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 المملكة األردنية الهاشمية
 

 رض ، فصل تعسفي ، شروطـعمل الستمرار الم
 غير متوافرة

 ـــ
 :المبـدأ  

 

أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها 

بينها من سلطة محكمة الموضوع وال  والموازنة

رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وما دام أن 

يل قناعتها إلى محكمة االستئناف قد استندت في تحص

ما له أصل ثابت في األوراق محكمتنا ال تملك التدخل 

 .في تحصيل قناعتها
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 الهيئة الحاكمة برئاسة

 مصباح ذياب/ القاضي السيد 

 :وعضوية القضاة السادة

 ، محمد عثمان،محمد الخرابشه

 الياس العكشه، محمود دهشان

 

 :ولالتمييز األ
 

وكيله / محمد أديب راتب الخطيب: المميز
 عمان/ أحمد العثمان: المحامي

 
وكيله / فضل الحاج سليم طبازه: المميز ضده

 .عمان/ عبد الرحيم حجازي: المحامي
 

 :لثانيالتمييز ا
 

وكيله / فضل الحاج سليم طبازه: المميز
 .عمان/ عبد الرحيم حجازي: المحامي

 
وكيله / اتب الخطيبمحمد أديب ر: المميز ضده

 .عمان/ أحمد العثمان: المحامي
 

ذه القضية، تمييزان األول ـدم في هـق
من المميز محمد أديب راتب  1/8/1999بتاريخ 

ن ـ، م11/8/1999الخطيب، والثاني بتاريخ 
المميز فضل الحاج سليم طبازه، وذلك للطعن 
بقرار محكمة استنئاف حقوق عمان الصادر 

  811/1999القضية رقم  في 11/7/99بتاريخ 
والقاضي بفسخ القرار والمستأنف، في الوقت 

( فضل طبازه)نفسه الحكم بإلزام المدعى عليه 
بمبلغ ( المدعي)لصالح محمد أديب الخطيب 

 سا، وبرد الدعوى فيما فل 668دينارا و( 1889)
 

( 171)وتضمين المدعى عليه مبلغ  ،يجاوز ذلك

ي التقاضي بعد أتعاب محاماة عن مرحلتديناراً 
األخذ بعين االعتبار ما ربحه أو خسره كل من 
الطرفين في مرحلتي التقاضي وإلزام المدعي 
عليه بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب هذا 

  .الحكم الدرجة القطعية وحتى الساداد التام
 

 :وتتلخص أسباب التمييز األول بما يلي
 
ة خطأ القرار المميز بفسخ قرار محكمأ- 1

بداية حقوق عمان، من حيث الحكم للمميز 
بالتعويض عن الفصل التعسفي تأسيسا 
على أن الفصل من العمل كان بسبب عدم 
قدرة المميز على العمل بسبب إصابة 
العمل، ووجه الخطأ في ذلك أن تغيب 
المميز عن العمل وعدم قدرته على العودة 
إليه كان بسبب مشروع، وهو إصابة 

، وبالتالي فإن فصله بهت العمل التي لحق
لهذا السبب يعتبر تعسفا، وذلك بمفهوم 

ج من قانون العمل رقم /17المخالفة للمادة 
11/61. 

 
خطأ القرار المميز بفسخ قرار محكمة أ- 2

بداية حقوق عمان من حيث استحقاق 
 .المميز لمطالبته براتب شهر بدل إشعار

 
يد خطأ القرار المميز فيما ذهب إليهى بتأيأ- 3

قرار محكمة بداية حقوق عمان من حيث 
المطالبة فيما يتعلق باالجازات السنوية بما 

ازة السنتين ، ووجه الخطأ في زاد عن إج
، أن تقادم المطالبة ببدل اإلجازات من ذلك

خصية غير المتعلقة بالنظام الحقوق الش
ثارته من تلقاء إملك المحكمة ، وال تالعام

مما يتعين نقض نفسها ما لم يثره الخصم، 
 .القرار لهذا السبب

 
المميز األول لهذه األسباب، يطلب وكيل 

ار ، وفي الموضوع نقض القرقبول التمييز شكلً 
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، وإعادة األوراق المميز في حدود أسباب التمييز
لمصدرها للسير بها حسب األصول مع تضمين 

وم والمصاريف وأتعاب ـده الرسـالمميز ض
 .المحاماة

 
م وكيل المميز دـ، تق 11/8/99وبتاريخ 

فيها لطلب رد  ى، انتهضده بلئحة جوابية
 .التمييز

 
 :وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي

 
جانبت محكمة االستئناف الصواب عندما - 1

اعتبرت أن عمل المميز ضده أبتدأ في 
 .1979بداية عام 

 

وبالتناوب فقد جانبت محكمة االستئناف - 2
 .ها قيمة المكافأةالصواب لدى احتساب

 

وبالتناوب أيضا جانبت محكمة االستنئاف - 3
الصواب بالنسبة لبداية عمل المميز حيث 
ذكرت أن المميز مسؤول عن فترة العمل 

، حيث أن  1/1/1987السابقة لتاريخ 
عمل المميز ضده الجديد ليس استمرارا 
للعمل القديم وأنه بدأ عملً جديداً لدى 

لمميز اعتباراً من صاحب عمل جديد هو ا
 .هذا التاريخ

 

محكمة االستئناف كيف وصلت  لم تعلل- 4
إلى أن المميز ضده عمل كسائق على غير 

قبل تاريخ تملكها من  78677السيارة رقم 
وقد تجاوزت  1/8/1981المميز بتاريخ 

 .إقرار المميز ضده
 

كذلك فإنها ومع أنها أوردت في قرارها - 5
ق نصف على أن المميز ضده يستح

الراتب الشهري أثناء المرض فإنها حسبت 
 .له خطأ الراتب الشهري كامل

 

ي احتساب ـأخطأت محكمة االستئناف ف- 6
مقدار اإلجازة السنوية للمميز ضده وكذلك 

 .في أن لدى المميز مؤسسة منتظمة
 

كان يجب على محكمة االستئناف عدم  -7
الحكم بأتعاب محاماة للمميز ضده ، حيث 

 .صف دعواه تقريباخسر ن
 

لهذه األسباب، يطلب وكيل المميز الثاني 
رار المميز واحتساب حقوق المميز ـنقض الق

ضده التي يستحقها وعلى فرض أخذها بصحة 
م ـجميع الوقائع بالنسبة للعمل حسب القانون رق

 .1961لسنة ( 11)
 

 القــرار
 

بعد اإلطلع على األوراق، والتدقيق فيها 
نا، نجد أن وقائع هذه الدعوى والمداولة قانو

محمد أديب راتب  – يتتلخص بأن المدع
لدى محكمة  8/8/98أقام بتاريخ  –الخطيب 

بداية حقوق عمان الدعوى المسجلة برقم 
فضل الحاج سليم )ضد المدعى عليه  1781/98
فيها بحقوق عمالية مقدارها  نابيطال( طبازه
ديناراً وعلى نحو ما هو مفصل بلئحة  7178

تعاب أالدعوى، مع الرسوم والمصاريف و
 .المحاماة والفائدة القانونية

 

ب ـاء على طلـ، وبن 19/9/96وبتاريخ 
قضت المحكمـة بوقف السير  ،يوكيل المدع

، تم تجديد القضية  11/1/97، وبتاريخ بالدعوى
 ..8616/96تحت الرقم 

 

وبنتيجة المحاكمة، أصدرت محكمة بداية 
م ـرقالقرار  11/1/99تاريخ حقوق عمان ب

والذي يقضي بإلزام المدعى عليه  8616/96
  يفلسا للمدع 871ديناراً و ( 1189)بتأدية مبلغ 

فلسا بدل إجازات ( 111)ديناراً و ( 117)ومنها 
تعسفي ومبلغ ديناراً بدل فصل ( 171)ومبلغ 
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دينارا بدل أجور مستحقة وبدل انذار ( 116)
وتضمين  والباقي بدل مكافأة نهاية الخدمة

اب محاماة ديناراً أتع( 171)المدعى عليه مبلغ 
تاريخ اكتساب الحكم الدرجة  والفائدة القانونية من

 .القطعية وحتى السداد التام
 

بهذا الحكم، لم يرتض المحكوم عليه، 
، حيث أصدرت محكمة فطعن عليه استئنافا

خ ـتاريب 811/99م ـا رقـاالستنئاف قراره
 .ه في مطلع هذا القرار، والمنوه عن 11/7/99

 
ة ـرار محكمـض الطرفان بقلم يرت

، فطعن كل منهما به تمييزا ولألسباب االستئناف
 .الواردة في كل الئحة

 
 :وفي الرد على أسباب التمييزيين

 
وعن أسباب التمييز المقدم من المميز : أوالً 

 .محمد أديب راتب الخطيب
 

وعن السبب األول وحاصله تخطئة محكمة 
ستئناف من حيث قضائها برد الدعوى بالنسبة اال

للمطالبة بتعويض الفصل التعسفي بعد فسخها 
 .لك المطالبةللمميز بت ىالحكم البدائي الذي قض

 
ن كان التزام صاحب العمل إأنه ووحيث 

بأداء االجر مرتبطا بأداء العامل لعمله أو على 
األقل استعداده لذلك ، فإن هذا االرتباط يؤدي إلى 

صاحب العمل في انهاء عمل العامل في  حق
من قانون  16المادة )حالة عدم ملءمته للعمل 

وفي حالة توقفه عن أداء العمل دون ( العمل
تعسف مقابل دفع الحقوق التي يستحقها قانونا، 
كما هو المستفاد من مجمل نصوص قانون العمل 

وتعديلته الواجبة التطبيق  1961لسنة ( 11)رقم 
( 19)ذه الدعوى، حيث نصت المادة في حالة ه

