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 سياق الدعوى والهدف منها
،ذفضعع ذذاإلقامةذالجبرّيةذإجراءاتتنفي ذاإلجراءاتذاإلداريةذثمذإلغاءهاذوهيذذذإيقافإلهذذذذالدعوىتسعع هذه  ذ

 عنذالت ويضذعنذاألضرارذالناجمةذعنذتنفي ذه  ذاإلجراءات.

لحريةذالتنق ذوالذيم نذاعتماد ذدونذذذكاانتهايشععع  ذذذذوضعععخذ ععع اذرهنذاإلقامةذالجبرّيةذيجدرذالت كيرذأن
 عععرعذالضعععروراذعندذالفجوءذلفتضعععي ذعفهذواحترامذالضعععماناتذالقانونيةذوالمتم فةذفيذ عععرعذالشعععرعيةذذ

ذ ممارسةذالحريةذو رعذالتناسبذبينذاإلجراءذالمت  ذوالهدفذمنه.

 

 مالحظات
يذظروفذم ينةذويت ينذعفهذمسعت م ذذفوم بسعاتذدارتذذوقائخ أنذم الذالدعوىذالواردذأدنا ذيحتويذعفه

ذرهاذحسبذالوقائخذالتيذت ّرضذلها.ذييوتغه اذالم الذالتصرفذفيهاذ

ذويم نذلهذله اذالغرضذاالستئناسذبالوقائخذالتالية:

 عرضذالوقائخ:ذ
القرارذذعرضذظروفذإع مذال عارضذبقرارذاإلقعامعةذالجبريّعةذالم ّب ذضعععّد .ذتحعديعدذّعععفعةذالمبّف ذبهع اذذ ✓

 وسياقهذ)مراقبةذفيذالّ ري ذال اّم،ذمداهمةذمنزلّية،ذغير ...(ذووسيفةذاالع مذ) فاهّيا،ذكتابّيا(
ال عارضذ)ن عا ذالمحي ذذ ✓ ةذكمعاذتّمذ كرهعاذعنعدذإع مذ عرضذطريقعةذت بي ذقرارذاإلقعامعةذالجبريعّ

ةذالم ولذالعّدوريذبمركزذالشعععرطعة،ذذ اإلقعامعةذذحي ذذطفعبذإ نذقبع ذمغعادراذمالمسعععموهذبعه،ذإجبعاريعّ
 (....الجبرّية

 تحديدذإ اذماذتّمذإع مذال ارضذمنذطرفذالشرطةذب: ✓
o األسعبابذالواق ّيةذالتيذاّت  ذعفهذأسعاسعهاذه اذالقرارذ)لما اذيب تبرذال ارضذتهديداذلفّن امذذ

 ال اّم؟(
o  (األساسذالقانونيذلقرارذاإلقامةذالجبريةذ)االمرذالمنّ مذلحالةذالّ وارئذو/ذأوذغير 

 اذتّمذإيقافذأوذتتّبخذال ارضذبسببذخرقهذلقرارذاإلقامةذالجبرّيةتحديدذإ اذم ✓
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 تذكير هام:

ذم الذالدعوىذالواردذأدنا ذمت ف ذبإجراءاتذاست جاليةذلدىذالمح مةذاإلدارية.ذ

عفهذالراغعبذفيذالقيعامذبم ع ذهع  ذالعدعوىذأنذيقعدمذعريضعععةذفيذألغعاءذالمقررذاإلداريذالمع كورذذ
و لكذبصوراذموازيةذلدعوىذتوقيفذالتنفي ذأوذالحقةذعفهذأنذيقخذاحترامذاآلجالذالقانونيةذفيذه  ذ

ذالحالة.

والناجمذعنذمقررهاذاإلداري.ذذنفسذالشععيءذإ اذماذأرادذالشعع اذإلزامذاإلداراذبجبرذالضععررذال يذلحقهذذ
فالقيامذفيذه  ذالحالةذي ونذفيذ عع  ذدعوىذفيذالقضععاءذال ام ذ)قضععاءذالمسععيولية(ذوي ونذذ
بصعععوراذموازيعةذلعدعوىذتوقيفذالتنفيع ذأوذالحقعةذعفهذأنذيقخذاحترامذاآلجعالذالقعانونيعةذفيذهع  ذ

 الحالة.

