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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/035                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/042/Corr.01 

Date: 31 July 2015 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو زينة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ("المدعي") ضد تيسير أبو زينةھذه دعوى رفعھا  .1

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

   . فرض ا$جراء التأديبي المتمثل في اللوم الكتابي على المدعيقرار 

  

  الوقائع 

 

ة المدعي بموجب تعيين مؤقت وظفت الوكال 1995يناير/كانون الثاني  23اعتباراً من  .2

. وبعد حا-ت 9غير محدود المدة في وظيفة مدرب مھنة في مجال الميكانيكا اHلية على الدرجة 

في  12عدة من التنقل والترقيات شغل المدعي وظيفة مدرب مھني أقدم (الميكانيك) على الدرجة 

صل المدعي العمل في مركز مركز تدريب وادي السير؛ وفي الزمن المھم &حداث ھذه الدعوى وا

 تدريب وادي السير.

 

تلقى مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن با$نابة مزاعم مفادھا  2013سبتمبر/أيلول  11في  .3

أّن المدعي تشاجر مع المدرب المھني وأّن المدرب المھني ھاجم المدعي جسدياً وھدده في مباني 

أوقِف المدعي عن العمل مع دفع  2013سبتمبر/أيلول  10من  مركز تدريب وادي السير. واعتباراً 

  أجر في انتظار نتيجة التحقيق. 

 
مجلس تحقيق  عّين مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن با$نابة 2013سبتمبر/أيلول  12في  .4

 للتحقيق في مزاعم سوء سلوك من جانب المدعي والمدرب المھني. 

 
بعد تلقي معلومات إضافية من المكتب القانوني وّسع مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن  .5

اختصاصات مجلس التحقيق لكي  2013أكتوبر/تشرين ا&ول  2با$نابة بموجب مذكرة مؤرخة 
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 23مزاعم سوء سلوك إضافية ضد المدعي، كما ُحدد موعد نھائي جديد للتقرير ھو  تشمل

 . 2013أكتوبر/تشرين ا&ول 

 
بطة بالمزاعم، وأصدر تقريرين ترشھوداً وفحص ا&دلة الوثائقية المقابل مجلس التحقيق  .6

أحدھما تناول مزاعم سوء السلوك ضد المدرب المھني، وتناول التقرير اHخر مزاعم سوء السلوك 

. وفي كل من 2013نوفمبر/تشرين الثاني  20ضد المدعي مع العلم أّن تاريخ التقريرين ھو 

 قريرين استنتج مجلس التحقيق وجود نوع من ا-ستفزاز الذي ارتكبه المدعي ضد المدرب المھنيالت

وأّن المدرب المھني استخدم قوة جسدية طفيفة وتھجماً لفظياً ضد المدعي. وأوصى مجلس التحقيق 

باتخاذ إجراء مUئم ضد كل من المدعي والمدرب المھني بسبب انتھاكھما للنظامين ا&ساسي 

 $داري للموظفين في الوكالة. وا

 
أعلم المسؤول القانوني المساعد في  2014يناير/كانون الثاني  5بموجب رسالة مؤرخة  .7

 يوماً للرد.  14ه لھمكتب إقليم ا&ردن المدعي با-ستنتاجات التي توصل لھا مجلس التحقيق وأم

 
 رفع المدعي رداً.  2014يناير/كانون الثاني  20في  .8

 
في ا$قليم رسالة لوم كتابي أرسل رئيس مكتب الموارد البشرية  2014أبريل/نيسان  1في  .9

 للمدعي. 

 
طلب المدعي إلى مدير عمليات ا&ونروا  2014أبريل/نيسان  29بموجب رسالة مؤرخة  .10

 في ا&ردن أن يعيد النظر في قرار توجيه لوم كتابي إليه. 

 
استنتج مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن أن  2014مايو/أيار  25بموجب رسالة مؤرخة  .11

قرار فرض ا$جراء التأديبي المتمثل في اللوم الكتابي على المدعي لم يعتريه خلل إجرائي أو خطأ 

 .ىفي القانوني ولذلك ينبغي أن يبق
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رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014يوليو/تموز  31في  .12

 ("المحكمة"). 