يجب على صاحب العمل أن : )منه على ما يلي
 ............" :يدفع للعامل 

 ........................... -أ 
عندما ينهي صاحب العمل استخدام عامل  -ب

بسبب المرض المدعوم بالتقارير الطبية 
الرسمية حيث ال يتوجب التعويض عليه 

عشر من هذا  بموجب الفصل الثاني
 (.القانون

 
نرى أن المقصود بالمرض المبرر وحيث 

إلنهاء عقد العمل، هو العجز عن أداء العمل 
المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي 

 .وعلى أن يثبت بتقرير طبي رسمي
 

ن ـتعطل ع يالثابت بأن المدعوحيث 
بسبب حادث  18/8/1991العمل منذ تاريخ 

واستمر كذلك حتى السير الذي وقع لسيارته 
، وأقر بلئحة الدعوى أنه ال 11/8/1997خ ـتاري

وى خلل تلك المدة على العمل بسبب مرضه، ـيق
إن من مؤدى ذلك أن الفصل يكون خاليا من ـف

شبهة التعسف المتداد المرض هذه المدة، ودون 
المصاب التي يقررها له  يخلل بحقوق المدعإ

 .القانون عن اإلصابة
 

كمة االستئناف قد توصلت وحيث أن مح
لطتها ـي سـل فـغ وبما يدخـباستدالل سائ

إنهاء عمل  الموضوعية في تقدير الدليل إلى أن
، فإن قرارها يكون ال خطأ المميز لم يكن تعسفيا

 .فيه، وهذا الطعن ال يرد عليه مما يتعين رده
 

وحاصله تخطئة  /وعن السبب الثاني
من حيث عدم محكمة االستئناف بقرارها المميز، 

 .هـالحكم للمميز ببدل اإلشعار ورد اإلدعاء ب
 

ن ـوز لكل مـوحيث أنه لما كان يج
دة أن ـالمتعاقدين في عقد العمل غير المحدد الم

اً لنص ـداً لعلقته مع المتعاقد اآلخر وفقـيضع ح
، ويتعين لـون العمـمن قان 18و  16المادتين 

ة أن ذه الرخصـالستعمال أي من المتعاقدين ه
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يشعر اآلخر برغبته مسبقا ضمن المدة المحدودة 
نهى أن ـبالقانون، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم م

ى الطرف اآلخر ـالعمل منهما أن يؤدي إل
 .تعويضا مساويا ألجر العامل عن مدة المهلة

 
لما كان ذلك وكان الثابت أن المميز ضده 
قد أخطر المميز بفصله من العمل وأمهله شهراً 

ذلك، ولم يدفع له أجر هذا الشهر، فإن القرار ب
المميز إذا لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون مخالفا 

 .للقانون وهذا السبب يرد عليه مما يتعين نقضه
 

وحاصله تخطئة  /وعن السبب الثالث
ن ـمحكمة محكمة االستئناف بقرارها المميز م

حيث رد المطالبة ببدل االجازات السنوية بما زاد 
 .إجازة سنتينعن 

 
أن محكمة التمييز إنما وحيث من المقرر 

تنظر بالطعون التي تتناول األحكام الصادرة عن 
ن ـمحكمة االستئناف دون األحكام الصادرة ع

ن ـم يطعـمحكمة البداية، ولما كان المميز ل
برد المطالبة  ىاستئنافا بالحكم البدائي الذي قض

ى ـاد علببدل االجازات السنوية للمميز عما ز
د اكتسب ـون قـم بها يكـالسنتين، فإن الحك

نصب د اـة القطعية، ولما كان هذا السبب قـالدرج
اول القرار للطعن بالحكم البدائي ولم يتن

االستئنافي بأي مطعن فإنه يكون غير مقبول 
 .ويتعين رده

وعن أسباب التمييز الثاني المقدم من : ثانيا 
 .فضل الحاج سليم طبازه

 
سببين األول والثاني وحاصلهما وعن ال

دة عمل ـتخطئة محكمة االستئناف بحساب م
خلفا  1979بدأت عام  المميز ضده على أنها
 .إلقراره بلئحة الدعوى

 
وحيث نجد أن المميز ضده وبلسان وكيله 
أقر بلئحة الدعوى في بند الطلبات وبمرافعته أن 

دة عمله ـ، وبلغت م 1/6/79عمله ابتدا في 
حد عشر شهراً وتسعة أنة وـأربع عشرة س حوالي

 .أيام
 

ر باستحقاق المميز ـوحيث أن المميز يق
ضده لمكافأة نهاية العمل، وحيث أن اإلقرار 
ملزم له فإن ما ذهبت إليه محكمة االستئناف 
بحسابها المكافأة ألكثر من هذه المدة وألكثر من 
هذا المبلغ المقر به ال يتفق مع القانون، فيكون 

ا السبب وراداً على القرار المميز ويتعين هذ
 .نقضه

 
وحاصلهما / السببين الثالث والرابعوعن 

تخطئة محكمة االستنئاف باعتبار أن المميز 
ـة لتاريخ ترة العمل السابقـن فـمسؤول ع

يلها كيف توصلت إلى أن وعدم تعل 1/1/1987
المميز ضده عمل كسائق على غير السيارة رقم 

 .خ تملكهاقبل تاري 78677
 

الواقع في الدعوى وحيث أن تحصيل فهم 
وتقدير أدلتها والموازنة بينها من سلطة محكمة 
الموضوع وال رقابة عليها في ذلك من محكمة 

د استندت ـالتمييز، وما دام أن محكمة االستئناف ق
في تحصيل قناعتها إلى ما له أصل ثابت في 
األوراق بالنسبة لبداية عمل المميز ضده 

ستمراريته فإن محكمتنا ال تملك التدخل في وا
 .معه رد هذين السببين تحصيل قناعتها مما يتعين

 
وحاصله تخطئة  /وعن السبب الخامس

المميز  محكمة االستئناف في احتساب ما يستحقه
 11/7/1997ن ـاء فترة المرض مـضده أثن

على أساس راتبه الشهري  11/8/1997وحتى 
ط نصف الراتب ه يستحق فقـالكامل مع أن

 .الشهري
 

وحيث نجد أن محكمة االستئناف احتسبت 
 1/7/1997للمميز ضده أجراً عن الفترة من 
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ديناراً  116.681مبلغ  11/8/1997وحتى 
باعتبارها فترة تعطيل عن العمل بسبب المرض، 

 .مع أن هذا مخالف للقانون
 

ذلك أن المميز ضده يستحق وكما جاء 
من التمييز األول راتب بردنا على السبب الثاني 

 11/8/1997وحتى  11/7شهر بدل إشعار من 
وحيث ال يجوز الحكم عن ذات المدة بأجرين 

ر ـرة عن بدل شهر اإلشعار ومرة تعويض أجـم
إصابة عمل ، فإن الحكم بنصف أجر عن تلك 

ه المميز ـالمدة يكون مخالفا للقانون ، وما يستحق
بب ضده من تعويض أجر أيام التعطيل بنس

اإلصابة هو بواقع نصف أجر عن المدة 
وحتى  1/7ن ـا مـة بهـالمحصور المطالب

11/7/1997. 
 

وحيث أن محكمة االستئناف لم تراع ذلك 
عن يرد \فإن قرارها يكون مخالفا للقانون والط

 .عليه مما يتعين نقضه
 

وحاصله تخطئة / وعن السبب السادس
محكمة االستئناف في حساب بدل اإلجازة 

 .نويةالس
 

وحيث أن ما يستحقه المميز ضده هو بدل 
جازتين سنويتين وفق أحكام قانون العمل الرقم أ

 .الواجب التطبيق 1961لسنة  11
 

 17وحيث أن مدة اإلجازة السنوية هي 
يوما عن كل سنة فيكون ما يستحقه المميز ضده 

=  171/11× سنة  1× يوم  17: بدال عنها هو
 .ديناراً  188.66
 

وصلت محكمة االستئناف إلى وحيث ت
خلف ذلك ، فإن قرارها يكون مخالفا للقانون 

 .وسبب الطعن يرد عليه مما يتعين نقضه
 

وحاصله تخطئة / وعن السبب السابع
تعاب محاماة للمميز أمحكمة االستنئاف بالحكم ب

ضده وكان عليها عدم الحكم له بها ألنه خسر 
 .نصف دعواه

 

ر المميز أن راـن القـفنجد المستفاد م
محكمة االستئناف بعد أن أجرت التقاض في 

د ـقأتعاب المحاماة بين ما يستحقه كل طرف 
د القانوني وبما ال ـضمن الح يحكمت للمدع

يخالف القانون، ويكون هذا الطعن غير وارد 
 .ويتعين رده

 

اء بردنا ـلهذا ، نقرر وعلى ضوء ما ج
م من على السبب الثاني من التمييز األول المقد

واألسباب ( محمد أديب رابت الخطيب)المميز 
ن التمييز ـاألول والثاني والخامس والسادس م

ليم ـفضل الحاج س)الثاني المقدم من المميز 
ادة األوراق ـنقض القرار المميز وإع( طبازه

 .لمصدرها
 

شوال سنة  19قراراً صدر بتاريخ 
 .م17/1/1111هـ الموافق 1711
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 بية المتحدةدولة اإلمارات العر
 
 
 
 

 التعويض عن األضرار الناتجة عن 
 حوادث العمل

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

تعتبر إصابة عمل كل إصابة تقع للعامل أثناا  تدديتاه لعملاه   -1
أو بمناسبته ، ويساتحق العامال تعويضاا عان الضارر الاذي 
لحقاااه جااارا  ذلاااك طبقااااً لقواعاااد قاااانون العمااال أو قواعاااد 

