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 الوضع رهن اإلقامة الجبّرية 
 

 سياق الدعوى والهدف منها
،ذفضعع ذذدرق مثذدعجبءّاثتسعع هذه اذدعوى إذىعهذىاف تذتيذ  ذدراءدتداذدرردةاثذ إذىعء ته ذيهإذىاءدتداذ

 ىنذدعت  اضذىنذدألضءدةذدعي امثذىنذتيذ  ذه اذدراءدتدا.

عحءاثذدعتيفنذيالذامانذدىتم راذرينذذذك دعجبءّاثذاشعععانذدات  يضعععخذ ععع اذةهنذدرق مثذذذاجوةذدعت ك ءذأن
 عععءعذدعضعععءيةاذىيوذدعفج تذعفتضععع  ذىفهذيدحتءدمذدعضعععم ا اذدعف ا ا ثذيدعمتم فثذفإذ عععءعذدعشعععءى ثذذ

ذ مم ةسثذدعحءاثذي ءعذدعتي سبذب نذدراءدتذدعمت  ذيدع وتذميه.

 

 مالحظات
إذظءيتذم  يثذيات  نذىفهذمسعت منذذفيق ئخذيم بسع اذردةاذ أنذم  لذدعوى إذدع دةرذأرا اذاحت يذىفه

ذءه ذحسبذدع ق ئخذدعتإذت ّءضذع  .ذ  يتءه دذدعم  لذدعتصءتذف   ذ

ذيامانذعهذع  دذدعءءضذدالستئي سذب ع ق ئخذدعت ع ث:

 ىءضذدع ق ئخ:ذ
دعفءدةذذذذىءضذظءيتذىى مذدع ع ةضذبفءدةذدرقع معثذدعجبءاّعثذدعم ّب ذضعععّوا.ذتحعواعوذّعععذعثذدعمبّف ذب ع د ✓

 يس  قهذ)مءدقبثذفإذدعّ ءا ذدع  ّم،ذمودهمثذميزعّ ث،ذغ ءا...(ذييس فثذدالى مذ) ذ هّ  ،ذكت بّ  (
دع ع ةضذ)ا ع  ذدعمح  ذذ ✓ ثذكمع ذتّإذ كءهع ذىيعوذىى مذ ىءضذطءافعثذت ب  ذقءدةذدرقع معثذدعجبءاعّ

ثذدعم  لذدععّويةيذبمءكزذدعشعععءطعث،ذطفعبذى نذقبعنذمءع رةاذمح   درقع معثذذذذدعمسعععم هذبعه،ذىابع ةاعّ
 (....دعجبءّاث

 تحواوذى دذم ذتّإذىى مذدع  ةضذمنذطءتذدعشءطثذب: ✓
o دألسعب بذدع دق ّ ثذدعتإذدّت  ذىفهذأسع سع  ذه دذدعفءدةذ)عم  دذاب تبءذدع  ةضذت واودذعفّي  مذذ

 دع  ّم؟(
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o (دألس سذدعف ا اإذعفءدةذدرق مثذدعجبءاثذ)دالمءذدعميّ إذعح عثذدعّ  دةئذي/ذأيذغ ءا 
 تحواوذى دذم ذتّإذىاف تذأيذتتّبخذدع  ةضذبسببذخءقهذعفءدةذدرق مثذدعجبءّاث ✓

 

 تذكير هام:

ذم  لذدعوى إذدع دةرذأرا اذمت ف ذبإاءدتداذدست ج ع ثذعوإذدعمحامثذدرردةاث.ذ

ىفهذدعءدغعبذفإذدعف ع مذبم عنذهع اذدععوى إذأنذافعومذىءاضعععثذفإذأعءع تذدعمفءةذدرردةيذدعمع ك ةذذ
اثذعوى إذت ق فذدعتيذ  ذأيذالحفثذىفهذأنذافخذدحتءدمذدآلا لذدعف ا ا ثذفإذه اذي عكذبص ةاذم دز

ذدعح عث.

اذسذدعشععإتذى دذم ذأةدرذدعشعع اذىعزدمذدرردةاذبجبءذدعضععءةذدع يذعحفهذيدعي اإذىنذمفءةه ذدرردةي.ذذ
ف عف  مذفإذه اذدعح عثذاا نذفإذ ععانذرى إذفإذدعفضعع تذدعا منذ)قضعع تذدعمسععييع ث(ذياا نذذ

م دزاعثذععوى إذت ق فذدعتيذ ع ذأيذالحفعثذىفهذأنذافخذدحتءدمذدآلاع لذدعفع ا ا عثذفإذهع اذذذبصععع ةا
 دعح عث.

