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 محاضرات القانون الدولي الخاص )الكتاب األول(

 اعداد 

 م.د. وضاح غسان عبد القادر

هو فرع من القانون الذي يبحث في تنازع  تعريف القانون الدولي الخاص ) بالمعنى الضيق ( : 

القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ االحكام االجنبية وذلك بشأن عالقة خاصه 

 (.ذات عنصر اجنبي , ) واخذت به دول االنجلو امريكية

هو فرع من القانون الذي ينظم احكامه  تعريف القانون الدولي الخاص ) بالمعنى الواسع ( : 

المشرع الوطني والذي يحكم عالقات االفراد الدولية الخاصه ويبحث في التوزيع الدولي لالفراد 

على اساس الجنسية والموطن وتحديد مركز االجانب في دولة ما ويهتم بمسائل تنازع القوانين 

االختصاص القضائي الدولي للمحاكم , ) من اجل تعيين القانون الواجب التطبيق عليها وتحديد 

طبيعة  . ( واخذت به غالبية الدول مثل فرنسا ومن سار على نهجها مثل العراق ومصر ولبنان

اتجاهات  4القانون الدولي الخاص اختلف الفقه في تحديد بيان طبيعة القانون الدولي الخاص الى 

  : وهي

ويرى اصحاب هذا االتجاه انه  : من القانون العام وال : ان القانون الدولي الخاص , قانون دولي

قانون دولي بحق النه ينظم العالقات الدولية بصورة غير مباشرة وهو يسعى الى تحديد سلطان 

قانون كل دولة من الدول , وهذا التنظيم للعالقات القانونية الدولية بين االفراد قد تكون الدولة 

ويستند اصحاب هذا االتجاه  , مواطنيها في الدول االجنبية طرفا في هذه العالقات لحماية مصالح

الى قرار المحكمة الدولية الدائمة التابعة لعصبة االمم والذي يتعلق بمراسيم الجنسية في في تونس 

والذي جاء فيه ) ان الدولة وهي ترفع الى محكمة دولية منازعة متعلق  1923ومراكش عام 

تستعمل حقها في المطالبة بأحترام القانون الدولي في االشخاص بالقانون الدولي الخاص , انما 

  ( التابعين لها

ويرى اصحاب هذا االتجاه بأن القانون  : ثانيا : ان القانون الدولي الخاص هو قانون خاص

الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص , فهو قانون وطني بكل معنى الكلمة وان 

وطنية بسبب عدم وجود سلطة تشريعية تعلو سلطة الدول , فهو ينظم معظم مصادره هي مصادر 

عالقات االفراد الدولية الخاصه عبر الحدود وان المتسفيد هم االفراد فهو قانون وطني بالنظر 

الى مصادره او الى العالقات التي يحكمها وهذا ما جعل لكل دولة قانون دولي خاص بها , مثل 

 راقي , واالنكليزي و الفرنسي القانون الدولي الخاص الع

ويرى اصحاب هذا االتجاه  ( ثالثا : القانون الدولي الخاص قانون مختلط : ) وهو االتجاه الراجح

انه من الصعوبه الحاق القانون الدولي الخاص بأحد القانونين العام او الخاص بسبب عدم وجود 

ة الدولية عليه وتجاهل اصله بوصفة ترابط بين هذه المواضيع باالضافة الى صعوبه اسباغ الصف

ويعتبر قانون عام : النه ينظم الجنسية ومركز االجانب  , قانونا وطنيا, لذلك اتصف بالمختلط
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ويعتبر قانون خاص : الن معظم قواعده تنسب الى القانون  , وهي من صميم القانون العام

  . يالخاص كما في تنازع القوانين وقواعد االختصاص القضائي الدول

ويرى اصحاب هذا االتجاه انه قانون مستقل  : رابعا : القانون الدولي الخاص قانون قائم بذاته

قائما بذاته وهو قانون خاص له كيانه وطبيعته فال يعد فرعا من القانون العام او القانون الخاص , 

تفصل فهو مستقل من ناحية مصادره و طبيعة قواعده , فبعض قواعده هي قواعد موضوعية 

بالنزاع اوالموضوع مباشرة كما في قواعد الجنسية وقواعد االختصاص القضائي الدولي , 

وبعضها هي قواعد اسناد اي قواعد وطنيه ال تعطي حل مباشر انما ترشد القاضي الى القانون 

 الواجب التطبيق على المراكز االجنبية

 :مصادر القانون الدولي الخاص

ر وطني وهو المصدر االول لجميع فروع القانون في كافة قوانين وهو مصد : اوال : التشريع 

و سهل التطبيق , واكد المشرع العراقي على ضرورة العناية    دول العالم , وهو واضح 

 26بالتشريعات حيث شرعت الكثير من قوانين الجنسية واخرها قانون الجنسيه العراقية رقم 

سائل تنظيم مركز االجانب واخرها قانون االقامه وتدخل المشرع العراقي في م , 2006لسنه 

االحكام التي تتعلق  1951لسنة  40ونظم القانون المدني العراقي رقم  1987لسنه  18رقم 

  . بتنازع القوانين وتعيين اختصاص المحاكم العراقية في المنازعات المشوبه بعنصر اجنبي

اكثر من اشخاص القانون الدولي العام على هي اتفاق شخصين او  : االتفاقيات الدولية ثانيا :

احداث اثار قانونيه معينة , والدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي العام باالضافة الى 

المنظمات الدولية التي تمنح الصفة الدولية من القانون الدولي , و االتفاقيات هي احد المصادر 

انون الداخلي لوضوحها وسهولتها , باالضافة مصادر القانون الدولي وتقف مع التشريع في الق

الى ان قضايا القانون الدولي الخاص تعد ذات عالقة بمصالح الدول وان كانت تتعلق بمصالح 

في بعض االحيان يكون هناك تعارض بين احكام االتفاقية الدولية والتشريع الوطني في  . االفراد

ماكانت االتفاقية الحقة للقانون فتعتبر بمثابة قانون الدولة , ففي هذه الحالة جيب التمييز بين اذا 

داخلي وتعد ناسخه ضمنا للقانون السابق بشرط اتخاذ اجراءات لزاول التعارض بين التشريع 

اما اذا كانت االتفاقية سابقة للقانون وفي حالة عدم وجود  ,واالتفاقية وان ال تتعارض مع الدستور

حالة وجود نص يقضي بافضلية االتفاقيه فهنا تكون االفضلية  نص يقضي بأفضلية االتفاقية او في

ق م ع ) ال تطبق احكام المواد السابقة اذا وجد نص على خالفها  29لالتفاقية وهذا ما جاء في م

في قانون خاص او معاهدة دولية نافذه في العراق ( فهنا اعتبرت االتفاقيات الدولية من المصادر 

  .ان تتنصل من التزاماتها الدولية استنادا الى قانونها الوطني الرسمية وال يمكن للدولة

هو مجموعة القواعد الثابته التي اعتاد االفراد على العمل بها زمنا طويال  : ثالثا : العرف الدولي

مع االعتقاد بألزامها خشية الجزاء الذي يوقع عليهم عند مخالفتها , للعرف دور كبير في القانون 

 , كما في بعض القواعد العرفية ومنها ) قاعدة خضوع االهلية لقانون الجنسية الدولي الخاص

وقاعدة خضوع الميراث للقانون الشخصي للمتوفي (, لكن بعد ذلك ضعف دور العرف وقلت 

اهميته في تنظيم مشاكل المجتمع الدولي الن غالبية الدول اتخذت من التشريع والنصوص 

  .اغتها بشكل واضحالتشريعية حال في تنظميها وصي
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وهي االحكام التي تصدر من المحاكم واصبحت تشكل اتجاها واضحا في  : رابعا : احكام القضاء

تحديد القانون الذي يحكم عالقة معينه من عالقات االفراد ذات العنصر االجنبي . وتختلف احكام 

صل لهذه االحكام في الدول القضاء من ناحية االلزام تبعا للنظام القانوني السائد لكل دولة , فاال

الالتينيه والدول العربية ليس لها قوة االلزام وان دورها تفسيريا , خالفا للنظام االنكلو امريكي 

 ( فأن لالحكام القضائية قوة االلزام في المحاكم والتي تسمى هناك ) السوابق القضائية

ة من القواعد التي اكتسبت وهي مجموع :خامسا : المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص .

طابعا عالميا بسبب طبيعتها المشتركة وتحررها من الخصوصيات الوطنية عند وضعها للحلول 

واشار  . المنطقية قي تنازع القوانين , فهي قواعد عقالنية مستمده من العقل والمنطق والعداله

مواد السابقة من احوال ق م ع ) يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في ال 30المشرع العراقي في م 

تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص االكثر شيوعا ( فهنا يوجد الزام للقاضي في 

  .الرجوع الى المبادئ العامة في غياب النص التشريعي او العرف

هي مجموعة الحلول االجتهادية التي يعرضها الفقهاء في مؤلفاتهم بشأن  : سادسا : اراء الفقهاء

تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم عالقات االفراد المشوبه بعنصر اجنبي , وبالرغم من 

ان اراء الفقهاء ليس لها قوه ملزمة فأنها ال تزال مصدرا تفسيريا للقانون الدولي الخاص ولها 

  . دور في سد النقص في التشريع

 :الخصائص العامة للقانون الدولي الخاص

مية لقواعد القانون الدولي الخاص : يتصف بأنه ملزم الن قواعده تتضمن الخاصية االلزا .1

 ة.ين واالجراءات السائدة في كل دولالجزاء المادي ويتم تنفيذها طبقا للقوان

ه قانون حديث النشأة : حيث لم يتطور مفهومه قبل الثورة الفرنسية بسبب التطرف بفكر .2

 . السيادة المطلقة في تلك الفترة

ي االصل قواعد وطنية : النه يحكم العالقات الخاصه الدولية لالفراد والتي قواعده ف .3

تتصل بأكثر من دولة بسبب موضوعها او مكان انعقادها او جنسية اشخاصها , فقواعده 

 . خرىوطنيه حيث يتكفل مشرع كل دولة بوضعها دون ان يخضع لسيادة دولة ا

سب الى غير انه معظم قواعده تناالصل انه قانون مختلط : فهو قانون عام وخاص  .4

 .الخاص فهو اقرب الى الخاص

الصل ان قواعده هي اسناد واحالة : وقواعد االسناد هي قواعد وطنية ترشد القاضي الى  .5

القانون الواجب التطبيق وال تعطي الحل المباشر المفصل في العالقات القانونية المشوبه 

في العراق وحددت قواعد التنازع في بعنصر اجنبي , مثال ) توفي انجليزي متوطن 

القانون الدولي الخاص العراقي , بتطبيق القانون االنجليزي بوصفة قانونا وطنيا مختصا 

في توزيع التركة في هذه القضيه التي فيها عنصر اجنبي , فهذا النزاع ال يتم حسمه 

تي احالت قواعد حسب القانون العراقي بل حسب القانون االنجليزي المتعلقة بالميراث ال

 .االسناد في الدولي الخاص الموضوع اليه

انه قانون يتسم في االصل بعدم وجود ترابط بين مواضيعه : وذلك الن مواضيعه  .6

متوزعة في قوانين مختلفة في االصل كالقانون المدني وق الجنسيه وقانون اقامة 

 .االجانب
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 :قانون الجنسية العراقية

قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة ويترتب هي عالقة تعريف الجنسية :  

 عليها حقوق والتزامات متبادلة

  

  :اركان الجنسية

من اشخاص القانون الدولي العام وهي اوسع االشخاص  اوال : الدولة هي الشخص الرئيس

الدوليين اختصاصا وسلطة وهي ركن اساسي من اركان الجنسية , حيث ال يعترف القانون 

لذلك ال يجوز ألي هيئة ال ينطبق عليها  , الدولي لغير الدول بالحق في منح الجنسية وتنظيمها

يئة اعلى من الدولة مثل االمم المتحدة او وصف الدولة ان تمنح الجنسية , حتى لو كانت اله

وال حتى في تقارب الدول في اتحادات شخصية مثل االتحاد االوربي  , جامعة الدول العربية

وكما  , حيث كل دولة داخل االتحاد تحتفظ في جنسيتها بالرغم من اتحادها السياسي واالقتصادي

فقط للواليات المتحدة وحدها في منح في الدول االتحادية مثل الواليات المتحده حيث يحق 

الجنسية دون اعطاء هذا الحق للوالية ان تمنح اي جنسيه الن الواليات جميعها تتمتع بالشخصية 

وال يشترط ان تكون الدولة تامه  .القانونية المستقلة الواحده وهي دولة الواليات المتحدة االمريكية

تستطيع ان تمنح جنسية خاصة طالما ظلت السيادة او معترف بها من قبل دول اخرى لكي 

محتفظه بشخصيتها الدولية , فيجوز للدولة ناقصة السيادة تحت الحماية او الوصاية او االنتداب 

وهو تحت  1924لسنة  42كما في العراق اذ اصدر قانون الجنسية رقم  , ان تمنح جنسية

  . االنتداب البريطاني

ركان الجنسية السيما بعد الغاء نظام الرق حيث اصبح يعد الشخص من ا : ثانيا : وجود شخص

االنسان شخصا من اشخاص القانون وليس موضوعا له , فال يمكن ان يكون هناك فرد ال يحق له 

التمتع بالجنسيه بالرغم من وقوع الشخص من الناحية الواقعية في حالة انعدام الجنسية , ولم تمنح 

للشخص المعنوي ولالشياء ايضا وهذا ما اخذت به  الجنسية فقط للشخص الطبيعي بل منحت

  . واقرته الهيئات الدولية

هي الرابطة التي تربط الشخص بالدولة ثالثا : وجود عالقة قانونية سياسية العالقة القانونية : 

وتحكمها قواعد قانونية , فالجنسية عالقة قانونية اي ان القانون هو الذي ينظم احكام اصدارها 

واستردادها واالثار المترتبة عليها, واستنادا لهذه العالقة فتترتب حقوق والتزامات متبادلة وفقدها 

بين الفرد والدولة الن تمتع الفرد بالجنسية اي حصوله على صفة الوطنية , اما غيره فتكون له 

من وتمنح الدول امتيازات لمن يحمل صفة الوطنية دون االجنبية , لذلك البد  , صفة االجنبية

وجود عالقة قانونية سياسية بين الشخص والدولة لكي يتمتع بجنسيتها كالوالدة واالقامة في 

اقليمها, وبالرغم من انها عالقة قانونية بين الفرد والدولة فان الدولة ال تستأذن في منح الجنسية 

فرد ليس له دور وانما تأخذ مصلحتها السياسية واالجتماعية في نظر االعتبار و هذا ال يعتبر ان ال

بل ان دوره مهما في ارتباطه قانونيا في دولته حيث ان الدولة تعتمد بشكل اساسي على الشعب 

المكون لها والذي يعتبر الفرد جزءا منه , لذلك فأن الفرد دوره مهم وايجابي في تكوين كيان 

 .الدولة واستمرار بقائها
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 :االساس القانوني للجنسية

  : اس القانوني للجنسية بين الفرد والدولة الى نظرتيناختلف الفقه حول االس 

وتستند هذه النظرية ان الجنسية عقد  : نظرية العقد التبادلي بين الفرد والدولة النظرية االولى :

وتتجه ارادتهما  ( تبادلي ورابطة تربط بين الفرد والدولة ويستلزم وجود ارادتين ) الفرد والدولة

وهو ) صدور الجنسية ( وتصدر ارادة الدولة في التعبير عنها مقدما بما الى احداث اثر قانوني 

وان ارادة الفرد تكون  ,تضعه من شروط لكسب جنسيتها بصيغة ايجاب عام موجه الى الجمهور

