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 المنع من السفر أو تكرر تعطيله
 

 سياق الدعوى والهدف منها
 

تهدف هذد اهدعدف للهعول دددلإه وفهتنفدذ هترر د هرف قهد دقسهي دلهدع دددراهاع دذدهداة دددتهدا دقند هدع  روفد هه
 ذ اهداة دددت.ب رط لهأوهبذع رعهرنهر ذ قةهدع  دبهدع لن اهودع طذع  هبج  هدالض دقهدعالحف ه نه

 
هدألشخذصهدع ننهتمهرررهمهرنهر ذ قةهدع  دبهدع لن اه ونهت ك رهمهرنهأث هك ذباه •
دألشدخذصهدع ننهتمهترط لهفدر ذمهوتاعدذ همهاة دددتهدح  د ن هودفد رطذلهولعدهع فةهةلنو هدالر هدع سهن  سه •

 دع رط ل.بهمهدعفه فمهدالع لذلهب حالتهمه ونهت الرهمهك ذب ذهبأف ذبه
 

ورنهدألةدفقهياهذد اهدعلدذعد هدعطرنهب لي فهترر د هذد دهدع ف قهدا دقسهورنهثمهدع دذداهياهحدذعد هتك دقهدة دده
 دع رط لهكو ذهأقد هدع رراهبذألر هدع ر ه

عل ند هدع رفدلهوالهن كنهههذنجدفقهدع د ك  هأنهدع رعهرنهر دذ قةهدع  دبهدع لن ددداهأوهترط دلهدع دددر هنكدددكالنهدن هدذكد
ونهدح  دمهدععدد ذنذتهدعفذنلن  هودع   ةو هياهشدد شهدعكدد    هوشدد شهدععدد وقةه رفهدعوجلدهعو عدد  ههد   ذ ذ ذه 

  وفهر ذقف هدعل ن هوش شهدع رذفبهب نهداة ددهدع  خ هودعهف هرره.
 
 

 مالحظات
 :طريقة التصرف في مثال الدعوى

ه .دعليذئعأنهرةذإهدعف للهدعلدق هأ نذاهنل لسه وفهرةذع نهرخ ور نهرنه
دعليدذئعهدألوعفهتخ هحدذعد هتر خهشدددخ هاة ددهدع رعهرنهر دذ قةهدع  دبهدع لن ددداهوذاهويدذئعهرك لبد هه

ه ح  بذعولنهدأل
دعليذئعهدعةذن  هتخ هحذع هترّ خهشددخ هعلذع هدع رط لهدع  رّ فهودع  ك قهب رذفدد  هدع ددر هوذاهويذئعهرك لب هه

 بذعولنهدألاع 
  .مستعمل هذا المثال التفضل بحذف الوقائع التي ال تتناسب ودعواهالرجاء من السيد )ة(  
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 تذكير هام:
هرةذإهدعف للهدعلدق هأ نذاهر رو هبإة دددتهدف رجذع  هعفلهدع لك  هدا دقن .ه

 وفهدع دغدبهياهدعف دذمهب ةدلهذد اهدعدف للهأنهنفدفمه  نعددد هياهأع دذدهدع ف قهدا دقسهدع د كلقهولعددهب دددلقةه
هرلد ن هعف للهتلي فهدع رر  هأوهالحف ه وفهأنهنفعهدح  دمهدآلةذإهدعفذنلن  هياهذ اهدعلذع .

 قذذهدا دقس.هيذعف ذمهياهنرسهدعكددادهتلدهرذهأقد هدعكددخ هتعادمهدا دقةهبج  هدععدد قهدع سهعلفههودعرذةمه نهرف
ذ اهدعلذع هنكلنهياهشدددكله  للهياهدعفعدددذدهدعكذرلهايعدددذدهدع  ددد وع  ةهونكلنهب دددلقةهرلد ن هعف لله

هتلي فهدع رر  هأوهالحف ه وفهأنهنفعهدح  دمهدآلةذإهدعفذنلن  هياهذ اهدعلذع .
هه39ودع  رو هبذع لك  هدا دقن هالهفد  ذهدعر دلهه1972دع  قخهياهغّ ةهةلدنهههه1972ع در هههه40ح دبهدعفذنلنه ف ه

 وفهأفد ذبههررههيإنهي لإهرطوبهتلي فهدع رر  هر ت طهب لّي هشد ة نهر ال ر ن.هدألوإهر رو هبف ذمهدع طوبهه
هةفن هوذلهش شهرر لهب ةذإه  نع هدعف للهأ نذا.

