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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/010                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/045 

Date: 23 November 2014 

Original:           English 
 

 

  كوزان فرانسواجان  حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

 

  

  نمروطي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ضد ")المدعي("نمروطي شادي ھذه دعوى رفعھا  .1

وھو ، وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")

    توجيه رسالة لفت نظر إليه. قرار 

  

  الوقائع 

 

 8انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة معلم على الدرجة  2008مارس/آذار  1اعتباراً من  .2

يوليو/تموز  15وفي  .في مدرسة البقعة ا$عدادية الرابعة للذكور بموجب تعيين محدد ا&جل

 10على الدرجة ُعين المدعي بموجب تعيين محدد ا&جل في وظيفة فني مختبر حاسوب  2010

 في مركز تدريب عمان.

 

وّقعت رئيسة برنامج التعليم والتدريب الفني والمھني في  2012يونيو/حزيران  17في  .3

 " ومعناه "موظف4ا$قليم التابع لمكتب إقليم ا&ردن التقرير الدوري للمدعي مع تقييم عام مقداره "

للمدعي وّقعھا  وقد أرفقت مع تقرير ا&داء توصية بزيادة لقاء الجدارة؛ أداء جيد جداً" صاحب

 ركز تدريب عمان. الموظف المسؤول عن م

 

حضر المدعي اجتماعاً سنوياً لجميع المدربين وفنيي  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  4في  .4

مختبر الحاسوب في مركز تدريب عمان، وكان الھدف من ا*جتماع الترحيب بموظفي التعليم في 

عن مركز تدريب  ةالمسؤول ةالموظف أعطتمستھل السنة الدراسية. وفي لحظة ما خMل ا*جتماع 

 عمان المجاَل للمدعي للتعبير عن رأيه وتقديم تعليقاته. 

 
 8عن مركز تدريب عمان في  ةالمسؤول ةتلقى المدعي رسالة لفت النظر من الموظف .5

، وذكرت الرسالة إنذاراٍت شفھية سابقة وأشارت إلى أّن طريقة 2012أكتوبر/تشرين ا&ول 
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لم تكن  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  4*جتماع الذي ُعقد في المدعي في التواصل و* سيما خMل ا

 مقبولة واستدعت لفت نظر كتابي. 

 

 ةالمسؤول ةإلى الموظف 2012أكتوبر/تشرين ا&ول  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 عن مركز تدريب عمان وممثل اتحاد الموظفين طعن المدعي في رسالة لفت النظر.

 
عن مركز تدريب عمان على  ةالمسؤول ةالموظف تردّ  2012ول أكتوبر/تشرين ا& 18في  .7

 حججه التي تطعن في رسالة لفت النظر. ةً الرسالة ا$ليكترونية من المدعي رافض

 
عن  ةالمسؤول ةأرسل المدعي شكوى ضد الموظف 2012أكتوبر/تشرين ا&ول  22في  .8

مركز تدريب عمان بسبب سلوك محظور إلى مكتب ا&خMقيات في إقليم ا&ردن، وأرِسلت الشكوى 

أجرى  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  22*حقاً إلى مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن. وفي 

في عقد المدعي استطMعاً يسأل فيه المشاركين عن رأيھم في ا&حداث التي وقعت في ا*جتماع المن

       .  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  4

 

رفع المدعي إلى مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن  2012ديسمبر/كانون ا&ول  4في  .9

طلب مراجعة قرار لرسالة لفت النظر واستفساراً بشأن شكواه من السلوك المحظور، وقد أرسل 

 نسخة من الطلب إلى مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن. 

 

ثّبت مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن  2013يناير/كانون الثاني  9بموجب رسالة مؤرخة  .10

 القرار القاضي بتوجيه لفت نظر إلى المدعي. 

