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 الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
اإلسكندرية                ُطعـــــــــــــــــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف  8/1/4001 ـــــــــــــــــــــــــــــومفـــــــــــــــــــــــــــــى يـــ     

ق  58لسنـــــــــة  513،  535 ىرقم ينفى االستئناف 8/3/4001الصادر بتاريخ  " مأمورية دمنهور "
 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكاًل وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه  
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 وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .       
 المطعون ضدها بصحيفة الطعن .  تأعلن

 . برفضهثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكاًل وفى الموضوع 
ُعِرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر  33/1/4035بجلسة 

للمرافعة وبهــــــــــــــا ُسِمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو ُمبيـن  31/5/4035فحددت لنظره جلسة 
 - النيابة على ما جاء بمذكرتهو  االمطعون ضدهمحامى كال من  حيث صمم -بمحضر الجلســـــــــــة 

 والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
 

 الــــمـــحـــكــــمــة
                                بعد االطالع علـــى األوراق وسمــاع التقريــر الذى تاله السيد المستشــــــــــــار المقــــــــــــــــرر/                        

 والمرافعة وبعد المداولة ." نائب رئيس المحكمة "  ……………
 الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .حيث إن 

تتحصل فى أن  -المطعون فيه وسائر األوراق  على ما يبين من الحكم -الوقائع وحيث إن 
الهيئة  –على المطعون ضدها بتدائية اال دمنهورعمال  3558لسنة  1108الدعوى رقم  طاعن أقامال

أن تؤدى إليه حقوقه طلباته فيها طلب الحكم بإلزامها  من بينوآخرين كان جتماعى القومية للتأمين اال
نيل مقاولين بشركة الال لدى أحده كان يعمل نبيانًا لها إ ومعاشه الشهرى طبقًا للقانون . وقالالتأمينية 
ابته التى أعلى الونش مما تسبب في إحداث إص عمله سقط عليه جوال قطن مناألقطان ، وأثناء لحليج 

العجز ال يمنعه عن وأن  %15عجزًا جزئيًا قدرته اللجنة الطبية بالتحكيم الطبى بنسبة أدت إلى عجزه 
 أن العجز الذى أصابهعترض على هذا القرار أمام لجنة فحص المنازعات على أساس أداء عمله . فا

مه فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان رفضت تظل اء عمله إال أنهاوأنه يمنعه من أد %15ن نسبته عتزيد 
المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعن ، ندبت مصلحة الطب . أحالت 

تقريره حكمت المحكمة الطبى على الطاعن ، وبعد أن أودع الطبيب الشرعى الشرعى لتوقيع الكشف 
 تاستأنفالشهرى طبقًا للقانون . بإلزام المطعون ضدها بصرف مستحقات الطاعن التأمينية ومعاشه 

وبتاريخ  -مأمورية دمنهور  – اإلسكندريةق  53لسنة  535باالستئناف رقم الحكم هذا المطعون ضدها 
بصرف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الحكم المستأنف إلغاء حكمت المحكمة ب 8/3/4001

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق . مستحقات الطاعن التأمينية ورفض الدعوى في هذا الخصوص 
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المحكمة فى غرفة  ، ُعرض الطعن على رفض الطعنوقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ب .النقض 
 وفيها التزمت النيابة رأيها .، مشورة فحددت جلسة لنظره 

األول والثانى منها على الحكم الطعن أقيم على ثالثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين وحيث إن 
ن الحكم المطعون فيه قضى برفض طأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إالمطعون فيه مخالفة القانون والخ

 مستديم منهى للخدمةطلب الطاعن بصرف مستحقاته التأمينية بسبب إصابته أثناء العمل بعجز جزئى 
العمل والشهود خر له رغم ما أقر به صاحب آبعدم وجود عمل وعدم صدور قرار من اللجنة المختصة 

 خر له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ام محكمة الموضوع بعدم وجود عمل آأم
 75من القانون رقم  38المادة  لك أن مفاد نص الفقرة الثالثة منوحيث إن هذا النعى مردود ذ

أنه يشترط لصرف معاش العجز الجزئى المنهى للخدمة أن يصدر قرار من اللجنة  3575لسنة 
خر مناسب لدى جهة العمل . لما كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن آالمختصة بعدم وجود عمل 

