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 عـــــــائـــــــــــــــوقــــــلا
اإلسكندرية  النقض فى حكم محكمة استئنــافبطريـق  ُطعـــــــــــــــــن 19/2/2007م ـــــــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــــــــى يـــ  

ق وذلك بصحيفة  60لسنـــــــــة  ..... فى االستئناف رقم 27/12/2006لصادر بتاريخ ا" مأمورية دمنهور " 
   . ــــــوع بنقض الحكم المطعون فيهوفى الموضـــــ، الحكم بقبول الطعن شكاًل  ةفيها الطاعن تطلب

 . بالمستندات وحافظة مذكرة شارحة ةالطاعن ته أودعوفى اليوم نفس
 الطعن . بصحيفة ما األول والثانيةعلن المطعون ضدهأُ  7/8/2016وفى 
 علن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .أُ  3/3/2007وفى 

قدم لم تُ  ما م قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفةواًل : عدأ: ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها 
ذكرة أو صورة رسمية منه إليه بصلب المُ شار صل التوكيل المُ المحامية رافعته قبل إقفال باب المرافعة أ

 . سبة للمطعون ضدهما األول والثانيةنه يكون مقبول شكاًل بالنبيح الطعن بالنقض فإويتبين أنه يُ 
 لث .بالنسبة للمطعون ضده الثا عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة : ثانياً 

 : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  ثاً ثال
ُعِرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره  14/2/2018 بجلسةو 

هذه الدائرة على ما هـــو ُمبيـن بمحضر الجلســـــــــــة ــا ُسِمعت الدعوى أمام وبهــــــــــــ للمرافعة 23/5/2018جلسة 
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة  -ما هيالنيابة على ما جاء بمذكرتو  ةمحامى الطاعن ن مكالً  حيث صمم -

 .اليوم 
 مــةــــكـــحـــمــــال

 ..……… / المقــــــــــــــــرر القاضىبعد االطالع علـــى األوراق وسمــاع التقريــر الذى تاله السيد      
 " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

 ن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .حيث إ
أن  تتحصل في -كم المطعون فيه وسائر األوراق على ما يبين من الح -ن الوقائع وحيث إ

عمال دمنهور االبتدائية على الطاعنة  2002 لسنة .....المطعون ضدهما األول والثانية أقاما الدعوى رقم 
وبإلزام ، ورثهما إصابة عمل مُ  ةووفا ضده الثالث بطلب الحكم باعتبار إصابة والمطعون ،  " ..........." 

ورثهما كان يعمل لدى ن مُ وقاال بيانًا لها إ، ترتبة على ذلك ستحقات التأمينية المُ المُ  الطاعنة بصرف كافة
حدى السيارات من أعلى إثر سقوطه حدثت إصابته أ 18/3/1999، وبتاريخ لث المطعون ضده الثا
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 1999سنة ل .....م الصادر في الدعوى رقم العمل بالحك ، وإذ ثبتت عالقةالمملوكة له والتي أودت بحياته 
ورفضت ستحقة لهما ستحقات التأمينية المُ ال أن الطاعنة امتنعت عن صرف المُ عمال دمنهور االبتدائية إ

ندبت المحكمة خبيرًا ، البيان  ، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفةا مقدم منهنازعات الطلب المُ المُ  فض لجنة
لى التحقيق وبعد أن استمعت ألقوال شاهدى المطعون ضدهما األول الدعوى إحالت م تقريره أوبعد أن قد، 
فقًا و ستحق لهما عمل المُ ال لهما معاش إصابة بإلزام الطاعنة أن تؤدى 28/2/2004الثانية حكمت بتاريخ و 

هذا األول والثانية  استأنف المطعون ضدهما ، 1975 لسنة 79منصوص عليها بالقانون رقم للنسب ال
ندبت  " مأمورية دمنهور" ق  60 لسنة .....سكندرية باالستئناف رقم الحكم لدى محكمة استئناف اإل

لزام الطاعنة ستأنف بإبتعديل الحكم المُ  27/12/2006حكمت بتاريخ  وبعد أن قدم تقريره، المحكمة خبيرًا 
  من شهر نوفمبر سنةجنيه اعتباراً  570بواقع  ون ضدهما األول والثانية معاشًا إصابياً أن تؤدى للمطع

دة من شهر مارس سنة جنيه عن المُ  31348,28 ترتبة على ذلك بمقداروالفروق المالية المُ ،  2005
جنيه من  800ومنح سنوية قدرها ، جنيه  14418 ، وتعويضًا إضافيًا قدره 31/10/2005حتى  1999