 

رفع المدعي دعوى إلى المحكمة، وأرِسلت الدعوى إلى الُمدعى  2013/شباط فبراير 3في  .11

 . 2013اط شبفبراير/ 4عليه في 

 

 .على الدعوى رفع الُمدعى عليه طلباً لتمديد الوقت لرفع ردّ  2013مارس/آذار  1 في .12
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طلب المدعي رفع رد على طلب الُمدعى عليه لتمديد الوقت،  2013مارس/آذار  3في  .13

 . 2013مارس/آذار  3قُبل طلب المدعي بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة و

 

رفع المدعي رداً على طلب الُمدعى عليه لتمديد الوقت، واحتج  2013مارس/آذار  4في  .14

وإّن "الدعوى المكونة من تسع صفحات  –في الرد قائMً إّن تبرير الُمدعى عليه لطلب تمديد الوقت 

ُرفعت باللغة العربية" كانت غير صحيحة، وأشار إلى أّن الدعوى  12والعديد من ملحقاتھا الـ

صفحة كانت  20كونة من تسع صفحات كانت باللغة ا$نجليزية وإّن ستة صفحات فقط من أصل الم

 باللغة العربية. 

 
المحكمة في رسالة إليكترونية إلى الُمدعى عليه أن يرفع تعليقاته على  تفي ضوء الرد طلب .15

. ولم 2013مارس/آذار  11الرد الذي رفعه المدعي في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 

 ُترفع تعليقات بحلول ذلك اليوم. 

 
ئMً رفع المدعي طلباً $صدار حكم غيابي ضد الُمدعى عليه قا 2013مارس/آذار  12في  .16

إّن "الُمدعى عليه تنازل عن حقه مرة أخرى في الدفاع بسبب تخلفه عن إرسال التعليقات المطلوبة 

من الُمدعى عليه على رّد المدعي في خMل الفترة الزمنية التي حددتھا المحكمة. وقد انقضت المھلة 

 بدون أي فعل من الُمدعى عليه".  2013مارس/آذار  11الزمنية في 

 
رفع الُمدعى عليه في رسالة إليكترونية تعليقاته على رد  2013س/آذار مار 20في  .17

على طلب الُمدعى عليه لتمديد الوقت. وأّكد الُمدعى عليه في التعليقات أّن المدعي كان  يالمدع

 21كانت باللغة ا$نجليزية وأّن ستاً من الصفحات الـ محقاً في أّن الدعوى المكونة من تسع صفحات

ورغم الخطأ ا&صلي في عدد الصفحات التي احتاجت إلى كانت باللغة العربية.  من الملحقات

لرفع رد على  2013أبريل/نيسان  17ترجمة احتج الُمدعى عليه أّنه بحاجة إلى وقت يستمر حتى 

 الدعوى. 

 
رفع المدعي طلباً لشمول أدلة جديدة، وأرِسل الطلب إلى  2013 نيسانأبريل/ 1في  .18

 . 2013أبريل/نيسان  2الُمدعى عليه في 
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رفع المدعي طلباً لفرض إظھار تقرير التقييم ا&ولي وأوراق  2013أبريل/نيسان  11في  .19

 . 2012أكتوبر/تشرين ا&ول  22التحقيق فيما يخص شكوى السلوك المحظور التي رفعھا في 

 
 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  2013أبريل/نيسان  17في  .20

 
يار أمايو/ 8رفع المدعي مMحظات على رد الُمدعى عليه. وفي  2013يار أمايو/ 2في  .21

رفع المدعي طلباً لتعديل مبلغ التعويض الذي طلبه لقاء ا&ضرار المعنوية في عريضة  2013

 الدعوى.

 
رفع الُمدعى عليه مادة تعنى بطلب المدعي لفرض إظھار أدلة  2013مايو/أيار  15في  .22

 رير عن أي تقييم أولي أو تحقيق نتيجة للشكوى من السلوك المحظور. مشيراً إلى عدم وجود تقا

 
رفع المدعي مMحظات على المادة التي رفعھا الُمدعى عليه في  2013مايو/أيار  20في  .23

 رداً على طلب المدعي لفرض إظھار أدلة.  2013مايو/أيار  15

 
 )UNRWA/DT/2013( 070أصدرت المحكمة ا&مر رقم  2013يوليو/تموز  16في  .24

ترفض فيه طلب المدعي لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في ا$جراءات، ووافقت فيه على طلب 

 الُمدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى. 

 
رفع المدعي طلباً آخر لفرض إظھار أدلة، وطلب فيه  2013نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .25

ظھر أي وثائق أِعدت بعد شكوى المدعي من السلوك من المحكمة أن تأمر الُمدعى عليه بأن ي

 المحظور. 

