يعتسف ف حكن حيى ولئن كانت
ميلقبة فيية لليجيبة للمنصوص علكها ف للعقن
مؤتستسة أم ال ،ينخل ف تسلطة للقاض فإنه ف
للمقابل ،ورأجل لتسيبعانها ملزم علكه بيأتسكس
قضائه على لرأنلة للي لتسيخلصيها من وقائع
للنعوى ووتسائل نفاع للطيفكن وللحتسم فكها
بأتسباب قانونكة ولضحة ،وكذل فـ متسألة
ريوط لالحيفاظ بالعامل لنى للهكئة للمتسيخنمة
للجنكنة للطاعنة للحالكة كما كزعمه للمطعون
ضنه وطبكعة للعالقة للي كانت ييبطه بالريكة

وعليه فإن المحكمة العليا
حكث طعنت بالنقض ريكة للمريوبات
للغيب ف للحكم للصاني بيايكخ 3111/53/51
عن محكمة ولني يلكالت للذي ألزمها بمبلغ
أيبعمائة أل نكناي للمطعون ضنه كيعوكض
ومجمل لرأضيلي
عن لليتسيكح لليعتسف
لرأخيى ،حكث أن للمطعون ضنه بلغ بعيكضة
للطعن ولم كين.
حكث أن للطعن بالنقض لتسيوف
وأركاله للقانونكة ،لذل فهو مقبول.

آجاله

عن الوىه الوحيد:مأخوذا من مخالفة القانون،
بنعوى أن للحكم للمطعون فكه لما لعيبي
لليتسيكح للذي يعيض له للمطعون ضنه يعتسفكا
على أتساس أنه عامل قنكم تسبق أن لريغل لنى
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لرأم إن كانت محننة للمنة أم أنها غكي محننة
للمنة ،وكذل لليأكن فكما إذل تسبق للعامل أن
لريغل ف نفس للمنصب عنن للريكة لرأولى
لمنة يفوق بكثكي فيية لليجيبة للي يضمنها للعقن
غكي للمحنن للمنة ولما لم كفعل ولكيفى فقط بذكي
يتسبكب عام فإنه أفقن قضاءه لليأتسكتس للقانون
من جهة ثم إنـه من جهة ثانكة فإن للريكة
للطاعنة للحق ف إخضاع للعامل إلى فيية
يجيبة لخيى ميى ثبت أنها أبيمت عقنل جنكنل
غكي محنن للمنة كيضمن يرغكل للعامل ف
منصب جنكن مغاكي كيطلب كفاءلت أخيى
مخيلفة عن يل للي كانت ميوفية لنكه لما كان
كمايس للعامل ف للمنصب لرأول بموجب عقون
محننة للمنة ومن حقها لليمتس بأحكام للمانة 51
وما كلكها من قانون  55/91ف إنهاء هذه
للعالقة وللحكم للمنيقن لما أهمل مناقرة كل هذه
للمتسائل للقانونكة لليى يفيض نفتسها فإنه
معيض للنقض ولإلبطال.
حكث أن للمصايك
عايق خاتسي للنعوى.

قررت المحكمة العليا :
في اليكل :قبول للطعن.
فووي الموضووو  :نقضضض وإبطضضال للحكضضم للمطعضضون
فكضضضه للصضضضاني عضضضن محكمضضضة ولن يلضضضكالت بيضضضايكخ
 3111/53/51وبإحالة للقضكة ولرأطيل علضى
نفس للجهة مركلة مضن هكئضة أخضيى للفصضل فكهضا
من جنكن وفقا للقانون.
وبيحمكضضضضل للمطعضضضضون ضضضضضنه للمصضضضضايك
للقضائكة.
بضضذل صضضني للقضضيلي ووقضضع لليصضضيكح بضضه فض
للجلتسة للعلنكضة للمنعقضنة بيضايكخ للثضامن مضن رضهي
أبيكل تسنة ألفكن وعرية من قبضل للمحكمضة للعلكضا
للغيفة لالجيماعكة – للقتسم للثان وللمييكبة مضن
للتسانة:

للقضائكة يبق على
أتسعن زهكة
ككحل عبن للكيكم
بكاية للعيب
حاج هن

فلهذه األسباع
ــــ
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يئكس للقتسم يئكتسا
متسيرايل مقييل
متسيرايل
متسيرايل
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دولـة الكـويت

عـمـل – عنصـر التبعية  -تعويض
فصـل العامـل  -التزامـات العامـل

ـــ
المبـدأ :

 -0ارتبوواا اليووخق بعقوود يووركة وبعقوود عموول خوواق باليووركة.
ىووائز .علووة ذلو  .ال تعووارب بووين نيووة الميوواركة فووي اليووركة
وفكرأ التبعية في عقد العمل.
 -0فسووخ العقوود موون صوواحع العموول ول يوور األسووباع المنصوووق
عليهوووا فوووي الموووادأ ( )33مووون قوووانون العمووول .أنوووره .التزاموووه
بالتعويب .حدود التعويب.
تعيين العناصر المكونة للضرر .مون المسوائل القانونيوة التوي
تخضع لرقابة محكمة التمييز.
 -5عخالل العامل أو تقصيره في أي االلتزامات المفروضة عليوه.
أنره .لصاحع العمل فصله.
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األضرار التي تصيبه من ىراء كذا الفسخ
مووع مالحظووة مووايينر فووي تحديوود األضوورار
مووون العووورف الىووواري أو ابيعوووة العمووول أو
المووووودأ المعقوووووود عليهوووووا وغيركوووووا مووووون
االعتبارات والعوامل الممانلة التي تنصوع
على الضرر بذاته وتقدر بقودره وبيورا
أال يتىووواوز التقووودير علوووى أيوووة حوووال الحووود
األقصى لألضرار التي يمكون أن تقوع علوى
كوووذه الصوووورأ وكوووو القيموووة الكليوووة ألىووور
المدأ الباقية من العقد بعد فسخه لما كان
ذل وكان تعيين العناصر المكونة للضرر
والتي يىع أن تدخل في حساع التعوويب
من المسائل القانونية التوي تخضوع لرقابوة
محكمة التمييز وكان الحكل الماعون فيوه
قدر التعويب المقضي به للماعوون ضوده
عوون انتهوواء العقوود قبوول نهايووة مدتووه تقووديرا
ىزافيووا دون أن يبووين ماكيووة الضوورر الووذي
لحق للماعون وعناصر كوذا الضورر وفقوا
للمعوووايير التوووي أوردتهوووا الموووادأ  35مووون
قووانون العموول سووالفة الووذكر فإنووه يكووون قوود
عووواره قصوووور فوووي التسوووبيع مموووا يوىوووع
تمييزه في كذا الخصوق.

محكمة التمييز
الدائرأ العمالية
ىلسة 0441/3/00
برئاسة السويد المستيوار /عبود

علوي العيسوى

نائع رئيس المحكمة
وعضوية السادأ المستيارين /محمود عبودالمنعل
البنوووا فتحوووي عبووود القوووادر خليفوووة علوووي أحمووود
يلتوت سمير عبد الهادي.
()090
(الاعن رقل  49/005عمالي)
 -0موون المقوورر فووي قضوواء كووذه المحكمووة أنووه
ليس نمة ما يمنع في األصل من أن يرتبا
اليووخق بعقوود يووركة وبعقوود عموول خوواق
باليووووركة فووووي ذات الوقووووت عذ ال يوىوووود
تعارب في الواقع بين نية المياركة التي
تقووول علووى فكوورأ المسوواواأ وبووين راباووة
العمل التوي تقوول علوى فكورأ التبعيوة ذلو
أن اليووووري الووووذي يتعاقوووود علووووى العموووول
لحسوووواع اليووووركة ال يعتبوووور عووووامال لوووود
يركائه وعنموا يعتبور عوامال لود اليوركة
وكووووي يووووخق اعتبوووواري مسووووتقل عوووون
أيخاق اليركاء.

