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 ماىية التجنس

, سكاء كاف متمتعان بجنسية معينة اك ال جنسية لو , في الحصكؿ عمى الجنسية  أجنبيقد يرغب 
القت ىذه الرغبة مكافقة الحككمة العراقية كبعد استيفاء الشركط المطمكبة يكتسب  فإذاالعراقية 

الجنسية العراقية عف طريؽ التجنس. فالتجنس يعتبر مف الحاالت التي تؤدم الى  األجنبيىذا 
 -اكتساب الجنسية في التشريع العراقي . كسنبحث دراسة ىذه الحالة في المطمبيف اآلتييف :

 المطمب االكؿ : تعريؼ التجنس في ظؿ قانكف الجنسية العراقي .                 

 لثاني : شركط التجنس .المطمب ا                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األكؿالمطمب 
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 تعريؼ التجنس 

قبؿ الدخكؿ في تعريؼ التجنس في القانكف العراقي يجب اف نعرؼ التجنس في المغة كاالصطالح 
 الفقيي لو كمف ثـ نعرج عمى تعريؼ القانكف العراقي لمتجنس .

صحيح كاحد يدؿ  أصؿلغة : ىك لفظ مشتؽ مف الجذكر )جػ , ف, س( الذم يعبر عف فالتجنس 
 .(1)جممة كاحدة  األشياءعمى الضرب الشي . ككؿ ضرب جنس , كىك مف الناس كالطير ك 

كالمجانسة بمعنى المشاركة ,  األشياءالمجانسة بيف  إيجادكمف مشتقات الجنس التجنس ام 
ام العريؽ في الجنس . كالجنسية ام  الجنس. ككذلؾ (2)فيقاؿ ىذا يجانس ىذا ام يشاركو 

,  (3)الصفة التي تمحؽ بالشخص مف جية انتسابو لشعب اك امة , فيقاؿ فالف عراقي اك عربي 
 .(4)الجنسية  كتسابفالتجنس ىك طريقة ال 

بعد  (5)يطمبيا  ألجنبيس : ىك منح الجنسية مف قبؿ الحككمة كفي االصطالح الفقيي فالتجن
 تكافر شركط قانكنية معينة في الشخص طالب التجنس .

كحصكلو عمى جنسية جديدة  األكلىلذا يمكف القكؿ باف التجنس قانكنان ىك ترؾ الفرد لجنسيتو 
الدكلة المانحة بعد تكفر الشركط القانكنية المطمكبة فيو . كذلؾ بناء عمى طمبو كمكافقة 

 .(6)كارتبط مع الدكلة الجديدة  األكلىكالتجنس يفيد اف الفرد قد قطع عالقتو نيائيان بدكلتو 
_____________________________ 

  203 , ص1979بيركت , , دار الفكر لمطباعة كالنشر , 2( ابك الحسيف احمد بف فارس , معجـ مقايس المغة , طػ1)
بيركت , ’ , دار صادر لمطباعة كالنشر 3( لساف العرب البف منظكر )ابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر (, طػ2)

 311, ص 1994
 ( ابراىيـ مصطفى , المعجـ الكسيط , المكتبة العممية , ظيراف , 3)
,  ص 1974,المجمد االكؿ , دار الحظارة العربية , 1, الصحاح في المغة كالعمـك , طػ ( نديـ مرعشمي كاسامة مرعشمي4)

213. 
 .59, ص  1950( د. مصطفى كامؿ ياسيف , مذكرات في القانكف الدكلي الخاص , مطبعة المعارؼ , بغداد , 5)
ررة في التشريع المصرم ,المعارؼ ( د. ىشاـ عمي صادؽ , تنازع القكانيف في المبادل العامة كالحمكؿ الكضعية المق6)

 .42, ص 1974,االسكندرية , 

لسنة 42, ككذلؾ في قانكف 1869كقد اخذ بالتجنس العادم في العراؽ قانكف العثماني سنة 
 كتعديمو . 1963لسنة 43كالقانكف 1924
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كيطمؽ عميو قبؿ يمنح الجنسية  األجنبيكمف ذلؾ يمكف استخراج عناصر التجنس كىي الشخص 
الب التجنس( كبعد منحو الجنسية يسمى بػ)المتجنس( , كطمب تحريره يقدـ الى الجية بػ)ط

