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 المملكة األردنية الهـاشـمية
 
 

 تقادم  بدل أخـطار األشعة النووية
 بعد مرور سنتان من الزمـن عليها

 ـــــــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 
شعة النووية تعتبر جزء من عالوة بدل اخطار األ -

 .األجر 

ال تسمع الدعوى بهذه الحقوق بعد مرور سنتين من  -

 .الزمن عليها 

أن تكليف المحكمة بدفع فرق الرسم ال يغير من أن  -

 .أصل المطالبة هي المطالبة بأجور 
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 155/0222تمييز حقوق رقم 
 51/1/0225تاريخ 

 
مصباح / الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد

 ذياب
 

 :ة وعضوية االقضاة الساد
محمد الخرابشة ، محمد عثمان ، محمود 

 .دهشان، بسام العتوم 
 

وكيله المحامي عايش ( / ش. ع.ر: ) المميز 
 .شاهين 

 
: وكيلها المحامي(/ أ .أ.م)شركة : المميز ضدها

 .عبد الرؤوف تقي الدين 
 

، قدم هذا التمييز  52/25/2111بتاريخ 
، وذلك للطعن بقرار محكمة استئناف عمان 

في القضية رقم  52/22/2111در بتاريخ الصا
، والقاضي برد االستئناف موضوعاً  2121/11

وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف 
ديناراً أتعاب ( 52)الرسوم والمصاريف ومبلغ 

 .محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي
 

 :وتتلخص أسباب التمييز بما يلي
 

المميز أن محكمة البداية كانت قد اعتبرت  -2
صاحب حق في المطالبة استناداً إلى قانون 
الطاقة واألشعة النووية وليس إلى قانون 

 .العمل
 

أخطأت محكمة البداية ومن بعدها محكمة  -5
االستئناف فيما ذهبتا إليه باعتبار هذا الحق 
يعتبر أجوراً ويسري عليه التقادم المتعلق 
باألجور مما يخالف نص قانون الطاقة 

الف القانون المدني الذى يعتبر النووية ويخ
أن مدة التقادم هي خمسة عشر عاماً ألن 
هذا الحق ليس أجراً ، إذ لو كان أجراً لما 

تم إلزام المميز بدفع رسوم المحكمة عن 
 .هذا الحق لدى كافة مراحل المحاكمة

 
قد قطعت  21/12إن إقامة الدعوى رقم  -2

التقادم على فرض أن هذا الحق هو أجور 
 .التسليم بذلك  مع عدم

 
إن إجابة المميز ضدها أيضا يعد قطعاً أمام  -4

محكمة االستئناف بدفع كامل رسوم الحق 
عن السنتين المطالب بهما في الدعوى رقم 

إذ كلفت المميز بدفع فرق الرسم  21/12
عن المرحلة البدائية والرسوم أمام محكمة 
االستئناف وكلفت المميز ضدها بدفع رسوم 

من ثم رسوم التمييز فإن هذا االستئناف و
الحق يكون ليس أجوراً وإنما حق مطالبة 
مستند إلى قانون الطاقة النووية ومدة التقادم 

 .به خمسة عشر عاماً 

 
لهذه األسباب ، يطلب المميز ، قبول 
التمييز شكالً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي 
الموضوع نقض القرار المميز ، وبالنتيجة الحكم 

ميز عن الحق الذي يطالب به في دعواه للم
استناداً لهذا القانون وتضمين المميز ضدها كافة 
الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن جميع 

 .درجات المحاكمة 

 
 القرار

 
بعد اإلطالع على األوراق، والتدقيق فيها، 
والمداولة قانوناً ، نجد أن واقعة هذه الدعوى، 

الموضوع ، تتحصل وكما توصلت إليها محكمة 
عمل لدى المدعى عليها ( المميز)في أن المدعى 