ذدرردةاعثذالت ف ذبع عمحامعثذذيدعم1972ميةخذفإذغّءاذا دنذدعذذ1972عسعععيعثذذذذ40حسعععبذدعفع ا نذىعورذذ
ميعهذفعإنذقب لذم فعبذت ق فذدعتيذ ع ذمءتب ذبت ّفءذ عععءط نذمت زم ن.ذدأليلذذ39سععع مع ذدعذصعععنذذ

ذ ءعذمذصنذبم  لذىءاضثذدعوى إذأرا ا.ىفهذأسب بذاواثذيه ذمت ف ذبف  مذدعم فبذ

دعشعععءعذدع  اإذمت ّف ذبإقي لذدعمحامثذب نذتيذ  ذدعمفءةذدعم ك ةذمنذ ععع اهذأنذاتسعععببذعفموىإذذ
يا ءدذألهم عثذهع دذدعشعععءعذفع اعهذات ّ نذىفهذدع ع ةضذىا ئعهذدألهم عثذذذ .دةك عفإذاتع ئ ذاصععع عبذتعو

ذدعفص إذي عكذبتذص نذدألضءدةذدعم راثذيدعم ي اثذدعتإذعحفتهذي عكذىفهذدعيح ذدعت عإ:

 رار المادية: االض/ 1

ذففودنذأيذت  نذدعح ذفإذدع منذ)منذدعم ّإذدالرالتذبمياودا( -
اذمع ع عثذ)مياعودا:ذف دت ءطذخ ع اع ذتع خ ءطذمحع ضعععءذم ع ايعثذذدعميخذمنذدعتيفعنذعياذع تذبع عتزدمع  -

ذدعميخذمنذدعتيفنطذمح ضءذتففإذ   رداذتذ وذدعميخذمنذدعتيفن...(ذ
 ض  لذفءصذم ي ث...ذدعخ -

 :/ االضرار المعنوّية2

 ففودنذحءّاثذدعتيفنذيع ذعذتءاذيا زاذيمحّوراذفإذدعزمنذا تبءذضءةذالذامانذتودةكه -
ثذيأنذقءدةذيضععع هذةهنذدرق مثذدعجبءاثذقوذتّإذتدع  ةضذيكءدمم ثذذدعمّسذمنذسععع - هذخ ّعععّ

ّعنذدالاتم ىإذدألمءذدع يذا فهذمحنذ عب  اذفإذ تي يعهذفإذيسع ئنذدألى مذييسع ئنذدعت د
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حصنذمح  هذدالاتم ىإذيدعم يإذيدألسءيذيه ذضءةذ واوذدع قخذىفهذاذس ثذدع  ةضذي
  . ذأيذتص اب الذامانذتودةك ف ف  ذيأرإذعيت ئ ذ

 ذذذدألضءدةذدعح ّفثذعألسءاذيخ ّثذدألطذ لذذذ -
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 عريضة دعوى في توقيف تنفيذ مقرر اداري
ذأع  ةض:

ذدعميةخثذفإ.........ذدع طي ث:ذ.......ةقإذب  قثذت ءاذهذ

ذىي داه:ذ.....................

ذمح م(أيذ)أ دذك اتذدعوى إذمءف ىثذب دس ثذ

ذ............ذدألست  :

ذدعمح مإذعوإذ..........

ذىي دنذدعماتب......

ذدعم ءتذدعجب ئإ.......

ذ:ذدسإذيعفبذدعمي بذ.....ىندعي  بثذ

ذب:ذ.............دعف طنذ

:ذدعسععع وذدعماففذبتسععع  ءذيزدةاذدعودخف ثذ)أيذيزاءذدعودخف ثذفإذّععع ةاذت   يه(ذيدعا ئنذمفءاذب زدةاذدعضعععوّذ
 دعودخف ثذ  ةلذدعحب بذب ةق بث،ذت اسذ

 

 المعروض على جناب السيد الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ما يلي 
ه بصععع ةاذفءراثذي عكذذح ثذاتفومذدعمي بذعمحامثذاي باإذب ءاضعععثذفإذت ق فذتيذ  ذمفءةذدردةيذخصعععّ

ذب ض هذةهنذدرق مثذدعجبءاثذه ذمفءةذّ رةذىنذمص عحذيزدةاذدعودخف ثذدع ءتذدعضوذفإذقض ثذدعح ل.

 من حيث الشكل:

ح ثذقومذم فبذت ق فذدعتيذ  ذعوإذدعمحامثذدعم تصعععثذيممنذعهذدعصعععذثذيدعمصعععفحثذيمحتءم ذع ا لذ
ذدعف ا ا ثذمم ذاج فهذحءا ذب عفب لذمنذه اذدعي ح ث.

