
1 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة ديالى 

 كلية القانون و العلوم السياسية 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 دور الموطن في الجنسية ) دراسة مقارنة  (

 

الى كلٌة القانون و العلوم  ) احمد شاكر محمود حسن ()) بحث تقدم به الطالب 

 السٌاسٌة و هو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون ((

 

 بأشراف

 م . رغد عبد االمير مظلوم

 

 

 

 

 

 

 م  7182                                                           هـ          8341   



2 

 

 

 بسم اهلل الرمحه الرحيم

   حكمتم بني الناس ان حتكموا بالعدل  إذاو 
 صدق اهلل العظيم      

 (  58) سورة النساء اآلية :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 االىداء

  يا من احمل اسمك بكل فخر 
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  يا من يرتعش قلبي لذكرك 

  يا من اودعتني هلل اىديك ىذا البحث ابي الغالي 

  الى حكمتي و علمي 

  الى ادبي و حلمي 

  الى طريقي المستقيم 

  الى طريق الهداية 

  الى ينبوع الصبر و التفائل و االمل 

  الى كل من في الوجود بعد اهلل و رسولو 

  امي الغالية 
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 شكر و تقدير

يف البدء اضبُد اهلل ) سبحانو و تعاىل ( ضبداً  يبلغٍت رضاه ، و الصالة و السالـ على           
 عبده و رسولو ؿبمد و على آلو الطيبُت و صحبو اؼبخلصُت . 

و ال يسعٍت يف ىذا اؼبقاـ اال اف اتقدـ بعظيم الشكر و خالص االمتناف اىل استاذيت           
االمَت مظلـو ( ألشرافها على ىذا البحث و مساعدهتا يل من خالؿ  الفاضلة ) ـ . رغد عبد

توجيهاهتا القيمة و آرائها و مالحظاهتا اؼبهمة و مد يد العوف يل دبا توفر لديها من مصادر قانونية 
 فجزاىا اهلل عٍت خَت جزاء . 

كلية القانوف و العلـو كما ال يسعٍت اال اف اتقدـ بالشكر اعبزيل اىل اساتذيت االعزاء يف             
السياسية يف جامعة دياىل ؼبساندهتم طيلة مشواري العلمي ، اىل كل من مد يل يد العوف من قريب 

 او بعيد اىل كل ىؤالء اظبا عبارات الشكر و التقدير .  
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 المقدمة

 :اوالً  : مدخل تعريفي بموضوع البحث 

من الثابت اف قانوف االحكاـ الدويل اػباص و قواعده ما ىي اال انعكاس ألحكاـ القانوف           
الداخلي و قواعده على الساحة الدولية ، و انطالقاً  من ذلك ، اذا كاف لكل شخص اغبق يف موطن 

اػباص معُت تركز فيو مصاغبو يف اجملاؿ الداخلي فأف ذلك اغبق قد اعًتؼ بو يف ؾباؿ القانوف الدويل 
فالشخص يستطيع اف يغَت موطنو و ينقلو ال من مدينة اىل اخرى داخل دولتو فحسب و امنا من دولة 

 اىل دولة اجنبية معينة . 

و يف ظل الوضع اغبايل لنمو العالقات الدولية فظالً  عن تقدـ وسائل االتصاؿ و انتقاؿ           
رت ربت ضغط حاجات التجارة الدولية اىل السماح االفراد بُت الدوؿ اؼبختلفة ، فأف تلك الدوؿ اضط

لألجانب بالدخوؿ اىل اقليمها و االقامة فيو ، و ال خيلو نظاـ وضعي من بياف االحكاـ اػباصة بدخوؿ 
االجانب اىل االقليم و تنظيم اقامتهم فيو ، تلك االقامة اليت قد تتخذ صورة اؼبوطن او احملل الدائم 

و ، و يقصد باؼبوطن بصفة عامة اؼبكاف الذي يقيم فيو الشخص عادةً  الستقرار الشخص و مصاغبو 
يتخذ منو مركزاً  لنشاطو ، و يف اؼبوطن دور كبَت يف اغبياة القانونية لألفراد تتمثل يف االسهاـ يف عملية 

لة ، و توزيع االفراد بُت الدوؿ على اساس آخر غَت اعبنسية ينبٍت على قياـ الصلة بُت الفرد و اقليم الدو 
يؤدي اؼبوطن دوراً  مهماً  يف كافة مواضيع القانوف الدويل اػباص فيتخذ كضابط لتحديد القانوف 
الواجب التطبيق على اؼبنازعات اؼبتعلقة باألحواؿ الشخصية ، و من ناحية اعبنسية ال خيلو تشريع 

وطنية بالتجنيس ، و وضعي يف خصوص اعبنسية من اشًتاط االقامة او التوطن إلمكاف كسب اعبنسية ال
يف مركز االجانب فأتن االجنيب اؼبقيم او التوطن بالدولة يعامل معاملة خاصة زبتلف عن االجنيب الغَت 
اؼبتوطن كما يتخذ اؼبوطن كضابط لتحديد االختصاص الدويل للمحاكم الوطنية بنظر اؼبنازعات الدولية 

 اليت تنظر ؿباكمها ىذه اؼبنازعة . ولة و ذلك اذا كاف للمدعي عليو موطن او ؿبل اقامة يف الد
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 ثانياً  : منهجية البحث : 

اعتمدت الدراسة على منهج الدراسة القانونية اؼبقارنة و قد مشلت اؼبقارنة ؾبموعة من القوانُت           
العربية ، تضمنت بشكل اساسي كالً  من القانوف العراقي و القانوف اؼبصري و القانوف االردين ، و 

 القانوف الفرنسي و تضمن البحث االشارة اىل بعض القوانُت . 

 بحث : ثالثاً  : ىيكلية ال

قمنا ببحث ماىية اؼبوطن يف اؼببحث االوؿ و قمنا بتقسيمو اىل مطلبُت : اؼبوطن االوؿ يتحدث عن 
 التعريف باؼبوطن و بياف عناصره ، و الطلب الثاين عن سبيز اؼبوطن اػبارجي عن اعبنسية . 

طن اعبنسية االصلية و اما اؼببحث الثاين فقد قمنا بتقسيمو اىل مبحثُت ايضاً  : كاف االوؿ عن دور اؼبو 
 الثاين عن دور اؼبوطن اعبنسية اؼبكتسبة 

اما اؼببحث الثالث فقد تضمن مطلبُت ايضاً  : االوؿ عن دور اؼبوطن يف فقد اعبنسية و انعدامها ، و 
 الثاين عن دور اؼبوطن يف اسًتداد اعبنسية . 
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 المبحث االول

 اصماىية الموطن في ضوء القانون الدولي الخ

اف اغبياة القانونية تتطلب من كل شخص اف يستقر يف مكاف معُت حيكم صالتو العائلية و           
عملو و مصاغبو و ىذا االستقرار اؼبكاين و ىو يف اصلو حالة واقعية الزمة لكي يعتد بو القانوف و يعتد 

 بو و خيتلف منو ، فكرة قانونية و ىي اؼبوطن . 

و اذا حبثنا عن العناصر اليت البد من توافرىا لكي يكوف ىناؾ موطن يعتد بو لوجدنا انو البد           
مكن توافر عنصرين اساسيُت لوجود اؼبوطن ، اوؽبما العنصر اؼبادي و ىو االقامة و ثانيهما ىو العنصر 

اؼبطلب االوؿ و بعد اؼبعنوي او االداري نية البقاء و عليو سنتناوؿ تعريف اؼبوطن و بياف عناصره يف 
 ذلك منيز بُت اؼبوطن و اعبنسية يف اؼبطلب الثاين . 

 المطلب االول : تعريف الموطن و عناصره 

و يقيم فيو على وجو االعتياد و تًتكز  دولة معينة  اؼبوطن : ىو اؼبكاف الذي يرتبط فيو الشخص بإقليم
معينة سواء اكانت ىذه الدولة ىي اليت يتبعها . و يعرؼ ايضاً  بأنو اؼبكاف التابع لدولة  (1)يف مصاغبو

. و عرفو سافيٍت )) انو احملل الذي اختاره الشخص اختياراً  حراً  ليسكن فيو  (2)الفرد جبنسيتو اـ ال
ي )) اؼبكاف الذي رفو ستور و عسكناً  دائماً  و هنائياً  و ليكوف مركزاً  لصالتو القانونية و إلشغالو (( 

يتخذه مركزاً  ؼبصاغبو (( و ىو هبذا اؼبعٌت يعٍت حالة واقعية تتجاوب مع حالة  يستقر فيو الشخص و
ضرورة تقرير  قانونية اال و ىي ربط ما بُت الفرد و بقعة من بقاع االرض برباط قانوين ، و بعبارة اخرى

و جيعل منها  تنظيم حياتو القانونية لذلك فأف القانوف يعتد بتلك اغبالة الواقعية مقر قانوين حىت يتيسر
فكرة قانونية ىي )) اؼبوطن (( دبعناه القانوين و ىو كونو رابطة قانونية بُت الفرد و مكاف معُت و اؼبوطن  

 .  (3)كونو فكرة واقعية يًتتب عليها القانوف آثار معينة تتعلق بكونو رابطة قانونية بُت الفرد و مكاف معُت

                                                           
( و الموطن و مركز االجانب دراسة مقارنة فً نطاق  2006( لسنة )  26شرح احكام قانون الجنسٌة العراقٌة رقم )  –( االستاذ الدكتور عباس العبودي 1)

 ( .  214) ص  –القانون الدولً الخاص 

معهد البحوث  – العربٌةالدولً الخاص العربً الجزء الثانً فً الموطن الدولً و مركز االجانب فً البالد القانون  –(الدكتور جابر جاد عبد الرحمن 2)

  . 9ص – 1998سنة  –و الدراسات العلٌا 

 ( .  4(     ) ص 2005جامعة الموصل . )  –كلٌة القانون  –رسالة ماجستٌر  – دور الموطن فً الجنسٌة –( رٌا سامً سعٌد الصفار 3)
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 عناصر الموطن 

 ـ العنصر المادي  1

و يقصد بو اقامة الشخص اقامة فعلية يف اقليم دولة معينة على سبيل االستقرار و ىذا           
بالضرورة اف يكوف ؽبذا الشخص مقر ثابت يف  قامة الفعلية ال تتطلب او تستتبعاالستقرار و ىذه اال

و لو مل جهة من جهات االقليم ، اذ ديكن اعتبار الشخص مقيماً  يف اقليم دولة على سبيل االستقرار 
يتخذ لو مكاناً  معيناً  يقيم فيو طاؼبا انو يقيم داخل حدود االقليم ، كأف يتنقل من فندؽ اىل آخر دوف 
اف تكوف عنده داراً  او مكاناً  آخر . و ينطبق ذلك على االشخاص الذين يعيشوف يف اػبياـ و 

يم تًتتب عليو آثار يف اغبياة اؼبتسولُت الذين ال مأوى ؽبم . و تعُت اقامة يف مكاف معُت من االقل
القانونية الداخلية فقط دوف اغبياة القانونية الدولية لألفراد . و ليس معٌت ذلك اف تستمر اقامة الفرد 
اؼبادية يف اقليم دوف مغادرتو اىل اقليم دولة اخرى ، بل العكس فأنو يستطيع التنقل من قطر اىل آخر و 

. و ىو  (1)عادية يف اقليم دولة معينة على سبيل الدواـ و االستقرارمن مكاف اىل آخر ما دامت اقامتو ال
يف دولة معينة و اف فكرة االقامة ال ربتم اف يكوف للشخص عنصر سكن الشخص او االقامة االعتيادية 

اؼبوطن على اف الشخص الذي يسكن يف اقليم دولة معينة ، فأف ىذه الدولة تكوف موطنو و اف مدة او 
 .  (2)الشخص يف الدولة ال تفيد بالضرورة بأف ىذه الدولة ىي موطنوطوؿ اقامة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .  25) ص  –مبادئ القانون الدولً الخاص فً الموطن و مركز االجانب و احكامها فً القانون العراقً و المقارن  –ي د. جابر ابراهٌم الراو (1)