برغبته بالحصول على الجنسية يكون هذا قبوال منه وقد تكون ارادة الفرد صريحه كمال بالنسبه 

على طلب من الفرد , وقد تكون ارادة ضمنية تستنج من عدم رفضه للتجنس الذي يمنح بناءا 

وتعرضت هذه النظرية لالنتقاد بسبب انه ال  ,للجنسية في االحوال التي يجيز له القانون ردها

يمكن للجنسية ان تتحلل الى رابطة تعاقدية حيث ان الدولة في كثير من االحيان تفرض جنسيتها 

ن اعتبار ألرادته كما في الجنسية التي تفرض بالوالدة , او عندما على الفرد بحكم القانون ودو

تجرد الدولة الشخص من جنسيته الالحقة التي اكتسبها بالتجنس الي سبب من االسباب فليس 

حيث اذا كانت الجنسية عقدا فال يجوز الحد  ,للفرد ارادة عند تجريده من جنسيته المكتسبه

  .ائها بارادته المنفردةالطرفين الرجوع عن العقد او انه

اي هي عالقة تنظيمية ينشئها  : النظرية الثانية : الجنسية نظام قانوني تنشئها الدولة بقرار منها

المشرع الوطني بقار من جانبه فهي من نظام قانوني من انظمة القانون العام حيث تتكفل الدولة 

ا يتفق مع مصالحها السياسية مقدما بوضع قواعدها ولها سلطه واسعة في مجال تنظيمها بم

واالجتماعية , ويقتصر دور الفرد على الدخول في العالقة اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة , 

وبالرغم من ان هذه النظرية الراجحة , لكن يجب ان ال تجعلنا ننكر اي دور ألرادة الفرد وهذا ما 

فالجنسية تنشأ لمصلحة الفرد والدولة  , 15اكد عليه االعالن العالمي لحقوق االنسان في المادة 

سلطة الدولة في تنظيم الجنسية االصل ان الدولة حره في تنظيم امور جنسيتها وال يجوز  ,معا

لدولة اخرى او منظمة دولية ان تتدخل في هذا التنظيم . وتم اقرار هذا الحق الول مره عام 

نزاع الفرنسي االنجليزي حول مراسيم في الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن ال 1923

الجنسية التي اصدرتها فرنسا في تونس ومراكش , وتسوغ هذه الحرية بسبب ان قواعد الجنسية 

واذا كانت الدولة حرة في تنظيم  , تمس السيادة والمصالح االساسية الدولة وتأثر على كيانها

القيود تفرضها مصالح الدول وهي جنسيتها فأن هذه الحرية ليست مطلقة وانما ترد عليه بعض 

التزام الدولة في تنظيم امور جنسيتها باالتفاقيات واالعراف الدولية والمبادئ العامة المستقرة في 

 الجنسية

ان مصدر هذه القيود هو االتفاقيات الدولية التي تعقد بين الدول وتقيد بها  : اوال : القيود االتفاقية 

 1961جنسيتها , ومثال ذلك اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  حريتها بنفسها في امور تنظيم

والتي ) ال تسمح بمنح الجنسية الطفال الدبلوماسي من قبل الدولة المعين فيها ( وان عدم االلتزام 

 .من الدول يؤدي الى الفوضى اذا تقابلة الدولة عادة بشرط المعاملة بالمثل في عالقاتها الدولية

وهي قاعدة تصدر عن عدد من المواقف التي تتبعها الدول  : ثانيا : القيود العرفية الدولية 

وتسمى السوابق , ويصبح هذا السلوك قاعدة معترف بها نتيجة لحاجات الدول , غير ان الفقه 
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يرى بعدم وجود قاعدة عرفية دولية تحدد حرية الدول في مجال جنسيتها الن اغلب القواعد 

 .الدولية تم اقرارها في االتفاقات الدولية العرفية

وهي االحكام المثالية التي تحرص كل الدول  : ثالثا : المبادئ العامة المستقرة في الجنسية 

على احترامها واالخذ بها بنظر االعتبار عند تنظيمها لقواعد الجنسية ودون ان تكون هذه االحكام 

الى تحقيق التوازن بين متطلبات سيادة الدول والقانون  ملزمة لها قانونا , وهذه المبادئ تستهدف

 . واالعتبارات االنسانية ومبادئ العدالة

 :هذه المبادئ وهي 1948وتضمن االعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 

مبدأ حق كل شخص في الحصول على جنسية واحدة : ويقصد به ان يحصل كل شخص من  1 : 

 .وذلك بموجب قانون دولته التي تمنحه الجنسية لحضة والدته على جنسية واحدة

مبدأ عدم جواز حرمان اي شخص من جنسيته : ويسمى ) انعدام الجنسية ( او ) حالة . 2

الالجنسية ( وهي حالة عدم حصول الشخص على اي جنسية أليه دولة كانت, فيكون الشخص 

في االنتخاب , بل انه ال يسطيع  اجنبي حيثما يكون لعدم تمتعه بحقوق المواطنة السياسية , كحقه

 .السفر من دولة الى دولة اخرى لعدم حصوله على جواز سفر. وهي حالة غير طبيعيه وشاذه

مبدأ منع ازدواج الجنسية : ويقضي بعدم حصول الشخص في لحضة واحدة على اكثر من . 3

وغير مرغوب بها في جنسية طبقا لقانون دولتين او اكثر , وهذه الحالة تكون ايضا غير طبيعية 

المجتمع الدولي الن الشخص الواحد ال يمكن ان يكون صالحا الكثر من دولة واحدة لتناقض 

 .مصالح تلك الدول

مبدأ عدم جواز تجريد الشخص من جنسيته : ويقضي بعدم جواز ازالة الجنسية عن الفرد . 4

ترم جنسيته النها من بصفة قسرية , الن الفرد هو الذي يضحي من اجل الدولة ويجب ان تح

 .الحقوق المهمه , فال تزال اال اذا كان يشكل خطرا على امنها وسالمتها

مبدأ احترام الشخص في تغيير جنسيته : ويقصد بالسماح للشخص بأن يغيير جنسيته الى . 5

جنسيه اخرى , يعتقد انه من االصلح ان ال يبقى على جنسية دولته , الن فكرة الوالء التي كانت 

ائدة في السابق لم تعد موجودة في المجتمعات المعاصرة , فال تستطيع الدولة اجبار الفرد على س

 .البقاء في جنسيتها اذا كان هذا الشخص ال يشعر بأي والء او ارتباط بها

مبدأ الواقعية في الجنسية : ويعني ان الدولة ال تمنح جنسيتها لشخص م اال اذا كانت بينها . 6

عليه وحقيقية مثل رابطة المواطن ومحل ميالد الشخص ومقر اعماله , فال بد من وبينه رابطة ف

 تطابق الجنسية القانونية مع الواقع , اذا لن يكون القانون مقبوال مالم يكن متفقا مع الحقيقة الواقعية

  2006لسنة  26االتجاهات الجديدة في قانون الجنسية العراقية رقم  . 

اخذ هذا  : رات االنسانية واالجتماعية التي تضمنتها المواثيق الدوليةاوال : مراعاة االعتبا

االتجاه باالعتبارات والمبادئ التي تضمنها االعالن العالمي لحقوق االنسان , فأعطى الجنسية 

العراقية ألي شخص عراقي ومنذ لحظة والدته وسمح في الحصول عليها وقلل من حالة عديم 
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المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية ومهما كانت االسباب واعتبر الجنسية فالغى كل النصوص 

  .عراقيا من ولد في العراق من ابوين مجهولين

الغى قانون الجنسية  : ثانيا : الغاء النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية على سبيل العقوبة

الجنسية العراقية واعاد  1980لسنة  666منه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  17العراقية م

لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار اعاله وجميع القرارات الجائرة 

 الصادرة بهذا الخصوص

اخذ المشرع باآلتجاه  : ثالثا : اعطاء الحرية واالستقالل للمرأة المتزوجة في اختيار جنسيتها 

من قانون الجنسية العراقية ) اذا  12ادة الجديد والذي نادت به النظرية الحديثة كما جاء في الم

تزوجت المرأة العراقية من غير عراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها ال تفقد جنسيتها العراقية ما 

 لم يثبت تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية رابعا : أخضاع سلطة وزير الداخلية لرقابة القضاء

ن الجنسية العراقية الجديد وجاء هذا االتجاه انسجاما مع وهذه من ابرز االتجاهات الجديدة لقانو :

النافذ ) يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل  2005من الدستور العراقي لسنة  100م

  ( او قرار اداري من الطعن

خامسا : ساوى المشرع العراقي بين االب واالم في منح الجنسية لألبن ودون تمييز او وضع 

وهو فرض الجنسية االصلية على اساس حق الدم المنحدر من االب واالم  ي ذلكشروط معينة ف

( يعتبر عراقيا من ولد ألب عراقي او ألم عراقية ( حيث 3بصفة اساسية اذا نصت فقرة )أ( من م

 . اال بصورة استثنائية 1963لسنة  43كان غير موجود هذا االتجاه في القانون السابق رقم 

ون الجديد بين العربي واالجنبي في شروط منح الجنسية العراقية عن سادسا : ساوى القان

الفقرة ج من القانون الجديد على ) ان للوزير ان يقبل تجنس غير  6نصت م : طريق التجنس

سنوات متتالية سابقة لتقديم الطلب ( بينما  10العراقي اذا اقام بصورة مشروعة مدة ال تقل عن 

العربي من شرط االقامة , باالضافة الى ان المشرع استبدل لفظ )  كان القانون السابق يستثني

االب االجنبي ( ب ) االب غير العراقي ( وبذلك ساوى بين االجنبي والعربي الن لفظ ) غير 

 العراقي ( اشمل واعم

فسح  : سابعا: ساوى المشرع العراقي بين الرجل والمرأة في تأثر جنسيتهما بالزواج المختلط . 

القانون الجديد المجال امام الغير عراقي من اكتساب الجنسية العراقية اذا كانت زوجته عراقية 

سنوات وهي مدة اقل من المدة المطلوبة للتجنس العادي والتي حددها  5بشرط االقامة لمدة 

  سنوات 10المشرع ب

من قانون  3فقرة 10نصت م : ثامنا : قيد القانون الجديد حق الشخص باسترداده الجنسية

الجنسية اذ جاء في اخر الفقره ) وال يستفيد من هذا الحق اال مره واحدة ( فالفرد الذي يفقد 

جنسيته بعد استردادها ليس له الحق في طلب استردادها لمرة ثانية , الن اختيار الفرد وبأرادته 

دولته العراقية , وهذا التقييد فقد الجنسيه العراقية مرتين يفهم منه بعدم وجود صلة قوية بينه وبين 

مهم جدا الن ترك المجال لفقد الجنسية واستردادها دون قيد او شرط يؤدي الى عدم استقرار 

  .الصلة القانونية والروحية بين الدولة والفرد

 : جنسية التأسيس وحاالت فرضها 
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العربية ومن ضمنها  هي السند القانوني لجنسية التأسيس في الدول 1922تعد معاهدة لوزان لسنة 

جنسية التأسيس العراقية وجنسية التأسيس هي اول جنسية عراقية حيث ارتبطت بقيام الدولة 

سية , وتوصف العراقية , ونظمت االحكام التي تحدد االشخاص التي تفرض عليهم هذه الجن

 ـاحكام هذه الجنسية ب

 ., وتقل اهميتها بمضي الزمنانها وقتية بوصفها تكون مهمه جدا عند بدء نشوء الدولة - 1

وبألرغم من انها  .نها انتقالية النها طبقت في فترة انتقال معينة هي فترة تكوين الدولة العراقية. إ2

وقتية وانتقالية غير انها تعد االساس القانوني الذي بينت عليه احكام الجنسية العراقية فيما بعد, اذا 

على اعتماد جنسية التأسيس وجاء بها  2006لسنة  26 من قانون الجنسية العراقية رقم 2نصت م

) يعتبر عراقي كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم 

نجد ان المشرع العراقي فرض جنسية  1924لسنة  42وبالرجوع لقانون رقم  ) 1924لسنة  42

ي في العراق وتوظف العثماني في الحكومة التأسيس في هذا القانون على اساس سكنى العثمان

العراقية , وسمح المشرع العراقي بأختيار جنسية التأسيس على اساس والدة العثماني في العراق 

  . وان لم يكن ساكنا فيه عادة

 :حالة فرض جنسية التأسيس العراقية بحكم القانون بسبب سكنى العثماني عادة في العراق

منه )  3الملغى فنصت م 1924لسنة  42انون الجنسية العراقية رقم نظم فرض هذه الجنسية ق 

من الجنسية العثمانية وساكنا عادة في العراق تزول عنه  1924 - 8-6كل من كان في يوم 

فهذه المادة تعد  (الجنسية العثمانية ويعد حائزا على الجنسية العراقية ابتدءا من التاريخ المذكور

واستنادا لهذه االحكام فأن الحصول الى جنسية   ,العراقيةالجنسية االساس القانوني ألحكام 

   :التأسيس يستلزم توفر شرطين

وهو تاريخ نفاذ معاهدة لوزان  : 1924-8-6اوال : ان يكون الشخص عثماني الجنسية يوم 

على العراق ولذلك يشترط ان يكون عثمانيا فال يجوز ان تشمل االشخاص االجانب االخرين , 

من قانون  9ديد االشخاص الذيم يحق لهم الحصول على الجنسية العثمانية فقد نصت مولتح

( يعتبر كل شخص مقيم في الديار العثمانية عثمانياويعامل كذلك  1869الجنسية العثمانية لسنة 

  .( الى تثبت جنسيته االجنبية بصورة رسمية

اخذ المشرع العراقي  : العراق عادةثانيا : ان يكون الشخص العثماني الجنسية ساكنا في 

من قانون الجنسية  2بمعيار االقامة بصفة اساسية في هذا الشرط , كما جاء في الفقرة هـ من م

معنى اصطالح الساكن في العراق عادة بأنه :) كل من كان محل  1924لسنة  42العراقية رقم 

لعثماني الذي غادر العراق قبل وا , 1924-8-6 23-8-1921اقامته في العراق منذ يوم ولغاية 

وعند توفر هذين الشرطين فأن جنسية التأسيس تثبت بحكم  . ( هذه المدة ال يستفيد من هذه المادة

القانون ودون الحاجة للقيام بأجراء قانوني معين ودون تمييز بين الذكر و االنثى او البالغ 

 .والقاصر

ن بسبب توظف العثماني لدى الحكومة حالة فرض جنسية التأسيس العراقية بحكم القانو

 :العراقية
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الملغى فنصت الفقرة ج  1924لسنة  42نظم فرض هذه الجنسية قانون الجنسية العراقية رقم  

من الجنسية العثمانية اذا كان مستخدما  1924-8-6منه ) يعتبر عراقيا كل من كان يوم  8للمادة 

ريخ او قبله , وان لم يكن سكناه قد بلغت المدة في الحكومة العراقية كموظف عراقي في ذلك التا

و للحصول الى جنسية التأسيس حسب هذه المادة يستلزم توفر  ) 2الواردة في الفقرة هـ من المادة 

  : شروط

وهو تاريخ نفاذ معاهدة لوزان على  1924-8-6: ان يكون الشخص عثماني الجنسية في اوال 

  . العراق

عثماني الجنسية ساكنا في العراق والسكنى ال يراد بها هنا ذلك المفهوم : ان يكون الشخص الثانيا 

ما  3واال كان في المادة  1924-8-6وقبل  1921-8-23الخاص وانما يراد بها اي فترة بعد 

 يكفي للحصول على جنسية التأسيس

لعراقية ان يكون الشخص العثماني الجنسية الساكن في العراق قد توظف في الحكومة ا ثالثا : .

