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 بـــســــم اهلل الرمحــن الرحيـــــم

مه املؤمنني اقتتلىا فأصلحىا بينهما فئن بغت احداهما علً  )) وان طائفتان
االخري فقاتلى التي تبغي حىت تفيء اىل امر اهلل فئن فاءت فأصلحىا بينهما 

إمنا املؤمنىن اخىة فأصلحىا بني  (9)بالعدل واقسطىا ان اهلل حيب املقسطني 
 (01)أخىيكم واتقىا اهلل لعلكم ترمحىن 

 صــــدق اهلل العـــظيم
 01-9سٌرة احلجزاث ، اّت 
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 : االهداء

 اهدي هذا العمل المتواضع الى

 معلمي االول واستاذي وسندي في الحياة    ............................................ ابي

 من ق ال رسول اهلل ) صل اهلل عليه وسلم ( )) الجنة احت اقدام االمهات (( .... امي 

 ريام مجيد عبد الكريم ........................................................................ حبيبتي

 الحشد الشعبي  للذين لوال دمائهم الزكية لما وصلنا الى ما نحن فيه ..........................

 لوطني الحبيب مهبط ادم ومرقد االولياء والصالحين ......................... العراق الحبيب
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 اقزار املشزف 

(( قد جزٍ          اشيد اٌ اعداد ىذا انبحث املٌسٌو ))                                                                                             

حتج اشزايف يف كهْت انقاٌٌَ ًانعهٌو انسْاسْت / جايعت دّاىل ً ىٌ جشء يٍ يخطهباث  َْم شيادة 

 ـاَــــٌٌ .انبكانٌرٌّص  يف انـقـ
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 انشكز ًااليخـنــــاٌ

حنًد اهلل  ًَشكزه حعاىل عهَ َعًائو انكثرية ًَشكزه سبحاَو عهَ اعظى َعًت اال ًىِ َعًت       

 انعقم ًانعهى .

كًا احب اٌ اشكز اساحذحِ يف كهْت انقاٌٌَ ًانعهٌو انسْاسْت  عهَ يا بذنٌه يٍ جيد ًًقج يٍ 

 ، ًاخص فْيى اساحذحنا انكزاو ) حمًد حايد (  ً ) صفاء ( ً )  شيالء (اجم اّصال املادة انعهًْت 

ًال َنسَ يشزفت املادة ) رغد عبد االيري ( انبحثْت انيت كاٌ هلا اندًر انفعال يف حقدّى املساعدة 

 ًاننصْحت فجشاىا اهلل انف خري .

 ّاىل ًشكزُ ًحقدّزُ يٌصٌل  اىل كهْت انقاٌٌَ ًانعهٌو انسْاسْت  / جايعت د

 يٍ عًْدىا ) أ . د. خهْفت ابزاىْى انخًًِْ ( ًكافت انخدرّسْني  املٌظفني ًاملنخسبني فْيا

ًانشكز يٌصٌل اىل اصحابِ ًسيالئِ يٍ انطهبت انذٍّ ًقفٌا اىل جاَيب اربع سنٌاث انذٍّ نٌالىى ملا 

 (فؤاد فَ  ،يصط يثنَ عبد احلكْى،  كزار عبد االيري )ًصهج اىل ىذه اننخْجت ًاخص ينيى  
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 من العراقًاسقاط الجنسٌة العراقٌة 

 2006لسنة  26ل قانون الجنسٌة العراقً رقم ظـفً 

 المقدمة

المقصود بفقد الجنسٌة زوالها عن الشخص الذي ٌتمتع بها وقد جاء قانون الجنسٌة العراقٌة رقم    

االحكام التً كانت النافذ باحكام جدٌدة تتعلق بفقد الجنسٌة العراقٌة تختلؾ عن تلك  6002( لسنة 62)

 الملؽً . 3624( لسنة 34واردة فً قانون الجنسٌة العراقٌة رقم )

واهم هذه االحكام عدم جواز تجرٌد العراقً بالوالدة من جنسٌته ، وهذا الحكم وان لم ٌنص علٌه    

من اال ان ذلك ٌفهم من اجازة القانون سحب الجنسٌة  6002( لسنة 62قانون الجنسٌة العراقٌة رقم )

 المتجنس فقط وذلك فً حاالت معٌنة .

فضال عن ان المشرع لم ٌكن بحاجة الى نص على هذا المبدأ فً قانون الجنسٌة طالما انه قد نص 

كما جاء  6002( من دستور الجمهورٌة العراقٌة لعام  31علٌه البند ) أ ( من الفقرة ثالثا من المادة ) 

اجنبٌة فلم ٌجٌزه فقده لجنسٌته  اكتساب العراقً لجنسٌةالمشرع العراقً بحكم جدٌد فٌما ٌتعلق ب

العراقٌة بمجرد اكتسابها بل ٌشترط لذلك تخلً العراقً بارادته عن جنسٌته العراقٌة ، وابقى المشرع 

العراقً على جواز السحب للجنسٌة العراقٌة عن المتجنس بها اذا قام او حاول القٌام بعمل ٌمس امن 

ؾ الى ذلك حالة اكتساب الجنسٌة العراقٌة بالؽش او التزوٌر واسقط فً الدولة وسالمتها واضا

الحالتٌن ثبوتهما بحكم قضائً مكتسب لدرجة البتات وذلك على خالؾ ما كان ٌقضً به قانون 

 الملؽى . 3664( لسنة  34الجنسٌة العراقٌة رقم )

زمة لهذا الموضوع لما ٌترتب وقد اخترنا فقد الجنسٌة موضوعا لبحثنا ، وذلك الهمٌة االحكام المن

علٌها من اعتبار الشخص اجنبٌا وما ٌنجم عن ذلك من اثار قانونٌة تتعداه الى زوجته واوالده وكذلك 

لتسلٌط الضوء على االحكام الجدٌدة الخاصة بهذا الموضوع والتً جاء بها قانون الجنسٌة العراقً 

 . 6002( لسنة 62رقم )
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 :البحث مشكلة 

حٌث  ان مشكلة البحث ٌكمن فً مسألة اسقاط الجنسٌة العراقٌة عن العراقٌٌن فً ضل قانون     

 ، بسبب تؽٌر انعدام الجنسٌة العراقٌة  . 6002لسنة  62الجنسٌة العراقً رقم 

 

 

 : اهمٌة البحث

سٌة ل قانون الجنظاسقاط الجنسٌة العراقٌة من العراقً فً تكمن اهمٌة البحث فً موضوع       

الجنسٌة العراقٌة وسبل حماٌتها فً الداخل بشكل اساسً على   ،  6002لسنة  62العراقً رقم 

 والخروج وحقوق المرأة والطفل بحالة استؽناء االب او الرجل على الجنسٌة العراقٌة .

 

 

 : منهجٌة البحث

من اجل الوصول الى هدؾ البحث لذا تطلب من البحث استخدام عدة مناهج ، وقد انتهجنا خالل      

 االختالفاتمبحثنا هذا المنهج  التحلٌلً والوصفً دون 
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 : هٌكلٌة البحث

 فً ضوء االشكالٌة التً ٌنطلق منها الباحث فضال عن المقدمة الى ثالث مباحث وخاتمة ..  

ار المفاهٌمً لبحث االهداؾ واهمٌة المنهاج التً اتبعتها الدراسة ، اما المبحث االول فقد ٌتناول االط

وذلك  6002( لسنة  62تكلم عن تحدٌد ماهٌة  فقدان الجنسٌة وفقا لقانون الجنسٌة العراقً رقم ) 

ة المتبعة حٌث تناولنا فً االول تعرٌؾ الفقدان ، والثانً االجراءات القانونٌضمن مطلبٌن اساسٌٌن 

 لالسقاط .

اما فً المبحث الثانً فقد تناولنا الكالم عن حاالت الفقدان الجنسٌة واجراء مقارنه مع قانون الجنسٌة 

الملؽً والحالً ضمن مطلبٌن اساسٌٌن حٌث تناولنا فً االول حاالت قدان الجنسٌة فً ظل قانون 

فقدان الجنسٌة فً ظل قانون الجنسٌة م ، والثانً حاالت 3624( لسنة  34الجنسٌة العراقً رقم ) 

 م .6002( لسنة  62العراقً رقم ) 

واخٌرا خصصنا المبحث الثالث االثار القانونٌة المترتبة على الفقدان وتناولنا ضمن مطلبٌن اساسٌٌن 

 االول االثار الفردٌة واالثار الجماعٌة 

 

الجهد المتواضع واضعه بٌد السادة اسأل هللا سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت فً انجاز هذا 

المناقشٌن الكرام ، وٌقٌنا ان مالحظاتهم واراءهم القٌمة ووجهات نظرهم العلمٌة فً اؼناء الدراسة 

 واخراجها بالشكل االفضل .
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 المبحث االول

 م2006( لسنة 26فقدان الجنسٌة وفقا لقانون الجنسٌة العراقً رقم )

ان فقد الجنسٌة هو زوال الجنسٌة عن الشخص نتٌجة لعمله االختٌاري لحصوله على جنسٌة دولة     

اخرى او نتٌجة للتدخل المباشر للدولة لسلطتها وتجرٌده من جنسٌته على سبٌل العقوبة لو لفقدها عنه 

 بالتبعٌة عندما ٌكون نابعا لعبرة .

ٌن اساسٌٌن فالمطلب االول سوؾ نخصصه على فلذا من خالل هذا المبحث سوؾ نقسمه الى قسم

 تعرٌؾ الفقدان واما المطلب االخر سوؾ نخصصه على االجراءات القانونٌة المتبعة لالسقاط .

 خالل مطلبنا هذا سوؾ نتطرق الى تعرٌؾ الفقدان بشكل عام ..

 المطلب االول 

 تعرٌف الفقدان

لحصوله على جنسٌة دولة  مله االختٌاريفقد الجنسٌة هو زوال الجنسٌة عن الشخص نتٌجة لع    

اخرى او نتٌجة لمباشرة الدولة سلطتها و تجرٌده من جنسٌته على سبٌل العقوبة او لفقدها بالتبعٌة 

ان الشخص قد ٌفقد جنسٌته التً ٌتمتع بها بعمل ارادي ٌصدر منه  ، (3)لؽٌره عندما ٌكون تابعا لؽٌره

وٌطلق على هذا الفقد بـ ) الفقد االختٌاري ( واحٌانا ٌفقد الشخص الجنسٌة نتٌجة لعمل ؼٌر ارادي من 

الدولة وال ٌحتاج االمر الى رضا هذا الشخص كما لو نزعت عنه الجنسٌة على سبٌل العقوبة وٌطلق 

، فضال عن ذلك ان الشخص قد ٌفقد جنسٌته تبعا لؽٌره كاالوالد  بــ ) الفقد الالرادي (على هذا الفقد 

جاء فً القوانٌن السابقة قانون الجنسٌة وقد  (6)والزوجه وٌسمى هذا الفقد بـ )فقد الجنسٌة بالتبعٌة(

ة اكتسابه عن الشخص نتٌج( 4)قد ورده تعرٌؾ الفقدان وزوال الجنسٌة 3624( سنة 34العراقٌة رقم )

جنسٌة اخرى او ارتكابه عمال ٌظهر فٌه عدم والئه واخالصه لدولته وافتقاده للصفة التً تؤهله للبقاء 

فً الجنسٌة وقد تضطر الدولة لتحاشً تعدد الجنسٌات الى ان تزٌل جنسٌتها عن احد ابنائهم بسبب 

 اكتسابه جنسٌة اخرى كما تتجلى الدول احٌانا الى 

_________________________ 

 116، ص والمواطن ومركز االجانب 2006لسنة  26د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  (1)

،  1792د. حسن العداوي ، الجنسٌة ومركز االجانب واحكامها فً القانون العراقً ، الطبعة الثالثة ، مطبعة االرشاد ، بغداد /  (2)