  ( 217) ص  –مصدر سابق  –د . عباس العبودي  (2)
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 ـ العنصر المعنوي  2

ال يكفي العنصر اؼبادي وحده العتبار الشخص متوطناً  يف اقليم دولة معينة مهما طالت تلك           
ماً  لو ، اي نية البقاء يف االقامة ، اذ البد اف تتوافر لدى الشخص نية يف ازباذ ىذا االقليم مقراً  دائ

اقليم الدولة ؼبدة غَت ؿبدودة ، و ىذا ال دينع الشخص من االنتقاؿ منو و االقامة يف اقليم دولة اخرى 
بصفة مؤقتة او عارضة ، فيعترب عند ذلك موطنو البلد الذي يقيم فيو بصفة دائمة و مستمرة و بنية 

عارضة او مؤقتة فالسواح الذين يزوروف بالداً  غَت بالدىم  ي اقاـ فيو بصفةالبقاء فيو ، و ليس البلد الذ
ال يعتربوف متوطنُت يف البالد اليت يزوروهنا ما داموا على نية العودة اىل بالدىم اليت ازبذوىا موطناً  دائماً  
ف ؽبم بنية البقاء فيها و كذلك اغباؿ بالنسبة لطالب العلم الذين يدرسوف يف بالد غَت بالدىم و يقيمو 

فيها سنوات غبُت استكماؿ دراستهم ، فأهنم و اف كانوا يعتربوف مقيمُت يف البلد اآلخر الذي يدرسوف 
فيو اال اف تلك االقامة ال تكفي العتبارىم متوطنُت طاؼبا عندىم نية العودة اىل بالدىم اليت ازبذوىا 

ف نية االقامة قد حصلت بإرادة موطناً  ؽبم بنية العودة اليها و االستقرار فيها . كما ينبغي اف تكو 
الشخص نفسو دوف اف تكوف مفروضة عليو اما اذا كانت االقامة قد فرضت عليو او اقتضتها ظروؼ 
خاصة فالشخص ال يعد متوطناً  يف ذلك البلد الذي اقاـ فيو مثاؿ ذلك اؼبسجوف الذي يوضع يف 

سجن بل حيتفظ دبوطنو الذي كاف يقيم فيو السجن ببلد معُت فال يعد متوطناً  يف البلد الذي يقع فيو ال
و ىو نية بقاء الشخص يف اقليم الدولة ؼبدة غَت ؿبدودة اي اف الشخص .  (1)اقامة معتادة قبل سجنو

يسكن يف ىذه الدولة بنية البقاء و حىت اذا تركها لفًتة قصَتة و لسبب عارض ، فأنو سوؼ يعود اىل 
االقامة قد حصلت بإرادة الشخص نفسو ، و دوف اف تكوف نفس اؼبكاف ، و جيب اف تكوف نية 

 .   (2)مفروضة عليو

 

 

 

 
                                                           

  ( .  26) ص  –مصدر سابق  –ي د . جابر ابراهٌم الراو 1))

 ( . 218) ص  –مصدر سابق  –د . عباس العبودي  2))
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 طلب الثاني : تميز الموطن عند الجنسية مال

و مع ذلك فأف اؼبوطن فقد امهيتو يف بعض تبدوا امهية اؼبوطن يف اعبنسية بصورة واضحة ،           
الدوؿ . الف فكرة اعبنسية قد طغت عليو يف معاعبة قضايا القانوف الدويل اػباص منذ اوائل القرف التاسع 
عشر . كما ىو اغباؿ يف الدوؿ الالتينية و على رأسها فرنسا و من تبعها من الدوؿ االخرى هبذا 

ا و اسبانيا و اؼبانيا و مصر و العراؽ و السعودية و الياباف . بينما اػبصوص . كًتكيا و بلجيكا و ايطالي
احتفظ دبكانتو دوره اؽباـ بالنسبة ؼبعاعبة القانوف الدويل اػباص و الدوؿ االنكلوامريكية و على رأسها 
 انكلًتا و امريكا و بعض الدوؿ االخرى كالنرويج و الدمنارؾ . و تبدوا امهية اؼبوطن يف اعبنسية عند
اكتساب او فقد او اسًتداد او تنازع اعبنسية . اذ اف اؼبشروع كثَتاً  ما جيعل االقامة اؼبعتادة ؼبدة معينة 
يف اقليم الدولة من الشروط االساسية ؼبنع و اسًتداد اعبنسية و فقداهنا . و االقامة اؼبعتادة قواـ اؼبواطن 

على اساس غَت اعبنسية .و لذلك توزيعاً  دولياً  يف التصوير الواقعي . فاؼبواطن وسيلة لتوزيع االشخاص 
تقضي احملاكم الفرنسية بتطبيق قانوف اؼبوطن على االجانب عدديي اعبنسية . فأف مل يكن ؽبم موطن 

( من القانوف اؼبدين  29تقضي بتطبيق قانوف ؿبل اقامتهم . و نصت على ىذا اغبكم ايضاً  اؼبادة ) 
عالقات القانونية لألشخاص عدديي اعبنسية قانوف آخر دولة كانوا يتبعوهنا االؼباين بقوؽبا ) يطبق على ال

فأف مل توجد فقانوف موطنهم فأف مل يكن ؽبم موطن فقانوف ؿبل اقامتهم (  . و ىذا ايضاً  ىو حكم 
 .  (1)القانوف اؼبدين الربازيلي و البولوين و احكاـ القضاء البلجيكي

السياسية للفرد و هبا يقد الفرد والءه لدولة معينة ، يف حُت ديثل اؼبوطن  و سبثل اعبنسية اغبالة          
اغبالة اؼبدنية للفرد ، و يعطى لو القانوف الذي حيدد حقوقو و واجباتو الشخصية . و تعتمد اعبنسية و 
و الغالب اما على مكاف الوالدة او الدـ ، يف حُت اف اؼبوطن يتكوف عادةً  يف اؼبكاف الذي يقيم في

الشخص . و على ىذا ديكن اف يكوف الشخص من ضبلة جنسية معينة و يقيم يف اقليم آخر غَت تابع 
انو اؼبكاف الذي يقيم فيو الشخص على وجو االعتياد . و ليس لتلك الدولة . و من مزايا نظاـ اؼبوطن 

. و من  ىناؾ شيء اكثر منطقاً  من اخضاع ىذا الشخص اىل قانوف ذلك اؼبكاف الذي يقيم فيو
من حكم ذلك القانوف بسبب ضبلهم جنسيات دوؿ  لقوؿ بلزـو استثناء بعض االشخاصالصعوبة ا

اخرى و لردبا قد تركوىا منذ مدة طويلة و اف قانوف اؼبوطن جيب اف يطبق على كل مسائل االحواؿ 
                                                           

(  4) ط –مركز االجانب و احكامه فً القانون العراقً  –الموطن  –القانون الدول الخاص ) الجنسٌة  –د . غالب على الداوودي و د . حسن الهداوي  1))

 ( .  317ص  – 316. ) ص 
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لك االقليم الف اقدـ من نظاـ اعبنسية و اكثر سبشياً  مع حاجات االفراد القاطنُت مع ذ ألنوالشخصية 
اؼبوطن ديثل مكاف مصاحل و معيشة الشخص . الشخص الذي يعيش فوؽ اقليم ما ، جيب اف خيضع 

قوانينو . و اف تطبيق قانوف اؼبوطن اسهل للمحاكم الوطنية من قانوف اعبنسية . الف قانوف  ألحكاـ
شكلة اثباتو و معرفتو و كيفية اؼبوطن يف الغالب ىو قانوف احملكمة . يف اف معرفة قانوف اعبنسية تشَت م

تطبيقو و ىو يف الغالب بلغة اجنبية . و اف تطبيق قانوف اؼبوطن فيو فائدة للناس الذين يتعاملوف مع 
تزوج عراقي من انكليزية  فإذاذلك الشخص الهنم يعرفوف مقدماً  اهنم صبيعاً  خيضعوف لقانوف واحد . 

ق عليها قانوف االنكليزي . اما يف حالة تطبيق قانوف اعبنسية متوطنة يف انكلًتا فأهنا تعلم انو سوؼ يطب
فأف القانوف العراقي سيطبق عليها باعتباره قانوف الزوج و الزوجة ىنا ال تعلم شيئاً  عن احكاـ القانوف 

نية و التجارية االخرى . و ديكن تذليل اي دالعراقي و كذلك اغباؿ يف بقية العقود و اؼبعامالت اؼب
اىل اؼبوطن االصلي . و اف قانوف اؼبوطن  رجوعتواجو احملكمة خبصوص اثبات اؼبوطن و ذلك بالصعوبة 

يفيد الدوؿ اؼبركبة و اليت فيها نظم قانونية متعددة مثل انكلًتا و الواليات اؼبتحدة االمريكية و اف تطبيق 
و اىل جانب ىذه ًً .  قانوف اؼبوطن على اؼبتوطنُت كافة يؤدي اىل وحدة اؼبشاعر عند الناس عموما

اؼبزايا توجد بعض اؼبآخذ على نظاـ اؼبوطن و امهها قد يبعد نظاـ اؼبوطن عن اغبقيقة يف بعض االحواؿ  
كالقوؿ : اؼبوطن االصلي ، اؼبوطن اؼبختار ، موطن التابعُت ، احياء اؼبوطن و قد تكوف مدة السكن 

ا خيالط السكن بعض االمور الطارئة اليت مهماً  طالت غَت كافية لتحديد ؼبوطن ، و ال سيما عندم
تؤدي اىل انتهاء السكن . و اف اثبات اؼبوطن يعتمد على النية ، و اثبات ىذه النقطة ليس من االمر 
السهل . البد من الرجوع اىل احملكمة للتوصل اىل اثباهتا و قد زبطأ او تضلل احملكمة اثناء قيامها هبذه 

كمة اىل اخرى . و كثَتاً  من الدوؿ تنظم اؼبوطن يف قانوهنا الداخلي اؼبهمة و قد خيتلف االمر من ؿب
للحياة القانونية الوطنية الصرفة . و تطبيقو على اؼبستوى الدويل عن طريق القياس . و ينتج على ذلك 
الكثَت من اػبالفات و ذلك الف القياس يكوف مع الفارؽ و ال سيما يف القضايا اػباصة دبوطن 

  . (1)الزوجة

و اف تطبيق قانوف اؼبوطن يؤدي اىل حرماف الشخص من اؼبزايا اليت يتمتع هبا وفقاً  لقانوف             
اعبنسية و ال سيما اغبقوؽ اؼبكتسبة و يفاجأ يف امور مل يتوقعها يف اوؿ االمر كمسائل االحواؿ 

. فعالقة الفرد جبنسيتو اكثر الشخصية . اما مزايا نظاـ اعبنسية فأف اعبنسية تتصف بالدواـ و التمييز 
                                                           

 .  193ص – 192ص.  1لطباعة . طدار الحرٌة ل –القانون الدولً الخاص وفق القانون العراقً و المقارن  –د . ممدوح عبد الكرٌم حافظ  (1)
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صالبة موطنو الذي قد يكوف مؤقتاً  . الف اؼبوطن خاضع لإلرادة . و لذلك فأف امر تغَت اؼبوطن اكثر 
احتماالً  من اعبنسية . و اف تغيَت اعبنسية يتطلب مدة طويلة و اجراءات شديدة و شروط صعبة . و 

س اؼبوطن الذي يعتمد على اغبقائق و النية . و اف بعكاف اعبنسية سهلة االثبات و اكثر تأكيداً  ، 
مسائل االحواؿ الشخصية ربتاج اىل استقرار ، لذا فيجب اف زبضع لقانوف اعبنسية و ال سيما اف ىذه 

جنبية . و اف نظاـ اعبنسية يؤدي اىل قوة االمور تقرر ؼبصلحة ىؤالء االفراد و ضبايتهم من القوانُت اال
االفراد فتضل عالقتهم قوية بدولتهم رغم بعدىم عنها . و تباشر الدولة  الشعور القومي يف نفوس

اختصاصها على مواطنيها و سواء كانوا يف الداخل اـ يف اػبارج باعتبار اف اعبنسية عالقة روحية . و 
احملاكم الوطنية تتمتع باختصاص عاـ على كافة اؼبواطنُت . اما مآخذ نظاـ اعبنسية ، قد يًتؾ الشخص 

تو هنائياً  ، او يقطع كل صالتو مع الدولة اليت حيمل جنسيتها ) و قد يكوف بطريق الصدفة ( فليس دول
. فقد يًتؾ الشخص دولتو منذ الطفولة اىل دولة من اغبكمة دبكاف . يبقى خاضعاً  لقانوف تلك الدولة 

لة اليت ال يرغب اخرى لغرض التجنس و التوطن ىناؾ لألبد . فلماذا ال يتخلص من قانوف تلك الدو 
فيها و مع ىذا فأنو خيضع اىل قانوف تلك الدولة . و اذا اخذنا بنظاـ اعبنسية فقد يكوف الشخص عدمي 
اعبنسية ، او متعدد اعبنسية ، و كلتامها حالتاف غَت مرغوب فيهما يف اغبياة القانونية الدولية اػباصة . 