 
 أرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه. 2014/آب أغسطس 5في  .13

 
 رفع الُمدعى عليه رده.  2014سبتمبر/أيلول  4في  .14

 
 010أمرت المحكمة بموجب ا&مر رقم  2015فبراير/شباط  8في  .15

)UNRWA/DT/2015 الُمدعى عليه بأن يترجم رده من اللغة ا$نجليزية إلى اللغة العربية مع (

 . 2015مارس/آذار  8نھاية العمل الموافق 

 
رفع الُمدعى عليه الترجمة العربية لرد، وقد أرسل قلم المحكمة  2015مارس/آذار  2في  .16

 ترجمة الرد في اليوم نفسه إلى المدعي. 

 
 طلب المدعي ا$ذن لرفع مUحظاته على رد الُمدعى عليه.  2015مارس/آذار  3 في .17

 
 029وافقت المحكمة بموجب ا&مر رقم  2015مارس/آذار  16في  .18

)UNRWA/DT/2015 6) على طلب المدعي وأمھلته حتى نھاية يوم العمل الموافق 

 لرفع مUحظاته.  2015أبريل/نيسان 

 
المدعي مUحظاته. وفي اليوم نفسه أرسل قلم المحكمة رفع  2015أبريل/نيسان  6في  .19

 المUحظات إلى الُمدعى عليه.

 
  

  حجج المدعي
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 يقدم المدعي الحجج التالية:  .20

  

)i(  ھاجمه المدرب المھني جسدياً في حضور شھود؛ 

)ii(  قام القرار المطعون فيه على إفادات شھود في سياق حادثة يعود

 تاريخھا إلى سنتين ولم يكن الشھود محايدين؛ 

)iii(  لم يكن تحقيق الوكالة موضوعياً أو مھنياً؛ و 

)iv(  سبب له إيقافه عن العمل أكثر من ستة أشھر المعاناة مھنياً، كما

 له الكرب الشخصي وضرراً معنوياً بالغاً.  سبب

  

 
يلتمس المدعي أن تفسخ المحكمة قرار الوكالة القاضي بفرض ا$جراء التأديبي ھو اللوم  .21

 الكتابي عليه.

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .22

  

)i( ا&صول؛ و جاء قرار توجيه لوم كتابي إلى المدعي حسب 

)ii(   .أساس قانونياً للوسائل ا-نتصاف الذي يلتمسه المدعي -  

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .23

  

  ا%عتبارات
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على المدعي بصورة تراعي النظامين  ،وھو اللوم الكتابي ،ھل اُتخذ قرار فرض ا$جراء التأديبي

  ا&ساسي وا$داري للموظفين؟ 

 

المھم استعراض ا$طار التنظيمي وا$داري الساري في القضية الحاضرة وكذلك  من .24

 استعراض الفقه القانوني المعتد به. 

 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  4.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .25

 
على الموظفين التصرف في جميع ا&وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم 

ى الوكالة، وعليھم أ-ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا&داء موظفين لد

  السليم لواجباتھم مع الوكالة.

 

 

 1.4في الفقرة الفرعية رقم  A/10/Rev.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .26

 على ما يلي:

  

ستـُفرض ا$جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو السلوك غير 

المسؤول، أو ا$خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا$خفاق في تنفيذ تعليمات 

  محددة.

 

 على ما يلي:  2.10ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .27

 

يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء 

 سلوك.
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 على اHتي:  1.110تنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم  .28

  

من اللوم  2.10تتألف ا$جراءات التأديبية بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم  .1

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

 ]...[سوء السلوك

 

، فّوض المفوُض العام 2.3، الفقرة A/10المحليين رقم  بموجب توجيه شؤون الموظفين .29

سلطَة فرض إجراءات تأديبية على الموظفين المحليين العاملين في ا$قليم إلى مديري ا&قاليم كل في 

 إقليمه.

