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يطرح موضوع ممارسة حرية التنقؿ اشكاالت تثور حوؿ الكيفية التي بواسطتيا تحقيؽ التوازف بيف 
التأطير القانوني لممارسة الحرية وبيف متطمبات الحفاظ عمى االمف والنظاـ العاـ داخؿ المجتمع , 

آلخر وال تعكر وألف حرية التنقؿ مف الحريات النسبية الخاضعة لمتنظيـ والتقييد لكي ال تمس حرية ا
صفو األمف في المجتمع , فأنيا تُنظـ وفقًا لما تراه كؿ دولة مناسبًا لمصمحتيا القومية و بالشكؿ الذي 
ال يتعارض مع سيادتيا الوطنية , وسواء كانت تمؾ الحرية قد مورست بالشكؿ العادي او بالواسطة , 

و كاف متنقاًل بمركبتو داخؿ الدولة وبيف اي سواء كاف الفرد يتنقؿ راجاًل بيف الدوؿ خارج بالدة , ا
مدنيا ,فكال الحالتيف ال ينئياف عف التنظيـ بوسائؿ عدٍة تضعيا الدولة منيا ما يتعمؽ بوثائؽ السفر 
واجراءاتو ومنا ما يتعمؽ بمنح رخص القيادة او سحبيا , باعتبار أف ىذيف الوسيمتيف االقرب لحرية 

 التنقؿ .
 .(نقؿ , وثائؽ السفر , رخص القيادة, حرية التئؿ االدارة وسا) :الكممات المفتاحية

Means  of administration in regulating the exercise of freedom 

of movement 

    (A comparative study) 
Dr. Mohammed Nejm chilab              Eman Kareem hussen 

Dhi Qar University / College of Law 

Abstract: 
    The issue of the exercise of freedom of movement raises problems that 

arise about how to achieve a balance between the legal framework for the 

exercise of freedom and the requirements of maintaining security and public 

order within society, and because freedom of movement is one of the relative 

freedoms subject to regulation and restriction so as not to affect the freedom 

of the other and not disturb the peace in society, it  It is organized according 

to what each country deems appropriate for its national interest and in a 

manner that does not conflict with its national sovereignty, and whether that 

freedom was exercised in a normal way or through an intermediary, that is, 

whether the individual was traveling on foot between countries outside his 
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country, or was traveling by his vehicle within the state and between its 

cities, no  The two cases do not exclude the organization by several means set 

by the state, including what is related to travel documents and its procedures, 

and from us what is related to the granting or withdrawal of driving licenses, 

given that these two means are closest to freedom of movement. 

Keywords: (means of administration, freedom of movement, travel 

documents, driving licenses). 

 دمة:المق
 -التعريف بموضوع البحث: -اواًل 
سواء في التشريع لما كانت حرية التنقؿ مف الحقوؽ الدستورية المقررة لألفراد      

العراقي أو المقارف , فأنيا بحاجة الى تنظيـ بشكؿ يمنع مصادرتيا مف جية ,ويّمكف 
الفرد مف االنتفاع بيا مف جيٍة ُاخرى .وىذا ما سنركز عميو في تبياف الوسائؿ التي 

اجراءات محددة لمحفاظ عمى تمؾ الحرية ووضعيا موضع  بواسطتيا تمارس االدارة
التقديس الدستوري , اذ رغـ اختالؼ االجراءات بيف الوسائؿ اال انيا متفقة عمى ىدؼ 
توفير الحرية بأبيى صورىا وىي السفر والحركة والتجوؿ , وما يتطمبة ذلؾ مف وثائؽ 

 مد او خارجة . تتُيح لو ممارسة ىذا الحؽ سواء كانت الممارسة داخؿ الب
 الحرية ليذه المنظمة القوانيف تبايف االولى لموىمة لو يتبادر الموضوع ليذا القارئ ولعؿ

 ذلؾ تزيؿ البحث مفاصؿ اف اال,  مختمفيف قانونيف بتوظيؼ وغموض( ,  التنقؿ حرية)
 حرية ممارسة تنظيـ في( التنفيذية السمطة) االدارة وسائؿ بياف خالؿ مف الغموض

 .الخارجي او الداخمي الصعيد عمى سواء قوانيف مف الممارسة ىذه تحتاجو وما التنقؿ
 -اىمية البحث:

تكمف أىمية ىذا البحث في انو يتناوؿ قانونيف غاية في االىمية في مجاؿ       
التطبيؽ عمى المواطف سواء في سفره خارج البمد أو تنقمو في الداخؿ , وما ينتج عف 
ىذيف القانونيف مف ضوابط واجراءات خاصة بكؿ منيما , فقد يتبادر لموىمة االولى أف 

يـ المركبات وتسجيميا , اال اف الواقع يشمؿ غير قانوف المرور يختص فقط في تنظ
 ذلؾ فيو ينظـ ايضًا تنقؿ الفرد بمركبتو وما يستتبع ذلؾ مف مساس بحرية اآلخريف.

  



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 

 

 
 

 
556 

 -مشكمة البحث:
ىو كثرة التنقؿ والسفر بيف أف الغرض الذي دعانا الى البحث بيذا الموضوع        

وكثرة السفر غير البمداف بسبب االوضاع االقتصادية التي عاشيا المجتمع العربي 
المشروع مف جية , وكذلؾ كثرة المركبات وتنقميا في المدف دوف امتالؾ سائقيا رخصة 

 تسمح بذلؾ التجوؿ وما يشكمو ذلؾ مف خطر عمى ارواح االفراد .
 فيذية ( في ممارسة حرية التنقؿ ؟ؿ التي تعتمدىا االدارة )السمطة التنلذا سنبيف ماىي الوسائ

وما ىي االجراءات التي تعتمدىا في ذلؾ ؟, مف خالؿ بياف الضوابط الخاصة 
 بالمواطف العراقي والجزائري .

 وىؿ اف القيود التي تُفرض بال غاية ؟ اـ اف مبتغاىا ىو التنظيـ الحقيقي لتمؾ الحرية ؟ 
 -البحث:اىداؼ 
ييدؼ ىذا البحث الى تسميط الضوء عمى قانونيف لعؿ مجاؿ تطبيؽ كؿ منيما  -       

و تعميماتو تخص التنقؿ _وىذا مختمؼ عف اآلخر , ففي الوقت الذي يكوف جواز السفر 
 البدييي_ أال أف تدخؿ وتطبيؽ قانوف المرور ىو الوجو اآلخر لممارسة حرية التنقؿ.

البحث الى التعرؼ عمى الوسائؿ التي تمارسيا االدارة لغرض ييدؼ ىذا  -       
 تنظيـ ممارسة حرية التنقؿ , واالجراءات او الضوابط التي تنظـ تمؾ الممارسة .

 -منيجية البحث:
المنيج المقارف لتبياف اوجو الشبة واالختالؼ بيف سنعتمد في ىذا البحث عمى       

حصرًا لما في تمؾ التشريعات مف تقارب في االساس  القوانيف العراقية والجزائرية
الموجب لسنيا وما عاشاه المجتمعيف مف معاناة وتبعات القت بضالليا عمى القوانيف 

 المنظمة ,كما الجئ الباحث الى تحميؿ بعض النصوص كمما دعت الحاجة الى ذلؾ. 
 -البحث: ىيكمية
تناوؿ ىذا الموضوع في مطمبيف ن, أذ التقسيـ الثنائي سنستخدـ في ىذا البحث        

ُخصص أوليما لوثائؽ السفر وما يستتبعو مف وسائؿ واجراءات لغرض المنح او المنع 
مف السفر في القانونيف العراقي والجزائري , اما المطمب الثاني فكاف لتبياف ما يتعمؽ 

 الذكر.وسحبيا في القانونيف آنفي بُرخص القيادة واجراءات منحيا 
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 االوؿ المطمب
 ات االدارة في تنظيـ وثائؽ السفراجراء 

اف الوثيقة االساسية التي تسمح لمفرد بالتنقؿ مف مكاف الى آخر تسمى بجواز     
السفر , والذي تمنحو الدولة لممواطف الذي يتبعيا , تدوف فيو جنسيتو وىويتو كي تتمكف 

ىذه الوثيقة لحامميا بدخوؿ الدوؿ او  الدوؿ االخرى مف التعرؼ عميو , كما تسمح
المرور عبر اراضييا لمدوؿ االخرى , كما تمنحو ايضًا حؽ الحماية  ,اما عف البيانات 
التي تحتوييا ىذه الوثيقة فتتمثؿ بالصورة الشخصية لحامميا , وتوقيعو , وتاريخ ميالده 

 ,وجنسو , وغيرىا مف التفاصيؿ التي تدوف بحسب قانوف كؿ دولة.
, (1) تجدر االشارة الى اف بعض الدوؿ قد شارؼ عمى اعداد جواز سفر الكترونيو 

يحمؿ بصمة االصبع وبصمة قرنية العيف الخاصة بحامميا , مف اجؿ التأكيد عمى 
ىوية المستخدميف وعدـ التزوير او التالعب بالجنسيات , ورغـ اف جواز السفر وثيقة 

فيما بينيا اذا كانت منتمية التحاد , كالتنقؿ دولية , اال اف بعض الدوؿ قد تخمت عنو 
بيف دوؿ االتحاد االوربي , فال يطالب المواطنيف عند تنقميـ بيف دوؿ االتحاد بجواز 
سفر او مرور او وثيقة سفر ,فالمواطف االمريكي يستطيع الذىاب الى المكسيؾ او كندا 

و , وكذلؾ الحاؿ بالنسبة او حتى الكاريبي باستخداـ رخصة القيادة كيوية ألثبات تنقم
الدوؿ الخميج , فالبطاقة الشخصية تكفي لتنقميـ بيف الدوؿ بالنسبة لمبالغيف ,اما بالنسبة 

.وىذا يعني (2) عامًا فيـ بحاجة الى تصريح بالسفر مف ولي االمر 18لمف ىـ دوف اؿ
كجواز  اف جواز السفر ليس الوثيقة الوحيدة المطموبة عند السفر بؿ ىناؾ وثائؽ اخرى

المرور او وثيقة السفر , اال اف االستخداـ الشائع واالكثر ىو مفردة جواز السفر , وىذا 
     -ما سنبينو في الفروع االتية :

 االوؿالفرع 
 اجراءات االدارة في تنظيـ جواز السفر في التشريع الجزائري

أف االجراءات التي تبناىا المشرع الجزائري فيما يتعمؽ بتنظيـ جواز السفر سمكت      
مسمكيف , منيا اجراءات خاصة بمنح جواز السفر , واخرى تخص المنع مف السفر , 

 -وىذا ما نبينو في اآلتي:
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 -:ضوابط منح جواز السفر -اواًل:
الجزائري والذي عرفو  :بأنو سند لمتعمؽ بجوازات السفر ا 3_14صدر القانوف رقـ  

فردي يمنح بدوف شرط السف لكؿ مواطف مالـ يكف محكومًا عميو نيائيًا في جناية ولـ 
يرد اعتباره , يثبت جواز السفر في نفس الوقت ىوية وجنسية حاممو , كما يسمح لو 

, كما تعتبر   (3)بمغادرة التراب الوطني او العودة اليو طبقًا لمتشريع والنظـ المعموؿ بيا
 ايضًا رخصة المرور القنصمية الصادرة وفقًا لمقانوف مف قبيؿ سندات السفر . 

 -:(4)وتمؾ السندات ىي
 جواز السفر. - أ

 جواز سفر دبموماسي. - ب
 جواز سفر المصمحة.  - ت

اال اف طبيعة العمؿ قد تستدعي احيانًا حمؿ وثائؽ اخرى غير الجواز , فمـ يغفؿ عف 
الجزائري فنص عمى عدـ مطالبة بعض الفئات بجواز السفر , وىذه الفئات ذلؾ المشرع 

مستخدمي الطيراف المدني والتجاري الذيف يجب اف يكونوا حامميف عمى احدى -ىـ :
 -:(5)الوثائؽ االتية

 رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرة .-
 دفتر المالحة البحرية.-
 الجوية.شيادة االمف واالنقاذ لمستخدمي المالحة -

 القانوف  السمطات المكمفة بيذه الميمة , اذ نظـويكوف تسميـ ىذه الوثائؽ عف طريؽ 
ذلؾ في العديد مف المواد التي تخص انواع جوازات ووثائؽ السفر , فبالنسبة الى الجية 
المكمفة بتسميـ جواز السفر ووثيقة المرور القنصمية  , فقد منحيا القانوف الى الوالي او 

ؼ مؤىؿ ليذا الغرض او الموظفيف المقيميف او المتواجديف في الخارج مف كؿ موظ
قبيؿ رؤساء المراكز الدبموماسية والقنصمية الجزائرية او اي موظؼ قنصمي مفوض ليذا 

 .(6)الغرض
وبالنسبة الى الجوازات الدبموماسي وجواز المصمحة , فتسمـ مف قبؿ السمطات المختصة 

,اما السندات االخرى كرخصة الطيار وشيادة االمف واالنقاذ (7)لوزارة الشؤوف الخارجية
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لمستخدمي المالحة الجوية التجارية , فتسمـ مف قبؿ السمطة المكمفة بالمالحة المدنية 
المختصة , كما يسمـ دفتر المالحة البحرية مف قبؿ السمطة االدارية بالنسبة لممالحة 

 قبؿ رؤساء المراكز الدبموماسية او القنصميةالبحرية المحمية , اما في الخارج فتسمـ مف 
(8). 