 هبإيرذعهدع لك  هبذنهترر  هدع ف قهدع  كلقهرنهشدأنههأنهن  د بهعو ف اهياهن ذئيهن دربهدعكد شهدعةذناهر روّهه
تفدقكهذ.هونظ دهألذ   هذ دهدعكدد شهيأنههن رّ نه وفهدعرذقخهتنالئههدألذ   هدعف ددللهولعدهب ر دد لهدألضدد دقهه

 دع ذ ن هودع ررلن هدع اهعلف ههولعده وفهدعرللهدع ذعاهرةال:
ه
 / االضرار المادية: 1

 يففدنهأوهترطلهدعل هياهدعر لهارنهدع هّمهدال الدهب  نفدتة -

اطذنذهتأا  ,هرلذضد هررذنر هدع رعهرنهدع رفل,هرلذضد هههيلدت  ،دع رعهرنهدع رفلهعإلنرذدهبذع ادرذتهرذع  هار نفدت:ه -
هتوفاهشهذ دتهتر فهدع رعهرنهدع رفل...ةه

هض ذعهي صهرهر  ...هدعخ -

 / االضرار المعنوّية:2
هح ّن هدع رفلهوعلهعر  ةهوة اةهورلّف ةهياهدعارنهنر   هض قهالهن كنهتفدقكهيففدنه -

ههاذصددّ هوأنهي دقهدع رعهرنهدع ددر هأوهتلدت هترط وههيفهتّمهترذوعههياهوفددذئلههر دع ّسهرنهفدد ر هدعرذقخهوك د -
ذتهوذلهض قهدأل المهووفذئلهدع لدصلهدالة  ذ اهأوهياهدع ل طهدع هراهأوهدعرذئواهدألر هدع سهةروههرللهش ه

 شفنفهدعليعه وفهنر   هدعرذقخهوح لهيرو ذهوأ لهعر ذئيهالهن كنهتفدقكهذهأوهت لن هذ.

 دألض دقهدعلذصو هعألف ةهواذص هدألةرذإ -
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 عريضة دعوى في توقيف تنفيذ مقرر اداري 
 أعرذقخ:ه

هقيمهبطذي هتر نرههدعلةر  :ه.......هدع  قا هيا.........ه
ه.....................ه رلدنه:ه

ه
هأوهاألدهكذنتهدعف للهر يل  هبلدفط هرلذمة

هدألف ذل:ه............ه
هدع لذراهعفله..........ه

ه رلدنهدع ك ب......ه
هدع ر  هدعج ذئا.......ه

ه:هدفمهوعفبهدع رلبه.....هدعر ذب ه ن
هدعفذةنهب:ه.............ه

و ندععفّه اأوه دعفداو  ه و دقةه ب     ه دع كوفه دع  فه بل دقةهه:ه رف اه ودعكذئنه تر  رهةه صلقةه ياه دعفداو  ه  ه
 دعفداو  هشذقعهدعل  بهبلقي   ،هتلنسهه

ه

 المعروض على جناب السيد الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ما يلي
ههب دلقةهي  ن هولعدهه ب ررههرنههح ثهن ففمهدع رلبهع لك  هةرذبكمهبر نعد هياهتلي فهترر  هرف قهد دقسها دّ

تك دقهدة دددتهترط وههكو ذهذّمهب عدهوذلهرف قهصدذ قه نهر دذعوهو دقةهدعفداو  هدعط  ههه/ر ذ قةهدع  دبهدع لن داهه
ه .دععفهياهيع  هدعلذإ

ه
 :من حيث الشكل
تلي فهدع رر  هعفلهدع لك  هدع خ  دد هور نهعههدع ددر هودع  ددول هورل  رذهعلةذإهدعفذنلن  ههح ثهيفمهرطوبهه

ه .ر ذهنجروههح نذهبذعف لإهرنهذ اهدعرذح  
ه 

 : من حيث األصل
ح دثهكدذنهدع رلبهدع د كلقهأ الاهنر امهدع دددر هدعفه....هولعددهب دذقنخ.....ه وفهر نهقحود هدعخطلشهدعجلند ....ه دف ه....هه