تى ثبات خطاد صااحب العمال أو أحاد عاملياه القانون العام م
أو إهمالهم في اتخاذ إجرا ات الساممة الضارورية للوقاياة 
من حصول الحادث وال يحرم العامل المصاب من التعويض 
إال متى ثبتت االستثنا ات المنصوص عليها حصرا بالماادة 

من قانون العمل وهي تعمده اإلضارار بنسساه أو متاى  153
 .لحادث تحت تدثير مخدر أو الخمروقت ا كان العامل

 
  .عدم الرد على دفاع الخصوم يعد إخمال بحق الدفاع -2
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 جلسة الثمثا  

 2212من سبتمبر سنة  7الموافق 

شهاب عبد الرحمن / برئاسة السيد القاضي

 رئيس الدائرة –الحمادي 

مصطسي بنسلمون : وعضوية السادة القضاة

 زيتون والبشير بن الهادي

 ----

 تجاري 2212لسنة ( 5) الطعن رقم

 

 181المادة األولى والمادة  ىلما كان مؤد
العمل أنه تعتبر إصابة عمل كل من قانون 

إصابة تقع للعامل أثناء تأديته لعمله أو بمناسبته 
ويستحق العامل تعويضا عن الضرر الذي لحقه 
جراء ذلك طبقاً لقواعد قانون العمل أو قواعد 

صاحب العمل أو القانون العام متى ثبت خطأ 
أحد عامليه أو إهمالهم في اتخاذ إجراءات 
السلمة الضرورية للوقاية من حصول الحادث 
وال يحرم العامل المصاب من التعويض إال متى 
ثبتت االستثناءات المنصوص عليها حصراً 

من قانون العمل وهي تعمده  181بالمادة 
اإلضرار بنفسه أو متى كان العامل وقت 

تأثير مخدر أو الخمر ، لما كان الحادث تحت 
ذلك وكان ال خلف في كون الحادث الذي 
تعرض له العامل قد وقع بموقع عمله وبسبب 
قيامه بالمساعدة على إصلح إحدى معدات 
العمل وال شئ باألوراق أو بشهادة الشهود يدل 
على وقوعه تحت تأثير مخدر أو الكحول أو 

حكم تعمده اإلضرار بنفسه، فإن تأسيس ال
برفض دعوى التعويض على سند مما أورده 
بأسبابه من ثبوت خطأ العامل وقيامه بعمل ليس 
من اختصاصه ال يكفي في حد ذاته لحرمانه من 
التعويض، كما أن إستناد المحكمة في إثبات 
الخطأ المزعوم إلى شهادة مشرف العمل، وهي 
الشهادة التي تمسك الطاعن باستبعادها لعدم حياد 

المذكور ومسئوليته المباشرة عن حصول  الشاهد
الحادث، ودون أن تعبأ بالرد على هذا الدفاع 
الجوهري مما يصم قضاءها بالقصور واإلخلل 
بحق الدفاع إضافة إلى ما سبق من مخالفة 

 . القانون
 

 المحكمـــة
 

على ما يبين من الحكم  –إن الوقائع حيث 
 تتحصل في أن –المطعون فيه وسائر األوراق 

مختصما  1998/1117الطاعن أقام الدعوى 
المطعون ضدهما في طلب ندب طبيب مختص 

راء ـز جـلبيان ما تخلف لديه من نسب عج
زام ـاإلصابة التي تعرض لها ثم وبالنتيجة إل

ن بأداء التعويض ـالمدعي عليهما بالتضام
 811.111المادي المناسب عن ذلك مع مبلغ 

تكاليف درهم  67.811أدبي و درهم تعويض
 .علج

  
خ ـه بتاريـواه أنـا لدعـوقال شرح

وعند أداء عمله لدى المطعون  8/1/1117
ضدها األولى سقط من إحدى الطوابق فأصيب 
بكسور متعددة بكامل البدن طبقاً لما هو مضمن 

ة ـن مستشفى خليفـبالتقرير الطبي الصادر ع
الذي نقل إليه إثر الحادث، ولما كانت المطعون 

ولى تتحمل مسؤولية ما حصل له ضدها األ
جراء عدم توفير معدات األمن والسلمة بموقع 

داء التعويض بالتضامن مع العمل فإنها ملزمة بأ
ندب محكمة أول . شركة التأمين المؤمن لديها

درجة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على 
 المدعي وبيان اإلصابات التي لحقته وما خلقته

أن أودع التقرير نسب عجز دائم، وبعد  من
زام ـبإل 16/1/1119ة ـي الدعوى بجلسـحكمت ف

المطعون ضدها األولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 
درهم وإلزام المطعون ضدها الثانية  771.811

بأن تؤدي للمطعون ضدها األولى مبلغ 
ا بالرسوم مزام كليهـدرهم وإل 181.111
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استأنف كل من المحكوم عليهما .والمصاريف
 81/1119و 81/1119 باالستئنافين ذلك الحكم

راء تحقيق وسماع ـوبعد ضم االستئنافين وإج
بإلغاء الحكم  11/11/1119شهود حكمت في 

ا ـض الدعوى وتحميل رافعهـالمستأنف ورف
تم الطعن على هذا الحكم . الرسوم والمصاريف

نظار هذه أبالطعن الراهن وعرض الملف على 
ير بالنظر المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جد

 .وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم
 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في 
االستدالل والخطأ في تطبيق القانون ذلك ألن 
الثابت بأوراق الدعوى أن إصابة الطاعن والتي 

المطلوب التعويض  والعجز اتعنها العاه نجمت
وتعتبر . قد حدثت أثناء تأديته لعمله وبسببهعنه، 

طبقاً لذلك إصابة عمل، كما نصت على ذلك 
المادة األولى من قانون العمل وهي في جميع 

مستوجبة للتعويض إال متى ثبت تعمد الحاالت 
العامل إصابة نفسه أو كان تحت تأثير مخدر أو 
تعمد مخالفة تعليمات الوقاية أو أقدم على سلوك 

مقصود منه، وجميع هذه الحاالت غير فاحش و
محكمة متوفرة في قضية الحال، وإذ قضت ال

اعتبرته خطأ برفض الدعوى بناءاً على ما 
العامل وقيامه بعمل ليس من اختصاصه فإنها 
تكون بذلك مخالفة لنصوص القانون الصريحة 

مقصود كسبب من الالتي ال تعتبر الخطأ غير 
لمحكمة الحرمان من التعويض، كما أن ا

إلثبات الخطأ المزعوم جت من جهة ثانية نتاست
إلى شهادة مشرف الموقع وهو الشخص الذي 
أعطي األمر للطاعن للقيام بالعمل الذي نجم عنه 
الحادث، وشهادته تلك غير مقبولة في اإلثبات 

لدرء مسؤولية الحادث من ورائها  ىلكونه سع
عن شخصه، وقد تمسك الطاعن باستبعاد 

عن دفاعه ذلك  أن المحكمة التفتت شهادته إال

 دون رد مقنع وهو ما يشوب قضاءها بالقصور
 .ومخالفة القانون ويوجب نقضه

 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك ألن 

من قانون  181المادة األولى والمادة  ىمؤد
العمل أنه تعتبر إصابة عمل كل إصابة تقع 

ستحق للعامل أثناء تأديته لعمله أو بمناسبته ، وي
العامل تعويضا عن الضرر الذي لحقه جراء 
ذلك طبقاً لقواعد العمل أو قواعد القانون العام 
متى ثبت خطأ صاحب العمل أو أحد عامليه أو 
إهمالهم في اتخاذ إجراءات السلمة الضرورية 
للوقاية من حصول الحادث ، وال يحرم العامل 

متى ثبتت ض إال ـن التعويـم ابـالمص
ت المنصوص عليها حصراً بالمادة االستثناءا

من قانون العمل وهي تعمده اإلضرار  181
بنفسه أو متى كان العامل وقت الحادث تحت 
تأثير مخدر أو الخمر ، لما كان ذلك وكان ال 
خلف في كون الحادث الذي تعرض له العامل 
قد وقع بموقع عمله وبسبب قيامه بالمساعدة 

 شئ على إصلح إحدى معدات العمل وال
باألوراق أو بشهادة الشهود يدل على وقوعه 
تحت تأثير مخدر أو الكحول أو تعمده اإلضرار 
بنفسه، فإن تأسيس الحكم برفض دعوى 
التعويض على سند مما أورده بأسبابه من ثبوت 
خطأ العامل وقيامه بعمل ليس من اختصاصه ال 
يكفي في حد ذاته لحرمانه من التعويض، كما أن 

حكمة في إثبات الخطأ المزعوم إلى إستناد الم
شهادة مشرف العمل، وهي الشهادة التي تمسك 
الطاعن باستبعادها لعدم حياد الشاهد المذكور 

ل الحادث ، وومسئوليته المباشرة عن حص
ودون أن تعبأ بالرد على هذا الدفاع الجوهري 
مما يصم قضاءها بالقصور واإلخلل بحق 

مخالفة القانون  الدفاع، إضافة إلى ما سبق من
بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع 

 .اإلحالة
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 الجمهورية التونسية
 
 
 
 

 مدنية ال مسؤوليةالتكميلي عن التعويض ال

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

ويض تكميلي عن األضرار مطالبة المتضرر أو خلفه العام بتع نإ -1
الحاصلة بسبب حادث شغل أو مرض مهني على أساس القواعد 

ال تكون إال ضد الغير المتسبب العامة في المسؤولية المدنية 
في الحادث ، فال يجوز لصاحب العمل التمسك ضده بأي قانون 
آخر إال إذا كانت هذه األضرار مترتبة عن خطأ من جانبه 