في وظيفة فني أشعة من تاريخ ( المميز ضدها)
وحتى تاريخ انتهاء خدماته بتاريخ  22/4/2191
، حيث تقدم بالدعوى العمالية رقم  2/22/2114

بالمطالبة بحقوقه  21/1/2111فصل  21/12
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المطالبة  العمالية عن آخر سنتين وكان جزءاً من
عالوة بدل أخطار األشعة النووية استناداً لقانون )

وحيث أن المدعى ( الطاقة واألشعة النووية 
لم يستوف رصيد بدل مخصصاته ( المميز)

استناداً لقانون الطاقة إال عن سنتين، فإنه تقدم 
بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء 

بهذه ( المميز ضدها)لمطالبة المدعى عليها 
 المخصصات عن الفترة الممتدة من

بواقع  2/22/2115ولغاية  22/4/2191
من راتبـه األساسي مع تضمينها الرسـوم % 21

والمصاريـف وأتعـاب المحامـاة والفـائـدة   
 .القانونية
 

بنتيجة المحاكمة البدائية، أصدرت محكمة 
تاريخ  721/19بداية حقوق الزرقاء حكمها رقم 

لقاضي برد دعوى المدعى مع ، ا 51/4/2111
ديناراً ( 21)تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 

 .أتعاب محاماة 
 

لم يرض المدعى بهذا الحكم ، فطعن عليه 
استئنافا ، طالباً فسخه لألسباب التى تضمنتها 

 .الئحة االستئناف 
 

، أصدرت  52/22/2111وبتاريخ 
،  2121/11محكمة االستئناف قرارها رقم 

فيه برد االستئناف ، وتصديق القرار  الذى قضت
المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم 

ديناراً أتعاب محاماة ( 52)والمصاريف ومبلغ 
 .عن المرحلة االستئنافية

 
ولما لم يرض المدعي، بالحكم االستئنافي، 
فقد طعن به تمييزاً بموجب هذا التمييز ، طالباً 

مييز نقضه لألسباب التى تضمنتها الئحة الت
 . 52/25/2111المقدمة من وكيله بتاريخ 

 
وقبل الرد على أسباب التمييز ، وبالتدقيق 
تبين أن الحكم االستئنافي المطعون فيه قد صدر 

 وقدم التمييز بتاريخ 52/22/2111بتاريخ 
، وحيث صادف اليوم األخير  52/25/2111

من  52/5وتاليه، عطلة رسمية وعمالً بالمادة 
 ة فإن التمييز المقدمة بتاريخاألصول المدني

، يكون مقدما ضمن المدة  52/25/2111
 .القانونية ، فنقرر قبوله شكال 

 
 :وفي الرد على أسباب التمييز 

 
نجد أن األحكام التى : وعن السبب األول 

تقبل الطعن أمام محكمة التمييز ، هي األحكام 
الصادرة عن محكمة االستئناف وعليه فإن ما 

يز بهذا السبب من أن محكمة البداية قد ينعاه المم
اعتبرت في حكمها أن المميز صاحب حق في 
المطالبة استناداً إلى قانون الطاقة واألشعة 
النووية ، ال يصلح أن يكون سببا من أسباب 

من قانون  219التمييز بالمعنى المقصود بالمادة 
أصول المحاكمات المدنية مما يتعين االلتفات 

 .عنه
 

 :سبب الثاني وعن ال
 

نجد أن المادة الثانية من قانون العمل رقم 
وتعديالته ، والمادة الثانية من  2171لسنة  52

قد عرفت  2117لسنة  9قانون العمل رقم 
األجر، بأن كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً 
أو عيناً مضافاً إليه سائر االستحقاقات األخرى 

انون أو عقد أي كان نوعها إذا نص عليها الق
العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على 
دفعها باستثناء األجور المستحقة عن العمل 

 .اإلضافي 
وقد استقر الفقه في تفسير هذا التعريف، 
على أن األجر في أحكام قانون العمل هو األجر 
الثابت المقرر في العقد مضافاً إليه المبلغ الذى 

