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 للمنازعات األونروا محكمة

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2019/047 

Judgment No.: UNRWA/DT/2020/071 

Date: 3 December 2020 

Original: English 

 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

 عّمان   قلم المحكمة: 

رئيسة قلم 

 المحكمة: 

 لوري مكناب 

 

  مدردس 

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

   

  حكم 

 محامي المدعي: 

 المدعي يمثل نفسه 

 محامي المدعى عليه: 

 ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

هذه دعوى رفعها أحمد مدردس )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي   .1

عليه"(، وهو القرار القاضي بفرض  فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى 

 تدبير تأديبي عليه هو إنهاء الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة.

 الوقائع

والخطوة    6، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم على الدرجة  2001نوفمبر/تشرين الثاني    20اعتبارا من   .2

م األردن. في الزمن مدار أحداث هذه في مدرسة مخيم إربد اإلعدادية للذكور )"مدرسة إربد"( في مكتب إقلي  1

 في مدرسة إربد.   1والخطوة    15الدعوى، كان المدعي يعمل لدى الوكالة في وظيفة مدير مدرسة على الدرجة  

، وهي فئة التعيين محدد األجل، Xحّول تعيين المدعي من الفئة    2012يناير/كانون الثاني    1اعتبارا من   .3

 ؤقت غير محدود المدة. ، وهي فئة التعيين المAإلى الفئة 

، تلقت دائرة خدمات الرقابة الداخلية مزاعم عن أنشطة احتيالية ارتكبها  2018يناير/كانون الثاني    15في   .4

 المدعي.

، أحيل المدعي بأثر فوري إلى إجازة إدارية بأجر  2018يناير/كانون الثاني  23بموجب رسالة مؤرخة  .5

 على ذمة التحقيق. 

 ، اختُتم التحقيق، وتاله صدور تقرير التحقيق. 2018يوليو/تموز   31في  .6

، أصدر رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن رسالة األصول القانونية 2018أغسطس/آب  28في  .7

 الواجبة للمدعي، وأعلمه فيها بنتائج التحقيق، ودعاه إلى الرد على المزاعم.

رسالة األصول القانونية الواجبة، ، رد المدعي على 2018سبتمبر/أيلول  11بموجب رسالة مؤرخة  .8

 وأنكر المزاعم المثارة ضده.
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، فرض مدير عمليات األونروا في األردن على المدعي  2019فبراير/شباط  5بموجب رسالة مؤرخة  .9

التدبير التأديبي المتمثل في إنهاء الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة، كما أعلمه أيضا بقرار اقتطاع مبلغ 

 .  الوكالة أردنيا من استحقاقات إنهاء الخدمة، وذلك استردادا ألموالدينارا  1548

 ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2019مارس/آذار  20في  .10

 ، ثبّتت نائبة المفوض العام القرار الطعين. 2019مارس/آذار  26بموجب رسالة مؤرخة   .11

ات )"المحكمة"(، فأرِسلت ، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازع2019يونيو/حزيران  6في  .12

 .  2019يونيو/حزيران   10إلى المدعى عليه في  

  15، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 2019يوليو/تموز  10في  .13

 . 2019يوليو/تموز 

مدعي ، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، فأرِسل الطلب إلى ال2019يوليو/تموز    24في   .14

 في اليوم نفسه. 

، قبلت المحكمة  2019أغسطس/آب  6( المؤرخ UNRWA/DT/2019)  156بموجب األمر رقم  .15

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده. 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لترجمة رده، ثم أرِسل الطلب إلى 2019نوفمبر/تشرين الثاني    7في   .16

 .   2019اني نوفمبر/تشرين الث  11المدعي في 

، قبلت 2019نوفمبر/تشرين الثاني  25( المؤرخ UNRWA/DT/2019)  227بموجب األمر رقم  .17

 المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى لترجمة رده. 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، ثم أرِسلت  2019ديسمبر/كانون األول  9في  .18