من معينة فاذا توفرت هذه  23-8-1921ولغاية  6-8-1924 .وان تبدأ وظفيته خالل مدة 

الشروط الثالثة فأن جنسية التأسيس تفرض على االشخاص بحكم القانون ودون حاجة الى اي 

  . اجراء كتقديم طلب او استحصال موافقة

  العراقحالة اختيار جنسية التأسيس العراقية بسبب الوالدة في 

الملغى ) من بلغ سن الرشد من  1924لسنة  42من قانون الجنسية العراقية رقم 7نصت المادة 

-7-17تبعة الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة وانه مولود فيه , له ان يقدم في 

فقت الحكومة او قبله بيانا خطيا يختار فيه الجنسية العراقية وعند ذلك يصبح عراقيا اذا وا 1927

العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا 

والمشرع اراد ان يحترم ارادة العثماني  (الخصوص ان كان وجود اتفاق من هذا القبيل الزما

وحسب  . الذي ولد في العراق واقام خارجه وذلك بالسماح له بأن يختار جنسية التأسيس العراقية

 هذه االحكام يجب الختيار هذه الجنسية ان تتوفر شروط

 ان يكون الشخص عثماني الجنسية – 1 : 

: الن هذه الجنسية هي جنسية مختاره  1927-7-17ان يكون الشخص بالغا سن الرشد في  - 2

 وليس مفروضة بحسب التقويم الميالدي

النه اذا كان مقيما في العراق لفرضت ان ال يكون الشخص العثماني ساكنا في العراق :  - 3 

 1924من قانون  3عليه الجنسية العراقية بموجب م

ان يكون الشخص العثماني مولودا في العراق : ويقصد بذلك ان تكون والدته على اقليم - 4  

 العراق

في ان يقدم الشخص طلبا تحريريا الى السلطات العراقية المختصة باختيار الجنسية العراقية - 5 

 الن هذه الجنسية مختاره وليس مفروضة بحكم القانون 1927-7-17موعد اقصاه 
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 يجب موافقة السلطة المختصة على الطلب ولها سلطة تقديرية في قبول الطلب ورفضه- 6 . 

ان تأخذ السلطة المختصة بعين االعتبار اي اتفاق دولي بين العراق والدول التي يسكنها  - 7 

نشير الى ان العراق لم يوقع اي اتفاقية حول تنظيم هذه المادة مع ايه دولة ويجب ان  .العثماني

 خالل تلك الفترة التي اعتبر فيها القانون نافذا.

 الجنسية االصلية وحاالت فرضها 

هي تلك الجنسية التي تثبت للشخص لحظة ميالده وذلك على اساس حق الدم الجنسية االصلية : 

معا او بسبب تبدل السيادة على االقليم . ويطلق عليها ) جنسية الميالد او او حق االقليم او الحقين 

الجنسية المفروضة بسبب فرضها بحكم القانون او الجنسية االصلية النها تتعلق بأصل الشخص 

حالة فرض الجنسية بسبب تبدل السيادة في االقليم هذه الحالة اوردها قانون الجنسية  ( العائلي

 42وذلك للتاكيد على مشروعية الجنسية الممنوحة بموجب قانون  1963لسنة  43العراقية رقم 

من كان عثماني الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا في - 1 : منه 3ونصت المادة  1924لسنة 

 1924-8-6العراق عادة , تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداءا من يوم 

من كان في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة غير - 2قي الجنسية تبعا له ويتعبر ولده الصغير عرا

بالغ سن الرشد وفاقد االبوين او االب , تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية 

  . ابتداءا من التاريخ المذكور

 واستنادا ألحكام هذه المادة تفرض الجنسية العراقية االصلية في الحالتين

فرض الجنسية العراقية االصلية على كل عثماني بالغ سن الرشد وساكن في العراق  –اوال  : 

لسنه  43من قانون الجنسية العراقية رقم  3ان النص على هذه الحالة بموجب المادة  : عادة

هو لتجاوز الحاالت التي لم يحصل اصحابها على الجنسية التأسيسية العراقية ألي سبب  1963

 42لقانون الذي سبقه رقم  3لذلك كررت المادة المذكورة نفس الشروط في المادة  من االسباب

وان يلحق الولد الصغير بأبيه الذي فرضت عليه الجنسية وذلك لكي ال يبقى عديم  1924لسنه 

 الجنسية 

وفاقد  1924-8-6فرض الجنسية العراقية على كل عثماني لم يبلغ سن الرشد في  –ثانيا 

حالة الصغير فاقد االبوين او  1963لسنه  43من القانون  2وادرجت م , الب لوحدهاالبوين او ا

واكد قانون  . االب وحده , اما اذا كان فاقد االم وحدها دون االب فال تنطبق عليه احكام هذه المادة

على صحة مشروعية الجنسية العراقية التي حصلت  2006لسنة  26الجنسية العراقية النافذ رقم 

 2ب القوانين العراقية السابقة سواء كانت جنسية تأسيسية او اصلية او مكتسبة اذ نصت مبموج

من القانون النافذ ) يعتبر عراقي الجنسية كل من حصلت على الجنسية العراقية بموجب احكام 

  ) 1963لسنة  43الملغى وقانون الجنسية العراقية  1924لسنه  42قانون الجنسية العراقية رقم 

  فرض الجنسية العراقية االصلية على اساس حق الدم وحده حالة

حق الدم هو حق الفرد في الحصول على جنسية الدولة التي ينتمي اليها ابويه , وبصرف النظر 

عن مكان والدته وتسمى هذه بـ )جنسية الميالد او النسب ( الن اساسها هو االصل العائلي الذي 

ينحدر منه االبن , واغلب الدول تأخذ بحق الدم بوصفه اساسا لفرض الجنسية االصلية النه 
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وكان يقصد بحق الدم في االصل هو حق الدم المنحدر  , فظ على نقاء وتماسك عنصر السكانيحا

من االب ولم يكن لالم دور في نقل الحنسية لالبن اال في حاالت استثنائية وهي ان ) يكون االب 

ة مجهول الهوية او عديم الجنسية ( وهذا ما اخذ به اغلب التشريعات ومنها قانون الجنسية العراقي

( : يعتبر عراقيا من ولد في العراق او خارجه ألب متمتع بالجنسية العراقية ( 1963لسنة  43

وهذا يبين انه اخذ بالدم المنحدر من االب بصورة رئيسية وليس االم اال بحالة  1الفقره  4م

اب يعتبر عراقيا من ولد في العراق من ام عراقية و : ( 2الفقرة  4استثنائية حسب ما جاء في م

ساوى  2006لسنة  26غير ان قانون الجنسية العراقية الجديد النافذ  , ( مجهول او ال جنسية له

الفقرة )أ( : ) يعتبر عراقيا من  3بين مرتبة االب واالم في منح الجنسية لالبن وهذا ما جاء في م

ر االب اقوى من وهذا االتجاه الجديد اثار انتقادات شديدة الن دو ( ولد ألب عراقي او ام عراقية

دور االم وايضا انه يتعارض مع احكام الشريعة االسالمية التي ترفض هذه المساوى كما جاء في 

 (.  القران الكريم ) ادعوهم ألبائهم هو اقسط عند هللا

من قانون الجنسية العراقية الجديد فأن للحصول على  3للمادة  1واستنادا الى ما جاء في الفقرة 

 فر شرطينالجنسية يجب تو

ان تكون االم عراقية وقت والدة االبن وال فرق بين ان كانت جنسيتها اصلية او مكتسبة  –اوال  : 

الن العبرة بأن تكون جنسيتها عراقية لحضة والدة االبن , ولم يشترط ان تكون الوالدة داخل او 

  .خارج العراق اي ان المولود يكتسب الجنسية بصرف النظر عن مكان والدته

ان يكون االبن ثابت النسب الى امه وقت الوالدة واثبات النسب حسب قانون االحوال  –انيا ث

وبالرغم من ان المشرع العراقي قد ساوى  . ( ادلة ) الفراش واالقرار و الشهادة 3الشخصية هي 

نون من قا 4بين االب واالم في اكتساب الجنسية لالبن غير انه قيد هذا الحق لالم فنص في المادة 

الجنسية العراقية الجديد ) للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او 

ال جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خالل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد اال اذا احالت 

الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على 

حالة فرض الجنسية العراقية االصلية على اساس حق االقليم وحده حق االقليم  ( نسية العراقيةالج

هو الصلة التي تربط الفرد باالرض التي ولد فيها وبصرف النظر عن جنسية والديه سواء كانوا 

 وطنيين ام اجنبيين ولذلك يطلق عليها )جنسية االقليم او جنسية االرض( نسية الى االرض التي

وبالرغم ان اساس فرض الجنسية على حق الدم بوصفه اساسا لغرض الجنسية اال انها  . ولد فيها

قد تفرض الجنسية االصلية على اساس االقليم وحدة وذلك لدوافع انسانية الغرض منها عدم 

ي الوقوع في حالة انعدام الجنسية كما في حالة اللقيط والمولود لوالدين مجهولين , وهذا ما جاء ف

القوانين العراقية السابقة والجديدة حيث اقر هذا االستثناء وفرض الجنسية العراقية االصلية على 

اساس حق االقليم وحده وهذا االستثناء في حالة واحدة فقط )هي ان المولود في العراق من ابوين 

 1963لسنة  43مجهولين( وساوى اللقيط مع فاقد االبوين,كما جاء في قانون الجنسية العراقية 

( يعتبر عراقيا من ولد في العراق من والدين مجهولين ,ويعتبر اللقيط الذي يعثر  4من م 3الفقرة 

عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خالف كذلك ( , وتكرر نفس النص في الفقرة ب 

الدين وشروط ثبوت الجنسية للقيط او المولود من و 2006لسنة  26من قانون  3من م

 مجهولين استنادا الحكام قانون الجنسية
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اما اذا كان احد الوالدين معلوما  ان يكون االبن المولود مجهول الوالدين معا او لقيطا –اوال  : 

فال تنطبق عليه هذه الحالة,ويقصد بمجهول الوالدين هوعدم معرفة الوالدين سواء كانوا عراقيين 

ما يلتقط من االرض ثم غلب اطالقه الى الصبي الملقى بأعتباره اما اللقيط : فهو في اللغة  ,ام ال

انه يلتقط عادة , اما اصطالحا فيقصد به المولود الذي يطرحه اهله بعد والدته خوفا من الفقر او 

 فرارا من تهمته الزنا

اي يجب ان تكون ان يولد اللقيط او مجهول الوالدين معا في العراق حقيقة او حكما  –ثانيا  

والدة على االرض العراقية الن اللقيط او مجهول االبوين ال يستطيع الحصول على الجنسية ال

عن طريق االب او االم ولهذا تم تنظيم هذا الحالة ألنقاذه من حالة انعدام الجنسية متأثرا بالدوافع 

ة على االنسانية , واعتبر المشرع العراقي العثور على اللقيط في العراق قرينة قانونية بسيط

والدته في العراق , غير ان هذه القرينة قابلة ألثبات العكس , فأذا ثبت ان اللقيط مولود خارج 

ويجب ان نشير الى ان اللقيط الذي يعثر  , العراق فأن الجنسية العراقية تزول عنه بأثر رجعي

ن عليه في العراق يحصل على الجنسية العراقية بصرف النظر عن عمره سواء قبل بلوغ س

 الرشد ام بعد بلوغه سن الرشد. 

 حالة فرض الجنسية العراقية االصلية على اساس حق الدم و االقليم معا

اخذت غالبية القوانين بأساس حق الدم و االقليم معا في فرض الجنسية , حيث يعزز كل واحد  

قيا من ولد ( يعتبر عرا 4مادة 2الفقرة 1963لسنة  43منهما االخر , حيث كان القانون السابق 

 2006لسنة  26في العراق من ام عراقية واب مجهول او ال جنسية له ( غير ان القانون الجديد 

الغي هذه المادة ولم ينص عليها آلنه اعتبر حق الدم المنحدر من االم حقا اساسيا وليس حقا ثانويا 

ه لم يعد لحالة فرض وعلي , اذا ساوي بين حق الدم المنحدر من االم وحق الدم المنحدر من االب

الحنسية العراقية االصلية على اساس حق الدم واالقليم معا وجود في التشريع العراقي اال في 

 . حالة الوالدة المضاعفه وهي حالة من حاالت الجنسية المكتسبه وليست االصلية

  الجنسية المكتسبة وحاالت اكتسابها الجنسية المكتسبة : 

يحصل عليها الشخص بعد الوالدة ويطلق عليها )جنسية الطارئة او هي الجنسية الالحقة التي 

الجنسية الثانوية( وسميت بالمكتسبة النها تكتسب وال تفرض وتسمى كذلك بالجنسية المختارة 

النها تتطلب اعالن رأي رغبة الشخص طالب الجنسية وتختلف تشريعات الدول في تحديد 

انها ليست - 1الى اخرى خصائص الجنسية المكتسبة  حاالت اكتساب الجنسية المكتسبة من دولة

هي جنسية طارئة وممنوحة من قبل - 3هي جنسية الحقة على ميالده - 2الجنسية االولى للفرد 

هي جنسية مختاره تتوقف على ارادة الفرد الذي يختارها حاالت اكتساب الجنسية في - 4الدولة 

بالتجنس التجنس : هو ترك الفرد لجنسيته االولى  حالة اكتساب الجنسية -التشريع العراقي اوال 

وحصوله الى جنسية جديدة وذلك بناءا على طلبه وموافقة الدولة المانحه بعد توفر الشروط 

القانونية المطلوبه فيه وحسب كل دولة , وهو ان الفرد قطع عالقته نهائيا بدولته االولى وارتبط 

موضوعية و شروط شكلية كما جاء في الفقره )أ( من  ويجب ان تتوفر شروط , مع الدولة الجديدة

بأن يقدم طالب التجنس طلبا الى السلطة المختصة  ) : من القانون الجديد حيث اشترط 6مادة

من القانون الجديد ) بأن يكون طالب الجنسية  6واشترطت الفقرة )ب( مادة ( يمنحه الجنسية

وكما يوجد شروط اخرى تخص امن المجتمع في الدولة )  ( مقيما في العراق بصورة مشروعة
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واستنادا الى  .( حسن السيرة والسلوك وامتالكه وسيلة مشروعة للزرق و سالمته من االمراض

 فأن الجنسية تكتسب في الحاالت االتية 2006لسنة  26احكام قانون الجنسية العراقية 

راق من ام عراقية واب مجهول او ال جنسية اكتساب الجنسية العراقية بالوالدة خارج الع– 1 : 

ان تكون االم متمتعه بالجنسية العراقية حين والدة الطفل سواء كانت  –أ  : ولها شروط له

ان يكون االب مجهوال او ال جنسية له لحضة والدة الطفل , ويعد  -جنسيتها اصلية او مكتسبة ب

ان تحصل والدة الطفل خارج العراق,  -ج االب مجهوال اذا لم يتم اثبات نسب الطفل اليه شرعا

ان يقيم الشخص  –السيما اذا كانت الدولة الذي ولد فيها ال تمنح الجنسية على اساس حق االقليم د 

ان يقدم الشخص طلبا  -عند بلوغه سن الرشد في العراق وقبل تقديمة طلب اختياره الجنسية هـ 

خ بلوغه سن الرشد, فأذا لم يقدمها خالل المده فأنه بأختيار جنسية امه العراقية خالل سنة من تاري