عند والدتو . و االخذ بنظاـ اعبنسية  يف حُت اف لكل شخص وطناً  خاص بو و موطن واحد يثبت
يؤدي اىل كثرة استعماؿ النظاـ العاـ يف احملاكم غبماية مصاحل الدولة و مواطنيها من النظم القانونية 
االجنبية اليت زبالف نظمها القانونية الوطنية . و يف النتيجة تؤدي اىل تطبيق قانوف احملكمة على 

ه اغبجة بكثرة و بدوف سبب مربر معقوؿ . و ال يقدـ نظاـ االجانب . و قد تتمسك احملكمة هبذ
اعبنسية اي جواب مقنع بالنسبة للدوؿ اؼبركبة مثل بريطانيا و امريكا فالبد من وجود مقياس آخر 

 .  (1)مساعد مع اعبنسية يف ىذه الدوؿ

 

 

 

                                                           
.  194ص  – 193ص –مصدر سابق  –د . ممدوح عبد الكرٌم حافظ  (1)
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اما تقيم ضابطي اؼبوطن و اعبنسية فقد ظهر اذباىاف احدمها يرجح ضابط اؼبوطن و اآلخر           
 يرجح ضابط اعبنسية . 

االذباه الذي يرجح اؼبوطن اسبق يف الظهور من ضابط اعبنسية . ذلك اف اؼبوطن كاف حيل ؿبل           
د ظهور الشعور القومي . و اف اؼبوطن اعبنسية يف العالقات بُت الفرد و دولتو حىت القرف التاسع عشر عن

ىو اؼبقر القانوين للشخص و مركز مصاغبو ، و من الطبيعي اف خيضع ىذا الشخص اىل قانوف البلد 
الذي توطن فيو . و اف اؼبوطن يف بعد قانوف القاضي ، اذ من السهولة على القاضي تطبيق قانوف اؼبوطن 

 فهمو و تفسَته . بدالً  من قانوف اعبنسية الذي قد خيطأ يف 

اف قانوف اعبنسية يضمن اما االذباه الذي يرجح اعبنسية قد استند اىل بعض اغبجج .           
االستقرار و الثبات للقانوف اؼبطبق . و ال يشكل صعوبة يف ربديده يف حُت اف ىذا الثبات و االستقرار 

لتغَت ضابط اعبنسية ، اذ يًتتب عليها  ، ال يتحقق يف اؼبوطن الذي ديكن تغَته بسهولة و ذلك خالفا ً 
اجراءات قانونية ؿبددة و اف اعبنسية رابطة روحية بُت االفراد و الدولة . و ىي افضل من رابطة اؼبوطن 
اؼبادية و اؼبؤقتة . و عليو فأف االخذ ضابط اعبنسية ينمي الشعور القومي لدى االفراد فتبقى عالقتهم 

وطن ما ىو اال بقايا من النظاـ االقطاعي الذي جعل االنساف تابعاً  وطيدة بدولتهم . و اف ضابط اؼب
 .  (1)لألرض

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 243ص – 242ص –مصدر سابق  –د . عباس العبودي  (1)
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 المبحث الثاني

 الدور القانوني للموطن في الجنسية في ضوء القانون الدولي الخاص

تعد اعبنسية بصورة عامة الوضع او اغبالة السياسية للشخص اليت من خالؽبا يدين الشخص           
لدولة معينة ، اما اؼبوطن فيمثل الوضع او اغبالة اؼبدنية للشخص ، و يعُت من خاللو اغبقوؽ و  بالوالء

االلتزامات الشخصية ، و تعتمد اعبنسية االصلية بصورة عامة و يف اغلبية الدوؿ على حق الدـ و على 
ل دائم ، و يًتتب على مكاف الوالدة . اما اؼبوطن فأنو يتكوف من االقامة يف بلد معُت بنية البقاء بشك

موطنو قد يكوف دولة اخرى . لذلك سوؼ قد يكوف الشخص من موطن احدى الدوؿ لكن  ذلك انو ا
نتناوؿ يف اؼبطلب االوؿ من ىذا اؼببحث دور اؼبوطن يف اعبنسية االصلية ، اما يف اؼبطلب الثاين سوؼ 

 نتناوؿ دور اؼبوطن يف اعبنسية اؼبكتسبة . 

 الموطن في الجنسية االصلية  المطلب االول : دور

اعبنسية االصلية ىي اعبنسية اليت تثبت للفرد حبكم القانوف دبجرد توافر عناصر ثبوهتا دوف           
اغباجة اىل اي اجراء آخر كتقدمي طلب او استحصاؿ موافقة السلطة . و تفرض او سبنح اعبنسية 

االقليم او كليهما معاً  كالتشريع العراقي و  االصلية يف اغلب التشريعات بناء على حق الدـ او حق
 اؼبصري و االردين . 

و حق الدـ او النسب يقصد بو حصوؿ الفرد على جنسية الدولة اليت يتمتع هبا آباؤه دبجرد           
اؼبيالد . و يعترب حق الدـ دليالً  على التأثر باألسرة وصلة الدـ او القرابة اليت تربط بُت االفراد . و تتجو 

ت اخرى تقيم تسوية كاملة غالبية الدوؿ اىل االعتداد بعينة االب فتمنح ؼبن يولد الب وطٍت و تشريعا
 بُت االب و االـ كالقانوف الفرنسي . 

اما حق االقليم يعٍت حصوؿ الفرد على جنسية الدولة اليت يولد على اقليمها و يستند ىذا           
اىل اف الطفل يتأثر بالبيئة اليت ولد هبا و نشأ و غالباً  ما اتكوف اعبنسية اؼبكتسبة عن طريق حق االساس 

ليم ىي جنسية موطن االسرة و قد تلجأ بعض تشريعات الدوؿ اىل اشًتاط اقامة او توطن الشخص االق
عند والدتو على اقليمها اي اهنا تدعم حق االقليم باإلقامة اؼبعتادة . و قد اعتد اؼبشرع العراقي فرض 

و فرضها على اعبنسية االصلية حبق الدـ اؼبنحدر من االب و بأساس حق االقليم و حق الدـ معاً  
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( من قانوف اعبنسية العراقي و  4اساس حق االقليم فقط . فقد نصت الفقرة الثانية من اؼبادة ) 
على ) يعترب عراقي من ولد يف العراؽ من اـ عراقية و اب  1991( لسنة  46اؼبعلومات اؼبدنية رقم ) 

قق واقعة اؼبيالد يف العراؽ ) حق ؾبهوؿ او ال جنسية لو ( . و يف ىذا النص صبع اؼبشرع العراقي بُت رب
االقليم ( و بُت الدـ اؼبنحدر من االـ بصفة ثانوية ) حق الدـ ( . و يالحظ اف واقعة اؼبيالد فوؽ 

تعٍت االندماج االقليم العراقي غالباً  ما تقًتف باإلقامة اؼبعتادة نية ) التوطن ( الف الوالدة فوؽ اقليم معُت 
ً  و العيش فيو و اكتساب اسس الًتبية من خاللو و امناء الشعور اذباه الدولة يف اجملتمع اندماجاً  كامال

 .   (1)و ىذا غالباً  ما يتحقق باإلقامة اؼبعتادة اؼبتحققة عن طريق الوالدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  257، ص 1978بغداد ،  –دار الحرٌة للطباعة  2دي ، القانون الدولً الخاص ) النظرٌة العامة و احكام الجنسٌة العراقٌة ( طد . غالب علً الداوو (1)
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) يعترب عراقياً  من  (1)على ياؼبلغ 1991( لسنة 46لعراقية رقم )و قد نص قانوف اعبنسية ا          
ولد يف العراؽ من والدين ؾبهولُت .. و يعترب اللقيط الذي يعثر عليو يف العراؽ مولوداً  يف العراؽ اال اذا 
ثبت ميالده خارج العراؽ و اف واقعة اؼبيالد ىي ؾبرد واقعة مادية تقبل اثبات العكس . و اف ىذه القرينة 

راؽ تعٍت اف وجود ىذا اللقيط يعترب دليالً  مبدئياً  على توطنو فيو بالنسبة للقيط الذي يعثر عليو يف الع
بأف موطن اللقيط يف بلد آخر اف ُعلم . و قد اقاـ اؼبشرع اؼبصري قرينة قانونية اىل اف يثبت العكس 

بشأف اللقيط الذي يعثر عليو يف مصر و اعتربه مولوداً  يف مصر اىل اف يثبت العكس و ذلك يف نص 
اذ جاء فيها ) يكوف  1975( لسنة 26ثانية الفقرة الرابعة من قانوف اعبنسية اؼبصري رقم )اؼبادة ال

مصرياً  من ولد يف مصر من ابوين ؾبهولُت و يعترب اللقيط يف مصر مولوداً  فيها ما مل يثبت العكس ( و  
( اذ جاء 5) ( الفقرة3يف نص اؼبادة ) 1954( لسنة 6كذلك اغباؿ يف قانوف اعبنسية االردين رقم )

فيها ) يعترب اردين اعبنسية من ولد يف اؼبملكة االردنية اؽبامشية من والدين ؾبهولُت و يعترب اللقيط يف 
(  من قانوف اعبنسية االردين 3( من اؼبادة )2الفقرة )  فيها ما مل يثبت العكس ( و نصت ً اؼبملكة مولدا

و  15/5/1948نية من غَت اليهود قبل تاريخ يعترب اردين كل من كاف حيمل اعبنسية الفلسطيعلى ) 
( 16/2/1954لغاية  21/12/1949يقيم عادةً  يف اؼبملكة االردنية اؽبامشية خالؿ اؼبدة الواقعة بُت 

و يف ىذه اؼبادة حدد اؼبشرع االردين الفلسطينيُت الذين يعتربوف اردنيُت مؤكداً  ضرورة االقامة العادية اي 
االردنية اؽبامشية وفقاً  للتاريخ اؼبذكور . و قد اخذت اغلبية القوانُت العربية حبق ) التوطن ( يف اؼبملكة 

االقليم كأساس ؼبنح جنسيتها . و قد ساوى اؼبشرع الفرنسي بُت الطفل الشرعي و الطبيعي و الطفل 
دة ) اؼبلغي اذ جاء يف اؼبا 1972( لسنة 42( من قانوف رقم )18الذي مت تبنيو وفقاً  لنص اؼبادة )