لعمل أو جرى عليه أجازته تعليمات صاحب ا
العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءاً من 

 .األجر 



 
 

710 

 
( المميز)وحيث أن ما يطالب به المدعى 

بدعواه هذا هو عالوة بدل أخطار األشعة النووية 
استناداً لقانون الطاقة واألشعة النووية، وتعتبر 

 .هذه العالوة جزءاً من األجر 
 

 وحيث ثابت من أوراق الدعوى ، أن
يطالب ببدل هذه العالوة عن ( المميز)المدعى 

ولغاية  22/4/2191مدد من تاريخ 
، وأن الدعوى أقيمت للمطالبة  2/22/2115

 . 2/21/2119بهذه العالوة بتاريخ 
 

وبالتالي فإن قانون العمل الذى يطبق على 
 71لسنة  52هذه المطالبة هو قانون العمل رقم 
 .دعى في ظلهوتعديالته الذى انتهت خدمات الم

 
ب من /229ومن الرجوع إلى أحكام الماد 

قانون العمل الساري المفعول والتى تنص على 
 :ما يلي 

ال تسمع أي دعوى للمطالبة  –ب /229
 بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور 

 
 

ساعات العمل اإلضافي مهما كان مصدرها أو 
منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب 

طالبة بتلك الحقوق ، وعليه فإن مطالبة الم
بهذه الحقوق يكون قد مر ( المميز )المدعى 

عليها سنتان من الزمن وبالتالي ال تسمع دعواه 
وحيث أن محكمة . عمالً بالمادة المذكورة أعاله 

االستئناف قد توصلت إلى أن الزمن قد مر على 
الدعوى باالستناد إلى سند قانوني آخر خالفاً لما 

وصلنا إليه وطالما أن النتيجة واحدة فيغدو هذا ت
 .السبب غير وارد 

 
فإن إقامة : وعن السببين الثالث والرابع 

( المميز)من المدعى  21/12الدعوى رقم 
بالذات ضد المدعى عليها للمطالبة بحقوق عمالية 
وببدل عالوة خطر عن السنتين األخيرتين ال 

، وتكليف يقطع مرور الزمن ، وأن دفع الرسوم 
المحكمة بدفع فرق الرسوم، ال يغير من األمر 
. شيئا من أن أصل المطالبة هي المطالبة بأجور 

وعليه فإن هذه السببين ال يردان على القرار 
 .المميز مما يتعين ردهما 

 
لهذا وتأسيساً لما تقدم نقرر رد التمييز ، 
وتأييد القرار المميز من حيث النتيجة وإعادة 

 .مصدرها األوراق ل
 

صفر لسنة  54قراراً صدر بتاريخ 
 .م21/2/5112هـ  الموافق 2455
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 دولـة الكويت
 
 

 ما هـية التنازل عن اإلجـراء

 ـــــــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
التنازل عن اإلجراء هو نزول عن حق ال يشترط فيه  -

 .أن يكون صريحا بل قد يكون ضمنيا 
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 محكمة التمييز
 الدائرة العمالية

 51/5/5991جلسة 

 
عبدهللا علي العيسي، / برئاسة السيد المستشار

 .نائب رئيس المحكمة 
 

جووووالل الوووودين / وعضوووووية السووووادة المستشووووارين
أنسي، محمد عبد المنعم البنوا ، فتحوع عبودالقادر 

 .خليفة ، محمد بكر غالي 
 

(95) 
 (عمالي  12/99الطعن رقم ) 

 
ولئن كان التنازل عن اإلجرراء وفرق المرادة 

من قانون المرافعات ، يعد نرزوالً عرن حرق  211
يكررون  وال يشررترط فرري أن يكررون صررريحاً بررل قررد