 146ص
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تجدٌد المواطن من جنسٌة على سبٌل العقوبة وجزاء لمساهمته لخدمة فً دولة اجنبٌة معادٌة خدمة 

المدنٌة والعسكرٌة تتضمن الشكر لواجباته الوطنٌة اذ من الصعب ان تلتزم الدولة باالحتفاظ لشخص 

ٌا ولذلك ٌرى من مواطنٌها بجنسٌة ان كان هذا ٌسلك منها مسلكا فٌه اعتداء اكبر على مصالحها العل

الٌوم ان ال مجال للطعن فً مشروعٌة مبدأ اسقاط الجنسٌة ذاته ولكنهم ٌقولون فً الوقت ذاته بعدم 

تعسؾ الدولة واسرافها فً ممارسة هذا الحق وٌرون ان علٌها ان تفقد فً قدر االمكان بتعٌٌن حاالت 

وضرورة ان تصدر قرارات اسقاط الجنسٌة بمزٌد من العذر والروٌة فً وضعها المصلحة العامة 

 .(3)اسقاط الجنسٌة من سبطة قضائٌة وعلى االقل ان تكون خاضعة لرقابة قضائٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 116د. حسن العداوي ، المصدر نفسه ، ص (1)
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 المطلب الثانً

 االجراءات القانونٌة المتبعة لالسقاط

ان الدولة تقوم باسقاط الجنسٌة على الشخص التابع لهما على سبٌل العقوبة وذلك بنزع الجنسٌة        

 (3)بخالؾ ارادة الشخص استنادا العتبارات تجعل من هذا الشخص ؼٌر جدٌر وٌتحمل جنسٌتها

سب اسقاط الجنسٌة وهو اجراء ٌحمل طابع العقاب وٌشمل الوطنً االصلً والوطنً الطارئ المكت

لجنسٌة الدولة على حد سواء ، وٌمكن للدولة االلتجاء الٌه فً اي وقت كان ، وٌتم االسقاط بقرار 

تشرٌعً خاص او ٌكون فً حاالت منصوص علٌها فً القانون وتستخدم بعض التشرٌعات اصطالح 

 (6)التجرٌد بدال من حالتً االسقاط والسحب واستخدام المشروع اللبنانً لفظ ) الفقد الجبري (

واورد المشروع العراقً فً قانون الجنسٌة العراقً النافذ حاالت سحب الجنسٌة العراقٌة اذ نصت    

( منه على انه " اذا ثبت قٌامه او حاول القٌام بعمل ٌعد خطر على امن الدولة وسالمتها  32المادة ) 

ً عنه مكتسب او قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقدٌم الطلب اثر صدور حكم قضائ

 لدرجة الثبات "

 واستنادا الحكام هذه المادة فان حاالت سحب الجنسٌة العراقٌة هً ماٌاتً :

حالة قٌام الفرد بافعال تعد خطرا على امن الدولة وسالمتها ، ولتطبٌق هذه الحالة  : الحالة االولى

 ٌجب توفر الشروط االتٌة :

العراقٌة جنسٌة مكتسبة ولٌست اصلٌة الن هذه  ان تكون جنسٌة الشخص الذي سحبت منه الجنسٌة (3

الحالة ال تشمل الوطنً الذي ٌحمل الجنسٌة االصلٌة والذي قام بعمل خطرا على امن الدولة ، الن هذا 

 الشخص الوطنً ٌعاقب طبقا للعقوبات المقرة فً القانون العراقً

 

 

__________________________ 

 اشكالٌات جنسٌة االشخاص الطبٌعٌة ، شبكة بابل ، موقع الكلٌة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة ، (1)

http:// lawuobablon.edu.iq/lecture.aspxfid=47785 

 121المصدر نفسه ، ص  الجنسٌة ومركز االجانب واحكامها فً القانون العراقً ،  د. عباس العبودي ، (2)
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 من الدولة وسالمتها .العراقً او ٌحاول القٌام بعمل ٌعد خطرا على ا ان ٌقوم ؼٌر  (6

 ان ٌقرر وزٌر الداخلٌة سحب الجنسٌة منه وذلك الن هذا الشخص اهدر الثقة الممنوحة له . (4

 

حالة حصول الشخص على الجنسٌة العراقٌة بسبب تقدٌمه معلومات خاطئة عنه وعن  : الحالة الثانٌة

 عائلته وٌستلزم القانون فً هذه الحالة توفر الشروط االتٌة :

ٌقدم مكتسب الجنسٌة معلومات خاطئة عنه او عن عائلته بناء على اقوال كاذبه او بطرٌقة الؽش او ان  (3

التزوٌر فتقدٌم هذه المعلومات الخاطئة ٌعد تظلٌال للدولة مما ٌستوجب عدم منحه الثقة سحب الجنسٌة 

 الممنوحة له .

ن هذا الشخص قد قدم ان ٌصدر حكم قضائً مكتسب درجة البتات بحق مكتسب الجنسٌة ٌضمن ا (6

فعال معلومات خاطئة وهذه الحالة هً تأكٌد للقواعد العامة فً القانون التً تقضً بان ما بنً على 

 الباطل فهو باطل .

ان ٌقرر وزٌر الداخلٌة سحب الجنسٌة العراقٌة الن الجنسٌة ال تسحب بقوة القانون تلقائٌا وانما هً  (4

 قراراته لرقابة القضاء . مسألة تخضع لتقدٌر الوزٌر والتً تخضع

 

حالة اسقاط الجنسٌة بسبب عدم والء الشخص لدولته اختلؾ الفقه فً مدى مشروعٌة  : الحالة الثالثة

اسقاط الجنسٌة فذهب جانب منهم الى وجود قواعد دولٌة تقٌد الدولة فً اسقاط جنسٌة مواطنٌها 

وٌستثنون فً ذلك الى اعتبارات االنسانٌة والقواعد القانونٌة الدولٌة وذهب اتجاه آخر ٌرفض تقٌٌد 

 لة فً اسقاط جنسٌة مواطنٌهاالدو

 

 

 

 

___________________________ 

 123المصدر نفسه ، ص الجنسٌة ومركز االجانب واحكامها فً القانون العراقً ،  عباس العبودي ، (1)

سنة  ، ار الحكمة للطباعة ،بغداد، د 1العراقً والمقارن ، طبعة ممدوح عبد الكرٌم حافظ ، قانون الدولً الخاص وفق القانونٌن  (2)

 م1793
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 المبحث الثانً

 حاالت فقدان الجنسٌة العراقٌة ومقارنة بٌن قانون الجنسٌة الحالً والملغى

ٌراد بفقد الجنسٌة هو زوالها عن الشخص فً حٌاته بعد ان تمتع بها لفترة من الزمن وهذا االمر    

ٌتوقع حصوله السباب وحاالت متعددة فمنها القٌام المرء بعمل ارادي باختٌاره من شأنه ان ٌثبت له 

التً ٌمنع القانون جنسٌة اخرى .او ٌفقد الشخص الجنسٌة على سبٌل العقوبة لقٌامه بعمل من االعمال 

لذا فمن خالل هذا المبحث سوؾ نقسمه الى قسمٌن اساسٌٌن  العمل بها ، وقد ٌكون الفقدان بالتبعٌة  ..

،  3624( لسنة  34فالمطلب االول سوؾ نخصصه حاالت الفقدان فً قانون الجنسٌة العراقٌة ) 

 .  6002( لسنة  62والمطلب الثانً حاالت الفقدان فً ظل قانون الجنسٌة العراقً ) 

 المطلب االول

 1763( لسنة  43الجنسٌة فً ظل قانون جنسٌة رقم )  فقدانحاالت 

 

 فقد الجنسٌة بسبب قٌام الشخص بعمل اختٌاري من شأنه ان ٌثبت له جنسٌة اخرى .: اوال

ٌفقد الشخص جنسٌته اذا قام بعمل ارادي من شأنه ان ٌثبت له جنسٌة اخرى ودخل فً هذه الجنسٌة 

عال بأختٌاره منعا من حصول حالة ازدواج الجنسٌة او اذا كان ذا جنسٌتٌن فترك احداهما واحتفظ ف

بالثانٌة اال انه فً الحالة االخرى ال ٌعتبر فقد الجنسٌة واكتساب جنسٌة جدٌدة انما وضع لها تعدد 

خرٌات كما هو جنسٌة ، خاصتا انه قد ٌجبر حامل عدة جنسٌات قانونا على اختٌار احدهما وترك اال

 الحال فً القانون البلجٌكً والهولندي والٌابانً .

المعدل ٌفقد العراقً جنسٌته فً اربع حاالات اذا قام (  3624/  34وفً قانون الجنسٌة العراقً ) 

 بعمل من شأنه ان ٌثبت جنسٌة اخرى .

 

____________________ 

ظرٌة العامة واحكام الجنسٌة العراقٌة ، الطبعة االولى ، مطبعة اسعد ، بغداد الدولً الخاص ، الن د. غالب علً البلداوي ، القانون (1)

 491، ص 1794 – 1793سنة 

( 15، مجلة الرافدٌن للحقوق المجلد ) 2006( سنة 26د. عبد هللا محمود ، منازعات الجنسٌة فً ظل قانون الجنسٌة العراقٌة رقم ) (2)

  2010، سنة  53، العدد 
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 ( . 33م  3العراقٌة بإكتساب جنسٌة اجنبٌة باالختٌار ) فقرة ) فقد الجنسٌة  -3

اصلٌة ام مكتسبة اذا اكتسب باختٌاره جنسٌة اجنبٌة فً دولة  تٌفقد العراقً جنسٌته العراقٌة سواء كان

اجنبٌة حتى ال ٌقع فً حالة ازدواج الجنسٌة واحتراما لحق الشخص فً تؽٌٌر جنسٌته دون حاجة الى 

لسنة  34( المعدلة من قانون الجنسٌة العراقٌة رقم 3الحكومة العراقٌة وفقا للفقرة )اذن مسبق من 

المعدل التً تنص على ان " كل عراقً اكتسب جنسٌة اجنبٌة فً دولة اجنبٌة باختٌاره ٌفقد  3624

 جنسٌته العراقٌة " .

 فالشروط الالزمة لتطبٌق هذا النص هً :

عل ، الن زوال الجنسٌة العراقٌة عن العراقً قبل اكتسابه جنسٌة ان ٌكتسب عراقً جنسٌته اجنبٌة بالف ( أ

اجنبٌة بالفعل ٌؤدي الى وقوعه فً حالة الالجنسٌة ، ولذلك حرص المشرع العراقً على ان ٌجعل 

 دائما زوال الجنسٌة العراقٌة عن العراقً معلقا على شرط اكتسابه جنسٌة اجنبٌة فعال .

فال تزول عنه بٌة فً دولة اجنبٌة اثناء وجوده فً خارج العراق ، ان ٌكون اكتسابه الجنسٌة االجن ( ب

الجنسٌة العراقٌة اذا اكتسب جنسٌة اجنبٌة وهو موجود فً العراق ومقٌم فٌه ، الن عمله حٌنذاك ال 

 ٌدل على الجدٌة فً الموضوع ونٌته فً قطع صلته بالعراق ونقل والءه لدولة اخرى .

