سياق الدعوى والهدف منها
تهدف هذد اهدعدف للهعول دددلإه وفهتنفدذ هترر د هرف قهد دقسهي دلهدع ددد
بع ط لهأوهبذعترعهرنهر ذ قةهدعع دبهدععلن

ه ع دذ هد ج د دتهد

هودعتطذع هبج هدالض دقهدعالحف ه نهذ اهد ج د دت.

دقند هدعتع وفد ه

ه ونهتتك رهمهرنهأث هكعذب هه

•

دألشخذصهدع ننهتمهرر همهرنهر ذ قةهدعع دبهدععلن

•

دألشدخذصهدع ننهتمهت ط لهفدر ذمهوتاعدذ همه ج د دتهدحع د ن هودفدعرطذقهوذعكهعتفةهطلنو هدالر هدع سهنؤ سه
بهمهدعفه فمهدالععلذقهب حالتهمه ونهت الرهمهكعذب ذهبأف ذبهدعع ط ل.
ورنهدألجدفقهي هذد اهدعلدذعد هدعط نهبعلي فهترر د هذد دهدعتف قهد

دقسهورنهثمهدع دذ اهي هحدذعد هتك دقهدج د ه

دعع ط لهكوتذهأقد هدعت ر هبذألر هدع ر ه
نجدفقهدععد ك هأنهدعترعهرنهر دذ قةهدعع دبهدععلن ددد هأوهت ط دلهدع دددر هنهدددكالنهدنعهدذكدذهعل ند هدععرفدلهوالهنتكنه
د عتذ ذتذه ونهدحع دمهدععددتذنذتهدعفذنلن هودعتعتةو هي هشد شهدعهد

وفهرتذقف هدعل ن هوش شهدععرذفبهب نهد ج د هدعتعخ هودعهف هرره.

هوشد شهدععد وقةه رفهدعوجل هعوععد

ه

مالحظات

طريقة التصرف في مثال الدعوى:
أنهرةذإهدعف للهدعلدق هأ نذاهنلعلسه وفهرةذع نهرخعور نهرنهدعليذئع .ه
دعليدذئعهدألوعفهتخ

هحدذعد هت

دعليذئعهدعةذن هتخ

هحذع هت ّ خهشددخ

حت ه
بذعولنهدأل ه
بذعولنهدألاع

خهشدددخ

ه ج د هدعترعهرنهر دذ قةهدعع دبهدععلن ددد هوذ هويدذئعهركعلبد ه

هعلذع هدعع ط لهدعتع ّتفهودعتعك قهبترذفدد هدع ددر هوذ هويذئعهركعلب ه

الرجاء من السيد (ة) مستعمل هذا المثال التفضل بحذف الوقائع التي ال تتناسب ودعواه .

1

تذكير هام:

رةذإهدعف للهدعلدق هأ نذاهرع و هبإج د دتهدفع جذع هعفلهدعتلكت هد

دقن .هه

وفهدع دغدبهي هدعف دذمهبتةدلهذد اهدعدف للهأنهنفدفمه نعددد هي هأع دذ هدعتف قهد

دقسهدعتد كلقهوذعدكهب دددلقةه

رلد ن هعف للهتلي فهدععرر هأوهالحف ه وفهأنهنفعهدحع دمهدآلجذإهدعفذنلن هي هذ اهدعلذع .ه

نرسهدعهدد

هتذدهرذهأقد هدعهددخ

ذ اهدعلذع هنكلنهي هشدددكله

هتعادمهد

دقةهبج هدععدد قهدع سهعلفههودعرذجمه نهرف قذذهد

دقس.هيذعف ذمهي ه

للهي هدعفعدددذ هدعكذرلهايعدددذ هدعت دددؤوع ةهونكلنهب دددلقةهرلد ن هعف لله

تلي فهدععرر هأوهالحف ه وفهأنهنفعهدحع دمهدآلجذإهدعفذنلن هي هذ اهدعلذع .ه

ح دبهدعفذنلنه ف ه40هع در ه1972هدعتؤقخهي هغ ّ ةهجلدنه1972ودعتع و هبذعتلكت هد

دقن هالهفد تذهدعر دله39ه

ّ
طهبعلي هشد ط نهرعال ر ن.هدألوإهرع و هبف ذمهدعتطوبه وفهأفد ذبه
ررههيإنهي لإهرطوبهتلي فهدععرر هر ت
جفن هوذلهش شهرر لهبتةذإه نع هدعف للهأ نذا.ه