سوف يحرم من الحصول على الجنسية العراقية , واسثنى المشرع في حال وجود ضرف صعب 

ان يوافق وزير الداخلية على منحه  -و .تحول دون تقديم الطلب خالل سنه من بلوغه سن الرشد

 .االداري وقابل للطعن ع القرار الجنسية العراقية,وقرارالوزير يخضع لرقابة القضاء

 اكتساب الجنسية العراقية بالوالدة المضاعفة وله شروط2-

 ( ان تكون الوالدة المضاعفة في العراق ) وهي والدة االبن وابيه االجنبي في اقليم الدولة –أ  : 

حسب  ان يكون الولد شرعيا ) اي ثابت النسب البيه االجنبي نتيجة عالقة شرعية معترف بها -ب

 القانون العراقي 

 سنة كاملة ( حسب القانون العراقي  18ان يبلغ الولد سن الرشد في العراق )  –ج 

  .ان يكون االب مقيما في العراق عادة حين والدة ابنه -د

 ان يقدم الولد طلبا للحصول على الجنسية بعد بلوغه سن الرشد  -هـ 

 يقدمه ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبةان يوافق وزير الداخلية على طلب الذي  -و

اكتساب الجنسية العراقية لغير العراقي بالتجنس على اساس االقامة الطويلة المشروعة - 3 

  وله شروط

 ان يكون طالب التجنس غير عراقي الجنسية ) اي االجنبي –أ  :

 ان يكون غير العراقي بالغا سن الرشد  -ب ( 

 ان يكون دخل العراق بصوره مشروعة  –ج 

سنوات متتالية على تقديم  10ان يكون قد اقام في العراق بصوره مشروعة مدة ال تقل عن  –د 

  .طلب

 ان تكون له وسيله جليه للعيش , لكي ال يصبح عاله على الدولة -هـ 

 بالشرف ان يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية مخله  –و  
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 ان يكون سالما من االمراض االنتقالية ) المعدية –ن 

 ان يقدم طلبا تحريريا الى وزير الداخلية وان تحصل الموافقة على التجنس –ي  ( 

) وهناك استثناءات على منح الجنسية لغير العراقين مثل منع منح الجنسية للفلسطينين وذلك  

 – 4 . ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم

ب الجنسية العراقية لغير العراقي بالتجنس اذا كان متزوجا من امرأة عراقية الجنسية وله اكتسا

  : شروط

يجب ان تتوفر في الشخص غير العراقي المتزوج من عراقية الشروط التي نصت عليها  –أ 

 من القانون الجديد  6الماده 

 ين العراقية ان يكون غير العراقي متزوجا من عراقية طبقا الحكام القوان –ب 

 سنوات مع استمرار بقاء الرابطة الزوجية 5ان يقيم غير العراقي مدة ال تقل عن  –ج 

 ان يقدم غير العراقي طلبا بالتجنس وان يوافق وزير الداخلية على منحه الجنسية –د  . 

انا ان ال يكون غير العراقي فلسطينيا, اذ ال يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينين ضم -هـ  

  2006لسنة  26للقانون الجديد  6من المادة  2لحق عودتهم لوطنهم طبقا للفقرة 

 

 حالة اكتساب الجنسية بالزواج المختلط -ثانيا  .

: هو الزواج الذي يكون فيه جنسية الزوجين مختلفه عند ابرام عقد زواجهما ,  الزواج المختلط 

 ويترتب عليه اثار قانونية ولهذا االثر نظريتين

: والتي تنادي بوحدة الجنسية في االسرة وذلك بالحاق الزوجة بجنسية  النظرية التقليدية- 1 : 

 1924لسنة  42زوجها لتحقيق االستقرار القانوني لمصلحة الزوجين وهذا ماجاء في قانون 

 ( الحاق المرأة المتزوجة من عراقي بالجنسية العراقية تلقائيا بمجرد الزواج 117مادة

: وتنادي الى استقالل الجنسية في العائلة واعطاء الحرية واالستقالل  نظرية الحديثةال- 2 ( 

للمرأة في امر جنسيتها وعدم الحاقها بجنسية زوجها تلقائيا بمجرد الزواج , وانما يكون اكتساب 

فنصت  1963لسنة  43جنسية الزوجة بأرادتها وال يجوز فرضها عليها , وهذا ماجاء في قانون 

( اذا تزوجت المرأة االجنبية من عراقي ,تكتسب الجنسية العراقية من تأريخ  12ة )أ( من مالفقر

سنوات من تاريخ وفاة زوجها او طالقها او فسخ  3موافقة الوزير, ولها ان ترجع عنها خالل 

ية النكاح, وتفقد جنسيتها من تاريخ تقديمها طلبا بذلك ( , وهذا ما اكد عليه قانون الجنسية العراق

للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية (  11الجديد في م

 : بالشروط التالية

- 2تقديم طلب الى الوزير  سنوات على زواجها واقامتها في العراق ) ويكون  5مضي مدة 

- 3 ( زواجها شرعيا حسب احكام القانون العراقي تاريخ استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى 
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تقديم الطلب , ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها او 

زوجها المتوفي ولد , اما اذا طلقها زوجها او مات ولم يكن لها ولد فيمكن ان تحصل على 

من القانون الجديد  6الجنسية طبقا للشروط العامة للتجنس العادي حسب المادة  ان تحصل - 4

لغير عراقية جنسية زوجها العراقرأة اافقة الوزير على منح الممو  

  حالة اكتساب الجنسية العراقية بالتبعية -ثالثا

وهي منح الجنسية العراقية ألوالد المتجنس القاصرين جنسية ابيهم بشرط اقامتهم معه في 

واستمرار رعاية االب العراق, وذلك لضمان لوحدة الجنسية في العائلة والحفاظ على تماسكها 

( اذا اكتسب غير 14من المادة 1كما جاء في قانون الجنسية الجديد الفقرة . ألوالدهم القاصرين

العراقي الجنسية العراقية يصبح اوالده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين 

ان يكتسب االب غير - 1 : واستنادا لهذه االحكام يجب توفر الشروط االتية (معه في العراق

اعاله ان االوالد  14العراقي الجنسية العراقية طبقا ألحكام القانون الجنسية العراقية وتبين المادة 

ان يكون الولد دون سن الرشد اي دون - 2 .يتبعون ابيهم في اكتساب الجنسية العراقية وليس االم

العتيادية في القانون النافذ سنة , واما البالغين فلهم حق اتباع شروط التجنس ا 18 ان يكون - 3

ان يكون القاصر مقيما مع ابيه في - 4الولد القاصر ثابت النسب طبقا ألحكام القانون العراقي 

 العراق وهذا الشرط لم يكن موجود في القانون السابق وتم اضافته في القانون الجديد النافذ

منح الجنسية المكتسبةالحاالت التي لم يأخذ بها المشرع العراقي في    

اكتساب الجنسية بالمعاهدات الدولية بسبب تبدل السيادة على االقليم ان المشرع العراقي  –اوال  

لم يسبق له ان اخذ بموضوع تبادل السكان بالضم واالنفصال بوصفه سببا لتغيير الجنسية بعد 

اوامرأة ببنوة ولد معروف النسب اكتساب الجنسية بالتبني التبني هو ادعاء رجل  -ثانيا  .استقالله

او مجهول واعطائه النسب وحقوق البنوة من حيث االرث والحرمة وان المشرع العراقي سكت 

عن هذه الحالة وهذا السكوت ال يفسر انه قبول بالتبني وانما هو احالة الى القواعد العامه اذ ان 

ال يثبت به نسب وال اي حق من اغلب الدول االسالمية ومنها العراق ال تعترف بالتبني الن 

الحقوق المترتبه على النسب وقد ابطل االسالم التبني كما جاء في القران الكريم ) سورة 

4االحزاب ايه  غير ان هناك حالة في القانون العراقي وتسمى ) الضم ( والتي نضمها قانون  ) 

جبها للزوجين ان )والتي سمح بمو 46-39في المواد) 1983لسنة  86رعاية االحداث رقم 

يتقدما بطلب مشترك الى محكمة االحداث لضم صغير يتيم االبوين او مجهول النسب وبقرار 

يصدر من المحكمة بالضم ويترتب على ذلك ) االنفاق على الصغير و االيصاء بما يساوي حصة 

لك ال ومع ذ , ( اقل وارث على ان ال تتجاوز حصة الثلث وتكون واجبة وال يجوز الرجوع عنها

يؤدي الضم الى اكتساب الجنسية العراقية بالتبعية ويمكن للطفل اكتساب الجنسية العراقية عن 

من قانون الجنسية العراقية الجديد النافذ 3طريق حق االقليم استنادا الى الفقرة )ب( المادة   -ثالثا  .

عدم العودة اليها اكتساب الجنسية بالمهاجرة المهاجرة هي ترك شخص لدولته ولجنسيتها بنية 

ثانية والذهاب الى دولة اخرى واالستقرار فيها واكتساب جنسيتها واسباب الهجرة تكون مختلفه 

ان المشرع  ,من الخوف من االضطهاد السياسي اوالديني اوالعرقي اوالحروب االهلية والطائفية

يمنح العراق جنسية على العراقي لم ينظم هذه المسألة في القانون السابق والالقانون الجديد ولم 

 اساس المهاجرة.
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  االثار القانونية التي تترتب على اكتساب الجنسية العراقية

المشرع العراقي رتب على اكتساب الجنسية اثار قانونية فردية تتعلق بشخص مكتسب الجنسية 

 العراقية واثارا جماعية تتعلق بزوجته و اوالده الصغار 

 الفردية ألكتساب الجنسية العراقيةاالثار القانونية  –اوال 

انقطاع عالقة المتجنس القانونية والسياسية والروحية بدولته االصلية وارتباطه بدولته - 1 

الملغى حيث منع مكتسب  1963لسنة  43الجديدة وهذا ماجاء في قانون الجنسية العراقية 

النافذ سار عكس  2006لسنة  26 الجنسية الجمع بين الجنسيتين , غير ان قانون الجنسية العراقية

 هذا االتجاه وسمح للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى ان يحتفظ بجنسيته بأختياره

حرمان مكتسب الجنسية العراقية من التمتع ببعض الحقوق واالمتيازات حرمانا مؤقتا - 2 

, وهذا ما اكد وتسمى ) بمدة الريبة ( للتأكد من مكتسب الجنسية من والئه تجاه دولته الجديدة 

ال يجوز لغير العراقي الذي  ( 9)مادة  2عليه قانون الجنسية الجديد النافذ حيث جاء في الفقرة )

من هذا القانون ان  11,7,6,4يحصل على الجنسية العراقية بطريقة التجنس وفقا الحكام المواد 

اب الجنسية سنوات من تاريخ اكتس 10يكون وزيرا او عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي 

  العراقية

حرمان مكتسب الجنسية العراقية من التمتع ببعض الحقوق واالمتيازات حرمانا مطلقا , , 2-

( ال يجوز لغير  9)مادة  3وهذا ما اكد عليه قانون الجنسية الجديد النافذ حيث جاء في الفقرة )

من هذا  11,7,4المواد , العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريقة التجنس وفقا الحكام

 ( القانون ان يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه

 االثار القانونية الجماعية ألكتساب الجنسية العراقية –ثانيا  

الوالد مكتسب الجنسية القاصرين حيث تم منحهم الجنسية  يرتب القانون اثارا قانونية جماعية 

لعراق , وزوجة مكتسب الجنسية حيث اعطى الزوجة بالتبعية ألبيهم بشرط اقامتهم معه في ا

 .الحرية في ان تظل على جنسيتها االصلية بعد اكتساب زوجها للجنسية العراقية

  جنسية االشخاص المعنوية واسس تحديدها الشخص المعنوي :

هي فكرة االفتراض القانوني او االعتباري وذلك بأعطاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي 

استنادا االحكام القانون لكي يستطيع ان يتحمل االلتزامات واكتساب الحقوق شأنه شأن الشخص 

وتقسم الشخصية المعنوية الى ) اشخاص معنوية خاصة تابعة للقانون الخاص  , الطبيعي

كالدولة التي تعد الشخص المعنوي االكبر وال تحتاج  (واشخاص معنوية عامة تابعة للقانون العام 

ص دستوري ألنشائها الن الدستور غالبا ما يأتي بعد نشوء الدولة تحديد الطبيعة القانونية الى ن

واستنادا الى  , لجنسية الشخص المعنوي : هو بيان مدى تمتع الشخص المعنوي بأكتساب الجنسية

 االتجاه االول : الذي ينكر جنسية الشخص المعنوي : ان : اراء الفقهاء هناك اتجاهين وكما يلي

رأي الفقهاء بهذا االتجاه يرفض اعطاء الجنسية للشخص المعنوي الن الجنسية تعد ضربا من 

ان فكرة الجنسية تقوم على - 1 : المجاز وحيلة افتراضية واستندوا بهذا الرأي على الحجج
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اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية و روحية بين الشخص والدولة وهذه االعتبارات ال يمكن 

ان - 2 . وافرها في الشخص المعنوي النه عبارة عن فكرة مجردة من المشاعر االنسانيةتصور ت

وظيفة احكام الجنسية تقتصر على االشخاص الطبيعيين وعدم منحها لالشخاص المعنوية الن 

الجنسية اداة تحديد عنصر السكان في الدولة وال يمكن ان يدخل الشخص المعنوي ضمن تعداد 

تمتع الشخص المعنوي بالحقوق المالزمة للشخص الطبيعي كحق االنتخاب عدم - 3 . السكان

والترشيح وتقلد الوظائف العامة وعدم تحمله لبعض االلتزامات ذات الطابع السياسي كالخدمة 

تبعية( فال مجال لتقريبها من فكرة )العسكرية, فالعالقة بين الشخص المعنوي والدولة هي عالقة 

اه الثاني : يذهب الى ضرورة االعتراف بالشخص المعنوي ومنحه االتج . الشخص الطبيعي

 الجنسية اسوة بالشخص الطبيعي : واستندوا الفقهاء على الحجج االتية

الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي وليس من الضروري ان يتمتع بالحقوق السياسية - 1 :

من االشخاص الطبيعين ومع ذلك حتى يكتسب الجنسية الن هناك من ال يتمتع بالحقوق السياسية 

تثبت له الجنسية )مثل االوالد الصغار( فالجنسية هي تبعية الشخص للدولة وهذه التبعية موجودة 

 بين الدولة والشخص المعنوي ايضا 

ان وظيفة احكام الجنسية ال تقتصر على الشخص الطبيعي فقط وانما تشمل الشخص 2- 

سكان ال يغير االمر شيئا , وان الدول حاليا تقاس على المعنوي, وان عدم شموله بأحصائية ال

اساس متانه اقتصادها وقدرتها في مواجهة التحديات وهذا ما يدعمه ويعززه الشخص المعنوي 

 في الدور الحيوي والدعم االقتصاد الوطني

االعتراف في الشخص المعنوي يؤدي الى حل مشكلة تنازع القوانين وتحديد قانون الواجب - 3 

 هحكملتطبيق الذي يا

 4 

االعتراف في الشخص المعنوي يؤدي الى حل مشكلة مدى تمتع الشخص المعنوي االجنبي 

لذلك فأن مظاهر  .( بالحقوق الالزمة له في الدولة والتي يطلق عليها ) المركز القانوني لالجانب

الشخص المعنوي الحياة الحديثة وضرورتها االقتصادية واالجتماعية تستلزم االعتراف بجنسية 

 . وهذا ما استقر عليه اغلب تشريعات دول العالم واالتفاقيات الدولية

 اسسس تحديد جنسية الشركات :

اختلفت تشريعات الدول في تحديد المعايير واالسس التي اخذت بها في منح الجنسية للشركات  