نبٌة فً دولة اجنبٌة باختٌاره ، فاذا فرضت علٌه جنسٌة اجنبٌة رؼم ان ٌكون اكتسابه الجنسٌة االج ( ت

معارضته ال تزول عنه الجنسٌة العراقٌة ، ولكنه اذا فرضت علٌه جنسٌته االجنبٌة ولم ٌرفضها 

الدولة االجنبٌة او وتمسك بها وابدى رؼبته االٌجابٌة شفوٌا او تحرٌرٌا للممثلٌة العراقٌة فً تلك 

المراسلة لالحتفاظ بها ، فان الجنسٌة العراقٌة تزول عنه فً هذه الحالة ة عن طرٌق لوزارة الداخلٌ

اٌضا النه ٌعتبر قد قام بعمل ارادي من شانه اثبات جنسٌة اجنبٌة له ، بٌنما مجرد السكوت عن رفض 

لعراقٌة هذه الجنسٌة وعدم ابداء الرؼبة فً االحتفاظ بها ال ٌعتبر عمال اٌجابٌا لؽرض زوال الجنسٌة ا

 عنه

وبما ان اكتساب جنسٌة اجنبٌة ال ٌؤدي الى زوال الجنسٌة العراقٌة مالم ٌكن عن اختٌار فٌلزم ان 

ٌكون العراقً الذي ٌكتسب جنسٌته اجنبٌة فً الخارج تام االهلٌة وفق القانون العراقً وال عبرة 

 باختٌار القاص كالصؽٌر وناقص االهلٌة ، كالمجنون .

انه اذا توافرت الشروط المذكورة اعاله تزول الجنسٌة العراقٌة عن العراقً تلقائٌا ومن المالحظ انه 

 ٌحكم القانون دون حاجة الى اي اجراء او قرار .

غالب علً الداودي ، القانون الدولً الخاص العٌنٌة والمركز القانونً لالجانب واحكامها فً القانون العراقً ، حقوق الطبع ( 1)

 96، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والنشر محفوظة ل
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( فقد الجنسٌة العراقٌة بزواج المرأة العراقٌة من اجنبً او من عراقً اكتسب جنسٌة اجنبٌة بعد 6

 ( : 36م  6تارٌخ الزواج ودخولها فً جنسٌته االجنبٌة باختٌارها فقرة ) 

المعدل  3624لسنة  34راقٌة رقم ( المعدلة من قانون الجنسٌة الع36( من المادة )6تنص الفقرة )

على انه اذا تزوجت المرأة العراقٌة من اجنبً او من عراقً اكتسب جنسٌة اجنبٌة بعد تارٌخ الزواج 

 تزول عنها الجنسٌة العراقٌة متى اكتسبت جنسٌة زوجها باختٌارها ... (

ٌة الن مجرد زواجها من فالمرأة العراقٌة عندما تتزوج من اجنبً لها حق االحتفاظ بجنسٌتها العراق

اجنبً ال ٌؤدي الى زوالها عنها ، وانما اذا اختارت جنسٌة زوجها االجنبً بارادتها تعتبر حٌنذاك قد 

ارادي من شأنه ان ٌثبت لها جنسٌة اجنبٌة فتزول عنها الجنسٌة العراقٌة منعا من وقوعها قامت بعمل 

 : (3)فً حالة ازدواج الجنسٌة وذلك بالشروط التالٌة

ان تكون الزوجه متمتعة بالجنسٌة العراقٌة حٌن انعقاد الزواج بصرؾ النظر عن نوع جنسٌتها  ( أ

 العراقٌة فٌما اذا كانت اصلٌة ام مكتسبة .

ان ٌكون الزوج اجنبٌا او عراقٌا اكتسب جنسٌة اجنبٌة بعد تارٌخ الزواج اما اذا كان الزوج عدٌم  ( ب

 بجنسٌتها العراقٌة النه ال توجد جنسٌة لزوجها حتى تكتسبها .الجنسٌة فتظل الزوجة العراقٌة محتفظة 

ان ٌكون عقد الزواج صحٌحا ونافذا وفق قانون االحوال الشخصٌة العراقً من حٌث اركانه وشروطه  ( ت

( من القانون 36( من المادة )2وطرٌقة تسجٌله واالهلٌة الالزمة النعقاده ، النه بموجب الفقرة )

ن احد الزوجٌن عراقٌا وقت انعقاد الزواج فان القانون العراقً وحده ٌسري المدنً العراقً اذا كا

بالنسبة لشروط الزواج ، كما تنص المادة الثانٌة من قانون االحوال الشخصٌة على انه ) تسري احكام 

 هذا القانون على العراقٌٌن اال من استثنى منهم بقانون خاص ( .

او خطبة ال ٌؤدي حٌنذاك الى اذا كان مجرد وعد بالزواج وٌجب ان ٌكون الزواج تاما ونافذا ، ف

زوال الجنسٌة العراقٌة على المرأة العراقٌة لزواجها من اجنبً حتى وان دخلت فً جنسٌة زواجها 

، ال ٌترتب اي اثر للزوجٌة فً  3622( لسنة 3باختٌارها ، وبموجب تعلٌمات وزارة الداخلٌة رقم )

فقدها اال اذا ثبت فً وثٌقة صادرة من جهة مختصة وكانت صحٌحة من اكتساب الجنسٌة العراقٌة او 

 حٌث الشكل والموضوع .

 

_________________________ 

غالب علً الداودي ، القانون الدولً الخاص بالجنسٌة ومركز القانون لالجانب واحكامها فً القانون العراقً ، حقوق الطبع والنشر  (1)

 99، ص 1792 – 1791والبحث العلمً سنة  محفوظة لوزارة التعلٌم العالً
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د( ان تدخل المرأة العراقٌة المتزوجة من اجنبً او من عراقً اكتسب جنسٌة اجنبٌة بعد تارٌخ 

الزواج فعال فً جنسٌة زوجها باختٌارها ، الن المرأة العراقٌة ال تعقد جنسٌتها العراقٌة بمجرد 

جنسٌة واحتراما لحرٌتها فً امر جنسٌتها ، وٌجب ان منعا من وقوعها فً حالة ال زواجها من اجنبً 

ٌكون دخولها الفعلً فً جنسٌة زوجها باختٌارها واال التزول عنها الجنسٌة العراقٌة حتى وان 

ازدوجت جنسٌتها بسبب الجنسٌة زوجها االجنبً تلقائٌا دون رؼبتها وتظل عراقٌة الجنسٌة فً نظر 

 القانون العراقً .

اذا توفرت الشروط المذكورة اعاله تزول الجنسٌة العراقٌة عن المرأة العراقٌة ومن المالحظ انه 

المتزوجة من اجنبً او من عراقً اكتسب جنسٌة اجنبٌة بعد تارٌخ الزواج تلقائٌا بحكم القانون دون 

 حاجة الي اجراء او قرار .

قٌة الى جنسٌته االصلٌة وهو فقد الجنسٌة العراقٌة بعودت العربً او االجنبً المتجنس بالجنسٌة العرا -6

 ( . 31مقٌم فً الخارج ) م

المعدل على انه " للوزٌر سحب  3624لسنة  34العراقٌة رقم  ( من قانون الجنسٌة 31تنص المادة ) 

 الجنسٌة العراقٌة عن االجنبً الذي اكتسبها اذا قبل جنسٌته االصلٌة وهو مقٌم خارج العراق " .

ٌة باحدى طرق اكتساب الجنسٌة العراقٌة المنصوص علٌها فً القانون فٌشترط لفقد الجنسٌة العراق

( ٌشمل المتجنس بالجنسٌة العراقٌة فقط دون  31التً سبق ان شرحناها . اي ان حكم المادة ) 

( المعدلة من القانون التً تشمل المتجنس 33الوطنً االصلً بعكس الفقرة االولى من المادة )

( ، الن عودة  31ً االصلً ولذلك نرى انها تؽنً عن نص المادة ) بالجنسٌة العراقٌة والوطن

المتجنس بالجنسٌة العراقٌة الى جنسٌته االصلٌة وهو مقٌم خارج العراق هً نفس حالة اكتساب 

عراقً جنسٌة اجنبٌة باختٌاره فً الخارج سواء كان متجنسا بالجنسٌة العراقٌة ام وطنٌا اصلٌا ، ففً 

العراقً بعمل ارادي من شانه اثبات جنسٌة اجنبٌة له مما ٌعرضه لفقد الجنسٌة  كلتا الحالتٌن ٌقوم

( والفقرة  31مكافحة ازدواج الجنسٌة ، ومن الممكن تنسٌق الحكم بٌن نص المادة ) العراقٌة بؽٌة 

( المعدلة من القانون بجعل زوال الجنسٌة العراقٌة عن المتجنس بها تلقائٌا  33االولى من المادة ) 

 بحكم القانون ال بموافقة وزٌر الداخلٌة .

 

________________________ 

 99غالب علً الداودي ، المرجع السابق ، ص (1)
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ب( ان ٌقبل المتجنس بالجنسٌة العراقٌة جنسٌته االصلٌة وهو مقٌم خارج العراق ، سواء كانت اقامته 

 االصلٌة .هذه فً دولته االصلٌة ام فً دولة اخرى اثناء قبوله جنسٌته 

اما اذا قبلها وهو مقٌم فً العراق ، فال ٌؤدي ذلك الى جواز سحب الجنسٌة العراقٌة منه النه ال تعتبر 

عودته الى جنسٌته االصلٌة وهو مقٌم خارج العراق ٌعتبر انه قام بعمل ارادي اثبت له جنسٌته 

كعقاب على عمله االرادي االصلٌة وهو مقٌم خارج العراق لمنع وقوعه فً حالة ازدواج الجنسٌة و

هذا وهو حدٌث العهد بالجنسٌة العراقٌة لثبوت عدم جدارته باالحتفاظ بها وعدم انسحابه واندماجه 

 بالمجتمع العراقً وتردده فً االرتباط بالعراق نهائٌا وفً قطع صلته السٌاسٌة والقانونٌة والروحٌة

 ن متمتعا بها قبل اكتسابه الجنسٌة العراقٌة .بدولته االصلٌة ، وٌشترط ان ٌقبل نفس جنسٌته التً كا

( من القانون بل تزول عنه  31فاذا اكتسب جنسٌة اجنبٌة ؼٌرها ال تسحب منه الجنسٌة وفق المادة ) 

 ( المعدلة من القانون . 33الجنسٌة العراقٌة تلقائٌا بحكم القانون وفق الفقرة االولى من المادة )

الجنسٌة العراقٌة منه بعد قبوله جنسٌته االصلٌة وهو مقٌم فً ان ٌقرر وزٌر الداخلٌة سحب  ( ث

الخارج النه ال ٌتم السحب تلقائٌا بحكم القانون بمجرد توفر شروطه ، بل االمر جوازي ومتروك 

لتقدٌر الوزٌر ، وفً حالة صدور قرار الوزٌر بسحب الجنسٌة العراقٌة منه ، فانه ٌفقد الجنسٌة وفً 

من تارٌخ صدور القرار ، وٌجوز له ان ٌعترض على القرار لدى رئٌس الجمهورٌة هذه الحالة اعتبارا 

، اذا شعر  3622/  3/  32المتخذ بتارٌخ  334وفق الفقرة الثانٌة من قرار مجلس قٌادة الثورة رقم 

بؽبن او تعسؾ فٌه وٌكون قرار الرئٌس نهائٌا فً هذا الشأن ، ولكنه ال ٌجوز للمحاكم ان تسمع دعوة 

 القرار . ضد

 

فقد الجنسٌة العراقٌة برجوع المرأة العربٌة او االجنبٌة المتجنسة بها بسبب زواجها من عراقً ، عنها  (3

 ( . 36/ ام  3بعد انتهاء الزوجٌة بالوفاه او بالطالق او بفسخ النكاح ) فقرة 

 3624لسنة  34( المعدلة من قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  36أ ( من المادة )  – 3تنص الفقرة ) 

المعدل على انه " اذا تزوجت المرأة االجنبٌة من عراقً تكتسب الجنسٌة العراقٌة من تارٌخ موافقة 

عنها خالل ثالث سنوات من تارٌخ وفاة زوجها او طالقها او فسخ النكاح ، الوزٌر ، ولها ان ترجع 

 وتفقد جنسٌتها العراقٌة من تارٌخ تقدٌمها طلبا بذلك " .