هدعهد شهدعةذن هرع ّو هبإيرذعهدعتلكت هبذنهترر هدعتف قهدعت كلقهرنهشدأنههأنهنع د بهعوتف

هي هنعذئيهن د به

تفدقكهذ.هونظ دهألذت هذ دهدعهدد شهيأنههنع ّ نه وفهدع ذقخهتنالئههدألذت هدعف ددللهوذعكهبعر دد لهدألضدد دقه
دعتذ ن هودعت رلن هدعع هعلفعههوذعكه وفهدعرللهدععذع هرةال:

ه

 /1االضرار المادية:

-

تلهارنهدعتهمهدال ال هبتؤنفدتة
يففدنهأوهت طلهدعل هي هدع
ّ

-

دعترعهرنهدععرفلهعإلنرذ هبذععادرذتهرذع هارؤنفدت:هيلدت ،هاطذنذهتأا ,هرلذضد هر ذنر هدعترعهرنهدععرفل,هرلذضد ه
توف هشهذ دتهتر فهدعترعهرنهدععرفل...ةهه
ض ذعهي صهرهر ...هدعخه

-

المعنوية:
 /2االضرار
ّ

اةهورلف ةهي هدعارنهن ع هض قهالهنتكنهتفدقكهه
يففدنهح ّن هدععرفلهوعلهعرع ةهوج
ّ

-

دعتسهرنهفددت
ّ

-

وههيفهتمهترذوعههي هوفددذئله
ههاذص د هوأنهي دقهدعترعهرنهدع ددر هأوهتلدت هت ط
هدع ذقخهوك درع
ّ
ّ

دأل المهووفذئلهدععلدصلهدالجعتذ
شفنفهدعليعه وفهنر

هأوهي هدعتل طهدعتهر هأوهدع ذئو هدألر هدع سهج وههرللهش هذتهوذلهض قه

هدع ذقخهوح لهي و ذهوأ لهعرعذئيهالهنتكنهتفدقكهذهأوهت لن هذ.

دألض دقهدعلذصو هعألف ةهواذص هدألطرذإ

-

2

عريضة دعوى في توقيف تنفيذ مقرر اداري
أع ذقخه:
قيمهبطذي هت

نرههدعلطر :ه.......هدعتؤقا هي ........ه.ه

رلدنه:ه....................ه.ه
ه
أوهاأذدهكذنتهدعف للهر يل

هبلدفط هرلذمةه

دألفعذذ:ه...........ه.ه
دعتلذر هعفله.........ه.ه
رلدنهدعتكعب.....ه.ه
دعت

هدعج ذئ ......ه.ه

دعر ذب ه ن:هدفمهوعفبهدعترلبه....ه.ه
دعفذطنهب:ه............ه.ه
دععف :ه دع
ّه

فه دعتكوفه بع

دعفداو هشذقعهدعل بهبلقي

ه و دقةه دعفداو ه اأوه و ن ه دعفداو ه ي ه صلقةه ت

رهةه ودعكذئنه رف اه بل دقةه

،هتلنسه

ه

المعروض على جناب السيد الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ما يلي
ح ثهنعففمهدعترلبهعتلكت هجرذبكمهب

نعد هي هتلي فهترر هرف قهد دقسها ّ دههب دلقةهي ن هوذعكهبتر ههرنه

وههكوتذهذمهب عكهوذلهرف قهصدذ قه نهر دذعحهو دقةهدعفداو هدعط
ر ذ قةهدعع دبهدععلن د ه/هتك دقهدج د دتهت ط
ّ

ه

دععفهي هيع هدعلذإ .ه
ه
من حيث الشكل:
ح ثهيفمهرطوبهتلي فهدععرر هعفلهدعتلكت هدعتخع دد هورتنهعههدع ددر هودعت ددول هورلع رذهعلجذإهدعفذنلن ه
رتذهنج وههح نذهبذعف لإهرنهذ اهدعرذح
ه

ه

3

.ه

من حيث األصل :
ح دثهكدذنهدعترلبهدعتد كلقهأ الاهن عامهدع دددر هدعفه....هوذعدكهبعدذقنخ.....ه وفهرعنهقحود هدعخطلشهدعجلند ....ه دف ه....ه
دعع هتفوعهرنهرطذقه....ه وفهدع ذ

