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35

عمل ( إثبات )

37

(أ)

إثبات
" عدم جواز توجيو اليمين الحاسمة لرب العمل لعدم تحرير عقود عمل
لعمالو "

)(1
الموجز  - :الجريمة الجنائية ال يجوز التحميف عمييا  .مؤداه  .اليمين الحاسمة  .عدم ج واز
توجيييا لرب العمل لعدم تحرير عقود عمل لعمالو  .الت زام الحكم المطعون فيو ىذا النظر .
صحيح  .عمة ذلك  .لتشكيميا جريمة بالمادتين  121 ، 11من قانون العمل  112لسنة
. 1921

( الطعن رقم  9;37لسنة  88ق – جمسة ) 4235/5/7

القاعدة  - :مفاد نص الفقرة األولى من المادة  115من قانون اإلثبات أنو ال يجوز
التحميف عمى واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا عمى أنو ال يصح أن يكون النكول
عن اليمين دليال عمى ارتكاب الجريمة  ،وال يجوز إحراج مركز الخصم وتحميفو
مدنيا عمى ما ال يجوز التحميف عميو جنائيا  ،وكان عدم تحرير عقد عمل أمر
يشكل جريمة عمال بالمادتين  121 ، 11من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
 112لسنة  1921 -المنطبق عمى الواقعة  -ومن ثم فإنو ال يجوز توجيو اليمين
الحاسمة لرب العمل عمى أنو لم يحرر عقود عمل لعمالو طالما أنيا واقعة مخالفة
لمنظام العام  .لما كان ذلك  ،وكان الحكم المطعون فيو قد التزم ىذا النظر فإنو
يكون قد التزم صحيح القانون .
رررررررررررررررررررر

38

عمل ( أجر )

( أجر)
" التعويض عن ساعات العمل اإلضافية "

)(1
الموجز  -:األصل فى العمل أن يكون إراديا  .عمة ذلك  .م  11من الدستور السابق  ،م 21من دستور
 1111الحالى  .اإلستثناء  .فرضو جب ار بمقتضى قانون وبمقابل عادل  .مؤداه  .عدم انفصال عدالة

األجر عن األعمال التى يؤدييا العامل  .أثره  .األجر مقابل العمل  .شرطو  .تناسبو مع األعمال بمراعاة
أىميتيا أو صعوبتيا وزمن انجازىا مع توحيد ضابط التقدير  .أحقية المطعون ضدىا فى المطالبة
بالتعويض عن عمميا اإلضافى الزائد عن ساعات العمل المحددة بالئحة البنك الطاعن وان كانت ىذه

الالئحة ال تجيز المطالبة باألجر اإلضافى عنو  .التزام الحكم المطعون فيو ذلك  .صحيح .
( الطعن رقم  8979لسنة  87ق – جمسة ) 4235/33/45

القاعدة  -:إذ كان العمل باعتباره حقا وواجبا وشرفا وفقا لنص المادة  11من دستور

مصر السابق والمادة  21من الدستور الحالى ) دستور  ) 1111مكفول من الدولة
سواء بتشريعاتيا أو بغير ذلك من التدابير وال يجوز أن يفرض العمل جب ار إال بمقتضى
قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن األصل فى العمل أن يكون إراديا قائما عمى االختيار
الحر فال يفرض عنوة عمى أحد إال أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وىو ما
يعنى أن عدالة األجر ال تنفصل عن األعمال التى يؤدييا العامل سواء فى نوعيا أو
كميا  .فال عمل بال أجر وال يكون األجر مقابال لمعمل إال بشرطين أوليما  :أن يكون
متناسبا مع األعمال التى أداىا العامل مقد ار بمراعاة أىميتيا أو صعوبتيا وتعقدىا وزمن
انجازىا  .ثانيا  :أن يكون ضابط التقدير موحدا  .لما كان ذلك  ،فإنو ولئن كان ال
يجوز لممطعون ضدىما المطالبة باألجر اإلضافى عن ساعات العمل الزائدة عن
األثنتى عشرة ساعة المقررة وفق الئحة البنك الطاعن إال أن ذلك ال يحول بينيما وبين
المطالبة بتعويض عادل عن مدة عمميما الزائدة عن ىذا الحد المقرر

عمل ( أجر )

39

بالالئحة  .واذ التزم الحكم المطعون فيو بيذا النظر وقضى لممطعون ضدىما بالتعويض عن
ساعات العمل الزائدة عن الحد األقصى لساعات العمل اإلضافية باعتبار أن ىذا التعويض
مقابل العمل الزائد عن الحد المقرر فإنو ال يكون قد خالف القانون .
" المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثمة فى مكافأة عضوية مجمس اإلدارة "

()1
الموجز  -:تعيين المطعون ضده بمجمس اإلدارة المعين فى  1922/2/12ولم يشممو المجمس المعين
فى  . 1922/11/12استحقاق كل من شارك فى المجمسين لمكافأة العضوية التى تقررىا الجمعية
العامة  .صدور قرار من الطاعنة فى  1992/9/11بصرف مكافأة العضوية لممجمس الحالى دون

السابق  .مخالفة لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثمة  .مؤداه  .وجوب عدم االعتداد
بما تضمنو قرار الطاعنة من لفظ الحالى وأحقية المطعون ضده لمكافأة العضوية عن الفترة التى

قضاىا فى عضوية المجمس األول  .التزام الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .صحيح  .قضاء الحكم

المطعون فيو لممطعون ضده بمبمغ المكافأة استنادا لتقرير الخبير الذى أخطأ فى أسس احتسابيا .
مخالفة لمثابت باألوراق .

( الطعن رقم  1112لسنة  21ق – جمسة ) 1111/5/19
القاعدة  -:إذ كان الثابت فى األوراق – وبما ال تمارى فيو الطاعنة – أن العام المالى

 92/92تعاقب عميو مجمسا إدارة أوليما تم تعيينو فى  1992/11/12دون أن يشممو
األخير  ،ومن ثم فإن كل عضو شارك فى أى من ىذين المجمسين لو الحق فى مكافأة
العضوية التى تقررىا الجمعية العامة العادية لمطاعنة ويكون ىو صاحب الصفة فى المطالبة

بيا أمام القضاء حال عدم حصولو عمييا  ،واذ أصدرت األخيرة ق ار ار بتاريخ 1992/9/11
بالموافقة عمى صرف مكافأة طبقا لما تضمنو حساب التوزيع عن العام المالى 92/92
ألعضاء مجمس اإلدارة الحالى فقط دون المطعون ضده الذى كان عضوا بالمجمس األول
ومارس عممو بو لعدة جمسات فى الفترة السالف اإلشارة إلييا  ،فإنيا تكون بذلك قد خالفت
مبدأ المساواة الذى حرص الدستور عمى إعالئو منعا لمتفرقة التحكمية بين

3:

عمل ( أجر )

أصحاب المراكز القانونية المتماثمة بما يتعين معو عدم االعتداد بما تضمنو قرارىا من
لفظ " الحالى "  ،ويكون المطعون ضده مستحقا لمكافأة العضوية عن العام المالى
المذكور عن الفترة التى قضاىا فى عضوية مجمس اإلدارة األول  ،واذ التزم الحكم
االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيو ىذا النظر  ،واعتبر أن المطعون ضده ىو صاحب
الصفة فى إقامة الدعوى وقضى لو بأحقيتو فى مكافأة العضوية فإنو يكون قد طبق
القانون عمى وجيو الصحيح فى ىذا الصدد  ،ويضحى النعى عميو بسببى الطعن عمى
غير أساس  .إال أنو لما كان الثابت بتقرير الخبير أنو لم يفطن إلى عدد األعضاء فى كال
المجمسين سالفى الذكر حال احتسابو لمبمغ المكافأة المستحق لممطعون ضده  ،سيما وأن
عدد أعضاء المجمس المعين بو األخير تسع أعضاء وفقا لمثابت بمحضر مجمس اإلدارة
المنعقد فى  ، 1992/2/12وىو ما كان يتعين معو أن يجرى قسمة إجمالى مبمغ المكافأة
ومقداره  211111جنيو عمى ىذا العدد ثم يضرب ناتج ىذه القسمة فى مدة عضوية
المطعون ضده ومقدارىا أربعة أشير وثمانية عشر يوما مقسومة عمى اثنى عشر شي ار
فيصبح المبمغ المستحق لو مقداره  19211ر  21جنييا فقط بدال من مبمغ 12111
جنييا وىو ما يعيبو  ،واذ عول الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيو – رغم ما تقدم
–فى احتساب مبمغ المكافأة المقضى بو لممطعون ضده ومقداره  12111جنييا عمى ذلك
التقرير المعيب  ،فإنو يكون قد خالف الثابت فى األوراق .
" أثر العمل بنظام الورديات الثالث عمى فترات الراحة واألجر اإلضافى "

)(1
الموجز  -:عمل الشركة الطاعنة بنظام الورديات الثالث  .مؤداه  .عدم انطباق الراحة المنصوص
عمييا بالمادة  111/1ق  112لسنة  1921عمييا  .ال ينال من ذلك صدور قرار وزير القوى العاممة
والتدريب رقم  12لسنة  1921عمة ذلك  .أثره  .عدم أحقية المطعون ضدىم فى أجر إضافى عن

ساعات الراحة  .مخالفة الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .خطأ .