 : من حيث األصل

تحءاءذدع ءاضععثذذ)اتإ ع مفهح ثذيبت ةاخذ....ذيىيوم ذغ رةذدعمي بذمفءذسععاي اذدعا ئنذب ع ي دنذأى اذمتج  ذذ
،ذىمواذريةاثذأمي ثذالىتءدضذسععب فهذذبصعع ءثذدعمتافإذىيوم ذاا نذتفوام  ذمنذطءتذدع  ةضذمب  ععءاذ(
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يدعت بعتذمنذه اتعهذيمنذ إذدى معهذ عععذع ه ع ذبع اعهذةهنذدرقع معثذدعجبءاعثذيالذامانذععهذبع عتع عإذمءع رةاذمحعنذ
ذ)امانذ كءذظءيتذأخءإذم ن:ذمودهمثذدعميزلذديذدع فإذىنذطءا ذيس ئنذدالى مذأيذغ ءا(ساي ا.ذ

) كءذذاثذتتم نذفإذىومذدعسععم هذعهذبمء رةذمحنذدعسععايهذذيح ثذتإذدب غذدعمي بذأنذتذ ّعع نذىق متهذدعجبءذ
مح  ذاءءدفإذدنذياعوذأيذمءدقبعثذىردةاعثذىابع ةاعثذععوإذمءكزذ عععءطعثذدعماع نذأيذطفعبذدال نذدرردةيذقبعنذذ

ذدعمء رةاذمخذ كءذأسب ب  ذيت ق تذدع  را...(

ذ  ذت ف م اذرينذيح ثذبمسععع تعثذأى دنذدالمنذدعم ك ةانذىنذسعععببذه دذدراءدت،ذأا ب اذب ا إذبصعععورذتي
ذ) كءذدألسب بذأيذدألس ا وذدعف ا ا ثذدنذياوا(دررالتذب يذت ض ح ا.ذ

) كءذدنذح يلذدعشععع اذم ضععع لذدرق مثذدعجبءاثذدعتصعععويذع  دذدراءدتذأيذمح يعثذخءقهذمخذ كءذدراءدتداذذ
ذدعمت  اذضّواذدنذياوا(ذ

ذ كذاس إذعحءاتهذفإذدعتيفن.ذح ثذب ض هذتحتذدرق مثذدعجبءّاثذاا نذدع  ةض)ا(ذقوذت ءضذالات 

يح ثذّععوةذقءدةذدرق مثذدعجبءّاثذىنذا ثذىردةاثذبصععذثذ ععذ ه ثذيرينذسعع ب ذدى مذمم ذايكوذدعصععبءثذذ
ذدعت سذ ثذع  دذدالاءدت.

يح عثذدنذدالاءدتذدعع يذأقعومعتذىف عهذدرردةاذا تبء،ذحسعععبذمع ذسععع فخذتب ع اعهذالحفع ،ذم ع عذع ذعمبعوأذدعشعععءى عثذذ
غ ءذمحتءمذعشعءيعذدعضعءيةاذيدعتي سعبذفضع ذىنذداهذا ءقنذح ذدعذءرذفإذدعفج تذيف قودذعفسعيوذدعف ا اإذي

ذعففض ت.

ذذ24حءاثذدعتيفنذماذ عثذفإذدعوسعععت ةذدعت اسعععإذدع يذاياذفإذفصعععفهذياجوةذدعت ك ءذفإذه دذدرط ةذدنذذ
حءاعثذفإذدخت ع ةذماع نذىقع متعهذيدعتيفعنذردخعنذدع طن،ذيععهذدعح ذفإذدعميعهذىفهذمع ذافإ:ذكعاعنذم دطنذذ

ء رةتهك.ذيقوذأ ععع ةاذدعمحامثذدرردةاثذمءدةدذيتاءدةدذىعهذه اذدعحءاث،ذيالذسععع م ذفإذقءدةدت  ذدعمت ففثذذم
ذب رق مثذدعجبءّاثذيدعتإذدىتبءت  ذغ ءذرست ةّاث.

ّع رقتذىف هذت اسذسعيثذذ فإذ 1969كم ذاضعميهذدع  وذدعويعإذدع  صذب عحف  ذدعموا ثذيدعسع  سع ثذدع يذ
عاعنذفءرذا اعوذىفهذاح ذقع ا اإذردخعنذىقف إذريععثذمع ذح ذحءاعثذدعتيفعنذف عهذذذىفهذأاعهذكذذ1ففءاذذذ12فصعععفعهذذ

ذيحءاثذدخت  ةذما نذىق متهك.ذ

فإذتفبنذدع ءدئضذدعمءسعععفثذمنذكنذذذعجيثذدألمإذدعمتحواذعحف  ذدراسععع نكم ذدىتءفتذت اسذب ختصععع صذذ
 ععع اذق طنذب عتءدبذدعت اسعععإذيايسعععبذمنذخ ع  ذعفويعثذدعت اسععع ثذدات  كذحف قهذدعماذ عثذب ع  وذ

ذدعويعإ.ذ
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ح عثذدسعععتيع ردذألحاع مذدععوسعععت ةذيدع  عوذدععويعإذفع نذممع ةسعععثذحءاعثذدعتيفعنذع سعععتذبميع إذىنذدعتحعواعوذأيذ
نذتعودب ءذدسعععت يع ئ عثذعانذهع اذدالسعععت يع تداذتبفهذفإذكنذذدعتضععع   ذي ععكذدىتبع ةدذعحع الاذدع  دةئذأيذعسععع

ذدعح الاذخ ض ثذعفت ط ءذدعتشءا إذيدعءق بثذدعفض ئ ث.