 

 على ما يلي:  A/10وفي شأن اللوم الكتابي ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .30

 
  

  

اللوم الكتابي رسالة ُتوّجه إلى موظف ُيعلَم فيھا بعيوب خطيرة في سلوكه،  1.7

وقد تنشأ ضرورة توجيه لوم كتابي من حادثة واحدة، أو من حا-ت توبيخ لفظية أو 

كتابية متكررة موجھة إلى موظف، وقد يكون اللوم الكتابي مصحوباً أو غير 

يض الرتبة، وذلك وفقاً لما تستوجبه مصحوب با$يقاف عن العمل بU أجر، أو بتخف

  الظروف. 

  

يحتوي اللوم كتابي إنذاراً مفاده أّنه إذا لم يحدث تحسن (في مدة زمنية محددة  2.7

عند الضرورة)، يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى أو فعل إداري آخر (مثال ذلك 

  النقل إلى وظيفة أخرى). 
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 1321المحكمة ا$دارية لZمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم  عقدتكما  .31

 :IX)، في الفقرة رقم 2007(

  

 

  

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا-جتھادية لZمين العام الحكم 

فيما إن لّبى موظف معايير السلوك المسطورة في ميثاق ا&مم المتحدة والنظامين 

  ا&ساسي وا$داري للموظفين أم -. 

 

-Haniya 2010سيراً على خطى محكمة ا&مم المتحدة لUستئناف في حكمھا رقم  .32

UNAT-024 وحكمھا رقم ،Maslamani 2010-UNAT-028 فإّن المحكمة عندما تراجع ،

) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبـِتت أم - i(إجراًء تأديبياً فإّن المحكمة ستنظر 

)ii) - فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم (iii العقوبة المفروضة ) فيما إن كانت

لكن، نشير إلى اHتي استناداً إلى فقه محكمة ا&مم المتحدة لUستئناف في  متناسبة مع المخالفة أم -.

 : Abu Hamda 2010-UNAT-022حكمھا 

  

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

 لعقUنية، أو على خلل إجرائي.دليل على عدم القانونية، أو عدم ا

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أم -؟

 

شّكل فور إعUمه بمزاعم  تستحضر المحكمة أّن مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن با$نابة .33

سوء السلوك التي تورط فيھا المدعي مجلس تحقيق يتكون من عضوين للتحقيق في المزاعم. 

العمل إيقافاً بأجر مدفوع في انتظار نتيجة التحقيق. ولدى السماع بالمزيد من  وأوقف المدعي عن
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وسع مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن  ، 2013أكتوبر/تشرين ا&ول  2في المزاعم ضد المدعي 

 با$نابة اختصاصات مجلس التحقيق كما يلي:

  

)i(  تسلّمھا إجراء استعراض دقيق للشكوى والمعلومات ا&ولية التي تم

 بشأن المزاعم؛ 

)ii(  بسات المحيطة تقديم وصف لجميع المعلوماتUذات الصلة والم

فيما ضد الشخصين موضوَعي التحقيق وا$ثبات  بالزعم التي قُدمت

سبب لUعتقاد إن ارتكب موضوعا التحقيق سوء ھناك إن كان 

 السلوك المزعوم وإن وجدت أدلة على ذلك؛ و

)iii(  ا$ثبات إن كانت ھناك حا-ت أخرى من عدم امتثال النظامين

ا&ساسي وا$داري للموظفين في ا&ونروا وغيرھما من ا&حكام 

 القانونية ا&خرى في ا$طار التنظيمي للوكالة. 

