سياق الدعوى والهدف منها
اإلقامةذالجبرية،ذفضعع ذ
ذالدعوىذإلهذإيقافذتنفي ذاإلجراءاتذاإلداريةذثمذإلغاءهاذوهيذإجراءاتذ
ّ

تسعع هذه

عنذالت ويضذعنذاألضرارذالناجمةذعنذتنفي ذه

ذاإلجراءات.

اذرهنذاإلقامةذالجبريةذيشععع
يجدرذالت كيرذأنذوضعععخذ ععع
ّ

ذانتهاكاذلحريةذالتنق ذوالذيم نذاعتماد ذدونذ

احترامذالضعععماناتذالقانونيةذوالمتم فةذفيذ عععرعذالشعععرعيةذو عععرعذالضعععروراذعندذالفجوءذلفتضعععي ذعفهذ
ممارسةذالحريةذو رعذالتناسبذبينذاإلجراءذالمت

ذوالهدفذمنه .ذ

مالحظات
أنذم الذالدعوىذالواردذأدنا ذيحتويذعفه وقائخذوم بسعاتذدارتذفيذظروفذم ينةذويت ينذعفهذمسعت م ذ
ه اذالم الذالتصرفذفيهاذوتغييرهاذحسبذالوقائخذالتيذت ّرضذلها.ذذ
ويم نذلهذله اذالغرضذاالستئناسذبالوقائخذالتالية:ذ
عرضذالوقائخ:ذ
ّ
عةذالمبف ذبهع اذالقرارذ
ذضعععد .ذتحعديعدذّعععف
✓ عرضذظروفذإع مذال عارضذبقرارذاإلقعامعةذالجبر ّيعةذالم ّب
ّ
ا،ذكتابيا)
فاهي
،ذمداهمةذمنزلية،ذغير )...ذووسيفةذاالع مذ(
ام
ّ
ّ
ّ
وسياقهذ(مراقبةذفيذال ّ ري ذال ّ
ةذكمعاذتمذ كرهعاذعنعدذإع مذال عارضذ(ن عا ذالمحي ذ
ذقرارذاإلقعامعةذالجبريع
✓ عرضذطريقعةذت بي
ّ
ّ
ولذالعدوريذبمركزذالشعععرطعة،ذطفعبذإ نذقبع ذمغعادراذمحي ذاإلقعامعةذ
المسعععموهذبعه،ذإجبعاريعةذالم
ّ
ّ
الجبرية)....
ّ
اذماذتمذإع مذال ارضذمنذطرفذالشرطةذب:
✓ تحديدذإ
ّ
o

ّ
ةذالتيذات
األسعبابذالواق ّي

ام؟)
ال ّ
o

ّ
ارضذتهديداذلفن امذ
اذي تبرذال
ذعفهذأسعاسعهاذه اذالقرارذ(لما ب

األساسذالقانونيذلقرارذاإلقامةذالجبريةذ(االمرذالمن ّ مذلحالةذال ّ وارئذو/ذأوذغير )

ارضذبسببذخرقهذلقرارذاإلقامةذالجبرية
ذإيقافذأوذتتبخذال
اذتم
ّ
ّ
✓ تحديدذإ اذم ّ
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تذكير هام:
م الذالدعوىذالواردذأدنا ذمت ف ذبإجراءاتذاست جاليةذلدىذالمح مةذاإلدارية.ذذ
عفهذالراغعبذفيذالقيعامذبم ع ذهع

ذالعدعوىذأنذيقعدمذعريضعععةذفيذألغعاءذالمقررذاإلداريذالمع كورذ

و لكذبصوراذموازيةذلدعوىذتوقيفذالتنفي ذأوذالحقةذعفهذأنذيقخذاحترامذاآلجالذالقانونيةذفيذه

ذ

الحالة.ذ
نفسذالشععيءذإ اذماذأرادذالش ع اذإلزامذاإلداراذبجبرذالضععررذال يذلحقهذوالناجمذعنذمقررهاذاإلداري.ذ
فالقيامذفيذه

ذالحالةذي ونذفيذ ع

ذدعوىذفيذالقضععاءذال ام ذ(قضععاءذالمسععيولية)ذوي ونذ

بصعععوراذموازيعةذلعدعوىذتوقيفذالتنفيع ذأوذالحقعةذعفهذأنذيقخذاحترامذاآلجعالذالقعانونيعةذفيذهع

ذ

الحالة.
ميرخذفيذغراذجوانذ1972والم ذت ف ذبعالمح معةذاإلداريعةذالذ
حسعععبذالقعانونذععددذ40ذلسعععنعةذ1972ذال
ّ