منذدعوسعععت ةذدعت اسعععإذىفهذم ذافإذكاحّورذدعف ا نذدعضععع دب ذدعمت ففثذذذذ49فإذه دذدرط ةذاياذدعذصعععنذذ
ءه .ذيالذت ضعخذه اذدعضع دب ذذب عحف  ذيدعحءا اذدعمضعم اثذب  دذدعوسعت ةذيمم ةسعت  ذبم ذالذاي لذمنذا ه

ىالذعضعععءيةاذتفتضععع   ذريعثذموا ثذرامفءدط ثذيب وتذحم اثذحف  ذدعء ء،ذأيذعمفتضععع  اذدألمنذدع  م،ذأيذ
دعوف لذدع طيإ،ذأيذدعصحثذدع  مث،ذأيذدآلردبذدع  مث،ذي عكذمخذدحتءدمذدعتي سبذب نذه اذدعض دب ذيم ابت ه .ذذ

ذيدعحءا اذمنذأيذدات  ك.«يتتاذنذدع  ئ اذدعفض ئ ثذبحم اثذدعحف  ذ

منذدع  وذدعويعإذدع  صذب عحف  ذدعموا ثذيدعسع  سع ثذدعمت ف ذبحءاثذدعتيفنذأاهذذذ3-12كم ذاياذدعذصعنذذذ
كذالذاج زذأنذت ضعخذدعحف  ذدعم ك ةاذأى اذعفف  رذىالذى دذااذىف   ذدعف ا ن،ذأيذك اتذضعءيةاثذعحم اثذدألمنذذ

معث،ذأيذدألخ  ذدع ع معث،ذأيذحف  ذدآلخءانذيحءاع ت إ،ذيتت دف ذمخذدعف مإ،ذأيذدعي ع مذدع ع م،ذأيذدعصعععحعثذدع ع 
 دعحف  ذدألخءإذدعم تءتذب  ذفإذه دذدع  وك.ذ

يمنذدع دضعحذمنذدع  وذدعويعإذدع  صذب عحف  ذدعموا ثذيدعسع  سع ثذيمنذدعوسعت ةذىفهذدعسع دتذأاهذحتهذالذ
 ع ا ءذدعشعععءى عثذيدعضعععءيةاذذتصعععيفذأيذق  رذىفهذحءاعثذدعتيفعنذىفهذأا ع ذت سعععذ عث،ذاجعبذأنذتسعععت فإذم

 يدعتي سب.

ذعإذاست تذدعمفءةذدالردةيذدعم ف بذداف تذتيذ  اذأا ذمنذه اذدعشءيعذدع   ث.ذح ث

 / في الشرعية وانعدام السند القانوني 1

يفف ذعم  ا ءذرق فثذيالذذذأيذتف  وذديذتضعع   ذعحءاثذدعتيفنذاجبذدنذاا نذمنذخ لذااذتشععءا إذّععءاح  نى
دعت ف  ذدع  مذ)ذذمحويراذعأل ع  صذدعمسعييع نذىنذضعم نذت ب فهامانذفإذب يذح لذأنذاميحذسعف  اذغ ءذ

ذذ(13-12.ذ100منذدع  وذدعويعإذدع  صذب عحف  ذدعموا ثذيدعس  س ث،ذدعذفءاذذ12بش نذدعذصنذذ27ةقإذ

أنذكدالاتذع لذبع عح ذذذ2014مع ةسذذذ18خذفإذذيدعميةذذ126863يح عثذأكعواذدعمحامعثذدالردةاعثذفإذقءدةهع ذىعورذذ
قإذمم ةسععثذدعحءا اذدع  مثذاجوذأسعع سععهذفإذدعيصعع صذدعوسععت ةاثذيدعم  هوداذدعمصعع ر ذىف   ذيفإذ
دعمب رئذدع م م ثذعفف ا نذيالذامانذأنذت ضعععخذضععع دب ذعمم ةسعععثذتفكذدعحف  ذيدعحءا اذىالذبمفتضعععهذذ

 دعض دب ذمنذا هءذدعحف  ذيدعحءا اكذتي لذتفكذأالق دا نذتت  ذالحتءدمذدألمنذدع  مذىفهذ

 بفءدةذدالق مثذدعجبءّاث.دعس و)ا(ذ...ذذح ثذعإذافخذأى مذ

دعياذدعفع ا اإذدعع يذاسعععتيعوذىع عهذهع دذدعمفءةذذذيح عثذأنذغ ع بذدالى مذدعاتع بإذحءمذدع ع ةضذمنذدعت ءتذىفه
.ذذرعءع ئعهذذذدعفءدةذ إعت ق فذتيذ ع ذذدعتفع ضعععإذممع ةسعععثذحفعهذفإذذذذهعّوردرردةيذدعذءريذيبع عتع عإذاا نذقعوذذ

 ب عّت عإذامانذدىتب ةذه دذدعفءدةذميت ا ذعحءاتهذفإذدعتيّفنذيخ ع  ذمنذأيذسيوذق ا اإ.ذ
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ة ونننا في ناار دعوى اات  لرّد اإلدارة ومن األجدر التنصتي  عليه  استتباقاهذه الفقرة تعتبر  ا خاصتّ
 صبغة استعجالية قد ال تمكن العارض من حّق الرّد. 