الكاجب تكفرىا في الشخص طالب التجنس  ةالقانكنيالمعنية )كزارة الداخمية(. كجممة مف الشركط 
اليميف كغيرىا كما سنرل كمكافقة السمطة المختصة )كزارة  كأداء,  كاإلقامةلرشد , , كبمكغ سف ا

 أساسالداخمية( التي تككف ليا سمطة تقديرية كاسعة في منح جنسيتيا اك عدـ منحيا , عمى 
 . األشخاصاف التجنس منحة كليس حقان مفركضان عمى 

ذلؾ مف حيث كلعؿ الغاية المرجكة مف التجنس ىي اما اف تككف لغرض زيادة الثركة السكانية ك 
الذيف يركمكف التجنس يدخمكف بصكرة استثنائية اذا  األجانبالنكع كالكـ . فمف حيث النكع فاف 

كانكا يتمتعكف بكفاءات عالية تعكد بالنفع العاـ لمدكلة المانحة فال يخضعكف لمشركط الكاجب 
 تكفرىا في الشخص مف يرد التجنس .

,  (1)ثافتيا السكانية مف خالؿ كجكد الثركة البشرية كمف حيث الكـ فاف الدكلة تيدؼ الى زيادة ك
كقد تككف الغاية منو ىك حماية كيانيا السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كذلؾ مف خالؿ 
السماح لرؤساء الطكائؼ الدينية بالتجنس بجنسيتيا استثناء مف الشركط كما ىك الحاؿ في 

 .(2)مصر 

 

 

 

______________________________ 

 .33, ص 1971( د. حسف الميمي , الجنسية في القانكف التكنسي , مطبعة مصنع الكتاب , تكنس , 1)

في القانكف المصرم كالمقارف , مطبعة الفتح التجارم  األجانب( د. فؤاد عبدالمنعـ رياض , الكجيز في الجنسية كمركز 2)
 . 37, ص 1987, القاىرة , 

 المطمب الثاني 
 شركط التجنس 
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الكضعية لمتجنس بالجنسية  تشريعاتياتختمؼ الدكؿ فيما بينيا في الشركط التي تستمزميا 
الالحقة , فينالؾ دكؿ تككف مصدرة لمسكاف بسبب كثافتيا السكانية كزيادتيا العالية فتتخذ في 

معقدة كصعبة في تشريعاتيا الخاصة بالجنسية عندما تقرر منح  إجراءات األحيافاغمب 
 الذم يرـك الحصكؿ عمييا. األجنبيرد الجنسية لمف
 األحيافتككف مستكردة لمسكاف بسبب قمة كثافتيا السكانية فتمجأ في اغمب  أخرلكىناؾ دكؿ 
الذم يرـك  لألجنبيالتجنس في تشريعاتيا اذا ماقررت منح الجنسية  إجراءاتالى تبسيط 

 الحصكؿ عمييا .
راقي النافذ عمى شركط التجنس باالتي )) ( مف قانكف الجنسية العأكال/6كقد نصت المادة )

 : اآلتيةلمكزير اف يقبؿ تجنس غير العراقي عند تكفر الشركط 
 اف يككف بالغان سف الرشد .-أ
دخؿ العراؽ بصكرة مشركعة كمقيمان فيو عند تقديـ طمب التجنس , كيستثنى مف ذلؾ الذيف  -ب

المدنية كلـ يحصمكا عمى شيادة  ألحكاؿايكلدكف في العراؽ المقيميف فيو كالحاصمكف عمى دفتر 
 الجنسية .

سابقة عمى تقديـ  متتاليةفي العراؽ بصكرة مشركعة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات  أقاـ -ج
 الطمب .