 .يكتسي صبغة جزائية
ال يعتبر بمثابة الغير إجراء المؤمن بالفتح أثناء قيامهم  -2

 .بخدمتهم
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 21514قرار تعقبيي مدني عدد 
 2221 أكتوبر  7مؤرخ في  

 محمد العفاس/ صدر برئاسة السيد
 

 :اآلتي التعقيب القرارأصدرت محكمة 
 

بعد اإلطلع على مطلب التعقيب المقدم 
محمد العربي عميرة / ن طرف األستاذـم

 .1117ديسمبر  7المحامي بتونس بتاريخ 
 

شركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة : في حق
التأمين كومار في شخص ممثلها 

 .القانوني
 

منذر وهم والداه عباس وفاطمة ورثة : ضد
شقاؤه محسن وجدته من األب علجية وأ

والمنصف وراضية والزاهية وشادية 
ووحيدة وفوزية وعفاف محل مخابرتهم 

عماد القاهري المحامي / لدى األستاذ
الحنيفي / بالقصرين وينوبهم األستاذ
 .الفريضي المحامي بالقضرين

 
 11117طعناً في الحكم االستئنافي عدد 

الصادر عن محكمة االستئناف بالكاف بتاريخ 
القاضي بقبول االستئناف  1117أكتوبر  18

رار الحكم االبتدائي ـ، وفي األصل بإقشكلً 
ال ـه وتخطية المستأنفة بالمـوإجراء العمل ب

ى ـل المصاريف القانونية علـالمؤمن وحم
 .المحكوم عليها

 
وبعد اإلطلع على القرار المطعون فيه 
وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب 

التي أوجب الفصل لوثائق ضدهم وعلى بقية ا
 .ت تقديمها.م.م.م 188

وعلى ملحوظات النيابة العمومية الرامية 
إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلً وأصل 

 .والنقض واإلحالة

 
وعلى كافة أوراق الملف بعد المداولة 

 :طبق القانون صرح بما يلي
 

 :من حيث الشكل
 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه 
 .الشكلية فاتجه قبوله من هذه الناحيةوأوضاعه 

 
 :من حيث األصل

 

حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكم 
فيه واألوراق التي أنبنى عليها قيام المطعون 

المدعين المعقب ضدهم أمام ابتدائية القصرين 
عارضين بواسطة محاميهم أن مورثهم تعرض 

ى ـأدى إل إلى حادث 1117نوفمبر  11بتاريخ 
ي ـته بسبب سقوط آلة خلط االسمنت عليه وهوفا

دى المطلوبة ـعلى ملك المدعو حسين ومؤمنة ل
بموجب عقد تأمين وقد تم حفظ البحث الجزائي 

ود جريمة ـلعدم وج 1118أفريل  18بتاريخ 
ع فهم .إ.م 96ولذلك، وعملً بأحكام الفصل 

يطلبون الحكم بإلزام المدعى عليها الحالة 
ل المدني بأن تؤدي لكل وبا محل المسؤوـوج

واحد منهم عشرون ألف دينار لقاء ضررهم 
 .المعنوي مع أجرة المحاماة والمصاريف

 
وحيث أصدرت محكمة البداية بتاريخ 
ابتدائيا بإلزام المطلوبة في شخص ممثلها 
القانوني الحالة وجوبا محل المسؤول المدني في 

 .األداء
بموجب العقد بأن تؤدي لكل واحد من 

 :عين الغرامات المالية التاليةالمد
فلكل واحد من والدي الهالك عباس  -1

 (.6111.111)وفاطمة ستة آالف دينار 
ولجدة الهالك لألب علجية ألف دينار 

 .د 1111
ولكل واحد من أشقاء الهالك محمد - 1

والمنصف وراضية والزاهية وشادية 
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ووحيدة وفوزية وعفاف ألفي دينار 
هم المعنوي كل ذلك لقاء ضرر( د1111)

لقاء ( د111)ولهم جميعا مائتا دينار 
أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل 
المصاريف القانونية على المحكوم عليها 
باألداء ورفض الدعوى فيما زاد على 

 .ذلك
 

وحيث استأنفت المحكوم ضدها الحكم 
المذكور متمسكة بالصبغة الشغلية للحادث 

يري فيف 11من قانون  8وخرق أحكام الفصل 
 .1961جانفي  11من أمر ( 1)والفصل  1997

 
وبعد استيفاء اإلجراءات وختم المرافعة 
أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها السالف 
تضمين ال تمنع المستأنف ضدهم من القيام 
للمطالبة بالتعويض التكميلي على معني قواعد 

 .المسؤولية المدنية
 

وحيث عقبت الطاعنة الحكم المشار إليه 
بواسطة محاميها وطلبت قبول مطلب التعقيب 

 :شكلً وأصلً والنقض واإلحالة لألسباب التالية
 

 :عدم اكتساء الحادث صبغة حادث مرور
 

جد بحضيرة أشغال وأن الحادث قوال ب
أثناء قيام الهالك بتغيير لعجلة خلط األسمنت 

وهذه اآللة غير معدة للسير وكانت ( بيتونيار)
وقفة، وبالتالي فإن الحادث يعتبر أثناء الحادث مت

الفصل الثالث من قانون  ىحادث شغل على معن
وهو ال يعتبر حادث طريق  1997فيفري  11

عمل بالفصل األول من مجلة الطرقات وكذلك 
الفصل الثالث من نفس المجلة وأن حضيرة 
األشغال ال يمكن اعتبارها مكانا مخصصا 

نطبق عليه للجوالن، وبالتالي فإن الحادث ال ت
أحكام مجلة الطرقات وال يحق لورثة الهالك إال 

 .القيام في نطاق قانون حوادث الشغل

 
فيفري  21من قانون  5مخالفة الفصل   -1

1994: 
 

ضرورة أنه طالما أقرت محكمة البداية 
بالصبغة الشغلية للحادث فإن التعويض 
للورثة يجب أن يكون من طرف 

ماعي الصندوق الوطني للضمان االجت
وفي نطاق القانون المذكور كما أن النظر 
في القضية من اختصاص حاكم الناحية 

 .من نفس القانون 76عملً بالفصل 
 

الفصل األول من األمر   مخالفة أحكام- 2
 :1961لسنة  12عدد 

 

لعدم توفر صفة الغير في جانب الهالك 
باعتباره أجير لدى صاحب مقاولة 

بة وهذا األشغال المؤمنة لدى المعق
االستثناء يجري في حق الورثة وهو ما 
استقر عليه فقه القضاء في العديد من 

 .القرارات الصادرة عن محكمة التعقيب
 

وحيث رد على ذلك محامي المعقب 
ضدهم فلحظ أن القيام كان على أساس الفصل 

حافظ الشئ من المسؤولية ع وال يعفي .إ.م 96
زمين ، كما أن إال إذا اثبت شرطي اإلعفاء المتل

  1997فيفري  11من قانون ( 8)الفصل 
والمسؤول عن ال يمنع من القيام ضد الغير 

القواعد العامة  حصول الضرر على أساس
 ومن جهة أخرى فإن صفة الغير  ،للمسؤولية
من المسؤولية عن فعل الضرر فالغير ال تستمد 

إذن هو كل شخص غير مسؤول عن الحادث 
ضدهم إلى طلب رفض  محامي المعقب ىوانته

 .مطلب التعقيب أصلً في صورة قبوله شكلً 
 

 المحكمـة
 

 :عن المطعنين األول والثاني
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ن مطالبة المتضرر أو خلفه العام أحيث 
بتعويض تكميلي عن األضرار الحاصلة بسبب 

اس ـادث شغل أو مرض مهني على أسـح
القواعد العامة في المسؤولية المدنية ال تكون إال 

ير المتسبب في الحادث أما صاحب ضد الغ
العمل فإنه ال يجوز التمسك ضده بأي قانون 

خطأ  إال إذا كانت هذه األضرار مترتبة عنآخر 
وذلك تطبيقا من جانبه يكتسي صبغة جزائية، 

لسنة ( 18)عدد  ن القانونـم( 8)ألحكام الفصل 
 .1997فيفيري  11المؤرخ في  1997

 
د ـق وحيث أن محكمة القرار المنتقد

اعتبرت أن الحادث الذي تعرض له الهالك 
مورث المعقب ضدهم يكتسي صبغة شغلية دون 
أن ترتب عن ذلك النتائج القانونية المستوحية 
وهي عدم جواز القيام عليه على أساس القواعد 

 .العامة للمسؤولية
ن ـا تؤمـة بوصفهـوحيث أن المعقب

ي ـالمسؤولية المدنية للمؤجر تحل محله ف
ن اآللة ـالتعويض عن األضرار الناتجة ع

المؤمنة لديها وخلفا لما ذهبت إليه محكمة 
 ىالحكم المطعون فيه ال تعتبر غيرا على معن

من القانون المشار ( 8)الفقرة الثالثة من الفصل 
د ـإليه أعله وتكون محكمة القرار المنتقد ق

أساءت تطبيق القانون وفهمه لما ألزمتها بدفع 
ويض التكميلي وكان لذلك حكمها مستوجبا التع

 .للنقض
 

 : عن المطعن الثالث
حيث نص الفصل األول من األمر عدد 

أنه ال يعتبر بمثابة الغير  1961لسنة ( 81)
 .إجراء المؤمن بالفتح أثناء قيامهم بخدمتهم

 
وحيث أنه طالما ثبت من أوراق الملف 
أن الهالك من إجراء صاحب اآللة المؤمنة لدى 
المعقبة وأن الحادث جد أثناء القيام بالخدمة فإن 
المعقبة ال تغطي الحادث عملً بالفصل األول 
المشار إليه أعله وتكون بذلك محكمة القرار 
المنتقد قد خالفت القانون وكانة هذا المطعن 