( الطعن رقم  921لسنة  22ق  -جمسة ) 4234/32/43

عمل ( أجر – اختصاص )

;3

القاعدة  -:إذ كانت الشركة الطاعنة – حسب الثابت فى األوراق وتقريرى الخبراء – من الشركات
التى تعمل بنظام الورديات الثالث  ،ومن ثم ال ينطبق عمييا نظام الراحة المنصوص عميو فى
الفقرة األولى من المادة  111سالف اإلشارة إلييا  ،ال يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير القوى
العاممة والتدريب رقم  12لسنة  1921والذى نص عمى تحديد أعمال يمنح العاممون فييا فترة راحة
أو أكثر ال تقل فى مجموعيا عن ساعة وتحسب من ساعات العمل الفعمية ومن بينيا العمل فى
األفران المعدة لصير المواد المعدنية أو تكريرىا أو إنضاجيا وأن الشركة مما تمارس ىذه األعمال
 ،ذلك أن ىذا القرار ال يمتد سريانو إلى الحاالت واألعمال التى يتحتم فييا ألسباب فنية أو لظروف
التشغيل استمرار العمل فييا دون فترة راحة طوال فترة التشغيل ويقتصر سريانو عمى األعمال
الواردة بو لتعارضو مع القرار رقم  15لسنة  1921والذى يمنح الراحة وفق مفيوم المادة111
من قانون العمل أثناء التشغيل  ،وبالتالى يتعين أن يكون لكل قرار مجال إعمالو دون التداخل
فى القرار اآلخر  .لما كان ما تقدم  ،فإن العاممين فى الشركة الطاعنة ال يكون ليم حق فى
احتساب ساعة من ساعات عمميم الفعمية ساعة عمل إضافية باعتبارىم يعممونيا بالرغم من
اعتبارىا – حسب طمباتيم – ساعة راحة  ،وال يكون ليم الحق فى طمب أجر إضافى عنيا إذ
ال يجوز الحصول عمى مقابل مالى عن العمل ساعة الراحة ىذه إذ ليس ىناك من راحة
قانونية أخل صاحب العمل بالتزامو القانونى وقام بتشغيميم فييا حتى يتقاضوا مقابال عنيا ،
واذ خالف الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيو ىذا النظر فإنو يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .
رررررررررررررررررررر

اختصاص
" اختصاص القضاء اإلدارى بالمنازعات التأديبية لمعاممين ببنوك القطاع العام"

()5
الموجز  -:خمو قانون البنك المركزى والجياز المصرفى والنقد من نص يستبعد المنازعات التأديبية
الخاصة ببنوك القطاع العام من االختصاص الوالئى لممحاكم التأديبية بمجمس الدولة .

عمل ( اختصاص  -إجازة )
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مؤداه  .استمرار سريانو عمييا  .ال ينال من ذلك مساواة القانون بين بنوك القطاع العام والبنوك
الخاصة  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  ;9;:لسنة  :2ق – جمسة ) 4235/8/4
القاعدة  -:إذ كان القانون رقم  22لسنة  1111بإصدار قانون البنك المركزى والجياز
المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم  91لسنة  1115خال من نص يستبعد المنازعات
التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من االختصاص الوالئى لممحاكم التأديبية بمجمس
الدولة وبالتالى يظل ىذا االختصاص قائما  ،وال ينال من ذلك أن القانون ساوى بين
بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة  ،واستبعاده إخضاعيا ألحكام القوانين المعمول بيا
فى القطاع العام وقطاع األعمال العام إذ تبقى طبيعتيا القانونية ىى ذات طبيعة شركات
القطاع العام وممكية أمواليا ممكية عامة  ،وال يمتد استبعاد قانونى القطاع العام وقطاع
األعمال العام من تطبيقيا عمى بنوك القطاع العام إلى القوانين األخرى التى تخاطب
القطاع العام ومنيا القانونان  112لسنة  1952و  12لسنة  1921سالف اإلشارة إلييما
باعتبارىا قوانين خاصة .
رررررررررررررررررررر

إجازة
" شروط منح العامل إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج بالشركة المصرية لالتصالت "

)(2
الموجز  -:حق الزوج العامل فى إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج اآلخر  .شرطو  .أن
يكون الزوج اآلخر من العاممين بالجيات الحكومية والقطاعين العام واألعمال العام وال
تقل مدتيا عن ستة أشير  .م  52من الالئحة .
( الطعن رقم  11191لسنة  21ق  -جمسة ) 4235/8/4

عمل ( إجازة – استقالة )
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القاعدة  - :مفاد نص فى المادة  52من الئحة نظام العاممين بالشركة الطاعنة –
الشركة المصرية لالتصاالت  -قبل تعديميا بالقرار رقم  1151فى  1112 /5 /1أن
الالئحة وا ن منحت الزوج العامل الحق فى إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج اآلخر
المسافر إلى الخارج إال أنيا اشترطت أن يكون الزوج اآلخر من العاممين بإحدى
الجيات التى ترخص بالسفر لمخارج وىى الجيات الحكومية والقطاعان العام
واألعمال العام حيث ال يكون ىناك ترخيص بذلك لمعاممين بالقطاع الخاص أو
األعمال الحرة  ،وأن تكون مدة اإلجازة لممرخص لو بالسفر لمخارج ال تقل عن ستة
أشير  ،وا ذ خمت األوراق من أن المطعون ضده قدم لمحكمة الموضوع دليال عمى
عمل زوجتو فى إحدى الجيات سالفة الذكر وأن تمك الجية منحتيا إجازة لمسفر
لمخارج لمدة ال تقل عن ستة أشير  ،فإن رفض الطاعنة منح و إجازة لمرافقتيا
واكتفائيا – تيسي ار عميو – بمنح و إجازة خاصة لمدة ثالثة شيور تنتيى فى
 1112 /1 /11لتدبير أمر عودتو لمبالد يكون متفقا وصحيح القانون والالئحة .
رررررررررررررررررررر

استقالة
" نظاما استقالة العاممين بشركات قطاع األعمال العام "

()2
الموجز  :االستقالة العادية  .تنعدم فييا سمطة الشركة لوقوعيا بقوة القانون بانقضاء ثالثين يوما من
تاريخ تقديميا دون قبوليا صراحة  .شرطو  .عدم تعميقيا عمى شرط أو اقترانيا بقيد  .االستقالة
التعويضية  .ماىيتيا  .لجية العمل قبوليا أو رفضيا  .عمة ذلك  .المادتان  111 ، 21من الالئحة .