  

في السابق و/أو دعوة أي  تم استجوابهبمقابلة أي شاھد لكما يصّرح 

   مUئماً.  يانها ترشھود جدد وكذلك جمع ا&دلة حسبم

  

أن يراعي بوازع حي المبادئ العامة  يانهعلى التحقيق الذي ستجر

ل[نصاف وا&صول القانونية الواجبة وكذلك القوانين وا$جراءات 

التحقيق في سوء ذات الصلة في ا&ونروا وكذلك دليل إجراء 

السلوك. ونظراً إلى السياق الذي يجري فيه ھذا التحقيق يرجى 

  أّن السرية الصارمة مھمة جداً. التذكر 

 

أكتوبر/تشرين ا&ول  29سبتمبر/أيلول إلى  18أجِري تحقيق كامل خUل الفترة من  .34

ن مركز تدريب وادي السير ست مرات افي المزاعم المقدمة من المدعي. وزار المحقق 2013
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Uوادي السير، كما  عشر موظفاً وطالبين وعميد مركز تدريب ي المدرب المھني والمدعي واثنوقاب

أِخذت إفادات من شھود شھدوا باتساق مفادھا أّنه لئن شوھد المدعي والمدرب المھني يتحدثان معاً 

وقع شجار عندما دخل المدعي الغرفة الصفية للمدرب المھني وتحدث بطريقة "غير -ئقة" أّنه  إّ- 

بارة أو حركة" تسيء و"صاخبة" إلى المدرب المھني. أّما قول المدعي أّنه لم يرد "بأي كلمة أو ع

؛ كما أّن قول إلى المدرب المھني أو تستفزه فU مصداقية له في ضوء الشھادات المشار إليھا أعUه

 22المدعي إّنه لم يفعل شيئاً إّنما ھو قول يتناقض مع ما كتبه في تقريره إلى مجلس التحقيق في 

 الة فصU بيننا". وھو أّن "الحارس [س] ونائب المدير بالوك 2013سبتمبر/أيلول 

 

كشف التحقيق أيضاً عن صراع موجود من السابق بين المدعي والمدرب المھني، ومثال  .35

ذلك ما جاء في إفادات شھود وقبل حادثة الغرفة الصفية، وھو أّن المدعي أثناء وجوده في مكتبه 

حادثة أخرى أغلق المدعي الباب في  بالجلوس ثم أمره أن يغادر مكتبه. وفيأمر المدرب المھني 

وجه المدرب المھني؛ وأشار العميد في إفادته أمام مجلس التحقيق أّن المدعي والمدرب المھني طلبا 

منه أن يكون وسيطاً بينھما &ّنھما لم يريدا التواصل مباشرة مع بعضھما بعضاَ. وھذا السلوك 

 بين المدعي والمدرب المھني.  الموثق يؤكد بجUء أّن عUقة عمل غير صحية وجدت

 
 

تعيد المحكمة إلى ا&ذھان ما قضت به المحكمة ا$دارية السابقة لZمم المتحدة في حكمھا  .36

بشأن إثبات الوقائع التي تقول عليھا  vفي الفقرة  Araim (2001)في قضية  1022رقم 

 ا$جراءات التأديبية إثباتاً معقو-ً: 

  

- ُيطلب منھا أن تثبت قضيتھا أبعد من الشك المعقول، و- يترتب عليھا إ-ّ  ا$دارة

يكفي ’تقديم دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا وتوصياتھا، والمقصود بكلمة كاٍف ھو أّنه 

وبعبارة أخرى، فإّن المقصود توافر [...]  ‘على نحو معقول $قامة دعوى قانونية

  .د-ل معقول على أّن انتھاكاً للقانون قد وقعوقائع كافية تتيح التوصل إلى است
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استناداً إلى ما تقدم، تجد المحكمة أّن الوكالة مارست العناية الواجبة عندما أطلقت عملية  .37

تحقيقية كما ھو مبين أعUه، وقد اختتمت ھذه العملية با$ثبات المعقول للوقائع التي قام عليھا القرار 

 المطعون فيه. 

