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  للمنازعات ا
ونروا محكمة
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Judgment No.:  UNRWA/DT/2019/074  

Date:  11 December 2019  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    أبو أصبع  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة +غاثة

    وتشغيل :جئي فلسطين في الشرق ا
دنى 

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  دريعايحيى فوزي مصطفى أبو 

  محامي المدعى عليه:

ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا محمد يوسف عبد القادر أبو أصبع ("المدعي") ضد قرار اتخذته  .1

المتحدة +غاثة وتشغيل :جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم وكالة ا
مم 

ا
ونروا ("المدعى عليه")، وھو القرار القاضي بفرض تدبير تأديبي عليه ھو إنھاء الخدمة 

  مع منحه استحقاقات نھاية الخدمة.

  الوقائع

 8على الدرجة  ، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم2012سبتمبر/أيلول  3اعتبارا من  .2

في مدرسة الرصيفة ا+عدادية الثانية للذكور في مكتب إقليم ا
ردن، وذلك بموجب  1والخطوة 

  تعيين محدد ا
جل.

 9في الزمن مدار أحداث ھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة معلم على الدرجة  .3

  لزرقاء").مدرسة الزرقاء ا+عدادية ا
ولى للذكور ("مدرسة ا في 4والخطوة 

، أبلغ رئيس منطقة الزرقاء عن مزاعم عقاب بدني 2016نوفمبر/تشرين الثاني  22في  .4

  ارتكبه المدعي ضد طالبين في مدرسة الزرقاء.

، أبلغ رئيس منطقة الزرقاء عن مزاعم عقاب بدني 2016ديسمبر/كانون ا
ول  28في  .5

  جديدة ارتكبه المدعي ضد طالب آخر في مدرسة الزرقاء.

 2017أبريل/نيسان  17أصدر القائم بأعمال مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن في  .6

، 2017مايو/أيار  18في واختصاصات +جراء تحقيق في المزاعم التي أثيرت ضد المدعي. 

عّدل مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن ا:ختصاصات لكي تشمل حالة إضافية جديدة مزعومة 

  اب البدني. مفادھا ارتكاب المدعي العق

  ، اختُتم التحقيق، وتfه صدور تقرير التحقيق.2017يونيو/حزيران  18في  .7

، أصدر رئيس المكتب القانوني في إقليم ا
ردن رسالة ا
صول 2017يوليو/تموز  6في  .8

  القانونية الواجبة للمدعي، وأعلمه فيھا بنتائج التحقيق، ودعاه إلى الرد على المزاعم.
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، رد المدعي على رسالة ا
صول القانونية الواجبة، ورفض 2017يوليو/تموز  23في  .9

  المزاعم المثارة ضده. 

، فرض مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن على المدعي 2018يونيو/حزيران  12في  .10

  التدبير التأديبي المتمثل في إنھاء الخدمة مع دفع استحقاقات نھاية الخدمة.

  طلب مراجعة قرار. ، رفع المدعي2018يونيو/حزيران  24في  .11

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2018يوليو/تموز  29في  .12

  .2018يوليو/تموز  30("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2018أغسطس/آب  29في  .13

) من القواعد ا+جرائية 1(6يوما تقويميا المادة  30بـ الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا

  للمحكمة. فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، 2018سبتمبر/أيلول  11) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 159بموجب ا
مر رقم  .14

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 

وى، فأرِسل إلى ، رفع المدعى عليه رده على الدع2018أكتوبر/تشرين ا
ول  26في  .15

  . 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  31المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، 2018نوفمبر/تشرين الثاني  9في  .16

  . 2018نوفمبر/تشرين الثاني  11ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

نوفمبر/تشرين الثاني  22) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 214بموجب ا
مر رقم  .17

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.2018

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2019يناير/كانون الثاني  16في  .18

  الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعي طلبا لتقديم مfحظات، ثم أرِسل طلب 2019يناير/كانون الثاني  19في  .19

  . 2019يناير/كانون الثاني  21في المدعي إلى المدعى عليه 
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، 2019فبراير/شباط  14) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 034بموجب ا
مر رقم  .20

  قبلت المحكمة طلب المدعي لرفع مfحظات على رد المدعى عليه.

