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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/018                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/017 

Date: 22 June 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شعبان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

   المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

حكم محكمة ا)مم المتحدة ل=ستئناف رقم ("المدعي") ضد حسام شعبان ھذه دعوى رفعھا  .1

2013-UNAT-363  الذي ثّبتت فيه قرار محكمة ا)ونروا للمنازعات في حكمھا رقم

UNRWA/DT/2012/038/Corr.01. 

  

 الوقائع 

 

رّدت محكمة ا)ونروا للمنازعات دعوى المدعي باعتبارھا  2012أغسطس/آب  21في  .2

 .UNRWA/DT/2012/038/Corr.01غير مستوفية لشروط المقبولية في الحكم رقم 

 

، أصدرت محكمة ا)مم المتحدة ل=ستئناف حكمھا 2013أكتوبر/تشرين ا)ول  17في  .3

2013-UNAT-363  .الذي ثّبتت فيه حكم محكمة ا)ونروا للمنازعات 

 
، رفع المدعي الدعوى الحاضرة يطعن فيھا في حكم المحكمة 2014مايو/أيار  17في  .4

)UNRWA/DT/2012/038/Corr.01( 2013(ئناف توفي حكم محكمة ا)مم المتحدة ل=س-

UNAT-363(  . 

  

  ا"عتبارات

 

لقد درست المحكمة القضية الحاضرة واستنتجت أّن المدعي يطعن في القرار الذي توصلت  .5

والقرار الذي توصلت إليه  UNRWA/DT/2012/038/Corr.01 إليه المحكمة في حكمھا
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أكتوبر/تشرين  17المؤرخ  UNAT-363-2013 رقم مھاحكفي محكمة ا)مم المتحدة ل=ستئناف 

 . 2013ا)ول 

 

في القضية الحاضرة ترى المحكمة أّن من الجلي البّين عدم مقبولية الدعوى، وذلك )ّنه ,  .6

فھي أعلى محكمة في  - سلطة )ي محكمة لتعديل حكم أصدرته محكمة ا)مم المتحدة ل=ستئناف

 نظام إقامة العدل في ا)مم المتحدة. 

 
 تنص على ما يلي:المعنية بالحكم المستعجل في القواعد ا&جرائية للمحكمة  5إّن المادة  .7

 
  

يجوز )ي طرف طلب حكم مستعجل عندما , تكون الوقائع الجوھرية للقضية موضع 

ويحق للطرف الحصول على حكم باعتبار ذلك مسألة قانونية. ويجوز للمحكمة  نزاع،

  أن تقرر بمبادرة تتخذھا من تلقاء ذاتھا أّن الحكم المستعجل م=ئم. 

  

 
, تريد تبديد وقت الُمدعى عليه وموارده،  توخياً للفعالية، ومع ا&شارة إلى أّن المحكمة .8

الحاضرة إلى الُمدعى عليه. وتقضي المحكمة بمبادرة  تقرر المحكمة عدم ضرورة إرسال الدعوى

تتخذھا من تلقاء نفسھا أّنه يمكن البت في ھذه القضية بحكم مستعجل مفاده أّنھا غير مستوفية 

 لشروط المقبولية. 

  

  الخ$صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .9
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 وھي مردودة.  ،الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية

 

  

  

  

  

     (ُوقـRع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 يونيو/حزيران 22 بتاريخ

 

  

  2014يونيو/حزيران  22 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـRع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