( الطعن رقم  92لسنة  21ق – جمسة ) 4234/32/43
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عمل ( استقالة )

القاعدة  -:مؤدى النص فى المادتين  112و  111من الئحة العاممين بالشركة الطاعنة
والصادرة نفاذا لحكم المادة  1/11من قانون شركات قطاع األعمال العام رقم 111
لسنة  1991أن نظام العاممين المذكور تضمن نظامين مختمفين الستقاالت العاممين
األولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة  21من الالئحة التنفيذية لمقانون سالف اإلشارة
إليو الصادرة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم  1591لسنة  1991والثانية استقالة
تعويضية لتشجيع العمال عمى ترك الخدمة خاصة فى حاالت العمالة الزائدة ففى الحالة
األولى تنعدم سمطة الشركة الطاعنة فى رفض االستقالة إذ إنيا إذا لم تقبل االستقالة
صراحة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديميا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء ىذه
المدة مادامت غير معمقة عمى شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تممكو الطاعنة ىو إرجاء
االستقالة لمدة أسبوعين الحقين عمى الثالثين يوما المذكورة إذا رأت احتياجيا لمعامل
طالب االستقالة النجاز أو تصفية بعض األعمال الموكولة إلييا  ،أما الحالة الثانية وىى
االستقالة التعويضية طبقا لممادة  111من الالئحة فيتعين عمى العامل لكى يستفيد
بالمزايا المقررة فى المادة المذكورة أن يتقدم بطمب استقالة صريح يطمب تطبيق حكم ىذه
المادة ومنحو التعويضات المالية المقررة فييا  ،وتكون إجابتو لطمبو مرىونة بموافقة
الطاعنة  ،فإذا رفضت االستقالة فإن عالقة العمل تظل قائمة وال تقع االستقالة بقوة
القانون كما ىو الحال فى الحالة األولى  ،وىى صورة من صور االستقالة المعمقة عمى
شرط حيث ال تعتبر االستقالة مقبولة مادامت جية العمل لم تجب العامل لطمبو .
" أثر إنياء الخدمة بالستقالة العادية لمعاممين بقطاع األعمال العام "

)(2
الموجز  -:إنياء خدمة المطعون ضده باالستقالة العادية  .م  21من الالئحة التنفيذية لقانون قطاع
األعمال العام  .مؤداه  .عدم أحقيتو فى المطالبة بالمزايا المقررة بالمادة  111من الالئحة  .قضاء
الحكم المطعون فيو بأحقية المطعون ضده فى التعويض  .خطأ  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  ;8لسنة  :4ق – جمسة ) 4234/32/43

عمل ( استقالة – أقدمية )
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القاعدة  - :إذ كان الثابت من األوراق أن المطعون ضده تقدم بطمب استقالة
لمشركة الطاعنة فى  1112 / 11 / 2أعقبيا بإق رار منسوب صدوره إليو لم يطعن
عميو بثمة مطعن قانونى ينال من حجيتو قبمو أورد فيو أن استقالتو عادية وغير
مسببة ألى سبب من األسباب وليست وفق نص المادة  111من الالئحة وأن
االستقالة لم تعمق عمى أى شرط ووافقت الطاعنة عمى قبول تمك االستقالة عمى
ىذا األسا س وأصدرت ق رارىا رقم  112لسنة  1112بقبول االستقالة وا نياء
خدمة المطعون ضده وىو ما يجعل منيا مجرد استقالة عادية طبقا لحكم
المادة  21من الالئحة التنفيذية لقانون قطاع األعمال العام الصاد رة بق رار
رئيس مجمس الوزراء رقم  1591لسنة  1991والمادتين  112 ، 112من
الئحة نظام العاممين بالشركة الطاعنة  ،ومن ثم ال يحق لو مطالبة الطاعنة
بصرف تمك الم زايا المنصوص عمييا فى المادة  111المذكورة  .وا ذ خالف
الحكم المطعون فيو ىذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى التعويض
المقضى بو تأسيسا عمى انطباق الشروط الواردة فى المادة  111من الالئحة
وميد را حجية اإلق رار الصادر فيو وطمب االستقالة وما تضمنتو من قبول عدم
انطباق تمك المادة وموافقة الطاعنة عمى ذلك فإنو يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
رررررررررررررررررررر

أقدمية
"ضم مدة الخدمة العسكرية بعد استقالة زميل التخرج أو المؤىل "

)(9
الموجز  -:ضم مدة الخدمة العسكرية لمعامل المجند  .م  11ق  112لسنة  . 1921شرطو  .عدم أسبقيتو
لزميمو فى التخرج المعين معو بذات قرار التعيين السابق عميو فى الترتيب لحصولو عمى درجات

عمل ( أقدمية )
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أعمى بذات المؤىل الدراسى  .ال ينال من ذلك استقالتيا والتحاقيا بقرار تعيين جديد  .عمة ذلك  .النحسام
الوضع الوظيفى لممجند بتاريخ التعيين مع الزميل  .مخالفة الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .خطأ .

( الطعن رقم  658لسنة  92ق – جمسة ) 4235/8/38
القاعدة  -:إذ كان البين من األوراق ومن التدرج الوظيفى لممسترشد بيا ....... /
المرفق بتقرير الخبير – أنيا زميمة المطعون ضده فى التخرج ومعينة معو بالشركة
الطاعنة فى ذات القرار وحاصمة عمى درجات نجاح فى ذات مؤىمو الدراسى أعمى فيو
وسابقة عميو فى الترتيب فى قرار التعيين  ،ومن ثم فتعد قيدا عميو فى مفيوم المادة 11
سالفة الذكر  ،إذ سيترتب عمى ضم مدة خدمتو العسكرية أسبقيتو فى األقدمية عمى
أقدميتيا  ،وال ينال من ذلك استقالتيا  ،إذ العبرة فى االعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين
حيث ينحسم بو الوضع الوظيفى لممجند وال يجوز من بعد إعادة النظر فيو استنادا
النتياء خدمة زميل التخرج  ،واذ خالف الحكم المطعون فيو ىذا النظر وقضى بتأييد
الحكم االبتدائى فيما قضى بو من أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمتو العسكرية
إلى مدة خدمتو لدى الطاعنة  ،وما يترتب عمى ذلك من آثار بمقولة أن المسترشد بيا
استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صمتيا بيا وأنو ال يمكن اعتبارىا زميمة بعد
استقالتيا والتحاقيا بقرار تعيين جديد بعمل آخر فى جية أخرى فإنو يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .
رررررررررررررررررررر

47

عمل ( بدلت )

(ب)
بدلت
" قواعد صرف بدل التمثيل لمعاممين بالقطاع العام "

) ( 11
الموجز  -:بدل التمثيل  .حق تقريره لمجمس إدارة شركة القطاع العام  .شرطو  .وجوب التقيد
بالقواعد العامة التى يقررىا رئيس مجمس الوزراء فى ىذا الشأن واعتماد الوزير المختص الذى لو

وقف صرف بدل التمثيل أو جزء منو  .مخالفة الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .خطأ  .عمة ذلك .
المادتان  11/11 ، 1من مواد اصدار ق  92لسنة  1921والمادة  11من ق  12لسنة 1922
والمادة الخامسة من قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  1221لسنة . 1922

( الطعن رقم  ;77لسنة  89ق – جمسة ) 4234/32/32
القاعدة  -:مفاد النص في المواد  12 ، 11 / 11 ، 1من مواد إصدار القانون رقم
92لسنة  1921بإصدار قانون في شأن ىيئات القطاع العام وشركاتو والمادة  11من
نظام العاممين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  12لسنة  1922يدل عمى أن
المشرع وان ناط بمجمس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف
حددىا  ،وىي باإلضافة إلى رئيس مجمس اإلدارة وأعضاء مجمس اإلدارة المعينين
بالوظائف العميا والوظائف الرئيسية األخرى التي يحددىا مجمس اإلدارة وتحديد فئة ىذا
البدل بما ال يجاوز  ٪51من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجمس اإلدارة إال أنو قيد حق
مجمس اإلدارة في تقرير ىذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررىا رئيس
مجمس الوزراء في ىذا الشأن  ،واعتماد الوزير المختص بصفتو رئيسا لمجمعية العمومية
لمشركة طبقا لنص المادة  12من القانون رقم  92لسنة  .لما كان ذلك  ،وكان قرار رئيس
مجمس الوزراء رقم  1221لسنة  1922في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل
بالقطاع