ذالذذاإلداريعة ف ذبعالمح معةذذتذوالم1972ميرخذفيذغّراذجوانذذالذذ1972لسعععنعةذذذ40قعانونذععددذذحسعععبذال
رطينذمت زمين.ذاألولذمنعهذفعإنذقبولذم فعبذتوقيفذالتنفيع ذمرتب ذبتوّفرذ عععذ39سعععيمعاذالفصععع ذذ

ذ رعذمفص ذبم الذعريضةذالدعوىذأدنا .وهوذذعفهذأسبابذجديةمت ف ذبقيامذالم فبذ

تنفي ذالمقررذالم كورذمنذ ععع نهذأنذيتسعععببذلفمدعيذذالشعععرعذال انيذمت ّف ذبإقنالذالمح مةذبانذ
فع نعهذيت ّينذعفهذال عارضذإي ئعهذاألهميعةذذذعالشعععرذذاون راذألهميعةذهع ذا.فيذنتعائ ذيصععع عبذتعداركهع

ذالقصوىذو لكذبتفصي ذاألضرارذالماديةذوالم نويةذالتيذلحقتهذو لكذعفهذالنحوذالتالي:

 ار المادية: راالض/ 1

ذفقدانذأوذت   ذالح ذفيذال م ذ)منذالمهّمذاالدالءذبمييدات( -
ذذةالمنخذمنذالتنقع ذلييفعاءذبعالتزامعاتذمعاليعةذ)مييعدات:ذفواتير ذخ عايعاذتع خير ذمحعاضعععرذم عاينع -

ذالمنخذمنذالتنق  ذمحاضرذتفقيذ هاداتذتفيدذالمنخذمنذالتنق ...(ذ
 ضيالذفرصذمهنية...ذالخ -

 :/ االضرار المعنوّية2

 تداركهذنفقدانذحرّيةذالتنق ذولوذلفتراذوجيزاذومحّدداذفيذالزمنذي تبرذضررذالذيم  -
ةذوأنذقرارذوضععع هذرهنذاإلقامةذذتمال ارضذوكرام ةذذسعععذالمّسذمن - الجبريةذقدذتّمذهذخاّعععّ

ّع ذاالجتماعيذاألمرذال يذج فهذمح ذ عبهاتذفيذ تناولهذفيذوسعائ ذاألع مذووسعائ ذالتوا
حص ذمحي هذاالجتماعيذوالمهنيذواألسريذوهوذضررذ ديدذالوقخذعفهذنفسيةذال ارضذو

 اذأوذتصويبها.الذيم نذتداركهف فياذوأدىذلنتائ ذ
 ذذذاألضرارذالحاّفةذلألسراذوخاّةذاألطفالذذذ -
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 تنفيذ مقرر اداري  توقيفعريضة دعوى في  
ذأل ارض:

ذالميرخةذفي.........ذ.الوطنية:ذ......رقمذب اقةذت ريفهذ

ذ.عنوانه:ذ....................

ذ

ذمحام(أوذ)أ اذكانتذالدعوىذمرفوعةذبواس ةذ

ذ............ذاألستا :

ذ..........المحاميذلدىذ

ذعنوانذالم تب......

ذالم رفذالجبائي.......

ذولقبذالمنوبذ.....ذ:ذاسمعنالنيابةذ

ذ.ب:ذ............القاطنذ

وال ائنذمقر ذبوزاراذ)أوذوزيرذالداخفيةذفيذّعععوراذت يينه(ذذ:ذالسعععيدذالم ففذبتسعععييرذوزاراذالداخفيةذذالضعععدّذ
 الداخفيةذ ارلذالحبيبذبورقيبة،ذتونسذ

 

 المعروض على جناب السيد الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ما يلي 
هذبصعععوراذفرديةذو لكذ حيثذيتقدمذالمنوبذلمح مةذجناب مذب ريضعععةذفيذتوقيفذتنفي ذمقررذاداريذخصعععّ

 هوذمقررذّادرذعنذمصالحذوزاراذالداخفيةذال رفذالضدذفيذقضيةذالحال.بوض هذرهنذاإلقامةذالجبريةذ

ذ

 من حيث الشكل:

والمصعععفحةذومحترماذللجالذحيثذقدمذم فبذتوقيفذالتنفي ذلدىذالمح مةذالم تصعععةذوممنذلهذالصعععفةذذ
ذالقانونيةذمماذيج فهذحرياذبالقبولذمنذه  ذالناحية.
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 : من حيث األصل

تحريرذال ريضععةذذ)يتم ل مفهحيثذوبتاريخذ....ذوعندماذغادرذالمنوبذمقرذسعع نا ذال ائنذبال نوانذأع  ذمتجهاذذ
نيةذالعتراضذسععبيفهذذ،ذعمدتذدوريةذأمبصععيغةذالمت فمذعندماذي ونذتقديمهاذمنذطرفذال ارضذمبا ععراذ(