، رفع محامي المدعي طلبا يلتمس فيه ا+ذن لزيارة المحكمة 2019فبراير/شباط  25في  .21

س أن تعقد المحكمة جلسة استماع شفھية، فأرِسل الطلب إلى وبحث قضية المدعي، كما التم

  . 2019فبراير/شباط  26المدعى عليه في 

، 2019مارس/آذار  10) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 048بموجب ا
مر رقم  .22

أعلمت المحكمة المدعي أنھا ستبت في قضيته في الوقت المناسب، وأنھا ستُعلم الطرفين في 

وفي شأن طلب محامي المدعي زيارة المحكمة، سة استماع شفھية. حال التوجه إلى عقد جل

  أفادت المحكمة أن ھذا : يكون إ: بحضور الطرفين في جلسة استماع شفھية. 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .23

i( القرار الطعين مجحف، واستند إلى معلومات غير دقيقة؛  

ii( لم يوقع العقاب البدني على المشتكين؛ و  

iii(  لم تأخذ الوكالة في ا:عتبار منزلته ا:جتماعية، وأداءه، ومسائل أخرى عندما

  قررت التدبير التأديبي الطعين. 

  يلتمس المدعي فسخ التدبير التأديبي، كما يلتمس فرض تدبير تأديبي أخف.  .24

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .25

i( صول، و
  بموجب ا+طار التنظيمي المعتد به؛اتُخذ التدبير التأديبي حسب ا

ii(  تمنع العقاب البدني منعا  08/1من التعليمات التربوية الفنية رقم  1.4إن المادة

  صريحا، وتقرر أنه شكل من أشكال سوء السلوك؛ و 
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iii(  لfأثبتت الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي، وذلك بأدلة جلية ومقنعة من خ

  يان؛ وإفادات الضحايا وشھود الع

iv(  .ارتُكب العنف ضد بعض الضحايا بطريقة تتسم بمستوى عال من الوحشية  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .26

  ا"عتبارات

  طلب المدعي لجلسة استماع شفھية

، التمس المدعي من المحكمة دون أن يقدم أي تفاصيل أن 2018فبراير/شباط  25في  .27

شار مُ ال 2لمشتكين ورفض إفادة المشتكي ة بغية ا:ستماع لشھادات اتعقد جلسة استماع شفھي

  إليه بھذه الصفة في القرار الطعين. 

، فتfحظ المحكمة أن الجلي من تقرير التحقيق 2أما طلب المدعي لرفض إفادة المشتكي  .28

اب ، وذلك 
نه نُقل إلى مدرسة أخرى لسبب : عfقة له بالعق2أن المحقق لم يقابل المشتكي 

البدني المزعوم الذي أوقِع عليه. عfوة على ذلك، يبين من رسالة مدير عمليات ا
ونروا في 

أن القرار التأديبي الطعين قام فقط على إنزال  2018يونيو/حزيران  12ا
ردن المؤرخة 

  . 2وليس على المشتكي  4، و3، و1المدعي العقاب البدني على المشتكين 

لشفھية، تتحلى المحكمة باجتھاد واسع في مسائل إدارة وفي شأن جلسة ا:ستماع ا .29

رائية للمحكمة (حكم محكمة ا
مم ج) من القواعد ا+1(11دة كام الماالقضايا، وذلك بموجب أح

). في المستھل، تfحظ المحكمة 33الفقرة  Nimer 2018-UNAT-879المتحدة لfستئناف 

أن المدعي لم يقدم أي سبب لطلبه جلسة استماع شفھية، بل ترى المحكمة أن السبب وراء طلب 