وباعتبار حرية التنقؿ مف الحريات االساسية التي يتمتع بيا االفراد كافة ,اال  أف وثائؽ 
منح ممارسة ىذ الحرية ال يكوف بالمجاف , وانما تخضع تمؾ الوثائؽ وبالتحديد جواز 

سواء عند اعداد الجواز او  السفر الى طابع يستوفي الرسـ طبقًا لمتشريع النافذ
,رغـ اف صالحيتو ُحددت بعشر سنوات لمبالغيف وخمس سنوات لمقّصر ممف (9)تجديده

 (11)ىـ دوف التاسعة عشر مف العمر

والبد مف التنويو اف الجواز الجزائري المعموؿ بو حاليًا ىو مف نوع الجواز البايومتري 
جميع البيانات الخاصة بحاممة مثمما  االلكتروني القابؿ لمقراءة , والذي يحتوي عمى

 اعتبره المشرع ىوية بالنسبة لحاممة لما في بياناتو مف كفاية في االثبات الشخصي.
 :منع مف السفر الضوابط  –ثانيُا 

يمثؿ قرار المنع مف السفر المظير االكثر تشديدًا بحؽ االجراءات الماسة بحرية       
درة المواطف عمى الخروج مف اقميـ دولتو بصفٍة كمية التنقؿ , أذ يتـ مف خاللو تقييد ق

,وبالرغـ مف عدـ وجود تعريؼ جامع ومانع لممنع مف السفر اال اف البعض مف الفقو 
عرفو بانو " قيد غير معمف ووقتي يفرض عمى حرية السفر لمخارج , ُيفاجئ بو الوطني 

محة قضية أو تحقيؽ أو , ُفرض لعمٍة ارتضتيا الجية االدارية لمصحاؿ سفره لمخارج 
, كما ُعرؼ بأنو  ( 11) "ُ  سفر أو ألعتبارات أألمف  القوميأتياـ متعمؽ بالممنوع مف ال

 . (12)عدـ السماح باالنتقاؿ مف موضع االقامة الى مكاف آخر ألغراض مخصوصة 
فيـ مف ذلؾ اف المنع مف السفر اجراء اداري يؤدي الى منع المواطف مف السفر الى 

, بناًء عمى ذلؾ اف المنع (13)والضوابط المنصوص عمييا قانوناً  الخارج طبقًا لالجراءات
عندما تتدخؿ الجيات االدارية بمنع االفراد مف السفر مف مف السفر تارًة يكوف اداريًا ,

وذلؾ اذاما قدرت اف تنقميـ الى خارج البالد يضر باالمف القومي  خالؿ قرار المنع ,
أذ يمكف لنا حينيا اف نعرفو بأنو ذلؾ االجراء الذي تقوـ مف خاللو الجية االدارية ,(14)
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المختصة بمنع المواطف مف السفر الى خارج االقميـ حينما تقدر اف سفره ينطوي عمى 
 مو في قوائـ الممنوعيف مف السفر .بأدراج اس تيديد لمنظاـ واالمف العمومييف, فتقوـ

وذلؾ عندما قرر مجمس الدولة بمناسبة وتارًة ُأخرى يكوف المنع مف السفر قضائيًا 
تحديد االختصاص القضائي برقابة المنع مف السفر ) وحيث يستخمص اذف اف قرار 

ر مف النيابة العامة لسبب متابعتو جزائيًا المنع مف مغادرة التراب الوطني ىو قرار صاد
الذي يدخؿ ضمف , واف المديرية العامة لالمف الوطني لـ تقـ سوى بتنفيذ ىذا القرار 

صالحيات القضاء العادي , اذ انو ال يسوغ لمقضاء االداري التدخؿ في ىذه 
 (15)مناسبًا بشأف مراجعتيا(لما يراه  الحيات فيعرؼ الطاعفالص

لـ يحدد المؤسس الدستوري السمطة  2116قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة اما       
المختصة بإصدار قرار المنع مف السفر , حيث ترؾ االمر لممشرع العادي لمنص عمى 

(تنص عمى اجراء المنع مف 1_77( مف االمر رقـ )11ىذا االجراء ,ليذا كانت المادة )
ت المختصة , وبناًء عميو فصؿ السفر الصادر بناًء عمى قرار اداري مف السمطا

القضاء االداري في بعض القضايا المتعمقة بالمنع مف السفر , حيث الغى قرارًا لوزير 
الداخمية يتضمف منع مواطف جزائري مف الدخوؿ الى االقميـ الوطني بحجة موقفو 

الى  .اما بالنسبة(16)المعادي لثورة التحرير الوطني , مما يشكؿ تيديدًا لمنظاـ العاـ 
الرقابة القضائية عمى قرار المنع مف الدخوؿ الى االقميـ الوطني و الذي يمكف تكييفو 
عمى انو بمثابة منع مف السفر عمى اساس انو موجو ضد مواطف , فقد كاف لمقاضي 
االداري موقؼ ثابت حيالو , حيث قضى اف ىذا القرار يخضع الختصاص جية 

لمسمطة االدارية رفض دخوؿ كؿ مسافر ترى  القضاء االداري بالقوؿ )حيث انو يحؽ
في دخولو الى تراب الجزائر مساسًا بأألمف العاـ , واف التقدير الذي تستنتج بو ىذه 

فقد رفض القاضي االداري ,  (17)السمطة قابؿ لمنقاش اماـ قاضي تجاوز السمطة (
مف نطاؽ اختصاصو االعتبارات التي ساقتيا جية االدارة والرامية الى اخراج ىذا القرار 

عمى اساس انو يندرج ضمف اعماؿ السيادة التي ال تخضع ألي شكؿ مف اشكاؿ 
الرقابة القضائية , وىو موقؼ يحسب لمقاضي االداري الجزائري ألنو اخضع ىذا القرار 
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لرقابة المشروعية مف اجؿ ضماف التوازف بيف مقتضيات صيانة االمف العاـ لمدولة 
  وحرية تنقؿ االفراد .

( المتعمؽ بوثائؽ وسندات السفر فمـ ينص المشرع 3_14وبعد صدور القانوف رقـ )
االمر الذي اثار جداًل فقييًا عمى اختصاص االدارة بإصدار قرار المنع مف السفر 

اف االدارة غير قادرة عمى -في ظؿ ىذا المسمؾ–واسعًا لدرجة اف البعض اعتبر 
اف الواقع العممي مف الظروؼ , رغـ اصدار قرار المنع مف السفر تحت اي ظرؼ 

يشير بخالؼ ذلؾ, فقد الغى القاضي االداري قرارًا لوزير الداخمية يتضمف منع مواطف 
مف السفر بحجة تورطو في قضايا تمس بأمف الدولة دوف اقامة الدليؿ عمى ذلؾ, 

  (18)سياسيةتأسيسًا عمى القيمة الدستورية لحرية التنقؿ وتمتع المواطف بحقوقو المدنية وال
الى وكيؿ  2115صراحة سنة  ُأسند)قرار المنع مف السفر( اال انو في تطور الحؽ

الجميورية وذلؾ مف خالؿ استحداثو آلية المنع مف مغادرة التراب الوطني التي نصت 
مكرر مف قانوف االجراءات الجزائية, ليتأكد بعدىا ىذا التوجو مف  36عمييا المادة 

, حيث اسند المؤسس الدستوري لمسمطة القضائية  2116خالؿ التعديؿ الدستوري لسنة 
(  3فقرة  55ختصاص الحصري بتقييد حرية التنقؿ , وىذا ما نصت عميو المادة) اال

مف ىذا التعديؿ بالقوؿ )ال يمكف االمر بأي تقييد ليذه الحقوؽ اال لمدة محددة وبموجب 
 (19)امر مبرر مف السمطة القضائية(

الدارة اف وعميو يمكف القوؿ اف قرار المنع مف السفر اصبح مخالفًا لمدستور فال يمكف ل
تمنع المواطف مف السفر السيما في ظؿ غياب النص التشريعي الذي يضبط ممارسة 
االدارة لسمطة المنع مف السفر , وال شؾ بأف تدخؿ السمطة التنفيذية لتنظيـ ىذا االجراء 

 يعد مخالفًا لمدستور.
 وعمى الرغـ مف غياب النص التشريعي الذي يعترؼ لإلدارة  بأالختصاص في اصدار
قرار المنع مف السفر اال اف الفقو ال يستبعد سمطة االدارة في ىذا المجاؿ عمى اعتبار 
انيا سمطة عامة تتولى حماية النظاـ العاـ ومف اختصاصيا ممارسة سمطات الضبط 
االداري مف خالؿ تقييد مجاؿ مباشرة الحريات العامة , حيث يتعيف عمييا العمؿ عمى 

يعد ىذا  ,أذ (21)الحرية وصيانة النظاـ العاـ في الدولةتحقيؽ التوازف بيف ممارسة 
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,ومف (21)االخير قيدًا عمى الحرية ومف واجب االدارة اعمالو حمايًة لممصمحة العامة 
جانبنا نعتقد اف ىذا المسمؾ يجانبو الصواب , اذ قد تضطر االدارة في احياٍف كثيرة الى 

بيا مف قبؿ القضاء , االمر الذي يطيؿ  ىذا االجراء دوف أف تنتظر رفع الدعوى والنظر
 عمى الفرد مف جية وعمى االدارة في تسيير المرفؽ العاـ مف جيٍة اخرى. 

 -وعميو تتجمى ضوابط المنع مف السفر بما يمي :
اف يكوف المنع مف السفر صادرًا مف الجيات المختصة أذ ال يمكف لقرار المنع  -1

اف يكوف مشروعًا اال اذا صدر عف الجيات المختصة كي يكتسب مف السفر 
 .(22)والمتابعة المشروعية ,وىذه الجيات ىي التحقيؽ 

اف يكوف القرار مسببًا ,اي يبيف الحجج الواقعية والقانونية التي ُيستند عمييا  -2
, اذ نص (23)يدة لمحريات ومنيا التنقؿ والسفرالصدار االوامر والقرارات المق

ف االجراءات الجزائية عمى انو ) يمكف لوكيؿ الجميورية لضرورة التحريات قانو 
وبناًء عمى تقرير مسبب مف ضابط الشرطة القضائية اف يأمر بمنع كؿ 
شخص توجو ضده دالئؿ ترجح ضموعو في جناية او جنحة , مف مغادرة 

ة , التراب الوطني ويسري ىذا االمر لمدة ثالث أشير قابمة لمتجديد مرة واحد
غير انو اذا تعمؽ بجرائـ االرىاب او الفساد يمكف تمديد المنع الى غاية 

 .(24)(االنتياء مف التحريات 
نظـ المشرع امكانية التحقؽ مف المصمحة عند اصدار قرار المنع مف السفر , -3

السماح بالسفر مف عدمو لبعض الفئات مف المجتمع , اذ ال يسمح لمطفؿ 
وطني , اذا كاف قد استصدر أحد والديو امرًا قضائيًا بمغادرة التراب الالقاصر 

مف احدى الجيات القضائية المختصة يقضي بمنعو مف السفر الى الخارج , 
وتقوـ النيابة العامة فور صدور االمر الذي يقضي بمنع الطفؿ القاصر مف 
مغادرة التراب الوطني بإخطار مصالح الشرطة القضائية الواقعة في دائرة 

الطفؿ القاصر , والتي تتخذ بغير تميؿ االجراءات الالزمة لمنع  اختصاصو
 .(25)مف السفر الى الخارج
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أف ال يكوف المواطف قد تعرض لمسحب القضائي بجواز سفره ,بناًء عمى  -4
سواء كانت جنايات او جنح الى عقوبات اصمية واخرى ارتكابو لبعض الجرائـ 