تستخلصه محكمة الموضوع بمرا يسرو   –ضمنيا 
لرره أصررله فرري األوراق إال أنرره يتعررين أن يكررون  و

التنازل واضرحا ال يؤخرذ برالظن وال يقبرل التأويرل 
كمرررا يجرررب أن يكرررون خلررروا مرررن أي تحفظرررات أو 
شروط تهدف إلرى تمسرك النرازل بصرحة اإلجرراء 

لما كان ذلك ، وكان الطاعن بعد أن قدم . أو آثاره
 24طلبرره بحقوقرره العماليررة إلررى إدارة العمررل فرري 

وهرررو اإلجرررراء الرررذى تبررردأ بررره  – 2115/ يوليرررو
وعلرى  –المطالبة القضرائية فري الردعوى العماليرة 

ما يبين مرن األوراق لرم يتنرازل عرن هرذا اإلجرراء 
صرررراحة ولرررم يتخرررذ أي موقرررف ال تررردع ظرررروف 
الحال معه شكاً في الداللة على أنه تنرازل ضرمني 

ا المطعررون ضرردها بمررا أفصررحت برره إلدارة ، وإنمرر
 -علررى مررا جرراء بكترراب األخيرررة المرفررق –العمررل 

هرررري التررررى اتخررررذت مسررررلكا ايجابيررررا فرررري سرررربيل 
االسررتجابة إلررى طلررب الطرراعن إذ طلبررت الفرصررة 
للتسررروية الوديرررة ومرررن ثرررم فرررإن اسرررتجابة الطررراعن 
لفرصة التسروية ال يرنهض بذاتره داال علرى تنازلره 

ى ما يمكن أن تحمل عليره عن طلبه أو حقه واقص
اسرررتجابته أنررره ارتضرررى توقرررف إجرررراءات إحالرررة 

النررزاع إلررى المحكمررة الكليررة والمكلفررة بهررا أصررال 
ريثمررا تررتم  –وزارة الشررئون االجتماعيررة والعمررل 

التسرروية فررإن تمررت انتهررى أمررر الطلررب وإن لررم تررتم 
لمرا كران ذلرك ، وكران . أحيل النزاع إلرى المحكمرة
حصل بمرا ال أصرل لره فري الحكم المطعون فيه قد 

األوراق أن الطرراعن ترررك طلبرره المقرردم إلررى إدارة 
وذلرررك لمجررررد أن  2115/يوليرررو 24العمرررل فررري 

اإلدارة حفظررت الطلررب اسررتجابة لرغبررة المطعررون 
ضررردها فررري التسررروية وهرررو مرررا ترررم دون أخرررذ رأي 
الطررراعن فررري الحفرررظ وال إخطررراره بررره ثرررم سررركوت 
ه األخيرررر مرررن بعرررد حترررى يفهرررم مرررن سررركوته تنازلررر

الضمني عن طلبه ، ومن ثم فإن الحكرم المطعرون 
فيه يكون قد استخلص التنرازل عرن الطلرب بمرا ال 

لمرررا كررران ذلرررك وكررران الحكرررم . يسرررو  وال ينتجررره
المطرررون فيررره قرررد اقرررام قضررراءه بسرررقوط الررردعوى 
العماليرررة اسرررتناداً إلرررى أن طلرررب الطررراعن المقررردم 

لرم يعرد قائمررا  2115/يوليررو 24إلدارة العمرل فري 
 52زل عنرره وان الطلررب ااخررر المقرردم فرري بالتنررا

قررررد جرررراء بعررررد فرررروات الميعرررراد  2112/ سرررربتمبر
مرن قرانون العمرل  17المنصوص عليه في المرادة 

، فإنرره يكررون قررد أخطررأ فرري تطبيررق القررانون وفرري 
االسناد بما أسلسه للفساد فري االسرتدالل بمرا يعيبره 