 
اني لفرض إظھار ثرفع الُمدعى عليه رداً على الطلب ال 2013ديسمبر/كانون ا&ول  5في  .26

 أدلة، وذكر أّن طلب المدعي ارتبط بوثائق * صلة بھا بالبت العادل والسريع للقضية. 

 
 047ا&مر رقم أصدرت المحكمة  2014أبريل/نيسان  10في  .27

)UNRWA/DT/2014 بشأن الطلبات القائمة، ووافقت فيه على طلب المدعي لشمول أدلة (
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ورفضت طلَبي فرض إظھار أدلة، ومنحت موافقتھا للُمدعى عليه للرد على طلب المدعي جديدة 

 لتعديل مبلغ التعويض المطلوب لقاء ا&ضرار المعنوية. 

 
) أشار UNRWA/DT/2014( 047، ورداً على ا&مر رقم 2014أبريل/نيسان  10 في .28

 الُمدعى عليه إلى أّنه * يعترض على طلب المدعي لتعديل مبلغ التعويضات المعنوية. 

 
 096أصدرت المحكمة ا&مر رقم  2014يلول أسبتمبر/ 21في  .29

)UNRWA/DT/201413في تماع ) وأعلمت فيه الطرفين أّنھا تنوي عقد جلسة اس 

 وأّن الفرصة ستتاح للطرفين خMل الجلسة لتقديم شھود.  2014أكتوبر/تشرين ا&ول 

 
 096بعد تسلّم قائمة شھود مستفيضة من المدعي رداً على ا&مر رقم  .30

)UNRWA/DT/2014 ( 105) أصدرت المحكمة ا&مر رقمUNRWA/DT/2014 المؤرخ (

 لمدعي توخياً للفعالية أن يحصر عدد الشھود بثMثة. طلبت فيه من ا 2014أكتوبر/تشرين ا&ول  7

 
وخمسة ُعقدت جلسة بمشاركة المدعي والُمدعى عليه  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  13في  .31

شھود. وفي الجلسة أمر القاضي الُمدعى عليه بإظھار الدليل الذي أشارت إليه الموظفة المسؤولة 

    . عن مركز تدريب عمان أثناء ا$د*ء بشھادتھا

 
رفع الُمدعى عليه الدليل إلى المحكمة  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  13وبعد الجلسة في  .32

 التي أرسلت الوثائق إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
 23رفع المدعي طلب تنحية للقاضي. وبموجب المادة  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  13في  .33

منازعات أرِسل ھذا الطلب إلى لجنة العدل من القواعد ا$جرائية لمحكمة ا&ونروا لل 2الفقرة 

 الداخلي في ا&ونروا. 

 
 برفضت لجنة العدل الداخلي طل 2014نوفمبر/تشرين الثاني  9بموجب رسالة مؤرخة  .34

 المدعي لتنحية القاضي.
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 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:    .35

  

i( نظر إليه تحرشاً وإساءة استعمال للسلطة؛  يشكل قرار توجيه لفت 

ii(  ذاتھا ول\صول القانونية ذاتھا السارية على ا$نصاف تخضع رسالة لفت النظر لمبادئ

القرارات التأديبية، ولم ُيعلم مقدماً بأّن الموظفة المسؤولة عن مركز تدريب عمان 

 ستوجه إليه لفت نظر؛ 

iii( لم ينتھك  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  4نعقد في إّن الرأي الذي عبر عنه في ا*جتماع الم

 مبدأ الحياد الذي تتبناه ا&ونروا؛ 

iv(  ع الذي أجراه بين المشاركين في ا*جتماع المنعقد فيMأكتوبر/تشرين  4يظھر ا*ستط

 أّن المشاركين لم يستاؤوا من التعليقات التي أبداھا خMل ا*جتماع؛  2012ا&ول 

v( م ًMجداً وُرشح للحصول على زيادة لقاء الجدارة في يوليو/تموز ما فتئ أن يكون عام

 . ورسالة لفت النظر غير *ئقة ومحبطة؛ 2012

vi(  نتقام والتھديد على يد الموظفة المسؤولة عن مركز تدريب عمان" منذMلقد تعرض "ل

 شروعه في الطعن في رسالة لفت النظر؛ و

vii(   .شعر با$ھمال والكبت على يد الوكالة، وكان صحته في خطر ولم ُيعامل بصورة عادلة 