 .  2019ديسمبر/كانون األول  10في الترجمة إلى المدعي 

، رفع المدعي طلبا لرفع مالحظات، فأرِسل طلب المدعي إلى المدعى  2019ديسمبر/كانون األول    16في   .19

 عليه في اليوم نفسه.  
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، قبلت  2019ديسمبر/كانون األول  29( المؤرخ UNRWA/DT/2019)  251بموجب األمر رقم  .20

 رد المدعى عليه. المحكمة طلب المدعي لرفع مالحظات على 

، رفع المدعي مالحظاته، فأرِسلت المرافعة إلى المدعى عليه في اليوم  2020يناير/كانون الثاني    12في   .21

 نفسه. 

 حجج المدعي 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .22

i)   لم يأخذ المحقق إفادات الشهود الذين اقترحهم؛ 

ii) طلب أن يسمعه المحقق مرة ثانية، لكن طلبه ُرفض؛ 

iii)  لم يقدم له محضر مقابلته مع المحقق؛ 

iv)   لم يُعلم بالمزاعم المثارة ضده في قرار وقفه عن العمل، وبذلك انتُهكت حقوقه في األصول

 القانونية؛

v)  هو فقط عضو من ثالثة أعضاء يشكلون اللجنة المالية للمدرسة؛ و 

vi)  ؤدي التحقيق حتى إلى  لم يقدم دليل إلثبات االستنتاجات التي توصل إليها المحقق، وبذلك ال ي

 استدالل معقول بأن الحادثة المزاعم أثبتت. 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .23

i)   فسخ التدبير التأديبي، وإعادته إلى عمله؛ و 

ii)  .التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي قاساها 

 حجج المدعى عليه 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .24
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i) ت الوقائع التي قام عليها التدبير التأديبي بأدلة جلية تدد أثبسالمة قرار إنهاء خدمة المدعي، فق

  كشف ومقنعة استمدت من إفادات البائعين، ومن مراجع حسابات، ومن موظفين، وكذلك من فواتير ومن  

 بنكي؛  

ii)  كما قدم 2017ديسمبر/كانون األول  21قدم المدعي حسابات مزورة لمكتب منطقة الزرقاء في ،

 92دينارا أردنيا في حين كان الرصيد الحقيقي  2,313ه الرصيد الختامي على أنه وّ م  كشفا بنكيا معدال

 دينارا أردنيا؛ 

iii) قدم المدعي فواتير مزورة ال عالقة لها بمشتريات حقيقية؛ 

iv)  شكلت الوقائع التي قام عليها التدبير التأديبي سوء سلوك خطير؛ 

v) محكمة؛ لم يُطرح قرار إحالة المدعي إلى إجازة إدارية أمام ال 

vi)   قابل المحقق شاهدين من الشهود الذين اقترحهم المدعي؛ 

vii) ال أساس لحجة المدعي أن مؤامرة حيكت ضده؛ 

viii)  كان التدبير التأديبي متناسبا مع فداحة سوء السلوك الخطير الذي ارتكبه المدعي؛ 

ix) مزاعم  اُحترمت حقوق المدعي في األصول القانونية، كما أجري تحقيق شامل لتقصي الحقائق في ال

 المثارة ضد المدعي؛ 

x)   لم يقدم المدعي أي دليل على أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان التحامل أو

 عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ و 

xi)  .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .25
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 االعتبارات 

 دينارا أردنيا من استحقاقات إنهاء الخدمة المستحقة للمدعي    1548قرار اقتطاع مبلغ 

، التي تفرض على المدعي التدبير 2019فبراير/شباط    5احتوت رسالة مدير عمليات األونروا المؤرخة   .26

دينارا أردنيا السترداد  1548إنهاء الخدمة، على قرار آخر أيضا، أال وهو قرار اقتطاع التأديبي المتمثل في 

 .الوكالة أموال

لقد قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف باتساق، ومن حيث االختصاص الموضوعي، بعدم مقبولية   .27