 .(26)جواز السفرتكميمية ,ومف بيف ىذه االخيرة عقوبة سحب 
كرس حؽ  3_14أف يكوف الشخص الممنوع مستحقا لذلؾ , اذ اف القانوف  -5

المواطف في الحصوؿ عمى جواز السفر وبالتالي حقو في السفر ميما كاف سنو 
, شريطة اال يكوف محكوما عميو في جناية ولـ يرد لو االعتبار ,وىذا ما نصت 

فردي يمنح بدوف شرط السف لكؿ ( بقوليا )جواز السفر سند 6عميو المادة )
 .(27)ئيا في جناية ولـ يرد اعتباره (مواطف مالـ يكف محكوما عميو نيا

أف يكوف ىماؾ امكانية لتظمـ المدعي , اذا تدخمت السمطة التنفيذية وقامت  -6
بفرض قيود عمى حرية التنقؿ والسفر واقامة االفراد خارج االطر القانونية التي 

الدولية , والتي تعتبر الجزائر طرفا فييا , فأف المشرع نصت عمييا المواثيؽ 
اء لحماية ىذا وضع في يد كؿ ذي مصمحة مكنة المجوء الى القضالجزائري 

 .(28)الحؽ و رد الحقوؽ 
 الثانيالفرع 

 اجراءات االدارة في تنظيـ وثائؽ السفر في التشريع العراقي
أف كفالة النص الدستوري لحرية التنقؿ و السفر ال تكوف مستوفية ألىميتيا اال اذا     

ُكرست تمؾ النصوص في قوانيف خاصة بيا , تنظميا وفقًا لمكيفية التي تتجمى بيا 
صورىا مف حرية الخروج او العودة الى البمد , وال يتـ ذلؾ اال بوجود وثائؽ يحوزىا 

ز السفر وما يستتبعو مف اجراءات وضوابط خاصة بالمنح او االفراد , لعؿ اىميا جوا
 -المنع , وىذا ما سنبينو في اآلتي:

 -ضوابط منح جواز السفر: –اواًل 
عرؼ  المشرع العراقي جواز السفر بأنو: المستند الذي تصدره الدولة لمعراقي لغرض 

,وعميو فمف خالؿ بياف ىذا التعريؼ يتضح  (29)السفر الى خارج العراؽ او العودة اليو
اف التشريعات قد اوردت تعريفًا لمجواز باعتباره الوثيقة التي ترخص لمفرد السفر والتنقؿ 
خارج دولتو , والف  التنقؿ يرتبط بصورة مباشرة بأمف الدولة , فما كاف مف السمطات اال 
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كف ىذه السمطات مف تفحص اف تقيد ممارسة ىذه الحرية بأذف السمطات المختصة لتتم
الطمبات ثـ منح الجواز بحسب سموؾ وحالة طمب االذف بالسفر , ورغـ السمطة 
التقديرية ليا في منح الجواز او عدمو اال انيا ال تستطيع رفض منح الجواز اال استثناًء 
وبسبب صحيح ومستند الى القانوف ,وباعتبار حرية التنقؿ والسفر مف الحريات 

لتي ال يمكف حجبيا عف االفراد , اال اف وثيقة السفر يجب اف يحصؿ االساسية  ا
عمييا الفرد البالغ  سف الرشد وىو ثمانية عشر عامًا ,واعطى الوالية لمحكمة االحواؿ 
الشخصية او المواد الشخصية بالموافقة عمى طمب الحصوؿ عمى جواز السفر عند 

 . (31)غياب الولي او الوصي
( بشأف اطالؽ حرية التنقؿ والسفر لكؿ 42ستوري في المادة )ورغـ وضوح النص الد

عراقي , اال اننا نالحظ كثيرًا مف التعميمات التي صدرت مف دائرة شؤوف الجوازات 
التابعة لوزارة الداخمية تقيد فييا حرية المرأة بالسفر والتنقؿ , مف ذلؾ النص عمى )ال 

سنة بالنسبة لمباكرات اال  (41الى 12يجوز صرؼ جواز سفر لإلناث مف عمر )
بحضور ولي االمر المسؤوؿ عنيا قانونًا بعد اخذ التعيد الخاص بالموافقة عمى 

, وكذلؾ القيد الوارد في النص )ال يجوز صرؼ جواز سفر لممطمقات اال  (31)السفر
بحضور ولي االمر او مف ينوب عنو قانونًا , وفي حؿ غياب ولي االمر او مف ينوب 

, كما أُضيؼ لتمؾ الضوابط قيد آخر  (32)تكوف الموافقة مف مدير المكتب ( عنو قانوناً 
وىو اال تسافر المرأة اال برفقة محـر , اال اف وزارة الدولة لشؤوف المرأة قد عممت عمى 

 .   ( 33)رفع ىذا القيد
اف السفر ال وع بحسب المياـ والحاجات , و لما كانت دواعي السفر كثيرة ومتنوعة  تتن 
قتصر عمى فئة دوف اخرى , لذا كاف لزامًا عمى السمطات المنظمة لو اف تمنح ي

المسافر وثيقة سفر بحسب مكانتو في المجتمع وحسب ميامو التي يقوـ بيا , لذا تعدد 
انواع جوازات السفر تبعًا لذلؾ , فظيرت  الجوازات الدبموماسية  التي تمنح لمعائالت 

ؾ الدبموماسي والقنصمي والممثميف عف الدولة وعوائميـ الحاكمة والرؤساء وإلفراد السم
,وىناؾ جوازات السفر الخاصة التي تمنح لإلفراد لمقياـ ببعض المياـ الخاصة بمصالح 
الدولة , وتمؾ التي تمنح الى التجار ومقدمي الخدمات والتي تسمى بجواز سفر الخدمة 
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كاًل حسب احتياجو لمسفر ,اال اف  ,وجوازات السفر العادية تمؾ التي تمنح لإلفراد كافة
قانوف الجوازات  كاف صريحًا في مسألة عدـ منح الفرد اكثر مف جواز سفر نافذ مف 

 -:(35),وقد حدد المشرع العراقي انواع جوازات السفر بأربعة انواع ىي (34) نفس النوع
 دبموماسي. - أ

 خاص. - ب
 خدمة . - ت
 عادي. - ث

االستثناءات التي صرحت بيا القوانيف لبعض الفئات وعدـ ورغـ ذلؾ فأف ىناؾ بعض 
 :(36) مطالبتيـ بأي سند مف سندات السفر وىـ

المعفووف بموجب اتفاقيات دولية تكوف جميورية العراؽ طرفًا فييا و بحدود تمؾ -
 االتفاقية . 

و نوتية السفف او الطائرات الذيف يصموف الى العراؽ ويغادرونو اتمامًا  لسفرىـ ا-
رجوعيـ الى بالدىـ بعد تركيـ الخدمة في العراؽ او انتيائيا , او اي مستخدـ في 

 العراؽ بصفة )نوتي( في سفينة او طائرة .
 البدو الرحؿ الذيف تتطمب ظروفيـ المعيشية التنقؿ عبر الحدود العراقية البرية .-

سييؿ الخروج لما كاف جواز السفر ىو المستند الذي يمنح لممواطنيف كافة مف اجؿ ت
مف البمد او العودة اليو , فأنو قد يصادؼ الفرد حاالت قد يفقد فييا ذلؾ المستند او 
تجبره ظروؼ استثنائية لمعودة الى البمد او الخروج منو , كما اف طبيعة العمؿ احيانًا 
تستدعي حمؿ وثائؽ اخرى غير الجواز ,وقد تنبو المشرع لتمؾ الحاالت وضمنيا في 

ازات سالؼ الذكر ,فنص عمى اصدار وثائؽ اخرى تعالج تمؾ المسائؿ ,فذكر قانوف الجو 
جواز المرور والذي عرفو بأنو المستند الذي تصدره الدولة لمعراقي الذي يفقد جواز سفره 
خارج العراؽ ,واالجنبي الذي يفقد جوازه في العراؽ وليس لدولتو تمثيؿ 

جواز المرور محددة عمى سبيؿ  ,ومف خالؿ ذلؾ يتضح اف شروط منح(37)دبموماسي
 -الحصر في القانوف, وىي:



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 

 

 
 

 
566 

اف يفقد العراقي جواز سفره, وبالتالي فأف سحب جواز السفر مف قبؿ السمطات او -1
 تخمي الفرد عف جواز سفره ال يمنحو الحؽ في استصدار جواز المرور.

اؽ ,فإذا اف ال يكوف لألجنبي الذي فقد جواز سفره اي تمثيؿ دبموماسي داخؿ العر -2
نت لدولتو ممثمية دبموماسية فيستطيع مراجعتيا اكاالجنبي جواز سفره داخؿ العراؽ و فقد 

 بشأف ذلؾ وال يحؽ لو المطالبة بجواز المرور .
/ ثالثًا( مف ذات القانوف شرطًا آخر الستحصاؿ جواز المرور 11اضافت المادة ) -3

الثانية , فسمحت لو الحصوؿ عمى جواز يتعمؽ بالعراقي الذي يفقد جواز سفره لممرة 
المرور مف اجؿ تسييؿ عودتو الى بمده حصرًا, ولـ تسمح لو باستحصاؿ تمؾ الوثيقة 

 ألغراض الخروج مف البمد.
اما المستند الذي تمنحو الدولة العراقية لمسفر الى خارج البمد اومف اجؿ العودة الى      

,كما اجاز القانوف لمدير (38)السفرميو وثيقة البالد في الظروؼ االستثنائية ,فأطمؽ ع
 -:(39) عاـ االقامة او مف يخولو منح سمات الدخوؿ متعدد السفرات لمفئات االتية

االشخاص الذيف ترد طمباتيـ مف الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة ودوائر -أ
 الدولة .

 سب مدة العقد .العامموف في الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية وح-ب
المستثمروف ورجاؿ االعماؿ ومستشارييـ والخبراء والفنيوف العامموف في المشاريع -ج

 االستثمارية.
العامموف في المنظمات الدولية والمنظمات االنسانية المسجمة في جميورية العراؽ -د

 . لمقانوف وفقاً 
المسجمة في جميورية العامموف في الوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية -ىػ

 العراؽ وفقًا لمقانوف .
مديرو او مؤسسو الشركات المسجمة في جميورية العراؽ الذيف يتطمب عمميـ -و

 سفرات متعددة.
العامموف في الشركات االمنية الحاصمة عمى اجازة ممارسة المينة في جميورية -ز

 العراؽ.
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ية العراؽ مف حممة الجوازات االجانب العامموف في البعثات الدبموماسية في جميور -ح
 االعتيادية.