والت بعتذمنذهويتعهذومنذثمذاع معهذ عععفعاهيعاذبعانعهذرهنذاإلقعامعةذالجبريعةذوالذيم نذلعهذبعالتعاليذمغعادراذمحع ذ
ذ)يم نذ كرذظروفذأخرىذم  :ذمداهمةذالمنزلذاوذال فمذعنذطري ذوسائ ذاالع مذأوذغير (س نا .ذ

) كرذذوحيثذتمذاب غذالمنوبذأنذتفاّععي ذإقامتهذالجبريةذتتم  ذفيذعدمذالسععماهذلهذبمغادرذمح ذالسعع نهذذ
محي ذجغرافيذانذوجعدذأوذمراقبعةذإداريعةذإجبعاريعةذلعدىذمركزذ عععرطعةذالم عانذأوذطفعبذاال نذاإلداريذقبع ذذ

ذالمغادراذمخذ كرذأسبابهاذوتوقيتذال ودا...(

ينذعنذسعععببذه اذاإلجراء،ذأجابو ذب نهمذبصعععددذتنفي ذت فيماتذدونذلةذأعوانذاالمنذالم كورءذوحيثذبمسعععا
ذ) كرذاألسبابذأوذاألسانيدذالقانونيةذانذوجدت(اإلدالءذب يذتوضيحات.ذ

) كرذانذحاولذالشععع اذموضعععولذاإلقامةذالجبريةذالتصعععديذله اذاإلجراءذأوذمحاولةذخرقهذمخذ كرذاإلجراءاتذذ
ذالمت  اذضّد ذانذوجدت(ذ

ذقامةذالجبرّيةذي ونذال ارض)ا(ذقدذت رضذالنتهاكذجسيمذلحريتهذفيذالتنق .ذحيثذبوض هذتحتذاإل

وحيثذّععدرذقرارذاإلقامةذالجبرّيةذعنذجهةذإداريةذبصععفةذ ععفاهيةذودونذسععاب ذاع مذمماذييكدذالصععبغةذذ
ذالت سفيةذله اذاالجراء.

 عالفعاذلمبعدأذالشعععرعيعةذذوحيعثذانذاالجراءذالع يذأقعدمعتذعفيعهذاإلداراذي تبر،ذحسعععبذمعاذسعععيقخذتبيعانعهذالحقعا،ذم
وفاقداذلفسعندذالقانونيذوغيرذمحترمذلشعروعذالضعروراذوالتناسعبذفضع ذعنذانهذي رق ذح ذالفردذفيذالفجوءذ

ذلفقضاء.

ذذ24ذفيذفصعععفهال يذيناذذذذحريةذالتنق ذم فولةذفيذالدسعععتورذالتونسعععييجدرذالت كيرذفيذه اذاإلطارذانذذو
حريعةذفيذاختيعارذم عانذإقعامتعهذوالتنقع ذداخع ذالوطن،ذولعهذالح ذفيذالمنعهذعفهذمعاذيفي:ذكل ع ذمواطنذذ

مغادرتهك.ذوقدذأ عععارتذالمح مةذاإلداريةذمراراذوت راراذإلهذه  ذالحرية،ذوالذسعععيماذفيذقراراتهاذالمت فقةذذ
ذ.قامةذالجبرّيةذوالتيذاعتبرتهاذغيرذدستورّيةباإل

ّعكماذيضعمنهذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسعياسعي فيذ 1969دقتذعفيهذتونسذسعنةذذاةذال يذ
ل ع ذفردذيوجعدذعفهذنحوذقعانونيذداخع ذإقفيمذدولعةذمعاذح ذحريعةذالتنقع ذفيعهذذذكذذهأنعذذعفهذذ1فقراذذذذ12ذذهفصعععفع

ذك.ذوحريةذاختيارذم انذإقامته
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تقب ذال رائضذالمرسعععفةذمنذك ذفيذذذلجنةذاألممذالمتحداذلحقو ذاإلنسعععاناعترفتذتونسذباختصعععاصذذكماذذ
نتهاكذحقوقهذالم فولةذبال هدذافدولةذالتونسعععيةذذلمنذخ لهاذذذنسعععببالترابذالتونسعععيذوي ععع اذقاطنذذ

ذالدولي.ذ

حيعثذاسعععتنعاداذألح عامذالعدسعععتورذوال هعدذالعدوليذفع نذممعارسعععةذحريعةذالتنقع ذليسعععتذبمنع ىذعنذالتحعديعدذأوذ
بقهذفيذك ذذالتضعععيي ذو لعكذاعتبعاراذلحعاالتذال وارئذأوذلسعععنذتعدابيرذاسعععت نعائيعةذل نذهع  ذاالسعععت نعاءاتذت

ذالحاالتذخاض ةذلفت طيرذالتشري يذوالرقابةذالقضائية.