 اف يككف حسف السمكؾ كالسمعة كلـ يحكـ عميو بجناية اك جنحة مخمة بالشرؼ . -د
 . اف يككف لو كسيمة لمتعايش  -ق
ضكعية لمتجنس نص , فيذه كميا شركط مك  (1)االنتقالية  اإلمراضاف يككف سالمان مف  -ك

مف القانكف كتقديـ طمب  أخرل, اما الشركط الشكمية فقد كردت في مكاضع القانكف العراقي عمييا
مكضكعية  كأخرللمتجنس شركط شكمية  إذفاليميف القانكني  كأداء, كحصكؿ مكافقة الحككمة , 

 -: اآلتييفيا في الفرعيف سنتناكل
_____________________________ 

 .2006لسنة 26( مف قانكف الجنسية العراقي النافذ رقـ أكال( المادة )السادسة /1)

 األكؿالفرع 
 الشركط الشكمية في التجنس 
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اف يكتسبيا بطريقة التجنس فعميو اف يقـك  كأرادراغبان بالجنسية العراقية  األجنبياذا كاف 
التي تمثؿ في حقيقتيا شركطان تتسـ بالطابع الشكمي . فدخكؿ الشخص  اإلجراءاتبمجمكعة مف 

في جنسية دكلة ما يتطمب مف تقديـ طمب تحريرم الى الجية المختصة بمنح الجنسية ثـ تقـك 
مكافقتيا اك رفضيا اىذا الطمب .  باإلعالف المقررة أجراءتياىذه الجية المختصة بعد استكماؿ 

 إتماـمف اجؿ  أخرل بإجراءاتفاف تمت المكافقة عمى طمب التجنس يتكجب عمى المتجنس القياـ 
عممية التجنس , اما في حالة رفض الطمب مف قبؿ الجية المختصة فيككف لطالب التجنس 

 . األمرالطعف بقرار الرفض اماـ القضاء ليفصؿ في 
اليميف  كأداءف الشركط الشكمية لمتجنس يمكف حصرىا بالطمب كمكافقة الحككمة كلذلؾ فا

 -: يأتي القانكني . كعمى ىذا سنتناكؿ كؿ شرط مف شركط التجنس عمى حدة كفقان لما
 : طمب التجنس :أكال

جنسية البمد الذم يرغب ىذا  أنثىذكران كاف اـ  األجنبييمكف القكؿ في بادئ ذم بدء ال يمنح 
جنس في اكتسابيا ما لـ يفصح في رغبتو اك يعمف عف ارادتو المتجسدة في الطمب الذم المت

عف رغبتو بالتجنس  اإلفصاحيقدمو تحريريان الى الدكلة مانحة الجنسية . فالبد لطالب التجنس 
كعمى طالب التجنس بالجنسية العراقية  (1)بمكجب استمارات كنماذج معينة , كقد يككف اعتياديان 

اك مسؤكؿ الجنسية لينظـ لو االستمارة الخاصة  ضابطمدير الجنسية اك  إماـاف يحضر 
المتضمنة المعمكمات الكاممة كالخاصة بالشخص طالب التجنس . كمف الجدير  بالتجنس ك

ان في العراؽ حيث لـ يكف مقيم بالذكر اف طالب التجنس ال يستطيع تقديـ الطمب المذككر ما
, كيجب اف  (2)الطالب فعالن بالعراؽ  إقامة إثناءاشترطت تعميمات الجنسية اف يقدـ ىذا الطمب 

 التأكدالمكظؼ المختص انما يقصد بو  أماـتمفت النظر الى اف الغرض مف تقديـ الطمب كتدكينو 
شعمف مدل صحة المعمكمات الكاردة فيو ,  كالتأكدمف جدية ىذا الطمب   بأىميةمقدـ الطمب  اركا 

 كخطكرة طمبو كلذلؾ يشترط في طالب التجنس 
, دار العربية لمتكزيع كالنشر , االردف 1( د.جابر ابراىيـ الراكم , شرح احكاـ الجنسية قي القانكف االردني , ط1)
 .43, ص 1984,
 .المادة الخامسة فقرة الثانية  31/5/1956ك المؤرخ  5340( تعميمات الجنسية عدد2)