  

ھل اُتخذ قرار الُمدعى عليه بصورة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ 

 في القانون؟ 

 

38. Hن ھي إن كان قرار الُمدعى عليه القاضي بفرض رسالة لوم كتابي قد اُتخذ المسألة ا

إن اعتراه  بصورة تعسفية أو مزاجية أو إن كان دافعه التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع أو

 Asaadخلل إجرائي أو خطأ في القانون كما قضت محكمة ا&مم المتحدة لUستئناف في حكمھا 

2010-UNAT-021 . 

 

يحتج المدعي بأّن الشھود كانوا ضده &ّنھم "كانت لديھم ھجمات سوء سلوك ضدي خUل  .39

كمة سبب عدم اختيار ، وأضاف قائUً "لدي الوثائق المثبتة لذلك". و- تفھم المح"العمل [منقول]

المدعي أن يرفع ا&دلة المزعومة عندما أعطي الفرصة لدحض المزاعم واختار بد-ً من ذلك الطعن 

باتھامھم بسوء السلوك وكذلك باتھام  –حتى الشھود الذين شھدوا ضد المدرب المھني  - في الشھود

 مجلس التحقيق بالذاتية بدون أي أدلة داعمة. 

 
تذكير أّن مجلس التحقيق الذي أثبت الوقائع التي أدت إلى إصدار رسالة اللوم تود المحكمة ال .40

الكتابي وجد أيضاً أدلة سوء سلوك ارتكبه المدرب المھني، وھذا يعني أن حجة المدعي بأّن 

 المحققين والشھود كانوا متحاملين عليه حجة بU أساس. 

 
محكمة ا&مم المتحدة لUستئناف بأّن الطرف الذي يزعم واقعة ما يحمل عبء إثبات  قضت .41

-Hepworth 2011وحكمھا  Azzouni 2010-UNAT-081صحتھا (انظر مثUً حكمھا 
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UNAT-178 وُيذّكر المدعي بأّن عبء ا$ثبات يقع عليه لُيثبت أّن قرار الُمدعى عليه اعتراه .(

 رى خارجة عن الموضوع كما زعم في دعواه. دافع غير سليم أو عوامل أخ

 
عند النظر في السجل تجد المحكمة أّن مزاعم المدعي ضد الشھود والوكالة غير مثبتة، فقد  .42

كما قضت المحكمة ا$دارية السابقة لZم المتحدة  –مقنع أو غير مقنع  –عجز عن تقديم أي دليل 

فع غير السليم لدى الُمدعى عليه عندما على الدا Kumar (1997)في قضية  834في حكمھا رقم 

 فرض عليه ا$جراء التأديبي المتمثل في رسالة اللوم الكتابي. 

 
 ,UNAT-087-2010 كان القصد مما عقدته محكمة ا&مم المتحدة لUستئناف في حكمھا  .43

Liyanarachchige التأكد أن حقوق المدعي في ا&صول القانونية الواجبة قد احترمت في  ھو

نيد المزاعم المقدمة ضده، أي أن المدعى منح ا$جراءات السليمة والوصول إلى المعلومات تف

$عداد دفاع. ولدى تدبر المحكمة للسجل فھي تشعر با-طمئنان بأّن المدعي توفرت لديه بحيازة 

التقرير غير المحرر لمجلس التحقيق جميع المعلومات ذات الصلة $عداد دفاع والطعن في نتائج 

وفي رد الُمدعى عليه. وفي المUحظات على رد الُمدعى عليه لم يقدم المدعي  قرير مجلس التحقيقت

للمحكمة إ-ّ تكراراً لما كتبه في الدعوى، وعجز بذلك عن تقديم أدي دليل واضح ومقنع على أّنه - 

كالة منحت أساس لمزاعم سوء السلوك المقدمة ضده. وبناًء على ما تقدم، تقرر المحكمة أّن الو

 المدعي حقوقه في ا&صول القانونية الواجبة. 