وهذا بحسب حرية الدولة في تطبيق القواعد طبقا لمصالحها , بالرغم من ان االصل في الشركات 

ما هي المعايير واالسس في تحديد جنسية  \س  , هو الربح المادي وليس لها اغراض سياسية

معيار تأسيس الشركة : ويعني بأن الشركة تحمل جنسية الدولة التي تأسست فيها - 1ت ؟ الشركا

بوصفها المكان الذي اعطيت منه الموافقات والوثائق الخاصه بتكوين الشركة , فهي دولة الميالد 

للشركة , ويستند هذا المعيار على اساس ان قانون هذه الدولة هو الذي يمنح الشركة شخصيتها 

نونية , وبما ان التصرف القانوني يخضع لقاعدة قانون الدولة , فأن الشركة يجب ان تحمل القا

جنسية الدولة التي تكونت وتأسست فيها, وهذا المعيار فعال في الواليات المتحدة وانكلترا ) 

وقانون التجارة العراقي في الشركات المساهمة فقط( وانتقد هذا المعيار الن يجعل تحديد جنسية 
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معيار - 2 .الشركة في يد االفراد وهذا مساس بحق الدولة في تحديد االشخاص المنتمين اليها

النشاط الرئيسي الشركة : ويسمى ب)محل االستغالل( ويعني ان جنسية الشركة تعطى استنادا 

لجنسية الدولة التي تزاول الشركة نشاطها الرئيسي ودون االخذ بالمحل تأسيس الشركة , ويعلل 

بأن الدولة التي تمارس فيها الشركة نشاطها هي التي ترتبط مصالحها بهذا النشاط وهي اكثر ذلك 

دولة صلة بالشركة وانتقد هذا المعيار الن الشركة قد تزاول نشاطها في عدة دول وبهذه الحالة 

يصعب تحديد النشاط الرئيسي للشركة مما يصعب تحديد جنسية الشركة ) مثل شركات البترول 

معيار مركز االدارة الرئيسي الشركة : يعني اعطاء الجنسية - 3 ( تزاول عملها في عدة دول التي

للشركة من الدولة التي يكون فيها مركز ادارتها الرئيسي او الحقيقي التي تمارس فيه الشركة 

 وانتقد هذا المعيار الن من الممكن ان تكون ادارة الشركة في اكثر من دولة مما يصعب .نشاطها

تحديد جنسية الشركة . ويمكن ان يتحايل االفراد اذا ممكنهم اتخاذ مركز ادارة الشركة في دولة ال 

معيار محل رأسمال الشركة - 4توجد بينها رابطة حقيقية , فتمنعها من التمتع بجنسية تلك الدولة 

ل الشركة وانتقد : ويعني اعطاء الجنسية للشركة استنادا الى جنسية الدولة التي يتكون فيها رأسما

هذا المعيار بسبب قد يكون للشركة رأسمال في عدة دول مختلفة مما يتعذر تحديد الدولة التي 

معيار الرقابة واالشراف الشركة : يجب اوال التمييز بين التبعية - 5 .يكون رأسمال الشركة فيها

عية السياسية هي التي تحدد السياسية والتبعية القانونية للشركة بضابط االشراف والمتابعة , والتب

بموجبها الجنسية على اساس الرقابة واالشراف, وتكون جنسية الشركة من جنسية االشخاص 

الوطنين التي يديرونها,واذا كانوا اجانب فتكون جنسيتها اجنبية ويبقى نظامها القانوني خاضعا 

ا النظام قانوني للشركة خاضعا لقانون دولة مركز ادارتها الرئيسي والتبعية القانونية : فيكون فيه

للقانون الذي يوجد فيه مركز ادارتها وانتقد هذا المعيار ع اساس ان للشركة كيان معنوي اخر 

مالحظة : ان الرأي الراجع  .مستقل عن كيان االشخاص الذين يتولون االدارة ويملكون رأسمالها

يادية , واالخذ بـ معيار الرقابة هو االخذ بـ معيار مركز االدارة الرئيسي في االوقات االعت

واالشراف في زمن الحروب لتحديد جنسية الشركات االجنبية التابعة للدولة المعادية لحماية 

 . مصالح الدولة االقتصادية الوطنية

: للسفن والطائرات اهمية كبيرة على صعيد العالقات اسسس تحديد جنسية السفن والطائرات

دولية سواء في زمن الحرب او السلم مما يجب تحديد تبعية الجنسية الدولية الخاصة والتجارة ال

للسفن والطائرات لدولة معينه , وعدم تحديد ذلك يؤدي الى اضطراب العالقات الدولية العامة 

ما هي النتائج التي تترتب على تمتع السفن والطائرات بجنسية  \س  . والخاصة على حدا سواء

زات البحرية غالبا ما تعطى للسفن الوطنية , كحق المالحة الساحلية ان االمتيا- 1دولة معينة ؟ 

لنقل االمتعة واالفراد , وينطبق ذلم على المالحة الجوية بالنسبة للنقل الداخلي بالطائرات بين 

تخضع السفن والطائرات لقانون الدولة التي ينتمي اليها جنسيتها , - 2 . المدن و واليات الدولة

- 3 .والطائرات حق طلب حماية الدولة التي تتمتع بجنسيتها في كل الظروف وذلك فأن للسفن

لجنسية السفن والطائرات اهمية تظهر عن تطبيق احكام القانون الدولي العام , حيث ان 

االجراءات التي يمكن ان تتخذها الدولة ضد سفن وطائرات االعداء يجب ان تطبق طبقا الحكام 

والطائرات اهمية تظهر من الناحية المالية , حيث ان الرسوم ولجنسية السفن - 4القانون 

والضرائب التي تجبى من السفن االجنبية هي غير الضرائب والرسوم التي تجبى من السفن 

ولتحديد جنسية السفن والطائرات اهمية عند تطبيق احكام لقانون الجنائي الوطني , - 5الوطنية 

ق على الجرائم التي ترتكب داخل السفن والطائرات , وايضا وكيفية تحديد القانون الواجب التطبي
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لتحديد جنسية السفن والطائرات اهمية - 6 . طريقة تحديد القضاء المختص للنظر في هذه الجرائم

كبيرة في تحديد جنسية االطفال الذين يولدون على ظهر السفينة او الطائرة النها تعتبر من ضمن 

كان وجود السفينة او الطائرة , اما اذا ولد الطفل في الطائرة او اقليم الدولة بغض النظر عن م

سفينه حربية او خاصه اثناء وجوده في مياه او اجواء اقليمية اجنبية , فأنه ال يعد مولودا في اقليم 

واخذت  , الدولة صاحبة جنسية السفن والطائرات وانما في اقليم الدولة صاحبة المياه او االجواء

العرف بالنسبة لتحديد جنسية الطائرات والسفن حيث ترتبط جنسية السفن والطائرات التشريعات ب

بجنسية الدولة التي تم تسجيلها فيها , ومتى ما تم تسجيلها فأنها تحمل علم الدولة وتخضع لسيادتها 

 . وتتولى رقابتها وحمايتها

 فقد الجنسية واستردادها 

نتيجة لعمله االختياري , لحصوله على جنسية دولة  فقد الجنسية : هو زوال الجنسية عن الشخص

اخرى , او نتيجة لمباشرة الدولة سلطتها وتجريده من جنسيته على سبيل العقوبة او لفقدها عنه 

 وتقسم فقد الجنسية الى .بالتبعية عندما يكون تابعا لغيره

جنسية بعمل ارادي يصدر ) وهو االصل في فقد الجنسية ( اي يكون الفقد لل اوال : فقد اختياري : 

 من صاحب الجنسية

ويصدر من الدولة ال يحتاج الى رضا الشخص , كما لو نزعت  ثانيا : فقد غير االرادي : 

 الجنسية عن شخص على سبيل العقوبة

 . هو ان يفقد الشخص جنسيته تبعا لغيره كأألوالد والزوجة ثالثا : فقد الجنسية بالتبعية : , 

  .اثارا تنصرف الى الشخص الذي فقد جنسيتهويرتب القانون 

 اوال: حاالت الفقد االختياري للجنسية ) الفقد االرادي

اقرت اغلب تشريعات الدول بأمكانية فقد الشخص الوطني جنسيته االصلية واكتسابه جنسية  ( 

وحرية  جديدة وذلك استنادا لالتجاه الحديث الذي اقرته االتفاقيات الدولية والذي يحترم ارادة

الشخص في تغيير جنسيته واكتسابه جنسيه اخرى يرى فيها مصلحه له, باالخص بعد ان تغيرت 

بعض المفاهيم بالنسبه لالنتماء والوالء الدائم حيث كانت الرابطة بين الفرد والدولة ابدية وال 

واختلفت التشريعات في  ,يسمح للشخص الوطني بالخروج عن سيادة الدولة بمحض ارادته

راءات تحقيق الفقد االختياري حيث شددت بعض التشريعات من االجراءات وترتب على اج

اكتساب الشخص لجنسية دولة اجنبية فقد جنسيته الوطنية بقوة القانون على اساس ان اكتسابه 

لجنسية جديدة يعبر عن مدى ضعف والئه تجاه دولته االصلية ولذلك من الضروري ان يفقد 

جنبية جنسيته الوطنية, وهذا ما نص عليه قانون الجنسية العراقية الملغى المكتسب للجنسية اال

وهناك تشريعات تشترط الحصول على اذن مسبق من الدولة , فال يسمح  , 1963لسنة  43

اما قانون الجنسية  ,للشخص الخروج من جنسية دولته اال بموافقة الدولة مثل القانون االردني

فقد اجاز للعراقي ان يفقد جنسيته العراقية وسمح له االحتفاظ بها  2006لسنة  26العراقية النافذ 

واستنادا الحكام  , وذلك انسجاما مع احكام الدستور الذي اجاز تعدد الجنسية للمواطن العراقي

فقد - 1 : , يفقد العراقي جنسيته في حالتين 2006لسنة  26قانون الجنسية العراقية النافذ 

ية بأكتسابه جنسيه دولة اجنبية بأرادته وتخليه عن جنسيته الوطنية حسب الشخص الجنسية العراق
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المادة  : ولكن يجب ان تتحقق الشروط االتية 1م 1ماجاء في قانون الجنسية العراقية النافذ في ف

) أوالً: )يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً عن  10)

ان يكتسب العراقي جنسيه اجنبية بالفعل : وعليه ال يجوز ان  –أ  (.الجنسية العراقية تخليه عن

ان  -ب .يكون فقده للجنسية قبل االكتساب الن ذلك يؤدي الى وقوعه في حالة انعدام الجنسية

يكون اكتساب الجنسية االجنبية قد تم بأختياره واستنادا لهذه الحالة فال تشمل هذه الحاله الفرد 

ان يعلن الشخص الحاصل على  –ج  .لذي يكتسب جنسية دولة تفرض عليه فرضا ودون ارادتها

جنسية دولة اجنبية عن رغبته تحريريا بالتخلي عن جنسيته العراقية , حيث يكون االعالن 

 ,التحريري هو قرينة لرغبة الشخص في قطع صلته وعدم شعوره بأالنتماء والوالء للعراق

من قانون الجنسية العراقية النافذ الذي نصت على عدم ابراء ذمة  16ممالحظة مهمه / حسب 

العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من االلتزامات المترتبه عليه قبل زوال الجنسية , لمنع 

 .حاالت الغش والتحايل على القانون او نيته للتهرب من اداء االلتزامات المالية المترتبه في بذمته

( ال يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من االلتزامات المالية المترتبة عليه  16المادة 

 (.قبل زوال الجنسية العراقية

فقد الجنسية العراقية بزواج المرأة العراقية واكتسابها جنسية زوجها االجنبي وتخليها عن 

  جنسيتها العراقية :

اسباب اكتساب الجنسية فأنه يكون ايضا سببا من اسباب اذا كان الزواج المختلط يعد سببا من 

قانون الجنسية النافذ واستنادا لهذه المادة يجب توافر الشروط االتية  12فقدانها, كما جاء في م

( : إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية 12المادة  : لتحقق هذا الحالة

ان  –أ  ( لعراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقيةزوجها فأنها ال تفقد جنسيتها ا

تكون الزوجة متمتعه بالجنسية العراقية عند انعقاد زواجها سواء كانت جنسيتها اصلية او مكتسبه 

ان تتزوج المرأة العراقية من غير العراقي سواء كان عربيا او اجنبيا وان يكون عقد الزواج  -ب

ان تكتسب  –ج  .المعدل 1959لسنه  188ن االحوال الشخصية العراقي رقم صحيحا طبقا لقانو

المرأة العراقية جنسية زوجها الغير عراقي فعال, وذلك لمنعها من وقوعها في حالة انعدام 

ان تعلن المرأة العراقية عن رغبتها بتقديم طلب تحريري بتخليها عن جنسيتها  –د  .الجنسية

مدة معينه لتقديم الطلب التحريري , اذ يحق لها ان تتخلى عن جنسيتها  العراقية ولم يحدد المشرع

  .العراقية في اي وقت تشاء وهذا جاء انسجاما مع االتجاه العالمي

  ثانيا: حاالت الفقد غير االرادي للجنسية بالسحب واالسقاط

تنادا العتبارات هو اجراء تتخذه الدولة على سبيل العقوبة بنزع الجنسية بخالف ارادة الشخص اس

تجعل من هذا الشخص غير جدير بتحمل جنسيتها , واورد المشرع العراقي في قانون الجنسية 

منه ) للوزير  15الجديد النافذ حاالت سحب الجنسية سحب الجنسية العراقية حسب ما جاء في م

ام بعمل يعد سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القي

خطراً على امن الدولة وسالمتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب 

واستنادا الحكام هذه المادة فأن حاالت  ( اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات

متها : حالة قيام الفرد بأفعال تعد خطرا على امن الدولة وسال : سحب الجنسية العراقية هي

 ولتطبيق هذه المادة يجب توافر الشروط االتية
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يجب ان تكون الجنسية المسحوبه هي جنسية مكتسبه وليست اصلية , الن هذه الحالة ال  –أ  : 

تشمل الوطني الذي يحمل الجنسية العراقية االصلية , حيث ان افعال الوطني االصلي التي تعد 

  .ن العقوبات العراقيخطرا الى الدولة يعاقب عليها حسب قانو

 ان يقوم غير العراقي او يحاول القيام يعمل يعد خطرا على امن الدولة وسالمتها -ب

ان يقرر وزير الداخلية سحب الجنسية منه , النه اهدر الثقه الممنوحه له واصبح غير  –ج  .

 جدير بحمل الجنسية العراقية

قديمه معلومات خاطئة عنه وعن حالة حصول الشخص على الجنسية العراقية بسبب ت- 1 

 : عائلته 

ان يقدم مكتسب الجنسية معلومات خاطئة عنه او عن عائلته  –أ  :ويجب توافر الشروط االتية

فتقديم هذه المعلومات الخاطئة يعد تضليال  , بناءا على اقوال كاذبه او بطريق الغش او التزوير

ان يصدر حكم قضائي  –ب  .ة الممنوحة لهللدولة , مما يستوجب عدم منحه الثقة وسحب الجنسي

مكتسب درجة البتات بحق مكتسب الجنسية , يتضمن ان هذا الشخص قد قدم فعال معلومات 

خاطئة ,وهذه الحالة هي تأكيد للقواعد العامة في القانون التي تقضي بأن ما بني على باطل فهو 

ن الجنسية ال تسحب بقوة القانون ان يقرر وزير الداخلية سحب الجنسية العراقية ال –باطل ج 

 تلقائيا وانما هي مسألة تخضع لتقدير الوزير والتي يخضع قرارته لرقابة القضاء

 حالة اسقاط الجنسية بسبب عدم والء الشخص لدولته :- 2 .