المدعي لجلسة استماع شفھية ليس رغبته تقديم أي أدلة جديدة أو حجج قانونية جديدة منعه من 

ته تقديم حججه شخصيا أمام المحكمة تقديمھا مانع أثناء مجريات القضية، بل السبب ھو رغب

  ).33، الفقرة Nadeau 2017-UNAT-733(محكمة ا
مم المتحدة لfستئناف 

كما سيتجلى من قادم البيان، ترى المحكمة أن ھذه قضية يكفي فيھا السجل المستمد من  .30

 ةالتحقيق للبت في القضية بدون الحاجة إلى جلسة استماع شفھية (حكم محكمة ا
مم المتحد

). وعليه، تقضي المحكمة 28، الفقرة Mbaigolmem 2018-UNAT-819لfستئناف رقم 
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في ضوء ا
دلة الواردة في ملف القضية، و: سيما إفادات المشتكين والشھود العيان اyخرين 

عدم بوا:رتكاب المتكرر لسوء السلوك من جانب المدعي وإنزاله العقاب البدني بالطfب، 

ب لعقد جلسة استماع شفھية. في ظل ھذه الظروف، وحيث إن المدعي عجز عن أي سب وجود

تقديم أي سبب خاص لطلبه عقد جلسة استماع شفھية، ولّما كانت ا
دلة الوثائقية شاملة، فإن 

  طلبه ھذا مرفوض.  

  موضوع الدعوى

يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في إنھاء الخدمة مع منحه  .31

  استحقاقات نھاية الخدمة.

، أبلغ رئيس منطقة 2016ديسمبر/كانون ا
ول  28نوفمبر/تشرين الثاني و 22في  .32

الزرقاء عن مزاعم عقاب بدني ارتكبه المدعي ضد طfب في مدرسة الزرقاء؛ في المقابل، 

  ينكر المدعي المزاعم المثارة ضده. 

 Portillo Moyaن حكمھا  م 17قضت محكمة ا
مم المتحدة لfستئناف في الفقرة  .33

2015-UNAT-523  :بما يلي  

عند التصدي للقضايا التأديبية، يتمثل دور ا:ستعراض القضائي في 
التثبت من أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثبِتت، وفيما إن كانت 
الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع 

  الذنب.

  ات الوقائعإثب

بعد ورود مزاعم ضد المدعي مفادھا ارتكابه سوء سلوك يتمثل في ممارسة العقاب  .34

 2017أبريل/نيسان  17البدني ضد الطfب، أصدر القائم بأعمال مدير عمليات ا
ونروا في 

اختصاصات +جراء تحقيق؛ ثم ُعدلت ا:ختصاصات :حقا لتشمل زعما إضافيا مؤداه أن 

قاب البدني. أجري التحقيق، وفرض مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن على المدعي ارتكب الع

  .2018يونيو/حزيران  12المدعي التدبير التأديبي الطعين في 

يزعم المدعي أن القرار الطعين مجحف وقائم على معلومات غير دقيقة، لكنه : يقدم  .35

ني ضد أي طالب. غير أن أي شروحات أخرى، وما كان منه إ: إنكار استخدامه العقاب البد
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المحكمة ترى أن شھادات مدير المدرسة والعديد من الطلبة، بمن فيھم الضحايا الذين جرت 

مقابلتھم أثناء التحقيق، يعضد بعضھا بعضا وتثبت بجfء أن المدعي استخدم العقاب البدني 

  تكرارا ضد الطلبة. 

طرحه أرضا والدوس بطريقة وحشية ب 4في إحدى الحا:ت، أدب المدعي المشتكَي  .36

يبين من تقرير التحقيق أن خمسة طfب آخرين شھدوا الضرب بأم أعينھم قدموا وعلى بطنه. 

  أوصافا متطابقة فعليا للوقائع البارزة، أ: وھي طريقة المدعي في إنزال العقاب البدني. 