ه....هكتذهذلهثذبتهرنهن خ هت ك ةهدع ر هدعت ذح .ه

وح ثهحعدد هدعترلبهب هلهدعتطذقهي له....هفددذ ذتهرنهتلي تهدع ح لهوتففمهدعفهشدد ذلهت ددج لهدعت ذ قةهوح ددله
وفهبطذي هقكلبهوت دج لهأرع

هاأوهتمهقيضهت دج وهه ونهتر د هوطوبهررههدنعظذقهوصدلإهضدذبطهأرنهعوعة ته

رنهوض عهة .ه
وح ثه رفهتففمهدعترلبهدعفهيذ

هر دي هشد ط هر دي هدعلفو هطوبهررههأحفهدال لدنهدنعظذقهوقو هت و تذتهي ه

شأنههوذعكه ونهتففنمهأسهوث ف هي هدع

خ .ه

وح ثهدنعظ هدعترلبهعتفةه....هفذ ذتهي لهأنهنعمهد الرههبذنههالهنتكنهدع تذحهعههبذعت ذ قة .ه
وح ثهعمهنع دددومهدعترلبهأسهي دقهكعذب هي هدع

خهودكعرفهدع لنهبأ الرههشدددرذذ ذهطذع ذهررههدع ل ةهرنهح ثه

أتف .ه
ح دثهبتر دههرنهدع دددر هنكلنهدع دذقخاةةهيدفهت
دعلطر

خهالنعهدذلهج ددد مهعل نعدههي هدععرفدلهوي هر دذ قةهدعع دبه

.ه

وح ثهصددفقهي دقهدعترعه نهجه هت دقن هرعتةو هي هت دقةهأرنهدعتطذقهوب ددر هشددرذذ هو ونهفددذب هد المهرتذه
نؤكفهدع

هدعع

ر هعه دهدالج د ه.ه

ه
ح ثهتنهدعترلبهت ّ خهعه دهرنهي له رفرذهكذنهنهمهبذع دددر هنلمه....ه وفهرعنهقحو هدعخطلشهدعجلن ......ادوهنفط ه
َ
ويفهأحعجاهنلرئ هعفلهش ط هدعلفو هعتفة....هفذ ذتهي لهأنهن تحهعههبذع ر .ه
لقهب ن هأوهبل ن ةه

وح دثهأنهتك دقهذد دهدألج د هرنهي دلهشددد طد هدعلدفو هوبررسهدعط نفد هندفإهب دددلقةهيدذط د ه وفهوجل هي دقهد دقسه
نخععهدعترلبه ج د دتهدحع د ن هتعتةلهي هتف فهح نعههعتفةهطلنو هي لهدع تذحهعههبذع ر .ه
وح ثهصدددفقهي دقهت ط لهتج د دتهدع دددر ه نهجه هت دقن هرعتةو هي هت دقةهأرنهدعتطذقهوب دددر هشدددرذذ هو ونه
فذب هد المهرتذهنؤكفهدع

هدعع

ر هعه دهدالج د ه.ه

ه
وح دثهدنهدالج د هدعد سهأيدفردته و دههد

دقةهن ع ،هح دددبهردذهفددد فعهت دذندههالحفدذ،هرخدذعردذهعت دفأهدعهددد

عو رفهدعفذنلن هوغ هرلع مهعه وشهدعع وقةهودععرذفبهيعاله نهدنههن

د هويدذيدفده

يلهح هدعر هي هدعوجل هعوفعذ ه.ه

ونجفقهدعع ك هي هذ دهد طذقهدنهح ن هدععرفلهركرلع هي هدعففدعلقهدععلن د هدع سهنر

هي هي دوهه24هررهه وفه

ردذهنو :هلعكدلهرلدطنهدعل ند هي هداع دذقهركدذنهتيدذرعدههودععرفدله دادلهدعلطن،هوعدههدعل هي هر دذ قتدهل.هويدفهأشدددذقته

4

دعتلكت هد

دقن هر دقدهوتك دقدهتعفهذ اهدعل ن ،هوالهف د تذهي هي دقدتهذهدعتع وف هبذعل هي هدعل ددلإه وفهجلد ه

فر هودعل هي هح ن هدععرفلهدعت ت ط هبه.ه
دعف دقه ف ه150168هبعذقنخه2هجلنو ه:2018هلهوح ثهن فوهدفدعرذ هجه هد