ه.دع اهتفوعهرنهرطذقه....ه وفهدع ذ  ه....هك ذهذلهثذبتهرنهن خ هت ك ةهدع ر هدع  ذح  
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وح ثهحعدد هدع رلبهب هلهدع طذقهي له....هفددذ ذتهرنهتلي تهدع ح لهوتففمهدعفهشدد ذلهت ددج لهدع  ذ قةهوح ددله
أرنهعو ة تهههه وفهبطذي هقكلبهوت دج لهأر ر هاأوهتمهقي هت دج وهه ونهتر د  هوةوبهررههدن ظذقهوصدلإهضدذبط

ه .رنهوضر  هة
وح ثه رفهتففمهدع رلبهدعفهيذ  هر دي  هشد ة هر دي  هدعلفو هةوبهررههأحفهدال لدنهدن ظذقهوقو هترو  ذتهياه

ه .شأنههولعده ونهتففنمهأسهوث ف هياهدع  خ
ه .وح ثهدن ظ هدع رلبهع فةه....هفذ ذتهي لهأنهن مهد الرههبذنههالهن كنهدع  ذحهعههبذع  ذ قة

عمهن  دددومهدع رلبهأسهي دقهك ذباهياهدع  خهودك رفهدعرلنهبأ الرههشدددرذذ ذهةذع ذهررههدعرل ةهرنهح ثهوح ثه
ه    .أتف

ح دثهب رردههرنهدع دددر هنكلنهدعردذقخاةةهيدفهتر خهالن هدذلهة ددد مهعل ن دههياهدع رفدلهوياهر دذ قةهدع  دبهه
ه .دعلةرا

طذقهوب ددر هشددرذذ  هو ونهفددذب هد المهر ذهوح ثهصددفقهي دقهدع رعه نهةه هت دقن هر  ةو هياهت دقةهأرنهدع 
ه.ن كفهدع    هدع ر ر  هعه دهدالة دده

ه
ح ثهتنهدع رلبهترّ خهعه دهرنهي له رفرذهكذنهنهمهبذع دددر هنلمه....ه وفهر نهقحو هدعخطلشهدعجلن ......ادوهنفط هه

ه .عههبذع ر   لقهب ن هأوهبل ن ةهويفهَأح جاهنلرئ هعفلهش ة هدعلفو هع فة....هفذ ذتهي لهأنهن  وه
 وفهوةل هي دقهد دقسهههيدذةرد وح دثهأنهتك دقهذد دهدألة ددهرنهي دلهشددد ةد هدعلدفو هوبررسهدعط نفد هندفإهب دددلقةهه

ه.نخععهدع رلبهاة دددتهدح  د ن هت  ةلهياهتف  فهح ن ههع فةهةلنو هي لهدع  ذحهعههبذع ر 
وح ثهصدددفقهي دقهترط لهتة دددتهدع دددر ه نهةه هت دقن هر  ةو هياهت دقةهأرنهدع طذقهوب دددر هشدددرذذ  هو ونه

ه.فذب هد المهر ذهن كفهدع    هدع ر ر  هعه دهدالة دده
ه

وح دثهدنهدالة ددهدعد سهأيدفردته و دههدا دقةهنر   ،هح دددبهردذهفددد فعهت  دذندههالحفدذ،هرخدذعردذهع  دفأهدعكددد   د هويدذيدفده
ه.عو رفهدعفذنلناهوغ  هرل  مهعك وشهدعع وقةهودع رذفبهيعاله نهدنههنر يلهح هدعر  هياهدعوجلدهعوفعذده

ررهه وفههه24دع لن داهدع سهنر هياهي دوههونجفقهدع  ك  هياهذ دهداةذقهدنهح ن هدع رفلهركرلع هياهدعففد لقهه
ردذهنوا:هلعكدلهرلدةنهدعل ند هياهدا  دذقهركدذنهتيدذر دههودع رفدله دادلهدعلةن،هوعدههدعل هياهر دذ قتدهل.هويدفهأشدددذقتهه
دع لك  هدا دقن هر دقدهوتك دقدهتعفهذ اهدعل ن ،هوالهفدد  ذهياهي دقدتهذهدع  روف هبذعل هياهدعل ددلإه وفهةلد ه

ه.دع رفلهدع  ت ط هبهفر هودعل هياهح ن ه
:هلهوح ثهن فوهدفد رذ هةه هدا دقةه وفهن دلصهت ت    هع أفد سهه2018ةلنو  ههه2ب ذقنخههه150168دعف دقه ف ه