( 17( مف أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة )المنحمة( رقـ )13المتعاقد ف وفقًا لمقسـ )-ط
 .2114لسنة 

وتجدر اشارة الى اف منح ىذه السمات يتوقؼ عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ وبالتنسيؽ مع 
بدأ, بعد اف يقدـ طمب الى وزارة الخارجية لغرض تحديد الدوؿ التي تعمؿ بيذا الم

ضابط االقامة مف الجيات المستفيدة مف الفئات اعاله , او مف الجيات المخولة منح 
اجازة االستثمار , او مف قبؿ المنظمات الدولية واالنسانية المسجمة في العراؽ وكذلؾ 

, عمى اف يرفؽ مع الطمب نسخة مف جواز السفر (41)الشركات المستفيدة مف خدماتيـ
( أشير وصالحة لدخوؿ االراضي العراقية , ولـ 6و وثيقة السفر نافذة المفعوؿ لمدة )ا

يقتصر منح تمؾ السمات عمى مدير عاـ االقامة او مف يخولو فحسب وانما اجازت تمؾ 
التعميمات لمسفير ايضًا منحيا لمفئات المنصوص عمييا في الفرات )أ ,ب , ج , ط( 

 ( لسنة2منح سمة الدخوؿ متعدد السفرات رقـ )مف المادة االولى مف تعميمات 
2121(41) 

وفي جميع االحواؿ فأف جواز السفر يصدر بناًء عمى طمب مف الشخص بموجب 
استمارة جواز السفر , والتي ىي عبارة عف نموذج استمارة المعمومات االلكترونية التي 

باط الجوازات في اصدار ,استنادًا الى صالحيات ض (42) يصدر بناًء عمييا جواز السفر
 .(43)سندات السفر المنصوص عمييا في القانوف بتخويؿ مف الوزير

ىذا بالنسبة الى  السمطات المكمفة بمنح او تسميـ جواز السفر , اما بالسبة الى سحب 
 اف بعد,  بذلؾ القياـ جية اي يخوؿ ولـ حصراً  الوزير لسمطة متروؾ االمر الجواز فيذا

,  والخارجي الداخمي الدولة بأمف الماسة الجرائـ او االرىابية بالجرائـ الفرد ادانة يثبت
 او,  العراؽ داخؿ كاف اف ,بات قضائي حكـ بموجب السجف في الفرد يودع اف عمى
 اتخاذ لحيف الخارج في كاف اذا(44) العراؽ الى عودتو تسييؿ اجؿ مف سفر وثيقة منحو

 .بحقة القانونية االجراءات
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العراقييف فمـ يغفؿ المشرع عف تنظيـ حركتيـ وتنقميـ داخؿ البمد , اذ كفميا ليـ اما غير 
بأرقى صور الحماية , اال وىي منحيـ الجواز العراقي بأمر مف رئيس مجمس الوزراء , 
مف اجؿ تمكينيـ مف ممارسة اعماليـ واوضاعيـ الحياتية بيسر وسيولة دونما حرماف 

صًا اذا كانوا مف االفراد العادييف الذيف ال يممكوف اي او سمب لحرياتيـ وتقييدىـ خصو 
مناصب  او حتى نشاطات اقتصادية , الف حرمانيـ مف حرية التنقؿ والسفر قد يؤدي 
بيـ الى مخاطر حياتية فقد يكونوا بحاجة الى السفر ألجؿ العالج او لغرض الدراسة 

مف ممارستيا ,اال اف ذلؾ وغيرىا الكثير مف حاالت وصور التنقؿ التي البد ألي فرد 
التنظيـ والمنح ال يكوف مؤبدًا وعمى وجو الدواـ , فقد تقع منيـ افعاؿ او تصرفات تخؿ 
باألمف او تنتيؾ سيادة الدولة , او تضر باألفراد , فتمجأ السمطات حينيا الى سحب 

 .(45)جواز السفر بأمر مف رئيس مجمس الوزراء وبموافقة المجمس
مسألة أتالؼ وفقد الجواز بغاية التفصيؿ ابتداًء مف تسجيؿ االخبار كما نظـ القانوف 

بالفقد , والذي يقدـ مف الفرد )العراقي( الذي فقد او ُأتمؼ جواز سفره داخؿ العراؽ , الى 
مديرية الجوازات او احدى دوائرىا في المحافظات , في حاؿ كاف الفقد او االتالؼ 

ج العراؽ فأف تسجيؿ االخبار يتـ اماـ الموظؼ داخؿ العراؽ , اما اذا حصؿ ذلؾ خار 
المختص, الذي منحو القانوف صالحية التحقيؽ االبتدائي مع مف اتمؼ او فقد جواز 
سفره , عمى اف يرسؿ نتائج التحقيؽ تمؾ الى السمطات لغرض اتخاذ االجراءات 

دير العاـ او مف , وعند ابطاؿ الجوازات التالفة او المفقودة يمنح الم(46) القانونية بذلؾ
( مائتاف وخمسوف 251111يخولو جوازات سفر جديده بعد دفع مبمغ الغرامة وقدره )

الؼ دينار عراقي او ما يعادليا بالعمالت االجنبية, اذا كاف الفقد لممرة االولى سواء 
حصؿ داخؿ العراؽ او خارجة ,لكف اذا كاف الفقد لممرة الثانية فيضاعؼ مبمغ الغرامة 

ف دينار عمى اف يمنح الفرد جواز مرور لتسييؿ عودتو الى العراؽ واتخاذ الى مميو 
ي ىذه الحالة يقتصر عمى ف,ونعتقد اف تشديد مبمغ الغرامة  (47)االجراءات القانونية بذلؾ

 العراقي الذي يفقد جواز سفره لممرة الثانية وىو خارج العراؽ .
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ؿ جواز السفر واناطيا لممدير العاـ كما لـ يغفؿ القانوف ايضًا عف مسالة ابداؿ وابطا
/ اواًل( مف قانوف 12لدائرة الجوازات بعد اف عرض لحاالت االبطاؿ في المادة)

 -الجوازات سالؼ الذكر وحددىا بأآلتي :
 اذا ثبت تخمي العراقي عف جنسيتو او تـ سحبيا منو .-1
 فقداف الجواز بعد تعمـ اوصافو الى الجيات المختصة .-2
 دة نفاذ الجواز او استنفاذ صفحاتو.انتياء م-3

وىذه الحاالت التي ذكرىا القانوف ىي حاالت حصرية ال يجوز بغيرىا ابطاؿ او ابداؿ 
جواز السفر , الذي كفؿ القانوف منحو لكؿ مواطف ميما كاف عمره , شريطة اف ال 

بأربعة يتمتع الفرد بأكثر مف نوع نافذ مف انواع جوازات السفر التي تنتيي صالحيتيا 
 اعواـ.

ومف المالحظ في شأف تنظيـ وثائؽ السفر بيف التشريع العراقي والمقارف انو رغـ كفالة 
حرية التنقؿ والسفر واطالقيا لألفراد اال انو نظميا بشرط  عدـ مغادرة البالد اال بعد 
الحصوؿ عمى جواز سفر او وثيقة سفر تثبت جميع بيانات الفرد , واناط تمؾ المسألة 

وزارة الداخمية ممثمة بمديرية الجوازات والدوائر التابعة ليا في المحافظات . وىذا الى 
 المسمؾ متبع في الدوؿ المقارنة .

اما مف ناحية انواع جوازات السفر فتشابو المشرع العراقي مع نظيره المصري في مسألة 
فقط بعد اف تحديدىا بأربعة انواع اال اف المشرع الجزائري اقتصر عمى ذكر ثالثة 

طالب بعض الفئات بوثائؽ اخرى غير الجواز , كما اولى اىتمامًا لولي القاصر 
ووصية في الموافقة عمى الحصوؿ عمى جواز السفر بعد اف اضاؼ المشرع العراقي 
والية محكمة االحواؿ الشخصية او محكمة المواد الشخصية في حاؿ عدـ وجود الولي 

 او الوصي.
ًا في مسألة سحب الجواز في حاؿ ارتكاب الجرائـ واالضرار بأمف كما شابو نظرائو ايض

 البمد والتعدي عمى سيادتو . 
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اما بشأف  االختالؼ فقد صدح في مسألة مدة صالحية الجواز التي حددىا المشرع 
, بينما نجد المشرع الجزائري رفع مدة الصالحية لكافة االعمار العراقي بأربعة اعواـ 

الى عشرة اعواـ بالنسبة لمبالغيف وخمسة اعواـ بالنسبة لمقّصر , كما اختمؼ ايضًا 
بمسألة منح غير العراقي المتواجد في العراؽ جواز سفر عراقي بأمر مف رئيس مجمس 

يمنح فرد مف دولة  الوزراء , وىذا االمر غير متبع في التشريعات المقارنة ,أذ كيؼ
اجنبية وثيقة او سند رسمي مف غير دولتو , ونعتقد اف المشرع العراقي في ىذا التوجو 
انما نظر بعيف االنسانية والعطؼ عمى اولئؾ الذيف يتواجدوف في العراؽ مف اجؿ 

داخؿ البالد في مأمف مف التعدي عمييـ مف قبؿ السمطات , بؿ انو في تسييؿ تنقميـ 
 قد وفر ليـ الحماية مف االعتقاؿ واالبعاد خارج البمد. ىذا التوجو

 -المنع مف السفر في القانوف العراقي:ضوابط  -ثانياً 
يقتضي منا في ىذا المجاؿ اف نبيف االساس القانوني لممنع مف السفر سواء , ثـ بياف 

 -:التشريعات المنظمة الصدارة , واآلتي
 -االساس القانوني لمنع السفر:-1

مقرار بمنع السفر اساس في القوانيف النافذة سواء ما يتعمؽ منيا بالدعوى المدنية أف ل   
او الجزائية , اي سواء كاف القرار بمنع السفر صادر بمناسبة النظر في الدعوى المدنية 
او الجزائية ففي كال الدعوييف البد اف يستند ىذا القرار عمى اساس الصداره , فعمى 

( 83يجد القرار المذكور سنده في قانوف المرافعات المدنية  رقـ )صعيد الدعوى المدنية 
,والذي نص عمى )لممدعي اف يستصدر قرارًا مف القضاء المستعجؿ بمنع  1969لسنة

المدعي عميو مف السفر اذا قامت لديو اسباب جدية يرجح معيا سفر المدعي عميو 
اف تكمؼ المدعي عميو باختيار بقصد الفرار مف الدعوى , ولممحكمة اذا ثبت لدييا ذلؾ 

مف ينوب عنو قانونًا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات , فاذا امتنع عف ذلؾ 
فمممحكمة اف تصدر قرارًا يمنعو مف السفر , بعد اف يقدـ المدعي كفالة لضماف ما 

,كما يجد سنده ايضًا في قانوف التنفيذ رقـ   (48)عسى اف يصيب المدعي مف ضرر(
, أذ نص عمى انو )اذا أثبت الدائف احتما فرار المديف وطمب اخذ 1981(لسنة 45)

كفالة بالديف , فمممنفذ العدؿ اذا اقتنع بصحة االدعاء اف يقرر الزاـ المديف بتقديـ كفالة 
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 (49)لعدؿ اف يقرر منع سفره (بالديف , فاذا رفض المديف تقديـ الكفالة , فعمى المنفذ ا
,ومعنى ذلؾ اف القرار بمنع السفر في الدعوى المدنية سنده واضح في كال القانونيف , 

خريف , ومنعو د حرية الشخص الذي بذمتو حقوؽ لألوبالتالي فأف المشرع قد سمح بتقيي
اما عمى صعيد الدعوى الجزائية التي  مف السفر حتى يستوفي الغير حقيـ منو .

موجبيا ُيمنع الفرد مف السفر, فأف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  رقـ ب
( منو والتي اوجبت حضور 145المعدؿ قد اوضح ذلؾ في المادة) 1971(لسنة23)

المتيـ في المحاكمات الوجاىية وال يغني حضور وكميو عنو , مما يتعيف معو منع فراره 
أف االساس القانوني لممنع مف السفر لي فابكؿ الوسائؿ ومف ذلؾ منع سفره , وبالت

ـ , ففي الجرائـ بموجب القانوف المذكور يختمؼ بحسب عقوبة الجريمة المسندة لممتي
مف  استثناءً عداـ فأف القرار بمنع السفر يكوف الزاميًا بحسب النص )ألاالمعاقب عمييا ب

بجريمة عقوبتيا  حكـ الفقرة )ج( مف ىذه المادة , اذا تبيف بنتيجة التبميغ اف المتيـ
قامتو اف أاالعداـ ىارب , فيوضع أمر القبض الصادر عميو لمدة ستة اشير في محؿ 

كاف معمومًا وفي لوحة اعالنات كؿ مف المحكمة التي اصدرتو ومركز الشرطة الذي 
يتولى التحقيؽ في القضية , وتقرر المحكمة منع سفره وحجز اموالو المنقولة وغير 

الى تقديـ نفسو الييا او الى اي مركز لمشرطة وتحدد موعدٍا المنقولة , وتدعوه 
لمحاكمتو يمي اكماؿ االجراءات المتقدمة بمدة ال تقؿ عف شيريف ,وتشعر الجيات ذات 

, اما الجرائـ المعاقب عمييا بالعقوبات االخرى , كالسجف المؤبد او  (51)العالقة بذلؾ(
صدار القرار بمنع السفر يكوف اختياريًا , المؤقت او بالحبس الشديد او البسيط , فأف ا

اذ ال يوجد نص ُيمـز بذلؾ, اما بشأف المتيـ اليارب والذي ال تكوف عقوبتو االعداـ , 
فرغـ عدـ تنظيـ ذلؾ في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية اال انو يطبؽ في تمؾ الحالة 

القانوف ىو المرجع لكؿ النصوص الواردة في قانوف المرافعات المدنية باعتبار اف ىذا 
   الحاالت التي لـ تنظـ .