-Luvai 2014-UNATاف المزاعم التي لم تُثر في طلب مراجعة القرار )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئن

الفقرة   Seyfollahzadeh 2016-UNAT-620حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف و، 28، الفقرة 417

دينارا أردنيا من استحقاقات    1548أمامنا، تقاصر المدعي عن الطعن في قرار اقتطاع    اثلة(. في القضية الم29

 ط المقبولية أمام المحكمة.  إنهاء الخدمة، ولما كان ذلك، ال يستوفي زعمه هذا شرو 

 حقوق األصول القانونية الواجبة 

يحاجج المدعي أن حقوقه في األصول القانونية الواجبة انتُهكت ألنه لم يقدم له محضر مقابلته مع المحقق،  .28

 وألن المحقق رفض االستماع له مرة ثانية، وكذلك ألن المحقق لم يأخذ إفادات الشهود الذين اقترحهم. 

لمحكمة أن اجتهادها واسع في مسائل إدارة القضية وإظهار األدلة )حكم محكمة األمم المتحدة تستحضر ا .29

 Uwais، وحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 35- 34، الفقرات Wu 2015-UNAT-597لالستئناف 

2016-UNAT-675 الطرفين   في الوضع األمثل لتقييم طبيعة األدلة المقدمة أمامها من"، وأنها (27، الفقرة

 Nyawaالتسبيب للنتائج التي تصل إليها" )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف    إنجازوالقيمة اإلثباتية لها بغية  

2020-UNAT-1024 80، الفقرة .) 

تالحظ المحكمة في القضية الحاضرة أن المدعي أعطي تقرير التحقيق، وقد اشتمل على موجز لردوده  .30

تنظيمي للوكالة يخلو  على المزاعم المثارة ضده؛ وتالحظ المحكمة أيضا أن اإلطار الالتي قدمها خالل المقابلة 

جبر المحقق على مقابلة جميع شهود المدعي المقترحين، أو أن يقابل المدعي مرة ثانية. عالوة  تمن أي مادة 

ل إن المحقق قابل  على ذلك، حظي المدعي بالفرصة لكي يقدم للمحكمة إفادات شهود كتابية عدة لدعم موقفه، ب

 بعض الشهود الذين اقترحهم. 
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نظرا إلى ما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي عجز عن بيان كيفية تعرضه للضرر بسبب االنتهاكات  .31

المزعومة المذكورة أعاله التي طالت حقوقه في األصول القانونية. لما كان ذلك، ونظرا إلى غياب أي أثر سلبي  

نتهاكات المزعومة، ومع األخذ في الحسبان الخالصة التي آلت إليها المحكمة، على حقوق المدعي من هذه اال

أال وهي تثبيت القرار الطعين، فال تقوم قائمة لحجة المدعي الضمنية المنادية بفسخ القرار بسبب انتهاك الوكالة  

وتؤكد  ؛ر الطعينلحقوقه في األصول القانونية خالل العملية التحقيقية وكذلك في خضم التوصل إلى القرا

 المحكمة أيضا على أن هذا الحكم يقوم حصرا على األدلة المتاحة بالكامل للطرفين.  

 القضائي للتدبير التأديبي الطعين االستعراض 

يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في إنهاء الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة،  .32

  21( تقديم حسابات مزورة لمكتب منطقة إربد في 1اتُخذ اإلجراء التأديبي ضد المدعي بسبب ما يلي: وقد 

 حقيقية. ( تقديم فواتير مزورة ال عالقة لها بمشتريات 2، و2017ديسمبر/كانون األول  

وفي مسألة معيار االستعراض في القضايا التأديبية، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة   .33

 بما يلي:   Negussie 2016-UNAT-700من حكمها  18

يتطلب االستعراض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة األمم المتحدة للمنازعات  
مستخدمة أثناء مجريات التحقيق الذي تجريه اإلدارة.  في األدلة المقدمة وفي اإلجراءات ال