يح ثذيفإذظّنذه دذدعت ت إذدعمت ّموذمنذقبنذدالردةاذالذاسعععخذدعمي بذسععع إذدالسعععتئي سذبب ضذدعح الاذذ
نذتفج ذدع هذفإذم  إذح الاذدربف تذةهنذدالق مثذذدعمشععع ب ثذعتحواوذدعسعععيوذدعف ا اإذدع يذامانذعيردةاذأ

ّعوةاذفإذ ع ا  ذذذذدىتموتهدعجبءاث،ذيه ذدعسعيوذدع يذذ دالردةاذفإذقءدةداذدع ضعخذتحتذدالق مثذدعجبءاثذدعتإذأ
قءدةداذبءفضذت ق فذدعتيذ  ذ)أحوذىشععءذقءدةدذمي  ذدعصعع رةذفإذذذ2021سععبتمبءذذذذ30دعمحامثذدالردةاثذا مذ

دع يذاي إذح عثذذذ1978اعع اذععإذذذذ26دعميةخذفإذذذ50-78ه ذدألمععءذىورذ دذدعسيوذذ(ذيه4106648دعفض ثذىورذ
ميعهذىفهذأاّعهذكامانذع زاءذدععودخف عثذأنذاضعععخذتحعتذدرقع معثذدعجبءاعثذفإذمي فثذذذ5دع  دةئ.ذياياذدعذصعععنذذ

تءدب ثذأيذببفواذم  يثذأيذ  اذاف إذبإحوإذدعمي ط ذدعميص صذىف   ذب عذصنذدع  اإذأى اذا تبءذاش طهذذ
 خ  ءدذىفهذدألمنذيدعي  مذدع  م نذبتفكذدعمي ط ك.ذ

منذه دذدألمءذقوذا تذى م ذيمجءردذب ءافثذتح لذرينذدالسععتي رذدع هذك سعع سذذذذ5ح ثذىنذمضععم نذدعذصععنذذ
ذق ا اإذعذءضذق  رذىفهذدعحءا ا.

ق بثذذيح ثذيمنذا ثذدخءإذف نذه دذدألمععععءذاذتفوذعفف مثذق ا ا ثذففوذدت  اذدعءئ سذدعس ب ذدعحب بذب ةذ
ذذ80منذدعوسعت ةذدعت اسعإذدعسع ب .ذذد ذامانذه دذدعذصعنذدع يذا  رلذدعذصعنذذذذ46ىم ذب عذصعنذذذذ1978سعيثذذ

دعحععععععع عإ،ذةئ سذدعجم  ةاعثذمنذدت ع  ذدعفءدةداذبمفتضعععهذأمء،ذيأكعوذأنذهع اذدراءدتداذتت قفذىنذدعيذع  ذذ
ألمءذدعمع ك ةذيدعع يذا  رذبمجءرذدافضععع تذدع ءيتذدعتإذأراذىع  ع .ذيعع ععكذعإذا عوذمنذدعمذتءضذأنذاا نذع

ذأيذق مثذق ا ا ثذيالذديذمبءةذع حتا مذدع ه.ذ1978عسيثذ

ذ

عإذاتف ذأيذدى مذكت بإذأيذحتهذ عذ يذاذسعءذضعءيةاذدخضع ىهذألاءدتذدالق مثذدعجبءّاث.ذذدعسع و)ا(ذ....ذح ثذىّنذذ
ذدع  ةض.ه دذدالى مذدعات بإذه ذداءدتذا هءيذامّانذمنذتف  إذضءيةاذدراءدتذدعمت  ذضوذ

 / في عدم احترام شرط الضرورة 2

منذدعوسععت ةذىفهذأاهذكذالذت ضععخذه اذدعضعع دب ذىالذذذذ49يح ثذف م ذات ف ذبم   ةذدعضععءيةا،ذاياذدعذصععنذذ
عضءيةاذتفتض   ذريعثذموا ثذرامفءدط ثذيب وتذحم اثذحف  ذدعء ء،ذأيذعمفتض  اذدألمنذدع  م،ذأيذدعوف لذذ

 دع طيإ،ذأيذدعصحثذدع  مث،ذأيذدآلردبذدع  مثك،ذ

أنذه اذدعضععع دب ،ذعاإذتا نذسععع ةاثذذذيثذدألمإذدعمتحواذعحف  ذدراسععع نعجذيح ثذيفإذاذسذدعمج لذتءإذ
حمع اعثذدعي ع مذدع ع م،ذأيذدألخ  ،ذأيذدألمنذدعف مإ،ذأيذذذ عوتبم اعبذدعفع ا نذدععويعإ،ذاجعبذأنذتا نذمبءةا،ذب