ّ
ذبتوفرذ عععرطينذمت زمين.ذاألولذ
سعععيمعاذالفصععع ذ39ذمنعهذفعإنذقبولذم فعبذتوقيفذالتنفيع ذمرتب
مت ف ذبقيامذالم فبذعفهذأسبابذجديةذوهوذ رعذمفص ذبم الذعريضةذالدعوىذأدنا .ذ
ذالشعععرعذال انيذمت ّف ذبإقنالذالمح مةذبانذتنفي ذالمقررذالم كورذمنذ عع نهذأنذيتسعععببذلفمدعيذ
فيذنتعائ ذيصععع عبذتعداركهعا.ذون راذألهميعةذهع اذالشعععرعذفع نعهذيت ّينذعفهذال عارضذإي ئعهذاألهميعةذ
القصوىذو لكذبتفصي ذاألضرارذالماديةذوالم نويةذالتيذلحقتهذو لكذعفهذالنحوذالتالي:ذ
 /1االضرار المادية:
ذ(منذالمهمذاالدالءذبمييدات)ذ
ذالح ذفيذال م
ّ

-

فقدانذأوذت

-

المنخذمنذالتنقع ذلييفعاءذبعالتزامعاتذمعاليعةذ(مييعدات:ذفواتير ذخ عايعاذتع خير ذمحعاضعععرذم عاينعةذ
المنخذمنذالتنق ذمحاضرذتفقيذ هاداتذتفيدذالمنخذمنذالتنق )...ذذ

-

ضيالذفرصذمهنية...ذالخ

المعنوية:
 /2االضرار
ّ
-

ذولوذلفتراذوجيزاذومحدداذفيذالزمنذي تبرذضررذالذيم نذتداركه
فقدانذحريةذالتنق
ّ
ّ

-

الجبريةذقدذتمذ
هذخاّع عةذوأنذقرارذوضع ع هذرهنذاإلقامةذ
المسذمنذسع عم ةذال ارضذوكرامت
ّ
ّ
ّ
تناولهذفيذوسعائ ذاألع مذووسعائ ذالتواّع ذاالجتماعيذاألمرذال يذج فهذمح ذ عبهاتذفيذ
محي هذاالجتماعيذوالمهنيذواألسريذوهوذضررذ ديدذالوقخذعفهذنفسيةذال ارضذوحص ذ
ف فياذوأدىذلنتائ ذالذيم نذتداركهاذأوذتصويبها.

-
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األضرارذالحاّفةذلألسراذوخاّةذاألطفالذذذذذذ

عريضة دعوى في توقيف تنفيذ مقرر اداري
أل ارض:ذ
رقمذب اقةذت ريفهذالوطنية:ذ.......ذالميرخةذفي.........ذ
عنوانه:ذ.....................ذ
ذ
أوذ(أ اذكانتذالدعوىذمرفوعةذبواس ةذمحام)ذ
األستا :ذ............ذ
المحاميذلدىذ..........ذ
عنوانذالم تب......ذ
الم رفذالجبائي.......ذ
النيابةذعن:ذاسمذولقبذالمنوبذ.....ذ
القاطنذب:ذ.............ذ
الضعععد:ذالسعععيدذالم ففذبتسعععييرذوزاراذالداخفيةذ(أوذوزيرذالداخفيةذفيذّعععوراذت يينه)ذوال ائنذمقر ذبوزاراذ
ّذ
الداخفيةذ ارلذالحبيبذبورقيبة،ذتونسذ

المعروض على جناب السيد الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ما يلي
ذمقررذاداريذخصع عهذبصعععوراذفرديةذو لكذ
حيثذيتقدمذالمنوبذلمح مةذجناب مذب ريضعععةذفيذتوقيفذتنفي
ّ
بوض هذرهنذاإلقامةذالجبريةذهوذمقررذّادرذعنذمصالحذوزاراذالداخفيةذال رفذالضدذفيذقضيةذالحال.
ذ
من حيث الشكل:
حيثذقدمذم فبذتوقيفذالتنفي ذلدىذالمح مةذالم تصعععةذوممنذلهذالصعععفةذوالمصعععفحةذومحترماذللجالذ
القانونيةذمماذيج فهذحرياذبالقبولذمنذه
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ذالناحية.ذ

من حيث األصل :
حيثذوبتاريخذ....ذوعندماذغادرذالمنوبذمقرذسعع نا ذال ائنذبال نوانذأع