وفي هذا السياق على محكمة األمم المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت الوقائع التي  
قامت عليها العقوبة، وفيما إن كانت الوقائع المثبَتة تعتبر سوء سلوك ]حسب النظامين  

لعقوبة متناسبة مع الذنب أم ال". وبطبيعة  األساسي واإلداري للموظفين[، وفيما إن كانت ا
الحال "تحمل اإلدارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك المزعوم الذي ألجله اتُخذ تدبير  
تأديبي ضد موظف". و"عندما يكون إنهاء التعيين نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء السلوك  

 رجحانا كبيرا". بأدلة واضحة ومقنعة"، و"هذا يعني أن صدق الوقائع المّدعاة راجح 

بناء على ذلك، يجب على المحكمة أوال التثبت فيما إن كانت الوقائع التي قامت عليها العقوبة قد أثبِتت   .34

بأدلة جلية ومقنعة، وذلك قبل تناول مسألة إمكانية إسباغ صفة سوء السلوك على الوقائع المثبتة، وكذلك قبل  

 الخوض في مسألة تناسب العقوبة مع الذنب.
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 الوقائع  إثبات 

 الحسبات المزورة  ➢

البنكي لحساب المدرسة   كشفلمدعي إلى مكتب منطقة إربد ال، رفع ا2017ديسمبر/كانون األول    21في   .35

البنكي إلى أن الرصيد الختامي  كشفارت النسخة المرفوعة من الفي البنك ألغراض التدقيق المنتظم، وقد أش

أظهر  2018جديد في يناير/كانون الثاني  كشفدينارا أردنيا. لكن، ُحصل على  2,313لحساب المدرسة هو 

دينارا أردنيا. عالوة على ذلك، ُزعم أن المدعي لم يكشف بعض  92أن الرقم الصحيح كان ينبغي أن يكون 

 عبر تمويهها.   الكشف البنكيومات من ، وأنه أخفى بعض المعلالكشف البنكيصفحات 

الكشف يعود إلى نفقات عدة لم تكن مشمولة في  ينكشف اجج المدعي أن الفرق بين الفي مقابل ذلك، يح .36

الذي قدمه. وفي شأن الصفحات التي لم يكشف عنها، يقول المدعي إن "جميع المعامالت المالية تظهر  البنكي

المقدم من المدعي، فيشير المدعي إلى أن البيان المالي   كشفناقصة في الأما المعلومات ال  بوضوح في البيان".

 "علق في اآللة" أثناء نسخه. 

كانت منشأ   بعض الفواتير التي يزعم أنها فلكن، ال تقوم قائمة لشروحات المدعي؛ كما سيثبت أدناه،  .37

بدا في أن سبب عدم كشف  البنكيين كانت مزورة، ناهيك عن أن المحكمة ال تشك أ كشفيناالختالف بين ال

ه بعضها اآلخر، هو بجالء محاولة منه إلخفاء األرقام ه، وتمويالكشف البنكيالمدعي عن بعض صفحات 

هو أنه الورقة   الكشف البنكيالحقيقية. ال أساس للمسوغ الذي قدمه المدعي، أال وهو أن سبب التعديل على 

أن أدلة جلية ومقنعة تثبت أن المدعي قدم عمدا حسابات علقت في آلة التصوير. لما كان ذلك، تقضي المحكمة 

 مزورة لمكتب منطقة إربد.

 الفواتير المزروة  ➢

دينارا أردنيا من حداد محلي، وهما الفاتورتان   80دينارا أردنيا و  70أوال، في شأن الفاتورتين بمبلغ  .38

ق أنه لم ينجز أيا من العمل المذكور اللتان قدمهما المدعي على أنهما مصروفات حقيقية، أفاد الحداد أمام المحق

ه  في الفاتورتين المعنيتين؛ باإلضافة إلى ذلك، قال أيضا إنه الحظ بعدما نسي عن غير قصد دفتر فواتيره وختم 

النسخة الفارغة من هاتين الفاتورتين أزيلتا من دفتر الفواتير. ما كان رد  في المدرسة في مناسبة سابقة أن
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تهام الحداد بالكذب في خضم مؤامرة حيكت ضده، وقد رفع شهادات كتابية من ثالثة المدعي على ذلك إال ا

 أشخاص يقولون فيها إن الحداد كذب. 