 -5موون المقوورر ابقووا للمووادأ  33موون قووانون
العمووول أنوووه يحوووق لصووواحع العمووول فصووول
العاموووول عذا أخوووول أو قصوووور فووووي أي موووون
االلتزامووووات المفروضووووة عليووووه بنصوووووق
العقوود أو بأحكووال القووانون لمووا كووان ذل و
وكوووان النابوووت فوووي األوراق أن المسوووتأنف
ضوودكا فووي االسووتئناف األصوولي قوود أقامووت
دفاعها في يأن فسخ عقد عمل المستأنف
قبل انتفاء مدته علوى أنهوا تلقوت أكنور مون
يكو من العاملين لديها يتضررون فيهوا
مووون عكانوووة المسوووتأنف لبعضوووهل بوووالقول
وعفيائه األسرار الخاصة بالعمل ليوركات
أخوور منافسووة وانفووراده بتعيووين عوواملين
ىووودد دون مراىعوووة المختصوووين باليوووركة

 -0موويدي نووق المووادأ  35موون القووانون رقوول
 58لسنة  0499فوي يوأن القاوا األكلوي
أنه عذا كوان العقود محودد المودأ وأن فسوخه
موووون ىهووووة رع العموووول ول يوووور األسووووباع
المنصووووق عليهوووا فوووي الموووادأ  33فإنوووه
يكووون ملزمووا بتعووويب العاموول عوون كافووة
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حكث إن للطعن لتسيوفى أوضاعه للركلكة.

فضال عن سعيه على اسوت الل وظيفتوه فوي
تحقيوووق منوووافع يخصوووية لوووه كموووا تلقوووت
تقريرا من مدير اليئون اإلدارية باليركة
يتضوورر فيهووا موون أسوولوع المسووتأنف فووي
اإلدارأ وكووان المسووتأنف قوود اقتصوور رده
علووى ذل و بووأن أصووحاع اليووكاو سووالفة
الوووذكر كووول مووون العووواملين لووود المسوووتأنف
ضوودكا ودفعوووا منهووا علووى تقووديل يووكواكل
ضووده ب يوور حووق بوودليل الحكوول ببرائتووه موون
تهمة السع العلني التي نسبتها عليه عحد
العوووامالت وأن انفوووراده بتعيوووين عووواملين
ىدد أمور يودخل فوي اختصاصوه ابقوا لعقود
العمووول .وكوووان موووا سووواقه المسوووتأنف علوووى
النحووو السووابق ال يكفووي لوودحب مووا أنيووور
حول مسلكه فوي العمول عذ لول يوورد مبوررا
لتحامل صاحع العمل عليه ودفع العواملين
علووى يووكايته ب يوور حووق عوون معاملتووه لهوول
كما أن البين من استقراء بنود عقد عملوه
أن حقووه فووي تعيووين العوواملين الىوودد مقيوود
بضووورورأ التيووواور فوووي كوووذا اليوووأن موووع
صاحع العمل لما كان ذل فإن المحكموة
تامئن على ما تمسكت به المستأنف ضدكا
في االستئناف األصولي مون مبوررات فسوخ
عقد العمل لما تناوي عليه كذه المبررات
من عخالل المستأنف بالتزاماته المفروضة
عليه بنصوق العقد وبأحكال القوانون بموا
يسوغ لها فصله دون تعويب ابقوا لحكول
المووادأ  33موون قووانون العموول فووي القاووا
األكلوي ومون نول فوإن الحكول المسوتأنف عذ
قضى بورفب الوع التعوويب عون الفصول
يكون في محله مما يتعين معه تأييده.
المحكمة
ــــ