_____________________ 

 96علً الداوودي ، المصدر السابق ، ص  غالب  (1)

 97غالب علً الداودي ، المصدر السابق ، ص  (2)
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فلكً تفقد المرأة االجنبٌة او العربٌة المتزوجه من عراقً الجنسٌة العراقً  التً اكتسبتها بسبب 

 الزواج 

 ٌجب توفر الشروط التالٌة :

عراقً زواجا صحٌحا وفق القانون العراقً وتكتسب جنسٌة ان تتزوج امرأة عربٌة او اجنبٌة من  ( أ

 زوجها العراقً باختٌارها وتفقد جنسٌتها االصلٌة بسبب هذا الزواج .

ان تنتهً الزوجٌة بوفاة زوجها العراقً او بطالقها منه او بفسخ نكاحها فعال  ، وذلك الن المشرع  ( ب

زوجها العراقً تحقٌقا لمبدأ وحدة الجنسٌة فً  عندما سهل دخول المرأة العربٌة او االجنبٌة فً جنسٌة

العائلة اخذ بعٌن االعتبار انتهاء حٌاتها الزوجٌة بوفاة زوجها العراقً او بطالقها منه او بفسخ نكاحها 

 وتفكٌرها فً قطع عالقتها بالعراق .

ان  ففً هذه الحالة ٌكون من مصلحتها ومصلحة الدولة تسهٌل خروجها من جنسٌة زوجها العراقً

رؼبت فً ذلك ، ولٌس من االنصاؾ منعها من ذلك واجبارها على البقاء فً الجنسٌة العراقٌة 

 احتراما لحرٌتها فً امر جنٌنها واعتدادا بارادتها ورؼبتها .

خاصتا بعد زوال السبب الذي كان ٌربطها بالمجتمع العراقً فً حالة انتهاء الزوجٌة حتى وان كان 

 الد .لزوجها العراقً منها او

ان تقدم الزوجة طلبا الى وزارة الداخلٌة بعد انتهاء الزوجٌة بوفاة زوجها العراقً او بطالقها منه او  ( ج

خالل ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ انتهاء الزوجٌة بانها مدة العدة الشرعٌة تطلب فٌه  بفسخ نكاحها

ل المادة المذكورة ٌسقط حقها فً رجوع عن الجنسٌة العراقٌة ، فان لم تقدم هذا الطلب التحرٌري خال

الرجوع عن الجنسٌة العراقٌة الن سكوتها ٌفسر حٌنذاك على انها متمسكة بجنسٌتها العراقٌة وال 

ترؼب بقطع صلتها بالعراق ، فال ترؼم على الخروج من الجنسٌة العراقٌة فً هذه الحالة وتبقى 

 محتفظة بها .

 

 

 

_____________________ 

 96اوودي ، المصدر السابق ، ص علً الدغالب   (1)
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 3622( لسنة 3وفً حالة تقدٌمها هذا الطلب وتوقٌعها استمارة خاصة موضوعه وفق التعلٌمات رقم )

الصادرة من وزارة الداخلٌة ٌمنحها المدٌر العام للجنسٌة اشهادا ٌؤٌد فقدها الجنسٌة العراقٌة اعتبارا 

العراقٌة لها ان تعود الى العراق كأي امرأة عربٌة او من تارٌخ تقدٌم الطلب ، وبعد فقدها الجنسٌة 

 اجنبٌة لزٌارة اوالدها .

واننا نعتقد بان رجوعها عن الجنسٌة العراقٌة ٌجب ان ٌكون الى جنسٌتها االصلٌة التً كانت 

محتفضة بها وفقدتها بسبب زواجها من عراقً واكتسبتها الجنسٌة العراقٌة ، رؼم ان النص ال ٌوحً 

ن مجرد رجوعها عن الجنسٌة العراقٌة دون عودتها الى جنسٌتها االصلٌة ٌؤدي بها الى ذلك ، ال

ة الالجنسٌة وال اعتقد ان المشرع العراقً ٌرٌد هذه النتٌجة ، وانما ارادو قصد رجوعها عن الجنسٌ

الى  اجنبًقٌاسا على موقفه من عودة المرأة العراقٌة المتزوجة من العراقٌة الى جنسٌتها االصلٌة 

 جنسٌتها العراقٌة .

( من المادة 6اذ تنص الفقرة ) بعد انتهاء الزوجٌة بالطالق او بفسخ النكاح او بوفاة زوجها االجنبً .

 ( المعدلة من قانون الجنسٌة  العراقٌة على انه ..36)

تزول "  اذا تزوجت المرأة العراقٌة من اجنبً او من عراقً اكتسب جنسٌة اجنبٌة بعد تارٌخ الزواج 

عنها الجنسٌة العراقٌة متى اكتسبت جنسٌة زوجها باختٌارها ولها ان ترجع الى جنسٌتها العراقٌة وفً 

حالة وفاة زوجها او طالقها او فسخ النكاح وترجع الٌها الجنسٌة العراقٌة من تارٌخ تقدٌمها طلبا بذلك 

 على ان تكون موجودة فً العراق اثناء تقدٌم الطلب ( .

رع العراقً علق الخروج من الجنسٌة العراقٌة بارادة واختٌار الشخص على ضرورة كما ان المش

 اكتسابه جنسٌة اخرى منعا من وقوعه فً حالة الالجنسٌة .

 

 

 

 

_______________________ 

 169،167ص،  1792حسن العدادي ، الجنسٌة ومركز االجانب واحكامها فً القانون العراقً ، مطبعة االرشاد ، بغداد / سنة  (1)

دار المطبوعات الجامعٌة ،  شارع االختصاص القضائً ، شارع القوانٌن ، –هشام علً صادق ، القانون الدولً الخاص ، الجنسٌة  (2)

 103، ص 2004االسكندرٌة ، سنة 
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 فقد الجنسٌة العراقٌة بالتبعٌة بسبب صغر السن

بناها قانون الجنسٌة العراقٌة الملؽى رقم هً الحالة الثالثة من الحاالت فقد الجنسٌة العراقٌة التً ت    

 ( ونصها34/6م ، والتً جرى النص علٌها فً المادة ) 3624( لسنة 34)

" اذا فقد العراقً الجنسٌة العراقٌة ٌفقدها اٌضا اوالده الصؽار ... " ، وكرس قانون الجنسٌة العراقٌة  

 / ثانٌا ( منه على : 34المادة )  ذات الحالة بحث نص 3660( لسنة 32والمعلومات المرئٌة رقم )

اذا فقد عراقً من اصل ؼٌر اجنبً الجنسٌة العراقٌة بسبب اكتسابه جنسٌة اجنبٌة ، ٌفقدها تبعا لذلك  - أ

اوالده ؼٌر البالؽٌن سن الرشد المقٌمٌن معه خارج العراق ، وٌجوز لهم استعادة الجنسٌة العراقٌة بناء 

 رشد اذا كانوا قد عادوا الى العراق قبل ذلكعلى طلبهم خالل سنة من بلوؼهم سن ال

 ال ٌفقد اوالده البالؽٌن سن الرشد الجنسٌة العراقٌة اذا كانوا مقٌمٌن فً العراق - ب

اذا فقد عراقً من اصل عربً او اجنبً الجنسٌة العراقٌة بفقدها اوالده ؼٌر البالؽٌن سن الرشد  -جـ 

قدٌمهم طلبا بذلك خالل سنة من بلوؼهم سن الرشد اثناء تبعا له ولهم ان ٌستعٌدوا الجنسٌة العراقٌة بت

 وجودهم فً العراق

ال ٌستفٌد من حكم الفقرة ) أ ( اعاله اوالد العراقٌٌن الذٌن ازٌلت عنهم الجنسٌة العراقٌة بموجب  -هـ 

 م .3623( لسنة  36والقانون رقم )  3620( لسنة  3احكام القانون رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
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فقد الجنسٌة العراقٌة على سبٌل العقوبة بالسحب او االسقاط كرست نصوص قانون الجنسٌة :  ثانٌا

م الملؽً ، فضال عن ادوات قانونٌة اخرى عدة لفقد الجنسٌة على 3624( لسنة  34العراقٌة رقم ) 

 نجدها فً الحاالت االتٌة :سبٌل العقوبة 

فقد الجنسٌة بسحبها من االجنبً الذي اكتسبها اذا قام او حاول القٌام بعمل ٌعد خطرا على امن  -3

( على " للوزٌر سحب الجنسٌة العراقٌة عن االجنبً الذي  36وسالمة الدولة حٌث نصت الفقرة ) 

 لدولة " اكتسبها اذا قام او حاول القٌام بعمل خطر على امن وسالمة ا

فقد الجنسٌة العراقٌة بقبول دخول الخدمة العسكرٌة الحدى الدول االجنبٌة دون اذن سابق ٌصدر من  -6

( التً نصت على " للوزٌر سحب الجنسٌة العراقٌة عن العراقً  3/  60وزٌر الدفاع طبقا للمادة ) 

 من وزٌر الدفاع " .اذا قبل دخول الخدمة العسكرٌة الحدى الدول االجنبٌة دون اذن سابق ٌصدر 

لمصلحة دولة او حكومة اجنبٌة او جهة معادٌة فً الخارج او بقبول وظٌفة فً فقد الجنسٌة العراقٌة  -4

الخارج لدى حكومة اجنبٌة او احدى الهٌئات االجنبٌة او الدولٌة وعدم تركها بالرؼم من صدور امر 

راقٌة عن العراقً اذا عمل لمصلحة (  " للوزٌر سحب الجنسٌة الع 6/  60بذلك حٌث تنص المادة ) 

دولة او حكومة اجنبٌة او جهة معادٌة فً الخارج او قبل فً الخارج وظٌفة لدى حكومة اجنبٌة او 

 احدى الهٌئات االجنبٌة او الدولٌة ، وان من ٌتركها بالرؼم من االمر الصادر الٌه من الوزٌر " .

معتادة واالنظمام الى هٌئة اجنبٌة من اؼراضها  فقد الجنسٌة العراقٌة باالقامة فً الخارج بصورة -3

العمل على تقوٌض النظام االجتماعً او االقتصادي للدولة باي وسٌلة من الوسائل حٌث نصت المادة      

( على .. " للوزٌر سحب الجنسٌة العراقٌة عن العراقً اذا قام فً الخارج بصورة معتادة 4/ 60)

ها تقوٌض النظام االجتماعً واالقتصادي بأي وسٌلة من الوسائل وانظم الى هٌئة اجنبٌة من اؼراض

. " 

 

 

 

 

_______________________ 
 117، ص 2012حٌدر ادهم الطائً ، احكام جنسٌة الشخص الطبٌعً والمعنوي فً التشرٌعات العراقٌة ، مطبعة االشاد ، سنة  (1)

،  1792سنة  بغداد ،ن العراقً ، الطبعة الثالثة ، مطبعة االرشاد ،د. حسن الهداوي ، الجنسٌة ومركز االجانب واحكامها فً القانو (2)

 179، ص 176، ص 175، ص 164ص
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( من  1فقد الجنسٌة العراقٌة بسبب الحصول علٌها نتٌجة الؽش والتزوٌر والخطأ بموجب الفقرة )  -2

ن الجنسٌة م ، المعدلة والصادرة استنادا الى قانو3622( لسنة  3تعلٌمات وزٌر الداخلٌة رقم ) 

م ، فأن كل شخص حصل على شهادة الجنسٌة او تجنس بها بناء 3624( لسنة  34العراقٌة رقم ) 

على ابدائه اقواال كاذبة او تقدٌمه اوراق او معلومات ؼٌر صحٌحة ٌقرر الوزٌر الؽاء الشهادة التً 

 بهذه . حصل علٌها

حصل علٌها بهذه ، وال ٌسترد اي رسم او معلومات ؼٌر صحٌحة ٌقرر الوزٌر الؽاء الشهادة التً 

دفع لؽرض الحصول علٌها وٌعتبر قرار االلؽاء سارٌا من تارٌخ حصول الشخص على الشهادة 

بصورة ؼٌر مشروعة وٌقوم المدٌر العام بابالغ الجهات المختصة وذوي العالقة باالجراءات 

 المذكورة بصورة تحرٌرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
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 المبحث الثانً

 2006( لسنة  26المطلب الثانً : حاالت فقدان الجنسٌة فً ظل قانون الجنسٌة رقم ) 

المعاصرة امكانٌة فقد الشخص الوطنً لجنسٌته االولى واكتسابه  (3)اقرت ؼالبٌة تشرٌعات الدول      

دا لالتجاه الحدٌث الذي اقرته االتفاقٌات الدولٌة والذي ٌهدؾ الى احترام جنسٌة جدٌدة  ، وذلك استنا

ارادة الشخص وحقه بتؽٌٌر جنسٌته واكتسابه دولة اخرى ٌرى انها تحقق مصالحه ، وال سٌما بعد ان 

تفسر مفهوم الوالء الدائم الذي ظل فٌه الفرد فترة طوٌلة محروما من حقه فً تفسٌر جنسٌة الدولة 

تمً الٌها ، اذ ان الرابطة بٌن الفرد والدولة كانت ابدٌة وال تسمح للشخص الوطنً بالخروج التً ٌن

 من سٌادة الدولة بمحض ارادته .