دقةه وفهن دلصهت ت

صدالح ذتهذهي هضد طهح ن هدععرفلهوداع ذقهدعتف هودعلفهررهذه ونهوجل هن دلصهتهد ن

هععأفد سه

هتلف هتوكهدععدلدبطه

وش وشهد تذعهذ،هرخذعرذهعوففعلق"
ه
كتذهنعدترههدع هفهدعفوع هدعخذصهبذعلفلقهدعتفن هودع د ذفد هدع سهصدذ يته و ههتلنسهفدر ه1969هي ه
ي وهه12هيف ةه2ه وفهأنههلعكلهي هح ن هر ذ قةهأسهبوف،هبتذهي هذعكهبوفا ".ه
كتذهد ع يتهتلنسهبذاع دددذصهعجر هدألرمهدعتعلفةهعلفلقهد ن دددذنهي هتف لهدع

دئضهدعت فدددو هرنهكله

شددخ

هيذطنهبذعع دبهدععلن دد هونر ددبهرنهاالعهذهعوفوع هدععلن دد هبذنعهذلهحفليههدعتكرلع هبذع هفه

دعفوع

.ه

ح دثهدفدددعردذ دهألحكدذمهدعدففدددعلقهودع هدفهدعدفوع هيدأنهرتدذقفددد هح ند هدععرفدلهع
دعععددد

دددتهبتردأله نهدععلدفندفهأوه

هوذعدكهد ع دذقدهعلدذالتهدعطلدق هأوهع دددنهتدفدب هدفدددعةردذئ د هعكنهذد اهدالفدددعةردذ دتهت ففهي هكله

دعلذالتهاذض

هعوعأط هدععه ن

هودع يذب هدعفعذئ .

ه
كتدذهنر

دف هدعفدذنلنهدععدددلدبطهدعتع وفد هبدذعلفلقه
هدعر دددله49هرنهدعدففدددعلقهدععلن ددد ه وفهردذهنو هلنل ّ

ودعل نذتهدعتعتلن هبه دهدعففعلقهورتذقفعهذهبتذهالهنرذإهرنهجلذ ذذ.هوالهتلضعهذ اهدععلدبطهتالهعع وقةه
تفععددد هدذه وعد هردفن د ه نتف دط د هوبهدف هحتدذند هحفلقهدع

،هأوهعتفععددد دذتهدألرنهدع دذم،هأوهدعدفيدذعه

دعلطر ،هأوهدع دددلد هدع دذرد ،هأوهدآل دبهدع دذرد ،هوذعدكهرعهدحع دمهدععردذفدددبهب نهذد اهدععدددلدبطهورلج عدذذدذ.ه
وتعكرلهدعه ئذتهدعفعذئ هبلتذن هدعلفلقهودعل هنذتهرنهأسهدنعهذل"ه
ي هذ دهد طذقهنر

هدعر دله3-12هرنهدع هفهدعفوع هدعخذصهبذعلفلقهدعتفن هودع د ذفد هدعتع و هبل ن ه

دععرفدلهأنههلهالهنجل هأنهتخعدددعهدعلفلقهدعتد كلقةهأ الاهعوف ل هتالهتذدهن

ه و هدذهدعفدذنلن،هأوهكذنتهضددد وقن ه

علتدذند هدألرنهدعفلر ،هأوهدعرظدذمهدع دذم،هأوهدع دددلد هدع دذرد ،هأوهدألاالقهدع دذرد ،هأوهحفلقهدآلا ننهوح ندذتهم،ه
وتعلدي هرعهدعلفلقهدألا لهدعت ع

هبهذهي هذ دهدع هف ".ه

ورنهدعلدضدحهرنهدع هفهدعفوع هدعخذصهبذعلفلقهدعتفن هودع د ذفد هورنهدعففدعلقه وفهدع دلد هأنههحعفهاله
ت دددرفهأسهي ل ه وفهح ند هدععرفدله وفهأنهدذهت

دددر د ،هنجدبهأنهت دددعلي هر دذن هدعهددد

ودععرذفب.ه
ح ثهعمهن عل هدعتف قهدال دقسهدعتطولبهدنفذ هترر اهأنذهرنهذ اهدعه وشهدعةالث .
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د هودععددد وقةه