ومكافأة ، جنيه  550ونفقات جنازة قدرها ،  31/10/2005وحتى  18/3/1999ورثهما في تاريخ وفاة مُ 
طعنت الطاعنة في هذا ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، جنيه وتأييده فيما عدا ذلك  3000قدرها 

رض الطعن على المحكمة في عُ  ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، كم بطريق النقض الح
 يها . غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأ

على  نهمأوجه تنعى الطاعنة بالوجه األول م قيم على سبب واحد من خمسةالطعن أُ  وحيث إن 
، ذلك إنه قضى بأحقية المطعون ضدهما األول والثانية في المعاش القانون  الحكم المطعون فيه مخالفة

حتى  1999 استنادًا إلى تقرير الخبير اعتبارًا من شهر مارس سنة لهذا المعاشقررة والزيادات المى صاباإل
ى وال تسرى عل حق في حالة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةستفي حين أن هذه الزيادة تُ  31/10/2005

يخضع للتأمين األخير لكونه لم األول والثانية ورث المطعون ضدهما ولما كان مُ ، تأمين إصابات العمل 
ف وإذ خال، ال يستحقان هذه الزيادة ومن ثم ف،  18/3/1999وقت وفاته في  يبلغ الثامنة عشر من عمره

 نه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .الحكم المطعون فيه هذا النظر فإ
 85،  1999لسنة  20م ن نص المادة األولى من القوانين أرقاإن هذا النعى مردود ، ذلك أ وحيث 

 176،  2004لسنة  88،  2003لسنة  91،  2002لسنة  150،  2001لسنة  19،  2000لسنة 
لمعاشات طلقًا بأحقية أصحاب اساسى جاء عامًا مُ ستحقة عن األجر األبزيادات المعاشات المُ  2005 لسنة
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و ستحق عن تأمين إصابات العمل أتقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش الم الزيادة التىفي 
 79ستحق وفقًا لقانون التأمين االجتماعى رقم الم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةالمعاش المستحق 

بتقرير الخبير إلى المعاش أخذًا  وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية،  1975لسنة 
نه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى ورث المطعون ضدهما األول والثانية فإستحق لمصابى المُ اإل

 النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
، وفى بيان ذلك القانون  ابع على الحكم المطعون فيه مخالفةتنعى بالوجه الر  وحيث إن الطاعنة 

وأقاما دعواهما في  18/3/1999حدثت بتاريخ  يةرث المطعون ضدهما األول والثانو مُ  تقول إن وفاة
كثر من خمس سنوات على تاريخ االستحقاق ما في المعاش النقضاء أومن ثم يسقط حقه،  11/11/2002

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،  1975 لسنة 79من القانون رقم  140لمادة عماًل بنص ا
نه يكون معيبًا بما في رفع الدعوى بالتقادم الخمسى فإبدى منها بسقوط الحق الدفع المُ  وقضى برفض

 يستوجب نقضه .
ماعى من قانون التأمين االجت 25ح ، ذلك أن النص في المادة وحيث إن هذا النعى غير صحي 

بب فيه س ستحق المعاش من أول الشهر الذى نشأيُ " نه على أ 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
قانون التأمين االجتماعى من  " 140" دل على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة " ، ي... االستحقاق 

ورث المطعون مُ  ، وكانت واقعة وفاةنشئة للحق في المعاش ال من تاريخ الواقعة المُ شار إليه ال يسرى إالمُ 
 18/3/1999وراق بتاريخ وعلى النحو الثابت باألمعاش حدثت نشئة لحقهما في الوالثانية المُ ضدهما األول 

كون بمنأى عن فإن حقهما في المعاش ي 11/11/2002على رفع الدعوى في  قبل انقضاء خمس سنوات
وإذ ،  1975 لسنة 79ون التأمين االجتماعى رقم من قان 140دم الخمسى المنصوص عليه بالمادة االتق

في رفع الدعوى بدى من الطاعنة بسقوط الحق برفض الدفع المُ  التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
 ن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .    بالتقادم الخمسى فإ

ذ ، إالقانون  الث على الحكم المطعون فيه مخالفةن الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى والثوحيث إ 
، رغم أن د العمال السنوية فأة نهاية الخدمة ومنح عيفي مكاقضى بأحقية المطعون ضدهما األول والثانية 

نه يكون معيبًا بما يستوجب أحكام تأمين إصابات العمل لم تتضمن النص على صرف هذه الحقوق فإ
 نقضه .
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جتماعى الصادر ن النص في المادة األولى من قانون التأمين االوحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أ 
ل نظام التأمين " يشمعلى أنه  1977 لسنة 25عدل بالقانون رقم المُ  1975 لسنة 79بالقانون رقم 