وحكضضث إن للوقضضائع – وعلضضى مضضا كبضضكن مضضن
للحكم للمطعون فكه وتسائي لرأويلق -ييحصل فض
أنه بيايكخ  5995/1/5يقنم للمطعون بطلضب إلضى
إنلية للعمضضضل قضضضال فكضضضه وفكمضضضا أجضضضيى برضضضأنه مضضضن
يحقكقايه أنه لليحضق بالعمضل لضنى للرضيكة للطاعنضة
لعيبايلً مضن  5995/5/21فض وظكفضة مضنكي عضـام
بضضضأجي رضضضهيي مقضضضنليه  111نكنضضضايل مضضضضافا إلكضضضه
 511نكنضضضضايل بضضضضنل تسضضضضكاية ونتسضضضضبة  % 21مضضضضن
لرأيباح للتسنوكة ،وذل بموجضب عقضن عمضل محضنن
للمضضنة بتسضضنيكن ،ولتسضضيمي ف ض للعمضضل إلضضى أن فصضضل
منضضه بغكضضي مبضضيي فض  ، 5995/1/31وإذ لمينعضضت
للطاعنة من نفع متسيحقايه وييمثل ف مقابل مهلة
لإلنضضضذلي وحصضضضيه فضضض لرأيبضضضاح  ،ومكافضضضأة نهاكضضضة
للخنمة ،فضال عن يعوكضه عن باق مضنة للعقضن،
فقضضن يقضضنم بطلبضضه ،وليعضضذي لليتسضضوكة للونكضضة أحكضضل
للنضضزلع إلضضى للمحكمضضة للكلكضضة حكضضث قكضضنت للضضنعوى
بضضضيقم  5211لتسضضضنة  5995عمضضضال  .وفكهضضضا طلضضضب
للطضضاعن للحكضضم لضضه بطلبايضضه تسضضالفة للضضذكي .نضضنبت
للمحكمضضضة خبكضضضيً ل ،وبعضضضن أن قضضضنم يقيكضضضيه حكمضضضت
بيضضضايكخ  5991/5/31بضضضإلزلم للطاعنضضضة أن يضضضؤني
للمطعون ضنه مبلغ  331.515نكنايل مقابل مهلة
لإلنذلي ومكافأة نهاكة للخنمة ويفضت ماعنل ذل
من طلبضات  ،لتسضيأن للمطعضون ضضنه هضذل للحكضم
باالتسضضضضضيئنا يقضضضضضم  559لتسضضضضضنة  5991عمضضضضضال ،
وأقامت للطاعنة لتسيئنافا فيعكا طالبة إلغاء للحكم
للمتسضضضضضضضضيأن ويفضضضضضضضضض للضضضضضضضضنعوى ،وبيضضضضضضضضايكخ
 5991/1/35قضضضضضت للمحكمضضضضة بيعضضضضنكل للحكضضضضم
للمتسضضيأن إلضضى مبلضضغ  1311.515نكنضضايل يأتسكتسضضا
على أن للمطعون ضنه كتسيحق باإلضضافة إلضى مضا
قضى له به لبينلئكا تسية آال نكناي يعوكضضا عضن
فتسضضخ للعقضضن قبضضل لنيهضضاء منيضضه طعنضضت للطاعنضضة فض
هذل للحكضم بطيكضق لليمككضز وقضنمت للنكابضة مضذكية
أبنت فكها لليأي بضيفض للطعضن ،وقضنم للمطعضون
ضضضضنه مضضضذكية طلضضضب فكهضضضا يفضضضضه ،وإذ عضضضيض
للطعن على للمحكمضة فض غيفضة للمرضوية حضننت