ه
/ 1في الشرعية وانعدام السند القانوني
ه
دنهأسهتف فهدوهتعدد

هعل ن هدععرفلهنجبهدنهنكلنهرنهاالإهن

هصدد نحهويفذهعت ذن ه ي ف هواله

هتهدد ن

حذإهأنهنترحهفدوطذتهغ هرلفو ةهعألشدخذصهدعت دؤوع نه نهضدتذنهتط فههادعع و
نتكنهي هبأسه ه
قيمه27هبهأنهدعر له12ه رنهدع هفهدعفوع هدعخذصهبذعلفلقهدعتفن هودع

هدع ذمه

ذف ،هدعرف ةه.100ه13-12ة.ه

ح ثهعمهنفعهأ المهدع د فاةةه...ههكعذب ذهبأسهتج د هرنهتج د دتهحظ هدع در /دعت دي هد

دقن هن قهتاعدذ ه/ذذه

ع يذب هتؤ سهتعفهت ذي هح نعه/ذذهي هر ذ قةهدعع دب.ه
وح دثهأنهغ دذبهدال المهدعكعدذب هح مهدع دذقخهرنهدعع
د

ه وفهدعر

هدعفدذنلن هدعد سهن دددعردفهتع دههذد دهدعتف قه

هنكلنهيفهويعهدعتسهرنهرتذقفدد هحفههي هدععفذضدد ه ع ذ هتلي فهترر هدعف دقه
دقسهدعر سهوبذععذع
ّ

ي لهأنهنهدد عهي هدج د دتهفددر اهدالر هدع سهنج لهح رذنه/هت ط لهفددر اهي دقهررعهكهعل نعههواذع ذهرنه
أسهفرفهيذنلن .
صاصتة واننا في اطار دعوى ات
هذه الفقرة تعتبر استتباقا ّ
لرد اإلدارة ومن األجدر التنصتيع عليها ّ
صبغة استعجالية قد ال تمكن العارض من ّ
الرد.
حق
ّ

ّ
هظلهذ دهدعع ع مهودعع
وح ثهوي

بهدع

نبهودعتع ّتفهرنهي لهدال دقةهالهن دددعهدعترلبهفدددللهدالفدددعئرذ

ه

ب ضهدعلذالتهدعتهدذبه هععلفنفهبذألفدذن فهدعفذنلن هدعع هنتكنهعإل دقةهأنهتوجأهدع هذهي هر ظمهحذالتهت ط له

دع ددر هأوهررعهدع ددر هتوجذهدعفهت ن هذ اهد ج د دتهبذالفددعرذ ه ذ ةهتعفهأحفهدعر ددلصهدعفذنلن هدعةالث هدععذع ،ه

ودعع هالهنتكنهألسهررهذهأنهتكلنهأفذفذهيذنلن ذهعر خهي ل ه وفهح ن هدععرفل:

ه

✓

ألردددد د ه ف ه342-75هدعتؤقخهي ه30هرذسه1975هدع سهنلف هصددالح ذتهو دقةهدعفداو هودع سهنر

هي ه

ي وهه4هيف ةه3ه وفهأنهو دقةهدعفداو هر ؤوع ه نهلر دي هجلالنهدألشخذصهبكذرلهت دبهدعجتهلقن ه
واذصدد هبذعلفو هدعع دب هودع ل ن هور ذشدد ةهدعهدد ط هدعجلن هل.هغ هأنهذ دهدعر
ت ت

ذهوع سهتهد ن

هكتذهنفععد ههدعت فأهدألفدذفد هعوهد

هالهن ع هفددللهن

ه

هيعداله وفه تلر عههوضد فه يعه.ه

ذ دهدضذي هدعفهكلنههالهنترحهأل لدنهدالرنهصالح ذتهرلف ةهعولفهرنهح هدالي د هي هدععرفل.ه
ه
✓

عفذنلنه ف ه40-75هدعتؤقخهي ه14هرددددددذسه1975هودعتع و هبجلد دتهدع دددر هووثذئ هدع دددر .هوويفذه
عوف له15هرنهذ دهدعفذنلن،هالهنجل هتالهع وط هيعذئ هأنهتأذنهبترعهدالشخذصهرنهدع ر ،هوي هظ و ه
ر ر هيفطهنلف ذذهدعفذنلن.ه
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ه

✓ دألر د ه ف ه50-78هدعتؤقخهي ه26هجددذنر د ه1978هدع سهنرظمهحذع هدعطلدق .هونر

هدعر له4هررهه وفه

تركذن هعجل هدعلالةهلبترعهجلالنهدألشخذص ".
ه

ح ثهتنهرعدتلنهدعر دله4هرنهذ دهدألر هيفهجذ ه ذرذهورج دهبط نف هتللإه ونهدالفدعرذ هدع ههكأفدذ
عر خهي ل ه وفهدعل نذت.