واختلفت التشرٌعات فً االجراءات التً تتحقق بها الفقد االختٌاري ، اذ ان بعض التشرٌعات تتشدد 

اجنبٌة ، فقد جنسٌته الوطنٌة بقوة القانون فً هذه المسألة وترتب على اكتساب الشخص الجنسٌة دولة 

 دولة اجنبٌة .على اساس ان اكتسابه الجنسٌة 

فقد جنسٌته الوطنٌة بقوة القانون على اساس ان اكتسابه الجنسٌة االجنبٌة جدٌدة ، ٌعبر عن ضعؾ 

ذا ما والئه تجاه دولته ولذلك من الضروري ان ٌفقد المكتسب للجنسٌة االجنبٌة جنسٌته الوطنٌة وه

( لسنة  34( من قانون الجنسٌة العراقً الملؽً رقم )  33نصت علٌه الفقرة االولى من المادة ) 

م ، والتً جاء فٌها " كل عراقًٌ اكتسب جنسٌة اجنبٌة فً دولة اجنبٌة باختٌاره ٌفقد الجنسٌة 3624

 . (6)العراقٌة " 

جاز للعراقً ان ٌفقد جنسٌته العراقٌة ، فقد ا 6002( لسنة  62اما قانون الجنسٌة العراقٌة رقم )

وسمح له باالحتفاظ بها وذلك انسجاما مع احكام الدستور الذي اجاز التعدد فالمشرع العراقً اجاز 

 استثناء ، وهذا التعدد ٌعد االن من ابرز المشاكل القانونٌة التً تواجه الجنسٌة فً التشرٌعات الحدٌثة

 

 

 

________________________ 

 119العبودي ، المصدر السابق ، صعباس  (1)
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25 

 

 واستنادا الحكام القانون الجنسٌة العراقٌة الجدٌد ، ٌفقد العراقً جنسٌته فً الحالتٌن االتٌتٌن :

: فقد الشخص الجنسٌة العراقٌة باكتسابه جنسٌة دولة اجنبٌة بارادته وتخلٌه عن جنسٌته  الحالة االولى

الوطنٌة نصت على هذه الحالة القرة االولى من المادة العاشرة والتً جاء فٌها " ال ٌحتفظ العراقً 

 ة "عن تخلٌه عن الجنسٌة العراقٌالذي ٌكتسب جنسٌة اجنبٌة بجنسٌته العراقٌة وٌعلن تحرٌرٌا 

 ولكً ٌفقد العراقً جنسٌته العراقٌة استنادا الحكام هذه الفقرة ٌجب توافر الشروط االتٌة :

: ان ٌكتسب العراقً جنسٌة اجنبٌة بالفعل وعلٌه ال ٌجوز ان ٌكون فقده الجنسٌة قبل  الشرط االول

 االكتساب ، الن ذلك ٌؤدي الى وقوعه فً حالة انعدام الجنسٌة .

ٌكون اكتساب الجنسٌة االجنبٌة قد تم باختٌاره واستنادا لهذا الشرط ال تشمل هذه  : ان الشرط الثانً

 الحالة الفرد الذي ٌكتسب جنسٌة دولة تفرض علٌه فرضا دون ارادته .

: ان ٌعلن الشخص الحاصل على الجنسٌة دولة اجنبٌة عن رؼبته تحرٌرا بالتخلً عن  الشرط الثالث

 جنسٌته العراقٌة .

ن التحرٌري ٌعد قرٌنة على رؼبة الشخص فً قطع صلته وعدم شعوره باالنتماء والوالء وهذا االعال

( من قانون الجنسٌة العراقٌة الجدٌد ، نصت على ابراء العراق الذي  32للعراق ، ؼٌر ان المادة ) 

نع تزول عنه جنسٌة العراقٌة من االلتزامات المترتبة علٌه قبل زوال الجنسٌة ، وٌراد هذا النص ٌم

حاالت الؽش والتحاٌل على القانون ، ال سٌما عندما ٌكون الهدؾ من اعالنه التحرٌري بنٌة التهرب 

 من ادائه االلتزامات المالٌة التً تترتب بذمته .

 

 

 

 

 

_________________________ 
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: فقد الجنسٌة العراقٌة بزواج المرأة العراقٌة واكتسابها جنسٌة زوجها االجنبً وتخلٌها  الحالة الثانٌة

عن جنسٌتها العراقٌة " اذا كان الزواج المختلط ٌعد سببا من اسباب اكتساب الجنسٌة فانه ٌكون اٌضا 

 جاء فٌها  ..( من قانون الجنسٌة على هذه الحالة والتً 36سببا من اسباب فقدانها " ونصت المادة )

العراقٌة من ؼٌر العراقً واكتسبت جنسٌة زوجها ، فانها ال تفقد جنسٌتها  " اذا تزوجت المرأة

 العراقٌة مالم تعلن تحرٌرٌا تخلٌها عن الجنسٌة العراقٌة " .

واستنادا الحكام هذه المادة فان المرأة العراقٌة المتزوجة من اجنبً ال تفقد جنسٌتها اال اذا توافرت 

 : شروط االتٌةال

: ان تكون الزوجة متمتعة بالجنسٌة العراقٌة عند انعقاد زواجها ، سواء كانت جنسٌتها  الشرط االول

 اصلٌة ام مكتسبة .

: ان تتزوج المرأة العراقٌة من ؼٌر العراقً سواء كان عربٌا ام اجنبٌا وان ٌكون عقد  الشرط الثانً

 . (3)م المعدل3626( لسنة  311ة العراقً رقم ) الزواج صحٌحا طبقا لقانون االحوال الشخصٌ

: ان تكسب المرأة العراقٌة جنسٌة زوجها ؼٌر العراقً فعال وذلك بمنعها فً الوقوع  الشرط الثالث

 فً الحالة انعدام الجنسٌة واحتراما الرادتها .

ن جنسٌتها : ان تعلن المرأة العراقٌة عن رؼبتها بتقدٌم طلب تحرٌري بتخلٌها ع الشرط الرابع

العراقٌة ، ولم ٌحدد المشرع مدة معٌنة لتقدٌم هذا الطلب التحرٌري ، اذ ٌحق لها ان تتخلى عن 

 جنسٌتها العراقٌة فً اي وقت تشاء وهذا االتجاه ٌنسجم مع االتجاه الحالً

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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 ر االرادي للجنسٌة بالسحب واالسقاط :حاالت الفقد غٌ 2-1

الفقد ؼٌر االرادي للجنسٌة العراقٌة هو اجراء تتخذه الدولة على سبٌل العقوبة وذلك بنزع الجنسٌة     

بخالؾ ارادة الشخص استنادا العتبارات تجعل من هذا الشخص ؼٌر جدٌر  ٌتحمل جنسٌتها 

ٌمٌز بٌنها  والسحب بالرؼبة من ان جانبا من الفقهوالمشرع العراقً لم ٌمٌز بٌن اصطالح االسقاط 

فسحب الجنسٌة ٌعنً عدول الدولة عن منح الجنسٌة للوطنً المكتسب هذه الجنسٌة ، وٌمكن ذلك 

بقرار ٌستند الى حاالت محددة فً القانون وردت على سبٌل الحصر ، فالسحب ٌختصر على الوطنً 

 الطارئ وال ٌشمل الوطنً االصلً .

ط الجنسٌة فهو اجراء ٌحمل طابع العقاب وٌشمل الوطنً االصلً والوطنً الطارئ المكتسب اما اسقا

لجنسٌة الدولة على حد سواء وٌمكن للدولة االلتجاء الٌه فً اي وقت كان ، وٌتم االسقاط بقرار 

تشرٌعً وخاص او ٌكون فً الحاالت منصوص علٌها فً القانون ، وتستخدم بعض التشرٌعات 

جرٌد بدال من حالتً االسقاط والسحب  ، واستخدام المشرع اللبنانً لفظ ) الفقد اصطالح الت

 (3)الجبري (

واورد المشرع العراقً فً قانون الجنسٌة العراقٌة النافذ حاالت سحب الجنسٌة العراقٌة ، اذ نصت 

ها اذا رأت ( منه على انه  " للوزٌر سحب الجنسٌة العراقٌة من ؼٌر العراقً التً اكتسب32المادة )

قٌامه او حاول القٌام بعمل ٌعد خطرا على امن الدولة وسالمتها ، او عدم معلومات خاطئة عنه او من 

 عائلته عند تقدٌم الطلب اثر صدور حكم قضائً عنه مكتسب لدرجة الثبات .

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
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 الحكام هذه المادة فإن حاالت سحب الجنسٌة العراقٌة هً ماٌأتً : واستنادا

الفرد بأفعال تعاد خطر على امن الدولة وسالمتها ، ولتطبٌق هذه الحالة : حالة قٌام  الحالة االولى

 ٌجب توفر الشروط االتٌة :

: ان ٌكون جنسٌة الشخص الذي سحبت منه الجنسٌة العراقٌة ، جنسٌة مكتسبة ولٌست  الشرط االول

اصلٌة والذي قام بعمل ٌعد خطرا على امن الدولة  ، الن هذا الشخص الوطنً ٌعاقب طبقا للعقوبات 

 المقرة فً القانون العراقً .

 على امن الدولة وسالمتها . : ان ٌقوم ؼٌر العراقً او ٌحاول القٌام بعمل ٌعد خطرا الشرط الثانً

: ان ٌقرر وزٌر الداخلٌة سحب الجنسٌة منه ، وذلك الن هذا الشخص اهدر الثقة  الشرط الثالث

 الممنوحة له واصبح ؼٌر جدٌرا بحمل الجنسٌة العراقٌة الممنوحة له .

 

ه وعن عائلته : الحالة الشخص على الجنسٌة العراقٌة بسبب تقدٌمه معلومات خاطئة عن الحالة الثانٌة

 ، وٌلزم القانون فً هذه الحالة توفر الشروط االتٌة :

: ان ٌقدم مكتسب الجنسٌة معلومات خاطئة عنه او عن عائلته بناء على اقوال كاذبه او  الشرط االول

بطرٌق الؽش او التزوٌر فتعدٌه هذه المعلومات الخاطئة ٌعد تظلٌال للدولة ، مما ٌستوجب عدم منحه 

 الجنسٌة الممنوحة له . الثقة وسحب

 

 

 

 

 

_________________________ 
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: ان ٌصدر حكم قضائً مكتسب درجة الثبات بحق مكتسب الجنسٌة ، ٌتضمن ان هذا  الشرط الثانً

الشخص قد قدم فعال معلومات خاطئة ، وهذه الحالة هً تأكٌد للقواعد العامة فً القانون التً تقضً 

 بأن ما بنً على الباطل فهو باطل .