صدالح ذتهذهياهضد طهح ن هدع رفلهودا  ذقهدع ف هودعلفهررهذه ونهوةل هن دلصهتكد نر  هتلف هتودهدععدلدبطهه
 " وش وشهد  ذعهذ،هرخذعرذهعوفف لق
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ه
ياههه1969دعفوعاهدعخذصهبذعلفللهدع فن  هودع د ذفد  هدع سهصدذ يته و ههتلنسهفدر ههههك ذهنعد رههدعرهف

ه ." وفهأنههلعكلهي  هح ن هر ذ قةهأسهبوف،هب ذهياهلعدهبوفاه2يف ةهه12ي وهه
ك ذهد   يتهتلنسهبذا  دددذصهعجر هدألرمهدع  لفةهعلفللهدان دددذنهياهتف لهدعر دئ هدع  فدددو هرنهكله

ونر ددبهرنهاالعهذهعوفوع هدع لن دد  هبذن هذلهحفليههدع كرلع هبذعرهفهشددخ هيذةنهبذع  دبهدع لن دداهه
ه .دعفوعا

ح دثهدفددد ردذ دهألحكدذمهدعدففددد لقهودعرهدفهدعدفوعاهيدأنهر دذقفددد هح ند هدع رفدلهع  دددتهب ردأله نهدع لدفندفهأوه
دع عددد   هولعددهد   دذقدهعلدذالتهدعطلدقسهأوهع دددنهتدفدب  هدفددد ةردذئ د هعكنهذد اهدالفددد ةردذددتهت ففهياهكلهه

 .تهاذضر هعو أة  هدع ك نراهودع يذب هدعفعذئ  دعلذال
ه

رنهدعدففددد لقهدع لن ددداه وفهردذهنواهلنلدّف هدعفدذنلنهدععدددلدبطهدع  روفد هبدذعلفللهههه49ك دذهنر هدعر دددلهه
ودعل نذتهدع ع لن هبه دهدعفف لقهور ذقف هذهب ذهالهنرذإهرنهةلذ ذذ.هوالهتلضعهذ اهدععلدبطهتالهعع وقةه

 هوبهدف هح دذند هحفللهدع   ،هأوهع ف عددد دذتهدألرنهدعردذم،هأوهدعدفيدذعهتف عددد هدذه وعد هردفن د ه ن ف دة د
دعلةرا،هأوهدع دددلد هدعردذرد ،هأوهدآل دبهدعردذرد ،هولعددهرعهدح  دمهدع ردذفدددبهب نهذد اهدععدددلدبطهورلة  دذذدذ.هه

ه"وت كرلهدعه ئذتهدعفعذئ  هبل ذن هدعلفللهودعل نذتهرنهأسهدن هذل
 

فوعاهدعخذصهبذعلفللهدع فن  هودع د ذفد  هدع  رو هبل ن هرنهدعرهفهدعهه3-12ياهذ دهداةذقهنر هدعر دلهه
دع رفدلهأنههلهالهنجل هأنهتخعدددعهدعلفللهدع د كلقةهأ الاهعوف ل هتالهتلدهن ه و هدذهدعفدذنلن،هأوهكذنتهضددد وقن ه
عل دذند هدألرنهدعفلرا،هأوهدعرظدذمهدعردذم،هأوهدع دددلد هدعردذرد ،هأوهدألااللهدعردذرد ،هأوهحفللهدآلا ننهوح ندذتهم،ه

ه ." هرعهدعلفللهدألا لهدع ر   هبهذهياهذ دهدعرهفوت لدي
ورنهدعلدضدوهرنهدعرهفهدعفوعاهدعخذصهبذعلفللهدع فن  هودع د ذفد  هورنهدعففد لقه وفهدع دلددهأنههح فهاله
ت دددرفهأسهي ل ه وفهح ند هدع رفدله وفهأنهدذهتر دددر د ،هنجدبهأنهت ددد لياهرردذن  هدعكددد   د هودععددد وقةهه

ه.ودع رذفب
 .دع ف قهدال دقسهدع طولبهدنفذ هترر  اهأنذهرنهذ اهدعك وشهدعةالث ح ثهعمهن  ل ه

 
 
 
 
ه
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 في الشرعية وانعدام السند القانوني  /1
دنهأسهتف  فهدوهتعدد   هعل ن هدع رفلهنجبهدنهنكلنهرنهاالإهن هتكدد نراهصدد نوهويفذهع رذن  ه ي ف هواله