كيحّددذالقانونذالضعععواب ذالمت فقةذذذيماذيفمنذالدسعععتورذالتونسعععيذعفهذذذ49يناذالفصععع ذذذذطارفيذه اذاإل
بالحقو ذوالحرياتذالمضعمونةذبه اذالدسعتورذوممارسعتهاذبماذالذينالذمنذجوهرها.ذوالذتوضعخذه  ذالضعواب ذذ

ضعععيهاذدولةذمدنيةذديمقراطيةذوبهدفذحمايةذحقو ذالغير،ذأوذلمقتضعععياتذاألمنذال ام،ذأوذإالذلضعععروراذتقت
.ذذوموجبتاهاذالدفالذالوطني،ذأوذالصحةذال امة،ذأوذاآلدابذال امة،ذو لكذمخذاحترامذالتناسبذبينذه  ذالضواب ذذ

ذوتت ف ذالهيئاتذالقضائيةذبحمايةذالحقو ذوالحرياتذمنذأيذانتهاك.«

منذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسعياسعيةذالمت ف ذبحريةذالتنق ذأنهذذذ3-12يناذالفصع ذذكماذذ
كذالذيجوزذأنذت ضعخذالحقو ذالم كوراذأع  ذلفقيودذإالذإ اذناذعفيهاذالقانون،ذأوذكانتذضعروريةذلحمايةذاألمنذذ

 ذاآلخرينذوحريعاتهم،ذوتتواف ذمخذحقوذذاألخ  ذال عامعة،ذأوأوذذذ،الصعععحعةذال عامعةأوذذذذ،الن عامذال عامذأوذذذذالقومي،
 الحقو ذاألخرىذالم ترفذبهاذفيذه اذال هدك.ذ

الذحتهذذالدسعتورذعفهذالسعواءذأنهذمنذومنذالواضعحذمنذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسعياسعيةذو
تصعععنفذأيذقيودذعفهذحريعةذالتنقع ذعفهذأنهعاذت سعععفيعة،ذيجعبذأنذتسعععتوفيذم عاييرذالشعععرعيعةذوالضعععروراذذ

 سب.والتنا

ذ.منذه  ذالشروعذال  ثةالم فوبذايقافذتنفي  ذأياذذالمقررذاالداريذلمذيستوفذحيث

 انعدام السند القانوني الشرعية و/ في 1

وفقاذلم اييرذدقيقةذوالذذذأيذتقييدذاوذتضععيي ذلحريةذالتنق ذيجبذانذي ونذمنذخ لذناذتشععري يذّععريح  نإ
الت في ذال امذ)ذذمحدوداذلأل ع اصذالمسعيولينذعنذضعمانذت بيقهأنذيمنحذسعف اتذغيرذذذفيذب يذحالذذيم ن
ذذ(13-12.ذ100منذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسياسية،ذالفقراذذ12بش نذالفص ذذ27رقمذ

كاالنتفعالذبعالح ذأنذذذذ2014معارسذذذ18والميرخذفيذذذذ126863وحيعثذأكعدتذالمح معةذاالداريعةذفيذقرارهعاذععددذذ
قيذممارسععةذالحرياتذال امةذيجدذأسععاسععهذفيذالنصععوصذالدسععتوريةذوالم اهداتذالمصععاد ذعفيهاذوفيذ

مقتضعععهذذالمبادئذال موميةذلفقانونذوالذيم نذأنذتوضعععخذضعععواب ذلممارسعععةذتفكذالحقو ذوالحرياتذإالذب
 تنالذتفكذالضواب ذمنذجوهرذالحقو ذوالحرياتكذأالقوانينذتت  ذالحترامذاألمنذال امذعفهذ

 بقرارذاالقامةذالجبرّية.ذذ...ا(ذالسيد)ذيقخذأع مذذلمحيثذ
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ذذالمقررالع يذيسعععتنعدذإليعهذهع اذذذذيناذالقعانونالذاالع مذال تعابيذحرمذال عارضذمنذالت رفذعفهذغيعابذذحيعثذأنو
.ذذإللغعائعهذذذالقرارذثملتوقيفذتنفيع ذذالتقعاضعععيذحقعهذفيذذذذممعارسعععةذذهعّددذذبعالتعاليذي ونذقعدوذذاإلداريذالفردي

 ذبالّتاليذيم نذاعتبارذه اذالقرارذمنته اذلحريتهذفيذالتنّق ذوخالياذمنذأيذسندذقانوني.