ذمتجهاذل مفه (يتمذتحريرذال ريضععةذ

بصععيغةذالمت فمذعندماذي ونذتقديمهاذمنذطرفذال ارضذمبا ععراذ)،ذعمدتذدوريةذأمنيةذالعتراضذسععبيفهذ
والت بعتذمنذهويتعهذومنذثمذاع معهذ عععفعاهيعاذبعانعهذرهنذاإلقعامعةذالجبريعةذوالذيم نذلعهذبعالتعاليذمغعادراذمحع ذ
س نا .ذ(يم نذ كرذظروفذأخرىذم

:ذمداهمةذالمنزلذاوذال فمذعنذطري ذوسائ ذاالع مذأوذغير )ذ

وحيثذتمذاب غذالمنوبذأنذتفاّععي ذإقامتهذالجبريةذتتم

ذفيذعدمذالسععماهذلهذبمغادرذمح ذالسعع نهذ( كرذ

محي ذجغرافيذانذوجعدذأوذمراقبعةذإداريعةذإجبعاريعةذلعدىذمركزذ عععرطعةذالم عانذأوذطفعبذاال نذاإلداريذقبع ذ
المغادراذمخذ كرذأسبابهاذوتوقيتذال ودا)...ذ
ءلةذأعوانذاالمنذالم كورينذعنذسعععببذه اذاإلجراء،ذأجابو ذب نهمذبصعععددذتنفي ذت فيماتذدونذ
وحيثذبمسعععا ذ
اإلدالءذب يذتوضيحات.ذ( كرذاألسبابذأوذاألسانيدذالقانونيةذانذوجدت)ذ
( كرذانذحاولذالشعع اذموضعععولذاإلقامةذالجبريةذالتصعععديذله اذاإلجراءذأوذمحاولةذخرقهذمخذ كرذاإلجراءاتذ
المت

اذضد ذانذوجدت)ذذ
ّ

قامةذالجبريةذي ونذال ارض(ا)ذقدذت رضذالنتهاكذجسيمذلحريتهذفيذالتنق .ذذ
حيثذبوض هذتحتذاإل
ّ
وحيثذّععدرذقرارذاإلقامةذالجبريةذعنذجهةذإداريةذبصععفةذ ععفاهيةذودونذسععاب ذاع مذمماذييكدذالصععبغةذ
ّ
الت سفيةذله اذاالجراء.ذ
وحيعثذانذاالجراءذالع يذأقعدمعتذعفيعهذاإلداراذي تبر،ذحسعععبذمعاذسعععيقخذتبيعانعهذالحقعا،ذم عالفعاذلمبعدأذالشعععرعيعةذ
وفاقداذلفسعندذالقانونيذوغيرذمحترمذلشعروعذالضعروراذوالتناسعبذفضع ذعنذانهذي رق ذح ذالفردذفيذالفجوءذ
لفقضاء.ذ
ويجدرذالت كيرذفيذه اذاإلطارذانذحريةذالتنق ذم فولةذفيذالدسعععتورذالتونسعععيذال يذيناذفيذفصعععفهذ24ذ
منعهذعفهذمعاذيفي:ذكل ع ذمواطن ذال حريعةذفيذاختيعارذم عانذإقعامتعهذوالتنقع ذداخع ذالوطن،ذولعهذالح ذفيذ
مغادرتهك.ذوقدذأ عععارتذالمح مةذاإلداريةذمراراذوت راراذإلهذه

ذالحرية،ذوالذسعععيماذفيذقراراتهاذالمت فقةذ

ةذوالتيذاعتبرتهاذغيرذدستورية.ذ
قامةذالجبري
باإل
ّ
ّ
كماذيضعمنهذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسعياسعيةذال يذّعادقتذعفيهذتونسذسعنةذ 1969فيذ
فصعععفعهذ12ذفقراذ1ذعفهذأنعهذكذ ل ع ذفردذيوجعدذعفهذنحوذقعانونيذداخع ذإقفيمذدولعةذمعاذح ذحريعةذالتنقع ذفيعهذ
وحريةذاختيارذم انذإقامتهك.ذذ
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كماذاعترفتذتونسذباختصعععاصذلجنةذاألممذالمتحداذلحقو ذاإلنسعععانذفيذتقب ذال رائضذالمرسعععفةذمنذك ذ
ع ع اذقاطنذبالترابذالتونسعععيذوينسعععبذمنذخ لهاذلفدولةذالتونسعععيةذانتهاكذحقوقهذالم فولةذبال هدذ
الدولي.ذذ
حيعثذاسعععتنعاداذألح عامذالعدسعععتورذوال هعدذالعدوليذفع نذممعارسعععةذحريعةذالتنقع ذليسعععتذبمنع ىذعنذالتحعديعدذأوذ
التضعععيي ذو لعكذاعتبعاراذلحعاالتذال وارئذأوذلسعععنذتعدابيرذاسعععت نعائيعةذل نذهع