ن الجنسٌة ال تسحب بقوة القانون : ان ٌقرر وزٌر الداخلٌة سحب الجنسٌة العراقٌة ال الشرط الثالث

 (3)تلقائٌا اونما هً مسألة تضع تقدٌر الوزٌر التً تخضع قراراته لرقابة القضاء

 

: احالة اسقاط الجنسٌة بسبب عدم والء الشخص للدولة " اختلفت الفقه فً مدى  الحالة الثالثة

الى وجود قواعد دولٌة تقٌد الدولة فً اسقاط جنسٌة  (6)مشروعٌة اسقاط الجنسٌة فذهب جانب منها 

مواطنٌها ، وٌستندون فً ذلك الى االعتبارات االنسانٌة والقواعد القانونٌة الدولٌة ، وذهب اتجاه آخر 

 برفض تقٌد الدولة هً اسقاط جنسٌة مواطنها .

ً الحالة القٌام باعمال ( ٌسقط الجنسٌة العراقٌة ف 222وقد كان قرار مجلس قٌادة الثورة الملؽً ) 

القرار  مضرة تعد خطرا على اهداؾ الحزب والثورة ، ؼٌر ان قانون الجنسٌة العراقٌة بموجب

المذكور وجمٌع القرارات الحائرة الصادرة من قٌادة الثورة الملؽً بهذا الخصوص فضال عن ذلك ان 

ت اسقاط الجنسٌة العراقٌة بالوالدة ( من الدستور العراقً النافذ حضر 31الفقرة الثالثة من المادة ) 

 عن العراقً الي سبب من االسباب .

 

 

 

 

 

 

________________________ 
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 فقد الجنسٌة بالتبعٌة 2-2

جنسٌته ال ٌقصر اثره علٌه فحسب وانما ٌشمل نقصد بفقد الجنسٌة بالتبعٌة ، ان فقدان الشخص ل     

 اذ ٌفقدون جنسٌتهم بالتبعٌة اٌضاافراد من عائلته ومن اوالد وزوجته 

حالة فقد االوالد ؼٌر البالؽٌن سن الرشد جنسٌتهم العراقٌة تبعا لالب نصت على هذه الحالة : اوال 

والتً جاء فٌها " اذا فقد عراقً الجنسٌة ( من قانون الجنسٌة النافذ  33الفقرة الثانٌة من المادة ) 

ٌستردوا الجنسٌة العراقٌة بناءا  العراقٌة بفقدها تبعا لذلك اوالده ؼٌر البالؽٌن سن الرشد وٌجوز لهم ان

على طلبهم اذا عادو الى العراق واقاموا فٌه ٌعتبرون عراقٌٌن من تارٌخ عودتهم وال ٌستفٌد من الحكم 

( لسنة 3ن الذٌن زالت عنهم الجنسٌة العراقٌة بموجب احكام القانون رقم )هذا البند اوالد العراقٌٌ

 م .3620( لسنة 36والقانون رقم ) 3620

واستنادا الحكام هذه المادة فان االوالد غٌر البالغٌن سن الرشد ٌفقدون جنسٌتهم العراقٌة تبعا 

 : لفقدان االب جنسٌته اذا توافرت الشروط االتٌة

ٌفقد عراقً الجنسٌة العراقٌة سواء كانت جنسٌة اصلٌة ام مكتسبة وبالرؼم من ان  : ان الشرط االول

المشرع العراقً لم ٌوضح ان فقد الجنسٌة بالتبعٌة ٌقتصر عن االب ام ٌشمل االم ذلك ان فقرة ) ب ( 

ان من المادة االولى من قانون الجنسٌة العراقً النافذ " الشخص الذي ٌتمتع بالجنسٌة العراقٌة " و

الفقرة االولى من المادة الثالثة من هذا القانون اعتبرت عراقٌا من ولد االب عراقً واالم عراقٌة ؼٌر 

بالنسبة لالب وال ٌشتمل االم وذلك ضمانا العانة االب  اننا نعتقد ان النص ٌقتصر على فقد الجنسٌة

مع ذلك ٌجب ان ٌضع المشرع  للصؽٌر ال سٌما ، وانه ملزم بالنفقة على اوالده الصؽار بحكم القانون

العراقً هذه المسألة وٌقتصر على االب ال سٌما ان هناك التباس قد ٌحصل بسبب ماورد فً الفقرة 

 ( التً جاء فٌها31االولى من المادة )

" لكل عراقً اسقطت عنه الجنسٌة العراقٌة السباب سٌاسٌة او عنصرٌة او طائفٌة ان ٌستردها بتقدٌم 

وفاته ٌحق الوالده الذٌن فقدوا الجنسٌة العراقٌة تبعا لوالدهم او والدتهم ان ٌتقدموا  طلب ذلك فً حالة

 بطلب السترداد الجنسٌة العراقٌة "

 

________________________ 
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والد ثابتً النسب البٌهم العراقً ، ذلك ان النسب الشرعً ال بد من : ان ٌكون اال الشرط الثانً

توافره حتى ٌترتب االثر القانونً وهو فقدان الجنسٌة عند فقد االوالد لجنسٌة ابٌهم ، اما اذا كانوا ؼٌر 

 ثابتً النسب فٌستفٌدون من نص الفقرة ) ب ( من المادة الثالثة من قانون الجنسٌة العراقٌة النافذ .

: ان ٌكون االوالد ؼٌر بالؽٌن سن الرشد طبقا الحكام القانون العراقً عند فقدان االب  الشرط الثالث

لجنسٌته العراقٌة ان المشرع العراقً لم ٌعلق فقد الجنسٌة لالوالد ؼٌر البالؽٌن لجنسٌتهم العراقٌة تبعا 

لنظر اذ ٌجب التأكد من حصولهم لوالدهم على اكتسابهمم لجنسٌة اخرى وهذا االمر ٌحتاج الى اعادة ا

 وذلك منعا من وقوعهم فً حالة انعدام الجنسٌة .على جنسٌة اخرى 

اما االوالد الذٌن بلؽوا سن الرشد فال تتاثر جنسٌتهم العراقٌة اذا فقدها والدهم العراقً اال فً حالة 

االوالد الصؽار والكبار الذٌن ابطال معاملة تجنس االب بسبب الؽش والتزوٌر اذ ٌفقد فً هذه الحالة 

 حصلوا تبعا لذلك استنادا للقاعدة التً تقضً بان الؽش ٌفسد كل شًء .

 

: حالة فقدان الزوجة تبعا لجنسٌة زوجها ان فقد الزوجة لجنسٌتها تبعا لفقد زوجها الجنسٌة فً ثانٌا 

ت الدولٌة التً تنادي بحقوق ؼالبٌة التشرٌعات المعاصرة ٌكاد ان ٌكون محدودا وذلك تأثرا باالتفاقٌا

المرأة واستقاللها عن جنسٌة زوجها ، اذ ال تفقدها اال فً حالة واحدة اذا بطلت معاملة تجنس زوجها 

بسبب الؽش والتزوٌر ففقدها المرأة بذلك جنسٌتها تبعا لزوجها وطبقا الحكام القانون العراقً فان 

قد ارادٌا ام ؼٌر ارادٌا ، بل ان المشرع ذهب الى الزوجة ال تتاثر لفقد جنسٌة زوجها سواء كان الف

ابعد من ذلك القرار عدم فقد المرأة العراقٌة لجنسٌتها بسبب زواجها واكتسابها لجنسٌة زواجها اال اذا 

 اعلنت تحرٌرٌا تطلبها عن الجنسٌة العراقٌة .

 

 

 

 

_______________________ 
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 المبحث الثالث

 االثار القانونٌة المترتبة على فقدان الجنسٌة العراقٌة

ٌترتب على فقد الجنسٌة العراقٌة اثار قانونٌة ٌمكن ردها الى قسمٌن فأما تكون اثار قانونٌة         

ان تكون اثار قانونٌة جماعٌة تمتد فردٌة تقتصر وتتعلق بذات الشخص الذي فقد الجنسٌة العراقٌة او 

 الى من ٌتبعه فً نطاق اسرته .

 مطلب االثار الفردٌة المترتبة على فقد الجنسٌة العراقٌة ثم نبحث مطلب وبناءا على ذلك سنبحث اوال

 االثار القانونٌة الجماعٌة المترتبه على ذلك .

 المطلب االول

 نسٌةاالثار القانونٌة الفردٌة التً تترتب على الج

استنادا الحكام قانون الجنسٌة العراقٌة النافذ ٌترتب على فقد الجنسٌة العراقٌة سواء كان الفقد     

 . (3)بارادة الشخص او بخالؾ ارادته اثار قانونٌة فردٌة 

: ان فاقد الجنسٌة العراقٌة ٌصبح فً الحكم اجنبً عند دخوله واقامته وخروجه فً اقلٌم الدولة ، اوال 

 لزوال الجنسٌة عنهوذلك 

: ٌحرم فاقد الجنسٌة من الحقوق الناشئة من رابطة الجنسٌة ، فال ٌحصل على الحماٌة  ثانٌا

الدبلوماسٌة من البعثات فً الخارج وال ٌستطٌع ان ٌمتلك عقارا وٌمارس المهن فً العراق اال فً 

من االحوال الشخصٌة االحوال التً ٌسمح فٌها لالجنبً بممارسة ذلك فضال عن ذلك ٌرقن قٌده 

 وتشرد منه جنسٌة االحوال الشخصٌة .

: ٌحرم من كافة حقوق والتزامات التً تعطى اصال للعراقٌٌن موظفا نزول عنه الوظٌفة وٌحرم  ثالثا

من الحقوق التقاعدٌة اذا طلب تسلٌمه من قبل الدولة اخرى بسبب جرٌمة ارتكبها فً اقلٌمها ٌتم 

 تسلٌمه الى تلك الدولة .

: عدم براءة ذمته من االلتزامات المالٌة المترتبة علٌه قبل زوال الجنسٌة العراقٌة استنادا لنص ابعا ر

 ( من قانون الجنسٌة النافذ .2المادة )

________________________ 
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 المطلب الثانً

 ار القانونٌة الجماعٌة المترتبة على فقد الجنسٌة العراقٌةاالث

ٌترتب على فقد الجنسٌة العراقٌة اثار قانونٌة جماعٌة تتعلق  بزوجة فاقد الجنسٌة العراقٌة او       

زوج فاقدة الجنسٌة العراقٌة وكذلك باالوالد سواء كانوا قاصرٌن ام بالؽٌن لسن الرشد وبناءا على ذلك 

 ث كل منها فً فرع مستقل وذلك على النحو االتً فإننا سنبح

 الفقرة االولى

 االثار القانونٌة المتعلقة بالزوجة او الزوج

ٌرى الفقه ان جنسٌة الزوجة العراقٌة ال تتاثر بفقد زوجها لجنسٌته العراقٌة سواء كان هذا الفقد       

بارادته بالتخلً عن الجنسٌة العراقٌة او جبرا علٌه على سبٌل العقوبة ذلك ان الزوجة كاملة االهلٌة و 

 . (3)العائلة لها من الحقوق ما للرجل ، واستنادا الى مبدأ استقالل الجنسٌة فً داخل 

ان القواعد العامة فً القانون الجنائً تقضً بشخصٌته العقوبة وعدم سرٌانها فً حق الؽٌر فان 

سحب الجنسٌة الوطنٌة من الزوجة تبعا لسحبها من زوجها ٌعد امرا ؼٌر مقبول وؼٌر منطقً لعدم 

المشرع على حق  ارتكابها ما ٌبرر سحب الجنسٌة عنها ، كما ٌعد ذلك بتصورنا تجاوزا من قبل

الزوجة فً جنسٌتها واالحتفاظ كما تقضً بذلك االصول العامة فً مادة الجنسٌة ، وفً هذا الصدد 

م ، 6002( لسنة  62فاننا نشٌد بموقؾ المشرع العراقً فً قانون الجنسٌة العراقً الجدٌد رقم ) 

حبه من زوجها وعدم والذي لم ٌجٌز سحب الجنسٌة العراقٌة من الزوجة المتجنسة بها تبعا لس

بافعال زوجها المتمثلة بالتخلً عن الجنسٌة العراقٌة او ثبوت قٌامه او محاولته القٌام بعمل  مؤاخذتها

 ٌمس امن الدولة وسالمتها

 

 

 

 

________________________ 
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الزوج االخر لجنسٌته العراقٌة وذلك فً حالة ما اذا ونحن نرى ان جنسٌة الزوجة او الزوج تتاثر بفقد 

(  62ثبت ان اكتساب  الزوجة او الزوج للجنسٌة العراقٌة وفقا الحكام قانون الجنسٌة العراقٌة رقم ) 

، كان تبعا الكتسابها من قبل الزوج االخر بالؽش والتزوٌر ، اذ تفقد الزوجة او الزوج  6002لسنة 

ه الحالة تأثر لفقد الزوج االخر لجنسٌته العراقٌة ، وٌشترط لذلك وجوب توافر الجنسٌة العراقٌة فً هذ

 الشروط التالٌة :

: ان ٌكون احد الزوجٌن متجنسا بالجنسٌة العراقٌة سواء كان تجنسه قبل انعقاد الزواج  الشرط االول

 او فً تارٌخ الحق علٌه .