هيذنلن ه

ه

هوح ثهورنهجه هدا لهيذنهذ دهدألرددددد د هنرعففهعوف ت هيذنلن هيففهدتخ اهدع ئ سهدع دددذب هدعل بهبلقي

ه

.ههدذهنتكنهذ دهدعر ددلهدع سهن ذ إهدعر ددله80ه
ّه
فددر ه1978ه تالهبذعر ددله46هرنهدعففددعلقهدععلن د هدع ددذب
دعلددددذع ،هقئ سهدعجتهلقن هرنهدتخذذهدعف دقدتهبتفععدفهأر ،هوأكفهأنهذ اهد ج د دتهتعليفه نهدعررذذهبتج ه

دنفعدذ هدعظ و هدعع هأ تهتع هذ.هوع عكهعمهن فهرنهدعترع خهأنهنكلنهعألر هدعت كلقهودع سهن ل هع در ه1978ه

مهدع ه.
أسهي ت هيذنلن هوالهدسهر قهعالحعكذ ه

 /2في عدم احترام شرط الضرورة
وح ثهنر

هدعر له 49هرنهدعففعلقه وفهأنه هله...هالهتلضعهذ اهدععلدبطهتالهعع وقةهتفعع هذه وع هرفن ه

نتف دط هوبهف هحتذن هحفلقهدع

،هأوهعتفعع ذتهدألرنهدع ذم،هأوهدعفيذعهدعلطر ،هأوهدع ل هدع ذر ،هأوه

دآل دبهدع ذر  ..ل،ه
وح ث هوي

هنرس هدعتجذإ هت ل هعجر هدألرمهدعتعلفةهعلفلق هد ن ذن هأنهذ اهدععلدبط،هعك

هتكلن هفذقن ه

بتلجبهدعفذنلنهدعفوع ،هنجبهأنهتكلنهر قة،هبهف هحتذن هدعرظذمهدع ذم،هأوهدألاالق،هأوهدألرنهدعفلر ،هأوه
دع ل ،هأوهحفلقهدآلا ننهوح نذتهم.هوذ دهدعع ن هن ع هأفذ

هره و

هد ج د هدععف فسهات و

ه ذمهقيمه

،27هدعرف ةه11ة.
وح ث هنرط

هش ش هدعع وقة ه رف هدتخذذ هدعتف قدت هدعتف فة هعول ن هحعف هي

هحذع هدعطلدق

هأو هدعلذع ه

دالفعةرذئ .هوذك دهنأذنهالفصل  4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةهعوفوإهبذتخذذه

تج د دتهت عةر ه نهدعت ذ

ه دعتر لصه و هذهي هدع هفهبترذف

هدال النه نهحذع هدعطلدق .هوي هذ اه

دعلذع هنجبه وفهدعفوإهدألط د هدحع دمه فةهش وشهعوجل هعه اهدعف ل هدعتر لصه و ههبذعر له4هرنهدع هفه
دعفوع هدعخذصهبذعلفلقهدعتفن هودع
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ذف .ه

وح ثهت ك هعجر هدالرمهدعتعلفةهعلفلقهدالن ذنهي هرالحظذتهذهدع ذر هودعتر
نهدععادرذتهدعفوع هدعط

ةهعور له،4هبأنهلأسها وجه

هبتلجبهدع هفهالهن تحهبههتاله"بالقدر الذي تقتضيه الحالة تماما".هونوامهذ ده

دعه شهدعفوإهدألط د هبأنهت قهبذععلفنفهع سهيفطهي دقذذهبإ النهحذع هدعطلدق ،هبلهأنعذهأسهتج د دتهروتلف ه
نذتج ه نهذ دهد

النلهاعجر هحفلقهد ن ذن،هدعع و

هدع ذمهقيمه29ه وفهدعر له،4هدعرف ةه 5ة.هوع عكهنرط

ه

ش شهدعع وقةهذ ده وفهد ج د دتهدعع هتف فهدعل ن هودعع هنتكنهدتخذذذذهي هظلهحذع هدعطلدق هأوهدعلذع ه
دالفعةرذئ .
وح ثهف ذهععف مهد ج د هدعجتذ