يعترب فرنسياً  الطفل الشرعي او الطبيعي مىت كاف احد والديو على االقل فرنسياً  ( و بقى ىذا اغباؿ 
( على 18( من اؼبادة )1حيث نصت الفقرة ) 1999اؼبعدؿ بقانوف  1998القانوف لسنة  حىت صدور

تع بقدرة رفض ظبة الفرنسي ) اال انو اذا كاف احد الوالدين فرنسياً  فالطفل الذي مل يولد يف فرنسا يتم
يف االشهر الستة اليت تسبق بلوغو او خالؿ االثٍت عشر شهراً  اليت تلي ذلك ( و عندما تقًتف الوالدة 
يف فرنسا مع معيار االقامة ؼبدة معينة فأف ىذه الوالدة تسمح باغبصوؿ على اعبنسية الفرنسية ال الوالدة 

( من قانوف 9باً  ؼبنع اعبنسية الفرنسية حيث كانت اؼبادة )يف فرنسا من والدين اجنبيُت ال تعترب سب
                                                           

 )الملغً( .  1990( لسنة 46( من قانون الجنسٌة العراقً )3الفقرة )(  4المادة )  ٌنظر ، (1)
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تسمع للفرد اؼبولود يف فرنسا من اجنيب اف يطالب باعبنسية ) اؼبلغي (  1914اعبنسية الفرنسي سنة 
( من 44او ؿبل اقامتو يف فرنسا . و قد كانت اؼبادة ).  (1)الفرنسية عند بلوغو بشرط اف يكوف موطنو

ص على ) يكتسب كل فرد ولد يف فرنسا من ابوين اجنبيُت عند تن 1927فرنسي سنة انوف اعبنسية الق
بلوغو اعبنسية الفرنسية يف ىذا التاريخ على اف يكوف موطنو يف فرنسا ( و ىنا اؼبشرع الفرنسي قد استلـز 

 .  (2)توافر اؼبوطن يف فرنسا اي دبعٌت االقامة لكي دينح ىذا الشخص اعبنسية الفرنسية
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 لمطلب الثاني : دور الموطن في الجنسية المكتسبة ا

اف اعبنسية اؼبكتسبة ) الالحقة او الطارئة ( : ىي اعبنسية اليت تثبت للشخص بعد اؼبيالد اي           
) جنسية ما بعد اؼبيالد ( ، اذ ال تكتمل عناصر اكتساهبا فور ميالد الشخص حبكم القانوف و امنا 

يس حبكم تكتمل يف تاريخ الحق للميالد ، و رغم ذلك ال تكتسب اال دبوافقة السلطة اؼبختصة و ل
القانوف ، و امنا تكتمل من تاريخ الحق للميالد ، و رغم ذلك ال تكتسب اال دبوافقة السلطة اؼبختصة 

رب بالنسبة الكتساب اعبنسية الالحقة ، فكثَتاً  ما يعت ىاماً و ليس حبكم القانوف ، و يؤدي اؼبوطن دوراً  
الحقة ( او ؼبنح اعبنسية االصلية ألبناء الكتساب ىذه اعبنسية ) ال توطن الشخص يف دولة معينة سبباً 

م و االنفصاؿ ( و ئة ( يف حالة ) تبدؿ السيادة بالضىذا اؼبتوطن . و تكتسب اعبنسية الالحقة ) الطار 
عن طريق التبٍت ، و اؼبهاجرة ، و ثبوت الصلة بُت الشخص و ؿبل اقامتو و التجنس و الزواج اؼبختلط و 

)  1991( لسنة 46مل يأخذ قانوف اعبنسية العراقي اغبايل رقم ) التبعية ) بسبب صغر السن ( ، و
النافذ حباالت التبٍت و اؼبهاجرة و ثبوت الصلة ( ضمن حاالت اكتساب اعبنسية الالحقة و امنا اخذ 

( من قانوف اعبنسية العراقي و اؼبعلومات 81باغباالت االخرى فقط و نص عليها ، و قد نصت اؼبادة )
 1963( لسنة 43على ) يلغى قانوف اعبنسية العراقي ذو الرقم ) 1991( لسنة  46اؼبدنية رقم ) 

اؼبعدؿ و قانوف منح اعبنسية العراقية  1972لسنة  ( 65اؼبعدؿ و قانوف االحواؿ اؼبدنية ذو الرقم )
 .  (1)ببياف يصدره وزير الداخلية ( 1975( لسنة 5للعرب ذو الرقم )

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 41ص –مصدر سابق  –رٌا سامً سعٌد الصفار  1))



20 

 

و يكوف للموطن يف بعض الدوؿ امهية خاصة يف اكتساب اعبنسية و نلمس ذلك يف اؼبادة           
حيث جاء النص بالشكل التايل ) يصبح فرنسياً  بقوة  1927( من قانوف اعبنسية الفرنسية لسنة 4)

 القانوف كل شخص ولد يف فرنسا و اكمل سن اغبادية و العشرين اذا كاف قد توطن يف فرنسا ( و اخَتا ً 
 .  1945جرى التعديل يف ىذ النص دبوجب قانوف اعبنسية الفرنسية سنة 

كما كاف للموطن شأف يف معاىدات الصلح اليت اعقبت اغبرب العاؼبية االوىل كمعاىدة ساف            
( من اؼبعاىدة االخَتة على اف يفقد 115فقد نصت اؼبادة ) 1919جرماف و معاىدة فرساي سنة 

ىذه اؼبدينة . و يلعب اؼبوطن دوراً  ُت يف دانزغ اغبرة جنسيتهم االؼبانية لكي يصبحوا رعايا االؼباف اؼبتوطن
كتساب جنسية اعبمهورية العراقية فبالنسبة للعثمانيُت الذين بلغو سن الرشد و الذين ا ملموساً  يف 

آب  6اعتباراً  من ) توطنوا يف العراؽ تزوؿ عنهم اعبنسية العثمانية و يعتربوف عراقيُت حبكم القانوف 
( من قانوف اعبنسية العراقية 2( و يشمل ىذا اغبكم اوالدىم . و قد نص على ذلك يف اؼبادة ) 1924
بالنص التايل ) من كاف عثماين اعبنسية و بالغاً  سن الرشد و ساكناً  يف  1963( لسنة  43رقم ) 

و يعترب ولده  1924آب  6نسية ابتداء من العراؽ عادةً  تزوؿ عنو جنسيتو العثمانية و يعترب عراقي اعب
الصغَت عراقي اعبنسية تبعاً  لو ( و يتحدد العثماين دبوجب ىذه اؼبادة او غَتىا طبقاً  لنصوص قانوف 

 .  1889اعبنسية العثمانية لسنة 

اعبنسية تسقط عنو  وكذلك بالنسبة للعراقي الذي يتجنس جبنسية دولة اجنبية باختيار من          
لعراقية و لكن الشخص نفسو اذا عاد اىل العراؽ و ازبذ لنفسو ؿبل اقامة معتاد  ) توطن (مدة سنة ا

فيعترب بعد مضيها عراقي طيلة مدة اقامتو يف العراؽ و تناولت اؼبادة الثامنة عشر اؼبعدلة من قانوف رقم ) 
 دولة اجنبية عن ىذه اغبالة حيث جاءت ) كل عراقي جينس جبنسية اجنبية يف 1924( لسنة  42

اختيار منو يسقط من اعبنسية العراقية و لكن اذا جعل لنفسو بعد ذلك ؿبل اقامة معتاد يف العراؽ مدة 
 . (1)سنة فأنو يعترب بعدىا مقيماً  عراقياً  طوؿ مدة اقامتو يف العراؽ (
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اعبنسية العراقية اآلنفة  و اؼبقصود ىنا باإلقامة ، االقامة اؼبعتادة اي التوطن و لكن يالحظ اف قوانُت
الذكر مل تشًتط حصوؿ االجنيب الذي يرغب االقامة يف العراؽ على اذف التوطن من السلطات العراقية 

لقانوف اف تكوف االقامة مشروعة ، اما اذا كانت االقامة مشروعة ال ديكن اغبصوؿ على و لكن اشًتط ا
 اذف بالتوطن يف العراؽ .

( منو لوزير 4فقد اجازت اؼبادة ) 1958( لسنة  82عبمهورية العربية رقم ) اما يف قانوف ا          
الداخلية منح جنسية اعبمهورية العربية لألجنيب اؼبولود يف اعبمهورية اذا توافرت فيو بعض الشروط منها 

وف ( من نفس القان5اف تكوف اقامتو العادية يف اعبمهورية عند بلوغو سن الرشد . كما اجازت اؼبادة )
لوزير الداخلية منح جنسية اعبمهورية العربية لألجنيب عندما تتوافر فيو شروط معينة منها اف يكوف قد 
جعل ؿبل االقامة العادية يف اعبمهورية مدة عشر سنوات متتاليات على االقل سابقة على تقدمي طلب 

نح جنسية اعبمهورية العربية ( من نفس القانوف لوزير الداخلية م6كما اجازت ايضاً  اؼبادة )التجنس .  
( اذا كاف بقصد التجنس حصل على اذف من وزير 5اؼبتحدة لكل اجنيب توافرت فيو شروط اؼبادة )

الداخلية بالتوطن يف اعبمهورية و اف يكوف قد اقاـ هبا فعالً  مدة طبس سنوات متتاليات بعد االذف 
لية النقضاء السنوات اػبمس و اال اعترب اؼبذكور و اشًتطت تقدمي الطلب خالؿ االشهر الثالث التا
 االذف باطالً  اذا انقضت ثالثة اشهر دوف تقدمي الطلب . 

و زبتلف اؼبدة اليت على االجنيب اف يقضيها يف البلد الذي يرغب التجنس جبنسيتو و الشروط           
كاف او مصدرة ؽبم فإذا  اليت تفرضها الدولة الكتساب جنسيتها حبسب ما اذا كانت الدولة مستوردة للس

كانت مستوردة للسكاف و ذلك عندما يكوف عدد سكاهنا قليالً  بالنسبة اىل سعة اراضيها  و مواردىا 
االقتصادية فإهنا تتساىل غالباً  ما تفرض شروط اكتساب جنسيتها من قبل االجانب كالواليات اؼبتحدة 

دولة مصدرة للسكاف عندما ال يتسع اقليمها و االمريكية و كندا و العراؽ مثالً  . اما اذا كانت ال
ألكثر مما ىو موجود فيها منهم و غالباً  ما تضع شروط صعبة الكتساب جنستها  مواردىا االقتصادية

 .   (1)من االجانب مثل مصر و الصُت و اؽبند
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 المبحث الثالث

 الدور القانوني للموطن في فقد الجنسية و استردادىا

بعد اف حبثنا يف اؼببحث الثاين ، دور اؼبوطن يف ؾباؿ اكتساب اعبنسية و تبُت لنا من الدور           
الذي يؤديو اؼبوطن يف اكتساب اعبنسية و بشكل خاص يف اكتساب اعبنسية الالحة و حاالهتا 

يكوف للموطن ؿبل اعتبار يف بعض حاالت فقد اؼبنصوص عليها بالقانوف . و من جهة اخرى فأنو 
سية ، حيث تعترب اقامة الوطٍت يف دولة معينة يف اػبارج بنية عدـ العودة اىل الدولة اليت كاف يتمتع اعبن

جبنسيتها سبباً  لفقد جنسيتو االصلية اليت كاف يتمتع هبا او سببًا إلسقاطها ، و ىذا ما سوؼ نتناولو 
كبَتاً  يف ؾباؿ اسًتداد   يف اؼبطلب االوؿ من ىذا اؼببحث ، و كذلك يكوف للموطن امهية و دورا ً 

 اعبنسية و ىذا ما سوؼ نتناولو يف اؼبطلب الثاين من ىذا اؼببحث . 

