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 . معن المطعون ضده ……………عن األستاذ /  ……………ستاذ / األحضر 
 

 " الوقائــع "
أسيوط   نقض فى حكم محكمــــــــــة استئنــــــــافطعــــــــــــن بطريــق ال 22/3/2017فــــى يـــوم  

فيها  تصحيفـة طلببوذلك  ق 90لسنة  ..... مفى االستئناف رق 24/1/2017لصادر بتاريخ ا
 الحكم بقبول الطعن شكاًل ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . ةالطاعن
 مذكرة شارحة . ةالطاعن تأودع ذاتهوفى اليوم  
 المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .أعلن  8/4/2017وفى        
 الثالثة بصحيفة الطعن . االمطعون ضده تأعلن 11/4/2017وفى        
 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن . 27/4/2017وفى        
وع بنقض الحكم قبول الطعن شكاًل وفى الموضطلبت فيها ثم أودعت النيابة مذكرتها         

 . المطعون فيه 
ُعـر  الطعـن علـى المحكمـة فـى غرفـة مرـورة فـرأي أنـه جــدير  19/12/2017وبجلسـة 

 بالنظر فحددي لنظره جلسة للمرافعة .
ـــدائرة علـــى مـــا هـــو مبـــين بمحضـــر  6/3/2018 وبجلســـة  ســـمعت الـــدعوى أمـــام هـــذه ال

علــى مــا كــم لنيابــة او والمطعــون ضــدهم كــم مــن محــامى الطاعنــة  الجلســة ــــــ حيــ  صــمم
 جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدري الحكم بجلسة اليوم .

 المحكمــة

   /المقرر المستشاربعد االطـالع على األوراق وسمـاع التقرير الذى تاله السيد 
 والمرافعة وبعد المداولة . " نائب رئيس المحكمة "……………

 ن الطعن استوفي أوضاعه الركلية.إحي  
تتحصم في أن  -ئع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق وحي  إن الوقا

األول والثانى ومورث المطعون ضدها الثالثة تقدموا بركوى إلى مكتب العمم  ماالمطعون ضده
شركة مساهمة مصرية بفصلهم من  – ............شركة  –يتضررون فيها من قيام الطاعنة 
حيم الطلب إلى محكمة أسيوط االبتدائية وقيد  فقد ألنزاع ودياً الخدمة دون حق وإذ تعذر تسوية ا



)3) 
 ـ:ضائية قال 87لسنة  5146طعن رقم تابع ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

 

وانتهى المطعون ضدهم في طلباتهم إلى طلب الحكم بعدم االعتداد  2008لسنة  .....برقم 
ا مع إلزام الطاعنة مبقرار انهاء الخدمة وإعادة المطعون ضدهما األول والثانى إلى عمله

قاريره حكمت ة ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تبالتعويض وصرف كافة مستحقاتهم المالي
جنيهًا تعويضًا عن الفصم  168676،28ؤدى للمطعون ضده األول مبلغ بإلزام الطاعنة بأن ت
 175145،20رار مادية وأدبية ومبلغ جنيه تعويضًا عما لحقه من أض 10000التعسفى ومبلغ 

دمة وللمطعون ضده الثانى مبلغ جنيهًا كمستحقاي عن مدة وقفه ومكافأة نهاية الخ
دبيًا جنيه تعويضًا ماديًا وأ 10000بلغ جنيهًا تعويضًا عن الفصم التعسفى وم 154171،48

جنيهًا كمستحقاي عن وقفه ومكافأة نهاية الخدمة وللمطعون ضدها الثالثة  157849،45ومبلغ 
جنيه  10000مبلغ جنيهًا تعويضًا عن فصم مورثها و  433613،85عن نفسها وبصفتها مبلغ 
جنيهًا كمستحقاي عن مدة وقف مورثها ومكافأة نهاية  423868،51تعويضًا ماديًا وأدبيًا ومبلغ 

 .......تئناف رقم كم باالسهذا الحت الطاعنة . استأنفالخدمة ورفضت ما عدا ذلك من الطلباي 
ق وبعد أن  90لسنة  .....أسيوط كما استأنفه المطعون ضدهم باالستئناف رقم ق  90لسنة 

. طعنت بتأييد الحكم المستأنف  24/1/2017ضمت المحكمة االستئنافين قضت فيهما بتاريخ 
، نقضه جزئيًا ى بأالنيابة مذكرة أبدي فيها الر أودعت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، و 

ة ــنيابددي جلسة لنظره وفيها التزمت الـــحف –فى غرفة مرورة  -ر  الطعن على المحكمة عُ 
ــرأيه ــ  ا .ــ

على بالسببين األول والثانى منها تنعى الطاعنة أسباب  ةثالثالطعن أقيم على وحي  إن 
الخطأ في تطبيق القانون واإلخالل بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه 

لمطعون الحكم أقام قضاءه بالتعويض على سند من أن القرار الصادر منها بإنهاء خدمة ا
في حين أن قرار الفصم كان مبررًا لما ثبت في  ضدهما األول والثانى ومورث الثالثة جاء تعسفياً 

الريبة والرك مما أفقدها الثقة فيهم نهم وضعوا أنفسهم موضع رى من أداحقهم من التحقيق اإل
 جب نقضه . نهت خدمتهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستو فا

وحي  إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام 
المبرر لفصم العامم ونفى تعسف رب العمم في استعمال حق الفصم هو مسألة موضوعية 

موضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وأن لمحكمة الموضوع يستقم بتقديرها قاضى ال
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سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه 
وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وال 

على كم قول أو حجة  خصوم في كافة مناحى دفاعهم وترد استقالالً عليها من بعد أن تتبع ال
خالفها . لما دليلها الرد الضمنى المسقط لما ي مخالفة ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردي

يد الحكم االبتدائى ألسبابه ولما أورده من أسباب لك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أكان ذ
لت حفعلى سند من اطمئنانه إلى تقارير الخبراء التي فصم جاء تعسفيًا خاصة به من أن قرار ال

بها الدعوى فضال عن أقوال الرهود والتي أجمعت على أن الوقائع المنسوبة للعاملين المفصولين 
لم تثبت في حقهم وخلص الحكم سائغًا من ذلك إلى عدم توافر المبرر المرروع للفصم ورتب 

لزم الطاعنة به وهو استخالص سائغ له أصله الثابت الذى قدره وأذلك قضاءه بالتعويض  على
 باألوراق األمر الذى يضحى معه ما أثارته الطاعنة بهذا الصدد على غير أساس . 

الفة القانون وفى بيان لسبب الثال  على الحكم المطعون فيه مخباوحي  إن الطاعنة تنعى 
( من 45بنص المادة)  ةة الخدمة المقرر نهاي ن الحكم قضى للمطعون ضدهم بمكافأةذلك تقول إ

ى عند انهاء العقد يض االتفاقالئحة نظام العاملين بالرركة في حين أن هذا النص ينظم حق التعو 
لغاء الوظيفة وتحفيض ى إحد أسباب ثالثة وردي على سبيم الحصر وهالمنفردة وذلك أل باإلرادة

ديثة وال عالقة لهذا النص بحالة راي التكنولوجية الحالعمالة وعدم قدرة العامم على مال حقه التطو 
من قانون العمم  69 الواردة بنص المادةنهاء الخدمة إذا ارتكب العامم أحد األخطاء الجسيمة إ

      األمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضــــــــه .  2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مكافأة  وحي  إن هذا النعى في محله ذلك أن

ضافى يعطى للعامم بمناسبة انتهاء عمله لديه منحها رب العمم هي مبلغ إنهاية الخدمة التي ي
صاحب  دارهنما تخضع إلألنها لم تفر  بقانون وإ وأن األصم في هذه المكافأة أن تكون تبرعاً 

ن لها وشروط وضوابط صرفها . ولما تحقو العمم في حالة تضمينها الئحة العمم من حي  المس
من الئحة نظام العاملين بالرركة على أنه " يجوز للرركة إنهاء عقد  45كان النص في المادة 

... مما "العمم غير محدد المدة للعامم وذلك باالتفاق مع العامم ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة 
هاء رب العمم العقد يض االتفاقى عند إناصا لحق التعو النص قد وضع تنظيما خمفاده أن هذا 

 لرب العمم متى توافري لديه احد المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعم أمره جوازياً  باإلرداه 
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 -3م العمالة خفيض حجت -2إلغاء الوظيفة  – 1أسباب ثالثة وردي على سبيم الحصر وهى 
يثة وقد روعى في تقدير التعويض ما قد العامم على مالحقه التطوراي التكنولوجية الحد عدم قدره
المنفردة وهو  رداه كسب من جراء إنهاء عقد العمم باإلالعامم من ضرر وما يفوته من يلحق 

من قانون العمم الصادر بالقانون  69بهذه المثابة نظام مستقم عن النظام الوارد بنص المادة 
م غير المحدد المدة إذا توافر لديه جيز لرب العمم إنهاء عقد العموالذى ي 2003لسنة  12رقم 

البيان على حالة سالفة  45المبرر المرروع لذلك وبالتالي ال ينطبق النظام الوارد بنص المادة 
على نحو ما سلف  –المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة 

لذلك التعويض الذى قضت به  بعاً نهم استحقوا تلرد على السببين األول والثانى وأبيانه في ا
يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه في نظام آخر محكمة الموضوع فال يصح لهم من بعد أن 

كم مستقم ال ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الح
لمنصوص المطعون ضدهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة ا ما قضى به من أحقيةالمستأنف ف

( من الئحة نظام العاملين بالرركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون بما 45في المادة ) اعليه
 يوجب نقضه في هذا الصدد . 

وحي  إن الموضوع صالح للفصم فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع االستئنافين 
ف بإلغاء ما قضى به من ق أسيوط بتعديم الحكم المستأن 90لسنة  .......،  .......رقمى 

مكافاة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم ورفض هذا الرق من الدعوى والتأييد فيما عدا ذلك مع 
ت في بعض طلباتها عماًل بنص خفقبجميع المصاريف والرسوم بحسبان أنها أ إلزام الطاعنة
          من قانون المرافعاي . 186،  184المادتين 

 ذلكـــــل
نقضا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم االبتدائى ة الحكم المطعون فيه مقضت المحكن  

 .......،في موضوع االستئنافين رقمى  أة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم وقضتفي قضائه بمكاف
هذا  من تلك المكافأة و رفض ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به 90لسنة  .......

أييد فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بمصروفاي الطعن ودرجتى التقاضى الرق من الدعوى والت
 ومبلغ ثالثمائة خمسة وسبعين جنيها مقابم أتعاب المحاماة . 

 نائب رئيس المحكمة                                                   أميــن الســر   