  

 
 يلتمس المدعي ما يلي:    .36

  

i(  طرح رسالة لفت النظر من ملفه في شؤون الموظفين؛ 

ii( اعتذار من الموظفة المسؤولة عن مركز تدريب عمان؛ و 

iii(  دو*راً أميركياً.  27.576منحه تعويضاً بقيمة  
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  حجج الُمدعى عليه 

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .37

  

i( المفوض  يتمتع بھاقرار توجيه لفت النظر ممارسة سليمة للسلطة ا*جتھادية التي  يشكل

العام، وھي سلطة * يجوز ا$خMل بھا إ*ّ أثبِت أّنھا مشوبة بأخطاء إجرائية أو كانت 

 غير عادلة؛  دوافعھا اعتبارات خارجة عن الموضوع جعلتھا

ii( عجز المدعي عن تقديم دليل على أّن رسالة لفت النظر كانت غير عادلة؛ 

iii(  قضت المحكمة فيما سبق أّن المحكمة * تتدخل في ا$شراف ا*عتيادي اليومي على

للسلطة لتأمين مستويات مMئمة من  ل الممارسة السليمة والشرعيةمالموظفين، وھذا يش

 السلوك وا&داء؛ 

iv( حكمة إلى أّن المنازعات المرتبطة بتوجيه لفت نظر إلى الموظفين تحل بخير أشارت الم

 سبيل عبر الوساطة؛ 

v(  إّن مزاعم ا*نتقام المزعوم والتأخير المتعمد في العملية * تستوفي شروط المقبولية، وذلك

 &ّن المدعي لم يرفع في السابق طلب مراجعة قرار بشأنھا؛ 

vi( يلتمسھا المدعي إّما غير *ئقة أو * أساس لھا؛ فقد  التي ناك اثنتان من سبل ا*نتصافھ

قضت المحكمة في فقھھا أّنھا * ترى من المMئم أمر الوكالة با*عتذار، و* أساس 

 لطلب المدعي لتعويضات عن ا&ضرار المعنوية. 

       

 

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيMً وأن ترد الدعوى  .38

 بكاملھا. 

  

  ا&عتبارات

  

  المسألة التمھيدية
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المطلوب لقاء ا&ضرار رفع المدعي طلباً لتعديل مبلغ التعويض  2013مايو/أيار  8في  .39

 2014أبريل/نيسان  10) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 047المعنوية. وبموجب ا&مر رقم 

أبريل/نيسان  10ُمنح الُمدعى عليه ا$ذن لرفع رد على طلب المدعي. ورفع الُمدعى عليه رداً في 

مطالبة التعويض، ثم قررت المحكمة الموافقة على طلب  لقال فيه إّنه * يعترض على تعدي 2014

دو*ر أميركي إلى  30.000المدعي لتعديل مطالبة التعويض عن ا&ضرار المعنوية من 

 دو*راً أميركياً. 27.576

  

  النطاق

  

في مسألة زعم السلوك المحظور الذي رفعه المدعي ضد الموظفة المسؤولة عن مركز  .40

تدريب عمان ترى المحكمة أّن المدعي لم يطلب َقط مراجعة للقرار المرتبط بالشكوى التي رفعھا، 

ل المتعلقة بزعم ا*نتقام والسلوك المحظور الذي رفعه وبھذا * تستطيع المحكمة تناول المسائ

 ھذا ويقتصر نطاق الحكم على البت في شرعية قرار توجيه رسالة لفت نظر إلى المدعي.المدعي. 