 .حريا بالقبول
 ولهاته األسباب

 ---
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 

حكم المطعون فيه وإحالة ونقض ال شكلً وأصل
القضية على محكمة االستئناف بالكاف إلعادة 
النظر فيها بهيأة أخرى وإعفاء الطاعنة من 

 .الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها
 

وصدر هذا القرار عن الدائرة المدنية 
 7الرابعة عند اجتماعها بحجرة الشورى يوم 

محمد العفاس / برئاسة السيد 1118أكتوبر 
التيجاني دمق / ية المستشارين السيدينوعضو

وعماد الدرويش، وبمحضر المدعي العام 
بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب الجلسة / السيدة
 .عماد العوني/ السيد

 .وحرر في تاريخه  
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 جـمـهورية مـصـر العربية
 
 
 

 قـرار فـصــل
 ـــ

 
 :المبـدأ  

 

 

 

العبرة في سممة قرار فصل العامل وما إذا كان 

 بالظروفصاحب العمل متعسسا فيه من عدمه 

 .والممبسات التي تحيط به وقت صدوره
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 باسم الشعب

 محكمة جنوب القاهرة االبتدائية

 عمال (32)رة دائ

 

بالجلسة العمالية المنعقدة علنا بساراي المحكماة 

 2212/  12/  21الموفق  يوم الثمثا 

عبد هللا عباد هللا مطااوع / برئاسة السيد األستاذ 

 المحكمة رئيس

 تامر محمد على القاضى/ وعضوية األستاذين 

 القاضى خالد عوض/ و

 السر أمينمحمود عصام / وبحضور السيد 

عمال كلى  2212لسنة  (155 ) وى رقمفى الدع

 جنوب القاهرة ،

 :المرفوعة من

 17المقيماااة  –علاااى عزياااز  ميرفااات/ السااايدة 

 القاهرة –عابدين  –شارع منشاة المهرانى 

المختااااار المركااااز المصااااري للحقااااوق  ومحلهااااا

شااااارع  1الكااااائن  –االقتصااااادية واالجتماعيااااة 

 –اإلسااعاف  –الاادور الرابااع  –التوفيقيااة  سااوق

 . اهرةالق

 ضـــــد

الممثاااال القااااانونى لمركااااز الدراسااااات / الساااايد 

واالجتماعياااة  والقانونياااة االقتصاااادية والوثاااائق

متسارع  –شارع ساكه السضال  2ويعلن ( سيداج)

 . القاهرة – من شارع طلعت حرب قصر النيل

 

 المحكمـة

اإلطددددددلع علددددددى األوراق وسددددددماع  بعددددددد
 ،المرافعة الشفوية والمداولة

 
الدددعوى حسددبما هددو  عددةحيددث تخلددص واق

أن المدعيددة  فدديثابددت مددن مطالعددة سددائر أوراقهددا 
معلنا قانونا للمدعى عليده  أقامتها بموجب صحيفة

بصددددفته أودعددددت قلددددم كتدددداب المحكمددددة بتدددداريخ 
ختامهدا القضداء  فديالمدعيدة  طلبت 16/1/1111

الميعدداد وثانيددا  فدديبقبددول الدددعوي شددكل لرفعهددا 
ذلدك مدن آثدار الفصل وما يترتب على  قرار إلغاء

وعودتها إلدى عملهدا ثالثدا الحكدم بصدفة مسدتعجلة 
واجددب النفدداذ بددإلزام المدددعى عليدده بددأن  وبحكددم

جنيددده كتعدددويض  79161يدددؤدى للمدعيدددة مبلدددغ 
مددن قددانون العمددل  71بددنص المددادة  مؤقددت عمددل

 ورابعا إلزام المدعى عليه بان يؤدى مكافأة نهايدة
نددد جنيهددا وفقددا للب 178716.878الخدمددة بمبلددغ 

المددعى  عشر من عقد العمل سادسا إلزام الحادي
 689687عليدده بددان يددؤدى للمدعيددة مبلددغ وقدددره 

 التديواألدبية  جنيه تعويضا عن األضرار المادية
لحقددت المدعيددة مددن جددراء إنهدداء خدددمتها بدددون 

بالمصدددروفات  مبدددرر مدددع إلدددزام المددددعى عليددده
علدى سدند مدن القدول مدن . ومقابل أتعاب المحاماة

مندددذ تددداريخ  عمدددل لددددى المددددعى عليدددهأنهدددا ت
جنيددددددده شدددددددهريا  6896.78جر أبددددددد 1/1/1988

المددددعى عليددده  صددددرأ 17/11/1119وبتددداريخ 
قرار بإنهاء خدمتها دون سند من القانون مما حدا 

بغية القضاء لها بما سلف مدن  بها للتقدم بالشكوى
 .طلبات

 
وحيث تداولت الددعوى أمدام هدذه المحكمدة 

 وتددم إرسددال اإلخطددار هددو مبددين بالجلسددات  كمددا
 بقيددد الدددعوى لكددل مددن المنظمددة النقابيددة العماليددة

المعنيددة ومنظمددة أصددحاب اإلعمددال وحيددث مثلددت 
قددددم  7/8/1111المدعيدددة بوكيدددل عنهدددا وبجلسدددة 
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 يصدددحيفة تعدددديل طلبدددات معلنددده قانوندددا طلدددب فددد
 يفد ختامها القضداء بقبدول الددعوى شدكل لرفعهدا

ا يترتدب علدى الميعاد وثانيا إلغاء قرار الفصل وم
ثالثددا الحكددم  ذلددك مددن آثددار وعودتهددا إلددى عملهددا

بصدددفة مسدددتعجلة وبحكدددم واجدددب النفددداذ بدددإلزام 
 79181مبلددغ  المدددعى عليدده بددأن يددؤدى للمدعيددة

مدن  71جنيه كتعويض مؤقت عمل بدنص المدادة 
المدعى عليه بأن يؤدى  قانون العمل ورابعا إلزام

 178711للمدعيدددة مكافدددأة نهايدددة الخدمدددة بمبلدددغ 
عشددر مددن عقددد العمددل  الحددادي جنيدده وفقددا للبنددد

خامسا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 
 جنيددددددده تعويضدددددددا  659600 وقددددددددره

لحقت المدعية  التيعن األضرار المادية واألدبية 
خدددمتها بدددون مبددرر مددع إلددزام  مددن جددراء إنهدداء

المدددددعى عليدددده بالمصددددروفات ومقابددددل أتعدددداب 
حدددوافظ مسدددتندات طويدددت ثلثدددة  المحامددداة وقددددم

األولددى علددى مسددتند محددرر بلغددة أجنبيددة وطويددت 
ترجمددة رسددمية مددن مفددردات راتددب  الثانيددة علددى

المدعية وطويت الثالثة على أخر عقد محرر بدين 
والمدددددعي عليدددده بصدددفته وحيددددث مثددددل  المدعيدددة

 9/11/1111بوكيدل بجلسدة  بصفتهالمدعى عليه 
 المحكمدة حجدز الددعوى ليصددر فيهدا الحكدم قرر

بجلسدددة اليدددوم وحيدددث قددددم وكيدددل المددددعى عليددده 
طلددددب أعددددادة الدددددعوى  11/11/1111 بتدددداريخ

مسدددتندات طويدددت  حدددافظتيللمرافعدددة مرفدددق بددده 
صدددورة ضدددوئية مدددن العقدددد محدددل  أحدددداهم علدددى

الدددعوى والثانيددة علددى صددور ضددوئية مددن أحكددام 
علديهم المحكمدة وأشدرت علدى  استرشادية اطلعت

 .الطلب بما يفيد النظر واإلرفاق
 

إعدددادة الددددعوى  وحيدددث إنددده وعدددن طلدددب
 بصدفتهللمرافعة والمبددأ مدن وكيدل المددعى عليده 

قضاء محكمة النقض أن  فيولما كان من المقرر 
قاضى الموضوع يستقل بتقدير مددى جديدة طلدب 

لتقديم مستندات، وال محل  إعادة الدعوى للمرافعة
علدى قضدائه إذا هدو رفدض االسدتجابة إليده  للنعي

 .لدفاعا بأن أخل بحق

تدددداريخ  –ق  79لسددددنة  – 1798الطعددددن رقددددم )
رقددم  – 17 يفندد مكتددب – 11/1/1986الجلسددة 

 ( 188رقم الصفحة  – 1الجزء
 

المحكمددة أن طلددب  تددرى معدده الددذياألمددر 
ممدا ترفضده المحكمدة  جدديالعادة للمرافعة غيدر 

 . بالمنطوق دون ذكر ذلك
 

وحيددددث أندددده وعددددن طلددددب الحكددددم بصددددفة 
المدعى عليده  نفاذ بإلزاممستعجلة وبحكم واجب ال
جنيده كتعدويض  79181بأن يؤدى للمدعية مبلدغ 

: ل مدقدانون الع مدن 71مؤقت عمل بدنص المدادة 
من ( 71/8)نص المادة  فيفإنه من المقرر قانونا 

المعدل بموجب  1111لسنة  12 قانون العمل رقم
وتقضدددى المحكمدددة )  1118لسدددنة  181القدددانون 

م واجددب النفدداذ مسددتعجلة وبحكدد العماليددة بصددفة
بتعويض مؤقت للعامل يعدادل أجدره الشدامل لمددة 

شددهرا إذا جدداوزت مدددة عملدده سددنة  اثنتددى عشددر
كاملددة فددإن كانددت أقددل مددن ذلددك كددان التعددويض 

بقدر أجره الشامل عن مدة عملده إذا  المؤقت يقدر
طلددب منهددا ذلددك وعلددى العامددل إعددلن صدداحب 