فذهب جانب منهم الى وجود قواعد دولية تقيد  , اختلف الفقه في مدى مشروعية اسقاط الجنسية 

اسقاط جنسية مواطنيها , ويستندون الى االعتبارات االنسانية والقواعد القانونية الدولة في 

وقد كان قرار مجلس  , الدولية, وذهب جانب اخر برفض تقييد الدولة في اسقاط جنسية مواطنيها

يسقط الجنسية العراقية في حالة القيام بأعمال مضرة  1980)لسنة  666قيادة الثوره المرقم )

هداف الحزب والثورة , غير ان قانون الجنسية العراقية النافذ الغى هذا القرار واعاد خطرا على ا

ويجب االشارة الى ان  . الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت الجنسية عنه بموجب هذا القرار

دة عن النافذ , حظرت اسقاط الجنسية بالوال 2005في الدستور العراقي  18من المادة  3الفقرة 

 :)ثالثاً  18المادة ) –النافذ  2005 –دستور العراق . بي ألي سبب من االسباالعراق

أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سب ٍب من االسباب, ويحق لمن  

 اسقطت عنه طلب استعادتها, وينظم ذلك بقانون

 .ينص عليها القانونب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحاالت التي  .

  ثالثا : فقد الجنسية بالتبعية 

ويقصد به هو ان فقدان الشخص لجنسيته ال يقتصر اثره عليه فحسب , وانما يشمل افراد عائلته 

من اوالد و زوجة , اذ يفقدون جنسيتهم بالتبعية , غير ان بعض الفقهاء يرى ان سحب او اسقاط 

 الجنسية طبقا للمعايير القانونية يعد جزاء فيه معنى العقوبة ولذلك يجب ان يكون شخصيا وال
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وعليه فأن  , يسري اال على الشخص الذي فقد الجنسية وحده دون افراد اسرته مما كانت االسباب

 حاالت فقد الجنسية تشمل االوالد الصغار والزوجة وكما يلي

ونصت على هذه  حالة فقد االوالد غير البالغين سن الرشد جنسيتهم العراقية تبعا لالب :- 1 : 

إذا فقد عراقي الجنسية العراقية , يفقدها تبعا لذلك أوالده غير  : 14 من المادة 2الحالة )) الفقرة

البالغين سن الرشد , ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم , إذا عادوا إلى 

العراق وأقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم . وال يستفيد من حكم هذا 

 ) ) لسنة 1د العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم ) البند أوال

)) ) واستنادا لهذه المادة فأن االوالد غير البالغين  1951) لسنة )  12و القانون رقم )  ) 1950

 يفقدون جنسيتهم العراقية تبعا لفقدان االب جنسيته اذا توافرت الشروط االتية

 يفقد عراقي الجنسية العراقية سواء كانت اصلية او مكتسبه ان  –أ  : 

ان يكون االوالد ثابتي النسب ألبيهم العراقي , فيجب توفر النسب الشرعي حتى يترتب  –ب 

االثر القانوني وهو فقدان الجنسية عند فقدان ابيهم للجنسية , اما اذا كانوا غير ثابتي النسب 

))من ولد في العراق من أبوين  -فقرة ب 3ق ج ع )م 3فيستفيدون من نص الفقرة ب مادة 

  ((مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خالف ذلك

ان يكون االوالد غير بالغي سن الرشد طبقا ألحكام القانون العراقي عند فقدان ابيهم جنسيته  –ج 

الغين لسن الرشد فال تتأثر جنسيتهم العراقية اذا فقدها وابيهم العراقي اال العراقية , وان االوالد الب

في حالة ابطال معاملة تجنس االب بسبب الغش والتزوير , اذ ان هذه حالة تفقد جميع االوالد 

 الصغار والكبار

في ان هذه الحالة اصبحت حاليا  حالة فقدان الزوجة لجنسيتها تبعا لفقدان جنسية زوجها :- 2 .

التشريعات محدودة وذلك تأثيرا باالتفاقيات الدولية التي تنادي بحقوق المرأة واستقاللها عن 

جنسية زوجها , اذ ال تفقدها اال في حالة واحدة اذا ابطلت معاملة تجنس زوجها بسبب الغش 

ن الفقد وطبقا الحكام القانون العراقي فأن الزوجة ال تتأثر لفقد جنسية زوجها سواء كا .والتزوير

ارادي او غير ارادي , واضاف المشرع بعدم فقد المرأة العراقية لجنسيتها بسبب زواجها 

 .واكتسابها لجنسية زوجها اال اذا اعلنت ذلك تحريريا بتخليها عن الجنسية العراقية

 االثار القانونية التي تترتب على فقد الجنسية:

تترتب على فقد الجنسية اثار قانونية وتقسم الى اثار قانونية فردية تنصرف على الشخص الذي  

فقد الجنسية , واثار جماعية تنصرف على افراد اسرته وتختلف االثار من دولة الى اخرى 

ة اوال : االثار القانونية الفردية التي تترتب على فاقد الجنسي . استنادا لتشريع وقانون كل دولة

 , استنادا الحكام القانون العراقي النافذ  : بالذات

 يترتب على فقد الجنسية العراقية سواء كانت بأرادته او بغير ارادته وكما يلي

ان فاقد الجنسية العراقية يصبح حكم االجنبي عند دخوله واقامته وخروجه في اقليم الدولة - 1 : 

 بسبب زوال الجنسية عنه
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ية من الحقوق الناشئة من رابطة الجنسية , فال يحصل على الحماية يحرم فاقد الجنس– 2 .

الدبلوماسية من البعثات في الخارج وال يستطيع ان يتملك عقارا , وال يمارس المهن اال في 

االحوال التي يسمح لالجنبي فيها بممارسة ذلك, ويرقن قيده من سجل االحوال الشخصية وتسترد 

 منه جنسية االحوال المدنية

يحرم من كافة الحقوق وااللتزامات التي تعطى اصال للعراقيين , فتزول الوظيفة اذا كان – 3 . 

موظفا ويحرم من الحقوق التقاعدية , واذا طلب تسليمه الى دوله اخرى الرتكابه جريمه فيها 

 فسيتم تسليمه الى تلك الدولة

بل زوال الجنسية العراقية استنادا عدم براءة ذمته من االلتزامات المالية المترتبه عليه ق- 4 .

ق الجنسية ) ال يبرأ العراقي الذي تزول عنه  16من قانون الجنسية الجديد المادة  16لنص م

 .(ة عليه قبل زوال الجنسية العراقيجنسيته العراقية من االلتزامات المالية المترتب

ان غالبية التشريعات في الجنسية ال  : ثانيا : االثار القانونية الجماعية ألفراد عائلة فاقد الجنسية

تقتصر اثر الفقد على االوالد فقط وانما بعضها يشمل الزوجة , وبعض من التشريعات تجعل فقد 

الجنسية متوقفا على الدخول الفعلي لالوالد في جنسية االب الجديدة لتالفي مشكلة انعدام الجنسية 

واستنادا الحكام  ,منح االوالد جنسية تبعا ألبيهموخاصتا اذا كانت جنسية االب الجديدة ال تسمح ب

قانون الجنسية العراقية النافذ فأن الزوجة ال تتأثر بفقد زوجها الجنسية سواء تم الفقد بأرداة 

زوجها او خالفها, فيكون امر فقد الجنسية قاصرا على االوالد القاصرين الذين لم يبلغوا سن 

بعا ألبيهم هو ان الولد الصغير يكون تابعا ألبيه وهو الرشد , وسبب شمولهم بفقد الجنسية ت

مسؤول عنه من ناحية االنفاق واالشراف عليه, باالضافة الى ان فقد الجنسية لالب تعني ضرورة 

تركه للعراق مما يستلزم اخذ اوالده الصغار معه, والفقد لالوالد الصغار يكون فقط تبعا لسحب 

 . نسية االوالد الصغار في حالة فقد االم العراقية جنسيتهاالجنسية من ابيهم , حيث ال تسحب ج

 

هو عودة الجنسية الى جنسية الدولة التي كان ينتمي اليها استرداد الجنسية استرداد الجنسية : 

واسترجاع جنسيته التي فقدها والتمتع بالحقوق الناشئة عن هذه الجنسية من جديد. ويترتب على 

وتعود الحكمة من استرداد الجنسية الى رغبة المشرع في عدم سد  .قانونيةاسترداد الجنسية اثارا 

االبواب امام الذين يفقدون جنسيتهم , فهي نوع من المصالحة بين الفرد والدولة ورد االعتبار 

واكدت االتفاقيات الدولية على حق الفرد في استرداد جنسيته التي  ,لهذا الشخص الذي فقد جنسيته

حاالت استرداد الجنسية تختلف حاالت استرداد الجنسية  ) 1997تفاقية االوربية فقدها مثل )اال

من دولة الى دولة حسب تشريعات وقوانين كل دولة , وغالبية التشريعات تعمل على تبسيط 

االجراءات ألسترداد الجنسية , وذلك ألرجاعه الى جنسيته وانتماءه والى الصفة الوطنية , وقد 

واستنادا  .بقوة القانون او يكون بشرط موافقة الدولة وسلطاتها التقديرية في ذلكيكون االسترداد 

حالة استرداد العراقي - 1 : الحكام قانون الجنسية العراقية النافذ فحاالت استرداد الجنسية هي

كان هناك شروط يجب  1963لسنه  43حسب القانون السابق  : لجنسيته بعد فقدها بأرادته

ان يكون فقد الجنسية  -حيث اشترط ) أ 2الفقرة 11داد الجنسية الذي جاء في المادةتوافرها ألستر

وان يقيم -وان يعود الشخص الى العراق بصورة مشروعة ج -بسبب اكتسابه جنسية اجنبيه , ب
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وان يقدم طلب الى وزارة الداخلية وان يوافق الوزير على طلب  -في العراق مدة سنه واحدة د

 (( 10ما اكده قانون الجنسية العراقية الجديد النافذ حيث نصت المادة وهذا (االسترداد

ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة 

وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية  مشروعة وأقام فيه ما ال يقل عن سنة واحدة .

ته . وإذا قدم طلبا السترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . العراقية من تاريخ عود

اعاله من قانون الجنسية  10واستنادا الحكام م .(( وال يستفيد من هذا الحق أال مرة واحدة

ان يكون سبب فقدانه للجنسية العراقيه هو  –أ  : هي شروط استرداد الجنسيةالعراقية النافذ فأن 

سية دولة اجنبية بأختياره , وال تشمل هذه الحالة فقدان الجنسية بسبب غير ارادي اي اكتسابه جن

  . على سبيل العقوبة

عودته الى العراق بصورة مشروعة , اما في حالة تسلله الى االراضي العراقية فال يشمله  -ب

 حكم هذه المادة 

والئه للعراق مره اخرى ودليل ان يقيم في العراق بعد عودته مدة سنة كاملة , لبيان مدى  -ج

 على انقطاعه بالدولة االجنبية 

ان يقدم طلبا الى وزير الداخلية ألسترداد جنسيته العراقية قبل انتهاء مدة السنة الالزمة  –د 

ألقامته , ويجب الحصول على موافقة وزير الداخلية على استرداد الجنسية , النه ال يتم تلقائيا 

 حق االسترداد مرة واحد وليس له حق طلب استردادها لمرة ثانية اذا فقدها ويكون , بحكم القانون

حالة استرداد المرأة لجنسيتها العراقية التي فقدتها بسبب اكتسابها لجنسية زوجها - 2 .

من قانون الجنسية النافذ ))إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها  13نصت المادة  : االجنبي

) من هذا القانون , حق لها أن تسترد جنسيتها  10م البند ) ثالثا ( من المادة ) العراقية وفقا ألحكا

 العراقية بالشروط اآلتية

ان تفقد المرأة جنسيتها العراقية فعال وذلك بسبب تخليها تحريريا عن هذه الجنسية  –أ  : 

 واكتسابها جنسية زوجها االجنبي

ان يكتسب زوجها االجنبي الجنسية العراقية او ان تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية  -ب 

  .العراقية

ان تنتهي العالقة الزوجية بينها وبين زوجها االجنبي باالنحالل بوفاته او بطالقها او بفسخ  -ج

 .الى جنسيتهاعقد الزواج , واذا لم تنتهي الحالة الزوجية بهذه االسباب فأنها ال تستطيع الرجوع 

ولم  , ان تقدم طلبا تحريريا الى وزير الداخلية تفصح به عن رغبتها في استرداد جنسيتها –د  

شترط المشرع العراقي وجود المرأة في العراق الستعادة جنسيتها , واكتفى بوجوب وجودها في 

 .العراق عند تقديم الطلب االسترداد

من قانون  14نصت المادة  : لتي فقدها بالتبعيةحالة استرداد الصغير لجنسيته العراقية ا

الجنسية النافذ ))ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية , يفقدها تبعا لذلك أوالده غير البالغين سن 

الرشد , ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم , إذا عادوا إلى العراق وأقاموا 
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برون عراقيين من تاريخ عودتهم وال يستفيد من حكم هذا البند أوالد فيه سنة واحدة . ويعت

و  ) 1950 )) لسنة  1العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم ) 

واستنادا الى هذه االحكام فأن االسترداد يتم بحكم القانون  ). 1951) لسنة )  12القانون رقم ) 

عراقي وليس منحة من الدولة, ويسترد الصغير لجنسيته التي فقدها بالتبعية اذا وهو حق لهذا ال

  توافرت الشروط االتية

ان يفقد الصغير العراقي الذي لم يبلغ سن الرشد سواء ذكر او انثى جنسيته العراقية تبعا  –أ  :

 ألبيه الذي فقد الجنسية العراقية 

 احدة ان يقيم الصغير في العراق لمدة سنة و –ب 

ان يقدم طلبا الى وزير الداخلية يعلن عن رغبته بأسترداد جنسيته التي فقدها بسبب فقد ابيه  –ج 

 للجنسية العراقية

هو ان يكون تقديم الطلب اثناء وجوده  1963لسنة  43وكان هناك شرط في القانون السابق  . 

الشرط في قانون الجنسية  في العراق خالل سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد , ولكن لم يرد هذا

 2006لسنة  26العراقية النافذ 

حالة رد الجنسية العراقية لمن اسقطت عنهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل - 4 

 1980لسنة  666المرقم 

من قانون الجنسية النافذ ))يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( رقم )  17نصت المادة  :

وتعد هذه الحالة من االتجاهات الجديدة الخاصة  ((وتعاد الجنسية العراقية 1980) لسنة  666

التي جاء بها المشرع العراقي , ولرد الجنسية العراقية بموجب هذه المادة يجب توافر شرطين 

  : وهما

سواء كانت  666ان يكون هناك عراقي كان يحمل الجنسية العراقية قبل صدور قرار  –أ 

 مكتسبةالجنسية اصلية او

عند توافر الشرطين ترد  . 666ان تسقط الجنسية العراقية من العراقي تطبيقا الحكام القرار  -ب 

 الجنسية للشخص بحكم القانون ودون الحاجة الى اي اجراء رسمي

  :حالة استرداد الجنسية العراقية لمن اسقطت عنه ألسباب سياسية او عنصرية او طائفية- 5 

قانون الجنسية النافذ )اوال:لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية ألسباب من  18نصت المادة 

سياسية أوعنصرية أوطائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق ألوالده الذين 

 ((فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أووالدتهم أن يتقدموا بطلب السترداد الجنسية العراقية

  من قانون الجنسية العراقية النافذ يجب توافر شرطين وهما 18كام المادة ولتطبيق اح

سواء كانت  666ان يكون هناك عراقي كان يحمل الجنسية العراقية قبل صدور قرار  –أ  :

 الجنسية اصلية اومكتسبة , وقد اسقطت عنه الجنسية ألسباب سياسية او عصرية او طائفية
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ين فيه كيفية اسقاط الجنسية عنه وتأريخ هذا االسقاط, وفي حالة ان يقدم العراقي طلبا يب -ب .