 المطلب االول : دور الموطن في فقد الجنسية و انعدامها 

يكوف اؼبوطن ؿبل اعتبار يف فقد اعبنسية و بشأف فقد اعبنسية يف القانوف العراقي فأف اؼبادة           
خولت ؾبلس الوزراء اف يسقط  1923( لسنة 52االوىل من مرسـو اسقاط اعبنسية العراقية رقم )

رب العاؼبية اعبنسية العراقية عن كل عراقي مل ينتمي اىل اسرة ساكنة عادة يف العراؽ ) متوطنة ( قبل اغب
االوىل اذا قاـ او حاوؿ القياـ بعمالً  يعد خطراً  على امن الدولة و سالمتها حيث جاء النص على 

( : جمللس الوزراء اف يسقط اعبنسية عن كل عراقي مل ينتمي اىل اسرة ساكنة 1اؼبادة )الشكل التايل : ) 
اف يأيت عمالً  خطراً  على امن الدولة و عادة يف العراؽ قبل اغبرب العاؼبية االوىل اذا اتى و حاوؿ 

لوزير الداخلية سحب اعبنسية  1963( لسنة 43( من قانوف رقم )21سالمتها ( و اجازت اؼبادة )
اىل ىيئة اجنبية من  خارج العراؽ اقامة معتادة و انضم العراقية عن العراقي يف ثالث حاالت منها اذا اقاـ

جتماعي او االقتصادي يف العراؽ بأنو وسيلة فجاء النص على اغراضها العمل على تفويض النظاـ اال
( : للوزير سحب اعبنسية العراقية عن العراقي اذا اقاـ يف اػبارج بصورة 21الشكل اآليت : ) اؼبادة )

معتادة و انظم اىل ىيئة اجنبية من اغراضها العمل على تفويض النظاـ االجتماعي او االقتصادي للدولة 
الوسائل ( اما يف شأف انعداـ اعبنسية حيث يثَت وجود شخص دوف اف حيمل جنسية  بأنو وسلة من

دولة معينة كثَتًا من اؼبشاكل القانونية سواء بالنسبة للحقوؽ اليت يتمتع هبا اـ بالنسبة لاللتزامات اليت 
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 عن صبيع  ً فيعترب بناءً  على ذلك اجنبياتفرض عليو اـ بالنسبة للقانوف الذي حيكم احوالو الشخصية 
الدوؿ فال جيد من يهتم بأمره او يرعاه من بُت صبيع دوؿ العامل و ىي حالة غَت طبيعية فاؼبفروض من 
الناحية االنسانية على اقل تقدير اف يتمتع كل شخص جبنسية دولة معينة و يسميو البعض تنازع 

االحواؿ الشخصية لألجانب اعبنسيات السليب . و تقضي احملاكم الفرنسية بتطبيق قانوف اؼبوطن على 
 عدديي اعبنسية فأف مل يكن ؽبم فيها موطن فتقضي بتطبيق قانوف ؿبل اقامتهم . 

كما ورد مثل ىذا النص يف اؼبادة التاسعة و العشرين من القانوف االؼباين حيث جاء فيها )           
كانوا يتبعوهنا فأف مل يوجد يطبق على العالقات القانونية لألشخاص عدديي اعبنسية قانوف آخر دولة  

فقانوف موطنهم فأف مل يكن ؽبم موطن فقانوف ؿبل اقامتهم و تالفياً غباالت انعداـ اعبنسية يقتضي على  
يمها ما داـ اف ىذا الفرض ال ل( يف اقاؼبتوطن  ) كل دولة اف تفرض جنسيتها على عدمي اعبنسية اؼبقيم

ع جبنسيتها كما انو ال يؤثر على حقوؽ الشخص الذي يؤثر على حقوؽ الدوؿ االخرى ألنو غَت متمت
دينح اعبنسية ما داـ اف بإمكانو تغيَت جنسيتو بأراتو مىت شاء و لكن مصلحتو تقضي بأف يكتسب 
جنسية دولة معينة حىت يتمتع حبقوؽ اؼبواطنُت و يلتـز بااللتزامات اؼبفروضة عليهم ة يتجو الفقو و 

و ؿبل االقامة يف منح عدمي اعبنسية جنسية دولة معينة على اعتبار اف من القضاء اىل االعتداد باؼبوطن ا
 يتمتع حبماية دولة فاؼبفروض اف خيضع لقوانينها و يلتـز بااللتزامات اؼبفروضة على غَته من اؼبواطنُت . 

( 33) ( من اؼبادة1و لقد عاجل اؼبشرع العراقي حالة عدمي اعبنسية فنص على ذلك يف الفقرة )          
من القانوف اؼبدين العراقي اذ جاء فيها : ) يعُت القاضي القانوف الذي جيب تطبيقو يف حالة االشخاص 

 او الذين تثبت ؽبم جنسيات متعددة يف وقت واحد ( . الذين ال تعرؼ ؽبم جنسية 

فالعربة و الرأي الراجح يقضي بوجوب االعتداد دبوطن عدمي اعبنسية فأف مل يكن لو موطن           
. و يكوف الفرد عدمي اعبنسية اذا مل  (1)بقانوف ؿبل اقامتو فأف مل يكن لو ؿبل اقامة طبق القاضي قانونو

 يثبت لو اي جنسية سواء يف وقت اؼبيالد او يف ميعاد الحق للميعاد . 

 

 

                                                           
 .  49. ص 48. ص 44ص –مصدر سابق  –د . جابر ابراهٌم الراوي  (1)



24 

 

 اسباب انعدام الجنسية 

اف انعداـ اعبنسية قد يلحق الشخص كما يف تعدد اعبنسية فور ميالده او يف تاريخ الحق           
ؼبيالده او االسباب اؼبعاصرة للميالد يأيت يف مقدمتها عدـ وجود تنسيق شامل بُت تشريعات الدوؿ فيما 

ؤدي اىل يتعلق يف اعبنسية ، حيث اف كل دولة مستقلة يف وضعها التشريعي اػباص باعبنسية و ىذا ي
اختالؼ الدوؿ يف االسس اليت حيدد هبا فرض جنسيتها االصلية مثاؿ ذلك : اف يولد طفل الب عدمي 
اعبنسية او ؾبهوؽبا على اقليم دولة ال تأخذ حق االقليم ففي ىذه اغبالة ال تثبت لو جنسية ، و كذلك 

لغرض اعبنسية فالطفل  حبق الدـاف يولد الطفل لوالدين تأخذ دولتهما حبق االقليم يف اقليم دولة تأخذ 
على جنسية والديو . كما انو مل حيصل على جنسية الدولة اليت ولد  اعبنسية لعد حصولو ىنا يولد عدمي

على اقليمها ، اما االسباب الالحقة على اؼبيالد فأهنا تتحقق بصفة عامة يف صبيع الفروض اليت يفقد 
جنسية دولة اخرى كمن يتجنس جبنسية دولة معينة فيها الشخص جنسيتو دوف اف يتمكن من اكتساب 

مث سحبت منو ىذه اعبنسية او اسقطت دوف اف دعا اىل جنسيتو السابقة فيصبح عدمي اعبنسية و  
كذلك يتحقق يف حالة زواج اؼبرأة الوطنية بأجنيب و كاف قانوهنا الوطٍت يقضي بفقدىا جنسيتها كأثر 

 .  (1)قانوف دولة الزوج جنسيتو مباشر للزواج يف الوقت الذي ال يكسبها
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 مساوئ انعدام الجنسية 

اف انعداـ اعبنسية امر خطَت بالنسبة للفرد اذ يًتتب عليو حرماف الفرد من كل مزايا اعبنسية و           
ألية دولة يعترب  الفرد عدمي اعبنسية اجنبياً  يف نظر الدوؿ صبيعاً  فهو ال يتمتع حبق اغبماية الدبلوماسية 

. و ال يعترب مواطناً  و ال يتمتع باغبقوؽ اػباصة بالوطنيُت و ديكن ابعاده عن اية دولة حيل هبا و كذلك  
كم مساوئ انعداـ اعبنسية ىي مشكلة البحث عن مأوى يتوطن فيو فهو ال يتمتع حبق االقامة يف اية 

ديد القانوف الذي حيكم االمواؿ دولة و كذلك يثَت مشكلة مهمة يف ؾباؿ تنازع القوانُت و ىي رب
 .  (1)الشخصية بالنسبة للدوؿ اليت زبضع ىذه اؼبسائل لقانوف اعبنسية

 تالفي ظاىرة انعدام الجنسية 

ىناؾ بعض الوسائل الوقائية لتاليف ظاىرة انعداـ اعبنسية فذىب البعض اىل القوؿ باألخذ           
يم يف اقليم دولة خالؿ مدة معينة اكتساب جنسية ىذه ؼبن يقبفكرة التقادـ اؼبكسب دبعٌت انو حيق 

الدولة و ىذه الفكرة ليست وسيلة لتاليف نشوء ظاىرة انعداـ اعبنسية بقدر ما ىي وسيلة لعالج 
اؼبشكلة بعد نشوئها مث اهنا تتوقف على موقف الدولة اليت يقيم فيها عدمي اعبنسية طاؼبا اف مسائل 

ة التقريرية للدولة للوصوؿ اىل حل ىذه اؼبشكلة يف مرحلة نشوئها تنظيم اعبنسية تدخل ضمن السلط
ابتداء ، ذىب البعض اىل القوؿ بأنو يتعُت على الدوؿ اف تتحاشى سحب جنسيتها او اسقاطها عن 

 (2)الوطن على قدر االمكاف و اف تعلق فقط جنسيتها على دخوؿ الوطن يف جنسية دولة اجنبية بالفعل
 . 

 م الجنسية عالج مشكلة انعدا

نادى بعض الفقو بضرورة عدـ النجاء الدوؿ اىل اجراء االبعاد بالنسبة لعدمي اعبنسية نظراً            
الدوؿ سبعن يف لعدـ وجود دولة اخرى تقبلو غَت اف ىذا النداء مل يلق اذاناً  صاغية من الدوؿ فما زالت 

ابعاد عدديي اعبنسية و ذىب البعض لعالج مشكلة انعداـ اعبنسية اىل القوؿ بأنو يقتضي على كل دولة 

                                                           
 .  113د . عوض هللا شٌبة . الوجٌز فً القانون الدولً الخاص . دار النهضة العربٌة . ص (1)

 .  83ص –مصدر سابق  –د .  رٌا سامً سعٌد الصفار  (2)
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اف تفرض جنسيتها عن عدمي اعبنسية اؼبقيم او اؼبتوطن على اقليمها ما داـ اف ىذا الغرض ال يؤثر على 
 .  (1)حقوؽ الدوؿ االخرى

عالج مشكلة البحث عن مساوئ لعدمي اعبنسية  1931اي لعاـ و قد حاولت اتفاقية الى          
( من الربوتوكوؿ اػباص بانعداـ اعبنسية على ) اذا فقد شخص جنسيتو بعد دخولو يف 1فنصت اؼبادة )

بلد اجنيب دوف اف حيصل على جنسية اخرى يتعُت على الدولة اليت كاف متمتعاً  جبنسيتها قبل الفقداف 
 الدولة اليت يقيم فيها يف اغبالتُت اآلتيتُت :  تقبلو بناءً  على طلب

 االوىل : اف يكوف ىذا الشخص يف حالة فقر مستمر بسبب غَت قابل للشفاء او ألي سبب آخر . 