ة ونننا في ناار دعوى اات  لرّد اإلدارة ومن األجدر التنصتي  عليه  استتباقاهذه الفقرة تعتبر  ا خاصتّ
 العارض من حّق الرّد.  نصبغة استعجالية قد ال تمك

وحيثذوفيذظّ ذه اذالت تيمذالمت ّمدذمنذقب ذاالداراذالذيسعععخذالمنوبذسعععوىذاالسعععتئناسذبب ضذالحاالتذذ
حاالتذاإلبقاءذرهنذاالقامةذذذفيذم  مذذنذتفج ذاليهالمشعععابهةذلتحديدذالسعععندذالقانونيذال يذيم نذليداراذأ

ّعدرتذفيذ ع نهاذذذذاعتمدتهوهوذالسعندذال يذذذذالجبرية، االداراذفيذقراراتذالوضعخذتحتذاالقامةذالجبريةذالتيذأ
قراراتذبرفضذتوقيفذالتنفي ذ)أحدذعشععرذقراراذمنهاذالصععادرذفيذذذ2021سععبتمبرذذذذ30المح مةذاالداريةذيومذ

ذال يذين مذحالةذذ1978جععانفععيذذذذ26فيذالميرخذذذذ50-78ذعددذذاألمععرذهو(ذوه اذالسندذذ4106648القضيةذعددذ
الجبريعةذفيذمن قةذذذذاإلقعامعةيم نذلوزيرذالعداخفيعةذأنذيضعععخذتحعتذذكذأنّعهذعفهمنعهذذ5الفصععع ذذناذي.ذوال وارئ

 ذي تبرذنشاطهذذ ال انيذأعذذترابيةذأوذببفداذم ينةذأيذ  اذيقيمذبإحدىذالمناط ذالمنصوصذعفيهاذبالفص 
 والن امذال امينذبتفكذالمناط ك.ذذاألمنخ يراذعفهذ

ك سععاسذذذذاالسععتنادذاليهذذه اذاألمرذقدذجاءذعاماذومجرداذب ريقةذتحولذدونمنذذذ5الفصعع ذذذذمضععمونإنذذحيثذ
ذات.عفهذالحريذقانونيذلفرضذقيود

الحبيبذبورقيبةذذالرئيسذالساب ذذذذات   قدذذفقيمةذقانونيةذلفذذيفتقدذذاألمععععره اذذوحيثذومنذجهةذاخرىذفانذذ
ذذ80الفصع ذذ ادلذييذ الصع ذذا ذيم نذه اذالفذ.ذذمنذالدسعتورذالتونسعيذالسعاب ذذ46ذذبالفصع عم ذذذ1978سعنةذذ

تتوقفذعنذالنفعا ذذذاإلجراءاتهع  ذذأنذأكعد،ذوبمقتضعععهذأمرذذت عا ذالقراراتالجمهوريعةذمنذاذ،ذرئيسالحعععععععالي
ي ودذذذالمع كورذوالع يذذمرألإليهعا.ذولع لعكذلمذي عدذمنذالمفترضذأنذي ونذلذذأدتال روفذالتيذذذقضعععاءذبمجردذان
ذ.ل حت امذاليهوالذايذمبررذأيذقيمةذقانونيةذذ1978لسنةذ

ذ

ذذيفسعرذضعروراذاخضعاعهذألجراءذاالقامةذالجبرّية.أوذحتهذ عفويذذذذكتابياع مذذذلمذيتف ذأيذ....السعيد)ا(ذذذذحيثذإّنذ
ذال ارض.ذضدذاإلجراءذالمت  ضروراذذجوهريذيمّ نذمنذتقييمذاجراءذهوذذ تابيه اذاالع مذال

ذ

 

 

ذ
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 في عدم احترام شرط الضرورة  /2

الذتوضععخذه  ذالضععواب ذإالذذذمنذالدسععتورذعفهذأنهذكذذ49ذذالفصعع ناذذيفيماذيت ف ذبم يارذالضععرورا،ذذوحيثذ
لضروراذتقتضيهاذدولةذمدنيةذديمقراطيةذوبهدفذحمايةذحقو ذالغير،ذأوذلمقتضياتذاألمنذال ام،ذأوذالدفالذذ

 ،ذكال امةالوطني،ذأوذالصحةذال امة،ذأوذاآلدابذ

،ذل يذت ونذسعععاريةذالضعععواب أنذه  ذذذذلجنةذاألممذالمتحداذلحقو ذاإلنسعععانترىذفيذنفسذالمجالذذحيثذوو
األمنذالقومي،ذأوذأوذذذ،األخ  أوذذذ،ال عامذحمعايعةذالن عامذذذهعدفبموجعبذالقعانونذالعدولي،ذيجعبذأنذت ونذمبررا،ذب