وفاة العراقي الذي اسقطت عنه الجنسية ألسباب سياسية او عنصرية او طائفية , فقد سمح القانون 

عند  . الجديد ألوالده الذين فقدوا جنسيتهم تبعا ألبيهم او امهم ان يقدموا طلب استرداد الجنسية

الجنسية للشخص بشكل تلقائي وبحكم القانون ودون الحاجة الى اي اجراء  توافر الشرطين ترد

رسمي , واستثنى المشرع العراقي حق استرداد الجنسية العراقية ألوالد اليهود الذين زالت عنهم 

 الجنسية العراقية.

 

 

 االثار القانونية التي تترتب على استرداد الجنسية العراقية:

ة اثار قانونية فردية على الشخص نفسه ,واثار جماعية تنصرف على يترتب على استرداد الجنسي

 افراد اسرته وتختلف االثار من دولة الى اخرى استنادا لتشريع وقانون كل دولة

فأن اثارها هي  ستنادا الحكام القانون النافذ,ا :اوال : االثار القانونية الفردية ألسترداد الجنسية . 

جنسيته يعود الى نفس الحالة التي كان عليها قبل فقده لجنسيته فأذا كانت ان الشخص الذي استرد 

الجنسية العراقية اصلية فأنه يستردها اصلية مع كافة الحقوق الناشئة للجنسية االصلية , واذا 

 كانت مكتسبه فأنه يستردها بنفس الصفه المكتسبه مع كافة الحقوق الناشئة للجنسية المكتسبة

يرتب استرداد الجنسية اثارا قانونية قد  :ار القانونية الجماعية ألسترداد الجنسيةثانيا : االث .

 تصيب عائلة المسترد وهما االوالد والزوجة وكما يلي

اثر استرداد الجنسية على االوالد الصغار : ان استرداد الجنسية للشخص فأن الجنسية – 1 : 

سيتهم بنفس الصفة التي كانوا يتمتعون بها قبل ويستردون جن , تسترد الى اوالده الصغار تبعا له

تلحق االوالد الصغار  13كانت المادة  1963لسنة  43وفي القانون الملغى  , فقدها بالتبعية

بالجنسية العراقية بصفة متجنس )مكتسبة ( في حال استردها والدهم , فأالب يسترد جنسيته نفسها 

واذا مكتسبه فتسترد مكتسبة ولكن االوالد الصغار التي فقدها اي اذا كانت اصلية فترد اصلية 

اما القانون العراقي الجديد النافذ فلم تنص على حالة استرداد  ,تسترد لهم مكتسبه بكل االحوال

 الصغير لجنسيته ان كانت مكتسبه او اصلية

طبقا  اثر استرداد الجنسية على الزوجة : ان الزوجة ال تتأثر بفقد واسترداد جنسية زوجها– 2 .

ألحكام القانون العراقي الجديد ولذلك ألستقالل جنسية الزوجة عن زوجها , واعطى الحق للمرأة 

العراقية المتزوجة من اجنبي ان تكتسب جنسية زوجها االجنبي مع احتفاظها بجنسيتها العراقية , 

قية , واعطى اذ ال تفقد جنسيتها الى بطلب تحريري يوضح رغبتها بعدم االحتفاظ بجنسيتها العرا

من القانون النافذ ))إذا  13المشرع العراقي الحق للزوجة بأسترداد جنسيتها العراقية طبقا للمادة 

) من هذا  10تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا ألحكام البند ) ثالثا ( من المادة ) 

أوال : إذا منح زوجها غير  : القانون , حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط اآلتية

العراقي الجنسية العراقية , أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها 

ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج  . الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك
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على أن تكون موجودة في العراق عند , ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . 

 . تقديمها الطلب

 مشكالت الجنسية:

  : مشكلة انعدام الجنسية

عديم الجنسية : هو الشخص الذي ال تعتبره اي دولة مواطنا لها بمقتضى تشريعها , لذا يعد هذا 

التنازع الشخص اجنبيا في اي دولة يتواجد فيها , ويطلق ع انعدام الجنسية في الفقه بأصطالح ) 

ويعد عديم الجنسية من اكثر الفئات االنسانية ضعفا واقلها حماية فهو حالة  . ( السلبي للجنسية

غير طبيعية وشاذة في الواقع الدولي وهو مخالف لما جاء في االعالن العالمي لحقوق االنسان 

منها عديم  الذي دعى الى التعاون للقضاء على هذه الحالة , وذلك بسبب الصعوبات التي يعاني

الجنسية بوصفه شخصا ليس لديه اي حقوق في اي دولة وال يتمتع بحقوق االجانب التي تنشأ من 

خالل االتفاقيات الدولية التي تسري حقوقها على رعايا هذه الدول وهذا ال يمكن توفيره لعديم 

تطبيق وخاصة الجنسية النه ليس من رعايا اي دولة , ويعاني ايضا من تحديد القانون الواجب ال

في المنازعات المتعلقة باالحوال الشخصية اسباب انعدام الجنسية : قد يكون االنعدام اثناء والدته 

 او بعد ميالده وكما يلي

ويرجع السبب بهذه الحالة الى تشريعات بعض  اسباب انعدام الجنسية المعاصرة للميالد :- 1 : 

الدول واالسس التي تستند عليها في منح الجنسية , فالبعض يأخذ )بحق االقليم( بوصفة ضابطا 

بحق الدم( وهذا ما يسبب وجود االشخاص )اساسيا في فرض الجنسية , والبعض االخر يأخذ 

 بدون جنسية عند تعارض التشريعات بين الدول و االشخاص

وفي هذه الحالة تحصل بعد تمتع الفرد بجنسية  اسباب انعدام الجنسية الالحقة الى الميالد :– 2 .

  . معينه بعد الوالدة ثم يفقدها دون ان يكتسب جنسية اخرى

  وسائل حل مشكالت انعدام الجنسية :

هود الدولية حاول الفقه ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة وقدم بعض الوسائل , كما جاءت الج

 ايضا بالحلول التي تساعد على القضاء على هذه المشكلة وكما يلي

قدم الفقة بعض الوسائل  الجهود الفقهية التي قدمها الفقه لحل مشكلة انعدام الجنسية :– 1 : 

 لحل هذه المشكلة وابرزها

أكتساب عديم االستعانه بفكرة التقادم المكسب المعروفة في القانون المدني , وذلك ب –أ  : 

سنوات, وانتقدت هذه الفكرة بوصفها  5الجنسية , جنسية الدولة التي يقيم فيها لمدة ال تقل عن 

 مثالية وال تنسجم مع الواقع وتتعرض مع حرية الدول في تنظيم جنسيتها

االخذ بفكرة الجنسية الفعلية , اي المكان الفعلي الذي يوجد فيه الشخص واالعتماد على  -ب .

  .الموطن قانون
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الدعوة بضرورة توحيد اسس وضوابط الجنسية في تشريعات العالم , لغرض معالجة ومنع  –ج 

وانتقد هذا الرأي النه ال يؤدي الى حل المشكلة وال سيما نا الدول تأخذ  , حدوث انعدام الجنسية

  . بحق االقليم او بحق الدم

يولدون على اقليم الدولة , لحماية هذه الفئة منح الجنسية الى مجهول االبوين واللقطاء الذين  –د 

  .فقرة ب قانون الجنسية النافذ 3من انعدام الجنسية وهذا ما اخذ به المشرع العراقي م

تعليق زوال الجنسية عن الشخص الذي يطلب االذن بجنسية دولة اجنبية على اكتسابه جنسية  -هـ 

  .تزوجة من اجنبيتلك الدولة ودخوله فيها فعال , وايضا للمرأة الم

عدم سحب الجنسية او اسقاطها اال في الحاالت التي يستطيع فيها الوطني من الدخول في  -و

 جنسية دولة اخرى

تظافرت الجهود الدولية الكبيرة في وضع الحلول  الجهود الدولية لمكافحة انعدام الجنسية :- 2 .

والتي اخذت لها غالبية  1930لهذه المشكلة االنسانية وابرز هذه الجهود هي اتفاقية الهاي لسنة 

تشريعات دول العالم , اذا منعت هذه االتفاقية من تجريد جنسيتها عن احد رعاياها لمجرد تقديمه 

دوله اخرى , ولكن يجب تعليق االمر الى على حصوله فعال طلب باالذن بالتجنس بجنسية جديدة ل

 . على الجنسية الجديدة

  : مشكلة تعدد الجنسية

هو ان يكتسب شخص جنسية دولتين او اكثر بحيث يعد قانونا من رعايا كل دولة  تعدد الجنسية :

الجنسية حقيقة  واصبح واقع تعدد , (ويطلق على هذه الحالة بـ )ازدواج الجنسية , يتمتع بجنسيتها

فرضت نفسها في المجتمع الدولي بالرغم من انها تتعارض مع االتفاقيات الدولية كما جاء في 

التي اكدت على ضرورة القضاء الكامل على ظاهرتي التعدد وانعدام  1930اتفاقية الهاي 

الحد من هذه  وان قوانين الجنسية العراقية الملغاة لم تنظم حالة تعدد الجنسية وحاولت , الجنسية

الظاهرة , ولكن جاء قانون الجنسية العراقية النافذ الذي اضاف الشرعية القانونية بالسماح بتعدد 

( يجوز تعدد الجنسية للعراقي , 18في م 2005الجنسية وهذا ما جاء في دستور العراق النافذ 

اسباب  (ذلك بقانون وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنينا رفيعا التخلي عن اي جنسية, وينظم

 تعدد الجنسية : قد يكون تعدد الجنسية معاصرة للوالدة او بعد ميالده وكما يلي

وهي الحالة التي يولد فيها الشخص وهو يحمل  اسباب تعدد الجنسية المعاصرة للوالدة :– 1 : 

الدول  جنسية اكثر من دولة , واسباب تعدد الجنسية المعاصرة هو اختالف االسس التي تعتمدها

 في منح جنسيتها

وفي هذه الحالة يصبح الشخص متعدد اسباب تعدد الجنسية الالحقة على الوالدة : – 2 . 

الجنسية بعد ما كان حامال لجنسية واحدة , ومن اسبابها هو الزواج المختلط والتجنس وما يتبعه 

  من اثار على االوالد بمنحهم الجنسية الجديدة تبعا ألبيهم

 المكشالت التي يثيرها تعدد الجنسية :وسائل حل  .

 قدم الفقه والقضاء واالتفاقيات بعض الوسائل للحل ومنها 
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وهذا يعد ضربا من الخيال لصعوبة  توحيد احكام قانون الجنسية في مختلف دول العالم :– 1 : 

 تحقيقه في الواقع

اختيار احد  ايراد نص في الشريعات الوطنية يعطي فيه الشخص متعدد الجنسية حق- 2 

الجنسيات التي يتمتع بها, ويمكن تحقيق هذا الشرط عن طريق ابرام اتفاقيات دولية بين الدول 

 بهذا الخصوص

االخذ بنظام التقادم المسقط للجنسيات المعروف في القانون المدني , والذي يدعوا الى ان – 3 .

تمتع بجنسيتها , هنا يجب الشخص الذي ال يمارس حقوقه فتره طويلة من الزمن في دولة هو ي

 اسقاط جنسيته تلك الدولة عنه , وهذا صعب ان يطبق

تطبيق القانون الوطني بحق من يحمل الجنسية الوطنية وجنسية دولة اجنبية , وهذا ما اخذ - 4 .

 (( 10م 2به المشرع العراقي في القانون الجديد النافذ فنصت الفقرة 

نون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القا

  الوسائل المعتمدة في تحديد القانون الذي يحكم متعدد الجنسية : ((أجنبية

تظهر مشكلة تعدد الجنسية بوجود اكثر من قانون ألكثر من دولة , فكيف يتم تحديد القانون الذي 

 فقه على ان يأخذ القضاء بالحلول االتيةيحكم متعدد الجنسية ؟ استقر الرأي الراجح في ال

اذا كانت جنسية القاضي من بين الجنسيات المتعددة : اي يكون طبقا ألحكام القانون الوطني - 1 :

 لدولة القاضي في حال وجود خصم يحمل جنسية القاضي وجنسية اخرى 

الراجح ان يقوم اذا لم تكن جنسية القاضي من بين الجنسيات المتعددة : وهنا حسب الرأي - 2

القاضي بأالخذ بالجنسية الفعلية وهي الجنسية الحقيقية للشخص والتي يمكن معرفتها من خالل 

 البحث عن واقع كل حالة ومدى ارتباطه بدولة عن دوله اخرى وهو حامل لهذه الجنسيات 

اخذت اذا كان النزاع في تحديد القانون الذي يحكم الجنسية معروض امام محكمة دولية : - 3

 المحاكم بفكرة الجنسية الفعلية في المنازعات التي تعرض عليها بهذه المشكلة. 

  اثبات الجنسية العراقية

لم يعن المشرع العراقي بتحديد وسائل الثبات فرض او اكتساب او فقد او استرداد الجنسية 

نسية الى محكمة العراقية ولكنه اسند التقاضي في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قانون الج

 1979لسنة  65/ثانياً /ج من قانون مجلس شورى الدولة رقم  7القضاء االداري وقد بينت المادة 

بانه )) تسري في شأن االجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون 

ن المرافعات المدنية االحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية ..(( فاذا كانت نصوص قانو

تحدد اجراءات سير دعوى الجنسية فانها ال تحدد ادلة االثبات وال كيفية االثبات , لذلك فان 

الذي حدد طرق االثبات  1979لسنة  107المرجع في هذه الحالة هو قانون االثبات رقم 

ت تلك ال تطبق واحكامها التي يجب االلتزام بها في قضاء الجنسية وال يعني ذلك ان طرق االثبا

اال في المحاكم االدارية بل انها واجبة التطبيق كلما دعت الحاجة الى اثبات الجنسية العراقية يقع 

عبء االثبات على من يدعي بأنه يتمتع بالجنسية العراقية او ينكر التمتع بها الن القاعدة العامة 
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قد يكون االدعاء او االنكار بغير / اوال اثبات (( و 7تنص على )) البينة على المدعي (( المادة 

المدعي او المنكر سواء كان ذلك االدعاء او االنكار في دعوى يقيمها المدعي امام محكمة 

القضاء االداري او عن طريق دفع يبديه قبل انكار يواجهه ان الفرد هو الملزم دائما بتقديم الدليل 

داري لصالحه فان عبء االثبات عن كونه عراقيا فاذا حصل على حكم من محكمة القضاء اال

ينتقل الى الطرف االخر الذي يطعن بحكم المحكمة , لقد حدد قانون االثبات طرق و وسائل 

لالثبات هي السندات الرسمية والسندات العادية والشهادة والقرائن القانونية والقرائن القضائية 

ة ال يصح باليمين واالقرار فهي طرق والخبرة والمعاينة واليمين واالقرار , اال ان اثبات الجنسي

غير منتهجة بطبيعتها في قضايا الجنسية اذ ال يصح ان ينشئ دليله بنفسه الثبات الجنسية قد يكون 

طريق اثبات التمتع بالجنسية العراقية االصلية تقديم سندات رسمية تثبت تمتع شخص ما او ابوه 

دة الجنسية العراقية اما اثبات بنوة الشخص فيتم بالجنسية العراقية االصلية ومن هذه السندات شها