 
  

ھل كان قرار الُمدعى عليه القاضي بفرض ا$جراء التأديبي وھو اللوم الكتابي على المدعي غير 

 مسوغ أو غير متناسب بحيث يوقع عليه ظلماً؟ 

 
، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا&مم المتحدة لUستئناف في حكمھا رقم  .44

فإّن مستوى العقوبة يقع ضمن صUحية ا$دارة، و- يمكن مراجعته إّ- في الحا-ت التي تشھد 

ً أو تعسف "مجافاة واضحة للمنطق  اً".صارخ ا
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عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، ومع ا-عتراف بالسلطة ا-جتھادية الواسعة  .45

للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية بما فيھا العقوبة المUئمة على سوء السلوك، تUحظ 

المحكمة على وجه الخصوص طبيعة وظيفة أي مدعي، وھنا تستشھد بحكم محكمة ا&مم المتحدة 

 :34، وتحديداً الفقرة Haniya 2010-UNAT-024رقم لUستئناف 

 
  

"يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظراً إلى الوظيفة التي كان يشغلھا [وھو منصب 

 والمسؤوليات التي اؤتمن عليھا [...] اؤتمن عليه لكّنه لم يحترمه]

 

 
م سلوكه في القضية الحاضرة كان المدعي مدرباً أقدم في مركز تدريب وادي السير، واتس .46

بخطورة أكبر &ّنه كان مديراً وترتب عليه واجب ھو أن يكون قدوة لمرؤوسيه وطUبه. وبصفة 

المدعي موظفاً أقدم في مركز تدريب وادي السير فقد اؤتمن على مسؤولية تشجيع بيئة في المركز 

 جم أو الترھيب.التدريبي التابع للوكالة تدعم التعليم والتعلم الفعالين بحيث تكون خالية من التھ

  

أخيراً تود المحكمة التذكير أّن ا$جراء التأديبي المفروض على المدعي، وھو اللوم الكتابي،  .47

 ھو ا$جراء ا&خف الذي يمكن للوكالة فرضه على موظف. 

 
وفي شأن حجة المدعي أّن ا$يقاف عن العمل ستة أشھر سبب له "أضراراً فسيولوجية  .48

ي دليل أومعنوية" تود المحكمة تذكير المدعي أّنه أوقف عن العمل مع دفع أجر كامل، كما لم يقدم 

الكرب أو المعاناة المعنوية المزعومين. وعUوة على ذلك، من المھم التذكير أّن المدعي لم  ثبات$

 ثر مسألة ا$يقاف عن العمل في طلب مراجعة القرار، وھذا يجعلھا مسالة خارج و-ية المحكمة. يُ 

 
 مثباتاً يراعي ا&صول، وأّنھا تدعالتي قامت عليھا العقوبة أثبتت إ وقائعبعد الحكم أّن ال .49

ّن عقوبة ، تجد المحكمة أقانوناً وصف فعل المدعي بأّنه سوء سلوك، ومع تذكر الفقه بشأن التناسب
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فرض ا$جراء التأديبي المتمثل في اللوم الكتابي على المدعي لم تكن غير متناسبة ولم تشكل ظلماً 

 له. 

 
 ھل ھناك أساس قانوني لطلب المدعي لUنتصاف؟ 

 
 كما تقدمت ا$شارة، طلب المدعي فسخ قرار الوكالة. وبعد الحكم بأّن:   .50

  

  

التأديبي، وھو اللوم الوقائع التي استند إليھا ا$جراء  -

  الكتابي، أثِبتت وفق المعقول؛

 الوقائع تدعم قانوناً وصف الفعل بسوء السلوك؛ -

 و ا$جراء التأديبي كان متناسباً مع الذنب؛ -

ا-جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على  السلطة -

خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن 

 الموضوع أو خطأ في القانون؛

  

  تقرر المحكمة أّن طلب المدعي لUنتصاف - أساس له - في الواقع و- في القانون. 

 

  

  الخ'صة

  

  نظراً إلى جميع ما تقدم، الدعوى مردودة.  .51
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     (ُوقـcع) 

  القاضية بانة َبرازي

   2015 تموز/يوليو 31 بتاريخ

 

  

  2015يوليو/تموز  31 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـcع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