ت في ذعامذرقمذذ)ذذالتقييديذاإلجراءذمشعروعيةذذذذي تبرذأسعاسذذوه اذالتبريرذوحرياتهمأوذحقو ذاآلخرينذذذذ،الصعحة
ذ.(11الفقراذذ،27

حعالعةذذالحتهذفيذحعالعةذال وارئذأوذذذذعنعدذات عا ذالمقرراتذالمقيعداذلفحريعةضعععروراذذالين ب ذ عععرعذذحيعثذذو
لفدولذذذذمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية  4  الفصتتل  نذي.ذوه  اذذاالسععت نائية

هناذحالةذال وارئ.ذوذبمناسعبةذاالع نذعنالمنصعوصذعفيهاذفيذال هدذذذذمبادئعنذالذذسعت نيتذإجراءاتبات ا ذ
منذال هدذذذذ4ذذبالفصععع ذالمنصعععوصذعفيهه  ذالقيودذذلذفجوءذعداذ عععروعذلذذحترامذالدولذاألطرافذاذعفهذذيجب

ذذوالسياسية.و ذالمدنيةذالدوليذال اصذبالحق

،ذب نذكأيذخروجذعنذ4ذذلففصع ذذوالمفسعراذذال امةذم ح اتهافيذذذذالم نيةذبحقو ذاإلنسعانذذت كرذالفجنةحيثذو
ويفزمذهع اذذ"بتالقتدر التذي تقتضتتتيتة الحتالتة تمتامتا".التزامعاتذالعدولعةذال رفذبموجعبذال هعدذالذيسعععمحذبعهذإالذذ

ذإجراءاتالشعععرعذالعدولذاألطرافذبع نذتبررذبعالتحعديعدذليسذفق ذقرارهعاذبعإع نذحعالعةذال وارئ،ذبع ذأيضععععاذأيذذ
.ذ( 5ذذ،ذالفقرا4عفهذالفصعع ذذذذ29لجنةذحقو ذاإلنسععان،ذالت في ذال امذرقمذذ)ذذكمفموسععةذناتجةذعنذه اذاإلع ن

التيذتقيعدذالحريعةذوالتيذيم نذات عا هعاذفيذظع ذحعالعةذذذاإلجراءاتولع لعكذين ب ذ عععرعذالضعععروراذهع اذعفهذذ
ذ.االست نائيةحالةذالال وارئذأوذ

ّعةيجبذذذالمحددذلممارسعةذالحريةذذالجماعيذأوذالفرديذذاإلجراءذتقييمذذلذذحيثذسع ياو ذذب ريقةذدقيقةذتبرير ذخا
ّع ّعةذفيذحالذاالسعتنادذالهذريحةو الشع اذذذلمحت ذبهاذواخ اذب ينذاالعتبارذلوضع يةالحالةذاالسعت نائيةذاذذخا

ال امذاضععافةذاليذوجوبذاحترامذالن امذذذذتسععتهدفالتيذذوذالصععادراذعنهذذالتهديداتحقيقةذذوذذاإلجراءذذذموضععول
ذذ  فيةذاالع مذالش صيذوال تابي.ذ

يفتقعدذلصعععبغعةذذذذاتقييعدذذالتنقع ذي تبرمعاذتمذ كر ذفعانعهذيم نذالجزمذبعانذاالجراءذالمقيعدذلحريعةذذوبنعاءذعفهذذ
 الضرورا.
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 / في عدم احترام مبدن التناسب 3

الذتوضععخذه  ذالضععواب ذ)الحريات(ذإالذلضععروراذتقتضععيهاذدولةذكمنذالدسععتورذعفهذأنهذذ49ذالفصعع ناذحيثذي
مدنيةذديمقراطيةذوبهدفذحمايةذحقو ذالغير،ذأوذلمقتضعععياتذاألمنذال ام،ذأوذالدفالذالوطني،ذأوذالصعععحةذ

"وموجباتهاوالك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط ال امة،ذأوذاآلدابذال امة،ذ . 
 