ذاالسعععت نعاءاتذتبقهذفيذك ذ

الحاالتذخاض ةذلفت طيرذالتشري يذوالرقابةذالقضائية.ذ
كيحددذالقانونذالضعععواب ذالمت فقةذ
فيذه اذاإلطارذيناذالفصععع ذ49ذمنذالدسعععتورذالتونسعععيذعفهذماذيفيذ
ّ
بالحقو ذوالحرياتذالمضعمونةذبه اذالدسعتورذوممارسعتهاذبماذالذينالذمنذجوهرها.ذوالذتوضعخذه

ذالضعواب ذ

إالذلضعععروراذتقتضعععيهاذدولةذمدنيةذديمقراطيةذوبهدفذحمايةذحقو ذالغير،ذأوذلمقتضعععياتذاألمنذال ام،ذأوذ
الدفالذالوطني،ذأوذالصحةذال امة،ذأوذاآلدابذال امة،ذو لكذمخذاحترامذالتناسبذبينذه

ذالضواب ذوموجبتاهذا.ذ

وتت ف ذالهيئاتذالقضائيةذبحمايةذالحقو ذوالحرياتذمنذأيذانتهاك».ذ
ذكماذيناذالفصع ذ3-12ذمنذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسعياسعيةذالمت ف ذبحريةذالتنق ذأنهذ
كذالذيجوزذأنذت ضعخذالحقو ذالم كوراذأع

ذلفقيودذإالذإ اذناذعفيهاذالقانون،ذأوذكانتذضعروريةذلحمايةذاألمنذ

م،ذأوذالصعععحعةذال عامعة،ذأوذاألخ
القومي،ذأوذالن عامذال عا ذ

ذال عامعة،ذأوذحقو ذاآلخرينذوحريعاتهم،ذوتتواف ذمخذ

الحقو ذاألخرىذالم ترفذبهاذفيذه اذال هدك.ذ
ومنذالواضعحذمنذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسعياسعيةذومنذالدسعتورذعفهذالسعواءذأنهذحتهذالذ
تصعععنفذأيذقيودذعفهذحر يعةذالتنقع ذعفهذأنهعاذت سعععفيعة،ذيجعبذأنذتسعععتوفيذم عاييرذالشعععرعيعةذوالضعععروراذ
والتناسب.
حيثذلمذيستوفذالمقررذاالداريذالم فوبذايقافذتنفي

ذأياذمنذه

ذالشروعذال ثة.ذ

 /1في الشرعية وانعدام السند القانوني
إن أيذتقييدذاوذتضععيي ذلحريةذالتنق ذيجبذانذي ونذمنذخ لذناذتشععري يذّععريحذوفقاذلم اييرذدقيقةذوالذ
يم نذفيذب يذحالذأنذيمنحذسعف اتذغيرذمحدوداذلأل ع اصذالمسعيولينذعنذضعمانذت بيقهذ(الت في ذال امذ
رقمذ27ذبش نذالفص ذ12ذ منذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسياسية،ذالفقراذ.100ذ)13-12ذذ
وحيعثذأكعدتذالمح معةذاالداريعةذفيذقرارهعاذععددذ126863ذوالميرخذفيذ18ذمعارسذ2014ذأنذكاالنتفعالذبعالح ذ
قيذممارسععةذالحرياتذال امةذيجدذأسععاسععهذفيذالنصععوصذالدسععتوريةذوالم اهداتذالمصععاد ذعفيهاذوفيذ
المبادئذال موميةذلفقانونذوالذيم نذأنذتوضعععخذضعععواب ذلممارسعععةذتفكذالحقو ذوالحرياتذإالذبمقتضعععهذ
قوانينذتت

ذالحترامذاألمنذال امذعفهذأالذتنالذتفكذالضواب ذمنذجوهرذالحقو ذوالحرياتك

بقرارذاالقامةذالجبرية.
مذالسيد(ا)ذ...ذذ
حيثذلمذيقخذأع ذ
ّ
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وحيعثذأنذغيعابذاالع مذال تعابيذحرمذال عارضذمنذالت رفذعفهذالناذالقعانونيذالع يذيسعععتنعدذإليعهذهع اذالمقررذ
ه.ذ
عددذممعارسعععةذحقعهذفيذالتقعاضعععيذلتوقيفذتنفيع ذالقرارذثم ذإللغعائع ذ
اإلداريذالفرديذوبعالتعاليذي ونذقعدذه ّ

ّ
ّ
اذلحريتهذفيذالتنق ذوخالياذمنذأيذسندذقانوني.ذ
بالتاليذيم نذاعتبارذه اذالقرارذمنته
لرد اإلدارة ومن األجدر التنصتي
هذه الفقرة تعتبر استتباقا ّ
صبغة استعجالية قد ال تمكن العارض من ّ
الرد.
حق
ّ