ام اف يككف  اإلرادةاف يككف مؤىالن لذلؾ غير مجنكف اك صغير اك معتكه  كاف ال يككف مسمكب 
 في طمب التجنس . إرادتولمتعبير عف  أىؿ
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 ثانيان: مكافقة الحككمة :
بمكافقة  إالالحرة كالمدركة دكف قيد اك جبر ال تجني ثمارىا  إرادتواف طالب التجنس رغـ تكفر 

. فالتجنس ال يتـ اال باقتراف الطمب بالمكافقة .  إليياالحككمة المانحة لمجنسية عمى طمب المقدـ 
 (1)المكافقة عمى التجنس كقبكلو اك رفضو الى الكزير الداخمية  إصداراالختصاص في  كأعطى

المكافقة عميو كىذه المكافقة يمتمؾ فييا الكزير المذككر سمطة تقديرية , فمو رفض الطمب اك 
 عمى اعتبار اف اكتساب الجنسية الالحقة منحة مف الدكلة كليس حقان يقتضى .

منو لطالب التجنس في اكتساب الجنسية العراقية ,  إجازةاف مكافقة الكزير عمى طمب يعتبر 
فال يجكز  إالمعقكلة ك  أسبابرفضو عمى  يبنىالطمب المذككر فيجب اف  كلكف اذا رفض الكزير

القضاء  أماـقانكف الجنسية العراقية النافذ اف يعترض طالب التجنس عمى قرار الكزير  في ضؿ
الى كظيفتو الطعف في القرارات الصادرة  إضافةكيحؽ لكؿ مف طالبي التجنس كالكزير  (2)العراقي 

كلـ يكف في ضؿ  (3)المختصة في نظر الدعكل لدل المحكمة االتحادية  اإلداريةمف المحاكـ 
مطمقان  اختصاصاالقانكف القديـ لمجنسية مثؿ ىذا النص , حيث كاف يعطي لكزير الداخمية 
 .(4)كالقرار الصادر بقبكؿ اك رفض التجنس يككف نيائيان غير قابؿ لالعتراض عميو 

 اليميف القانكني : أداءثالثان: 

الجنسية العراقية اف يؤدم  اشترط القانكف النافذ لمجنسية عمى كؿ شخص غير عراقي يمنح
مف تاريخ تبميغو بالمكافقة  أشيرمدير الجنسية المختص خالؿ ثالثة  أماـلمعراؽ  اإلخالصيميف 

 عمى التجنس بالجنسية العراقية

 .2006لسنة 26( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ 6المادة ) (1)

 .2006لسنة 26رقـ ( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ 19( المادة )2)

 2006لسنة 26( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ 20( المادة )3)

 أكال/21الممغي . كقد الغي ىذا القانكف بمكجب المادة ) 1963لسنة 43( مف قانكف الجنسية العراقية رقـ 9( المادة )4)
 .2006لسنة 26( مف القانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ 

العراؽ  أصكفاقسـ باهلل العظيـ اف  ))األتياليميف  أدائوص عراقيان مف تاريخ كيعتبر الشخ
الدستكر كالقكانيف النافذة كاهلل  بإحكاـ أتقيدكسيادتو , كاف التـز بشركط المكاطنة الصالحة كاف 
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((شييد  أقكلو عمى ما
اليميف القانكني يكقع  فاف حضر طالب التجنس خالؿ ىذه المدة كادئ (1)

الشيادة كيسمميا لو , كاذا لـ يحضر خالؿ المدة القانكنية  إمامواليميف  أدمالمكظؼ الذم 
شيادة المتجنس اك المكافقة  إبطاؿ فإماعمى كزير ليتخذ ما يراه مناسبان  األمرالمذككرة فيعرض 

 .(2)عمى تسميـ الشيادة 
التجنس كالحقكؽ  اثأرالشخص عراقيان كتظير عميو  ىذا الشرط كاستالـ الجنسية يصبح كبإتماـ

كىي شركط مكضكعية  أخرلالى ىذه الشركط الشكمية فنيالؾ شركط  كباإلضافةكالكاجبات , 
 سنتناكؿ ذكرىا الفرع التالي .