 -التشريعات المنظمة لمنع السفر:-2
ىو ابرز القوانيف التي تنظـ الحالي , 2115لسنة(32لما كاف  قانوف الجوازات رقـ )  

حرية التنقؿ  ,فأف المنع مف السفر البد اف يكوف بموجبو ,أذ  اكد عمى عدـ جواز 
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لمدير االمف العاـ او مف يخولو مغادرة البمد اال لمف يحمؿ جواز السفر . كما اجاز 
سباب استثنائية , اف ال يأذف لمشخص بمغادرة مور تتعمؽ بمصمحة العدؿ او ألأل

اؽ, كما اجاز لمممنوع مف السفر الطعف بالقرار الصادر بحقو اماـ محكمة القضاء العر 
 .(51)االداري

دارة فرض القيود عمى حؽ التنقؿ والسفر قانوف لألاما القوانيف االخرى التي سمحت  
المعدؿ , حيث اجاز لمسمطة المالية اذا  1982( لسنة 113ضريبة الدخؿ النافذ رقـ )

الشخاص يحاوؿ السفر الى خارج العراؽ ليؤخر الضريبة المفروضة اقتنعت بأف احد ا
عميو , او التي تفرض عميو اصالة او نيابة كميا او جزء منيا , فميا اف تطمب مف 

, وبالرغـ مف اف المشرع لـ يبيف كيؼ تبني السمطة  (52)السمطات المختصة منع سفره 
فع الضريبة , اال انيا حره في تكويف المالية قناعتيا بأف المكمؼ يحاوؿ السفر ليؤخر د

قناعتيا بما يتوفر ليا مف معمومات وبيانات تؤكد ذلؾ .كما فرض ذات القانوف قيودًا 
عمى وسائؿ النقؿ البرية والبحرية عمى اختالؼ انواعيا ومنعيا مف السفر خارج العراؽ 

 .(53), اذا تأخر اصحابيا او مستأجروىا او مف ينوب عنيـ بدفع الضريبة 
الذي اجاز  1969(لسنة83ومف التشريعات االخرى كذلؾ قانوف المرافعات رقـ ) 

لممدعي اف يستصدر قرارًا مف القضاء المختص يمنع المدعي عميو مف السفر اذا ما 
ختيار مف ينوب عنو حتى اعي عميو بدجديو يرجح معيا سفر المقامت لديو اسباب 

تصدر قرارًا تمنعو مف السفر بعد اف يقدـ  تكتسب الدعوى درجة البتات , فمممحكمة اف
 . (54)المعي كفالة  لضماف ما قد يصيب المدعي عميو مف ضرر

اما عف الجية مّصدرة القرار فالبد اف تكوف جية قضائية مختصة , مثمما قضت بذلؾ  
محكمة التمييز في احد احكاميا )اف القرار المتخذ مف المميز بصفتو منفذ عدؿ 

حكاـ القانوف , حيث اف ية بمنع المدعي مف السفر مخالؼ ألالحكوم لتحصيؿ الديوف
  .  (55)قرار منع السفر يجب اف يصدر مف جية قضائية مختصة قانونًا بأصداره (

اما بخصوص الطعف بقرار منع السفر , فالقانوف العراقي لـ يختمؼ عف نظرائو في تمؾ 
لؾ بأف سمح لكؿ ممنوع مف السفر المسألة , حيث اناطيا بجية القضاء االداري , وذ
 اف يطعف بقرار منعو اماـ محكمة القضاء االداري .
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 الثانيالمطمب 
 اجراءات االدارة في تنظيـ رخصة القيادة

ذكرنا سابقًا اف تدخؿ االدارة في تنظيـ حرية التنقؿ يشمؿ كافة اوجو تنقؿ االفراد     
جميع االحواؿ فأف عمى السمطات ,سواء كانوا مشاة او باستخداـ مركبات , وفي 

المختصة اف تتخذ مف الوسائؿ واالجراءات ما تكفؿ بو تمكيف الفرد مف ممارسة حريتو 
 عمى الوجو االكمؿ .

ولما كاف تنقؿ الفرد باستخداـ مركبتو قد يمحؽ ضررًا باآلخريف او بالمصمحة العامة , 
ىذه بالزامة بالحصوؿ عمى وثيقة لذا كاف مف واجب االدارة اف تتدخؿ بتقييد حرية الفرد 

تسمح لو بقيادة مركبتو , وىذه الوثيقة قد تختمؼ تسميتيا مف بمد الى آخر بحسب 
القانوف الذي ينظميا , فقد يطمؽ عمييا رخصة القيادة , او تصريح السياقة , او اجازة 

امميا السوؽ او القيادة , وميما اختمفت تسميتيا فيي عبارة عف وثيقة رسمية تسمح لح
بقيادة سيارة او شاحنة او حافمة او دراجة نارية, ولما كانت ىذه الوثيقة رسمية فكاف 
البد اف تصدر مف سمطة عامة وىي مديرية المرور التابعة لوزارة الداخمية ,ىذا مف 
جية , ومف جية اخرى فأف طريؽ الحصوؿ عمى ىذه الوثيقة يختمؼ  فيما بيف الدوؿ , 

بعد اجرائو اختبار او امتحاف القيادة, بينما البعض االخر  فالبعض يمنحيا لمشخص
يمنحيا لمفرد قبؿ البدء بتعمـ القيادة , كما اف ليذه الوثيقة العديد مف االقساـ تحدد 

 بحسب نوع المركبة .
اما عف البيانات التي تحتوييا ىذه الوثيقة , فيي بصورة عامة تشتمؿ عمى اسـ 

ولده وتاريخ نفاذ االجازة ورقميا واسـ الجية المصدرة الشخص طالب الوثيقة وتاريخ ت
ليا ,كما تحتوي عمى صورة وتوقيع الشخص حامؿ الوثيقة باالضافة الى قسـ الوثيقة او 
الرخصة , كما اف ىناؾ بعض التفاصيؿ التي تتضمنيا الوثيقة  والتي قد تختمؼ مف 

مؼ عميو بيف الدوؿ , وىذا ما بمد الى اخر, كما اف اجراءات منح تمؾ الوثيقة ايضًا مخت
 -:سنبينو في االتي
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 االوؿالفرع 
 اجراءات تنظيـ رخصة القيادة في القانوف الجزائري

أف منح رخصة القيادة البد اف يتـ مف خالؿ اتباع ضوابط معينة تمارسيا االدارة    
 -لمنح تمؾ الرخصة او تقييدىا في احيافٍ  كثيرة , وىذا ما سنبينو في اآلتي:

 -ضوابط منح رخصة القيادة : -اوالً 
اف اطالؽ حرية تنقؿ االفراد بالمركبات ال يعني انيا غير خاضعو لمتنظيـ, سواء    

كاف ذلؾ التنظيـ مف قبؿ االدارة الخاصة بحركة المرور والسيارات ,او مف قبؿ جية 
فراد اخرى كالوالي او المحافظ , الف غاية كال الجيتيف ىي الحفاظ عمى ارواح اال

وحرياتيـ ,لذا فقد اصدر المشرع قانوف المرور والذي خضع لتعديالت عديده آخرىا 
المعدؿ والمتمـ, والذي عرؼ رخصة القيادة بأنيا  2117لسنة  5_17القانوف رقـ 

  (56)ترخيص اداري يؤىؿ حائزه لسياقة مركبة ذات محرؾ في المسالؾ المفتوحة لمحركة 
ف الترخيص بالسياقة البد اف يكوف صادرًا مف جية يتضح لنا مف ىذا التعريؼ بأ

االدارة ,فيبطؿ بناًء عمى ذلؾ كؿ ترخيص صادرًا عف غيرىا ,فمثاًل اذا حكـ القضاء 
اثناء نظر الدعوى بمنح ترخيص بالسياقة فال يعتد بذلؾ , لما يشكمو مف تجاوز عمى 

أمر بتعميؽ رخصة استعماؿ السمطة , لكف مف جانب اخر يحؽ لمجيات القضائية اف ت
 -:  (57)السياقة ولمدة ثالث سنوات اذا ارتكب سائؽ المركبة احدى المخالفات االتية 

 السياقة في حالة سكر.-
 سياقة مركبة تحت تأثير مواد او اعشاب مصنفة ضمف المخدرات.-
 جنحة الفرار.-
 مخالفة االحكاـ المتعمقة بتحديد السرعة .-
 ولة.عبور بعض الجسور محددة الحم-
استعماؿ اجيزة او اآلت مخصصة اما لمكشؼ عف المخالفات المتعمقة بالتشريع او -

التنظيـ المتعمؽ بحركة مرور السيارات ,و اما لمتشويش عمى سير االدوات المستعممة 
 لمعاينة تمؾ المخالفات.
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كذلؾ يالحظ عمى التعريؼ الذي اورده القانوف الجزائري اف ُرخص السياقة تنحصر 
لمركبات ذات المحرؾ , معتبرًا في الوقت ذاتو الشيادات المنصوص عمييا في عمى ا

التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات المحرؾ بمثابة رخصة سياقة في الحاالت 
التي ال تكوف فييا رخصة السياقة مطموبة جاعاًل مف تمؾ الشيادات دعامة تسمح 

 (58)لكتروني لتواكب التطورات التكنموجيةبتسجيؿ المعمومات التي يحتوييا الممؼ بشكؿ ا
,ولما كاف الترخيص مقتصرًا عمى المركبات ذات المحرؾ فيذا  يعني اف وسائؿ النقؿ 
االخرى ال تتطمب اي ترخيص كالعربات والدراجات اليوائية وغيرىا مف المركبات التي 

 ال تعمؿ بمحرؾ.
أف المشرع نص عمى ولما كاف حؽ الحصوؿ عمى الرخصة متاح لكؿ مواطف  , ف

استحداث المركز الوطني لرخص السياقة والذي يتكفؿ بتأطير نشاطات تعميـ السياقة 
, والتي تبدأ  (59)وتنظيـ االمتحانات الخاصة بمنح الرخص وغيرىا مف االجراءات 

بتقديـ طمب مف المعني الى دائرة او قسـ المرور في المدينة معززًا طمبو بالوثائؽ 
 (61)الشخصية الثبوتية , ويخضع المتحاف اجتياز القيادة واالختبارات النظرية والتطبيقية 

الف المشرع كاف قد أخذ بنظاـ الفترة االختبارية , رغـ انو ىذا غير معموؿ بو في ,
 (61)ؿ المقارنة , يقـو عمى تحديد فترة سنتيف يخضع خالليا كؿ حائز جديد لمرخصةالدو 

, ونعتقد بصدد ذلؾ اف المشرع اخذ بيذا النظاـ وتحديد المدة بسنتيف ألنو لـ يشترط 
سنًا معينو لمحصوؿ عمى رخصة السياقة رغـ انو اشترط لسف البموغ تماـ التاسعة عشر 

 ط ذلؾ فيما يتعمؽ بأكتساب رخصة السياقة .مف العمر , اال انو لـ يشتر 
, القميمة حسب ما يعتقد الباحثكما تفرد المشرع الجزائري بأخذه بنظاـ الرخص بالنقاط 

والذي يقوـ عمى تخصيص رصيد نيائي مف النقاط يحدد بأربعة وعشريف نقطة يتـ 
يتـ سحب تخفيضيا بقوة القانوف في حاؿ ما اذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة , كما 

النقاط في حاؿ عدـ دفع الغرامات الجزافية المطابقة ألحدى المخالفات المنصوص 
عمييا في القانوف  ,وىذه النقاط تمنح لكؿ سائؽ حائز عمى رخصة قيادة مطابقة 
لمركبتو , اما اذا كاف السائؽ خالؿ الفترة االختبارية , فقد منحو القانوف رصيد أولي مف 

ذا اضاع صاحب الرخصة تمؾ النقاط او فقدىا فنو افعشر نقطة ,  ثنتيابالنقاط  محدد 
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, وفي حالة  (62)ممـز بمتابعة تكويف عمى نفقتو الخاصة السترجاع النقاط الضائعة 
ارتكاب مخالفة تؤدي الى سحب النقاط , يحدد لو رصيد نيائي ُيقدر بأربعة وعشريف 

 نقطة .
يارية و بيداغواجية ييدؼ الى جعؿ والمقصود بنظاـ الرخص بالنقاط انو اداة مع

السائقيف يتحمموف مسؤولية تجاه مخالفتيـ لقواعد حركة المرور مف خالؿ نظاـ تسيير 
النقاط المخصصة لكؿ حائز رخصة سياقة   ,كما اوضح القانوف بأف رخصة الساقة 
عامة ال تقيدىا حدود منطقة معينة وانما يستطيع اف يجوب السائؽ بمركبتو جميع 

اء البالد , وىذا ما يعرض تمؾ الرخصة الى االلغاء او التعميؽ او اعدـ الصالحية انح
 . (63)احيانًا 