 ذنهتط  فههادع رو  هدعرذمهن كنهياهبأسهحذإهأنهن روهفدوطذتهغ  هرلفو ةهعألشدخذصهدع  د وع نه نهضد
ه.ة13-12.ه100رنهدعرهفهدعفوعاهدعخذصهبذعلفللهدع فن  هودع  ذف  ،هدعرف ةهه12بكأنهدعر لهه27قيمه

ح ثهعمهنفعهأ المهدع د فاةةه...ههك ذب ذهبأسهتة ددهرنهتة دددتهحظ هدع در /دع  دي  هدا دقن هن  قهتاعدذ ه/ذذه
ه.قةهدع  دبع يذب هت  سهتعفهت ذي هح ن ه/ذذهياهر ذ 

وح دثهأنهغ دذبهدال المهدعك دذباهح مهدعردذقخهرنهدع ر  ه وفهدعر هدعفدذنلناهدعد سهن ددد ردفهتع دههذد دهدع ف قهه
دا دقسهدعر  سهوبذع ذعاهنكلنهيفهويعهدع ّسهرنهر ذقفدد هحفههياهدع فذضدداهاع ذدهتلي فهترر  هدعف دقهه

فددر اهي دقهرر هدهعل ن ههواذع ذهرنهههي لهأنهنكدد عهياهدة دددتهفددر اهدالر هدع سهنجرلهح رذنه/هترط ل
 أسهفرفهيذنلنا.

 
ة وأننا في أطار دعوى  ات   هذه الفقرة تعتبر استتباقا لرّد اإلدارة ومن األجدر التنصتيع عليها صاصتّ

 صبغة استعجالية قد ال تمكن العارض من حّق الرّد.
 

دال دقةهالهن دددعهدع رلبهفدددللهدالفددد ئرذ ههوح ثهوياهظّلهذ دهدع ر  مهودع    بهدع  نبهودع  رّ فهرنهي لهه
ب ر هدعلذالتهدع كدذبه هع لفنفهبذألفدذن فهدعفذنلن  هدع اهن كنهعإل دقةهأنهتوجأهدع هذهياهررظمهحذالتهترط لهه
دع ددر هأوهررعهدع ددر هتوجذهدعفهت  ن هذ اهداة دددتهبذالفدد رذ ه ذ ةهتعفهأحفهدعر ددلصهدعفذنلن  هدعةالث هدع ذع  ،هه

 :ألسهررهذهأنهتكلنهأفذفذهيذنلن ذهعر خهي ل ه وفهح ن هدع رفلودع اهالهن كنه
ه

دع سهنلف هصددالح ذتهو دقةهدعفداو  هودع سهنر هياههه1975رذسههه30دع  قخهياهههه342-75ألردددددد ه ف هه ✓
 وفهأنهو دقةهدعفداو  هر  وع ه نهلر دي  هةلالنهدألشخذصهبكذرلهت دبهدعج هلقن هههه3يف ةهههه4ي وههه

ودع ل ن هور ذشدد ةهدعكدد ة هدعجلن هل.هغ  هأنهذ دهدعر هالهنر   هفددللهن هههواذصدد هبذعلفو هدع  دب  
ت ت   ذهوع سهتكد نراهك ذهنف عد ههدع  فأهدألفدذفداهعوكد    هيعداله وفه  لر  ههوضدرفه ي ه.هه

ه.ذ دهدضذي هدعفهكلنههالهن روهأل لدنهدالرنهصالح ذتهرلف ةهعولفهرنهح هدالي د هياهدع رفل

ه
ودع  رو هبجلد دتهدع دددر هووثذئ هدع دددر .هوويفذههه1975رددددددذسهههه14قخهياهدع  هه40-75عفذنلنه ف هه ✓

رنهذ دهدعفذنلن،هالهنجل هتالهع وط هيعذئ  هأنهتألنهب رعهدالشخذصهرنهدع ر ،هوياهظ و ههه15عوف لهه
ه.رر ر هيفطهنلف ذذهدعفذنلن

ه
ررهه وفهه4دعر لههدع سهنرظمهحذع هدعطلدقس.هونر هههه1978ةددذنردداهههه26دع  قخهياههه50-78دألردد ه ف ه ✓