بعضضضضضن لالطضضضضضالع علضضضضضى لرأويلق ،وتسضضضضضماع
للميلفعة ،وبعن للمنلولة.
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وبضضنل تسضضكاية مقضضنليه  51نكنضضايلً ،وقضضن يحضضيي بضضكن
للطضضضيفكن عقضضضن الحضضضق فضضض  5995/5/35خضضضاص
بعالقة للعمل وحضنها نضص فكضه صضيلحة علضى أنضه
محنن للمنة بتسنيكن يبنأ من  5995/5/21ومن ثم
فضضإن للضضنص فضض لاليفضضاق للتسضضابق علكضضه وللمضضؤيخ
 5995/5/21علضضى أحقكضضة كضضل مضضن للطضضيفكن ف ض
إعالن يغبيه ف عنم لالتسيميلي ف للريكة إلضى
للطضضضي ل خضضضي قبضضضل لنقضضضضضاء مضضضنة للعقضضضن إنمضضضضا
كنصي حكمه إلى عقن للريكة وحضنه وال كيعضنله
إلى عالقة للعمل للقائمة بكن للطيفكن للميفق على
مضضضنة محضضضننة لهضضضا .لمضضضا كضضضان ذلضضض  ،وكضضضان للحكضضضم
للمطعون فكه قن لنيهى إلى هذه للنيكجة للصضحكحة
وهضضو بصضضنن للفصضضل ف ض طلضضب للمطعضضون ضضضنها
يعوكضضضا عضضن بضضاق مضضنة للعقضضن لتسضضينانل إلضضى أحكضضام
قانون للعمل ف للقطاع لرأهلض  .فضإن للنعض علكضه
بهذل للتسبب ككون على غكي أتساس.

جلتسة لنظيه  ،وفكها صمم للحاضي عضن للطاعنضة
علضضضى للطلبضضضات للضضضولينة بصضضضحكفة للطعضضضن ،ولضضضم
كحضضضضي للمطعضضضون ضضضضنه بضضضاليغم مضضضن إخطضضضايه،
ولليزمت للنكابة يأكها.
وحكضضث إن للطعضضن أقضضكم علضضى تسضضببكن ينع ض
للطاعنضضضضة بالتسضضضضبب للثضضضضان منهمضضضضا علضضضضى للحكضضضضم
للمطعون فكه مخالفة للقانون وللخطأ فض يطبكقضه،
وف بكان ذل يقضول إن للحكضم لنيهضى إلضى لعيبضاي
عقن للعمل للمبيم بكن للطضيفكن عقضنل محضنن للمضنة
وييب على ذل قضاءه بيعوكض للمطعون ضضنه
عن بضاق مضنة للعقضن فض حضكن أن للضنص فض للبنضن
للثالث عري منضه علضى أحقكضة للطضيفكن فض إنهائضه
قبضضل لنقضضضاء منيضضه كقطضضع بأنضضه غكضضي محضضنن للمضضنة،
وهو ما كعكب للحكم وكتسيوجب يمككزه.
وحكث أن هضذل للنعض فض غكضي محلضه ،ذلض
أنه من للمقيي فض قضضاء هضذه للمحكمضة أنضه لضكس
ثمة مضا كمنضع فض لرأصضل مضن أن كضييبط للرضخص
بعقن ريكة وبعقن عمضل خضاص بالرضيكة فض ذلت
للوقضضت ،إذ ال كوجضضن يعضضايض ف ض للولقضضع بضضكن نكضضة
للمرضضايكة للي ض يقضضوم علضضى فكضضية للمتسضضاولة وبضضكن
يلبطة للعمضل لليض يقضوم علضى فكضية لليبعكضة ،ذلض
أن للرضضضيك للضضضذي كيعاقضضضن علضضضى للعمضضضل لحتسضضضاب
للريكة ال كعيبي عامال لنى رضيكائه وإنمضا كعيبضي
عضضضامالً لضضضنى للرضضضيكة ،وهضضض رضضضخص لعيبضضضايي
متسضضيقل عضضن أرضضخاص للرضضيكاء  ،لمضضا كضضان ذل ض ،
وكضضضضضان للثابضضضضضضت مضضضضضضن عقضضضضضن لاليفضضضضضضاق للمضضضضضضؤيخ
 5995/5/21للمبيم بكن للطاعنة وبكن للمطعضون
ضضضنه أنضضه قضضن نضضص فكضضه صضضيلحة علضضى أن منيضضه
تسضضضضنيان ،وأن إيلنة طيفكضضضضه قضضضضن لنصضضضضيفت إلضضضضى
لليعضضاون لإلكجضضاب فكمضضا بكنهمضضا علضضى قضضنم للمتسضضاولة
ليحقكضضضق للمرضضضايكع للمرضضضييكة لليضضض كيفقضضضان علضضضى
ينفكذها على نحو كقطع بيولفي نكة للمرايكة ،هضذل
باإلضضضضضافة إلضضضضى ليفضضضضاق للطضضضضيفكن علضضضضى لليحضضضضاق
للمطعضضون ضضضنه بالعمضضل لضضنى للطاعنضضة فض وظكفضضة
مضضنكي عضضام لقضضاء أجضضي رضضهيي مقضضنليه  111نكنضضايلً