ذا كانت الرخصة معمقة فيتـ استرجاع النقاط مف طرؼ حائز الرخصة بعد دفع اف
الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة الخاصة بقواعد حركة المرور ويكوف االسترجاع 

 -: (64)كاالتي
 في حالة ما اذا لـ يرتكب المعني اية مخالفة اخرى خالؿ مدة معينة.-
 او بعد متابعة تكويف عمى نفقتو الخاصة.-

اما في حالة نفاذ كؿ النقاط فتمغى رخصة السياقة , اي تعد غير صالحة تمقائيًا , فنظـ 
ب الى القانوف ىذا االمر بأف سمح لممعني اعادة رخصة سياقتو الممغاة بعد التقدـ بطم

المصالح المؤىمة في وزارة الداخمية والتابعة لقسـ المرور دوف تحديد مدة بيف الغاء 
التقدـ بالطمب حتى في اليـو  يستطيعالمعني  ة والتقدـ بالطمب , مما يعني افالرخص

الرخصة شريطة اف يكوف ىذا االلغاء لممرة االولى , اما اذا كاف االلغاء  التالي اللغاء
لمرة اخرى فحدد القانوف مدة ستة اشير تبدأ مف تاريخ اعادة الرخصة مف المصالح 
المؤىمة عمى اف يتقدـ المعني بطمب الحصوؿ عمى رخصة جديدة , وحينيا يخضع 

ي حاؿ ما اذا كانت رخصتو محؿ عدـ لمفترة االختبارية وُيرفع ىذا االجؿ الى سنة ف
سنوات , وفي جميع االحواؿ ال يحؽ لممعني اف يتقدـ  5صالحية مرتيف خالؿ فترة 

 .(65)بطمب الحصوؿ عمى رخصة سياقة جديدة اذا كانت رخصتو محؿ منع 
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( سالفة الذكر ,مف وضع 62اما سحب النقاط فيكوف بحسب ما اشارت اليو المادة )
السياقة عمى مستوى وزارة الداخمية , وحددت ىذه المادة طرؽ بطاقة وطنية لرخص 

سحب النقاط لمخالفات الدرجة االولى نقطة واحدة , ونقطتاف لمخالفات الدرجة الثانية , 
واربعة نقاط لمخالفات الدرجة الثالثة , وستة نقاط لمخالفات الدرجة الرابعة , وعشرة 

تـ سحب نقطتيف تمقائيًا في حاؿ عدـ دفع نقاط بالنسبة لمجنح , وفي جميع االحواؿ ي
 ( يـو مف تاريخ معاينة المخالفة .45الغرامة الجزافية بعد مرور )

غني عف الذكر اف قانوف المرور لـ يغفؿ عف ذكر العقوبات , فقد تنوعت تمؾ 
العقوبات بحسب جسامة الفعؿ المرتكب , ففي حاؿ عدـ دفع الغرامة يعاقب السائؽ اما 

السياقة او الغائيا او حتى المنع مف استحصاليا مجددًا ,فعقوبة عدـ بسحب رخصة 
دفع الغرامة ىي سحب النقاط وىذا يترتب عميو تعميؽ رخصة السياقة في حاؿ كاف عدـ 
الدفع لممرة االولى , اما اذا تكرر ارتكاب الفعؿ فتمغى الرخصة , كما تمغى ايضًا في 

ؿ الفترة االختبارية, وحينيا تصدر الجيات حاؿ ارتكاب المخالفة مف قبؿ السائؽ خال
القضائية قرارًا بالغاء رخصة السياقة , باالضافة الى العقوبات الجزائية االخرى المثبتة 

, في حاؿ كاف مرتكب المخالفة يقود سيارة مطابقة لصنؼ الرخصة  (66)في القانوف 
ستة اشير الى سنة الممنوحة ليا , اما في حالة العكس مف ذلؾ فيعاقب بالحبس مف 

(د.ج , وعالوًة عمى ذلؾ فقد 51,111(د.ج الى )21,111وبغرامة قدرىا يتراوح بيف )
ُيمنع مف الحصوؿ عمى رخصة سياقة بالنسبة حتى لألصناؼ االخرى غير التي 

 ُسحبت منيا الرخصة ولمدة سنة   .
مع مالحظة انو  مما يعني انو يحؽ لمسائؽ التقدـ بطمب جديد بعد انتياء المدة المحددة

في ىذه الحالة يخضع لذات االجراءات السابقة الف المنع ىنا مؤقت بفترة محددة دوف 
 اف يكوف مؤبدًا.

لكف اذا ترتب عمى المخالفة المرتكبة جرح او قتؿ خطأ تعرض لو احد الراجميف  فتحكـ 
ؿ الجيات القضائية حينيا بالغاء رخصة السياقة ومنع مرتكب المخالفة مف الحصو 

 عمييا نيائيًا .
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نستطيع مما تقدـ اف نشيد بدور المشرع الجزائري الذي نظـ مسألة رخصة السياقة 
بشكؿ يمنع السائؽ مف ارتكاب المخالفة مف جية وحماية ارواح االخريف مف جية 
اخرى الف الطريؽ ىو ممؾ الجميع لمراجؿ والراكب , وبالتالي فال يجوز اف يصدر 

ح الرخصة دوف اف يجـر االفعاؿ الماسة بحياة االخريف قانوف ينظـ اجراءات من
وحرياتيـ , لكف في الوقت ذاتو نجد اف المشرع ذكر عدة اصناؼ مف الرخص دوـ اف 
يحدد ما ينطبؽ منيا عمى النقؿ الخاص او االجرة او غيرىا مف اصناؼ المركبات , 

  .  (67)وفي ذلؾ المسمؾ تفرد لـ يشيد لو نظير في القوانيف المقارنة
 -القيود بموجب قانوف المرور:-ثانياً 

, فبأالضافة  16/2/2117( المؤرخ في 17-5اما قانوف المرور الجزائري ذي الرقـ )
الى كونو اوجب عمى كؿ سائؽ اف يحوز رخصة قيادة ,فأنو خصص لتمؾ الرخصة 

نقطة يتـ تخفيضيا او سحبيا في حاؿ ارتكب السائؽ  24عددًا مف النقاط تمثؿ ب 
,وىناؾ العديد مف المخالفات التي ذكرىا القانوف حيث اف غاية ىذا القانوف (68) الفةمخ

ىي تنظيـ حركة التنقؿ بشكٍؿ عادؿ وآمف لجميع المواطنيف وتجدر االشارة الى اف 
القرارات التي تصدر استنادًا الى قانوف المرور او غيره والتي تمس بحرية االفراد في 

يمية داخمية غرضيا المحافظة عمى االمف العاـ وسالمة التنقؿ ىي ذات طبيعة تنظ
االرواح , وىذا مصداقًا لما قضت بو محكمة القضاء االداري في احد احكاميا 
بالقوؿ.....) تنظيـ المرور لمقرارات التي تصدر في شأنو مف القرارات التنظيمية التي 

رواح والمحافظة عمى تصدرىا السمطة المشرفة عمى اعماؿ البوليس في سبيؿ صيانة اال
االمف العاـ وىي اذ تقدر مناسبة اصدار تمؾ القرارات في الوقت المالئـ ليذا االصدار 
انما تترخص في ذلؾ بما ال معقب عمييا في ىذا الشأف مف ىذه المحكمة طالما قد 

 . (69)(خمت تمؾ القرارات مف اساءة استعماؿ السمطة
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 الثانيالفرع 
 القيادة في القانوف العراؽاجراءات تنظيـ رخصة 

أف ممارسة االدارة لدورىا في تنظيـ تمؾ االجراءات يتطمب منيا اتباع ضوابط     
معينة تارًة تختص بمنح اجازة السوؽ , وتارًة اخرى تختص بالتقييد مف تمؾ االجازة , 

 -وىذا ما سنبينو في اآلتي:
 -ضوابط منح اجازة السوؽ : -اوالً 
( لسنة 8ؿ رقـ )ور في العراؽ لعدة تعديالت كاف اخرىا التعديخضع قانوف المر     

عرؼ اجازة السوؽ بانيا )وثيقة لقيادة مركبة يصدرىا ضابط االجازات  , والذي 2119
, والذي اشترط جممة اشتراطات عمى المتقدـ لحيازتيا ,  (71)وفؽ احكاـ ىذا القانوف (

بدًء مف االشتراطات العامة التي البد منيا لكؿ معاممة او مراجعة يجرييا الفرد في 
دوائر الدولة, والتي تتمثؿ بتقديـ طمب الى المديرية العامة لممرور في المحافظة التي 

ات الثبوتية وغيرىا مف الوثائؽ التي يسكنيا , مثبتًا فيو بياناتو الشخصية كالمستمسك
تثبت جنسيتو وبموغة السف القانونية التي حددىا المشرع الكتساب أجازة السياقة ,عمى 
اف يخضع المتقدـ الختبار القيادة العممي والنظري واف يجتاز ىذا االختبار بنجاح اماـ 

رور, مع لجنة تشكؿ ليذا الغرض , والتي تتشكؿ مف ضباط التسجيؿ في قسـ الم
اخضاع المتقدـ لمفحص النظري والمياقة الصحية , ويتـ كؿ ذلؾ بمقابؿ نقدي يدفعو 
طالب الرخص كرسوـ لخزينة الدولة مقابؿ الخدمة, اذا كاف المركبة تعود لممكة الخاص 
, اما اذا كانت عائدية المركبة الى دوائر الدولة والقطاع العاـ او لممنظمات والييئات 

ى موظفي البعثات الدبموماسية والقنصمية االجنبية في العراؽ , وكذلؾ الدولية او ال
المركبات التي تدخؿ العراؽ بجواز سفر العجالت )تريتؾ( او دفتر مرور وفؽ احكاـ 

, فأف المعامالت المتعمقة بيا جميعًا وكذلؾ  1984( لسنة 23قانوف الكمارؾ رقـ )
, الف   (71) 2112( لسنة 71بع رقـ )اجازات السوؽ تعفى مف احكاـ قانوف رسـ الطا

 ممكية ىذه االنواع مف المركبات ال تعود لالفراد وانما لمجية التابعة ليا .
ويعتقد الباحث في ىذا الصدد اف ىذا االمر محؿ نظر الف رخصة القيادة او اجازة 

لي فأف السوؽ كما يطمؽ عمييا في القانوف العراقي , ُتمنح لمسائؽ وليس لممركبة , وبالتا
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كؿ سائؽ مطالب بأف يحمؿ تمؾ االجازة ويقدميا لرجؿ المرور اذا طمبيا منو , بؿ اكثر 
مف ذلؾ اف المشرع منع اي فرد مف قيادة المركبة دوف اف يكوف حاصاًل عمى تمؾ 
الرخصة وال ييـ فيما اذا كانت عائدية المركبة لمفرد اـ لجية االخرى , فكاف االجدر 

عفاء مف رسـ الطابع عمى ما يتعمؽ بمعامالت التسجيؿ الخاصة بالمشرع اف يقصر اال
بالمركبة وليس االعفاء مف رسـ اجازة السوؽ , الف االجازة تكوف بأسـ الفرد يستطيع 

 اف يستعمميا لمركبتو الخاصة او لمعمؿ كسائؽ في المركبات التي ذكرناىا سابقًا.
شرط الخاصة بمنح اجازة السوؽ ىذا ما يتعمؽ بالشروط العامة لتقديـ الطمب اما ال

 -:  (72)فتتمثؿ بأالتي
 -اواًل_ شرط العمر :

 سنة لألجازات فئة )أ( و )د( لممعوقيف  وفئة )ىػ( لمصـ والبكـ )خاصة(. 18بموغ الػ-1
 سنة لالجازات فئتي )ب( و)و( . 21بموغ الػ-2
 سنة لالجازات فئة )ج(.25بموغ الػ-3
 ز(.سنة لالجازات فئة )16بموغ الػ-4

ثانيًا_ الئؽ صحيًا ونفسيًا بتقرير مف لجنة طبية مختصة تثبت لياقتو لمقيادة , مع جواز 
ذلؾ في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة الصقة تصحح النظر بما يجعمو 

 مطابقًا لمتطمبات المياقة الطبية.
 ور .ثالثًا_ اف يجتاز االختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمر 
 رابعًا_ اف يجتاز اختبار عممي بقيادة المركبة عمى وفؽ نوع االجازة .