أي حقائق من شأنها اإللقاء بظالل الشك على إفادة الحداد، ولم   مى المحكمة أن المدعي عجز عن تقدي تر .39

أنه تحيز ضد المدعي، ناهيك عن أن اإلفادات الكتابية    يقدم أي دليل يشير إلى أن الحداد كان لديه دافع للكذب أو

غير مقنعة وال قيمة إثباتية لها، فكتاّبها هم المرؤوسون السابقون للمدعي، وهم ال يقدمون أي أساس موثوق  

حرر بخط يده بعض الفواتير، ويعلل ذلك  هلمزاعمهم أن الحداد يكذب. عالوة على ذلك، اعترف المدعي أن

على إذن البائعين لذلك، بيد أن من الجلي أنه لم يحصل على إذن الحداد. لما كان ذلك، تقضي   إنه حصل هبقول 

 المحكمة أن أدلة جلية ومقنعة تثبت أن المدعي قدم عمدا فاتورتين مزورتين باسم الحداد.  

على أنها  أ من شركة أ. لإلنشاءات أمام المحققين أن ثالثة فواتير قدمها المدعي  .ثانيا، أكد السيد ك .40

مصروفات حقيقية لم تكن صادرة عنه؛ وقد قدم المدعي إفادة صادرة باسم شركة أ. لإلنشاءات تدحض إفادة 

السيد ك. أ، بيد أن المحكمة ال ترى إفادة الشركة مقنعة، حيث لم يقدم أي دليل يشير إلى أن السيد ك. أ حفل  

عن تقديم أي حجج مقنعة تضع إفادة السيد ك. أ في بدافع للكذب أو التحيز ضد المدعي. وعليه، تخلف المدعي 

مرامي الشك. من الجلي أن المدعي أعدّ الفواتير بدون مشتريات حقيقية، وأنه احتفظ بالنقود لنفسه. لما كان  

ذلك، تقضي المحكمة أن أدلة جلية ومقنعة تثبت أن المدعي قدم على األقل ثالثة فواتير مزورة من شركة أ.  

 لإلنشاءات.

 ء السلوك     سو

على المحكمة اآلن البحث فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، نسرد تاليا نصوص اإلطار   .41

 التنظيمي الساري على هذه القضية.  

 ينص النظام األساسي للموظفين المحليين:  .42

 1.1النظام األساسي للموظفين رقم 

يتعهدون بأداء وظائفهم واضعين نصب أعينهم  إن الموظفين، بقبولهم التعيين، إنما 
 مصالح الوكالة وحدها. 

 ]...[ 



 Case No. UNRWA/DT/JFO/2019/047 

 Judgment No. UNRWA/DT/2020/071 

 

Page 10 of 12 

 1.4النظام األساسي للموظفين رقم 

على الموظفين التصرف في جميع األوقات بطريقة تليق بمركزهم بصفتهم موظفين لدى  
 ة.الوكالة، وعليهم أالّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع األداء السليم لواجباتهم مع الوكال

 ]...[ 

 10.2النظام األساسي للموظفين رقم 

  يجوز للمفوض العام فرض تدابير تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء سلوك. 