خاصتة ونننا في ناار دعوى اات
عليها ّ

وحيثذوفيذظ ّ ذه اذالت تيمذالمت ّمدذمنذقب ذاالداراذالذيسعععخذالمنوبذسعععوىذاالسعععتئناسذبب ضذالحاالتذ
المشعععابهةذلتحديدذالسعععندذالقانونيذال يذيم نذليداراذأنذتفج ذاليهذفيذم

مذحاالتذاإلبقاءذرهنذاالقامةذ

الجبرية،ذوهوذالسعندذال يذاعتمدتهذاالداراذفيذقراراتذالوضعخذتحتذاالقامةذالجبريةذالتيذأّعدرتذفيذ ع نهاذ
المح مةذاالداريةذيومذ30ذسععبتمبرذ2021ذقراراتذبرفضذتوقيفذالتنفي ذ(أحدذعشععرذقراراذمنهاذالصععادرذفيذ
القضيةذعددذ)4106648ذوه اذالسندذهوذاألمععرذعددذ50-78ذالميرخذفيذ26ذجععانفععيذ1978ذال يذين مذحالةذ
ال وارئ.ذويناذالفصععع ذ5ذمنعهذعفهذأ ّنعهذكيم نذلوزيرذالعداخفيعةذأنذيضعععخذتحعتذاإلقعامعةذالجبريعةذفيذمن قةذ
ترابيةذأوذببفداذم ينةذأيذ

اذيقيمذبإحدىذالمناط ذالمنصوصذعفيهاذبالفص ذال انيذأع

ذي تبرذنشاطهذ

خ يراذعفهذاألمنذوالن امذال امينذبتفكذالمناط ك.ذ
حيثذإنذمضععمونذالفصعع ذ5ذمنذه اذاألمرذقدذجاءذعاماذومجرداذب ريقةذتحولذدونذاالسععتنادذاليهذك سععاسذ
قانونيذلفرضذقيودذعفهذالحريات.ذ
ذوحيثذومنذجهةذاخرىذفانذه اذاألمععععرذيفتقدذلفقيمةذقانونيةذفقدذات

ذالرئيسذالساب ذالحبيبذبورقيبةذ

سعنةذ1978ذعم ذبالفصع ذ46ذمنذالدسعتورذالتونسعيذالسعاب .ذذا ذيم نذه اذالفصع ذال يذي ادلذالفصع ذ80ذ
الحعععععععالي،ذرئيسذالجمهوريعةذمنذات عا ذالقراراتذبمقتضعععهذأمر،ذوأكعدذأنذهع

ذاإلجراءاتذتتوقفذعنذالنفعا ذ

ءذال روفذالتيذأدتذإليهعا.ذولع لعكذلمذي عدذمنذالمفترضذأنذي ونذلألمرذالمع كورذوالع يذي ودذ
بمجردذانقضعععا ذ
لسنةذ1978ذأيذقيمةذقانونيةذوالذايذمبررذل حت امذاليه.ذ
ذ
يفسعرذضعروراذاخضعاعهذألجراءذاالقامةذالجبرية.ذ
حيثذإنذالسعيد(ا)ذ....ذلمذيتف ذأيذاع مذكتابيذأوذحتهذ عفويذ
ّذ
ّ

ءذجوهريذيم ّ نذمنذتقييمذضروراذاإلجراءذالمت
ه اذاالع مذال تابيذهوذاجرا ذ
ذ

ذ
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ذضدذال ارض.ذ

 /2في عدم احترام شرط الضرورة
وحيثذفيماذيت ف ذبم يارذالضععرورا،ذيناذالفصعع ذ49ذمنذالدسععتورذعفهذأنهذكذالذتوضععخذه

ذالضععواب ذإالذ

لضروراذتقتضيهاذدولةذمدنيةذديمقراطيةذوبهدفذحمايةذحقو ذالغير،ذأوذلمقتضياتذاألمنذال ام،ذأوذالدفالذ
الوطني،ذأوذالصحةذال امة،ذأوذاآلدابذال امةك،ذ
وحيثذوفيذنفسذالمجالذترىذلجنةذاألممذالمتحداذلحقو ذاإلنسعععانذأنذه

ذالضعععواب ،ذل يذت ونذسعععاريةذ

م،ذأوذاألخ
بموجعبذالقعانونذالعدولي،ذيجعبذأنذت ونذمبررا،ذبهعدفذحمعايعةذالن عامذال عا ذ