الثانية : اذا حكم على شخص يف البلد الذي يقيم فيو بعقوبة اغببس مدة شهر على االقل سواء نفذ 
 .  ىذا العقوبة او اعفي عنها او جزء منها

 اما بالنسبة ؼبسألة ربديد القانوف الواجب التطبيق على عدمي اعبنسية : 

ليقـو فقد اختلف الفقو بالنسبة لعالج مشكلة البحث عن اكثر القوانُت صلة بعدمي اعبنسية           
لكن مقاـ قانوف اعبنسية بالنسبة لو . فذىب اذباه اىل تطبيق قانوف آخر دولة كاف يتمتع جبنسيتها ، و 

ىذا االذباه مل يسلم من النقد حيث يفًتض ىذا الرأي اف عدمي اعبنسية كاف جبنسية مث فقدىا و ىو ما 
ال ديكن االستناد اليو حينما يكوف الفرد عدمي اعبنسية منذ ميالده . و ذىب اذباه آخر اىل القوؿ 

كن ىذا االذباه تعرض للنقد بتطبيق قانوف القاضي على اساس عدـ وجود تنازع قوانُت يف ىذه اغبالة و ل
الصلة باؼبسألة اؼبطروحة فليس شبة ما يربز تطبيق قانونو و الرأي  ـألنو قد يكوف قانوف القاضي منعد

الراجح ىو تطبيق قانوف الدولة اليت يكوف الشخص اكثر ارتباطاً  هبا من غَته و يتحدد ذلك على اساس 
دولة معينة فيطبق قانوف الدولة اليت يقيم فيها عادة فأف  يفاؼبوطن اما يف حالة عدـ توطن عدمي اعبنسية 

ين د( من القانوف اؼب33( من اؼبادة )1مل يكن فيعتد بدولة االقامة اغبالية لعدمي اعبنسية و نصت الفقرة )
العراقي على انو ) يعُت القاضي القانوف الذي جيب تطبيقو يف حالة االشخاص الذين ال تعرؼ ؽبم 
جنسية او الذين تثبت ؽبم جنسيات متعددة يف وقت واحد ( . و ترؾ اؼبشرع اؼبصري للقاضي مهمة 

 اؼبصري على انو ) ( يف القانوف اؼبدين25ربديد القانوف الواجب التطبيق يف عدمي اعبنسية يف نص اؼبادة )

                                                           
 .  48ص –مصدر سابق  –د . جابر ابراهٌم الراوي  (1)
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القاضي يعتد يف الغالب بقانوف موطن الشخص او ؿبل اقامتو عند تعيُت القانوف الواجب تطبيقو على 
( جاء فيها ) تعُت 26الذين ال تعرؼ ؽبم جنسية ( و نفس اؼببدأ نص عليو القانوف االردين يف اؼبادة )

 . (1)ة (احملكمة القانوف الذي جيب تطبيقو يف حالة ؾبهويل اعبنسي
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  المطلب الثاني : دور الموطن في استرداد الجنسية

ال يغلق اؼبشرع الباب هنائياً  ؼبن يفقد اعبنسية و ال حيرمو منها اىل االبد بل قد يسمح لو           
باسًتدادىا كلما اقتضت ظروؼ و حاالت فقد اعبنسية فاسًتداد اعبنسية يعٍت العودة اىل اعبنسية اليت 

عبنسية فقدىا الشخص وفقاً  للقانوف بسبب من االسباب و ىو بذلك خيتلف عن حاالت اكتساب ا
الالحقة الف االسًتداد يفًتض اف شخصاً  كاف يتمتع باعبنسية الوطنية مث يفقد جنسيتو بسبب من 
االسباب اؼبنصوص عليها يف القانوف مث يسًتدىا بعد ذلك وفقاً  للقانوف ايضاً  و اسًتداد اعبنسية اجراء 

ن دولة اىل اخرى و من اىم ذبيزه معظم التشريعات اػباصة باعبنسية اال اف اسو و نطاقو خيتلف م
الشروط الالزمة السًتداد اعبنسية زواؿ سبب فقد اعبنسية و كذلك من الشروط اؼبهمة السًتداد اعبنسية 

يف اقليم الدولة ؼبا يف ذلك من داللة على رغبة الفرد يف العود لالندماج يف ؾبتمع الدولة  لإلقامةالعودة 
ىا مدة االقامة الالزمة السًتداد اعبنسية و عليو نتناوؿ اليت فقد جنسيتها زبتلف الدوؿ يف ربديد

 بالبحث دور اؼبوطن يف حاالت اسًتداد اعبنسية يف القانوف العراقي و اؼبقارف 

( لسنة 46( من قانوف اعبنسية العراقية رقم )2( الفقرة )11حيث نصت اؼبادة ) الحالة االولى :
العراقية دبوجب البند )اوالً ( من ىذه اؼبادة اىل على ) اذا عاد الشخص الذي فقد اعبنسية  1991

العراؽ من تاريخ عودتو اذا قدـ طلباً  الستعادة اعبنسية العراقية قبل انتهاء اؼبدة اؼبذكورة ( و طبقاً  للنص 
اعاله البد من عودة ىذا الشخص اىل العراؽ بطريق مشروع و اف يقيم اقامة اعتيادية ؼبدة سنة واحدة  

اؼبدة تعترب فًتة ذبربة بالنسبة اىل ىذا الشخص ؼبعرفة مدى والئو و تعلقو ثانية بالعراؽ و  كاملة و ىذه
مدى جديتو بالعودة اىل اعبنسية العراقية و كذلك حىت تتمكن السلطات اؼبسؤولة من معرفة نوايا ىذ 

لغي( و قد )اؼب 1924( لسنة 42الشخص عن كثب و التحقق منها و كاف قانوف اعبنسية العراقية رقم )
( اذ جاء فيها ) كل عراقي ذبنس جبنسية اجنبية يف دولة اجنبية عن 13نص على ىذه اغبالة يف اؼبادة )

معتادة يف العراؽ مدة اختيار منو يسقط عن اعبنسية العراقية و لكن اذا جعل لنفسو بعد ذلك ؿبل اقامة 
( 43و ؼبا صدر قانوف اعبنسية العراقية رقم )سنة فأنو يعترب بعد مضيها عراقياً  طوؿ اقامتو يف العراؽ ( 

( منو على ) اذا عاد الشخص الذي فقد جنسيتو 11( من اؼبادة )2نص يف الفقرة ) 1963لسنة 
العراقية دبوجب الفقرة السابعة اىل العراؽ و اقاـ فيو سنة واحدة يعترب بعد انقضائها عراقياً  و اعتباراً  من 

لقانوف اعبنسية  1964( لسنة 216ؼبادة بقانوف التعديل االوؿ رقم )تاريخ عودتو ( مث عدلت ىذه ا
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( من القانوف اؼبذكور ، و حل 11( من اؼبادة )2العراقي و نصت اؼبادة الثانية منو على الغاء الفقرة )
 .  (1)ؿبلها النص اآليت )اذا( عاد الشخص الذ فقد جنسيتو العراقية (

 1975( لسنة 26( من قانوف اعبنسية اؼبصري رقم )18تتضمن اؼبادة )اما بالنسبة للتشريع اؼبصري فلم 
. كذلك  (2)اية اشارة اىل دور اؼبوطن يف حالة اسًتداد اعبنسية اىل من فقدىا الكتسابو جنسية اجنبية

( 6( فقرة )ب( من قانوف اعبنسية االردين رقم )17اغباؿ بالنسبة للتشريع االردين وفقاً  لنص اؼبادة )
 .  (3) 1954لسنة 

( 42( الفقرة )أ( من قانوف اعبنسية الفرنسي رقم )24اما بالنسبة للقانوف الفرنسي : فلم تتضمن اؼبادة )
بصورة مباشرة على دور اؼبوطن يف اسًتداد اعبنسية الفرنسية ، حيث جاء فيها ) ديكن  1973لسنة 

شروط و قواعد خاصة يف اي عمر كاف خيضع ذلك لاغبصوؿ على اسًتداد اعبنسية الفرنسية 
 .  (4)بالتجنس

اسًتداد اؼبرأة الوطنية جنسيتها االصلية اليت فقدهتا لزوجها من اجنيب او لتجنس زوجها  الحالة الثانية :
 جبنسية اجنبية بعد الزواج و اكتساهبا جنسيتو باختيارىا . 

اذ جاء فيها )  1991( لسنة 46( / ثانياً  من قانوف اعبنسية العراقية رقم )12نصت اؼبادة )          
اذا تزوجت العراقية من اجنيب او عريب او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج ، تزوؿ 

العراقية يف حالة  عنها اعبنسية العراقية مىت اكتسبت جنسية زوجها باختيارىا و ؽبا اف ترجع اىل جنسيتها
وفاة زوجها او طالقها او فسخ النكاح ، و ترجع اليها اعبنسية العراقية من تاريخ تقدديها طلباً  بذلك 

 .على اف تكوف موجودة يف العراؽ عند تقدمي الطلب ( 

                                                           
 .  143. ص -مصدر سابق  –د . غالب علً الداّودي  1))

 منه سحبت من الى المصرٌة الجنسٌة رد ، الداخلٌة وزٌر من بقرار ٌجوز)  على 1975 لسنة( 26) رقم المصري الجنسٌة قانون من( 18) الماد نصت  2))

 الداخلٌة وزٌر من بقرار ٌجوز ذلك مع و الجمهورٌة رئٌس من بقرار ذلك قبل الرد ٌجوز و االسقاط او السحب تارٌخ من سنوات خمس مضً بعد اسقطت او

 له االذن بعد اجنبٌة جنسٌة الكتسابه فقدها من الى ردها الداخلٌة وزٌر من بقرار ٌجوز كما خطأ او غش على بنً قد كان اذا االسقاط و السحب قرار سحب

هذا القانون ، دون التقٌد  بأحكام، و فً جمٌع االحوال لوزٌر الداخلٌة رد الجنسٌة المصرٌة الى من سحبت منه او اسقطت عنه او فقدها قبل العمل  بذلك

 من هذه المادة ( . رة االولى بالمادة المشار الٌها فً الفق

تنسب لوزٌر الداخلٌة ان ٌعٌد الجنسٌة االردنٌة ٌعلى ) لمجلس الوزراء  1954( لسنة 6(الفقرة )ب( من قانون الجنسٌة االردنً رقم )17نصت المادة ) (3)

 لألردنً الذي تنازل عن جنسٌته االردنٌة الكتسابه جنسٌة اخرى وفق احكام هذا القانون ، بناء ً على طلب ٌتقدم به وزٌر الداخلٌة ( . 

) اعادة االشخاص الذٌن فقدوا الجنسٌة الفرنسٌة بسبب  على 1973( لسنة 42( من قانون الجنسٌة الفرنسً رقم ) 24نصت الفقرة الثانٌة من المادة ) 4))

رج طبقا ً الزواج من اجنبً او االكتساب بصفة فردٌة الجنسٌة االجنبٌة ، ٌستطٌعون لهؤالء االشخاص ( استردادها بتصرٌح مسجل فً فرنسا او فً الخا

 واد التالٌة لها . ( و الم26المادة ) ألحكام
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، و اف  فالنص القانوف يشًتط وجود اؼبرأة العراقية يف العراؽ اثناء تقدديها طلب اسًتداد اعبنسية العراقية
العودة اىل العراؽ بعد انتهاء اغبالة الزوجية و تقدمي طلب االسًتداد ، دليل معرب عن جدية ىذه الرغبة 
لذا ىذه اؼبرأة و االصرار على اعادة الصلة بالعراؽ و قطع الصلة بدولة الزوج ، و لكن يالحظ اف 

ديها الطلب دوف ربديد مدة ألقامتها يف اؼبشرع العراقي اشًتط وجود اؼبرأة العراقية يف العراؽ اثناء تقد
العراؽ و ربديد مدة لتقدمي الطلب ، اما اذا قدمت الطلب يف اػبارج بواسطة اؼبمثليات العراقية او 

، و كاف قباً  باؼبشرع العراقي لو تطلب اقامة  (1)باؼبراسلة فال جيوز ذلك ؽبا و ال تسًتد اعبنسية العراقية
لإلقامة فيو بدالً  من اشًتاط وجودىا يف العراؽ فقط كما فعل اؼبشرع اؼبصري  الزوجة يف العراؽ و عودهتا

يف العراؽ ذات الدليل اوضح و ( ال تعبَت االقامة او العودة لإلقامة 2( يف الفقرة )13يف نص اؼبادة )
ية و امشل من ؾبرد وجودىا يف العراؽ و ألهنا تدؿ على وجود دافع كبَت ؽبا الستعادة اعبنسية العراق