هأوهدعر سهدعتلف هعتتذقف هدعل ن هنجبهاذص هت ن اهبط نف ه ي ف ه

وص نل هاذص هي هحذإهدالفعرذ هدعفهدعلذع هدالفعةرذئ

هدعتلعيهبهذهودا دهب نهدال ع ذقهعلض

هدعهخ

ه

رلضلعهد ج د هوحف ف هدععهفنفدتهدعتر لب هتع ههودعع هت عهف هدعرظذمهدع ذمهدضذي هدع هوجلبهدحع دمه
شكو هدال المهدعهخ
وح ثهك

هودعكعذب .هه

هيفههيعذ هدعتلكت هد

دقن هر فأهدعوجل هدعفهش شهدعع وقةهوذعكهي هدع فنفهرنهدعف دقدته

وررهذهدعف دقننه ف ه4105408هو4105496هبعذقنخه28هرذق

وح نذتهأفذف

هي جبهأنهنكلنهدعف فهيذ قده وفهتلف

ه:2020له...يذنهكذنهالبفهرنهوضعهي ل ه وفهحفلقه
هدعهف هوأنهدأليلهحفةهوشفةه وفهدعل هودنهاله

تعجذو هآثذقاهدعرعذئيهدعت جلةهرنهوقد هي ضهل
ثهتنهدع
ّ
ح

فاةةه....هعمهنعو هأسهد المهكعذب هأوهحعفهشرلسهنر

هض وقةهداعذ ههألج د هدعترعهرنهدع ر ه

/دحعجذ اهدعتؤيتهدع سهن لقهح نعههي هر ذ قةهدعع دب،هوذ دهدال المهدعكعذب هذلهدج د هجلذ سهنتكنهرنه
ترل

هض وقةهد ج د هدعتعخ هضفهدعترلبهاةة.ه

وبرذ ه وفهرذهتمهذك اهيذنههنتكنهدعجامهبذنهدالج د هدعتف فهعل ن هدععرفلهودعترعهن ع هتف فهنرعففهع

ه

دعع وقةه.ه
 /3في عدم احترام مبدا التناسب
ح ث هنر

هدعر له 49هرن هدعففعلق ه وف هأنه هلال هتلضعهذ ا هدععلدبط ها وف هدعلفلق هودعل نذتة هتال هعع وقةه

تفعع هذه وع هرفن ه نتف دط هوبهف هحتذن هحفلقهدع

،هأوهعتفعع ذتهدألرنهدع ذم،هأوهدعفيذعهدعلطر ،ه

أوهدع ل هدع ذر ،هأوهدآل دبهدع ذر ،هوذعكهرعهدحع دمهدععرذفبهب نهذ اهدععلدبطهورلج عذذ.ذ ل
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كتذهأنهدعوجر هدعت ر

هبلفلقهد ن ذنهعفلهدألرمهدعتعلفةهتج لهرنهدحع دمهر فأهدععرذفبهش طذهيذنلن ذ:ه

لنجبهأنهتتعةلهدععفدب هدععف فن هعت فأهدععرذفب؛هونجبهأنهتكلنهدععفدب هدععف فن هروار هبذالرعةذإهعت فأه

دععرذفب.هنجبهأنهتكلنهررذف هأل د هرهذمهدعلتذن هدعخذص هبهملهبهمهادعع و

هدع ذمه22هدعرف ةه11ة.ه

وحعفهي هحذع هدعطلدق ،هنجبهأنهتكلنهد ج د دتهل ...رعرذف هفلد هرنهح ثهدعتفةهأوهدعتفلهدعج
هدع تو ...ل .هله ...وترط