  ."تركذن  هعجلدهدعلالةهلب رعهةلالنهدألشخذص
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ه
رنهذ دهدألر هيفهةذده ذرذهورج  دهبط نف هتللإه ونهدالفد رذ هدع ههكأفدذ هيذنلناهه4ح ثهتنهرعد لنهدعر دلهه
 .عر خهي ل ه وفهدعل نذت

ه
ب هدعل  بهبلقي   ههوح ثهورنهةه هدا لهيذنهذ دهدألرددددددد هنر ففهعوف   هيذنلن  هيففهدتخ اهدع ئ سهدع دددذه

هه80رنهدعففدد لقهدع لن دداهدع ددذب .ههدلهن ّكنهذ دهدعر ددلهدع سهنرذ إهدعر ددلهههه46  الهبذعر ددلهههه1978فددر هه
دعلددددذعا،هقئ سهدعج هلقن هرنهدتخذلهدعف دقدتهب ف عدفهأر ،هوأكفهأنهذ اهداة دددتهت ليفه نهدعررذلهب ج  ه

هه1978ر  خهأنهنكلنهعألر هدع  كلقهودع سهنرل هع در ههدنفعدذدهدعظ و هدع اهأ تهتع هذ.هوع عدهعمهنرفهرنهدع 
 ح كذمهدع ه.أسهي   هيذنلن  هوالهدسهر  قهعال

 
 / في عدم احترام شرط الضرورة  2

له...هالهتلضعهذ اهدععلدبطهتالهعع وقةهتف ع هذه وع هرفن  ههرنهدعفف لقه وفهأنهه49وح ثهنر هدعر له
 ن ف دة  هوبهف هح ذن هحفللهدع   ،هأوهع ف ع ذتهدألرنهدعرذم،هأوهدعفيذعهدعلةرا،هأوهدع ل هدعرذر ،هأوه

ل،ه  دآل دبهدعرذر ...
هعكاهتكلنههعجر هدألرمهدع  لفةهعلفللهدان ذنت لهوح ثهوياهنرسهدع جذإه فذقن هأنهذ اهدععلدبط،

ب لةبهدعفذنلنهدعفوعا،هنجبهأنهتكلنهر  قة،هبهف هح ذن هدعرظذمهدعرذم،هأوهدألاالل،هأوهدألرنهدعفلرا،هأوه
ترو  ه ذمهقيمهادع ل ،هأوهحفللهدآلا ننهوح نذتهم.هوذ دهدع   ن هنر   هأفذ هرك و   هداة ددهدع ف  فسه

 .ة11،هدعرف ةه27
 

هدعلذع ه هأو هدعطلدقس هحذع  هيا هح ف هعول ن  هدع ف فة هدع ف قدت هدتخذل ه رف هدعع وقة هش ش هنرط   وح ث
عوفوإهبذتخذلههمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 4الفصل دالف ةرذئ  .هوذك دهنألنه

لدقس.هوياهذ اهتة دددتهت  ةراه نهدع  ذ سهدع ر لصه و هذهياهدعرهفهب رذف  هدال النه نهحذع هدعط
رنهدعرهفهه4دح  دمه فةهش وشهعوجلدهعه اهدعف ل هدع ر لصه و ههبذعر لههدعفوإهدألة د ههدعلذع هنجبه وف

 دعفوعاهدعخذصهبذعلفللهدع فن  هودع  ذف  .ه
 

ا وجهه،هبأنهلأس4ع  لفةهعلفللهدالن ذنهياهرالحظذتهذهدعرذر هودع ر  ةهعور لهوح ثهت ك هعجر هدالرمهد
.هونوامهذ ده"بالقدر الذي تقتضيه الحالة تماما" نهدع ادرذتهدعفوع هدعط  هب لةبهدعرهفهالهن  وهبههتاله

دعك شهدعفوإهدألة د هبأنهت  قهبذع لفنفهع سهيفطهي دقذذهبإ النهحذع هدعطلدقس،هبلهأنعذهأسهتة دددتهرو لف ه
.هوع عدهنرط  هة 5،هدعرف ةه4 وفهدعر لهه29عجر هحفللهدان ذن،هدع رو  هدعرذمهقيمهانذتج ه نهذ دهدا النله
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ن هودع اهن كنهدتخذلذذهياهظلهحذع هدعطلدقسهأوهدعلذع هش شهدعع وقةهذ ده وفهداة دددتهدع اهتف فهدعل 
 دالف ةرذئ  .