( من قانوف اعبنسية العراقية 2( الفقرة )12اقامتها )توطنها ( بُت االىل و الوطن ، و قد كانت اؼبادة )
تنص على ) للمرأة العراقية اليت تفقد جنسيتها بسبب زواجها من اجنيب و  1963( لسنة 43رقم )

من وفاة زوجها او طالقها او اكتساهبا اعبنسية االجنبية اف تسًتد جنسيتها العراقية خالؿ ثالث سنوات 
فسخ النكاح و ترجع اليها اعبنسية العراقية من تاريخ تقدديها طلب ذلك ( و مت تعديل اؼبادة بقانوف 

و حذفت منها مدة الثالث سنوات ، و اشًتطت اف تكوف  1972( لسنة 131التعديل الرابع رقم )
 .  (2)نسية العراقيةاؼبرأة موجودة يف العراؽ عند تقدديها الطلب باسًتداد اعب

 

 

 

 

 

                                                           
 . 186ص –مصدر سابق  –د . جابر ابراهٌم الراوي  1))

 .  88، ص 1997، مصدر سابق ، دار النهضة العربٌة ، د . عوض هللا شٌبه (2)
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( لسنة 26(من قانوف اعبنسية اؼبصري رقم )2( فقرة )13اما يف التشريع اؼبصري: فقد نصت اؼبادة ) 
على ) جيوز للمصرية اف تسًتد اعبنسية اؼبصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة يف مصر ا  1975

ط من شروط عادت لإلقامة فيها و قررت رغبتها يف ذلك  ( و قد استلـز اؼبشرع اؼبصري ىنا كشر 
اسًتداد اعبنسية اؼبصرية ، اف تكوف الزوجة مقيمة يف مصر او عادت لإلقامة فيها بعد انتهاء الزوجية ، 
اذ اف اقامتها و استقرارىا يف بلدىا فيو تأكيد على عدـ انفصاؽبا عن اعبماعة الوطنية من الناحية الفعلية 

ة القانوف فوراً  للتعبَت عن ارادهتا دوف اف يتوقف ، لذلك خوؽبا اؼبشرع حق اسًتداد اعبنسية اؼبصرية بقو 
على السلطة التقريرية لوزير الداخلية ، الف السبب الذي فقدت من اجلو اعبنسية قد زاؿ ، كما اف اقامة 

( 8اؼبرأة يف مصر يدؿ على عدـ انفصاؽبا عن اجملتمع اؼبصري ، اما يف التشريع االردين فلم تنص اؼبادة )
على اقامة الزوجة يف االردف لغرض تقدديها  1954لسنة ( 6قانوف اعبنسية االردين رقم )( من 2الفقرة )

 .  (1)طلب اسًتداد جنسيتها االردنية

 اسًتداد االوالد الصغار جنسيتهم اليت فقدوىا تبعاً  لالب :  الحالة الثالثة :

اذا  -اذ جاء فيها ) أ 1991 ( لسنة46( من قانوف اعبنسية العراقية رقم )2( الفقرة )13نصت اؼبادة )
فقد عراقي من اصل غَت اجنيب اعبنسية العراقية بسبب اكتسابو جنسية اجنبية ، يفقدىا تبعاً  لذلك و 
اوالده غَت البالغُت سن الرشد اؼبقيموف معو خارج العراؽ . و جيوز ؽبم استعادة اعبنسية العراقية بناءً  

ال  -اذا كانوا قد عادوا اىل العراؽ قبل ذلك ( ، ) ب على طلبهم خالؿ سنة من بلوغهم سن الرشد
اذا فقد عراقي  -يفقد اوالده غَت البالغُت سن الرشد اعبنسية العراقية اذا كانوا مقيمُت يف العراؽ ( ، ) ج

تبعاً  لو ، و ؽبم اف من اصل عريب او اجنيب اعبنسية العراقية ، يفقدىا اوالده غَت البالغُت سن الرشد 
ا اعبنسية العراقية بتقدديهم طلباً  بذلك خالؿ سنة بلوغهم سن الرشد اثناء وجودىم يف العراؽ ( يستعيدو 

و اشًتط اؼبشرع العراقي يف ىذه اغبالة اف يقد الصغار ) غَت البالغُت سن الرشد اؼبقيمُت مع والدىم 
الصغَت متوطناً  يف  خارج العراؽ ( بطلب اسًتداد اعبنسية العراقية قبل ذلك ، و مل يشًتط اف يكوف

اعبنسية العراقية العراؽ ، بل ؾبرد عودهتم او وجودىم يف العراؽ قبل البلوغ يكفي بتقدمي الطلب باسًتداد 
، و كذلك اغباؿ للفقرة )ج( اشًتط وجودىم يف العراؽ فقط لتقدمي طلب االسًتداد ، و كاف من 

                                                           
على ) للمرأة االردنٌة التً تزوجت من غٌر االردنً و حصلت على  1954( لسنة 6( من قانون الجنسٌة االردنً رقم )2( الفقرة )8نصت المادة ) 1))

الغرض ، اذا  ها االحتفاظ بجنسٌتها االردنٌة ، اال اذا تخلت عنها وفق احكام هذا القانون و ٌحق لها العودة الى جنسٌتها االردنٌة بطلب تقدمه لهذاجنسٌة زوج

 انقضت الزوجة ألي سبب من االسباب ( .



32 

 

ىذه اغبالة و بلوغ سن الرشد و تقدمي  االفضل للمشرع العراقي لو نص على ضرورة توطن الصغار يف
( من قانوف اعبنسية العراقية رقم 8الطلب اثناء توطنهم يف العراؽ ، و قد كانت الفقرة )ب( من اؼبادة )

)اؼبلغي( تنص عل )......... و لكن الصغَت الذي زالت عنو اعبنسية العراقية  1924( لسنة 42)
وغو سن الرشد الرجوع اليها بإعطاء تصريح ...... ( و دبوجب ىذه الفقرة لو يف ظرؼ سنتُت من بل

 1963( لسنة 43( من قانوف اعبنسية العراقية رقم )13( من اؼبادة )2اعيد النص عليها يف الفقرة )
حيث نص على ) اذا فقد العراقي اعبنسية العراقية يفقدىا ايضاً  اوالده الصغار ، و للصغَت الذي زالت 

دبوجب ىذه الفقرة اف يستعيد اعبنسية العراقية بتقدديو طلباً  اثناء وجوده يف العراؽ عنو اعبنسية العراقية 
( 11و يف التشريع اؼبصري ، مل يتطلب اؼبشرع اؼبصري يف اؼبادة )خالؿ سنة من بلوغو سن الرشد ( 

تقدمي توطناً  او اقامة الصغار يف مصر ل 1975( لسنة 26( من قانوف اعبنسية اؼبصري رقم )2الفقرة )
. اما يف التشريع االردين فال يفقد االوالد الصغار جنسيتهم تبعاً  لالب  (1)طلب اسًتداد اعبنسية اؼبصرية

( من قانوف اعبنسية 11الكتسابو جنسية اجنبية بل يبقوف ؿبتفظُت باعبنسية االردنية وفقاً  لنص اؼبادة )
د الصغَت جنسيتو االردنية تبعاً  لالب اذا  و القانوف اؼبعدؿ لو ، و يفق 1954( لسنة 6االردين رقم )

 .  (2)كاف فقدانو اعبنسية على سبيل العقوبة

 

 

 

 

 

 

                                                           
على ) ٌسوغ لهم خالل السنة التالٌة لبلوغهم سن الرشد ان ٌقرروا  1975( لسنة 26( من قانون الجنسٌة المصري رقم )2( الفقرة )11نصت المادة ) (1)

 اختٌار الجنسٌة المصرٌة ( . 

بجنسٌة اخرى بسبب ظروف تجنس والدهم  على ) ٌحتفظ االوالد القاصرٌن الذٌن 1954( لسنة 6( من قانون الجنسٌة االردنً رقم )10نصت المادة ) (2)

ل مدة سنتٌن من خاصة و لم ٌدخلوا فً جنسٌة والدهم الجدٌدة ، بجنسٌتهم االولٌة و علٌهم ان ٌختاروا جنسٌة والدهم او الجنسٌة االردنٌة ببٌان خطً خال

عنها بنص جدٌد ) ٌحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على و استعٌض  1987( لسنة 22تارٌخ بلوغهم سن الرشد ( ثم الغٌت هذه المادة بالقانون رقم )

 جنسٌة اجنبٌة بجنسٌته االردنٌة ( . 
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 ةـــــــالخاتم
 

بػُت القػوانُت إىل صبلػة مػن  أجريناىػاتوصلنا بعد االنتهاء من ىذا البحث اؼبتواضع ومن خػالؿ اؼبقارنػة الػيت 

يت أخاص بدور اؼبػوطن يف اعبنسػية وفيمػا يػ اآلخربصورة عامة والبعض  طنباؼبو اً النتائج كاف بعضها متعلق

 : والتوصيات ىذه النتائج أىم

    النتائج أواًل :

اؼبقػر القػانوين للشػخص اؼبػوطن ويعتػرب  ، معينة ثاراً آفكرة اؼبوطن ىي فكرة واقعية يرتب عليها القانوف  -1

ولكػي يوجػد  ، وتعيُت القانوف ؽبذا اؼبكػاف يػؤدي يف معظػم اغبػاالت إىل تيسػَت التعامػل مػع الشػخص

معنػػوي  يهمػػا عنصػػرمػػادي متمثػػل باإلقامػػة وثان عنصػػر أوؽبػػايتػػوافر فيػػو عنصػػراف  أفىػػذا اؼبػػوطن البػػد 

 متمثل بنية البقاء على وجو الدواـ .

 ، علػى العنصػر اؼبعنػوي (باإلقامػة) ة للعنصر اؼبادي للموطن متمثالً بلغال أعطىالقانوف العراقي قد  إف -2

واخػذ بالتصػوير الػواقعي للمػوطن  ن ،اؼبعتػادة واؼبػوط اإلقامةوكاف من الدوؿ اليت دؾبت ما بُت مفهـو 

 بالنسبة للشخص . تعدد اؼبوطن وأجاز

 أفعتبػار إب ، األخػرىيكوف للموطن دور واضح يف ؾباؿ اعبنسية يف القانوف العراقي والقوانُت اؼبقارنة  -3

الشػػػػروط  مػػػػناؼبعتػػػػادة  اإلقامػػػػةوتعتػػػػرب  ، اؼبعتػػػػادة دبعػػػػٌت اؼبػػػػوطن اإلقامػػػػةمج معػػػػٌت يػػػػداؼبشػػػػرع العراقػػػػي 

قػػانوف جنسػػية اؼبػػادة )الثالثػػة( مػػن  كػػنص  . األخػػرىالشػػروط  فضػػالً عػػنالكتسػػاب اعبنسػػية  األساسػػية

سػيس أيف حالة فػرض جنسػية الت أمهيةكاف للموطن ( اؼبلغي) 1924لسنة  42سيس العراقية رقم أالت

 (السػػاكن يف العػػراؽ عػػادةً )واعتبػػار شػػرط  (الثالثػػة)العراقيػػة بسػػبب سػػكن العثمػػاين يف العػػراؽ يف اؼبػػادة 

  . الفقرة )ىػ( من اؼبادة الثانية قية بينتوُ سيس العراألغرض جنسية الت األساسيةمن الشروط 



34 

 

ففػػػي حالػػػة تبػػػدؿ السػػػيادة علػػػى  يف حالػػػة اكتسػػػاب اعبنسػػػية الالحقػػػة ، ايضػػػاً  دور للمػػػوطن يكػػػوفو  -4

يلػت يف ىػذا قالنظريػات الػيت  أوفػقمػن  اإلقامػة أوتعترب نظريػة اؼبػيالد ،  االنفصاؿ( وام ض)بال اإلقليم