، وھذا ما أكده 3تخدم المدعي عصى خشبية لضرب المشتكي في مناسبة أخرى، اس .37

، وضربه على 1يتجلى أيضا من تقرير التحقيق أن المدعي ركل المشتكي  ، كماشاھدا عيان

  ظھره أيضا. 

. با+ضافة إلى ممارسة المدعي للعقاب 13كان مجموع الشھود الذين جرت مقابلتھم  .38

fب أيضا خfت أنھم تعرضالبدني ضد المشتكين، أفاد بعض الطfلبدني وا للعقاب ال المقاب

  .على يد المدعي

تستحضر المحكمة أن ھذه ليست المرة ا
ولى التي تنزل فيھا الوكالة عقوبات تأديبية  .39

بحق المدعي بسبب استخدامه العقاب البدني ضد الطfب، فالوكالة وظفت المدعي أول مرة 

، أنِزلت 2013يوليو/تموز  1، تحديدا في ، وفي أقل من سنة بعد ذلك2012في سبتمبر/أيلول 

 2014سبتمبر/أيلول  29بالمدعي عقوبة تأديبية ھي اللوم الكتابي؛ ثم ُوجه إليه لفت نظر في 

  بسبب ارتكابه العقاب البدني.   

قد تفسر ھذه الحا:ت من التدابير التأديبية سبب طلب المدعي في دعواه فرض تدبير  .40

مة أن لما كان ذلك، ترى المحكوبه في ھاتين الحالتين السابقتين. تأديبي أخف يشابه ما أنِزل 

  ھذه د:ئل جلية على أن المدعي يظھر نمطا من العقاب البدني ضد الطfب.  

وفي شأن معيار ا:ستعراض في القضايا التأديبية، فقد درج قضاء محكمة ا
مم المتحدة  .41

  لfستئناف على ما يلي: 

قضية تأديبية أن تنظر محكمة ا
مم يتطلب ا:ستعراض القضائي ل
المتحدة للمنازعات في ا
دلة المقدمة وفي ا+جراءات المستخدمة أثناء 
مجريات التحقيق الذي تجريه ا+دارة. وفي ھذا السياق على محكمة ا
مم 
المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت الوقائع التي قامت عليھا 
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 ائع المثبَتة تعتبر سوء سلوك [حسب النظامينالعقوبة، وفيما إن كانت الوق

ا
ساسي وا+داري للموظفين]، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع الذنب 
أم :". وبطبيعة الحال "تحمل ا+دارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك 
المزعوم الذي 
جله اتُخذ تدبير تأديبي ضد موظف". و"عندما يكون 

ة، يجب إثبات سوء السلوك بأدلة واضحة إنھاء التعيين نتيجة ممكن
ومقنعة"، و"ھذا يعني أن صدق الوقائع المّدعاة راجح رجحانا كبيرا" 

 Negussieمن حكم محكمة ا
مم المتحدة لfستئناف  18[الفقرة 

2016-UNAT-700.[  

ھذه قضية إنھاء تعيين، فf مناص من إثبات الوقائع بأدلة جلية ومقنعة؛ ويلزم  تلما كان .42

  جميع ما تقدم أن الوقائع المزعومة في القضية الحاضرة أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة.من 

  سوء السلوك

على المحكمة اyن البحث فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، نسرد تاليا  .43

  نصوص ا+طار التنظيمي الساري على ھذه القضية. 

، وھي تحمل 2008المؤرخة يوليو/تموز  1/08تنص التعليمات التربوية الفنية رقم  .44

عنوان "إرساء ا:نضباط في بيئة تربوية خالية من العنف في مدارس ا
ونروا"، على ما يلي 

  :3.1في المادة 

العقاب البدني، وغيره من أشكال العقاب القاسي والمھين وجميع أنواع 
العنف ضد ا
طفال أو الطfب، ممنوع منعا صارما في جميع مدارس 


ونروا ومراكزھا التدريبية في جميع ا
وقات، وفي جميع ا
حوال ا
 fونروا ب
والظروف، ويجب على جميع موظفي دائرة التعليم في ا

  استثناء مراعاة ھذا المنع.