 على اآلتي:  1.110ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .43

م  . إخفاق موظف في امتثال التزاماته المترتبة عليه بموجب ميثاق األمم المتحدة، والنظا1

األساسي للموظفين المحليين في األونروا، والنظام اإلداري للموظفين المحليين في  
األونروا، أو اإلصدارات اإلدارية األخرى ذات الصلة، أو إخفاقه في مراعاة معايير  
السلوك المنتظرة من موظف خدمة دولية قد يرقيان إلى سوء سلوك، وقد يؤديان إلى  

 رض تدابير تأديبية جزاء سوء السلوك. الشروع في عملية تأديبية، وف

في ضوء ما سلف بيانه من أحكام اإلطار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي المحكمة أن أفعال المدعي   .44

 . شكلت انتهاكا جليا للنصوص سالفة البيان، وأن المدعي لم يتصرف بطريقة تليق بمركزه موظفا في الوكالة

كان من غير الالئق، بل من الشائن، أن يسيء المدعي بصفته مديرا للمدرسة ورئيسا للجنة المالية فيها استخدام  

سلطته للحصول على منفعة ال تجوز له من ميزانية المدرسة، وذلك بإعداد فواتير وهمية، ومن ثم التستر على 

ا المقام، لم تكن أفعال المدعي إساءة استخدام  أفعاله بتقديم حسابات وهمية ألغراض تدقيق الحسابات. في هذ 

جلية لمهامه، بل كانت أيضا عمال احتياليا. وعليه، ال شك لدى المحكمة في أن أفعاال من هذا القبيل تشكل سوء 

 سلوك خطير. 

 التناسب 

 بعد وصف أفعال المدعي بأنها سوء سلوك خطير، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في النظر إن كان  .45

 التدبير التأديبي المفروض عليه متناسبا مع الذنب. 

 على ما يلي:   A/10في المستهل، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .46
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. يشكل سوء السلوك الخطير سببا إليقاع أشد التدابير التأديبية تصل إلى الفصل  11

  بإجراءات موجزة وتشمله. 

تنص    1.110النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  في هذا المقام، تعيد المحكمة إلى األذهان أن قاعدة   .47

على أن فرض التدابير التأديبية يقع "ضمن السلطة االجتهادية للمفوض العام". عالوة على   4في فقرتها رقم 

أن   Mousa 2014-UNAT-431من حكمها  30ذلك، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 

ب التدبير التأديبي مع الذنب يقتصر على الحاالت التي تبدو فيها العقوبة "غير  استعراض المحكمة لمسألة تناس

 معقولة أو تعسفية أو شابتها عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز". 

تتفق المحكمة تماما مع القرار الطعين الذي أشار مدير عمليات األونروا في األردن فيه إلى عوامل عدة   .48

ديبي مع الذنب، ومنها الخروقات العدة التي اقترفها المدعي بارتكابه سوء السلوك  في تحديد تناسب التدبير التأ

نفسه، وسبق اإلصرار، واتسام المنصب الذي يشغله بالنفوذ واألمانة، والخسائر المالية التي تسبب بها للوكالة،  

فصل من الخدمة بدون وعدم إظهاره الندم على ما قدم، والضرر الذي أصاب سمعة الوكالة. وعليه، رغم أن ال

تعويضات نهاية الخدمة عقوبة شديدة، إال أن المحكمة تراها عقوبة متناسبة مع طبيعة سوء السلوك الخطير 

 الذي ارتكبه المدعي وفداحته في القضية الحاضرة. 

ن ( الوقائع التي استند إليها التدبير التأديبي، وهو إنهاء الخدمة بدو 1لما كان ذلك، وبعد الحكم بأن )  .49

( الوقائع تدعم من الناحية القانونية االستنتاج أن سوء 2استحقاقات نهاية الخدمة، أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة؛ )

( السلطة االجتهادية للُمدعى عليه لم يُشبها 4( التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ و)3سلوك خطير وقع )

رى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون، تجد دليل يدل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخ

 المحكمة وجوب رد الدعوى الحاضرة. 
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 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .50

 الدعوى مردودة. 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020ديسمبر/كانون األول  3بتاريخ  

2020ديسمبر/كانون األول  3أدِخل في السجل بتاريخ    

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان 
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