)ت ف  ذى مذةقإذذذذيه دذدعتبءاءذا تبءذأسع سذمشعءيى ثذدراءدتذدعتف  ويذيحءا ت إدعصعحث،ذأيذحف  ذدآلخءانذذ
ذ.(11دعذفءاذذ،27
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يح عثذاي ب ذ عععءعذدعضعععءيةاذىيعوذدت ع  ذدعمفءةداذدعمف عواذعفحءاعثذحتهذفإذحع ععثذدع  دةئذأيذدعحع ععثذذ
عفويلذذذذمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والستتياستتية  4الفصتتل  دالسععت ي ئ ث.ذيها دذا  نذ

ب ت   ذىاءدتداذتسعت يإذىنذدعمب رئذدعميصع صذىف   ذفإذدع  وذبمي سعبثذدالى نذىنذح عثذدع  دةئ.ذيهي ذ
منذدع  وذذذذ4اجبذىفهذدعويلذدألطءدتذدحتءدمذىواذ عععءيعذعفج تذع  اذدعف  رذدعميصععع صذىف هذب عذصعععنذذ

ذدعويعإذدع  صذب عحف  ذدعموا ثذيدعس  س ث.ذ

،ذب نذكأيذخءيجذىنذ4ف  ذدراسع نذفإذم ح  ت  ذدع  مثذيدعمذسعءاذعفذصعنذذيح ثذت كءذدعفجيثذدعم ي ثذبحذ
يافزمذهع دذذ"بتالقتدر التذي تقتضتتتيتة الحتالتة تمتامتا".دعتزدمع اذدععويععثذدع ءتذبم اعبذدع  عوذالذاسعععمحذبعهذىالذذ

دعشعععءعذدععويلذدألطءدتذبع نذتبءةذبع عتحعواعوذع سذفف ذقءدةهع ذبعإى نذحع ععثذدع  دةئ،ذبعنذأاضعععع ذأيذىاءدتداذ
.ذ( 5،ذدعذفءاذذ4ىفهذدعذصععنذذذذ29عجيثذحف  ذدراسعع ن،ذدعت ف  ذدع  مذةقإذذ)ذذك سععثذا تجثذىنذه دذدرى نمفم

يعع ععكذاي ب ذ عععءعذدعضعععءيةاذهع دذىفهذدراءدتداذدعتإذتف عوذدعحءاعثذيدعتإذامانذدت ع  هع ذفإذظعنذحع ععثذ
ذدع  دةئذأيذدعح عثذدالست ي ئ ث.

ّعثذتبءاءاذب ءافثذرق فثذذيح ثذسع   ذعتف  إذدراءدتذدعجم ىإذأيذدعذءريذد عمحورذعمم ةسعثذدعحءاثذاجبذخ 
ّعثذفإذح لذدالسعتي رذدعهذدعح عثذدالسعت ي ئ ثذدعمحت ذب  ذيدخ دذب  نذدالىتب ةذع ضع  ثذدعشع اذ ّعءاحثذخ  ي

تسععت وتذدعي  مذدع  مذدضعع فثذدعإذيا بذدحتءدمذدعتإذذيذدعصعع رةاذىيهذذم ضعع لذدراءدتذيحف فثذدعت واودا
ذ اف ثذدالى مذدعش صإذيدعات بإ.ذذ

اذتفعوذعصعععبءعثذذذذديبيع تذىفهذمع ذتإذ كءاذفع اعهذامانذدعجزمذبع نذدالاءدتذدعمف عوذعحءاعثذدعتيفعنذا تبءذتف  عو
ذدعضءيةا.

 / في عدم احترام مبدن التناسب 3

كالذت ضععخذه اذدعضعع دب ذ)دعحءا ا(ذىالذعضععءيةاذتفتضعع   ذريعثذمنذدعوسععت ةذىفهذأاهذذ49ح ثذاياذدعذصععنذ
موا ثذرامفءدط ثذيب وتذحم اثذحف  ذدعء ء،ذأيذعمفتضععع  اذدألمنذدع  م،ذأيذدعوف لذدع طيإ،ذأيذدعصعععحثذ

"والك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتهدع  مث،ذأيذدآلردبذدع  مث،ذ  ا.
 