وحكضضضث أن للطاعنضضضة ينعضضض بالتسضضضبب لرأول
علضضى للحكضضم للمطعضضون فكضضه للقصضضوي ف ض لليتسضضبكب
وفضض بكضضان ذلضض يقضضول إن للمضضانة  12مضضن قضضانون
للعمضضضل قضضضن وضضضضعت معضضضاككي معكنضضضة فضضض يقضضضنكي
لليعوكض عن فتسخ عقن للعمل للمحضنن للمضنة منهضا
ميلعضضضاة للعضضضي للجضضضايي وطبكعضضضة للعمضضضل ومضضضنة
للعقن ،إال أن للحكم قني جزلفا لليعوكض للمقضض
به للمطعون ضنه بما كعانل أجي تسية أرضهي نون
ميلعاة يل للمعضاككي ونون أن كتسضيظهي مضنى مضا
لحق ل خكي من ضيي من جيلء فتسضخ للعقضن قبضل
نهاكة منيه وهو ما كعكبه وكتسيوجب يمككزه.
وحكضضضث أن هضضضذل للنعضضض صضضضحكح ،ذلضضض أن
مؤنى نص للمانة  12مضن للقضانون يقضم  21لتسضنة
 5915ف رأن للقطاع لرأهلض أنضه إذل كضان للعقضن
محنن للمنة وأن فتسخه من جهة يب للعمل ولغكي
لرأتسضضباب للمنصضضوص علكهضضا ف ض للمضضانة  11فإنضضه
ككون ملزما ً بيعوكض للعامل عضن كافضة لرأضضيلي
للي يصكبه من جيلء هذل للفتسخ مضع مالحظضة مضا
كؤثي ف يحنكن لرأضيلي مضن للعضي للجضايي أو
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لريكات أخيى منافتسة ،ولنفضيلنه بيعكضكن عضاملكن
جنن نون ميلجعة للمخيصكن بالريكة فضال عن
تسضضضعكه إلضضضى لتسضضضيغالل وظكفيضضضه فضضض يحقكضضضق منضضضافع
رخصكة له ،كمضا يلقضت يقيكضيلً مضن مضنكي للرضئون
لإلنليكضضضضة بالرضضضضيكة كيضضضضضيي فكهضضضضا مضضضضن أتسضضضضلوب
للمتسيأن ف لإلنلية  ،وكان للمتسيأن قن لقيصي
ينه على ذل بأن أصحاب للركاوى تسالفة للضذكي
هضضم مضضن للعضضاملكن لضضنى للمتسضضيأن ضضضنها ونفعضضول
منهضضا إلضضى يقضضنكم رضضكاولهم ضضضنه بغكضضي حضضق بضضنلكل
للحكم ببيلءيه من يهمة للتسب للعلن لليض نتسضبيها
إلكه إحنى للعامالت  ،وأن لنفيلنه بيعككن عاملكن
جنن أمي كنخل ف لخيصاصه طبقا لعقن للمعمضل.
وكضضان مضضا تسضضاقه للمتسضضيأن علضضى للنحضضو للتسضضابق ال
ككف لنحض ما أثكي حول متسلكه ف للعمل إذ لم
كضضوين مبضضييل ليحامضضل صضضاحب للعمضضل علكضضه ونفضضع
للعاملكن إلى ركاكيه بغكضي حضق عضن معامليضه لهضم،
كما أن للبكن من لتسيقيلء بنون عقن عملضه أن حقضه
ف يعككن للعاملكن للجضنن مقكضن بضضيوية لليرضاوي
ف هذل للرأن مع صضاحب للعمضل ،لمضا كضان ذلض ،
فإن للمحكمة يطمئن إلى ما يمتسكت بضه للمتسضيأن
ضنها ف لالتسيئنا لرأصضل مضن مبضييلت فتسضخ
عقضن للعمضضل لمضا ينطضضوي علكضضه هضذه للمبضضييلت مضضن
إخضضضالل للمتسضضضيأن باليزلمايضضضه للمفيوضضضضة علكضضضه
بنصضضوص للعقضضن وبأحكضضام للقضضانون بمضضا كتسضضو لهضضا
فصضضله نون يعضضوكض طبقضضا لحكضضم للمضضانة  11مضضن
قضضانون للعمضضل ف ض للقطضضاع لرأهل ض  ،ومضضن ثضضم فضضإن
للحكم للمتسيأن إذ قضى بيفض طلضب لليعضوكض
عن للفصل ككون ف محله مما كيعكن معه يأككنه.