،ذأوذاألمنذالقومي،ذأوذ

ءذالتقييديذ(ت في ذعامذرقمذ
الصعحة،ذأوذحقو ذاآلخرينذوحرياتهمذوه اذالتبريرذي تبرذأسعاسذمشعروعيةذاإلجرا ذ
،27ذالفقراذ.)11ذ
وحيعث ذين ب ذ عععرع ذالضعععرورا ذعنعدذات عا ذالمقرراتذالمقيعداذلفحريعة ذحتهذفيذحعالعةذال وارئذأو ذالحعالعةذ
االسععت نائية.ذوه

اذي نذالفصتتل  4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتيةذلفدولذ

بات ا ذإجراءاتذتسعت نيذعنذالمبادئذالمنصعوصذعفيهاذفيذال هدذبمناسعبةذاالع نذعنذحالةذال وارئ.ذوهناذ
ءذله
مذعداذ عععروعذلفجو ذ
يجبذعفهذالدولذاألطرافذاحترا ذ

ذالقيودذالمنصعععوصذعفيهذبالفصععع ذ4ذمنذال هدذ

الدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسياسية.ذذ
وحيثذت كرذالفجنةذالم نيةذبحقو ذاإلنسعانذفيذم ح اتهاذال امةذوالمفسعراذلففصع ذ،4ذب نذكأيذخروجذعنذ
التزامعاتذالعدولعةذال رفذبموجعبذال هعدذالذيسعععمحذبعهذإالذ"بتالقتدر التذي تقتضتتتيتة الحتالتة تمتامتا".ذويفزمذهع اذ
الشعععرعذالعدولذاألطرافذبع نذتبررذبعالتحعديعدذليسذفق ذقرارهعاذبعإع نذحعالعةذال وارئ،ذبع ذأيضععععاذأي ذإجراءاتذ
مفموسععةذناتجةذعنذه اذاإلع نكذ(لجنةذحقو ذاإلنسععان،ذالت في ذال امذرقمذ29ذعفهذالفصعع ذ،4ذالفقراذ.) 5ذ
ولع لعكذين ب ذ عععرعذالضعععروراذهع اذعفهذاإلجراءاتذالتيذتقيعدذالحريعةذوالتيذيم نذات عا هعاذفيذظع ذحعالعةذ
ال وارئذأوذالحالةذاالست نائية.ذ
ءذالجماعيذأوذالفرديذالمحددذلممارسعةذالحريةذيجبذخاّعةذتبرير ذب ريقةذدقيقةذ
وحيثذسع ياذلتقييمذاإلجرا ذ
وّعريحةذخاّعةذفيذحالذاالسعتنادذالهذالحالةذاالسعت نائيةذالمحت ذبهاذواخ اذب ينذاالعتبارذلوضع يةذالشع اذ
ءذوحقيقةذالتهديداتذالصععادراذعنهذوالتيذتسععتهدفذالن امذال امذاضععافةذاليذوجوبذاحترامذ
موضععولذاإلجرا ذ
فيةذاالع مذالش صيذوال تابي.ذذذ
وبنعاءذعفه ذمعاذتمذ كر ذفعانعهذيم نذالجزمذبعانذاالجراءذالمقيعدذلحريعة ذالتنقع ذي تبرذتقييعداذيفتقعدذلصعععبغعةذ
الضرورا.
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 /3في عدم احترام مبدن التناسب
حيثذيناذالفص ع ذ49ذمنذالدسععتورذعفهذأنهذكالذتوضععخذه

ذالضععواب ذ(الحريات)ذإالذلضععروراذتقتضععيهاذدولةذ

مدنيةذديمقراطيةذوبهدفذحمايةذحقو ذالغير،ذأوذلمقتضعععياتذاألمنذال ام،ذأوذالدفالذالوطني،ذأوذالصعععحةذ

ال امة،ذأوذاآلدابذال امة،ذوالك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها" .
وحيثذأنذالفجنةذالم نيةذبحقو ذاإلنسعععانذتج

ذمنذاحترامذمبدأذالتناسعععبذ عععرطاذقانونيا:ذكيجبذأنذتمت

ذ

التدابيرذالتقييديةذلمبدأذالتناسعععبيذويجبذأنذت ونذالتدابيرذالتقييديةذمفزمةذباالمت الذلمبدأذالتناسعععب.ذيجبذ

أنذت ونذمناسبةذألداءذمهامذالحمايةذال اّةذبهمذ(الت في ذال امذ22ذالفقراذ)11ذ

وحتهذفيذحالةذال وارئ،ذيجبذأنذت ونذاإلجراءاتذمتناسعععبةذسعععواءذمنذحيثذالمداذأوذالمدىذالجغرافيذأوذ