دألذت

دي هأوه

هذ اهدعتعطو ذته وفهكلهرنهد ج د دتهدع ذر هأوهد ج د دتهدعخ لص

دعر ن  ..لهادعجر هدعت ر هبلفلقهد ن ذن،هدعع و

هأوه

هدع ذمهقيمه29هحلإهدعر له4ة.
هبهكلهودضحهو ي

هدعهف هرنهدالج د هدع سهعلفهه

وكتذهذك هأ الا،هعمهنعو هدع

فاةةه....هد الرذهقفت ذهنر

رعهدع ومهدنهدال المهدعهخ

هودعكعذب هذلهوحفاهدع سهنتكنهرنهتففن هرفلهدحع دمهدال دقةهعت فأهدععرذفبه

رفهعجلؤذذهالتخذذهدج د دتهرف فةهعل ن هدععرفل.
وح ثهنتكنهد ع ذقهدنهي دقهررعهدع

فاةةهرنهدع ر هدوهت ط لهفر اهي دقهغ هرلع مهعت فأهدععرذفب.ه

 /4في المس من حق التقاضي
ح ثهنر

ه وفهدنههلتعكرلهدعه ئذتهدعفعذئ هبلتذن هدعلفلقهودعل نذته

هدعر ل ه 49هرنهدعففعلقهدععلن

رنهأسهدنعهذلله.ه
ونر

هدعر له14هرنهدع هفهدعفوع هدعخذصهبذعلفلقهدعتفن هودع

دفعتذعه ذ ع هو ور هرنهي لهرلكت هرخع

ذف ه وفهأنهلعكلهي هدعل هي هجو

ه

هور عفو هونانه هنرهئهذهدعفذنلن،هوتف قها...ةهي هدعراد ذته

»
وفهحفليههودععادرذتههدعتفن  .ه
وح ثه نع تبه وفه ذ اه دألحكذمه أنه دعف ل ه دعتر وض ه وفه دعلفلقه ودعل نذته ت
ت

ر هتذدهعمهتخععهع يذب هدع وط هيعذئ هرخع

وح ثهدنهغ ذبهدال المهدعكعذب هدع سهنر
دع
بذعع

ف هاةة ه ...هوترذف ه هرع هدعهف

حه غ ه يذنلن ه وت ع ه

هيذنلن ذهوي و ذه.ه

هونلف هدع رفهدعفذنلن هون نهض وقةهدعوجل هعإلج د هدعتف فهعل ن ه

هدعترهل هرن هدتخذذا هت ع

هدف ذب هكر و هععلص ف هذ ا هدالج د دته

ر .ه

في الخطر الذي يهدد المنوب والناجم عن انتهاك مبدا شرعية الجرائم والعقوبات
ح ثهتنهدألض دقهدعلذصو هعوترلبهودعرعذئيهدعع هن
تعتةلهي تذهنو :
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بهتفدقكهذهودعتع ت ه وفهدعتف قهد

دقسهدعتط لنهي هه

ح ثه نتكنه د ع ذقه دعع قه دعت رلسه ودعتع و ه بذنعهذله ح ه أفذف ،ه ود ذذن ه ي ه ركذنه ذمه ودعتسه رنه
دعل ذةه دعخذص ه ودع ذئو ،ه ودعرذجمه نه دعخل ه رنه تك دقهرةله ذ اه دعليذئعه ي ه حذع ه حفوثه رلذوع ه جفنفةه
عو ر ه
كتذهنتكنهتف مهدعع قهدعتذ سهي هايففدنهت ك ةهدعطذئ ة،هويففدنهي ص هرهر ،هدنعهذ هصالح هدععأش ة،ه
دعخةهدع سهتك فاهدع ذقخ.هه
ه
لذا ولكل هذه األسباب
ّ
هدعجرذبهدععرعلهويفذهألحكذمهدعر لإه 39هاجفنددفةهو 40هاجفنددفةهو 41هاجفنددفةهرنهدعفذنلنه
جذ هرنه فدع
يذع ه
ف ه40هع ر ه1972هرؤقخهي هغ ّ ةهجلدنه1972هودعتع و هبذعتلكت هد

دقن ،هدألذنهبعلي فهترر هدعتف قه

دقسهدع سهدفعهف هدعترلباةةهوذعكهبتر ههرنهر ذ قةهدعع دبهدععلن

هو/هأوهبذعع ط لهدعتعك قهع ر اه

د

اليعفذ اه عو رفه دعفذنلن ه ودنعرذ ه صر ه دعع وقةه وفه دتخذذاه وع ذبه ترذف هه رعه دألذفد ه دعت جلةه رنه
دعوجل هدع ههذ دهتضذي هعو
وأض دقهن

هدعدعأكفهدعةذبع هبذ ع ذقهأنهرلدصو هترر هذ دهدعتف قهد

دقسهتع تبه رههنعذئيه

به وفهدعترلبهتفدقكهذه.ه

ه
وللجناب سديد النظر
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