 الفرع الثاني
 الشركط المكضكعية في التجنس 

اف تكافر الشركط الشكمية في طمب الجنس لمجنسية العراقية ال تكفي الكتساب ىذه الجنسية 
نما  البد اف تتكفر في الشخص طالب التجنس مف اجؿ االستيشاؽ بو. أخرلىنالؾ شركط  كا 

المعبرة عف نية طالب التجنس باالبتعاد كترؾ بمده  اإلقامةكىذه الشركط مكضكعية كتشمؿ شرط 
كاالجتماعية  األخالقية, كشرط السالمة  إرادتوالالزمة لمتعبير عف  األىميةط . كشر األصمي

 -: يأتيكاالقتصادية كالصحية . كسنتناكؿ كؿ شرط مف ىذه الشركط عمى حدة كفقان لما 
 : اإلقامة:أكال
عف  األجنبيكاالستقرار لمدة طكيمة يستشؼ منيا مدل ابتعاد  اإلقامةالتجنس ىك  أساساف 

اليو , لذلؾ فاف مف شركط التجنس  االنضماـمجتمع كاتصالو بالبمد الذم يتمتع فيو كيرغب في 
كاالستقرار في البمد الذم يريد كسب جنسيتو , فاف ذلؾ يعتبر دليالن عمى نيتو في  اإلقامةىي 

 .(3) األصمياالبتعاد عف مجتمعو 
____________________________ 

 .2006لسنة 26قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ ( مف 8المادة )( 1)
 .1154, الكقائع العراقية 1965لسنة 1( التعميمات الجنسية رقـ 2)
 .326, ص 1940, مطبعة نكرم , القاىرة , 2( د. حامد زكي , القانكف الدكلي الخاص المصرم , ط3)

الجنسية العراقية ممف كاف كقد اشترط قانكف الجنسية العراقية الحالي في مف يمتمس التجنس ب
( اف يككف مقيمان في العراؽ بصكرة مركعة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات أجنبيغير عراقي )

 .(1)متتالية سابقة عمى تقديـ الطمب
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مديرية  بإذفلـ تكف مشركعة ام  ما اإلقامةفعمى طالب التجنس اف يقيـ في العراؽ , كال تقبؿ 
مف نفس المادة القانكنية لقانكف الجنسية الحالي في  أخرل. كما اشترط في فقرة  اإلقامة

كعند تقديـ الطمب البد اف  (2)الشخص المقيـ اف يككف دخكلو الى العراؽ بصكرة مشركعة ايضا
الحاصمكف عمى دفتر  يككف مقيمان في العراؽ , باستثناء المكلكدكف في العراؽ المقيمكف فيو ك

 الجنسية . المدنية كلـ يحصمكا عمى شيادة األحكاؿ

/جػ( مف قانكف الجنسية العراقية النافذة قد نصت عمى اف يقيـ طالب 6مف المالحظة اف المادة )
في  اإلقامةالتجنس عشر سنكات مستمرة دكف انقطاع كلكف ال يكثر الغياب المؤقت عمى استمرار 

العراؽ . فينالؾ  تقديـ الطمب مقيمان في إثناءالعراؽ ماداـ اف النية العكدة مكجكدة لديو ككاف 
حاالت عارضة اك طارئة تجعؿ المقيـ مضطر الى االنقطاع عف البمد المقيـ فيو لفترة محددة 

اذا تكافرت نية  اإلقامةكحالة السفر مف اجؿ العالج اك طمب العمـ فيذه الحاالت ال تقطع مدة 
 الرجكع .