يُعّرف العقاب البدني على أنه أي عقاب ينطوي على استخدام القوة 
أو  تسبب بألم جسدي،البدنية، أو إصدار أوامر أو تعليمات لطالب، بنية ال

إزعاجٍ، أو إذ:ل. وفي ھذه التعليمات التربوية الفنية، يشمل مصطلح 
"العقاب البدني" ا
شكال ا
خرى من العقاب القاسي أو المھين المشار 

  إليھا في ھذا التعريف.

قد يتخذ العقاب البدني عددا من ا
شكال ويشمل، ذكرا : حصرا، 
رب على العجز، واللكم، والركل، الضرب، والصفع، والرقع، والض

  والقرص والتسبب بإزعاج جسدي للطالب[...][.]
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على أن العقاب البدني 1/08(ب) من التعليمات التربوية الفنية رقم 1.4تنص المادة  .45

يشّكل، بموجب النظامين ا
ساسي وا+داري للوكالة، سوء سلوك يقع تحت طائلة التدابير 

  التأديبية:

ني سوء سلوك حسب أحكام النظامين ا+داري يشّكل العقاب البد
وا
ساسي للموظفين في ا
ونروا. وسيكون موظفو ا
ونروا الذي يثبت 
تورطھم في استخدام العقاب البدني، أو ا+عانة عليه، أو التستر عليه، 
ُعرضة لتدابير تأديبية شديدة كما ھو منصوص عليه في النظام ا
ساسي 

، وفي توجيه شؤون الموظفين رقم Cod/A/59/Rev.25للموظفين 
A/10/Rev.1 وتشمل ھذه التدابير اللوم الكتابي، وا+يقاف عن العمل ،

  بf أجر، وخفض الرتبة، وإنھاء الخدمة، والفصل.

  على ما يلي:  01/2013من التعميم رقم  2و 1تنص الفقرتان  .46

. الوكالة ملتزمة بضمان أن يعمل جميع موظفو ا
ونروا والموظفون 1
yخرون في بيئة خالية من العنف وأن يشجعوھا. كما تلتزم الوكالة ا

إزاء أي سلوك يخالف ھذا التعميم، مما ‘ عدم التسامح مطلقا’مقاربة 
يعني أنه سيُصار إلى التعامل مع أي مزاعم أو شكاوى فورا بموجب 
ا+طار التنظيمي للوكالة بما في ذلك النظامين ا
ساسي وا+داري 

توجيھات شؤون الموظفين، و+صدارات ا+دارية ذات للموظفين، و
  الصلة.

. جميع أشكال العنف، بما فيھا العنف ضد ا
طفال، التي يرتكبھا 2
موظفو ا
ونروا وغيرھم من الموظفين في خضم أداء واجباتھم و/أو في 
مرافق ا
ونروا محظورة حظرا صارما في جميع ا
وقات وتحت جميع 

ھي تعتبر سوء سلوك. سيكون موظفو ا
ونروا الظروف والمfبسات، و
وغيرھم من الموظفين الذين يثبت تورطھم في ارتكاب أفعال عنف، أو 
في ا+عانة عليھا، أو في التستر عليھا، ُعرضة لتدابير تأديبية تعتمد على 
شدة ھذه ا
فعال، وذلك وفقا لما ھو منصوص عليه في النظامين 

في توجيھات شؤون الموظفين، ا
ساسي وا+داري للموظفين، و
  وا+صدارات ا+دارية ذات الصلة (ُحذفت الحاشية).