العام

لشاغمي

وظائف

الفئات-1

الممتاز-1

العالية

-1

األولى

عمل ( بدلت – بطالن )
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 -1الثانية من بين المعينين من أعضاء مجمس اإلدارة قد أعطى الوزير المختص في
مادتو الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كمو أو جزء منو لو اعترى الوحدة
االقتصادية طارئ خالل السنة المالية أثر عمى إمكانياتيا المادية وفى مدى تحقيق
أىدافيا  .لما كان ذلك  ،وكان البين من األوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيسا
لممجمس االستشارى المشكل إعماال لممادة  11من القرار الجميورى رقم  91لسنة 1925
قد أصدر ق ار ار بتاريخ  1922/1/11بحظر صرف بدل تمثيل لشاغمى وظائف الدرجة
األولى بالنسبة لمن يرقى بعد ىذا التاريخ  .وأن المطعون ضدىم قد شغل كل منيم
وظيفة مدير إدارة بالدرجة األولى بعد التاريخ المذكور فإنيم ال يستحقون ذلك البدل  ،واذ
خالف الحكم المطعون فيو ىذا النظر وانتيى إلى أحقية المطعون ضدىم لبدل التمثيل
تأسيسا عمى أنو قد تقرر صرفو من مجمس اإلدارة وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان
ال أثر لو في صرف ىذا البدل  ،فإنو يكون أخطأ في تطبيق القانون .
رررررررررررررررررررر

بطالن
" بطالن نص الالئحة الذى يفرق بين العامل المستقيل وغيره فى استحقاق المقابل
النقدى لرصيد اإلجازات "

) ( 11
الموجز :النص فى الالئحة عمى أحقية العامل فى المقابل النقدى لرصيد إجازاتو االعتيادية بحد
أقصى أربعة أشير عند انتياء خدمتو لبموغ السن القانونية أو الوفاة  .مؤداه  .انطوائو عمى حرمان
المستقيل باإلحالة لممعاش المبكر منيا  .أثره  .بطالن ما تضمنو النص ضمنيا بطالنا مطمقا  .عمة

ذلك  .عدم جواز التفرقة بين العامل المستقيل وغيره مادام كل منيم أدى العمل خالل اإلجازة .

( الطعن رقم  6::لسنة  :2ق  -جمسة ) 4235/6/43

عمل ( بطالن )
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القاعدة  -:إذ كان النص فى الالئحة عمى أنو ( فى نياية الخدمة لبموغ السن القانونية
أو الوفاة يحق لمعامل صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتو االعتيادية المرحمة خالل مدة
الخدمة بحد أقصى أربعة أشير  ) .......وان كان ينطوى ظاىريا عمى حرمان العامل
المستقيل باإلحالة لممعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاتو  ،إال أنو لما كان األجر
المقرر بنص ىذه المادة عن أربعة أشير إنما يقابل عمل أداه العامل فال يجوز –
واعماال لقاعدة المساواة – التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاممين مادام كل منيم
قد أدى ىذا العمل خالل مدة اإلجازة المذكورة أيا كان سبب عدم استعماليا  ،ومن ثم تعد
الالئحة فيما تضمنتو ضمنا من حرمان المستقيل من ىذا المقابل باطمة بطالنا مطمقا .
" بطالن نص الالئحة الذى يتضمن تميي از تحكميا بين أصحاب المراكز المتحدة "

) ( 11
الموجز  -:النص في المادة  12من الئحة الشركة الطاعنة عمى سريانيا عمى من حصل عمى مؤىل أو
مؤىل أعمى بعد العمل بأحكاميا  .تضمنو تميي از تحكميا منييا عنو قانونيا ودستوريا بين أصحاب المراكز
المتحدة  .إعادة تعيين من حصل عمى مؤىل أعمى بعد العمل بأحكاميا وضم نصف مدة خدمتو السابقة

بالمؤىل المتوسط  .مؤداه  .حرمان من حصل عمى المؤىل قبل العمل بيا من الميزتين  .صيرورة األحداث

أقدم في الدرجة  .أثره  .وجوب القضاء ببطالن النص سالف البيان  .التزام الحكم المطعون فيو ىذا النظر .
صحيح .

( الطعن رقم ; 63لسنة  92ق -جمسة ) 4234/6/43
القاعدة  -:إذ كان نص المادة  12من الئحة نظام العاممين المشار إلييا فيما نصت عميو

من سريان عمى من حصل عمى مؤىل أعمى بعد العمل بيذه الالئحة قد تضمن تميي از تحكميا
منييا عنو قانونا ودستو ار بين أصحاب المراكز المتحدة  ،إذ يستفيد من حصل عمى المؤىل
األعمى بعد العمل بأحكاميا بإعادة تعيينو وضم نصف مدة خدمة المؤىل المتوسط إلى
أقدمية الدرجة المعين عمييا  ،بينما يحرم من أعيد تعيينو قبميا بالمؤىل
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األعمى من ضم نصف مدة خدمتو طبقا لمقواعد السارية عند إعادة التعيين  ،ويحرم من
حصل عمى المؤىل قبميا ولم يكن قد أعيد تعيينو من الميزتين  ،إعادة التعيين وضم نصف
مدة الخدمة  ،وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية لمجميع وتساوييم فى العناصر المكونة
ليا وىو ما يترتب عميو أن يصبح األحدث أقدم فى الدرجة  ،واألقدم أحدث منو فييا وىى أسوأ
صور التمييز التحكمى المنيى عنو واىدار لممراكز القانونية لمعاممين فى نطاق األقدميات ،
مما يتعين القضاء ببطالن نص المادة  12من الئحة نظام العاممين بالشركة الطاعنة فيما
تضمنتو ( وفى جميع األحوال يسرى ذلك عمى من حصموا عمى مؤىل أو مؤىل أعمى بعد
العمل بأحكام ىذه الالئحة (  ،وىو ما يترتب عميو استفادة المطعون ضده من ضم نصف
مدة خدمتو بالمؤىل المتوسط واحتفاظو بمرتبو الذى كان يتقاضاه عند إعادة تعيينو بالمؤىل
األعمى فى  ، 1921/2/11واذ التزم الحكم المطعون فيو ىذا النظر فإنو يكون قد صادف
صحيح القانون.
رررررررررررررررررررر

(ت)
تأمينات اجتماعية
" المقصود بصاحب المعاش فى قانون التأمين الجتماعى "

) ( 11
الموجز  :-صاحب المعاش  .مقصوده  .ىو من ربط لو معاش وفقا ألحكام القانون دون من يتوفى أثناء
الخدمة  .وفاتو  .التزام ىيئة التأمينات االجتماعية بأداء نفقات الجنازة لألرامل أو ألرشد األوالد أو أى

شخص قام بصرفيا  .وفاة مورث المطعون ضدىم أثناء خدمتو لدى صاحب العمل  .أثره  .عدم استحقاق

المطعون ضدىم الثالثة األول لنفقات الجنازة  .عمة ذلك  .انحسار لفظ صاحب المعاش عن مورثيم .
مخالفة الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .خطأ ومخالفة لمقانون.

( الطعن رقم  33;4لسنة  89ق – جمسة ) 4234/33/36

عمل ( تأمينات اجتماعية )
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القاعدة  -:مفاد النص فى المادة  111من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون
رقم  29لسنة  1925يدل عمى أن ىيئة التأمينات االجتماعية ال تمتزم بأداء نفقات
الجنازة لمن أشار إلييم النص إال عند وفاة صاحب المعاش  ،وكان المقصود بصاحب
المعاش  -وعمى ما جرى بو قضاء محكمة النقض  -ىو من ربط لو معاش وفقا ألحكام
القانون فيخرج عن مدلولو العامل الذى يتوفى أثناء الخدمة  .لما كان ذلك  ،وكان الثابت
فى الدعوى أن مورث المطعون ضدىم الثالثة األُول توفى أثناء خدمتو لدى صاحب
العمل  -المطعون ضده الرابع  -ومن ثم فإن لفظ صاحب المعاش ينحسر عنو  ،إذ لم
يكن قد ربط لو معاش قبل وفاتو فى  1991/1/12فإن المطعون ضدىم الثالثة األُول
ال يستحقون نفقات الجنازة  .وا ذ خالف الحكم المطعون فيو ىذا النظر فإنو يكون قد
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقو .
" انتياء المعاش بوفاة المستحق لو "

) ( 36
الموجز  -:الحق فى المعاش ينتيى بوفاة مستحقو وال ينتقل باإلرث  .عمة ذلك  .كونو حقا شخصيا
ال تركة  .ثبوت صرف والدة المطعون ضدىا لمعاش زوجيا كمستحقة لو وفقا لمقانون  111لسنة
 1921دون المطعون ضدىا التى لم تستحق معاش عن والدىا  .مؤداه  .انتياء المعاش بوفاة

المستحقة وال ينتقل باإلرث البنتيا  .مخالفة الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .خطأ .

