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  المنقح1998 نوفمبر 2مؤرخ في ال 1998 لسنة 77قانون األساسي عدد 

  1975 لسنة 40 جوازات السفر عدد قانونل

 1975 ماي 14المؤرخ في 
 

  الشعب، باسم

  النواب، موافقة مجلس وبعد

 :  األساسي اآلتي نصهالقانون رئيس الجمهورية يصدر

 

 14 المؤرخ فـي     1975 لسنة   40 من القانون عدد     15 أحكام الفصل    تلغى:  وحيد فصل

 :  بجوازات السفر ووثائق السفر وتعوض باألحكام التاليةالمتعلق 1975ماي 

 

 سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحـاالت           يمكن): الجديد (15 الفصل

 :التالية

 محجورا عليه وتراجع المقدم الشرعي في الرخصة التـي          أو إذا كان حامله قاصرا      -أ

 بمقتضى إذن على العريضة يصدر عـن رئـيس          السحبويكون  . ن منحه إياها سابقا   كا

 .   الجوازحاملالمحكمة االبتدائية التي بها محل إقامة 

 الحضانة على األم أو صـدر قـرار قضـائي بسـحب             إسقاط إذا صدر حكم في      -ب

 سفر، مراعـاة لمصـلحة الطفـل وبعـد          جوازالرخصة الممنوحة للطفل في استخراج      

 . االبتدائية المذكورةالمحكمةصول على إذ على العريضة في السحب من رئيس الح

 االبتدائية قصد التحصل على أذون عليها طبقا ألحكـام          المحاكم العرائض لرؤساء    وتقدم

 .والتجاريةمجلة المرافعات المدنية 

إلـى   أو دائرة االتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسـبة          التحقيق بناء على قرار قاضي      -ج

 الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع اإلفراج عنه مؤقتا بعد            الجوازالمظنون فيه صاحب    

 . أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن ال يقل عن عام واحدجنايةإيقافه من أجل 

 إذا صدر ضد صاحب الجواز حكم من أجل جناية أو حكم           العمومية بطلب من النيابة     -د

 لمدة ال تقل عن عام واحد سواء بالبالد التونسية أو           بالسجنمن أجل جنحة يقضي بعقابه      

 . األحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات التكميليةمراعاةبالخارج، كل ذلك مع 



 "دعم حقوق المرأة والطفل من خالل تكنولوجيا المعلومات"

 2

 باألمر النيل من النظام أو األمن العامين، بشرط أن          المعني إذا كان من شأن سفر       -هـ

صادر عن رئيس المحكمة     عن طريق النيابة العمومية      قضائيتحصل اإلدارة على إذن     

 .االبتدائية في الغرض

 المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي ضد حامل الجواز، تحجير          القضائية يمكن للجهة    كما

 . السفر عليه

 وجود التتبع أو الحكم ضد حامل الجواز، لرئيس المحكمـة           عدم االقتضاء ولو مع     وعند

لعمومية تحجير السفر عليه للمدة التـي        طريق النيابة ا   عناالبتدائية وبطلب من اإلدارة     

 . المبينة بأحكام هذا الفصلاألسبابيحددها استنادا ألحد 

 للنيابة العمومية اتخاذ قرار تحجيـر السـفر مؤقتـا لمـدة          التأكيد،س أو    حالة التلب  وفي

 .يوماأقصاها خمسة عشر 

 كانون من قوانين     للجمهورية التونسية وينفذ   الرسمي بالرائد   األساسي هذا القانون    ينشر

 .الدولة

 

 1998 نوفمبر 2 في تونس

  بن علي العابدين زين

  
 
 

 