.  العمل     تأمين إصابات  -2.  والوفاةتأمين الشيخوخة والعجز  -1 -:االجتماعى التأمينات التالية 
المادة الثانية منه والنص في ، صحاب المعاشات تأمين الرعاية االجتماعية أل -5. تأمين المرض  -3

" ب " العاملون ، " أ " ...  -: تيةقانون على العاملين من الفئات اآلحكام هذا التسرى أ" على أن 
 18ؤمن عليه " أن يكون سن المُ  1"  -: عمل الذين تتوافر فيهم الشروط اآلتيةحكام قانون الالخاضعون أل

مين ( ... تسرى أحكام تأ2 من أحكام المادة )استثناءً نه سنة فأكثر ... " ، والنص في مادته الثالثة على أ
من الفصل  51، والنص في المادة ... "  سنة 18ملين الذين تقل أعمارهم عن إصابات العمل على العا

ا نشأ عن إصابة العمل ذإ" صابات العمل من ذات القانون على أنه الثالث من الباب الرابع بشأن تأمين إ
( بما ال يزيد على 19جر المنصوص عليه بالمادة )من األ %80المعاش بنسبة وى و وفاة سعجز كامل أ

دنى المنصوص عليه ( وال يقل عن الحد األ20يه بالفقرة األخيرة من المادة )الحد األقصى المنصوص عل
ؤمن عليه سن بلوغ المُ كل خمس سنوات حتى  %5زاد هذا المعاش بنسبة ( ويُ 24من المادة ) بالفقرة الثانية

عتبر كل زيادة جزءًا وتُ ، ؤمن عليه نهاء خدمة المُ  إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إو حكماً الستين حقيقًة أ
ر من ذات القانون من الباب العاش 117والنص في المادة ، "  يةمن المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التال

، ....   ( أ)  " -: اإلضافى في الحاالت اآلتيةستحق مبلغ التعويض يُ " نه بشأن الحقوق اإلضافية على أ
لى ؤدى مبلغ التعويض اإلضافى في حاالت استحقاقه للوفاة إوي، ؤمن عليه للوفاة انتهاء خدمة المُ  (ب ) 

" الشرعيين  ؤدى إلى الورثةالمعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يُ  و صاحبؤمن عليه أمن حدده الم
وهى ال تسرى ، ل الحصر مين االجتماعى على سبيتأمينات وردت في قانون التأواع اليدل على أن أن، 

حكام قانون العمل ه ومنهم العاملين الخاضعين ألحكامبحسب األصل إال على العاملين الخاضعين أل
ظمة تنعمل مُ  وإن تربطه بصاحب العمل عالقة، سنة فأكثر  18ؤمن عليه ن يكون سن الم أشريطةً 

لعاملين الذين تقل سنهم لك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على امن ذ واستثناءً 
يتعرضون  خطار العمل التىصور على تأمين إصابات العمل حمايًة لهم من أقموحق هؤالء ،  سنة 18عن 
مل إصابة أدت إلى وفاة الع ، فإذا نشأ عن إصابةمين األخرى يدون من أنواع التأفيست ومن ثم فال، لها 

والتعويض ، "  51ستحقين عنه ال يستحقون إال المعاش المنصوص عليه بالمادة " ن المُ فإ، هذا العامل 
سالفتى البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص "  117" ليه بالمادة عضافى المنصوص اإل
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ص بتأمين الشيخوخة والعجز اب الثالث منه الخامن هذا القانون لورودها في الب " 30" بالمادة عليها 
طعون ضدهما األول ورث المقدم في الدعوى أن مُ ير الخبير المُ ، وكان الثابت من تقر لما كان ذلك  والوفاة .
قبل  18/3/1999العمل في  وأن خدمته انتهت بالوفاة الناشئة عن إصابة 7/2/1982من مواليد والثانية 

بالمادة ستحقين عنه ال يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه ن المُ ومن ثم فإ ،عشر  الثامنةبلوغه سن 
وإذ خالف الحكم المطعون ، " سالفتى البيان  117والتعويض اإلضافى المنصوص عليه بالمادة " ، "  51" 

 ة الخدمة المنصوص عليها بالمادة "ة نهايبمكافأ األول والثانية النظر وقضى للمطعون ضدهما فيه هذا
مال مين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنح عيد العلث من القانون سالف الذكر بشأن تأمن الباب الثا "  30