كيجبذأنذتمت  ذ عععرطاذقانونيا:ذذاحترامذمبدأذالتناسعععبأنذالفجنةذالم نيةذبحقو ذاإلنسعععانذتج  ذمنذوحيثذ
التدابيرذالتقييديةذلمبدأذالتناسعععبيذويجبذأنذت ونذالتدابيرذالتقييديةذمفزمةذباالمت الذلمبدأذالتناسعععب.ذيجبذ

 ذ(11الفقراذذ22الت في ذال امذ)ذأنذت ونذمناسبةذألداءذمهامذالحمايةذال اّةذبهم
 

سعععواءذمنذحيثذالمداذأوذالمدىذالجغرافيذأوذذمتناسعععبةذاإلجراءاتوحتهذفيذحالةذال وارئ،ذيجبذأنذت ونذ
أوذذال صعععوّعععيةذأوذاإلجراءاتال امةذذاإلجراءات.ذوتن ب ذه  ذالمت فباتذعفهذك ذمنذ مفيةاألهميةذال
 (4حولذالفص ذذ29جنةذالم نيةذبحقو ذاإلنسان،ذالت في ذال امذرقمذال)ذالفردية

 
منذاالجراءذال يذذهدفالواضععحذودقي ذذيفسععرذبشعع  رسععمياذذا....ذاع ملسععيد)ا(ذتف ذايوكماذ كرذأع  ،ذلمذ

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

 .ذسبوحيثذيم نذاعتبارذانذقرارذوضخذالسيد)ا(ذ...ذتحتذاالقامةذالجبرّيةذم الفذوغيرذمحترمذلمبدأذالتنا
 
 حق التقاضي  المّس من/ في 4

حمايةذالحقو ذوالحرياتذبت ف ذالهيئاتذالقضعائيةذذتكذعفهذانهذذمنذالدسعتورذالتونسعيذذ49ذذالفصع ذذحيثذينا
 منذأيذانتهاكك.

منذال هعدذالدوليذال عاصذبالحقو ذالمعدنيعةذوالسعععيعاسعععيةذعفهذأنذكل ع ذفردذالح ذفيذذذ14ذذالفصععع ناذذيو
فيذجفسعةذاسعتمالذعادلةذوعفنيةذمنذقب ذمح مةذم تصعةذومسعتقفةذونزيهةذينشعئهاذالقانون،ذوتقررذ)...(ذ

ذالنزاعاتذعفهذحقوقهذوالتزاماتهذالمدنية.«

ت تبرذغيرذقعانونيعةذوتصعععبحذيترتعبذعفهذهع  ذاألح عامذأنذالقيودذالمفروضعععةذعفهذالحقو ذوالحريعاتذذحيعثذذو
 .م تصةذقانونياذوف فياذسف ةذقضائيةالذرقابةت سفيةذإ اذلمذت ضخذل

 
لمقيدذاذليجراءذال تابيذال يذيفسعععرذويحددذالسعععندذالقانونيذويبينذضعععروراذالفجوءذوحيثذانذغيابذاالع م

سيدذ)ا(ذ...ذلحرية شودذمنذات ا  ذال سبهذمخذالهدفذالمن ّيفذه  ذاالجراءاتذذوتنا سبابذكفيفةذلتو ت تبرذا
 والت سفية.ذذةباالعتباطي
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 الجرائم والعقوبات شرعيةانتهاك مبدن والناجم عن  في الخطر الذي يهدد المنوب
 

ال ارضذعرضةذل قوبةذبالسجنذتتراوهذأّنذذ1978االمرذالمنّ مذلحالةذالّ وارئذلسنةذذ9حيثذيتبّينذمنذالفص ذ
دينارذأوذبإحدىذهاتينذال قوبتينذفيذذ2500إلهذذ60منذسععتةذأ ععهرذإلهذسععنتينذوخ ّيةذماليةذتتراوهذمنذ

 حالةذانتهاكذاالقامةذالجبرّية.
 
منذال هدذالدوليذال اصذبالحقو ذذ15ال يذتضمنهذالماداذذالماّداذالجزائّيةوفًقاذلمبدأذالشرعيةذفيذحيثذو

أيذفردذب يةذجريمةذبسببذف  ذأوذامتنالذعنذف  ذلمذي نذوقتذارت ابهذذإدانةنيةذوالسياسية،ذالذيم نذالمد
فإّنذه اذالمبدأذذ هدذالدوليذال اصذبالحقو ذالمدنيةذوالسععياسععيةمنذالذ4.2.ذووفقاذلفماّداذيشعع  ذجريمة

منذالدسععتورذالتونسععيذذ65غيرذقاب ذلف ر ذحتهذفيذحالةذال وارئ.ذه اذالمبدأذم ّرسذأيضععاذفيذالفصعع ذ
ال يذينّاذأّنهذكتّت  ذ ععع  ذقوانينذعادّيةذالنصعععوصذالمت ّفقةذبذ)...(ذضعععب ذالجناياتذوالجنحذوال قوباتذ