( الطعن رقم  3394لسنة  8:ق  -جمسة ) 4234/34/48
القاعدة  -:النص فى المادة  15من القانون رقم  111لسنة  1921بإصدار قانون نظام
التأمين االجتماعى الشامل يدل عمى أن المشرع حدد الحاالت التى ينتيى فييا حق
المستحق فى المعاش ومن بينيا الوفاة  ،فإذا توفى المستحق انتيى استحقاقو لممعاش فال
ينتقل باإلرث إلى أحد آخر  ،ذلك ألن معاش المستحق حق شخصى وال يعتبر تركة .
لما كان ذلك  ،وكان الثابت باألوراق أن والدة المطعون ضدىا لم تكن صاحبة
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معاش أو مؤمن عمييا وانما كانت تصرف معاش زوجيا – والد المطعون ضدىا –
كمستحقة وفقا ألحكام القانون رقم  111لسنة –  1921دون المطعون ضدىا التى لم
تستحق معاشا عن والدىا – وقد توفيت بتاريخ  1922/11/15من ثم ينتيى استحقاقيا
لممعاش  ،وال ينتقل باإلرث إلى المطعون ضدىا فال تستحق معاشا عنيا  .واذ خالف
الحكم المطعون فيو ىذا النظر وقضى لممطعون ضدىا بالمعاش عن والدتيا فإنو يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون.
" التعويض اإلضافى المستحق عند وفاة المؤمن عميو "

) ( 37
الموجز  -:التعويض اإلضافى المستحق عند وفاة المؤمن عميو  .توزيعو عمى ورثتو الشرعيين طبقا
لقواعد اإلرث المبينة بق  22لسنة  . 1911الزمو  .عدم صرفو لغير الورثة الشرعيين ما لم يكن قد
حدد قبل وفاتو مستفيدين آخرين  .ثبوت انحصار إرث المؤمن عميو فى والديو دون تحديد مستفيدين

آخرين بمبمغ التعويض  .مؤداه  .قضاء الحكم المطعون فيو بأحقية اإلخوة واألخوات بمبمغ التعويض
.خطأ .

( الطعن رقم  33;4لسنة  89ق  -جمسة ) 4234/33/36
القاعدة  -:مؤدى نص المادة  112من قانون التأمين االجتماعى رقم  29لسنة 1925

المعدل بالقانونين رقمى  15لسنة  91 ، 1922لسنة  1921أن التعويض اإلضافى
المستحق عند وفاة المؤمن عميو يتعين توزيعو عمى ورثتو الشرعيين طبقا لقواعد اإلرث

المبينة بالقانون رقم  22لسنة  1911ما لم يكن قد حدد قبل وفاتو مستفيدين آخرين فيصرف
إلييم مبمغ التعويض  ،وكان الثابت فى األوراق – وعمى ما سجمو تقرير الخبير – وفقا لما جاء
بإعالم تحقيق وفاة ووراثة المرحوم  ........ /انحصار إرثو فى والديو  ،وخمت األوراق مما
يثبت أن المؤمن عميو قد حدد قبل وفاتو مستفيدين آخرين يصرف إلييم مبمغ التعويض  ،فإن
الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيو إذ قضى بأحقية اإلخوة واألخوات لمبمغ التعويض
اإلضافى فإنو يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
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" شروط استحقاق المعاش وفقا لقانون التأمين الجتماعى لمعاممين المصرين بالخارج "

( ) 38
الموجز  -:انتياء عمل المطعون ضدىما بدولة اليونان قبل بموغيما سن المعاش وكانت مدة اشتراكيما
شير  .مؤداه  .عدم استحقاقيما معاشا عن تمك المدة  .المادتان  12و  12ق
فى التأمين أقل من  111ا

51لسنة  1922بشأن التأمين االجتماعى لمعاممين المصريين بالخارج المعدل بق  11لسنة . 1921

أثره  .استحقاقيما تعويضا من دفعة واحدة إذا توافرت شروطو  .قضاء الحكم المطعون فيو بأحقيتيما فى

ضم مدة اشتراكيما سالفة البيان إلى مدة اشتراكيما بالداخل التى استحقا عنيا معاشا مبك ار واستحقاقيما
معاشا عن المدتين وفقا لممادتين  11 ، 19ق  29لسنة  . 1925خطأ .

( الطعن رقم  933لسنة  89ق – جمسة ) 4234/33/6
القاعدة  -:إذ كانت المادة  12من القانون رقم  51لسنة  1922بشأن التأمين االجتماعى
لمعاممين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم  11لسنة  1921تقضى " بأنو إذا انتيى

عمل المؤمن عميو أو أوقف انتفاعو بالتأمين قبل بموغ السن وكانت مدة اشتراكو فى التأمين
شير استحق تعويضا من دفعة واحدة  ، " .....والنص فى المادة  12من
أقل من  111ا
ذات القانون عمى أن " تدخل مدة االشتراك التى أدى المؤمن عميو اشتراكا عنيا وفقا لمقانون
29لسنة  1925بإصدار قانون التأمين االجتماعى أو وفقا لمقانون  91لسنة 1925
بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لمقوات المسمحة أو وفقا لمقانون  112لسنة
 1922فى شأن التأمين االجتماعى عمى أصحاب األعمال ومن فى حكميم ضمن مدة
االشتراك فى ىذا التأمين  ،وتحدد قواعد ضم المدد المشار إلييا وكيفية حسابيا فى المعاش
بقرار من رئيس الجميورية بناء عمى عرض وزير التأمينات  ، " .....واذ صدر نفاذا لذلك
قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم  21لسنة  1922فى شأن القواعد التى تتبع فى
حاالت االنتقال بين أنظمة التأمين االجتماعى ونص فى مادتو الرابعة عمى أنو

" إذا

كان المؤمن عميو صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكو السابقة عمى مدة اشتراكو فى
القانون األخير فتسوى حقوقو وفقا لما يأتى  : 1إذا لم تتوافر الشروط المطموبة الستحقاق

54
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المعاش عن مدة االشتراك األخير استحق عنيا تعويضا من دفعة واحدة "  .لما كان ذلك ،
وكان الثابت من األوراق أن المطعون ضدىما صاحبا معاش عن مدتى اشتراكيما السابقة
عمى مدة اشتراكيما فى القانون األخير وانتيى عمميما بدولة اليونان قبل بموغيما السن
شير ولم تتوافر الشروط المطموبة
ا
وكانت مدة اشتراكيما فى التأمين أقل من 111
الستحقاقيما المعاش عن مدة االشتراك األخير – وفقا لما انتيى إليو الخبير المنتدب أمام
محكمة أول درجة – ومن ثم فإنيما ال يستحقان عنيا سوى تعويضا من دفعة واحدة إذا ما
توافرت شروطو  ،واذ خالف الحكم المطعون فيو ىذا النظر وقضى بأحقيتيما فى ضم مدة
اشتراكيما عن عمميما باليونان إلى مدة اشتراكيما السابقة بالداخل التى استحقا عنيا معاشا
مبك ار واستحقاقيما معاشا عن المدتين طبقا لممادتين  11 ، 19من القانون رقم  29لسنة
1925فإنو يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
" زيادة المعاش بموجب القانون رقم  52لسنة  3;;4والغاء الزيادات السابقة عميو "

) ( 39
الموجز  -:الغاء زيادة المعاشات المنصوص عمييا بالقوانين  2لسنة  21 ، 1922لسنة 21 ، 1921
لسنة  112 ، 1921لسنة  1921بالقانون  11لسنة  1991المنطبق عمى المعاشات المستحقة بعد
 . 1991/2/1مؤداه  .استحقاق المطعون ضدىم الثالثو األول الزيادة المقررة بالقانون األخير لنشوء

حقيم فى الزيادة بتاريخ  . 1991/1/1استناد الحكم المطعون فيو ومن قبمو الحكم االبتدائى لتقرير الخبير
المنتيى إلى حساب الزيادة فى المعاش بالقوانين الممغاة  .خطأ .