 
 ددهدعج ذ اهأوهدعر  سهدع لف هع  ذقف هدعل ن هنجبهاذص هت  ن اهبط نف ه ي ف هوح ثهفر ذهع ف  مهداة

وص نل هاذص هياهحذإهدالف رذ هدعفهدعلذع هدالف ةرذئ  هدع ل يهبهذهودا دهبر نهدال   ذقهعلضر  هدعكخ ه
ت  هف هدعرظذمهدعرذمهدضذي هدعاهوةلبهدح  دمهدع هفنفدتهدع ر لب هتع ههودع اهضلعهداة ددهوحف ف هرل

 شكو  هدال المهدعكخ اهودعك ذبا.هه
 

وح ثهك  هيفههيعذدهدع لك  هدا دقن هر فأهدعوجلدهدعفهش شهدعع وقةهولعدهياهدعرفنفهرنهدعف دقدته
...يذنهكذنهالبفهرنهوضعهي ل ه وفهحفلله2020رذق هه28ب ذقنخهه4105496وه4105408 ف هوررهذهدعف دقننه :ل

ةه وفهدعل هودنهالهوح نذتهأفذف  هي جبهأنهنكلنهدعف فهيذ قده وفهتلف  هدعهف هوأنهدأليلهحفةهوشف
 ت جذو هآثذقاهدعر ذئيهدع  ةلةهرنهوقددهي ضهل

 
عمهن و هأسهد المهك ذباهأوهح فهشرلسهنر  هض وقةهداعذ ههألة ددهدع رعهرنهدع ر هدع  فاةةه....ههح ثهتّنهه

دع سهنرللهح ن ههياهر ذ قةهدع  دب،هوذ دهدال المهدعك ذباهذلهدة ددهةلذ سهن كنهرنههدح جذ اهدع  يته/
 ترل هض وقةهداة ددهدع  خ هضفهدع رلبهاةة.ه

وبرذده وفهرذهتمهلك اهيذنههن كنهدعجامهبذنهدالة ددهدع ف فهعل ن هدع رفلهودع رعهنر   هتف  فهنر ففهع    هه
 دعع وقة.ه

ه
 اسب  / في عدم احترام مبدأ التن3

هتالهعع وقةهرنهدعفف لقه وفهأنههه49ح ثهنر هدعر له لالهتلضعهذ اهدععلدبطها وفهدعلفللهودعل نذتة
تف ع هذه وع هرفن  ه ن ف دة  هوبهف هح ذن هحفللهدع   ،هأوهع ف ع ذتهدألرنهدعرذم،هأوهدعفيذعهدعلةرا،ه

لأوهدع ل هدعرذر ،هأوهدآل دبهدعرذر ،هولعدهرعهدح  دمهدع رذفبهب نهذ   اهدععلدبطهورلة  ذذذ.

ك ذهأنهدعوجر هدع رر  هبلفللهدان ذنهعفلهدألرمهدع  لفةهتجرلهرنهدح  دمهر فأهدع رذفبهش ةذهيذنلن ذ:ه
لنجبهأنهت  ةلهدع فدب  هدع ف  فن هع  فأهدع رذفب؛هونجبهأنهتكلنهدع فدب  هدع ف  فن هروار هبذالر ةذإهع  فأه

 ه.ة11دعرف ةهه22دع رو  هدعرذمهابهمههأل ددهرهذمهدعل ذن هدعخذص هبهملدع رذفب.هنجبهأنهتكلنهررذف  ه
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...ر رذف  هفلددهرنهح ثهدع فةهأوهدع فلهدعج  دياهأوه وح فهياهحذع هدعطلدقس،هنجبهأنهتكلنهداة دددتهل
...وترط  هذ اهدع  طو ذته وفهكلهرنهداة دددتهدعرذر هأوهداة دددتهدعخ لص  ه .هل أوهدألذ   هدعر و  ...ل

له  .ة4حلإهدعر لهه29جر هدع رر  هبلفللهدان ذن،هدع رو  هدعرذمهقيمهدعادعر  ن ...
قف  ذهنر  هبككلهودضوهو ي  هدعهف هرنهدالة ددهدع سهعلفههع  فاةةه....هد الرذهوك ذهلك هأ الا،هعمهن و هد

 دقةهع  فأهدع رذفبهرعهدعرومهدنهدال المهدعكخ اهودعك ذباهذلهوحفاهدع سهن كنهرنهتففن هرفلهدح  دمهدال
  رفهعجلؤذذهالتخذلهدة دددتهرف فةهعل ن هدع رفل.