 

قٌة فً تارٌخ الحق على الزواج وذلك تبعا : ان ٌكتسب الزوج االخر الجنسٌة العرا الشرط الثانً

الكتساب الزوج االول للجنسٌة العراقٌة وذلك وفقا الحكام المادة السابعة من قانون الجنسٌة العراقٌة 

او وفقا ،  (3)بالنسبة لتجنس الزوج بالجنسٌة العراقٌة تبعا لزوجته المتجنسه مسبقا بالجنسٌة العراقٌة

 ن الجنسٌة العراقٌة تبعا لزوجها المتجنس مسبقا بالجنسٌة العراقٌة .( من قانو33الحكام المادة )

 

: ان ٌقرر وزٌر الداخلٌة سحب الجنسٌة العراقٌة المتجنس بها سواء كانت الزوجة او  الشرط الثالث

الزوج وذلك لصدور حكم قضائً مكتسب لدرجة البتات ٌثبت قٌامه بتقدٌم معلومات خاطئة عنه او 

عائلته عند تقدٌمه طلب اكتساب الجنسٌة العراقٌة ، وٌؤخذ على المشرع العراقً انه لم ٌنص على 

اص لعالج هذه الحالة وبتصورنا فان ذلك ٌعد نقصا تشرٌعٌا كان االجدر بالمشرع العراقً حكم خ

 تالفٌه .

 

 

 

 

 

________________________ 
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 الفقرة الثانٌة

 االثار القانونٌة المتعلقة باالبناء

على فقد الجنسٌة العراقٌة المتعلقة باالبناء حسبما اذا ٌفقد الصؽٌر تختلؾ االثار القانونٌة المترتبه       

جنسٌته العراقٌة وذلك  (3)ؼٌر البالػ سن الرشد جنسٌته العراقٌة فً جمٌع االحوال التً ٌفقد فٌها والده 

فً حالة  تبعا له ، اما االبن البالػ سن الرشد فال تتاثر جنسٌته العراقٌة بفقد والده الجنسٌة العراقٌة اال

فقد هذا االخٌر بجنسٌته العراقٌة بسبب تقدٌمه معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقدٌمه طلب 

 الجنسٌة العراقٌة وكان االبن قد اكتسب جنسٌته العراقٌة تبعا له ، وهو ما سنبحثه تباعا :

 اوال : االثار القانونٌة المتعلقة بالصغٌر غٌر البالغ لسن الرشد ...

ٌفقد الصؽٌر ؼٌر البالػ لسن الرشد جنسٌته العراقٌة فً جمٌع االحوال التً ٌفقد فٌها والده       

جنسٌته العراقٌة وذلك تبعا له ، وقد نصت على هذه الحالة لفقد جنسٌته العراقٌة الفقرة الثانٌة من 

 ( من قانون الجنسٌة بقولها ..33المادة )

ٌفقدها تبعا لذلك اوالده ؼٌر البالؽٌن سن الرشد " ، وٌتضح من هذا  " اذا فقد عراقً الجنسٌة العراقٌة

 النص انه ٌشترط لفقد الجنسٌة العراقٌة فً هذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالٌة :

: ان ٌفقد الوالد جنسٌته العراقٌة سواء كانت هذه الجنسٌة اصلٌة او مكتسبة وٌجب ان  الشرط االول

( من قانون الجنسٌة العراقٌة ، او  36،  30تٌارا بارادته وفقا الحكام المادتٌن ) ٌهتم هذا الفقد اما اخ

 ( من قانون الجنسٌة العراقٌة كما اسلفنا . 32جبرا على سبٌل العقوبة وفقا الحكام المادة ) 

 

: ان ٌكون االبن ؼٌر بالػ لسن الرشد وفقا للقانون العراقً عند فقد ولده الجنسٌة  الشرط الثانً

 العراقٌة اما اذا كان بالؽا سن الرشد فً هذا التارٌخ فان جنسٌته لن تتاثر بفقد والده الجنسٌة العراقٌة

 

 

 

________________________ 
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البالػ لسن الرشد ثابت النسب لوالده العراقً وفقا للقانون ٌكون االبن الصؽٌر ؼٌر : ان  الشرط الثالث

العراقً قبل فقد والده لجنسٌته العراقٌة وقبل بلوؼه لسن الرشد اما اذا ثبت نسبه لوالده العراقً بعد 

 . (3)بلوؼه لسن الرشد فال ٌفقد جنسٌته العراقٌة تبعا لوالده ذلك انه سٌستقل فً امر جنسٌته

ؼٌر البالػ لسن الرشد الذي ٌفقد جنسٌته العراقٌة تبعا لفقد والده لجنسٌته العراقٌة ونالحظ ان الصؽٌر 

اختٌارا سوؾ ٌدخل فً الجنسٌة االجنبٌة التً اكتسبها والده تبعا له ، بٌنما قد ٌقع فً حالة الالجنسٌة 

راقٌة المكتسبة جبرا الصؽٌر الؽٌر بالػ لسن الرشد اذا فقد جنسٌته العراقٌة تبعا لفقد والده لجنسٌته الع

( من قانون الجنسٌة العراقٌة فً حالة عدم اكتساب 32وعلٌه على سبٌل العقوبة وفقا الحكام المادة )

 والده لجنسٌة اخرى .

وبتصورنا فانه كان االجدر بالمشرع العراقً تقٌٌد زوال الجنسٌة العراقٌة عن القاص تبعا لفقد والده 

والده جنسٌة جدٌدة ودخول هذا القاص فً جنسٌة والده الجدٌدة  الجنسٌة العراقٌة بضرورة اكتساب

 حالة الالجنسٌة .تبعا له وذلك للحٌلولة دون وقوعه فً 

( من  33واستنادا الى ذلك فاننا نقترح على المشرع العراقً تعدٌل نص الفقرة ) ثانٌا ( من المادة ) 

د عراقً الجنسٌة ٌفقدها تبعا لذلك اوالده ؼٌر قانون الجنسٌة لتصبح الصٌاؼة على النحو االتً " اذا فق

البالؽٌن لسن الرشد اذا كانوا ٌكتسبون جنسٌة والدهم الجدٌدة بموجب قانون جنسٌته ، وٌجوز لهم ان 

ٌستردوا الجنسٌة العراقٌة بناءا على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا فٌه سنة واحدة ، وٌعتبرون 

وال ٌستفٌد من حكم هذا البند اوالد العراقٌٌن الذٌن زالت عنهم الجنسٌة  عراقٌٌن من تارٌخ عودتهم ،

 . 3623( لسنة 36والقانون رقم ) 3620( لسنة 3العراقٌة بموجب احكام القانون رقم )

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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 لسن الرشد ثانٌا : االثار القانونٌة المتعلقة بالبالغ

ال تتاثر جنسٌة االبن البالػ ٌن الرشد بفقد والده الجنسٌة العراقٌة اال فً حالة فقد هذا االخٌر لجنسٌته 

( من قانون الجنسٌة العراقٌة بسبب تقدٌمه معلومات خاطئة عنه 32العراقٌة بموجب احكام المادة )

 وعن عائلته ، وٌشترط لذلك وجوب توافر الشروط التالٌة :

 

: ان ٌثبت الجنسٌة العراقٌة لالبن البالػ لسن الرشد تبعا لوالده وذلك استنادا الى احكام  الشرط االول

 (3)، او ان ٌكتسب االبن البالػ لسن الرشد الجنسٌة العراقٌة  (3)ةالمادة الثالثة من قانون الجنسٌة العراقٌ

ا لوالده وذلك استنادا الى احكام المادة ، او ان ٌكتسب االبن البالػ لسن الرشد الجنسٌة العراقٌة تبع

 ( من قانون الجنسٌة العراقٌة33( او الفقرة ) اوال ( من المادة )6الرابعة )

 

وذلك  (6): ان ٌفقد الوالد جنسٌته العراقٌة  المكتسبة وذلك جبرا علٌه على سبٌل العقوبة الشرط الثانً

لعراقٌة لصدور حكم قضائً مكتسب  لدرجة البتات ( من قانون الجنسٌة ا32استنادا الى احكام المادة )

عائلته عند تقدٌمه طلب اكتساب الجنسٌة العراقٌة ومما ٌؤخذ ٌثبت تقدٌمه معلومات خاطئة عنه او عن 

 على المشرع العراقً انه لم ٌورد نصا قانونٌا ٌحكم هذه المسألة .

الفٌه ، وفً هذا الصدد اننا نؤكد وهو ماٌعد بنضرنا نقصا تشرٌعٌا كان االجدر بالمشرع العراقً ت

( من قانون الجنسٌة العراقٌة عمن اكتسبها تبعا للؽٌر اذا ثبت 32مقترحنا السابق بتعدٌل نص المادة )

 ان هذا االخٌر قد اكتسبها الؽش والتزوٌر .

 

 

 

 

_________________________ 
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 الخاتمة

بعد االنتهاء من البحث تمكنا من معرفة ان انعدام الجنسٌة ٌلقً باالنسان فً منطقة عدم القانونٌة      

 وٌحرمه من طمأنٌنة االنتماء لدولة من الدول .

نكر الفقه ولهذا ٌعتبر تجرٌد الفرد من جنسٌته اقسى جزاء ٌمكن اٌقاعه علٌه ومن اجل هذا ا   

المعاصر عدم فً التوقٌع هذا الجزاء وتسهر بعض الدول على وضع الضمانات الكافٌة الحترام حق 

الجنسٌة ولضمان حماٌته من كل تعسؾ فتمنع عنه اسقاط الجنسٌة وال تأخذ به اال فً اضٌق الحدود 

حتفاظ بجنسٌتها فتقصرها على ذلك الحاالت التً تكتشؾ بداللة قاطعة عن عدم جدارة المواطن باال

 لعدم اخالصه ووالءه لها .

كما جاء المشرع  6002وتمسكا بهذه المبادئ السامٌة فقد جاء دستور جمهورٌة العراق لعام    

العراقً بحكم جدٌد فلم ٌجٌزه فقد الجنسٌة العراقٌة لمجرد اكتسابه جنسٌة اجنبٌة بل اشترط لذلك 

 تطلب العراقً بارادته عن جنسٌته العراقٌة .