اليوم بطلباته النهائية خلل ثلثين يوما من  العمل
المؤقت إذا  لتاريخ صدور الحكم بالتعويض التالي

وتقضى المحكمة العمالية . لم يكن قد سبق إبداؤها
طلباتده  بداقيوفدى  النهائي للعامل بمبلغ التعويض

يكدددون العامدددل قدددد  التددديبعدددد أن تخصدددم المبدددالغ 
 .للحكم الصادر بالتعويض المؤقت استوفاها تنفيذ

القضداء وحيث إن المشرع أنداط بالمحكمدة 
طلب التعويض المؤقت األمر  فيمستعجلة  بصفة
 بموجب أن يتوافر أمام المحكمة اختصاصها الذي

النوعية بنظر الددعوى وفدق مقتضدى ندص المدادة 
تحقدق  من قانون المرافعات ومدن ثدم وجدب( 78)

المحكمدددة مدددن خدددلل ظددداهر األوراق مدددن تدددوافر 
 االسدتعجال وعددم المسداس بأصدل الحدق شرطي

 تخضددع لتقدددير المحكمددة لمددا كانددتوهددى مسددألة 
 موضدوع فديصددد إصددار حكمهدا  فديالمحكمة 

الدددعوى ممددا ال يتددوفر معدده حالددة االسددتعجال بمددا 
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 تدددرى معددده المحكمدددة عددددم تحقدددق ندددص المدددادة
 الدذياألمدر  1111لسنة  11من القانون  (8/71)

 .المستعجل تقضى معه المحكمة برفض الطلب

 
 يفدوحيث إنه وعدن الطلبدات الموضدوعية 

 وإعدادةالفصدل  الدعوى وعدن الطلدب إلغداء قدرار
المدعيددة إلددى عملهددا ولمددا كددان مددن المقددرر بددنص 

مدددع عددددم  "أنددده  مدددن قدددانون العمدددل 111المدددادة 
من هذا القانون ومع ( 198)اإلخلل بحكم المادة 
التاليدة ، إذا كدان عقدد العمدل  مراعاة أحكام المواد

غيددر محدددد المدددة، جدداز لكددل مددن طرفيدده إنهدداؤه 
الطدددرف األخدددر كتابدددة قبدددل  بشدددرط أن يخطدددر

وال يجدوز لصدحاب العمدل أن ينهدى هدذا . اإلنهاء
مدن هدذا ( 69)حدود مدا ورد بالمدادة  فيالعقد إال 

 القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص
كما يجب أن يستند العامل . عليه اللوائح المعتمدة 

يتعلدددق  اإلنهددداء إلدددى مبدددرر مشدددرع وكددداف فدددي
. فه الصدحية أو االجتماعيدة أو االقتصدادية بظرو

 فددياإلنهدداء  جميددع األحددوال أن يددتم فدديويراعددى 
وحيدث إن المقدرر . وقت مناسدب لظدروف العمدل

العمل إنهاء  قضاء محكمة النقض أن لصاحب في
العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وإنه بهذا 

 الرابطة العقدية ولو أتسدم بالتعسدفتنتهي اإلنهاء 
أصدابه ضدرر  الذيغاية األمر أنه يترتب للعامل 

حالدة  فديالتعدويض إال  فديهدذه الحالدة الحدق  فدي
 واحدددة وهددى مددا إذا كددان الفصددل بسددبب النشدداط

 .النقابي

ق جلسددددددددة  81لسددددددددنة  – 11رقددددددددم  الطعددددددددن)
 (425 ص 19السنة  11/1/1998

 
وحيدددث أن مدددن سدددلطة رب العمدددل تنظددديم 

إلعدددادة الوسدددائل  منشدددأته واتخددداذ مدددا يدددراه مدددن
تنظيمهدددا وإن أدى بددده ذلدددك إلدددى تضدددييق دائدددرة 

رأى مدددن  نشددداطه أو ضدددغط مصدددروفاته متدددى
ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا 

أو أحدد أقسدامها  التنظيم إغلق أحد فروع المنشأة
وإنهاء عقود بعض عمالده متدى كدان لهدذا اإلنهداء 

وصف التعسف وسلطته فى  ما يبرره وانتفى عنه
تقديرية ، ال يجوز لقاضدى الددعوى أن يحدل ذلك 

تقتصدر رقابتده علدى التحقدق مدن  محله فيها وإنمدا
 .دعت إليه إلىجدية المبررات 

 17/8/1981ق جلسدة  78لسنة  77رقم  الطعن)
 ( 1186ص  11السنة 

 
القانون من نص يجيز إلغاء  وحيث أن خلو

قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعملده مدؤداه أن 
بده الرابطدة  تنقضديالصادر بإنهاء الخدمة  القرار

 العقديددة بددين العامددل وصدداحب العمددل ولددو اتسددم
 فددديبالتعسدددف ، وال يخضدددع لرقابدددة القضددداء إال 

خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه 
كددان لدده محددل مددا لددم يكددن هددذا اإلنهدداء بسددبب  إن

 .النقابيالنشاط 

ق جلسددددة  61لسددددنة  – 8197رقددددم  الطعددددن)
، الطعددن رقددم  191ص  81السددنة  11/1/1999

 (. 8/1/1116جلسة  –ق  78لسنة  8897
 

من قانون  68ه وإذ نصت المادة ـوحيث إن
أنده  1118لسدنة  181معدلة بالقدانون رقدم  العمل

يكدددون االختصددداص بتوقيدددع جدددزاء الفصدددل مدددن 
المددادة  فدديللمحكمددة العماليددة لمشددار إليهددا  الخدمددة

 الفصدل لدت جدزاءعمن هدذا القدانون فقدد ج( 71)

منوطددددا بالمحكمددددة العماليددددة وحدددددها، وال يملددددك 
 صداحب العمدل توقيدع ذلدك الجدزاء لكدن تظدل لده

مكندة إنهداء عقدد العمددل غيدر محددد المددة بإرادتدده 
الصدادر  المنفردة ، ومؤدي ذلدك أن قدرار الفصدل

حقيقتده إال قدرار مدن  فديمن المدعى عليه ما هدو 
ة غير محددد المدد صاحب العمل بإنهاء عقد العمل

من قانون العمل وما بعدها وهدو  111وفقا للمادة 
بفصدم الرابطدة العقديدة  القدانوني إنهاء يرتب أثره

 .بين العامل وصاحب العمل
 

تقدم من قواعد قانونية  وحيث إنه وهديا بما
القضددداء لهدددا  ابتغددداءولمدددا كدددان طلدددب المدعيدددة 
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وبإلغداء القدرار الصدادر مدن  بإعادتهدا إلدى العمدل
صدددل المدعيدددة ، وكدددان األثدددر المددددعى عليددده بف

قددرار إنهدداء عقددد عمددل  المترتددب علددى صدددور
المدددعى هددو انتهدداء الرابطددة العقديددة بينهددا وبددين 

 مدددن المقدددرر قانوندددا عددددم  المددددعى عليددده وكدددان
  فدددديمحددددل رب العمددددل  القاضدددديجددددواز حلددددول 

من قدرارات بإنهداء  تنظيم منشأته وفى ما يصدره
ر عقددود بعددض عمالدده ، وعدددم خضددوع هددذا القددرا

طلدب التعدويض  خصدوص فديلرقابة القضاء إال 
عن الضرر فقط، ومن ثدم تكدون طلبدات المدعيدة 

سدند صدحيح  ذلدك الشدق قدد جداءت علدى غيدر في
مددن الواقددع والقددانون وال يسددمع المحكمددة سددوى 

ذلدددددك  القضددددداء برفضدددددها دون الحاجدددددة لدددددذكر
 . بالمنطوق

 
وحيث إنه وعن طلب صرف مكافدأة نهايدة 

 177المقدرر بدنص المدادة  الخدمة ولما كان ومدن
مددن القددانون المدددنى أن العقددد شددريعة المتعاقدددين، 

وال تعديلده إال باتفداق الطدرفين ،  فل يجوز نقضه
 أو لألسباب التى يقررها القانون وحيث إنده ومدن

المقددرر بقضدداء الددنقض أن المشددرع اعتبددر العقددد 
مدا يثدور  قانون المتعاقدين وشريعتها الحاكمدة لمدا

من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع  بشأن تنفيذه
باتفدددداق طرفيدددده، أو  نقددددض العقددددد أو تعديلدددده إال

يقررهدددا القدددانون ، كمدددا أوجدددب  التددديلألسدددباب 
لمدا اشدتملت عليده بندوده  القانون تنفيدذ العقدد طبقدا

يترتدب  –وبطريقة يتفق مع ما يوجبه حسن النية 
العقد  طرفيمن  أيفى حالة قعود  أنه: على ذلك 
االلتزامدات الناشدئة عنده يكدون للطدرف عن تنفيذ 

جعلهددا  التدديإجبدداره علددى ذلددك بالوسددائل  األخددر
وفقدا  يد الدائن لحمل مدينة على الوفاء فيالقانون 

 الجبدددريللقواعدددد التدددى ينظمهدددا القدددانون للتنفيدددذ 
ناشددئة عددن  لللتزامددات بصددفة عامددة سددواء كانددت

اإلدارة أو عددددن أى مصدددددر آخددددر مددددن مصددددادر 
أضدرار  عن إلزامده بتعدويض أيدةااللتزام، فضل 

ترتدددب للددددائن عدددن تدددأخيره فدددى تنفيدددذ التزاماتددده 
 –التعددويض  المسددئولية العقديددة عددن –طواعيددة 

مددن أركانهددا  –شددأنها شددأن المسددئولية التقصدديريه 
مدن المسدئول والضدرر  فيلزم لقيامها توافر الخطأ