( الطعن رقم  33;4لسنة  89ق – جمسة ) 4234/33/36
القاعدة  -:مؤدى النص فى المادة  12من القانون رقم  21لسنة  1921بزيادة المعاشات ،

وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى والمادة  2من القانون رقم  11لسنة 1991
زيادة المعاشات  ،وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى أن أحكام الزيادات
المنصوص عمييا بالقوانين أرقام  2لسنة  1922و  21لسنة  1921و  21لسنة 1921
و  112لسنة  1921قد أُلغيت بموجب القانون رقم  11لسنة  1991بزيادة المعاشات ،
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وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى  ،وحمت محميا الزيادة المنصوص عمييا
بالقانون سالف الذكر ومقدارىا  ٪ 15من المعاش بحد أدنى عشرون جنييا شيريا وبحد
أقصى خمسة وثالثون جنييا شيريا  ،وتطبق عمى المعاشات المستحقة بعد . 1991/2/1
لما كان ذلك  ،وكان الثابت باألوراق وتقرير الخبير أن تاريخ نشوء حق المطعون ضدىم
الثالثة األُول إعماال لحكم القانون رقم  29لسنة  ، 1925ىو  1991/1/1وىو تاريخ الحق
عمى العمل بالقوانين المشار إلييا آنفا والتى أُلغيت بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم
11لسنة  1991ومن ثم يستحقون إضافة الزيادة المقررة بالقانون األخير  .واذ كان الخبير
المنتدب قد انتيى فى تقريره إلى أن المعاش المستحق دون ىذه الزيادات مقداره  12جنييا
شيريا  ،فإنو وبإضافة الزيادة المقررة بالقانون رقم  11لسنة  1991يكون المعاش المستحق
مقداره  15جنييا شيريا اعتبا ار من  1991/1/1وليس 21ر 11جنييا  ،كما انتيى إليو
الخبير فى تقريره  .واذ خالف الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيو ىذا النظر واعتد
فى حساب معاش المطعون ضدىم الثالثة األُول بالزيادات المقررة بالقوانين أرقام  2لسنة
1922و  21لسنة  1921و  112لسنة  1921أخذا بتقرير الخبير فإنو يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .
رررررررررررررررررررر

ترقية
" الترقية الخاطئة "

) ( 3:
الموجز  -:الترقية الخاطئة  .ال تكسب أحدا حقا جواز سحبيا فى أى وقت  .شرطو  .استبيان
خطأىا ومخالفتيا لما أوجبو القانون  .مؤداه  .قضاء المحكمة التأديبية بمجازاة المطعون ضده بخصم

شيرين من راتبو  .مانع لمترقية  .سحب الشركة الطاعنة قرار الترقية السابق عمى الجزاء  .صحيح  .عمة
ذلك.

( الطعن رقم  36;4لسنة  93ق  -جمسة ) 4235/7/:
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القاعدة  -:المقرر أن الترقية الخاطئة ال تكسب أحدا حقا  ،ويجوز سحبيا فى أى وقت
متى استبان خطأىا ومخالفتيا لما أوجبو القانون  ،إذ ليس ىناك حق مكتسب فى ىذه
الحالة يمتنع المساس بو إذ كان الثابت باألوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت فى
 1999/1/11القرار اإلدارى رقم  21لسنة  1999بترقية المطعون ضده إلى الدرجة
األولى اعتبا ار من  1999/1/1وقت أن كان عند إجراء حركة الترقيات فى ذلك التاريخ
ممنوعا من الترقية بسبب إحالتو إلى المحاكمة التأديبية مما يعد مانعا من النظر فى أمر
الترقية  ،واذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاتو بخصم شيرين من راتبو فإن قرار الطاعنة
رقم  1111فى  1999/2/5بسحب ىذه الترقية الخاطئة يكون قائما عمى سند من
القانون  ،وال وجو لمتحدى بأن ىذا اإللغاء قد وقع بعد صدور الترقية مما أوجد لممطعون
ضده وضعا يكون من حقو اإلبقاء عميو  ،ذلك أن تأخير تطبيق القاعدة القانونية ال
ُيكسب أحدا حقا وال يصيبيا بتعطيل أو زوال.
" ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب بالقطاع العام "

) ;( 3
الموجز  -:ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب بشركة مصر الوسطى لمغزل والنسيج  .ضابطو .
عودتو قبل ستة أشير من تاريخ الترقية  .اقتصاره عمى الترقية باالختيار  .م  112من الالئحة .

مؤداه  .قضاء الحكم المطعون فيو برفض طمب الطاعن الترقية إلى الدرجة الرابعة استنادا إلى المادة
سالفة البيان  .خطأ  .عمة ذلك.

( الطعن رقم  796لسنة  92ق  -جمسة ) 4235/8/38
القاعدة  -:إذ كان الثابت باألوراق أن المطعون ضدىا قد وضعت فى المادة  112من
الئحتيا ضابطا يمنع ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب إال إذا عاد قبل ستة أشير
من تاريخ الترقية  ،وأن ىذا الضابط قاصر عمى الترقية باالختيار وفقا لصريح نص تمك
المادة  ،واذ قضى الحكم المطعون فيو برفض دعوى الطاعن بمقولة أنو كان فى إجازة
بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات محل التداعى فى  1922/1/1إعماال

عمل ( ترقية – تدريب العامل )
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لنص المادة  112من الئحة المطعون ضدىا مع أن البين باألوراق – وعمى ما سجمو
تقرير الخبير – أن الطاعن يطالب بالترقية إلى الدرجة الرابعة فى  1922/1/1باألقدمية
والتى ال يطبق عمييا نص تمك المادة وال شأن ليا بالضابط الذى وضعتو الخاص بالترقية
باالختيار فقط وىو ما حجبو عن بحث شروط الترقية باألقدمية إلى تمك الدرجة فى
الطاعن واستظيار استيفائو ليا من عدمو مما يعيبو بالخطأ فى تطبيق القانون .
رررررررررررررررررررر

تدريب العامل
" شروط استرداد جية العمل مصروفات تدريب العامل "

) ( 42
الموجز  -:تدريب العامل بالشركة الطاعنة بالداخل أو الخارج  .مؤداه  .التزامو باالستمرار في العمل
مدة ال تقل عن سنة في الحالة األولى وسنتين في الثانية  .اإلخالل بيذا االلتزام  .أثره  .أحقيتيا في
استرداد المصروفات التى تحممتيا في تدريبو شاممة بدل السفر واالنتقال .

( لطعن رقم  7:6:لسنة  :4ق – جمسة ) 4235/5/39
القاعدة  -:مفاد النص فى المادتين  25 ، 21من الئحة الشركة الطاعنة  -شركة
ضمان مخاطر االئتمان المصرفى لممشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل عمى أنو إذا
قامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لدييا فى الداخل أو فى الخارج فإنو يمتزم باالستمرار
فى العمل لدييا لمدة ال تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب فى
الداخل وسنتان إذا كان التدريب فى الخارج  ،فإذا أخل بيذا االلتزام كان لمشركة الحق فى
استرداد كافة المصروفات التى تحممتيا فى التدريبات شاممة بدل االنتقال وبدل السفر.
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عمل ( دستور )

(د)
دستور
" مناط قانونية نص الالئحة أو الق ارر "

( ) 43
الموجز  -:تقدير قانونية الئحة أو قرار  .مناطو  .اختالف أو اتفاق النص وأحكام القانون ذو الصمة
والدستور  .تقرير حق معين بأييما  .أثره  .وجوب تضمنو القواعد التى تكفل المعاممة المتساوية

ألصحاب المراكز القانونية المتماثمة  .عمة ذلك  .إعالء لمبدأ المساواة .