األهميةذال مفية.ذوتن ب ذه

ذالمت فباتذعفهذك ذمنذاإلجراءاتذال امةذأوذاإلجراءاتذال صعععوّعععيةذأوذ

الفرديةذ(الجنةذالم نيةذبحقو ذاإلنسان،ذالت في ذال امذرقمذ29ذحولذالفص ذ)4
وكماذ كرذأع

،ذلمذيتف ذالسععيد(ا)ذ....ذاع ماذرسععمياذيفسععرذبش ع

ذواضععحذودقي ذالهدفذمنذاالجراءذال يذ

لحقهذمخذال فمذانذاالع مذالشععع صعععيذوال تابيذهوذوحد ذال يذيم ّ نذمنذتقديرذمدىذاحترامذاالداراذلمبدأذ
التناسبذعندذلجوؤهاذالت ا ذاجراءاتذمقيداذلحريةذالتنق .

نذاعتبارذانذقرارذوضخذالسيد(ا)ذ...ذتحتذاالقامةذالجبريةذم الفذوغيرذمحترمذلمبدأذالتناسب.ذ
وحيثذيم
ّ
المس من حق التقاضي
 /4في
ّ
حيثذيناذالفصع ذ49ذمنذالدسعتورذالتونسعيذعفهذانهذكتت ف ذالهيئاتذالقضعائيةذبحمايةذالحقو ذوالحرياتذ
منذأيذانتهاكك.
ويناذالفصععع ذ14ذمنذال هعدذالدوليذال عاصذبالحقو ذالمعدنيعةذوالسعععيعاسعععيةذعفهذأنذكل ع ذفردذالح ذفيذ
جفسعةذاسعتمالذعادلةذوعفنيةذمنذقب ذمح مةذم تصعةذومسعتقفةذونزيهةذينشعئهاذالقانون،ذوتقررذ()...ذفيذ
النزاعاتذعفهذحقوقهذوالتزاماتهذالمدنية».ذ
وحيعثذيترتعبذعفهذهع

ذاألح عامذأنذالقيودذالمفروضعععةذعفهذالحقو ذوالحريعاتذتصعععبحذغيرذقعانونيعةذوت تبرذ

ت سفيةذإ اذلمذت ضخذلرقابةذالسف ةذقضائيةذم تصةذقانونياذوف فيا.

وحيثذانذغيابذاالع مذال تابيذال يذيفسعععرذويحددذالسعععندذالقانونيذويبينذضعععروراذالفجوءذليجراءذالمقيدذ

لحريةذال سيدذ(ا)ذ...ذوتنا سبهذمخذالهدفذالمن شودذمنذات ا
باالعتباطيةذوالت سفية.ذ
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ذت تبرذا سبابذكفيفةذلتو ّيفذه

ذاالجراءاتذ

في الخطر الذي يهدد المنوب والناجم عن انتهاك مبدن شرعية الجرائم والعقوبات
أنذال ارضذعرضةذل قوبةذبالسجنذتتراوهذ
حيثذيتبينذمنذالفص ذ9ذاالمرذالمن ّ مذلحالةذال ّ وارئذلسنةذ1978ذ ّ
ّ

منذسععتةذأ ععهرذإلهذسععنتينذوخ ّيةذماليةذتتراوهذمنذ60ذإلهذ2500ذدينارذأوذبإحدىذهاتينذال قوبتينذفيذ

حالةذانتهاكذاالقامةذالجبرية.
ّ

وحيثذ ً
اذالجزائيةذال يذتضمنهذالماداذ15ذمنذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذ
الماد
وفقاذلمبدأذالشرعيةذفيذ
ّ
ّ

المدنيةذوال سيا سية،ذالذيم نذإدانةذأيذفردذب يةذجريمةذب سببذف

يش ع

ذأوذامتنالذعنذف

ذلمذي نذوقتذارت ابهذ

فإنذه اذالمبدأذ
.ذووفقاذلفماداذ4.2ذمنذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسععياسععيةذ ّ
ذجريمة
ّ

غيرذقاب ذلف ر ذحتهذفيذحالةذال وارئ.ذه اذالمبدأذم ّرسذأيضععاذفيذالفصعع ذ65ذمنذالدسععتورذالتونسععيذ
ّ
يذينا ّ
هذكتت
ذأن
ال
ّ

ذ ععع

ذقوانينذعاديةذالنصعععوصذالمت ّف قةذبذ()...ذضعععب ذالجناياتذوالجنحذوال قوباتذ
ّ

عفهذأنكذال قوبةذ
ّ
.ذويناذالفص ذ28ذ
قوبةذسالبةذلفحريةك
المن بقةذعفيهاذوك لكذالم الفاتذالمستوجبةذل
ّ
ّ
صية،ذوالذت ونذإالذبمقتضهذناذقانونيذساب ذالوضخ،ذعداذحالةذالناذاألرف ذبالمتهم.ذكذ