الجنسٌة العراقٌة عن المتجنس بها اذا قام او حاول القٌام وابقى المشرع العراقً على جواز سحب 

ٌعمل ٌمس امن الدولة وسالمتها واضاؾ الى ذلك حالة اكتساب الجنسٌة العراقً بالؽش والتزوٌر 

واشترط فً الحالتٌن ثبوتهما بحكم قضائً مكتسب  لدرجة البتات وذلك على خالؾ ما كان ٌقضً به 

 . 3624لسنة  34قانون الجنسٌة العراقٌة رقم 
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 :االستنتاجات

لفظة اسقاط انما ذكر الفقدان او السحب  6002لسنة  62لم ٌذكر فً قانون الجنسٌة العراقٌة رقم 

 وخصصها فً حاالت معٌنة :

اؼفل المشرع العراقً تجرٌد العراقً بالوالدة من جنسٌته العراقٌة استنادا الى مفهوم المخالفة  -3

الجنسٌة والتً اجازت سحب الجنسٌة العراقٌة عن المتجنس بها فقط وذلك فً  ( من قانون32للمادة )

( من دستور  31حاالت معٌنة ، فضال عن النص علٌه فً البند ) أ ( من الفقرة ) ثالثا ( من المادة ) 

 . 6002جمهورٌة العراق لعام 

ز التخلً عن الجنسٌة على خالؾ قوانٌن الجنسٌة العربٌة المقارنة لم ٌقٌد المشرع العراقً جوا -6

 العراقٌة بإرادة الشخص الكتساب جنسٌة اجنبٌة بالضرورة .

لم ٌعالج المشرع العراقً حالة الزوجة العراقٌة التً ترؼب فً التخلً عن جنسٌتها العراقٌة  -4

عن بارادتها الكتسابها جنسٌة زوجها االجنبٌة التً اكتسبها فً تارٌخ الحق على الزواج بعد تخلٌه 

 العراقٌة التً كلن ٌتمتع بها اثناء انعقاد الزواج . جنسٌته

( من قانون الجنسٌة بٌان تارٌخ زوال الجنسٌة العراقٌة ،  32اؼفل المشرع العراقً فً المادة )  -3

كما استعمل المشرع العراقً فً هذه المادة مصطلح ) ؼٌر العراقً ( للتعبٌر عن المتجنس بالجنسٌة 

 العراقٌة وهو ما ال ٌجوز .

( من قانون الجنسٌة للشخص الذي فقد جنسٌته العراقٌة من  32ابرأ المشرع العراقً فً المادة )  -2

 االلتزامات ؼٌر المالٌة المترتبة علٌه قبل فقده للجنسٌة العراقٌة .

اؼفل المشرع العراقً اٌراد حكم خاص لمعالجة حالة فقد الجنسٌة العراقٌة بسحبها عمن اكتسبها  -2

 بت ان هذا االخٌر قد اكتسبها بالؽش والتزوٌر .تبعا للؽٌر اذا ث

( من قانون الجنسٌة تقٌٌد زوال الجنسٌة  33اؼفل المشرع العراقً فً الفقرة ) ثانٌا ( من المادة )  -2

 العراقٌة عن القاصر تبعا لفقد والده الجنسٌة

 جدٌدة تبعا لهالعراقٌة بضرورة اكتساب والده جنسٌة جدٌدة ودخول هذا القاصر فً جنسٌة والده ال -1
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 االقتراحات

نقترح على المشرع العراقً تعدٌل نص الفقرة ) اوال ( من المادة العاشرة من قانون الجنسٌة  .1

لتصبح الصٌاؼة بعد التعدٌل على النحو االتً ) ٌحتفظ العراقً الذي ٌكتسب جنسٌة اجنبٌة بجنسٌته 

العراقٌة بطلب ٌقدم الى وزٌر الداخلٌة وصدور العراقٌة مالم ٌعلن تحرٌرٌا عن تخلٌه عن الجنسٌة 

 قرار بذلك منه او ٌمضً ثالثة اشهر على تقدٌم الطلب دون صدور قرار بذلك ( .

( من قانون الجنسٌة لتصبح الصٌاؼة بعد  36نقترح على المشرع العراقً تعدٌل نص المادة )  .2

العراقً او عراقً اكتسب جنسٌة  التعدٌل على النحو االتً ) اذا تزوجت المرأة العراقٌة من ؼٌر

اجنبٌة بعد الزواج وفرضت علٌها او اكتسبت جنسٌة زوجها االجنبٌة فأنها ال تفقد جنسٌتها العراقٌة 

مالم تعلن تحرٌرٌا عن تخلٌها عن الجنسٌة العراقٌة بطلب ٌقدم الى وزٌر الداخلٌة وصدور قرار 

 بذلك ( .

( من قانون الجنسٌة  33رة ) ثانٌا ( من المادة ) تعدٌل نص الفقنقترح على المشرع العراقً  .3

لتصبح الصٌاؼة بعد التعدٌل على النحو االتً ) اذا فقد عراقً الجنسٌة العراقٌة ٌفقدها تبعا لذلك 

اوالده ؼٌر البالؽٌن لسن الرشد اذا كانوا ٌكتسبون جنسٌة والدهم الجدٌدة بموجب قانون جنسٌة 

الجنسٌة العراقٌة بناءا على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا والدهم ، وٌجوز لهم ان ٌستردوا 

فٌه سنة واحدة ، وٌعتبرون عراقٌٌن من تارٌخ عودتهم ، وال ٌستفٌد من حكم هذا البند اوالد 

،  3620( لسنة  3العراقٌٌن الذٌن زالت عنهم الجنسٌة العراقٌة بموجب احكام القانون رقم ) 

 ( . 3623 ( لسنة 36والقانون رقم ) 

( من قانون الجنسٌة لتصبح الصٌاؼة بعد  32نقترح على المشرع العراقً تعدٌل نص المادة )  .4

التعدٌل على النحو االتً ) اوال : للوزٌر سحب الجنسٌة العراقٌة من المتجنس بها اثر صدور حكم 

 قضائً بحقه مكتسب لدرجة البتات (.

( من قانون الجنسٌة العراقٌة وذلك بإضافة  32) نقترح على المشرع العراقً تعدٌل نص المادة  .5

فقرة ثانٌة الٌها لتكون الصٌاؼة بعد التعدٌل على النحو االتً ) ثانٌا : تسحب الجنسٌة العراقٌة من 

المتجنس بها اثر صدور حكم قضائً بحقه مكتسب لدرجة البتات ٌثبت تقدٌمه معلومات خاطئة عنه 

 اب الجنسٌة وٌفقدها باثر رجعً من تارٌخ التجنس (.او عن عائلته عند تقدٌمه طلب اكتس

( من قانون الجنسٌة العراقٌة  32نقترح على المشرع العراقً اضافة فقرة جدٌدة من المادة )  .6

الصٌاؼة على النحو االتً ) ثالثا : سحب الجنسٌة العراقٌة عن المتجنس بها وفقا ونقترح ان تكون 

 ادة ٌوجب سحبها اٌضا عمن اكتسبها تبعا له ( .الحكام البند " ثانٌا " من هذه الم

( من قانون الجنسٌة العراقٌة لتصبح الصٌاؼة  32نقترح على المشرع العراقً تعدٌل نص المادة )  .9

بعد التعدٌل على النحو االتً ) ال ٌبرأ العراقً الذي تزول عنه جنسٌته العراقٌة من االلتزامات 

 راقٌة (.المترتبة علٌه قبل زوال الجنسٌة الع
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 :المراجع والمصادر

م ، المواطن ومركز 6002( لسنة  62عباس العبودي ، شرح احكام قانون الجنسٌة العراقٌة رقم )  -1

 م .6032االجانب ، بٌروت ، 

 م .3626عراقً ، االرشاد ، حسن الهداوي ، الجنسٌة ومركز االجانب واحكامها فً القانون ال -2

لرابعة ، العاتك ، فً شرح قانون الجنسٌة العراقً ، الطبعة ا ٌاسٌن السٌد طاهر الٌاسري ، الوافً -3

 م .6033

ص ، طبعة اولى ، اٌناس محمد البهجً ، ٌوسؾ المصري ، دراسات فً القانون الدولً الخا -4

 .م 6034

ؼالب علً الداودي ، القانون الدولً الخاص ، الجنسٌة والمركز القانونً لالجانب واحكامها فً  -5

 م .3616لً والبحث العلمً ، ، حقوق النشر والطبع محفوظة لوزارة التعلٌم العاالقانون العراقً 

ؼالب علً الداودي ، القانون الدولً الخاص ) النظرٌة العامة واحكام الجنسٌة العراقٌة ( ، الطبعة  -6

 .م 3623الولى ، مطبعة اسعد ا

القضائً متنازع هشام علً صادق ، القانون الدولً الخاص ، الجنسٌة وتنازل االختصاص  -9

 .م 6003، دار المطبوعات ،  القاوانٌن

 .م 6000العاتك ، السٌد عبد المنعم حافظ السٌد ، احكام تنظٌم الجنسٌة ،  -9

ارن ، مطبعة العاتك ممدوح عبد الكرٌم حافظ ، القانون الدولً الخاص وفق القانونٌن العراقً والمق -7

 ،3624  . 

 

 : االطروحات الجامعٌة

ر مظلوم ، مشكلة انعدام الجنسٌة ، الفرد فً ضوء القانون الدولً والمقارن ، كلٌة رؼد عبد االمٌ (1

 .شهادة  الماجستٌر فً القانون  لنٌل جامعة بؽداد ، رسالةالقانون / 
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 : المجالت والصحف

م ، فً ضوء 6002لسنة  62عبد الرسول عبد الرضا جابر االسدي ، قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  -1

 . 6001، لسنة  6العدد  – 32المعاٌٌر الدولٌة ، مجلة جامعة بابل ، العلوم االنسانٌة ، المجلد 

  . 6030لسنة  32، العدد  36المجلد رعد مقداد محمود ، فقد الجنسٌة العراقٌة ، مجلة الرافدٌن ،  -2

عبد الحمٌد محمود حسن ، النظرٌة العامة للجنسٌة االصلٌة وتطبٌقها فً ضوء القوانٌن العراقٌة ،  -3

 .م 6002لسنة  30مجلة المنصور ، العدد 

لسنة  62سلطان عبد هللا محمود البجواري ، منازعات الجنسٌة فً ظل قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  -4

 . 6032لسنة  24العدد  – 32جلد م ، مجلة الرافدٌن ، الم6002

 .م 6032مجلة المحقق العلمً للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة ، العدد الثانً لسنة  -5

 

 : الدساتٌر والقوانٌن العراقٌة

 . 6002دستور جمهورٌة العراق لعام  .1

 المعدل . 3623( لسنة  30القانون المدنً العراقً رقم )  .2

 الملؽً . 3624نة ( لس 34قانون الجنسٌة العراقً رقم )  .3

 . 3626( لسنة  333قانون اقامة االجانب العراقً )  .4

 . 6002( لسنة  62قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  )  .5

 . 3624( لسنة  34قانون الجنسٌة العراقً رقم )  .6

 : االنترنت

 ، الرابط االلكترونً 6002عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة ، اشكالٌات جنسٌة الطبٌعٌة سنة  -1

http:/law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fd=87lsid=47785   

 ، الرابط االلكترونً 3624( لسنة 34القوانٌن والتشرٌعات العراقٌة ، قانون الجنسٌة العراقٌة رقم ) -6

ws/law/1486.htmlaliraq.net/iraqila-http://wiki.dorar 

عبد الرسول عبد الرضا جابر شواكة ، اشكالٌات اسس تعٌٌن الجنسٌة ) الفقدان ( وانواعه ) الفقدان  -4

 م ، الرابط االلكترون6036ًاالرادي ، الفقدان الالارادي ( وموقؾ المشرع العراقً سنة 

bcoleges/lecture.aspx?=87lcid=31955http//www.uobabylon.edu.iq/uo 

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/1486.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/1486.html