في ضوء ما سلف بيانه من أحكام ا+طار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي المحكمة  .47

المعنية بالعقاب  1/08رقم  أن أفعال المدعي شكلت انتھاكا جليا 
حكام التعليمات التربوية الفنية

المدعي لم يتصرف بطريقة تليق بمركزه موظفا في ا
ونروا، وبذلك فإن أفعال ، وأن بدنيال

  المدعي تشكل سوء سلوك.
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  التناسب

بعد وصف أفعال المدعي بأنھا سوء سلوك، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في النظر  .48

  إن كانت التدابير التأديبية المفروضة عليه متناسبة مع الذنب. 

من النظام ا+داري للموظفين المحليين رقم  4ذا الصدد أن الفقرة يجب التذكير في ھ .49

تفيد أن فرض تدبير تأديبي أمر يقع ضمن "السلطة ا:جتھادية للمفوض العام". عfوة  1.110

 Mousa 2014-UNAT-431على ذلك، قضت محكمة ا
مم المتحدة لfستئناف في حكمھا  

بدو التأديبي مع الذنب يقتصر على الحا:ت التي ت أن استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير

  فيھا العقوبة "غير معقولة أو تعسفية أو شابتھا عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز".

إن المدعي في القضية الماثلة أمامنا معلم، مما يجعل سلوكه أكثر خطورة 
نه يضطلع  .50

لمتحدة، وأن يعمل وفقا لمعايير بواجب ضرب قدوة حسنة لطfبه، وبواجب احترام قيم ا
مم ا

السلوك المنتظر من موظف خدمة مدنية يعمل تحت راية ا
مم المتحدة (حكم محكمة ا
مم 

إن أفعاله شائنة  ، بل)42، الفقرة Abu Jarbou 2013-UNAT-292المتحدة لfستئناف 

في ضوء  كأكثر في ضوء سياسة عدم التسامح مطلقا التي تنتھجھا الوكالة في ھذا الصدد، وكذل

خضوعه للتأديب مرتين سابقتين بسبب إنزاله العقاب البدني بالطfب. المحكمة أمام قضية 

يُظھر فيھا المدعي على نحو سافر نمطا من استخدام العقاب البدني ضد الطfب، و: يبدي أي 

  نية لتغيير سلوكه.

ي، خذ في حق المدععfوة على ذلك، تعيد المحكمة إلى ا
ذھان أن التدبير التأديبي المت .51

أ: وھو إنھاء الخدمة مع منح المدعي استحقاقات نھاية الخدمة، ليس التدبير التأديبي ا
شد 

الذي تستطيع الوكالة فرضه على الموظف، حيث إن ارتكاب المدعي للعقاب البدني سوء سلوك 

f مضمار، فدأب في تكراره رغم سياسة عدم التسامح مطلقا التي تنتھجھا الوكالة في ھذا ال

يبدو أن التدبير التأديبي المفروض على المدعي مجاف للمعقول أو تعسفي، كما : يوجد دليل 

وعليه، : ترى  على أن عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيزا شابت التدبير التأديبي.

المحكمة أساسا لشكوى المدعي من تناسب التدبير التأديبي المفروض، وتقضي أن التدبير 

  يبي متناسب مع طبيعة سوء السلوك وجسامته.  التأد

) الوقائع التي استند إليھا التدبير التأديبي، وھو إنھاء 1لما كان ذلك، وبعد الحكم بأن ( .52

) الوقائع تدعم 2الخدمة مع منح المدعي استحقاقات نھاية الخدمة، أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة؛ (
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) التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ 3من الناحية القانونية ا:ستنتاج أن سوء سلوك وقع (

) السلطة ا:جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو 4و(

عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون، تجد المحكمة وجوب رد الدعوى 

   الحاضرة.
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  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .53

  الدعوى مردودة. 

  

  القاضي جان فرانسوا كوزان 

  2019ديسمبر/كانون ا
ول  11بتاريخ 

  2019ديسمبر/كانون ا
ول  11أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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