إلى عن ذلك اإلجراء مجرد لجوئه  بشأن حالته وال يغنىعلى تلك اللجنة لتصدر قرارها الطاعن لم ُيعرض 
نسبة العجز لديه فإن دعواه في شقها المتعلق بطلب صرف معاش العجز اللجنة الطبية التى قدرت 

ذ التزم الحكم المطعون الجزئى المنهى للخدمة تكون فاقدة  لسندها القانونى وتكون على غير أساس . وا 
 .عليه في هذا الخصوص على غير أساسفيه هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون ويضحى النعى 

والتناقض وفى وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
فيه بعد أن انتهى في مدوناته أنه أصيب أثناء العمل وبسببه بعجز  المطعون ن الحكم بيان ذلك يقول إ
عمااًل للمادة إ  افىضمعاش هذا العجز دون التعويض االويستحق  %15تزيد نسبته عن جزئى مستديم 

في قضائه إلى رفض دعواه في هذا الخصوص انتهى و  عاد 3575لسنة  75من قانون التأمين رقم  54
 يبه ويستوجب نقضه .أيضًا وهو ما يع

جتماعى من قانون التأمين اال 54ي المادة وحيث إن هذا النعى في محله ذلك ان النص ف
عن على أنه " إذا نشأ  3577لسنة  45المعدل بالقانون رقم  3575لسنة  75الصادر بالقانون رقم 

المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من فأكثر استحق  %15تقدر نسبته بـــ  ستديماإلصابة عجز م
ذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم "  53عليه بالمادة "  صالمعاش المنصو  وا 
( يزاد 38( من المادة )1العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند )لدى صاحب خر له وجود عمل آ
العمل عجز جزئى من المادة السابقة يدل على أنه " إذا نشأ عن إصابة لحكم الفقرة األخيرة معاشه وفقًا 

معاشًا يساوى نسبة مستديم بنسبة خمسة وثالثين في المائة فأكثر غير منهى للخدمة استحق المصاب 
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من  %80( بنسبة 53الذى يجرى تحديده وفقًا للمادة )أو العجز الكامل ذلك العجز من معاش الوفاة 
خالل السنة األخيرة أو خالل مدة من عليه الشهرى الذى أديت على أساسه االشتراكات متوسط أجر المؤ 

ذ أدى العجز الجزئى المستديم إلى انتهاء عقد العمل لثبوت اشتراكه  عدم في التأمين إن قلت عن ذلك . وا 
كل  %5اد بنسبة ن عليه ، فإن معاش المؤمن عليه يز خر لدى صاحب العمل يالئم المؤمآوجود عمل 

قدرة  كمًا ، ويقدر العجز على أساس نقصعليه سن الستين حقيقة أو حخمس سنوات حتى بلوغ المؤمن 
ن الطاعن الشرعى المقدم في الدعوى أالعامل على الكسب لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب 

في أن هذا ضدها ال تمارى  ، وكانت الهيئة المطعون  %50مصاب بعجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـــ 
لم  –وعلى ما سلف بيانه  –المستديم ناشئ عن إصابة عمل . ولما كان هذا العجز الجزئى العجز 
للمعاش بالقدر المنصوص عليه بالفقرة األولى عليه إنهاء خدمة الطاعن ومن ثم فإنه بات مستحقًا يترتب 

وقضى ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أخرى . وا  سالفة الذكر دون أية مستحقات  54من المادة 
نه غير منهى أبرفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف معاش اإلصابة بالعجز الجزئى المستديم بمقولة 

 بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .للخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 
لسنة          535تعين الحكم في االستئناف رقم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم 

ق إسكندرية " مأمورية دمنهور " بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بأحقية الطاعن في صرف  58
بالقدر المنصوص عليه بالفقرة  %50معاش العجز الجزئى المستديم غير المنهى للخدمة البالغ نسبته 

وعدم أحقيته في  3575لسنة  75الصادر بالقانون جتماعى ين االمن قانون التأم 54ن المادة األولى م
        تأمينية أخرى . مستحقات أية
 