 .ويوجب تمييزه 
 

 المحكمة
 

ماع بعرررررد اإلطرررررالع علرررررى األوراق ، وسررررر
 .المرافعة ، وبعد المداولة 

 
 .حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

 
وعلررى مررا يبررين مررن  –وحيررث أن الوقررائع 

تتحصررل  –الحكررم المطعررون فيرره وسررائر األوراق 
تقرردم  2115/ يوليررو 24فرري أن الطرراعن بترراريخ 

بطلررب إلررى إدارة العمررل أورد فيرره وبتحقيقاترره أن 
عماليرررة بعرررد المطعرررون ضررردها لرررم توفررره حقوقررره ال

،  2111/أغسررررطس 5انتهرررراء عملرررره لررررديها فرررري 
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أكتروبر  22وحفظت إدارة العمل الشكوى بتراريخ 
بعد تعهد المطعون ضردها برإجراء تسروية  2115

وديررة ، وإذ لررم تررتم التسرروية تقرردم الطرراعن بشرركوى 
إلرررى إدارة العمرررل عررراد  2112/ سررربتمبر 52فررري 

ي فيهررا إلررى المطالبررة بحقوقرره العماليررة المتمثلررة فرر
مقابرررل رصررريد أجازاتررره السرررنوية ومكافرررأة نهايرررة 
الخدمررررة ولمررررا رفضررررت المطعررررون ضرررردها دفررررع 
المستحقات أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيرث 

عمرررالي، نررردبت  522/2114قيررد بالررردعوى رقرررم 
دفعرررت  –المحكمرررة خبيرررراً بعرررد أن قررردم تقريرررره 

المطعرررون ضررردها بعررردم سرررماع الررردعوى فقضرررت 
تأنف الطرررررراعن المحكمررررررة بعرررررردم سررررررماعها اسرررررر

فقضررت المحكمررة  425/2112باالسررتئناف رقررم 
بتأييد الحكم المسرتأنف  2117/ أبريل 21بتاريخ 

طعررن الطرراعن فرري هررذا الحكررم بطريررق التمييرررز، 
وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفرض 

 –وهررو مررا ارتأترره النيابررة فرري مررذكرتها  –الطعررن 
منعقررردة فررري  -وإذ عررررض الطعرررن علرررى المحكمرررة

حددت جلسة لنظرره فيهرا صرمم  –المشورة غرفة 
الحاضر عن الطاعن على تمييز الحكرم المطعرون 
فيره والحاضرر عرن المطعرون ضردها علرى رفررض 

 .الطعن والتزمت النيابة  رأيها
 

وحيرررث أن الطعرررن أقررريم علرررى سررربب واحرررد 
ينعي به الطاعن على الحكرم المطعرون فيره الخطرأ 

ذلررك فرري االسررناد وفرري تطبيررق القررانون وفرري بيرران 
يقررول ان الحكررم نسررب إليرره أنرره تنررازل عررن طلبرره 

ورتب  2115/ يوليو 24المقدم إلدارة العمل في 
على ذلك زوال أثر الطلب في قطع تقادم الدعوى 
العمالية ، مع أن الطاعن لم يتنازل عن طلبره ولرم 
يبرررا المطعررون ضرردها مررن مسررتحقاته وإنمررا هرري 
ل التررري تحايلرررت وذلرررك بتعهررردها أمرررام إدارة العمررر

 بتسرررروية النررررزاع وديرررراً ولررررم تفعررررل بعررررد تسررررويف 
ممررا ألجررأه إلررى العررودة بالشرركوى إلررى اإلدارة فرري 

للسررير فرري إجررراءات طلبرره  2112/ سرربتمبر 52
وإذ خالف الحكرم المطعرون فيره هرذا النظرر . القائم

وأقررام قضرراءه بسررقوط الرردعوى العماليررة علررى سررند 

مررن أن الشرركوى الثانيررة إلدارة العمررل هرري وحرردها 
تررى تعتبررر قائمررة كطلررب بررالحقوق العماليررة وأنهررا ال