طبكعة للعمل أو للمنة للمعقون علكهضا وغكيهضا مضن
لالعيبايلت وللعولمضل للمماثلضة لليض ينصضب علضى
للضضضيي بذليضضه ويقضضني بقضضنيه ،وبرضضيط أال كيجضضاوز
لليقنكي على أكة حال للحن لرأقصى لألضيلي للي
كمكن أن يقع على هذه للصوية وهو للقكمة للكلكة
رأجي للمنة للباقكة مضن للعقضن بعضن فتسضخه ،لمضا كضان
ذل  ،وكان يعككن للعناصي للمكونة للضيي وللي
كجب أن ينخل ف حتساب لليعضوكض مضن للمتسضائل
للقانونكضضضة لليضضض يخضضضضع ليقابضضضة محكمضضضة لليمككضضضز،
وكان للحكم للمطعون فكه قني لليعوكض للمقضض
بضضه للمطعضضون ضضضنه عضضن لنيهضضاء للعقضضن قبضضل نهاكضضة
منيضضه يقضضنكيل جزلفكضضا نون أن كبضضكن ماهكضضة للضضضيي
للذي لحضق للمطعضون وعناصضي هضذل للضضيي وفقضا
للمعاككي للي أوينيها للمانة  12من قانون للعمضل
تسضضضالفة للضضضذكي فإنضضضه ككضضضون قضضضن عضضضايه قصضضضوي فضضض
لليتسبكب مما كوجب يمككزه ف هذل للخصوص.
وحكضضث أن موضضضوع لالتسضضيئنا فكمضضا مكضضز
من للحكم صالح للفصل فكه ،ولما كان مضن للمقضي
طبقضضضا للمضضضانة  11مضضضن قضضضانون للعمضضضل أنضضضه كحضضضق
لصاحب للعمل فصل للعامل إذل أخل أو قصي ف
أي مضضن لالليزلمضضات للمفيوضضضة علكضضه بنصضضضوص
للعقضضن أو بأحكضضام للقضضانون ،لمضضا كضضان ذلضض  ،وكضضان
للثابضضضضت فضضضض لرأويلق أن للمتسضضضضيأن ضضضضضنها فضضضض
لالتسضضيئنا لرأصضضل قضضن أقامضضت نفاعهضضا ف ض رضضأن
فتسضضخ عقضضن عمضضل للمتسضضيأن قبضضل لنيفضضاء منيضضه علضضى
أنهضضا يلقضضت أكثضضي مضضن رضضكوى مضضن للعضضاملكن لضضنكها
كيضضضضييون فكهضضضا مضضضن إهانضضضة للمتسضضضيأن لبعضضضضهم
بضضضضضالقول ،وإفرضضضضضائه لرأتسضضضضضيلي للخاصضضضضضة بالعمضضضضضل
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