  

  شرعية رسالة لفت النظر

 

 على ما يلي:  1.110تنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين  .41

  

من اللوم  2.10تتألف ا$جراءات التأديبية بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم  .1111

الكتابي، أو ا$يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

  [...]سوء السلوك

يكون اللوم الكتابي بإذن من المفوض العام، ويجب تفريقه عن لفت النظر الذي  .2
؛ ولن ُيعتبر لفت النظر ھذا تدبيراً تأديبياً ضمن موظف يوجھه مسؤول مشرف إلى

 معنى ھذه القواعد. 
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 على ما يلي:  5في الفقرة  A/10/Rev.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .42

  

لفت النظر ھو رسائل لفظية أو كتابية ُتوجه إلى الموظف من مشرفه المباشر أو من 

إلى خروقات طفيفة للنظام ا$داري للموظفين أو سلطة أعلى بھدف لفت انتباه الموظف 

للتعليمات، أو إلى سلوك أو أداء عمل غير ُمرضيين نسبياً. ولفت النظر ليس إجراًء 

 تأديبياً ضمن سياق توجيه شؤون الموظفين ھذا.

 

أشارت المحكمة ا$دارية ل\مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في معرض تعليقھا على لفت  .43

 :إلى ما يلي IIIفي الفقرة  1404في الحكم رقم  النظر الرسمي

  

رغم أّن لفت النظر الكتابي * ُيعد إجراًء تأديبياً ضمن معنى قاعدة النظام ا$داري 

، إ*ّ أّن لفت النظر قد تكون له عواقب قانونية تضر الموظف * 3.110للموظفين رقم 

 Kiwanuka ,941سيما عندما يوضع في ملفه ويبقى فيه (انظر الحكم رقم 

). وقد أفادت المحكمة في حكمھا Parra (2004) ,1176، والحكم رقم (1999)

أّن إصدار لفت النظر يخضع لمبادئ العدالة  Olenja (2004) ,1167رقم 

  وا&صول القانونية نفسھا التي تنطبق على القرارات التأديبية.

 

 Abu Hamda 2010-UNAT-022محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا قضت  .44

 :بما يلي 37في الفقرة 

  

القاعدة العادية أّن المحاكم * تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ*ّ إن كان ثمة 

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقMنية، أو على خلل إجرائي. 

  

 سMمة العملية
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المسؤولة عن مركز  ةكان غير شرعي &ّنه لم ُيعلم أّن الموظف يزعم المدعي أّن لفت النظر .45

تدريب عمان ستوجه إليه رسالة لفت نظر، بيد أّن المحكمة تMحظ عدم وجود قاعدة تلزم الوكالة 

 الموظف قبل توجيه لفت نظر.بإعMم 

  

  موضوع الدعوى

  

اليومي على  قضت المحكمة فيما سبق أّن المحكمة * تتدخل في ا$شراف ا*عتيادي .46

الموظفين، وھذا يشمل الممارسة السليمة والشرعية للسلطة لتأمين مستويات مMئمة من السلوك 

وا&داء؛ بيد أّن لفت النظر الكتابي في الحقيقة مادة ضارة في ملف الموظف، وبذلك تقضي 

ار لفت النظر المحكمة بأّن على الُمدعى عليه أن يبين أّن الوقائع المزعومة التي كانت وراء إصد

 أثِبتت. قد المطعون فيه 

 

تشير رسالة لفت النظر المطعون فيھا إلى قلة الحكم الرشيد لدى المدعي وإلى قلة تقديره  .47

لجھود زمMئه، وھذا تجلى على وجه الخصوص في ا*جتماع المنعقد لموظفي التعليم في يوم 

فت النظر إلى أّن المدعي تلقى قبل . وتشير رسالة ل2012أكتوبر/تشرين ا&ول  4الخميس الموافق 

أكتوبر/تشرين  4ذلك تعليمات شفھية متكررة بشأن سوء أسلوب تواصله قبل ا*جتماع المنعقد في 

 .2012ا&ول 

 
فيما يخص فحوى تعليقات المدعي ورأيه وطريقة تقديمھما بالضبط في ا*جتماع المنعقد في  .48

لوقائع كما سردتھا الموظفة المسؤولة عن ، يطعن المدعي في ا2012أكتوبر/تشرين ا&ول  4

أصبح  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  13مركز تدريب عمان، بيد أّنه خMل الجلسة التي ُعقدت في 

أكتوبر/تشرين ا&ول  4في ا*جتماع المنعقد في  توقع ةأّن حادث على ا&قلجلياً للمحكمة في 