 خامسًا_ اف يكوف غير ممنوع مف قيادة المركبات بموجب حكـ قضائي.
وبعد تحقؽ الشروط اعاله يمنح المتقدـ اجازة السياقة مف اجؿ ممارسة حرية التنقؿ 

  (73) واحد آفٍ  في سوؽ اجازة مف اكثر الفرد منح يجوز ال انو مالحظة مع والتجوؿ بيا
 لياقة مف المرور قسـ يتأكد اف بعد لمتجديد قابمة سنوات عشر االجازة مدة وتكوف, 

 ُيمنح اف عمى,  لممركبة قيادتو مف قانوني مانع وجود وعدـ صحياً  االجازة صاحب
 التجديد بإجراءات القياـ لغرض مدتيا انتياء تاريخ مف(  يوـ 31) ميمة التجديد طالب

(74)  . 
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ىذا بالنسبة لمعراقي , اما غيره فيمنح اجازة سياقة فئة )أ( بعد اف تتوفر فيو ذات 
( سالفة الذكر ,باالضافة الى اف القانوف 21الشروط المنصوص عمييا في المادة )

 , وطبقًا لمبدأ المعاممة بالمثؿ.  (75)اشترط عمى االجنبي اف تكوف اقامتو مشروعة 
لقوؿ اف منح االجازة ىو وثيقة صادرة مف جية ادارية , وبالتالي  تخضع ومف نافمة ا

لممنع او االبطاؿ في حاالت معينو حددىا القانوف ,  كفقد السائؽ احد شروط المنح 
, وىذا االمر لـ ينظمو  (76)مف القانوف (21الواردة في البنديف )ثانيًا وخامسًا مف المادة 

 تالي يعتبر نتيجة طبيعية تترتب عمى فقد الشروط .القانوف في فصؿ العقوبات وبال
اما قيادة المركبة بأجازة سوؽ غير مختصة بيا , وعدـ حمؿ اجازة السوؽ مع اوراؽ 
المركبة واالمتناع عف تقديميا اذا طمبيا شرطي المرور, وغيرىا مف المخالفات التي 

محكمة بناًء عمى طمب , ولم  (77)(دينار51,111يعاقب عمييا السائؽ بغرامة تقدر بػ)
ضابط المرور سحب اجازة السياقة مف السائؽ المخالؼ , ويكوف السحب لمدة ال تزيد 

  (78)يـو (في حاؿ العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عمييا في القانوف 91عمى )
لكف مف جانب اخر منح القانوف السائؽ حؽ االعتراض عمى قرار المخالفة قبؿ اف 

الى المحكمة , ويكوف ذلؾ عف طريؽ تشكيؿ لجنة في مديرية المرور يصؿ االمر 
 المختصة تسمى )لجنة البت في االعتراضات ( تتألؼ مف :

 مدير وحدة الشؤوف القانونية في مديرية المرور المختصة_ رئيسًا .-أ
 ضابط أمف االفراد _عضوًا.-ب
 ضابط مف شعبة التدقيؽ _عضوًا .-ج

( مف تا15محدد مدة ) ريخ قرار الحكـ مف اجؿ البت في قرار االعتراض , ولمجنة يـو
 . (79)اما تعديؿ القرار او الغائو او المصادقة عميو , ويكوف قرارىا نيائي

كما شدد القانوف العقوبات المفروضة عمى مف يقود مركبتو مف غير حمؿ اجازة سوؽ 
تقؿ عف شير وال  الاو بأجازة سوؽ مسحوبة او ممغاة , بأف جعؿ العقوبة الحبس مدة 

تزيد عمى ثالثة اشير او بغرامة مقدارىا مائتي الؼ دينار ,مع حجز المركبة , اما اذا 
سمح السائؽ لشخص آخر بقيادة مركبتو ,دوف اف يكوف االخير مرخصًا لو بالقيادة , 
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(مئة الؼ  111,111عف ) فيعاقب السائؽ بالحبس بذات المدة اعاله او بغرامة التقؿ
 ( مئة وخمسوف الؼ دينار او بكمتا العقوبتيف . 151,111دينار وال تزيد عف )

ومف نافمة القوؿ فأف المشرع العراقي ساير نظيره الجزائري فيما يتعمؽ بتخصيص نقاط 
( نقطة ُيخصـ منيا حسب نوع 1111لكؿ شخص حائز عمى اجازة السياقة , وتقدر بػ)

ورية وذلؾ ببياف تصدره وزارة الداخمية , ويترتب عمى استنفاذ تمؾ النقاط  الجريمة والمر 
أشير( ويعاد لو الرصيد بعد انتياء تمؾ المدة , وبعد استنفاذ  6سحب االجازة مدة )

المدة الالحقة تسحب االجازة لمدة سنة , ويتكرر االمر ىذا كمما تسحب االجازة الى حد 
 .(81) الخمس سنوات ثـ تمغى االجازة

وفي ىذا الصدد يعتقد الباحث اف تنظيـ المشرع لرخصة السياقة كاف عمى مستوى جيد 
مقارنة بالدوؿ المقارنة  خصوصًا بعد اصدر التعميمات الخاصة بمنح اجازة السوؽ رقـ 

والتي احتوت عمى جدوؿ النواع االجازات والفئات المسموح ليا قيادة  2121( لسنة 6)
ىذه التعميمات يجد انيا كانت االكثر حماية لحريات االفراد  المركبات ,والمتمعف في

وحقوقيـ اذ انيا شممت فئات الصـ والبكـ بقيادة انواع معينو مف المركبات ذات 
المواصفات التي تتالئـ مع امكانياتيـ ولياقتيـ الصحية , وىذا مدعاة الى الثناء والمدح 

رسة حقيا , لكف مف جانب آخر يعاب لممشرع الحترامو كؿ الفئات وعدـ منعيا مف مما
( عامًا مف العمر اف تقود دراجات وتتجوؿ 16عمى المشرع سماحو لفئات عمرية في الػ)

بيا في الشارع رغـ انيا تحمؿ رخصة لمقيادة او اجازة السوؽ , لكننا نعتقد اف ىذه الفئة 
عييـ او  ال تعي خطورة التنقؿ في الدراجات وتكوف عرضة لمحوادث سواء التي تقع

التي يكونوا ىـ سببًا في ارتكابيا , وعميو نقترح عمى المشرع اف ال يأذف لتمؾ الفئات 
( مف العمر بحمؿ اجازة السوؽ وقيادة المركبات 18بالقيادة واف يسمح لمف يتجاوز الػ)

   والدرجات , وىو سف البموغ الطبيعي والمحدد بموجب القانوف المدني   .
 -قانوف المرور: القيود بموجب-ثانياً 
لما كانت حرية التنقؿ تسمح لمفرد بأف يتنقؿ مف مكاف الى آخر داخؿ بمده , فأف     

ىذه الحرية يجب اف تتاح لمجميع وتنظـ بشكؿ ال يتعارض مع مصالح االفراد تعارضًا 
مف شأنو اف يجعؿ ىذا االستعماؿ مستحياًل , فالفرد اذا ُابيح لو التنقؿ سيرًا عمى االقداـ 
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فأف ىذه الحرية يجب اف تنظـ بقوانيف خاصو ليذا الغرض وكذلؾ الحاؿ فيما لو تنقؿ 
ويعد قانوف المرور ىو المنظـ لحركة المشاة والمركبات حيث ,(81) بواسطة سيارتو

يتناوؿ بالتنظيـ والتقييد جانبًا مف الحرية الشخصية المكفولة بالدستور والتي تتمثؿ 
 ,( 82) و المتعمؽ بحرية االفراد في استعماؿ الطرؽ العامةبحرية التنقؿ وىذا الجانب ى

كما ييدؼ ىذا القانوف الى مواجية مشكالت المرور بعناصرىا الثالثة وىي السائؽ 
,السيارة , الطريؽ, وبما اف ىذه العناصر مجتمعة تعني الحركة فأنيا في كثير مف 

المشرع العراقي عند اصداره النيج اتبعو  ىذااالحياف تالحقيا سرعة فرض العقوبة , و 
بؿ االكثر مف ذلؾ انو فرض عقوبات عمى كؿ مف  2119( لسنة 8قانوف المرور رقـ )

يقود مركبتو بأىماؿ او رعونو, مبتغيًا مف ذلؾ تقييد حرية تنقؿ المركبات حفاظًا عمى 
 (83)اما تعميؽ )سحب اجازة السوؽ (التي تنص عمى صالحية المحكمة  ارواح االفراد.

بالحكـ عمى المداف بالجرائـ المخمة بمخالفة القوانيف المرورية والتعميمات بسحب رخصة 
الحكـ  باالدانة وفؽ احكاـ ىذا القانوف اف  القيادة , أذ ورد "يجوز لممكمة عند اصدار

تقرر سحب اجازة السوؽ مف المحكوـ لمدة ال تقؿ عف سنة وال تزيد عمى ثالث سنوات 
غير المجاز بقيادة بقيادة المركبة مف الحصوؿ عمى اجازة السوؽ  وليا حرماف المحكوـ

لمدة ثالث سنوات اعتبارًا مف تاريخ انتياء مدة الحبس , او مف تاريخ الحكـ بالغرامة 
"(84 ).   

 الخاتمة:
وفي ختاـ ىذا البحث فقد توصؿ الباحث الى جممة مف النتائج والمقترحات نوجزىا 

 -باآلتي:
 -: النتائج -اوالً 

أف كفالة الدستور لمحؽ في التنقؿ والسفر ىي االساس في منح كؿ فرد جواز  -1
سفر لالغراض التي يبتغييا , وعميو ال يجوز منع االفراد مف الحصوؿ عمى 

تمؾ الوثيقة ألي سبٍب كاف , واف كاف القيد عمى ذلؾ يتمثؿ بالمنع مف السفر 
 وليس بالحصوؿ عمى جواز السفر .
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السفر كثيرة ومتشعبة في القوانيف كاًل حسب تنظيمو ألمور اف مجاالت منع  -2
االفراد وشؤونيـ بالسفر , وىذا التنوع في تمؾ االسباب وبعثرتيا في القوانيف قد 
يمقي بضاللو عمى عمؿ االدارة عند اصدار قرارىا بالمنع وما يستتبعو ذلؾ مف 

 اجراءات قضائية معقدة .
مغايرًا فيما يتعمؽ بمسألة منح اجازة السوؽ , ولـ اتخذ المشرع العراقي موقفًا  -3

عامًا مف حمؿ اجازة  16يكف موفقًا بذلؾ حينما سمح حتى لفئات عمرية تبمغ الػ
 السوؽ وقيادة المركبات بمختمؼ انواعيا .

اف تحديد المشرع مدة عشر سنوات ألجازة السوؽ امر محؿ نظر كوف المشرع  -4
, وىذه حب االجازة او الغائيا او تعميقيا قد حدد الحاالت التي يجوز فييا س

  االجراءات تمارس فيما اذا كانت االجازة مؤبدة وليست محددة بمدة معينة .
 -المقترحات: -ثانياً 

( مف ضوابط منح جواز 9و8نقترح عمى المشرع العراقي تعديؿ الفقرتيف ) -1
ات بشأف تنقؿ السفر لممرأة العراقية والتعميمات التي تصدرىا دائرة شؤوف الجواز 

( 41الى 12االناث مف عمر)  المرأة وسفرىا ليكوف النص كاآلتي)يمنع سفر
 سنة بالنسبة لمباكرات والمطمقات اال برفقة ولي االمر او المسؤوؿ عنيا قانونًا(.