 : األىميةثانيان: 

المتجنس كتعد مف  إرادةالالزمة لمتعبير عف  األىميةاف مف الشركط المكضكعية لمتجنس ىي 
المسائؿ المتعمقة بالجنسية , فال يجكز مخالفتيا الرتباطيا بالنظاـ العاـ كسيادة الدكلة مما 

 بتحكيؿ الدكلة بسمطة تقديرية كاسعة في كضع قكاعد جنسيتيا . األمريؤدم ىذا 

الجنسية الذم يرغب الفرد في حمؿ التجنس تخضع لقانكف الدكلة مانحة  أىميةذلؾ فاف لككفقان 
جنسيتيا بغض النظر عف قانكنو الشخصي , كقد اشترط قانكف الجنسية العراقية في التجنس 

الثامنة  إتماـ, كسف الرشد في القانكف العراقي ىك  (3)غير العراقي اف يككف بالغان سف الرشد 
عشرة مف العمر بحسب التقكيـ الميالدم . فاذا بمغ 

_____________________________ 

 .2006لسنة 26( فقرة )جػ( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ 6( المادة )1)

 .2006لسنة 26( فقرة )ب( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ 6( المادة )2)

 .2006لسنة 26( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ 3-/اكال6( المادة )3)

 األصميىذا السف يجكز عندئذ اف يتقدـ بطمب الجنسية العراقية حتى كاف كاف بمده  األجنبي
 . األىميةيعتبره في ىذا السف ناقص 
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التجنس يتفؽ مع سياستيا كيخدـ  أىميةاف تطبيؽ قانكف الدكلة المانحة لمجنسية عمى 
ىذه الدكلة  اف يكتب جنسية بإرادتوقد قرر مصالحيا . كما اف الشخص طالب التجنس ماداـ 

 ينص عميو القانكف الدكلة المانحة لمجنسية بما فاف يدؿ عمى مكافقة ضمنية عمى تطبيؽ ما
 . باألىميةفييا النص الخاص 

كاعية . اما  مدركة كحدة ك إرادةاذا صدر عف  إالالى انو ال يعتد بالطمب  باإلشارةكمف الجدير 
كغيره فاف ذلؾ يؤدم الى  كاإلكراهلمشخص عارض مف عكارضيا كالمجنكف  اآلراءىذه  أصاباذا 

صدر مف الصغير كالمجنكف كالمعتكه لعدـ قدرتيـ عمى  عدـ صحة الطمب كال يككف كذلؾ متى ما
 . إرادتيـالتعبير عف 

 كاالجتماعية كاالقتصادية كالصحية : األخالقيةثالثان: السالمة 

مف سالمة طالب التجنس العقمية كالجسمية كاالقتصادية لكي  لتأكدااف المشرع العراقي قد اشترط 
 ال يككف عالة عمى المجتمع الدكلة مانحة الجنسية .

كقد اشترط المشركع العراقي في قانكف الجنسية العراقية النافذ في غير العراقي اذا ما اراد 
ميو بجناية اك جنحة التجنس بالجنسية العراقية اف يككف حسب السمكؾ كالسمعة كلـ يحكـ ع

االنتقالية  اإلمراضكاف يككف سالمان مف  (2)كاف يككف لو كسيمة جمية لمتعايش  (1)مخمة بالشرؼ 
فال  األخالقيةمف السالمة لطالب التجنس مف الناحية  لمتأكدفيذه الشركط يضعيا المشرع  (3)

السيئة الى المجتمع العراقي ,  كأخالقوتمنح الجنسية العراقية لسي الخمؽ لكي ال تنتقؿ عاداتو 
, كمف (4)كمف الناحية االجتماعية باف يككف غير محكـك عميو بجناية اك جنحة مخمة بالشرؼ 

المعدية التي تنتقؿ الى المجتمع العراقي .  اإلمراضالناحية الصحية باف يككف سالمان مف 
_____________________________ 

 .2006لسنة 26ف الجنسية العراقية النافذ رقـ د( مف قانك -/اكال6المادة ) (1)

 .2006لسنة 26ق( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ  -/اكال6( المادة )2)

  .2006لسنة 26ك( مف قانكف الجنسية العراقية النافذ رقـ  -/اكال6( المادة )3)

, 1178,دار الكتب كالكثائؽ 1, طػ2006 لسنة26( أ.د. عباس العبكدم , شرح احكاـ قانكف الجنسية العراقي رقـ 4)
 . 79, ص  2012بغداد, 
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