جميع شھود الُمدعى عليه إلى أّن في حضور مجموعة كبيرة من موظفي التعليم. وأشار  2012

الموظفة المسؤولة عن مركز تدريب عمان أعطت الكلمة للمدعي بناًء على طلبة في مرحلة ما من 

ا*جتماع لكي يعبر عن رأيه. وأشار الشھود أيضاً إلى أّن تعليقات المدعي جعلت نائب عميد مركز 

تي تحدث بھا أمام مجموعة من الزمMء تدريب عمان يحاول التدخل لوقف المدعي بسبب الطريقة ال
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لكّن الموظفة المسؤولة عن مركز تدريب عمان أشارت إلى أّنه ينبغي ترك المدعي يواصل التحدث 

 بحرية. ولم يطعن المدعي و* شھوده في ھذه ا&حداث. 

 
وخMل الجلسة أيضاً أثارت الموظفة المسؤولة عن مركز تدريب عمان مسألة ھي أّنھا لديھا  .49

رسائل إليكترونية تثبت أّنھا قبل رسالة لفت النظر المطعون فيھا أنذرت المدعي شفھياً بسبب سلوكه 

اً  وطريقة تواصله. ولئن كانت رسالة لفت النظر نفسھا تذكر إنذارات شفھية سابقة  ذكرھا أيض

الُمدعى عليه في رده إ*ّ أّن ھذا لم تدعمه أدلة، ولذلك أمر القاضي الُمدعى عليه برفع ھذه ا&دلة 

 إلى المحكمة.

 
رفع الُمدعى عليه ا&دلة إلى  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  13بعد الجلسة التي انعقدت في  .50

تين. وأرسلت الرسائل المحكمة، وھي تتكون من أربع رسائل إليكترونية تتناول حادثتين سابق

 ا$ليكترونية إلى المدعي في اليوم نفسه.  

 
أكتوبر/تشرين  4في ا*جتماع المنعقد في  توقع ةلقد وضحت الجلسة للمحكمة أّن حادث .51

ھو المدعي. وبعد ا*طMع على الرسائل ا$ليكترونية المرفوعة إلى  اوكان السبب فيھ 2012ا&ول 

المدعي أظھر سلوكاً غير مرغوب في مناسبات أقدم؛ وعليه  ت أنّ حكمة ترى المحكمة أّنھا تثبالم

 تقرر المحكمة أّن الوقائع المزعومة السابقة لرسالة لفت النظر مثَبتة. 

 
وفي مسألة التناسب تستحضر المحكمة أّن لفت النظر ليس تدبيراً تأديبياً بل يستخدم للفت  .52

مات أو إلى سلوك غير ُمرٍض نسبياً. وفي القضية طفيفة للقواعد والتعليانتباه الموظف إلى خروقات 

الحاضرة، ترى المحكمة أّن لفت النظر متناسب مع الحادثة وبذلك ترفض طلب المدعي لطرح 

 رسالة لفت النظر من ملفه. 

 
وفي مسألة طلب ا*عتذار تشير المحكمة إلى أّنه من غير المMئم ا&مر با*عتذار ضمن  .53

ر في صميم طبيعته طوعي. ولئن كان يجوز للمحكمة تشجيع طرف أسباب ا*نتصاف، فا*عتذا

على ا*عتذار في الظروف المMئمة إ*ّ أّن أمره بفعل ذلك لن يكون ممارسة سليمة لسلطة المحكمة. 
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وحيث إّن القرار في القضية الحاضرة كان شرعياً فM يوجد سبب يدعو المحكمة إلى النظر في 

 طلب المدعي حتى. 

 
ص طلب المدعي للتعويض عن ا&ضرار المعنوية فقد قضت المحكمة أعMه بأّن وفيما يخ .54

 لفت النظر فُرض بطريقة شرعية، وبذلك تستنتج عدم إمكانية منح تعويض. 

 
 

  

  الخ)صة

 
 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .55

  

  الدعوى مردودة. 

  

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  كوزانجان فرانسوا  القاضي

   2014 نوفمبر/تشرين الثاني 23 بتاريخ

 

  

  2014نوفمبر/تشرين الثاني  23 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.
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