 17قدمت بعد السنة المنصوص عليها فري المرادة 
فررإن الحكررم يكررون معيبرراً بمررا . مررن قررانون العمررل
 .يستوجب تمييزه 

 
وحيث أن هذا النعي سرديد ، ذلرك أنره ولرئن 

مررن  211كرران التنررازل عررن اإلجررراء وفررق المررادة 
وال  قررررانون المرافعررررات ، يعررررد نررررزوال عررررن حررررق

يشترط فيه أن يكون صريحاً بل قرد يكرون ضرمنياً 
تستخلصرره محكمررة الموضرروع بمررا يسررو  ولرره  –

أصله في األوراق إال أنه يتعين أن يكرون التنرازل 
واضحاً ال يؤخذ بالظن وال يقبل التأويل كما يجب 
أن يكون خلواً مرن أي تحفظرات أو شرروط تهردف 

لمررا . إلررى تمسررك النررازل بصررحة اإلجررراء أو أثرراره
كان ذلك ، وكان الطاعن بعد أن قدم طلبه بحقوقه 

 2115/ يوليررو 24العماليررة إلررى إدارة العمررل فرري 
وهررو اإلجررراء الررذى تبرردأ برره المطالبررة القضررائية  –

وعلررررى مررررا يبررررين مررررن  –فرررري الرررردعوى العماليررررة 
األوراق لم يتنازل عن هذا اإلجرراء صرراحة ولرم 
يتخررذ أي موقررف ال ترردع ظررروف الحررال معرره شرركا 
في الداللة على أنه تنازل ضمني، وإنما المطعون 

علررى مررا  –ضرردها بمررا أفصررحت برره إلدارة العمررل 
هرري التررى اتخررذت  -جرراء بكترراب األخيرررة المرفررق

مسرررلكاً ايجابيررراً فررري سررربيل االسرررتجابة إلرررى طلرررب 
الطاعن إذ طلبت الفرصة للتسوية الودية ومرن ثرم 
فررإن اسررتجابة الطرراعن لفرصررة التسرروية ال يررنهض 

ه داال علرى تنازلره عرن طلبره أو حقره وأقصرى بذات
مررا يمكررن أن تحمررل عليرره اسررتجابته أنرره ارتضررى 
توقف إجراءات إحالة النزاع إلرى المحكمرة الكليرة 
والمكلفرررة بهرررا أصرررال وزارة الشرررئون االجتماعيرررة 

ريثما تتم التسوية فإن تمرت انتهرى أمرر  –والعمل 
 لمرا. الطلب وإن لم تتم أحيل النرزاع إلرى المحكمرة

كان ذلرك ، وكران الحكرم المطعرون فيره قرد حصرل 
بما ال أصل له في األوراق أن الطاعن ترك طلبه 

 2115/ يوليررو 24المقرردم إلررى إدارة العمررل فرري 
وذلررك لمجرررد أن اإلدارة حفظررت الطلررب اسررتجابة 
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 لرغبررررررررة المطعررررررررون ضرررررررردها فرررررررري التسرررررررروية 
 وهرررو مرررا ترررم دون أخرررذ رأي الطررراعن فررري الحفرررظ

ت األخيررر مررن بعررد حتررى وال إخطرراره برره ثررم سرركو
يفهم من سكوته تنازله الضمنى عرن طلبره ، ومرن 
ثررم فررإن الحكررم المطعررون فيرره يكررون قررد اسررتخلص 
 .التنرررازل عرررن الطلرررب بمرررا ال يسرررو  وال ينتجررره

لما كان ذلك ، وكان الحكرم المطعرون فيره قرد أقرام 
قصاءه بسقوط الدعوى العمالية استناداً إلرى طلرب 

/ يوليررررو 24مررررل فرررري الطرررراعن المقرررردم إلدارة الع
لرررم يعرررد قائمرررا بالتنرررازل عنررره وأن الطلرررب  2115