لدى طالب التعدويض ، وأن يكدون الضدرر ناتجدا 
 (.علقة سببية)الخطأ 

تددداريخ  –ق  78لسدددنة  – 1797الطعدددن رقدددم ) 
رقدم  – 1الجدزء  رقم – 1111/  1/  16الجلسة 

 (.116الصفحة 

 
 وحيث أنه ومن جماع ما تقدم وكان الثابت

للمحكمة مدن مطالعدة أوراق الددعوى ومسدتنداتها 
بددين  1/1/1117ومنهددا العقددد المحددرر بتدداريخ 

عشر منه  الحاديأطراف الدعوى و الثابت بالبند 
الخدمدة عندد  لى اسدتحقاق المدعيدة مكافدأة نهايدةع

توقفهددا عددن العمددل وهددى تغطددى المدددة ابتددداء مددن 
 شدهريبنصف مرتب  ويتم احتسابها 1/1/1988

لكدددل سدددنة مدددن سدددنوات العمدددل الخمسدددة األولدددى 
بددل  أيشهر عن  ويضاف إليها ما يساوى مرتب

أو مكافأة ولما كان الثابت من بيان راتب المدعية 
 اإلجمدداليأن أجرهددا  1119وبر عددن شددهر أكتدد

جنيدده كمددا قددررت بصددحيفة طلباتهددا  6896بقيمددة 
 178711الخدمدة بمبلدغ  يكون قيمدة مكافدأة نهايدة

ولم يقدم وكيل المدعى ما يفيد سداد ذلك المبلغ أو 
تقضدى معده المحكمدة  الدذي منه األمر براءة ذمته

 بإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ للمدعية على

 .سيرد بالمنطوقنحو ما 
  

وحيث إنه وعدن الطلدب بتعدويض المدعيدة 
فدإن المحكمدة تقددم لقضدائها  عن الفصدل التعسدفى

 111بما هو مقرر من أن مؤدى نصوص المواد 
 1111لسدنة  11العمدل رقدم  من قدانون 111إلى 

والتى نظمت األحكام الخاصدة بإنهداء عقدد العمدل 
أن المشددرع قددد أشددترط تددوافر  غيددر محدددد المدددة

رطين إلنهدداء عقددد العمددل غيددر المحدددد المدددة شدد
 :وهما

 
وهددذا الشددرط : وجددوب اإلخطددار السددابق  -1

 110 نصت عليه الفقرة األولى من المادة
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إذا كدان  ... ": جرى نصها على أن التي
عقد العمدل غيدر محددد المددة ، جداز لكدل 

طرفيددده إنهددداؤه بشدددرط أن يخطدددر  مدددن
، "الطددددرف اآلخددددر كتابددددة قبددددل اإلنهدددداء

إعلن يوجهه أحد  باإلنهاء هو واإلخطار
عقددد العمددل إلددى المتعاقددد  فدديالمتعاقدددين 

اإلنهدداء فهددو  فددياآلخددر متضددمنا رغبتدده 
يصددر مدن جاندب واحدد  قدانونيتصرف 

اإلنهدداء أو مددن  فدديهددو جانددب الراغددب 
عندده قانونددا، ويجددب أن يدددل داللددة  ينددوب

االنتهددداء ، وال  فددديقاطعدددة علدددى رغبتددده 
ذلدك  فديأنه شد –أثدره  ينتج هذا اإلخطار

تعبير عن اإلرادة إال من الوقدت  أيشأن 
الموجدده إليدده، وال  يتصددل فيدده بعلددم الددذي

يشددددترط فيدددده شددددكل خدددداص فقددددد يكددددون 
 صريحا وقد يكون ضدمنيا ، وال تشدترط

 فدددديالكتابددددة باعتبارهددددا ركنددددا جوهريددددا 
 اإلخطددددددددددددددددددددددددددددددار، ولكنهددددددددددددددددددددددددددددددا 

 
المشددرع  وقددد نظددم. الزمدده لبثبددات فقددط

رقدددم  قدددانون العمدددل فددديمهلدددة اإلخطدددار 
نصددت  التددي 111المددادة  فددي 11/1111

يجدددب أن يدددتم اإلخطدددار قبدددل : نعلدددى أ
اإلنهدددداء بشددددهرين إذا لددددم تتجدددداوز مدددددة 

لدددى صدداحب  الخدمددة المتصددلة للعامددل
العمل عشر سنوات ، وقبل اإلنهاء بثلثة 

 أشددهر إذا زادت هددذه المدددة علددى عشددر

 .سنوات
 

مبرر مشروع  إلىوجوب إسناد االنتهاء   -1
الفقدددرة  ط قدددد نصدددت عليددده، وهدددذا الشدددر

التدى جدرى نصدها  111الثانية من المادة 
وال يجددوز لصدداحب العمددل أن : علددى أن 

هددذا العقددد إال فددى حدددود مددا ورد  ينهددى
مددن هددذا القددانون أو ثبددوت ( 69)بالمددادة 

العامدل طبقدا لمدا تدنص عليده  عددم كفداءة
كمددا يجددب أن يسددتند . اللددوائح المعتمدددة 

ر مشددروع إلددى مبددر العامددل فددى اإلنهدداء
وكددددداف يتعلدددددق بظروفددددده الصدددددحية أو 

 .االجتماعية أو االقتصادية

 
مدن قدانون العمدل  69نصدت المدادة  وحيث

 :علددددددى أندددددده 1111لسددددددنة  11الموحددددددد رقددددددم 
العامدددل إال إذا ارتكدددب خطدددأ  ال يجدددوز فصدددل "

 جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطدأ الجسديم الحداالت
 ....".:اآلتية

 
أيضددا وحيددث أن قضدداء الددنقض قددد أسددتقر 

فصل العامل ومدا  على أن العبرة فى سلمة قرار
إذا كددان صدداحب العمددل متعسددفا فيدده مددن عدمدده 

تحددديط بددده وقدددت  بدددالظروف والملبسدددات التدددى
 .صدوره

جلسددددددة  –ق  78لسددددددنة  8771رقددددددم الطعددددددن )
9/1/1116 ) 

 
ينهدى العقدد  الدذيوحيث إنده علدى الطدرف 

بدده إلددى هددذا  أدت التدديأن يفصددح عددن األسددباب 
فإذا لم يدذكرها قامدت قريندة كافيدة لصدالح اإلنهاء 

إنهاء العقد وقع بدل مبدرر  الطرف األخر على أن
ومددن ثددم فددإذا ذكددر صدداحب العمددل سددبب الفصددل 

أثبدات صدحة هدذا السدبب وإنمدا  العامل فيس عليده
يكددون علددى العامددل عددب إثبددات عدددم صددحته وأن 

يبدرره فدإذا اثبدت العامدل عددم  الفصدل لدم يكدن مدا
 فدييستند إليه صداحب العمدل  يالذصحة المبرر 

دلدديل كافيددا علددى التعسددف ألندده  فصددله كددان هددذا
يرجح مدا يدعيده العامدل مدن أن فصدله كدان بغيدر 

إذا لم يذكر صاحب العمدل سدبب فصدله  مبرر أما
للعامددل كددان ذلددك قرينددة لصددالح األخيددر علددى أن 

 .العقد تم بل مبرر إنهاء

جلسدددددة  –ق  87لسدددددنة  1818الطعدددددن رقدددددم ) 
7/11/1989 ) 
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وحيدددث أنددده ومدددن كدددان الثابدددت للمحكمدددة 
مطالعدة أوراق الددعوى  وحسدبما اسدتبان لهدا مدن

ومستنداتها ولمدا المددعى عليده بصدفته لدم يفصدح 
أدت بدده إلددى هددذا اإلنهدداء ممددا  التدديعددن األسددباب 

ترتب عليه قيام قرينة كافية لصالح المدعيدة علدى 
 العقد وقع بدل مبدرر وإذا كدان هدذا دلديل أن إنهاء

المدعيدة  كافيا على التعسف ألنه يدرجح مدا تدعيده
مددددن أن فصددددلها كددددان بغيددددر مبددددرر و المحكمددددة 

عليده  تستخلص من ذلك قرينة علدى قيدام المددعى
بإنهدداء عقددد عمددل المدعيددة وهددو عقددد عمددل غيددر 

 فددييسددتند  محدددد المدددة بإرادتدده المنفددردة دون أن
مدن  69نصت عليهدا المدادة  التيذلك ألحد البنود 

 .لعمل سالف الذكرقانون ا
 

وحيث أن المدعى عليه لم يبرر إنهاء عقدد 
وإخللدددده  عمددددل المدعيددددة لعدددددم ثبددددوت كفاءتهددددا
 1/  111بالتزاماتها الجوهرية وفقدا لحكدم المدادة 

يقم بإخطارها كتابة قبل  من قانون العمل ، كما لم
اإلنهاء حتى يتسنى لها أن تبحدث عدن عمدل آخدر 

 الذييشه ، األمر لرزقها ووسيلة لتع يكون موردا
يعتبددر إنهدداء غيددر مشددروع مشددوبا بالتعسددف مددن 

 المنهددديالمددددعى عليددده يحمدددل الطدددرف  جاندددب
 .بالمسئولية تجاه الطرف المدعى

 
المقددددددرر قانونددددددا أن  وحيددددددث كددددددان مددددددن

اسدددتخلص الخطدددأ الموجدددب للمسدددئولية وعلقدددة 
هو ما يددخل فدى حددود  السببية بينه وبين الضرر

الموضددوع مددا دام هددذا السددلطة التقديريددة لمحكمددة 
ومسدتمداً مدن عناصدر تدؤدى  االسدتخلص سدائغا

 .إليه من وقائع الدعوى

 ( 11/7/1986 جلسة 81س  778الطعن ) 
 