كاجبذأنذتمت نذيح ثذأنذدعفجيثذدعم ي ثذبحف  ذدراسععع نذتج نذمنذدحتءدمذمبوأذدعتي سعععبذ عععءط ذق ا ا  :ذ
دعتودب ءذدعتف  واثذعمبوأذدعتي سعععبيذياجبذأنذتا نذدعتودب ءذدعتف  واثذمفزمثذب المت  لذعمبوأذدعتي سعععب.ذاجبذ

 ذ(11دعذفءاذذ22 مذدعت ف  ذدع )ذأنذتا نذمي سبثذألردتذم  مذدعحم اثذدع  ّثذب إ
 

سععع دتذمنذح ثذدعمواذأيذدعموإذدعجءءدفإذأيذذيحتهذفإذح عثذدع  دةئ،ذاجبذأنذتا نذدراءدتداذمتي سعععبث
دألهم ثذدع مف ث.ذيتي ب ذه اذدعمت فب اذىفهذكنذمنذدراءدتداذدع  مثذأيذدراءدتداذدع صععع ّععع ثذأيذ

 (4ح لذدعذصنذذ29جيثذدعم ي ثذبحف  ذدراس ن،ذدعت ف  ذدع  مذةقإذدعذءراثذ)دع
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ءذبشععانذيدضععحذيرق  ذدع وتذمنذدالاءدتذدع يذةسععم  ذاذسعععسعع و)ا(ذ....ذدى م ذيكم ذ كءذأى ا،ذعإذاتف ذد
عحفهذمخذدع فإذدنذدالى مذدعشععع صعععإذيدعات بإذه ذيحواذدع يذامّانذمنذتفواءذموإذدحتءدمذدالردةاذعمبوأذ

 دعتي سبذىيوذعج ؤه ذالت   ذداءدتداذمف واذعحءاثذدعتيفن.
 يغ ءذمحتءمذعمبوأذدعتي سب.ذذيح ثذامانذدىتب ةذدنذقءدةذيضخذدعس و)ا(ذ...ذتحتذدالق مثذدعجبءّاثذم  عف

 
 / في المّس من حق التقاضي 4

منذدعوسعت ةذدعت اسعإذىفهذداهذكتتاذنذدع  ئ اذدعفضع ئ ثذبحم اثذدعحف  ذيدعحءا اذذذ49ح ثذاياذدعذصعنذذ
 منذأيذدات  كك.

منذدع  عوذدعويعإذدع ع صذب عحف  ذدعمعوا عثذيدعسععع ع سععع ثذىفهذأنذكعاعنذفءرذدعح ذفإذذذ14ياياذدعذصعععنذذ
دسعتم لذى رعثذيىفي ثذمنذقبنذمحامثذم تصعثذيمسعتففثذيازا ثذايشعئ  ذدعف ا ن،ذيتفءةذ)...(ذفإذافسعثذ

ذدعيزدى اذىفهذحف قهذيدعتزدم تهذدعموا ث.«

يح عثذاتءتعبذىفهذهع اذدألحاع مذأنذدعف  رذدعمذءيضعععثذىفهذدعحف  ذيدعحءاع اذتصعععبحذغ ءذقع ا ا عثذيت تبءذ
  تصثذق ا ا  ذيف ف  .ت سذ ثذى دذعإذت ضخذعءق بثذدعسف ثذقض ئ ثذم

 
يح ثذدنذغ  بذدالى مذدعات بإذدع يذاذسعععءذياحورذدعسعععيوذدعف ا اإذياب نذضعععءيةاذدعفج تذعياءدتذدعمف وذ
ّ فذه اذدالاءدتداذ سب بذكذ فثذعت  ش رذمنذدت   اذت تبءذد سبهذمخذدع وتذدعمي س وذ)ا(ذ...ذيتي  عحءاثذدع

 ب الىتب ط ثذيدعت سذ ث.ذ
 

 منوب والناجم عن انتهاك مبدن شرعية الجرائم والعقوباتفي الخطر الذي يهدد ال
 

أّنذدع  ةضذىءضثذع ف بثذب عسجنذتتءديهذذ1978دالمءذدعميّ إذعح عثذدعّ  دةئذعسيثذذ9ح ثذاتبّ نذمنذدعذصنذ
راي ةذأيذبإحوإذه ت نذدع ف بت نذفإذذ2500ىعهذذ60منذسععتثذأ عع ءذىعهذسععيت نذيخ ّ ثذم ع ثذتتءديهذمنذ

 دات  كذدالق مثذدعجبءّاث.ح عثذ
 

منذدع  وذدعويعإذدع  صذب عحف  ذذ15يح ثذيفًف ذعمبوأذدعشءى ثذفإذدعم ّراذدعجزدئّ ثذدع يذتضميهذدعم راذ
دعموا ثذيدعس  س ث،ذالذامانذىرداثذأيذفءرذب اثذاءامثذبسببذف نذأيذدمتي لذىنذف نذعإذاانذيقتذدةتا بهذ

وذدعويعإذدع  صذب عحف  ذدعموا ثذيدعسعع  سعع ثذفإّنذه دذدعمبوأذمنذدع  ذ4.2اشععانذاءامث.ذييفف ذعفم ّراذ
منذدعوسععت ةذدعت اسععإذذ65غ ءذق بنذعف ء ذحتهذفإذح عثذدع  دةئ.ذه دذدعمبوأذماّءسذأاضعع ذفإذدعذصععنذ