ً
ذقانونا،ذفإنذأيذتتبخذقدذيفح ذ

ذاالمرذالرئاسععيذالم كورذمنذأيذسععف ةذقانونيةذوكونهذالذيشعع
ذخفو
ّ
ّ
حيثذإن ّ

ً
انتهاكاذلمبدأذ رعيةذالجرائمذوال قوباتذ
ال ارضذبسببذانتهاكذإقامتهذالجبريةذعفهذأساسذه اذاألمر،ذيم ّ ذ

وأيذسفبذلفحريةذقائمذعفهذه اذاألساسذمنذ

نهذأنذيش

سفيا.
ذاحتجازاذت
ً

فتي الضرر الحاصل والذي يصعب نو يستحيل تداركة

حيثذإنذ األضعععرارذالحاّعععفةذلفمنوبذوالنتائ ذالتيذيصععع بذتداركهاذوالمترتبةذعفهذالمقررذاإلداريذالم
فيهذتتم

ذفيماذيفي:

ونذ

والضععررذالنات ذعنذالوّععمذاالجتماعيذ
حيثذيم نذاعتبارذالضععررذالم نويذوالمت ف ذبانتهاكذح ذأسععاسععي،ذ
ّ
والمسذمنذالحيااذال اّةذوال ائفية،ذوالناجمذعنذال وفذمنذت رارذم
كماذيم نذتقييمذالضررذالماديذفيذ(فقدانذعم ذاوذضيالذفرّة)...ذ

ذ
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ذه

ذالوقائخ.ذ

م ال:ذذ
/1ذاالضرارذالمادية:ذ
ذ(منذالمهمذاالدالءذبمييدات)ذ
ذالح ذفيذال م
ّ

-

فقدانذأوذت

-

المنخذمنذالتنقع ذلييفعاءذبعالتزامعاتذمعاليعةذ(مييعدات:ذفواتير،ذخ عايعاذتع خير ذمحعاضعععرذم عاينعةذ
المنخذمنذالتنق ذمحاضرذتفقيذ هاداتذتفيدذالمنخذمنذالتنق )...ذذ

-

ضيالذفرصذمهنية...ذالخ

نوية:ذ
/2ذاالضرارذالم
ّ
-

ذولوذلفتراذوجيزاذومحدداذفيذالزمنذي تبرذضررذالذيم نذتداركه
فقدانذحريةذالتنق
ّ
ّ

-

هذرهنذاإلقامةذالجبريةذقدذتمذ
خاّع عةذوأنذقرارذوضع ع
ّ
المسذمنذسع عم ةذال ارضذوكرامتهذ ّ
ّ
تناولهذفيذوسعائ ذاألع مذووسعائ ذالتواّع ذاالجتماعيذاألمرذال يذج فهذمح ذ عبهاتذفيذ
محي هذاالجتماعيذوالمهنيذواألسريذوهوذضررذ ديدذالوقخذعفهذنفسيةذال ارضذوحص ذ
ف فياذوأدىذلنتائ ذالذيم نذتداركهاذأوذتصويبها.

-

األضرارذالحاّفةذلألسراذوخاّةذاألطفالذذذذذ

ذ
لذا ولكل هذه األسباب
ّ
عدالةذالجنابذالتفض ذوفقاذألح امذالفصولذ39ذ(جدي عععد)ذو40ذ(جدي عععد)ذوذ41ذ(جدي عععد)ذمنذالقانونذ
فالرجاءذمنذ
ميرخذفيذغراذجوانذ1972ذوالمت ف ذبالمح مةذاإلدارية،ذاأل نذبتوقيفذتنفي ذالمقررذ
عددذ40ذلسععنةذ1972ذ
ّ
اإلداريذال يذاسععتهدفذالمنوب(ا)ذو لكذبوضعع هذتحتذاإلقامةذالجبريةذالفتقاد ذلفسععندذالقانونيذوانتفاءذ
ّفةذالضروراذعفهذات ا

ذوذلغيابذتناسبهذمخذاألهدافذالمرجواذمنذالفجوءذاليهذه اذإضافةذلصبغةذالععت كدذ

ال ابتةذباعتبارذأنذمواّفةذتنفي ذه اذالمقررذاإلداريذتترتبذعنهذنتائ ذوأضرارذيص بذعفهذالمنوبذتداركها.ذ
ذ
وللجناب سديد النظر
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