 ي دقهغ  هرل  مهع  فأهدع رذفب.هدوهترط لهفر اهوح ثهن كنهد   ذقهدنهي دقهررعهدع  فاةةهرنهدع ر ه
 
 / في المس من حق التقاضي 4

دعفعذئ  هبل ذن هدعلفللهودعل نذتهرنهدعفف لقهدع لن اه وفهدنههلت كرلهدعه ئذتهههه49ح ثهنر هدعر لهه
هرنهأسهدن هذلل.ه
رنهدعرهفهدعفوعاهدعخذصهبذعلفللهدع فن  هودع  ذف  ه وفهأنهلعكلهي  هدعل هياهةو  هههه14ونر هدعر لهه

دف  ذعه ذ ع هو ور  هرنهي لهرلك  هرخ   هور  فو هونانه هنركئهذهدعفذنلن،هوتف قها...ةهياهدعراد ذتهه
 فن  .«ه وفهحفليههودع ادرذتههدع 

وتر   ه يذنلن  ه غ  ه ت  وه ودعل نذته دعلفلله دع ر وض ه وفه دعف ل ه أنه دألحكذمه ذ اه ن  تبه وفه وح ثه
هتر ر  هتلدهعمهتخععهع يذب هدع وط هيعذئ  هرخ   هيذنلن ذهويرو ذ.ه

وح ثهدنهغ ذبهدال المهدعك ذباهدع سهنر  هونلف هدع رفهدعفذنلناهون  نهض وقةهدعوجلدهعإلة ددهدع ف فهعل ن ه
هدالة دددته هذ ا هع لص ف هكر و  هدف ذب هتر    هدتخذلا هرن هدع ركل  هدعهف  هرع هوترذف ه ه... هاةة دع  ف

 بذع ر ر  .ه

الجرائم والعقوباتفي الخطر الذي يهدد المنوب والناجم عن انتهاك مبدأ شرعية   
ح ثهتنهدألض دقهدعلذصو هعو رلبهودعر ذئيهدع اهن ربهتفدقكهذهودع   ت  ه وفهدع ف قهدا دقسهدع طرلنهي هه

 ت  ةلهي  ذهنوا:
رنهه ودع سه وداذذن هياهركذنه ذمه أفذفا،ه ح ه بذن هذله ودع  رو ه دع ررلسه دعع قه د   ذقه ن كنه ح ثه

ودعرذةمه نهه ودعرذئو  ،ه دعخذص ه ةفنفةههدعل ذةه حذع هحفوثهرلذوع ه دعليذئعهياه تك دقهرةلهذ اه دعخل هرنه
 عو ر ه

ك ذهن كنهتف  مهدعع قهدع ذ سهياهايففدنهت ك ةهدعطذئ ة،هويففدنهي ص هرهر  ،هدن هذدهصالح  هدع أش  ة،هه
 دعخةهدع سهتك فاهدعرذقخ.هه

ه
ه
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 لذا ولكل هذه األسباب 
اةفنددفةهرنهدعفذنلنهههه41اةفنددفةهوهه40اةفنددفةهوهه39دعر لإههيذع ةذدهرنه فدع هدعجرذبهدع رّعلهويفذهألحكذمهه

ودع  رو هبذع لك  هدا دقن ،هدأللنهب لي فهترر  هدع ف قههه1972ر قخهياهغّ ةهةلدنهههه1972ع ر هههه40 ف هه
بذع رط لهدع  ك قهع ر اههو/هأوههدا دقسهدع سهدف هف هدع رلباةةهولعدهب ررههرنهر ذ قةهدع  دبهدع لن اهه

عو رنهالي فذ اه دع  ةلةه دألذفد ه رعه ترذف هه وع  ذبه دتخذلاه دعع وقةه وفه صر ه ودن رذده دعفذنلناه  رفه
دعوجلدهدع ههذ دهتضذي هعو    هدعد أكفهدعةذب  هبذ   ذقهأنهرلدصو هترر  هذ دهدع ف قهدا دقسهت  تبه رههن ذئيه

هوأض دقهن ربه وفهدع رلبهتفدقكهذ.ه
ه

 وللجناب سديد النظر 