 . او رفضها اعبنسية اعبديدة يف قبوؿ اإلقليم ألىايلة يدد الف تعطي اغبرية الكافصال

يكػػوف للمػوطن امهيػػة يف بعػػض  )الطارئػػة( عػػن طريػق التجػػنس أوويف حالػة اكتسػػاب اعبنسػػية الالحقػة  -5

والفاعلػػػػة  األساسػػػيةمػػػن الشػػػروط  (دبعػػػٌت التػػػوطن)اؼبعتػػػادة  اإلقامػػػةحيػػػث تعتػػػرب  ، حػػػاالت التجػػػنس

 قػػػػانوف اعبنسػػػػية العراقيػػػػة أفلكػػػػن يالحػػػػظ  ، الكتسػػػػاب اعبنسػػػػية عػػػػن طريػػػػق تقػػػػدمي طلػػػػب التجػػػػنس

مل يكػػن لػػو موقػف واضػػح بالنسػػبة لشػػرط التػػوطن يف بعػػض  1991لسػػنة  46رقػػم  واؼبعلومػات اؼبدنيػػة

 وأبعراقيػػة  أـحيػػث تطلػػب بالنسػػبة للمولػػود خػػارج العػػراؽ مػػن  (اػبامسػػة)كػػنص اؼبػػادة   ، اغبػػاالت

ن الرشػد واختيػار اعبنسػية العراقيػة ومل يصػف يقيم يف العراؽ عنػد بلوغػو سػ أفجنسية لو  ال أوؾبهوؿ 

 تطلػػبيف حػػُت  ، دبعػػٌت التػػوطن واالسػػتقرار يػػأيتناىػػا الػػذي عوهبػػذا مل حيػػدد م دايػػباالعت اإلقامػػةىػػذه 

 .   اً وواضح اً العادية( فكاف موقفو دقيق باإلقامة) إياىا واصفاً  اإلقامةالقانوف اؼبصري شرط 

مػن قػانوف  (12)ففػي نػص اؼبػادة  ، )غَت العربية( من وطػٍت ةاألجنبيؼبوطن دور يف حالة زواج ا يؤدي -6

 واألكثػر األفضػل/ ب  كػاف مػن  أوالً فقػرة  1991 لسػنة 46رقػم  واؼبعلومػات اؼبدنيػة اعبنسية العراقيػة

العاديػة يف العػراؽ مػدة ثػالث سػنوات  إقامتها أو األجنبيةة ألو ذكر اؼبشرع العراقي )توطن اؼبر  وضوحاً 

 .( طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي لكي تقـو بتقدمي 

اسػػتقرار الػػوطٍت يف اػبػػارج  أوحيػػث تعتػػرب واقعػػة تػػوطن يف فقػػد اعبنسػػية واسػػًتدادىا ،  مػػوطن دورولل -7

، و يف حالػػة اسػػًتداد  األصػػليةلفقػػداف جنسػػيتو  سػػبباً  األصػػلية دولتػػو   إىلالعػػودة  عػػدـ ؼبػػدة معينػػة بنيػػة

فيهػػا بصػػورة معتػػادة مػػن الشػػروط  واإلقامػػةالػػيت فقػػد جنسػػيتها الدولػػة  إقلػػيم إىلاعبنسػػية تعتػػرب العػػودة 

يف العػػراؽ بالنسػػبة  لإلقامػػةالعػػودة  أو إلقامػػةاالسػػًتداد اعبنسػػية و لعػػل اشػػًتاط اؼبشػػرع العراقػػي  ةاؼبهمػػ

انتهػت  بعػد اف باختيارىػا واكتسػاهبا جنسػيتو اجنػيب مػن جهػااللعراقية اليت فقػدت جنسػيتها بسػبب زو 

يف العراؽ عند تقػدديها طلػب االسػًتداد ، الف ىػذا  ىادقة من ؾبرد وجود أكثركاف عالقاهتا الزوجية   
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وإقامتهػػا بػػُت األىػػل والػػوطن كمػػا ىػػو عليػػو يف  اعبنسػػية العراقيػػة سػػتعادةؽبػػا ال اً كبػػَت   اً التعبػػَت ديثػػل دافعػػ

 . 1975لسنة  26اؼبصري رقم ( من قانوف اعبنسية 13نص اؼبادة )

 االقًتاحات  :ثانيا 

 : يأيتمن نتائج نقًتح ما  إليويف ضوء ما توصلنا 

ودقػة مػن خػالؿ  وضػوحاً  أكثػرنسػية اعبؾبػاؿ  اؼبػوطن يف يكوف موقف اؼبشػرع العراقػي مػن دور أف .1

التػػوطن يف بعػػض النصػػوص القانونيػػة اػباصػػة بػػالتجنس عنػػدما تكػػوف  أواؼبعتػػادة  اإلقامػػةاشػػًتاط 

 .التوطن أودة اؼبعتا اإلقامةىناؾ حاجة قانونية لتطلب شرط 

واؼبعلومػػػات  نقػػػًتح علػػػى اؼبشػػػرع العراقػػػي تعػػػديل نػػػص اؼبػػػادة اػبامسػػػة مػػػن قػػػانوف اعبنسػػػية العراقيػػػة .2

عراقيػػة يف اػبػػػارج بصػػورة معتػػػادة يف  أـاؼبولػػود مػػػن  إقامػػػةواشػػًتاط  1991لسػػػنة  46رقػػم  اؼبدنيػػة

ـ منحهػػا ، وعليػػو عػػد أويف منحهػػا  اً تقػػديري اً للسػػلطة حقػ أفالعػراؽ وتقدديػػو طلػػب التجػػنس طاؼبػػا 

وأب  عراقيػػة أـيعتػػرب مػػن ولػػد خػػارج العػػراؽ مػػن  أف: ) للػػوزير آليت يكػػوف نػػص اؼبػػادة اػبامسػػة كػػا

اختارىا خالؿ سنة من تاريخ بلوغو سػن الرشػد بعػد  إذااعبنسية ، ؾبهوؿ أو ال جنسية لو عراقي 

 ( . أجنبيةوغَت مكتسب جنسية ،  العادية يف العراؽ توقامإجعل 

اؼبتعلػق  1991لسػنة  46رقػم  واؼبعلومػات اؼبدنيػة السادسة مػن قػانوف اعبنسػية العراقيػة نص اؼبادة .3

 يعتػػػرب اؼبعتػػػادة اإلقامػػػةفر شػػػرط اوالدة الوالػػػد وولػػػده يف العػػػراؽ مػػػع تػػػو  أفبػػػُت يبػػػالوالدة اؼبضػػػاعفة 

شػػػرع ملل األجػػػدرن علػػػى تػػػوطنهم يف اجملتمػػػع العراقػػػي وانسػػػجامهم معػػػو لػػػذلك مػػػ واضػػػحاً  دلػػػيالً 

ونقػػًتح تعػػديل الػػنص   .(ي لػػو مػػنح اعبنسػػية يف ىػػذه اغبالػػة حبكػػم القػػانوف ) كمػػا بينػػا سػػابقاً العراقػػ

 أيضػاً مولػود فيػو  جنػيبأ أبمػن ولػد يف العػراؽ و بلػ  سػن الرشػد فيػو مػن  عراقياً  يت : ) يعتربكاآل

 دبنحػػػو اعبنسػػػية العراقيػػػة عنػػػد يقػػػدـ طلبػػػاً  أفبصػػػورة معتػػػادة عنػػػد والدة ولػػػده بشػػػرط  وكػػػاف مقيمػػػاً 

 . بلوغو سن الرشد (

، ب مػػػن قػػػانوف اعبنسػػػية العراقيػػػة اػباصػػػة بػػػزواج  أوالً /  12وكػػػذلك اغبػػػاؿ بالنسػػػبة لػػػنص اؼبػػػادة  .4

باالعتيػػػاد  اإلقامػػػةتقػػػًتف كلمػػػة  أف األفضػػػلمػػػن عراقػػػي واكتسػػػاهبا جنسػػػيتو ، حيػػػث مػػن  األجنبيػػة
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نسػػػية العراقيػػػة تهػػػا وجديػػػة ضبلهػػػا للجنيض اؼبرجػػػو منػػػو وىػػػو ؼبعرفػػػة مػػػدى سػػػالمة غػػػر لكػػػي ربقػػػق ال

يت : ) ب. آلايكػػوف الػػنص كػػ أفبالدولػػة ، وعليػػو نقػػًتح   واالخػػتالط بػػاجملتمع العراقػػي واالرتبػػاط

الكتسػػاب جنسػػػية  طلبػػاً  دـتقػػ أفمػػن عراقػػي ، فػػال حيػػق ؽبػػا  (عربيػػةال غػػَت) األجنبيػػةتزوجػػت  إذا

توطنهػػػا ( يف )  أواؼبعتػػػادة  وإقامتهػػػاثػػػالث سػػػنوات علػػػى الػػػزواج  ضػػػيبعػػػد م إالزوجهػػػا العراقػػػي 

 .......(العراؽ اؼبدة اؼبذكورة 

رقػم  واؼبعلومػات اؼبدنيػة مػن قػانوف اعبنسػية العراقيػة / ثانيػاً 12طبق على نص اؼبادة والقوؿ نفسو يُ  .5

ة العراقيػة الػيت ترغػب أيف العراؽ بالنسبة للمػر  لإلقامةالعودة  أو اإلقامةباشًتاط  1991لسنة  46

جبنسػػػية  لتجػػنس زوجهػػا أو أجنػػػيبيت فقػػدهتا بسػػػبب زواجهػػا مػػن يف اسػػًتداد جنسػػيتها العراقيػػػة الػػ

بعد الزواج ، وانتهت العالقة الزوجية بينهما ، الف ىذا التعبػَت دليػل معػرب عػن جديػة ىػذه أجنبية 

 إذا)  يت :يكػػوف الػػنص كػػاآل أفبػػالعراؽ ثانيػػة. وعليػػو نقػػًتح ة الصػػل إعػػادةعلػػى  وإصػػرارىاالرغبػػة 

بعػد تػاريخ الػزواج ،  أجنبيػةمن عراقي اكتسب جنسػية  أومن عريب  أو أجنيبتزوجت العراقية من 

جنسػػيتها  إىلترجػػع  أفتػػزوؿ عنهػػا اعبنسػػية العراقيػػة مػػىت اكتسػػبت جنسػػية زوجهػػا باختيارىػػا وؽبػػا 

اؼبعتػادة  لإلقامػةعػادت  أوتكػوف مقيمػة يف العػراؽ  أفبذلك علػى  العراقية من تاريخ تقدديها طلباً 

 . (فيو عند تقدمي الطلب

عنػد تعػُت  توقامإؿبل  أوبالنسبة غبالة تعدد اعبنسية وانعدامها ، فنقًتح ذكر موطن الشخص  أما .6

 أوالقػػانوف الواجػػب التطبيػػق يف حػػاليت تعػػدد اعبنسػػػيات وانعػػدامها ، باعتبػػار اؼبػػوطن مػػن عوامػػػل 

فقػػرة  (32)يكػػوف نػػص اؼبػػادة  أفيف كػػل مػػن اغبػػالتُت ، لػػذلك نقػػًتح  األساسػػيةعناصػػر الًتجػػيح 

 ةيت : ) تعػػػُت احملكمػػػة القػػػانوف الػػػذي جيػػػب تطبيقػػػو يف حالػػػكػػػاآل  مػػػن القػػػانوف اؼبػػػدين العراقػػػي 1/

الػػذين تثبػػت ؽبػػم جنسػػيات متعػػددة يف وقػػت واحػػد ،  أوتعػػرؼ ؽبػػم جنسػػية  الػػذين ال األشػػخاص

 . (عند تعيُت ىذا القانوف إقامتوؿبل  أووتعتد احملكمة يف الغالب دبوطن الشخص 
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