.ذوينّاذالفص ذ ال قوبةذعفهذأّنكذذ28المن بقةذعفيهاذوك لكذالم الفاتذالمستوجبةذل قوبةذسالبةذلفحرّيةك
 كذخ،ذعداذحالةذالناذاألرف ذبالمتهم.ذ  صية،ذوالذت ونذإالذبمقتضهذناذقانونيذساب ذالوض

 
تتبخذقدذيفح ذالذيشعع  ذقانوًنا،ذفإنذأيذكونهذمنذأيذسععف ةذقانونيةذوحيثذإّنذخفّوذاالمرذالّرئاسععيذالم كورذ

انتهاًكاذلمبدأذ رعيةذالجرائمذوال قوباتذذيمّ  ذألمر،انتهاكذإقامتهذالجبريةذعفهذأساسذه اذاال ارضذبسببذ
 ت سفًيا.ذحتجازاعفهذه اذاألساسذمنذ  نهذأنذيش  ذاذفبذلفحريةذقائمأيذسو
 
 

 والذي يصعب نو يستحيل تداركة لحاصلالضرر افتي 
 

األضعععرارذالحاّعععفةذلفمنوبذوالنتائ ذالتيذيصععع بذتداركهاذوالمترتبةذعفهذالمقررذاإلداريذالم  ونذذإنحيثذ
 :ييفذفيمافيهذتتم  ذ

 
والضععّررذالنات ذعنذالوّععمذاالجتماعيذذانتهاكذح ذأسععاسععي،ذذوالمت ف ذبالضععررذالم نويذذحيثذيم نذاعتبارذذ

ذ.ت رارذم  ذه  ذالوقائخالناجمذعنذال وفذمنذو،ذال ائفيةلحيااذال اّةذووالمسذمنذا

 (ذعم ذاوذضيالذفرّة...)فقدانذفيذالضررذالماديذذكماذيم نذتقييم

 

 

 

ذ
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ذم ال:ذ

 االضرارذالمادية:ذذ/1

ذفقدانذأوذت   ذالح ذفيذال م ذ)منذالمهّمذاالدالءذبمييدات( -

ذذةخ عايعاذتع خير ذمحعاضعععرذم عاينعذذفواتير،المنخذمنذالتنقع ذلييفعاءذبعالتزامعاتذمعاليعةذ)مييعدات:ذذ -
ذالمنخذمنذالتنق  ذمحاضرذتفقيذ هاداتذتفيدذالمنخذمنذالتنق ...(ذ

 ضيالذفرصذمهنية...ذالخ -

ذ/ذاالضرارذالم نوّية:2

 تداركهذنيم فقدانذحرّيةذالتنق ذولوذلفتراذوجيزاذومحّدداذفيذالزمنذي تبرذضررذالذ -

ةذوأنذقرارذوضععع هذرهنذاإلقامةذالجبريةذقدذتّمذهذذتم ةذال ارضذوكرامسعععالمّسذمنذ - خاّعععّ
ّع ذاالجتماعيذاألمرذال يذج فهذمح ذ عبهاتذفيذ تناولهذفيذوسعائ ذاألع مذووسعائ ذالتوا
محي هذاالجتماعيذوالمهنيذواألسريذوهوذضررذ ديدذالوقخذعفهذنفسيةذال ارضذوحص ذ

 لنتائ ذالذيم نذتداركهاذأوذتصويبها.ف فياذوأدىذ

ذاألضرارذالحاّفةذلألسراذوخاّةذاألطفالذذذذ -

ذ

 ه األسباب ذولكل هلذا 

قانونذذمنذالذذ)جديععععد(ذذ41ذذوذذ)جديععععد(ذذ40وذذ)جديععععد(ذ39وفقاذألح امذالفصولذذذذعدالةذالجنابذالتفّض ذفالرجاءذمن
،ذاأل نذبتوقيفذتنفي ذالمقررذذت ف ذبالمح مةذاإلداريةوالمذذ1972ميرخذفيذغّراذجوانذذذذ1972لسععنةذذذذ40عددذ

الفتقاد ذلفسععندذالقانونيذوانتفاءذذذذبوضعع هذتحتذاإلقامةذالجبريةاإلداريذال يذاسععتهدفذالمنوب)ا(ذو لكذ
ه اذإضافةذلصبغةذالععت كدذذذذجوءذاليهّفةذالضروراذعفهذات ا  ذوذلغيابذتناسبهذمخذاألهدافذالمرجواذمنذالف

ذ.ال ابتةذباعتبارذأنذمواّفةذتنفي ذه اذالمقررذاإلداريذتترتبذعنهذنتائ ذوأضرارذيص بذعفهذالمنوبذتداركها

ذ

 ر وللجناب سديد النظ 

 

 