دع يذايّاذأّاهذكتّت  ذ عععانذق دا نذى رّاثذدعيصععع صذدعمت ّففثذبذ)...(ذضعععب ذدعجي ا اذيدعجيحذيدع ف ب اذ
.ذيايّاذدعذصنذدعمي بفثذىف   ذ ىفهذأّنكذدع ف بثذذ28يك عكذدعم  عذ اذدعمست ابثذع ف بثذس عبثذعفحءّاثك

كذ    ص ث،ذيالذتا نذىالذبمفتضهذااذق ا اإذس ب ذدع ضخ،ذىودذح عثذدعياذدألةف ذب عمت إ.
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افح ذح ثذىّنذخفّ ذدالمءذدعّءئ سععإذدعم ك ةذمنذأيذسععف ثذق ا ا ثذيك اهذالذاشععانذق ا ًا ،ذفإنذأيذتتبخذقوذ

دع  ةضذبسببذدات  كذىق متهذدعجبءاثذىفهذأس سذه دذدألمء،ذامّ نذدات  ًك ذعمبوأذ ءى ثذدعجءدئإذيدع ف ب اذ
 يأيذسفبذعفحءاثذق ئإذىفهذه دذدألس سذمنذ  اهذأنذاشانذدحتج زدذت سذً  .

 
 والذي يصعب نو يستحيل تداركة فتي الضرر الحاصل

 

دألضعععءدةذدعح ّعععفثذعفمي بذيدعيت ئ ذدعتإذاصععع بذتودةك  ذيدعمتءتبثذىفهذدعمفءةذدرردةيذدعم   نذذىنح ثذ
 :افإذف م ف هذتتم نذ

 
ح ثذامانذدىتب ةذدعضععءةذدعم ي يذيدعمت ف ذب ات  كذح ذأسعع سععإ،ذيدعضععّءةذدعي ت ذىنذدع ّععإذدالاتم ىإذذ

ذتاءدةذم نذه اذدع ق ئخ.يدعمسذمنذدعح  اذدع  ّثذيدع  ئف ث،ذيدعي اإذىنذدع  تذمنذ

ذكم ذامانذتف  إذدعضءةذدعم ريذفإذ)ففودنذىمنذديذض  لذفءّث...(ذ

ذم  ل:ذ

 /ذدالضءدةذدعم راث:ذ1

ذففودنذأيذت  نذدعح ذفإذدع منذ)منذدعم ّإذدالرالتذبمياودا( -

خ ع اع ذتع خ ءطذمحع ضعععءذم ع ايعثذذذذف دت ء،دعميخذمنذدعتيفعنذعياذع تذبع عتزدمع اذمع ع عثذ)مياعودا:ذذ -
ذدعميخذمنذدعتيفنطذمح ضءذتففإذ   رداذتذ وذدعميخذمنذدعتيفن...(ذ

 ض  لذفءصذم ي ث...ذدعخ -

ذ/ذدالضءدةذدعم ي ّاث:2

 نذتودةكهففودنذحءّاثذدعتيفنذيع ذعذتءاذيا زاذيمحّوراذفإذدعزمنذا تبءذضءةذالذاما -

ثذيأنذقءدةذيضععع هذةهنذدرق مثذدعجبءاثذقوذتّإذتم ثذدع  ةضذيكءدمدعمّسذمنذسععع - هذخ ّعععّ
ّعنذدالاتم ىإذدألمءذدع يذا فهذمحنذ عب  اذفإذ تي يعهذفإذيسع ئنذدألى مذييسع ئنذدعت د
مح  هذدالاتم ىإذيدعم يإذيدألسءيذيه ذضءةذ واوذدع قخذىفهذاذس ثذدع  ةضذيحصنذ

 امانذتودةك  ذأيذتص اب  .ذف ف  ذيأرإذعيت ئ ذال

ذدألضءدةذدعح ّفثذعألسءاذيخ ّثذدألطذ لذذذذ -

ذ
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 لذا ولكل هذه األسباب 

)اواععععو(ذمنذدعف ا نذذذذ41ذذ)اواععععو(ذيذذ40)اواععععو(ذيذ39ف عءا تذمنذىودعثذدعجي بذدعتذّضنذيفف ذألحا مذدعذص لذذ
يدعمت ف ذب عمحامثذدرردةاث،ذدأل نذبت ق فذتيذ  ذدعمفءةذذذذ1972ميةخذفإذغّءاذا دنذذذذ1972عسععيثذذذذ40ىورذ

الفتف راذعفسععيوذدعف ا اإذيداتذ تذذذذب ضعع هذتحتذدرق مثذدعجبءاثدرردةيذدع يذدسععت وتذدعمي ب)ا(ذي عكذ
دعمءا اذمنذدعفج تذدع هذه دذىض فثذعصبءثذدعععت كوذذذذّذثذدعضءيةاذىفهذدت   اذيذعء  بذتي سبهذمخذدألهودت

ذدع  بتثذب ىتب ةذأنذم دّفثذتيذ  ذه دذدعمفءةذدرردةيذتتءتبذىيهذات ئ ذيأضءدةذاص بذىفهذدعمي بذتودةك  .

ذ

 وللجناب سديد النظر 

 

 