اف تكوف اسباب المنع مف السفر واضحة وصريحة واف تنظـ بشكؿ قوائـ تعمـ  -2
يسيؿ عمى االدارة اصدار امر المنع بعد  عمى المطارات والمنافذ الحدودية كي

 اف يزود القائـ بذلؾ ببيانات كافة عف السافريف .
نقترح عمى المشرع العراقي اف يحذو حذو نظيره الجزائري بعدـ منح اجازة  -3

السوؽ اال لالشخاص البالغيف , واف يدخؿ بعض التعديالت عمى التعميمات 
, خاصًة فيما يتعمؽ بسف  2121( لسنة 6الخاصة بمنح اجازة السوؽ رقـ )

 عامًا. 18المتقدـ لمحصوؿ عمى اجازة السوؽ وجعميا 
نقترح عمى المشرع العراقي عدـ تحديد مدة معينة الجازة السوؽ وجعميا مؤبدة ,  -4

, أذ قد يغير الفرد نوع مركبتو بيف واف يكوف التحديد بالنسبة الى اجازة المركبة 
 فترٍة واخرى وليس اجازة السوؽ.
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 -اليوامش:
عبارة عف جواز سفر ورقي يحتوي عمى معمومات حيوية -جواز السفر االلكتروني:-1

يمكف استخداميا لمصادقة ىوية المسافريف , والذي يستخدـ بتقنية بطاقة ذكية تشتمؿ 
عمى شريحة معالج دقيؽ وىوائي )لكؿ مف الطاقة لمشريحة واالتصاؿ ( تكوف في 

 في وسط جواز السفر االلكتروني. الغالؼ االمامي او الخمفي او
,تاريخ الزيارة  www.wekebeda.comمقاؿ منشور عمى موقع ويكيبيديا -2

15/5/2122. 
 24الخاص بوثائؽ التنقؿ والسفر , المؤرخ في  3_14( مف القانوف رقـ 6المادة )-3

 . 2114فبراير 
 24المتعمؽ بوثائؽ التنقؿ والسفر, المؤرخ في  3_14وف رقـ ( مف القان4المادة )-4

 . 2114فبراير 
 ( مف القانوف اعاله.3المادة )-5
 ( مف القانوف اعاله.11المادة )-6
 ( مف القانوف اىاله.12المادة )-7
 ( مف القانوف اعاله.13المادة )-8
 ( مف القانوف عاله.9المادة )-9

 اعاله.( مف القانوف 8المادة ) 11
د. طارؽ حسف الباقوري ,دور الشرطة في حماية التنقؿ مع التطبيؽ عمى المنع -11

 . 188,ص 2116,بدوف ذكر دار النشر , القاىرة , 1مف السفر , ط
,دار  1د. محمد عثماف بشير , منع المديف مف السفر في الفقو االسالمي ,ط-12

 . 661,ص 1998النفائس , االردف , 
نزاؿ المساعيد , النظاـ القانوني لممنع مف السفر في التشريعات االردنية د. فرحاف -13

, 1,االصدار  19, بحث منشور في مجمة كمية الحقوؽ , جامعة النيريف ,المجمد 
 . 185,ص 2117

http://www.wekebeda.com/
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لعالمة زىير و د. فاتح الخالؼ , اختصاص القاضي االداري بالرقابة عمى  د.-14
قرار المنع مف السفر ) دراسة مقارنة بيف مصر والجزائر وفرنسا (,بحث منشور في 

 .665,ص 2121, 2,العدد  11مجمة االجتياد القضائي ,المجمد 
, 2111بريؿ ا 28( , مؤرخ في 61797 مجمس الدولة الجزائري , القرار رقـ )-15

, 11قضية )ط, ـ( ضد وزير الداخمية والجماعات المحمية , مجمة مجمس الدولة , العدد
 . 245,ص 2113

,  21/11/2119( مؤرخ في 152342مجمس الدولة الجزائري , القرار رقـ )-16
, 2113, 11قضية )ح, أ( ضد وزير الداخمية ,منشور في نشرة القضاة , العدد 

 .35ص
 11/11/1986( مؤرخ في 49331مى , الغرفة االدارية , قرار رقـ )المجمس االع-17

نقاًل عف د. لعالمة زىير ود. فاتح الخالؼ , مصدر سابؽ ,قضية ضد وزير الداخمية ,
 .675,ص
,قضية )ط,  2114نوفمبر  21( مؤرخ في 91782مجمس الدولة , القرار رقـ )-18

 2114, 12, مجمة المجمس ,العدد ـ( ضد وزير الداخمية والجماعات المحمية ومف معو
 . 271,ص
المتضمف التعديؿ الدستوري ,  6/3/2116( المؤرخ في 1_16القانوف رقـ )-19

, وىو ذات االمر الذي نصت عميو المادة 14منشور في الجريدة الرسمية , العدد
, اذ جاء فييا )ال يمكف تقييد ىذه الحقوؽ اال  2121( مف التعديؿ الدستوري 46/3)

 ة محددة وبموجب قرار معمؿ مف السمطة القضائية(.لمد
د. محمد مجيد العكيمي  ولمى عمي الظاىري , الحماية الدستورية لفكرة النظاـ -21

 .125, ص 2118المركز العربي لمنشر والتوزيع , القاىرة ,,1العاـ , ط
ء د.ماىر احمد ابو العينيف ,الحقوؽ والحريات العامة وحقوؽ االنساف في قضا-21

, المركز 1وافتاء مجمس الدولة وقضاء النقض والدستورية العميا ,الكتاب االوؿ ,ط
 .166, ص2113القومي لالصدارات القانونية , القاىرة ,

 . 1966( لسنة 155رقـ)( مف قانوف االجراءات الجزائية 119مكرر , 36المواد )-22
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الجنائية, بدوف دار نشر , بدوف د. عبد القادر القيوجي , دراسات في االجراءات -23
 .119,ص 2115مكاف النشر ,

 المتمـ لقانوف االجراءات الجزائية . 2_15( مف االمر رقـ 1مكرر36المادة )-24
د. فتحي والي , حوؿ المنع مف السفر في القانوف الكويتي , بحث منشور في -25

 .154, ص1977, جامعة الكويت , 2مجمة كمية الحقوؽ والشريعة , العدد
 المتعمؽ بالعقوبات . 6_23( مف القانوف رقـ 11البند 95المادة)-26
 .666د. لعالمة زىير و د. فاتح الخالؼ , مصدر سابؽ ,ص-27
 .154د. فتحي والي , مصدر سابؽ ,ص-28
 النافذ. 2115( لسنة 32/ سابعًا( مف قانوف الجوازات العراقي رقـ )1المادة )-29
 النافذ. 2115( لسنة 32قانوف الجوازات العراقي رقـ )/ اواًل ( مف 5المادة )-31
 .2114( مف ضوابط منح جواز سفر المرأة العراقية لسنة 8الفقرة )-31
 .2114( مف ضوابط منح جواز سفر المرأة العراقية لسنة 9الفقرة )-32
د.فائزة بابا فاف ,قانوف الجوازات وضوابط منح الجواز لممرأة العراقية , بحث -33

  www.gilgamish.org/vewartict.phgر في شبكة االنترنت عمى الموقع منشو 
 .2/4/2122,تاريخ الزيارة 

 النافذ. 2115( لسنة 32/اواًل/ج( مف قانوف الجوازات العراقي رقـ )3المادة )-34
 /اواًل( مف القانوف اعاله.2المادة )-35
 /ثانيًا( مف القانوف اعاله.3المادة )-36
 النافذ. 2115( لسنة 32/ ثامنًا( مف قانوف الجوازات العراقي رقـ )1المادة )-37
 النافذ. 2115( لسنة 32/ تاسعًا( مف قانوف الجوازات العراقي رقـ )1المادة )-38
 2121( لسنة2( مف تعميمات منح سمات الدخوؿ متعدد السفرات رقـ )1المادة )-39

 . 8/3/2121( في 4621العراقية , العدد) ,منشور في الوقائع
, 2121( لسنة2( مف تعميمات منح سمات الدخوؿ متعدد السفرات رقـ )2المادة )-41

 سبؽ ذكره.
 ( مف التعميمات اعاله.3المادة )-41

http://www.gilgamish.org/vewartict.phg
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 /عاشرًا( مف قانوف جوازات السفر العراقي , سبؽ ذكره.1المادة )-42
 /رابعًا( مف قانوف جوازات السفر العراقي , سبؽ ذكره.1)المادة -43
 / ثانيًا, ثالثًا( مف قانوف جوازات السفر العراقي , سبؽ ذكره.6المادة )-44
 ( مف قانوف جوازات السفر العراقي , سبؽ ذكره.7المادة )-45
 كره./ اواًل , ثانيًا, ثالثًا( مف قانوف جوازات السفر العراقي , سبؽ ذ9المادة )-46
 / اواًل , ثانيًا( مف قانوف جوازات السفر , سبؽ ذكره.11المادة )-47
 .1969( لسنة 83( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي رقـ )142المادة )-48
 .1981( لسنة 45( مف قانوف التنفيذ العراقي رقـ )31المادة )-49
 1971( لسنة 23)/د( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ 143المادة )-51

 المعدؿ .
 المعدؿ. 1971( لسنة 23( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )5المادة )-51
 النافذ. 1982( لسنة 113( مف قانوف ضريبة الدخؿ العراقي رقـ )51المادة )-52
 ( مف القانوف اعاله .51المادة )-53
 . 1969( لسنة 83قـ )( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي ر 142المادة )-54
 .2/6/2118(, منع سفر , مؤرخ في 368حكـ محكمة التمييز االتحادية , المرقـ)-55
 المعدؿ والمتمـ. 2117لسنة  5_17( مف قانوف المرور الجزائري , رقـ 2المادة )-56
المعدؿ  2117لسنة  5_17( مف قانوف المرور الجزائري , رقـ111المادة )-57

 والمتمـ.
 ( مف القانوف اعاله.2) المادة-58
 ( مف القانوف اعاله .61المادة )-59
 ( مف القانوف اعاله .55المادة )-61
 ( مف القانوف اعاله .2المادة )-61
 ( مف القانوف اعاله .8المادة )-62
 مكرر( مف القانوف اعاله .8المادة )-63
 ( مف القانوف اعاله .4مكرر62المادة )-64
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 القانوف اعاله . (مف5مكرر  62المادة )-65
 ( مف القانوف اعاله.95المادة )-66
, 1,أ ,ب, ب ىػ, ج 1مكرر ( اعاله عدة اصناؼ وىي " أ112ذكرت المادة )-67
 ىػ ,ج ,ج ىػ, د, دىػ, و ".-1ج

 ( مف القانوف اعاله .8المادة )-68
( , السنة الرابعة القضائية 355حكـ محكمة القضاء االداري في القضية رقـ )-69

,منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا 1951/ 24/2,الصادر بجمسة 
 . 898محكمة القضاء االداري ,ص

 النافذ. 2119( لسنة 8( مف قانوف المرور العراقي رقـ )1/17المادة )-71
 2119( لسنة 8/ اواًل , ثانيًا, ثالثًا( مف قانوف المرور العراقي رقـ )18المادة )-71

 النافذ.
 ( مف القانوف اعاله.21المادة )-72
 / ثانيًا( مف القانوف اعاله.21المادة )-73
 / اواًل , ثانيًا, ثالثًا( مف القانوف اعاله.23المادة )-74
 /ثانيًا( مف القانوف اعاله.21المادة )-75
 /اواًل( مف القانوف اعاله.22المادة )-76
 /ثالثًا( مف القانوف اعاله.25المادة )-77
 ( مف القانوف اعاله.31ادة )الم-78
 / اواًل, ثانيًا, ثالثًا( مف القانوف اعاله.31المادة )-79
( لسنة 6/ خامسًا ,أ ,ب ,ج ( مف تعميمات منح اجازة السوؽ رقـ )1المادة)-81

2121 . 
, دار 1د. فيمي ابو زيد , الدستور المصري ومبادئ االنظمة السياسية ,ط-81

 . 378, ص2114,االسكندرية ,المطبوعات الجامعية 
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د. عصاـ عبد الوىاب البرزنجي, قانوف المرور الجديد ,بحث منشور في مجمة -82
 285,ص1977العدد االوؿ , كمية الحقوؽ والشريعة , جامعة الكويت , السنة االولى ,

. 
القانوف القديـ اعطى ىذه الصالحية لضابط التسجيؿ بموجب التعديؿ الثاني عشر -83

( أذ نصت عمى )لضابط التسجيؿ 31, المادة )1971( لسنة 48المرور رقـ ) لقانوف
سحب اجازة السوؽ مف السائؽ لمدة ال تتجاوز سنة واحدة , اذا وجد اف المصمحة 

 العامة تقضي بذلؾ ......(
  الممغى . 2114( مف قانوف المرور لسنة 27البند )-84
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 -االحكاـ والقرارات : -رابعاً 

 . 2/6/2118( , منع سفر, بتاريخ 368حكـ محكمة التمييز االتحادية , المرقـ )-1
(, السنة الرابعة القضائية ,بتاريخ 355حكـ محكمة القضاء االداري , القضية رقـ)-2

24/2/1951 . 
 . 2114نوفمبر  21( في 91782)قرار مجمس الدولة الجزائري , رقـ -3
 . 21/11/2119( في 52342قرار مجمس الدولة الجزائري ,رقـ )-4
 . 28/4/2111( في 61797قرار مجمس الدولة الجزائري , رقـ ) -5
 . 11/11/1986(في 49331المجمس االعمى , الغرفة االدارية , القرار رقـ )-6
 
 
 
 
 
 

       
 
 

     
 
 