( الطعن رقم  4269لسنة  96ق – جمسة ;) 4235/7/3
القاعدة  -:إذ كانت العبرة فى تقدير قانونية نص فى الئحة أو قرار ىى باختالف أو
اتفاق النص مع أحكام القانون ذات الصمة بو أو أحكام الدستور  ،وعمى ذلك إذا قرر
نص بأييما حقا معينا تعين أن يتضمن القواعد التى تكفل المعاممة المساوية ألصحاب
المراكز القانونية المتماثمة  ،إذ ال يسوغ أن يعطى ىذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى
المراكز المتحدة إعالء لمبدأ المساواة الذى حرص الدستور والقوانين عمى جعمو قاعدة
أساسية منعا لمتفرقة التحكمية بينيم.
رررررررررررررررررررر

عمل ( عقد عمل )
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(ع)
عقد العمل
" أثر اعتقال العامل أو حبسو عمى تنفيذ عقد العمل "

) ( 44
الموجز  -:اعتقال العامل أو حبسو  .قوة قاىرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال  .مؤداه  .وقف العقد
مؤقتا لحين انتياء االعتقال أو الحبس دون انفساخو  .قيام الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل

النقطاعو عن العمل عمى الرغم من عمميا بحبسو بموجب حكم قضائى  .أثره  .قرار الفصل مشوب
بالتعسف  .التزام الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .صحيح .

( الطعن رقم  3332لسنة  89ق – جمسة ) 4234/34/48
القاعدة  -:المقرر  -فى قضاء محكمة النقض  -أن اعتقال العامل أو حبسو يعتبر قوة
قاىرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال ويترتب عميو وقف العقد مؤقتا لحين انتياء االعتقال
أو مدة الحبس دون انفساخو  .لما كان ذلك  ،وكانت الشركة الطاعنة ال تمارى فى أن
المطعون ضده كان محبوسا لمدة ستة أشير عمى ذمة قضية أتيم فييا بتقاضى مبالغ
خارج نطاق عقد العمل وأن غيابو عن العمل كان ليذا السبب  .وكان الثابت باألوراق أن
الطاعنة عممت بيذا العذر أثناء تحقيق مكتب العمل المختص فى الشكوى المقدمة من
المطعون ضده  ،ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصمو من العمل عمى سند من انقطاعو عن
العمل رغم إنذاره خالل المدة الموجبة إلنياء خدمتو بالرغم من أن الغياب كان بسبب
عذر خارج عن إرادتو وىو حبسو بموجب حكم قضائى  ،فإن قرارىا بفصمو من العمل
يكون مشوبا بالتعسف  ،وال يغير من ذلك ما تثيره الطاعنو من أن حبس المطعون ضده
عمى ذمو القضية سالفة الذكر يبيح ليا فصمو من العمل باعتبارىا من القضايا الماسة
بالشرف ألن فصميا لممطعون ضده كان بسبب االنقطاع عن العمل وليس بسبب ارتكاب
المطعون ضده جريمة مخمة بالشرف واذ التزم الحكم المطعون فيو بيذا النظر فإنو ال
يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقو .

عمل ( فصل العامل )
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(ف)
فصل العامل
" ماىية الخطأ الذى يرتكبو العامل والذى يبرر فصمو "

) ( 45
الموجز  -:فصل العامل الرتكابو خطأ جسيما  .العبرة فيو جسامة الضرر وليس جسامة الخطأ.

( الطعن رقم  :885لسنة  :3ق – جمسة ) 4234/32/9
القاعدة  -:إذ كانت المادة  29من قانون العمل رقم  11لسنة –  1111المنطبق عمى
واقعة الدعوى – قد حظرت فصل العامل إال إذا ارتكب خطأ جسيما  ،واعتبرت من
صور الخطأ الجسيم حالة ما إذا أثبت ارتكاب العامل خطأ نشأت عنو أضرار جسيمة
لصاحب العمل  ،والعبرة فى ىذه الحالة بجسامة الضرر المترتب عمى خطأ العامل
بصرف النظر عن جسامة الخطأ فى ذاتو  ،فأى خطأ يكفى ولو كان يسي ار وال يشترط
فى ىذا الخطأ أى شرط خاص  ،فال يشترط أن يكون فعال عمديا وال أن يكون إخالال
بالتزام جوىرى  ،وال أن يقع من العامل وحده دون أن يشترك معو آخر  ،فجسامة الخسارة
ىى التى يعول عمييا القاضى فى رقابتو لمشروعية الفصل من عدمو .
" سمطة صاحب العمل فى تقدير جسامة خطأ العامل "

) ( 46
الموجز  -:ثبوت خطأ المطعون ضده بعدم قيامو بفصل التيار الكيربائى عن األكشاك محل الصيانة
نتج عنو وفاة المجنى عميو  .اعتباره ضر ار جسيما لحق بصاحب العمل يبرر فصل العامل سواء وقع
منو وحده أو ساىم معو غيره فيو  .مخالفة الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .خطأ وفساد فى االستدالل
.عمة ذلك  .ذلك .

( الطعن رقم  :885لسنة  :3ق جمسة ) 4234/32/9

عمل ( فصل العامل – محاماه )
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القاعدة  - :إذ كان الثابت باألوراق أن المطعون ضده قد أخطأ بعدم قيامو بفصل
التيار الكيربائى عن األكشاك محل الصيانة مما نتج عنو وفاة المجنى عميو
سالف الذكر  ،وا ذ كانت ىذه الوفاة تعد ضر ار جسيما لحق بصاحب العمل لتحممو
تبعاتيا وما ترتب عمييا من حقوق لورثة المتوفى فإن ما قارفو المطعون ضده يعد
خطأ جسيما يبرر فصمو سواء وقع منو وحده أو ساىم معو غيره  ،وا ذ خالف الحكم
المطعون فيو ىذا النظر  ،وأيد الحكم االبتدائى فى قضائو برفض الدعوى أخذا بما
انتيى إليو الخبير فى تقريره من أن المطعون ضده لم يرتكب ىذا الخطأ وحده بل
شاركو فيو غيره ورتب عمى ذلك نفى وصف الجسامة عنو  ،دون نظر إلى جسامة
الضرر المترتب عميو فإنو يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابو الفساد فى
االستدالل .
رررررررررررررررررررر

(م)
محاماة
" أثر اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة "

) ( 47
الموجز  :اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتياء عالقتو بالوظيفة  .حظر قبولو
الوكالة ضد الجية التى كان يعمل بيا خالل الثالث سنوات التالية النتياء عالقتو بيا  .م  22ق
المحاماة  12لسنة  . 1921مخالفة ذلك  .أثره  .مساءلة المحامى تأديبيا دون تجريد العمل الذى قام

بو من آثاره القانونية متى تم وفقا لألوضاع القانونية  .قضاء الحكم المطعون فيو برفض الدفع
ببطالن صحيفة الدعوى المبتدأة لتوقيعيا من محام محظور عميو توقيعيا  .صحيح .

( الطعن رقم  36;3لسنة  92ق – جمسة ) 4235/5/5
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عمل ( محاماه – مسائل متنوعة )

القاعدة  -:مفاد نص المادة  22من قانون المحاماة الصادر برقم  12لسنة  1921بما
جرى عميو من أنو ال يدل عمى أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى
يقوم بو المحامى الذى كان يعمل بالجيات الواردة فى النص وذلك خالل الثالث سنوات
التالية النتياء عالقتو بيا  ،بل يدل عمى أن الخطاب الوارد فيو موجو إلى المحامى مما
يعنى أن إقدامو عمى تمك المخالفة يؤدى إلى مساءلتو تأديبيا وال تستتبع تجريد العمل
الذى قام بو المحامى من آثاره القانونية  ،وال تنال من صحتو متى تم وفقا لألوضاع التى
تطمبيا القانون  ،واذ وافق الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيو ىذا النظر وقضى
برفض الدفع ببطالن صحيفة الدعوى المبتدأة لتوقيعيا من محام محظور عميو توقيعيا
إعماال لنص المادتين 22 ، 22من قانون المحاماة رقم  12لسنة  1921عمى سند من
أن نص المادة  22سالفة الذكر ال يجرد العمل الذى قام بو من صحتو وآثاره القانونية ،
فإنو يكون قد أصاب صحيح القانون.
رررررررررررررررررررر

مسائل متنوعة
" سمطة بنك مصر فى محو جزاءات العاممين بو "

) ( 48
الموجز  -:محو الجزاء الموقع عمى العامل ببنك مصر  .جوازى لمبنك  .لو إرجاؤه إلى تاريخ الحق
عمى المدة المقررة استنادا إلى آراء رؤسائو وما يتوافر من معمومات عن مسمكو العام وفى العمل  .ال
يحده فى ذلك إال عيب إساءة استعمال السمطة  .م  19من الالئحة .