قد جاء بعد  2112/ سبتمبر 52ااخر المقدم في 
مرن  17فوات الميعاد المنصوص عليه في المرادة 

قررانون العمررل ، فإنرره يكررون قررد أخطررأ فرري تطبيررق 
القررررانون وفرررري االسررررناد بمررررا أسلسرررره للفسرررراد فرررري 

 .االستدالل بما يعيبه ويوجب تمييزه 
 

 .وحيث أن االستئناف صالح للفصل فيه
 

وحيث أنه لما كان الثابت مرن كتراب وزارة 
الشئون االجتماعية والعمل المرفق أن إدارة عمل 
محافظة األحمدي قد بدأت تلقي الشكاوي العماليرة 

وأن  2112/ يوليرررو 51بعرررد تحريرررر الررربالد فررري 
 24المسرررتأنف قرررد قررردم طلبررره وشررركواه إليهرررا فررري 

مرررردة  –أي قبررررل مرررررور السررررنة  2115/ يوليررررو
وكان هذا الطلب على ما سلف لرم يررد  –السقوط 

 عليررررررررررررررررررررررره تنرررررررررررررررررررررررازل صرررررررررررررررررررررررريح أو 
 

 ضمني فإن دفع المستأنف ضدها بسرقوط الردعوى 
 .العمالية يكون على غير أساس متعيناً رفضه

 
والرذى  –وحيث أن خبير الدعوى المنتردب 

تطمئن هذه المحكمة إلرى سرالمة أعمالره واألسرس 
قرررد انتهرررى إلرررى أن  –رأيررره  –ام عليهرررا الترررى أقررر

 52المستأنف عمل لدى المستأنف ضردها بتراريخ 
بوظيفرررة ربررران سرررفن ثرررم مرشرررد  2179/ مرررارس

بحررري ثررم رئرريس مينرراء بررأجر شررهري ترردر  إلررى 
ألف ومائة وست وستين دينرار وخمسرمائة فلرس ، 

/ أغسرررطس 5وان عالقرررة العمرررل انتهرررت بتررراريخ 
يستحق أقصرى بسبب الغزو العراقي وأنه  2111

مكافأة وهي أجر سنة ونصف ومقردارها عشررون 
ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون دينرار إذ ال يجروز 

مررن قررانون العمررل صرررف أيررة  24عمررال بالمررادة 
وحيررث أن دفرراع للمسررتأنف ضرردها بصرردد . زيررادة 

مكافررررأة نهايررررة الخدمررررة المسررررتأنف لررررم يقررررم علررررى 
المنازعررة فرري أساسررها أو مقرردارها وإنمررا انصرررف 

ى أنرره غيررر جرردير بهمررا ألنرره سرررق ممتلكاتهررا إلرر
فإنه وبصررف  –وتعاون مع العدو أثناء االحتالل 

إن  –النظر عما اثبته الخبير مرن أن هرذا التعراون 
كرررران بعررررد انتهرررراء عالقررررة العمررررل فررررإن  –صررررح 

المستأنف ضردها لرم تبلرغ السرلطات بشرأنه للتحقرق 
من وقوعه مما ال تطمرئن معره هرذه المحكمرة إلرى 

شهد به العرامالن لردى المسرتأنف ضردها  صحة ما
بخصوصرره ناهيررك عررن أن إثررارة هررذا األمررر قررد 
تراخى إلرى مرا بعرد افصرام المسرتأنف عليهرا أمرام 
جهة العمل عن رغبتها في تسروية المنازعرة وديراً 

لمررا كررران مررا تقررردم فإنرره يتعرررين إلغرراء حكرررم أول . 
درجررة والقضرراء للمسررتأنف بمكافررأة نهايررة الخدمررة 

 .أورده الخبير ويرد بالمنطوق  على نحو ما
 