وحيث إنه ال بدد مدن تدوافر الضدرر للددائن 
االلتدزام وعلدى  فديمسدئولية المددين  حتدى تترتدب

يعدوض  الدذيالدائن إثبات هذا الضرر، والضرر 
ة هددو الضددرر المحقددق المسددئولية التقصدديري فددي

 الوقوع سواء كان حاال أو مستقبل ، ويجب توافر

حدددث  الددذيعلقددة السددببية بددين الخطددأ والضددرر 
بإثباتهدا  ويفترض علقة السببية فدل يكلدف الددائن

وعلدددى المددددين أن يثبدددت انقطددداع علقدددة السدددببية 
أو يرجددع  أجنبددي بإثباتدده أن خطددأه يرجددع لسددبب
لغيددر أو إلددى قددوة لخطددأ الدددائن أو يرجددع لفعددل ا

المددين أن ينفدذ االلتدزام  قاهرة وإذا اسدتحال علدى
 –عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامده 

وإذ كددددان الثابددددت أن التعددددويض . مدددددنى 118م 

 المطالب به تنطبق عليه المسئولية التقصيرية فإن

 .تطبق على موضوع الدعوى التي هيأحكامها 
 

اً ضددتقر أيأسدد وحيددث إن قضدداء الددنقض قددد
على إثبدات الضدرر أو نفيده مدن األمدور الواقعيدة 

الطعدن رقدم ) الموضدوع  تسدتقل بهدا محكمدة التي
، الطعدن رقدم  7/11/1981جلسة  79س  1181
، وأن  (8/11/1981 جلسددددددددة 79لسددددددددنة  871

تحصيل فهم  فيلمحكمة الموضوع السلطة التامة 
وتقدددير األدلددة المقدمددة إليهددا  الدددعوى فدديالواقددع 

طدراح إوازنة بينها واألخدذ بمدا تطمدئن إليده ووالم
عداه دون حاجده إلدى تتبدع كدل حجدة للخصدوم  ما

 والرد عليه اسدتقلل ، وحسدبما أن تقديم قضداءها

 .على أسباب سائغة كفى لحمله

ق جلسددددددددة  67لسددددددددنة  767الطعددددددددن رقددددددددم )
18/1/1118) 

 
إذا أنهدى أحدد ":  111وحيث نصت المادة 

كدداف ، التددزم  مبددرر مشددرع الطددرفين العقددد دون
 الددذيبددأن يعددوض الطددرف اآلخددر عددن الضددرر 

فدإذا كدان اإلنهداء . اإلنهداء يصديبه مدن جدراء هدذا
بدددون مبددرر صددادرا مددن جانددب صدداحب العمددل 

المحكمة العمالية المشار إليهدا  للعامل أن يلجأ إلى
، من هذا القانون بطلب التعويض( 71)المادة  في
لمحكمدة تقرره ا الذييجوز أن يقل التعويض  وال

ر الشامل عن كدل سدنة ـعن أجر شهرين من األج
 فدديق العامددل ـسددنوات الخدمددة وال يخددل بحدد مددن
 .استحقاقاته المقررة قانونا باقي
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مددن القددانون  698/1نصددت المددادة  وحيددث
 إذا فسخ العقد بتعسف من أحدد "على أنه  المدني

المتعاقدددددين كددددان للمتعاقددددد اآلخددددر إلددددى جانددددب 
 حقا لددده بسدددبب عددددميكدددون مسدددت الدددذيالتعدددويض 

مراعدداة ميعدداد اإلخطددار الحددق فددى تعددويض مددا 
 ." تعسفيا أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا

 
وحيث لما كان ما تقددم وكاندت المدعيدة قدد 

خدمتها كدان بسدبب  دعواها بأن إنهاء فيتمسكت 
خطأ المددعى عليده، وكاندت المحكمدة قدد خلصدت 

كدان  الثابدت أن المدعيدة قضاءها إلدى أن فيسلفا 
تعمدددل لددددى المددددعى عليددده بموجدددب عقدددد عمدددل 

 عملددده جددداء مشدددوبا  صدددحيح، وأن إنهددداء عقدددد
 

  الددذيبالتعسددف مددن جانددب المدددعى عليدده، األمددر 
جانب المدعى عليده  في العقدييتوافر معه الخطأ 

ضددرر  العقددديبصددفته، وإذ نجددم عددن ذلددك الخطددأ 
انقطدداع مصدددر  فدديتمثددل  لحددق بالمدعيددة مددادي
ومن تعول وأنها  هيقتات منه كانت ت الذيدخلها 

بددل عمددل نظددرا للطبيعددة  أصددبحت فجدداه عدداطل
الحيويددددة لألجددددر وتددددأثيره علددددى أسددددرة العامددددل 

االعتبددار  فدديمددع األخدذ  باإليجداب وبالسددلب سديما
كانت  الذيفترة عملها وطبيعة هذا العمل والدخل 

جنيهدا شدهريا  6896بمواقدع مبلدغ  تتحصدل عليده
اديددددا للمدعيددددة فددددإن المحكمددددة تقدددددر تعويضددددا م

أن هددذا المبلدغ يزيددد عدن أجددر  بحسدبان 119811
شدددهرين مدددن األجدددر الشدددامل عدددن كدددل سدددنة مدددن 

العمدل وحتدى  فديالمدعيدة  قضداتها التديالسنوات 
تاريخ فصلها وعددها خمسة وعشرون سنة وذلك 

الملبسات وهو ما تقضدى بده  ضوء الظروف في
 .المحكمة للمدعية

 
ويض عدن التع تقدير في يكتفيوحيث وإنه 

أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل  األدبيالضرر 
مناسدبا  القاضدييدراه  رد اعتباره وهدو يتدوفر بمدا

هدددذا الصددددد تبعدددا لواقدددع الحدددال وللظدددروف  فدددي
التقددير وال إسدراف ولدو في الملبسات دون غلو 

كان التقددير ضدئيل مدا دام يرمدز إلدى الغايدة منده 
 .به المستهدفة ويحقق النتيجة

ق نقدددض جلسدددة  81لسدددنة  1178قدددم الطعدددن ر) 
8/1/1986 ) 

 
يقددددين المحكمددددة أن  فدددديوحيددددث واسددددتقر 

ومعانداة نتيجدة إنهداء  المدعي قد لحقته آالم نفسديه
عقددد عملدده علددى وجدده مفدداجئ ودون مبددرر سددائغ 

مصدددر للدددخل وعليدده  وكوندده أصددبح عدداطل بددل
ضددوء الظددروف والملبسددات  فدديتقدددر المحكمددة 

جنيهدا وهدو مدا  20200 تعويضا أدبيا بواقع مبلدغ
 تقضى به المحكمة للمدعى وأخذا بما تقدم فيكدون 

 
جنيهددا  119811بدده  يالمقضدد التعددويض إجمددالي
 بإجمدداليجنيهددا تعويضددا أدبيددا  11111+ ماديددا 

( ثلثمائدة وخمسدون ألدف جنيده) جنيها 181111
وال يقدددح مددن ذلددك أو ينددال مندده مددا قددرر وكيددل 

فددتح بدداب بمذكرتدده المرفقددة بطلددب  المدددعى عليدده
دفدع بهدا بعددم جدواز  والدذيالمرافعة المقدمة منه 

بين مكافأة نهاية الخدمة المنصدوص عليهدا  الجمع
فمردودا  العقد والتعويض عن اإلنهاء التعسفى في

 تعقددديالتددزام  هدديعليدده أن مكافددأة نهايددة الخدمددة 
الناشدددئة عنددده وفقدددا  نشددداء عدددن تنفيدددذ االلتزامدددات

 الجبدددريللتنفيدددذ ينظمهدددا القدددانون  التددديللقواعدددد 
سددواء كانددت ناشددئة عددن  لللتزامددات بصددفة عامددة

مصدددددر آخددددر مددددن مصددددادر  أياإلدارة أو عددددن 
بتعويض المدعية عن  االلتزام ، فضل عن إلزامه

مدددا قدددرره قدددانون  إتباعدددهبعددددم  القدددانونيالخطددداء 
عقدد العمدل ممدا يجدوز معده  شأن إنهداء فيالعمل 

عددن  الجمددع بددين مكافددأة نهايددة الخدمددة والتعددويض
المنفدردة للمددعى عليده وهدو مدا  الفصدل بداإلدارة

تقضددى بدده المحكمددة للمدددعى، وتلددزم بدده المدددعى 
 .سيجرى عليه المنطوق عليه نحو ما

 
ومن حيث مصاريف الدعوى شامله مقابدل 

المحكمددة تلددزم بهددا المدددعى  أتعدداب المحامدداة فددإن
مدددن  186،  187/1عليددده بصدددفته عمدددل بالمدددادة 
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من قانون المحاماة  187ادة والم قانون المرافعات
 11المسدتبدلة بالقدانون رقدم  1981لسنة  17رقم 
 . 1111ة لسن

 
 فلهذه األسباب

 ــ
 

 :حكمت المحكمة
 

يااىدى  باادن الماادعى عليااه بصااسته باازلزام
للمدعياااة مبلااا  مائاااة وثمانياااة وأربعاااون ألاااف 

جنيهااااات كمكافاااادة نهايااااة  وأربعمائااااة وعشاااارة
جنياااه  الخدماااة ومبلااا  ثمثمائاااة وخمساااون ألاااف

لعقاد  التعساسيعان اإلنهاا   تعويضا ماديا وأدبياا
العمل وألزمت المدعى عليه بصسته بالمصااريف 

جنيهااا مقاباال أتعاااب المحاماااة  وخمسااة وساابعين
 .ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

 
 

 
  
 
 