( الطعن رقم  372:لسنة ; 8ق – جمسة ) 4235/4/5
القاعدة  -:مفاد النص في المواد  19 ، 15 ، 11من الئحة البنك الطاعن – بنك

مصر – يدل عمى أن محو الجزاء الموقع عمى العامل أمر جوازى  ،لمبنك الطاعن فمو

عمل ( مسائل متنوعة )
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إرجاؤه إلى تاريخ الحق عمى المدة المقررة استنادا إلى آراء رؤسائو وما يتوافر من
معمومات عن مسمكو العام ومسمكو فى العمل وال يحد البنك فى سمطتو التقديرية ىذه
سوى عيب إساءة استعمال السمطة .
شروط استحقاق مكافأة نياية الخدمة لمعاممين بشركة طمخا لمزيوت والكتان"

) ( 49
الموجز  -:مكافأة نياية الخدمة  .اقتصار صرفيا عمى من بمغ السن القانونية لمتقاعد والعجز والوفاة
.م  112من الالئحة  .مؤداه  .عدم سريانيا عمى اإلحالة لممعاش المبكر باالستقالة  .التزام الحكم

المطعون فيو ىذا النظر  .صحيح .

( الطعن رقم  6::لسنة  :2ق – جمسة ) 4234/6/43
القاعدة  -:إذ كان مفاد نص المادة  112من الئحة نظام العاممين أنيا قصرت صرف
مكافأة نياية الخدمة عمى بموغ السن القانونية وىى السن المقررة لمتقاعد قانونا والعجز
والوفاة  ،وبذلك يكون من أحيل إلى المعاش المبكر باالستقالة من غير المخاطبين بيذا
النص  ،وبالتالى فاقد الحق فى مكافأة نياية الخدمة المنصوص عمييا فيو  ،واذ التزم
الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيو ىذا النظر فإن النعى عميو فى ىذا
الخصوص يكون عمى غير أساس .
" ماىية لوائح العاممين بقطاع األعمال العام والختصاص بمدى دستوريتيا "

) ( 4:
الموجز  -:لوائح العاممين بقطاع األعمال العام  .ال تخرج عن دائرة القانون الخاص  .مؤداه  .عدم
اختصاص المحكمة الدستورية بنظر مدى دستورية أى نص فييا  .أثره  .لقضاء الموضوع ومحكمة
النقض بحث مدى قانونية أو دستورية ذلك النص .

( الطعن رقم ; 63لسنة  92ق – جمسة ) 4234/6/43

عمل ( مسائل متنوعة )
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القاعدة  - :إذ كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر عمى أن لوائح العاممين
بقطاع األعمال العام ال يخرجيا من دائرة القانون الخاص وبالتالى ال تختص
المحكمة بنظر عدم دستورية أى نص فييا ،ومن ثم يكون لقضاء الموضوع
ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية النص سالف االشارة إليو .
" فترات راحة العاممين ل تحتسب فى ساعات العمل الفعمية "

) ;( 4
الموجز  -:التزام جيات العمل بمنح العاممين لدييا فترة أو أكثر لمراحة ال تقل فى مجموعيا عن
ساعة  .عدم حسابيا من ساعات العمل الفعمية  .عمة ذلك  .الستعادة العمال نشاطيم وحيويتيم .

االستثناء  .الجيات التى يجب استمرار العمل فييا دون توقف ألسباب فنية ولظروف التشغيل .
م  111ق  112لسنة . 1921

( الطعن رقم  921لسنة  22ق – جمسة ) 4234/32/43
القاعدة  - :مفاد النص فى المادة  111من القانون رقم  112لسنة  1921بشأن
إصدار قانون العمل والمادتين  1 ، 1من قرار وزير القوى العاممة والتدريب رقم
15لسنة  1921أن المشرع بعد أن أوجب فى الفقرة األولى من المادة  111من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم  112لسنة –  1921المنطبق عمى واقعة
النزاع – عمى جيات العمل منح العاممين لدييم فترة أو أكثر لمراحة ال تقل فى
مجموعيا عن ساعة ال تحسب من ساعات العمل الفعمية وذلك حتى يستعيد
العمال نشاطيم وحيويتيم فيعودوا لمعمل أكثر إقباال عميو  ،استثنى فى الفقرة
الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة  ،عمى النحو المذكور جيات العمل التى
يتحتم فييا ألسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فييا دون توقف فألغى
الراحة بوصفيا سالف الذكر وأحال فى تحديد تمك الجيات واألعمال واألحوال إلى
قرار

يصدر من

وزير

القوى

العاممة

والتدريب

والذى

أصدر بذلك

عمل ( مسائل متنوعة – نقابات )
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القرار رقم  15لسنة  1921ومن بين األعمال التى حددىا األعمال التى يستمر
التشغيل فييا دون توقف مع تناوب العمال فى نظام الثالث ورديات واستعاض عن
أمر الراحة بالسماح لمعمال بتناول المشروبات واألطعمة الخفيفة أثناء دوران عجمة
اإلنتاج .
رررررررررررررررررررر

(ن)
نقابات
" الحماية القانونية لعضو مجمس إدارة المنظمة النقابية "

) ( 52
الموجز  -:عضو مجمس إدارة المنظمة النقابية  .لو الضمانات التى تمكنو من أداء دوره النقابى  .عمة
ذلك  .اختصاص المحكمة التأديبية بمجمس الدولة بوقفو احتياطيا أو تأديبيا  .مخالفة ذلك  .أثره  .البطالن

.م  12ق  15لسنة  . 1922ثبوت أن المطعون ضده كان عضوا بمجمس إدارة المنظمة النقابية بالشركة

الطاعنة عن الدورة النقابية  1112 / 1111وصدور قرار بفصمو فى  1111/2/19إبان عضويتو.

اختصاص المحكمة التأديبية بإلغائو  .قضاء الحكم المطعون فيو باختصاص القضاء العادى  .مخالفة

لمقانون .

( الطعن رقم  359;6لسنة  :4ق – جمسة ) 4235/4/39
القاعدة  - :مفاد النص في الفقرة األخيرة من المادة  11من قانون شركات قطاع
األعمال العام الصادر بالقانون رقم  111لسنة  1991و المادتين  29، 21من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم  112لسنة  1921والواردة في الفصل الخامس
من الباب الثالث منو – والذى انتيت خدمة المطعون ضده في ظمو –
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عمل ( نقابات )

والمادة  12من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم  15لسنة  1922يدل
عمى أن المشرع رغبة منو في تحرير الحركة النقابية من أى قيود إدارية قد تعوق
انطالقيا أو تحد من مسيرتيا أسبغ عمى عضو مجمس إدارة المنظمة النقابية من
الضمانات ما يمكنو من أداء دوره النقابى  ،ومن ىذه الضمانات سمب سمطة
صاحب العمل في وقفو عن العمل احتياطيا أو تأديبيا وكذلك فصمو من العمل
سواء أكان ىذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير ىذا السبب وأسند ذلك إلى
المحكمة التأديبية بمجمس الدولة  ،ويقع أى قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطال ،
وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن عمى ىذا القرار  ،ويمتد اختصاصيا
إلى كل ما يتفرع عنو أو يتصل بو  .لما كان ذلك  ،وكان الثابت من األوراق أن
المطعون ضده كان عضوا بمجمس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن
الدورة النقابية  1112 /1111وصدر قرار فصمو في  1111 /2 /19إبان عضويتو
ليذا المجمس  ،ومن ثم فإن طمبو إلغاء القرار والعودة لمعمل وأجره والتعويض إنما
تختص بالفصل فيو المحكمة التأديبية بالقاىرة  ،وا ذ خالف الحكم المطعون فيو ىذا
النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنيا باختصاص القضاء العادى
فإنو يكون قد خالف القانون.
رررررررررررررررررررر