العمل على صرف منح عيد  ورث لهذا التأمين ورغم عدم النص في تأمين إصابةرغم عدم خضوع المُ 
 الخصوص .نه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا العمال فإ
تنعى بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  ةن الطاعنوحيث إ 

ال " بكامل المعاش رغم إنهما ال يستحقان إورث والدى المُ " األول والثانية قضى للمطعون ضدهما  ، إذ
وهو ما يعيب  1975 لسنة 79رقم رفق بقانون التأمين االجتماعى " المُ  3" حدد بالجدول رقم نصيبهما المُ 

 الحكم ويستوجب نقضه .
ماعى الصادر من قانون التأمين االجت 104ذلك أن النص في المادة ، وحيث عن هذا النعى سديد  

ستحقين عنه و صاحب المعاش كان للمُ وفى الُمؤمن عليه أ" إذا تُ نه على أ 1975لسنة  79بالقانون رقم 
الذى رافق من أول الشهر المُ "  3" قررة بالجدول رقم حكام المُ لألنصبة واألفي تقاضى معاش وفقًا الحق 

 خواتخوة واألء والبنات والوالدين واإلنااألبستحقين األرملة والمطلقة والزوج و قصد بالمُ وي، حدثت فيه الوفاة 
ص عليها في و صاحب المعاش شروط االستحقاق المنصو ؤمن عليه أالمُ  الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة

ؤمن عليه أو صاحب وفاة المُ  ةستحقين للمعاش في حاليدل على أن المشرع حدد المُ ، " المواد التالية 
،  105المنصوص عليها في المواد  قن تتوافر فيهم شروط االستحقا أالمعاش على سبيل الحصر شريطةً 

ال ؤمن عليه أو صاحب المعاش وإنهم المُ  من ذات القانون وقت وفاة 109،  108،  107،  106
حدد بالجدول منهم المُ  وفقًا لنصيب كل   يستحقون المعاش إال اعتبارًا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة

وكان المطعون ضدهما األول والثانية هما والدى العامل ، لما كان ذلك . رافق لهذا القانون المُ "  3" رقم 
ال ستحقين آخرين للمعاش غيرهما فإنهما ال يستحقان إلم تقدم دلياًل على وجود مُ  وكانت الطاعنة، توفى المُ 

شار إليه ومقداره رافق بقانون التأمين االجتماعى المُ شر من الجدول المُ نصيبهما المنصوص عليه بالبند العا



 القضائية 77لسنة  3463تابع الطعن رقم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7 ) 
 

وإذ ، اوى بالتس اقسم عليهم" من ذات القانون يُ  51منصوص عليه بالمادة " ى الصابنصف المعاش اإل
نه يكون ول والثانية بكامل هذا المعاش فإخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما األ

 قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وكانت ، قض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ن الموضوع في خصوص ما نُ وحيث إ 

الحكم طعن على قضاء الحكم المطعون فيه بنفقات الجنازة فأضحى  ثمةضمن صحيفة الطعن الطاعنة لم تُ 
 .مر المقضى في هذا الخصوص وهى تعلو على اعتبارات النظام العام حائزًا لقوة األ

بإلغاء دمنهور" مأمورية " ق اإلسكندرية  60 لسنة .....الحكم في االستئناف رقم  ولما تقدم تعين
لقضاء ضافى ومصروفات الجنازة واضى به من رفض طلب التعويض اإلما قستأنف في خصوص الحكم المُ 

ومصروفات الجنازة ومقدارها  جنيهاً  14418ضافى ومقداره بالتعويض اإل األول والثانية للمطعون ضدهما
 جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . 550

 كــــــذلــــــــــــل
ل المعاش ومنح عيد به من كام الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضىنقضت المحكمة 

 60لسنة  .....دمة للمطعون ضدهما األول والثانية ، وحكمت في االستئناف رقم نهاية الخ العمال ومكافأة
ستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب بإلغاء الحكم المُ " مأمورية دمنهور " سكندرية ق اإل

صروفات الجنازة والقضاء بإلزام الهيئة الطاعنة أن عويض اإلضافى ومالمطعون ضدهما األول والثانية بالت
تأييد جنيه قيمة نفقات الجنازة و  550ضافى ومبلغ  قيمة التعويض اإلجنيهاً  14418ليهما مبلغ تؤدى إ

المنصوص  األنصبةصابى وفقاً للقواعد و ستأنف في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدى لهما المعاش اإلالحكم المُ 
ول والثانية بالمناسب لزمت المطعون ضدهما األ، وأ 1975 لسنة 79مين االجتماعى رقم ا بقانون التأعليه

ا من الرسوم معفتهومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأ  من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى
 القضائية .
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