بطرق االثبات كافة ولكن هل يتطلب الشخص اثبات ان اب االب عراقي الجنسية الثبات عراقية 

االب ؟ يشير جانب من الفقه الى االعتماد على الحالة الظاهرة كأسمه العراقي وشهرته بين الناس 

فيمكن اعتباره عراقيا ويمكن االستعانة بقرائن اخرى  بأنه عراقي ويعامله الناس على هذه الصفة

كاستعمال حق االنتخاب وسبق التوظف في الوظيفة العامة ولكن هذا الحل غير معتبرة اذا وجدت 

سجالت تدون جنسية االشخاص وما يطرأ عليها من تغييرات وقد يحتاج المرء الى اثبات جنسيته 

ب قانون الجنسية النافذ او انه لقيط /3ق وفقا لنص المادة االصلية باثبات واقعة الوالدة في العرا

بابراز قرار محكمة ذو الصلة , واذا اراد الشخص اثبات جنسيته المكتسبة فعليه تقديم وثيقة 

) من قانون الجنسية العراقية او تقديم شهادة الجنسية  11-7-6-5-4موافقة الوزير وفق المادة ) 

الوثيقة باعتبارها سندات رسمية ويمكن تقديم صورة منها عند العراقية الصادرة بموجب هذه 

وجودها اما اثبات الوقائع ) الشروط ( التي يترتب على ثبوتها امكانية اكتساء الجنسية العراقية 

)  4ثبوت الواقعة ( ومنها اثبات الوالدة الوالدة خارج العراق ) م ) بالتجنس باستيفاء هذا الشرط

) او اثبات  6سنوات )م 10)او اثبات االقامة مدة  5مضاعفة في العراق )ماو اثبات الوالدة ال

) او  11م))او اثبات الطالق او الوفاة  11) او الزواج من عراقي )م 7الزواج من عراقية )م

.... ) وغيرها فال يترتب على مجرد ثبوتها اكتساب الجنسية  6اثبات السالمة من االمراض )م

قدان الجنسية العراقية بتقديم نسخة من االعالن التحريري بالتخلي عن العراقية ويتم اثبات ف

اوال ( او تقديم وثيقة رسمية تبين سحب الجنسية العراقية  / 10الجنسية العراقية وفق المادة ) 

)اال انه قد يتم اثبات بعض الوقائع التي يكفي بثبوتها فقدان الجنسية العراقية كأن  15وفق المادة )

خص بأنه متمتع بجنسية مزدوجة عراقية عربية فأنه سيفقد جنسيته العراقية وفقا لنص يثبت الش

/ثانيا ويثبت استرداد الجنسية العراقية بتقديم سندات رسمية تؤيد االسترداد وفقا للمادة  21المادة 

ادة / ثالثا لكن اثبات حاالت استرداد الجنسية العراقية االخرى يحتاج الى اثبات وقائع فالم 10

) تحتاج الى اثبات منح الزوج الجنسية العراقية او ان الزوجة تزوجت من عراقي او اثبات  13)

وفاة الزوج االجنبي او طالقها منه وانها موجودة بالعراق وقت تقديم ان يثبت االوالد انهم فقدوا 

ثانياً  /ق واقاموا لوالدهم وانهم عادوا الى العرا 14الجنسية العراقية تبعاً الطلب وتحتاج المادة 

فالبد من اثبات  18و  17سنة واحدة وهكذا لفاقدي الجنسية العراقية ويستردونها وفق المادة 

شروط تحقق هاتين المادتين واخيرا ان ما درسناه من احكام ممكنه في اثبات الجنسية العراقية 

ة الداخلية من تعليمات بتطبيق القواعد العامة في ميدان االثبات ال يصادر ما قد يصدر من وزار

 بشأن اثبات الجنسية بوسائل معينة وازالة الشك في حاالت اثبات الجنسية االصلية او اثبات فقدها.
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  ادلة اثبات الجنسية العراقية ادلة االثبات :

هي الوسائل القانونية التي يجب ان يقدمها الخصم امام القضاء ألثبات تمتعه بالجنسية العراقية او 

عنه سواء كانت الجنسية اصلية او مكتسبه , وغالبا يجب الرجوع على وسائل االثبات التي نفيها 

وبما يخص الجنسية فهناك ادلة مستبعدة في اثبات  1979لسنة  107نص عليها قانون االثبات 

  : الجنسية وادلة مقبولة الثبات الجنسية وكما يلي

ي االدلة الغير مقبولة قانونا في االثبات والتي ال وهاوال : االدلة المستبعدة في اثبات الجنسية : 

يصح اثبات او نفي الجنسية بهما الن الجنسية رابطة قانونية ينشئها قانون الدولة ويحدد حاالتها 

الشهادة واالستجواب - 3اليمين - 2االقرار - 1 :وشروطها ,وهذه االدلة الغير مقبوله هي

ول اخذت بالشهادة والمعاينة كدليل اثبات مقبول مثل والمعاينة والخبرة .)يوجد قليل من الد

  (الكويت

وهي االدلة المقبولة قانونا في اثبات الجنسية حيث  ثانيا : االدلة المقبولة في اثبات الجنسية :

االدلة الكتابية : وهي السندات الرسمية التي يمكن  : يمكن للمدعي ان يثبت جنسيته او نفيها وهي

عليها في اثبات الجنسية او نفيها ويأخذ بها القانون كدليل كامل االثبات مثل ) للمدعي ان يستند 

شهادة الجنسية والقرار الصادر في شأن الجنسية وشهادة الميالد وجواز السفر ودفتر الخدمة 

شهادة الجنسية : وهي وثيقة رسمية تمنحها الدولة لمن يطلبها وتفيد بأنه - 1 (العسكرية...الخ

ها وتحدد قوة هذه الشهادة بوصفها دليل الثبات الجنسية طبقا لقانون الدولة التي يحمل جنسيت

القرارات - 2 . اصدرتها, وان شهادة الجنسية ليست اداة لمنح الجنسية وانما هي دليل اثبات فقط

يقصد به هو القرار  القرار االداري : :االدارية واالحكام القضائية الصادرة بشأن الجنسية

الذي يصدره وزير الداخلية من حيث ضرورة موافقته لقبول تجنس غير العراقي او االداري 

: هي التي تصدرها المحاكم العراقية في  واالحكام القضائية ,تجريده منها او يأستردادها

شهادة الميالد وهوية - 3منازعات الجنسية الن االحكام تعد حجة على الكافه النها رسمية 

ادة الميالد او بيان الوالدة : هو سند رسمي يصدر من الجهه االدارية شه : االحوال المدينة

المختصة ويثبت هذا السند واقعة الوالدة وتاريخها ومكانها واسم االب واالم وجنسية كل منهما , 

هوية االحوال المدنية  .وهذا النسد معد باالصل الثبات واقعة الوالدة وبيس الثبات التمتع بالجنسية

ي يصدر من وزارة الداخلية اذ تمنح للشخص دون يتحقيق دقيق كما في شهادة : سند رسم

: وثيقة او سند رسمي يصدر من الجهه  جواز السفر ودفتر الخدمة العسكرية- 4الجنسية 

االدارية المختصه في الدولة من اجل تنظيم وتيسير مغادرتهم القليمها او عودتهم اليه , وبالرغم 

 سية الشخص فأنه ال يعد دليال حاسما في اثبات الجنسية.من ان الجواز يذكر جن

  االختصاص القضائي في منازعات الجنسية

من المؤكد ان تطبيق احكام اي قانون قد يثير منازعات تتطلب وجود مؤسسات محددة للبت فيها 

انون او , وكذلك بالنسبة لتطبيق احكام قانون الجنسية التي تثير احياناً مشاكل ما بعد تنفيذ الق

وتنفيذاُ وفي جمهورية العراق لم  ,النظام او التعليمات او القرارات الصادرة تسهيالً للقانون نفسه

يكن االمر على سبيل واحد عبر الزمن , بل ترددت المحاكم في اختصاصها بشأن احكام قانون 

تتميز هذه المرحلة بعدم  المرحلة االولى : الجنسية ولذلك ندرس هذا الموضوع في مراحل ثالث

وجود نص قانوني يمنع المحاكم من النظر في منازعات الجنسية وفي الطعون بقرارات وزير 
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تشير الى اختصاص المحاكم  1963لسنة  43نصوصاً الداخلية فلم يتضمن قانون الجنسية رقم 

موقف القضاء متردد في النظر بتلك المنازعات الى واليته العامة واعتبار قرار الوزير لذلك فان 

بين النظر في الدعاوى المرفوعة امامه استناداً ادارياً قرا يجوز الطعن في را ه و بين رفض 

 . النظر وعدم قبول االختصاص في هذه المسائل باعتبار قرار الوزير من اعمال ً السيادة

لسنة  413قم تتميز هذه المرحلة بصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ر المرحلة الثانية

تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قانون – 1وينص على ان  1975

الجنسية العراقية, ويسري هذا الحكم عل الدعاوى التي لم تكتسب قرارارت المحاكم فيها الدرجة 

 43راقية رقم )مع مراعاة احكام المادة التاسعة )المعدلة( من قانون الجنسية الع – 2 .القطعية

المعدل يجوز االعتراض على قرارات وزارة الداخلية في تطبيق احكام هذا لقانون  1963)لسنة 

لدى السيد رئيس الجمهورية, ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا ان هذا القرار منع القضاء من نظر 

ن الجنسية منازعات الجنسية وجعل قرارات وزير الداخلية الصادرة بشأن بعض االحكام قانو

كاالحكام المتعلقة باكتساب الجنسية العراقية بسبب الوالدة  1963لسنة  43العراقية رقم 

المضاعفة وتجنس االجنبي والعربي والمغترب واسقاط الجنسية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 

,وابطال الجنسية بسبب الغش والتزوير والخطأ اما قرارات وزير  1980لسنة  666رقم 

بعد  : المرحلة الثالثةخلية في ميدان قانون الجنسية فيجوز الطعن فيها امامرئيس الجمهورية الدا

وانهيار النظام السياسي وتولي قوات التحالف ) االحتالل (  2003احتالل العراق في نيسان 

مقاليد الحكم وتشكيل مجلس الحكم العراقي كهيئة سياسية حاكمة , ومة ثم تشكيل الحكومة 

بدأت النصوص  2004ية المؤقتة وتسليم السلطة السياسية م سلطة االئتالف المؤقتة عام العراق

القانونية الخاصة بالجنسية تخضع لعملية التبديل والتجديد وبدأ مفهوم االختصاص القضائي 

ومفهوم دعاوي الجنسية بالظهور وهذا يؤكد بأن الجنسية عالقة سياسية بين الفرد والدولة وكما 

لم يلغ اال بعد مرور  1963لسنة  43حاضرتنا السابقة بان قانون الجنسية العراقية رقم علمنا م

ثالث سنوات من االحتالل انما الغيت نصوص عديدة درسناها ونحن بصدد دراسة طائفة منها 

قانون ادارة الدولة  : الحلقة االولى : في ميدان االختصاص القضائي هنا في حلقات متسلسلة

/ ز للمحاكم ان تنظر في كل المنازعات التي  11رحلة االنتقالية لقد سمحت المادة العراقية للم

ب لغرض سحب الجنسية من /11تنشأ عن تطبيق االحكام الخاصة بالجنسية واوجبت المادة 

المتجنس بسبب ورود معلومات جوهرية كاذبة في طلب التجنس ان يثبت ذلك في المحاكمة ان 

ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية اوكلت القضاء مهمة النظر في / ز من قانون  11المادة 

 . دعاوى الجنسية لكنها لم تحدد نوع المحكمة وال درجتها

صدر قانون الغاء النصوص القانونية التي  / 22في  2005لسنة  17لحلقة الثانية قانون رقم 

يلغي هذا  2005 / 12نافذاً واصبح  2005لسنة  17تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 

القانون اي نص قانوني وارد في تشريع او قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( يمنع المحاكم من 

سماع الدعاوى في اي مسألة اي بشأن تطبيق احكام اي قانون وال تعتبر الفترات السابقة لنفاذ هذا 

ادم واستثنى القانون من احكامه القانون مانعة من سماع الدعوى اي ال تحتسب الغراض التق

قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز 

الغي  1975لسنة  413على اراضي الدولة ويعني ذلك ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

مختصة بنظر دعاوى قانون ولم يحدد هذا القانون المحكمة ال 2005لسنة  17بموجب قانون 

الجنسية رغم اقرار االختصاص القضائي بنظر تلك الدعاوى الحلقة الثالثة دستور جمهورية 
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من الدستور النافذ من تحصين اي عمل او قرار  100لقد حظرت المادة  2005العراق لسنة 

حتمال اداري من الطعن وهذه ضمانه من التحقيق من قانونية وصحة القرار الصادر ومنع ا

التعسف واستغالل السلطة فهذه المادة تسحب الحصانة من قرارات وزير الداخلية الصادرة بشأن 

/ سادسا من الدستور النظر في دعاوى  18تطبيق احد احكام قانون الجنسية وستندت المادة 

حاكم وال اوالً تحدد نوع هذه الم /الناشئة عن احكام قانون الجنسية الى المحاكم المختصة لكنها لم 

من الدستور  93درجتها رغم تأكيدها على اختصاص القضائي في نظر هذه المنازعات اما المادة 

فقد حددت االختصاص القضائي بالنظر في دستورية القوانين واالنظمة للمحكمة االتحادية وهذا 

ت يمثل رقابة قضائية ال لحسم الدعوى وانما لضمان دستورية النصوص القانونية والقرارا

الصادرة بشأنها في ميدان قانون الجنسية لقد ثبت هذا االختصاص للمحكمة االتحادية العليا في 

, 3واكدته المواد ) 2005لسنة  30من قانون المحكمة االتحادية العليا الصادر باالمر  4المادة 

بعة قانون الحلقة الرا 2005لسنة  1) من النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا رقم  12,7,6

من قانون الجنسية العراقية النافذ  19واخيرا قضت المادة  2006لسنة  26الجنسية العراقية رقم 

باختصاص المحاكم االدارية في نظر المنازعات الجنسية وقرار ً المحكمة االدارية قابل للطعن 

ة النافذ ترفع الى فيه لدى المحكمة االدارية العليا ان كل خصومة تنشأ بسبب احكام قانون الجنسي

محكمة القضاء االداري للبت فيها وغالبا ما تكون الخصومة بين االفراد كمدعين او مدعى عليهم 

(( تختص المحاكم  19المادة  . وبين وزير الداخلية اضافة الى وظيفته كمدع او مدعى عليه

 اإلدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.((

  م الصادرة في قضايا الجنسيةحجية االحكا

اي حكم يتعلق بحجية شهادة الجنسية  2006لسنة  26لم يتضمن قانون الجنسية العراقية رقم 

العراقية وال حجية االحكام الصادرة من محكمة القضاء االداري او المحكمة االتحادية العليا لذلك 

ت والقوانين االخرى ذات الصلة ينبغي الرجوع الى االحكام العامة الواردة في قانون االثبا

ان شهادة الجنسية العراقية سند رسمي صادر من سلطة رسمية هي  . للتعرف على هذه الحجية

مديرية الجنسية واالحوال المدنية وهي حجة على الناس كافة ما لم يتبين تزويرها بالطرق 

 على  1979لسنة  107من قانون االثبات رقم  22المقررة قانونا وقد نصت المادة 

حجية على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص  اوال : السندات الرسمية

 مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه 

ثانيا : تعتبر من قبيل السندات الرسمية شهادات الجنسية وبراءات االختراع واحكام المحاكم 

القضاء االداري او المحكمة االتحادية العليا  فشهادة الجنسية العراقية والحكم الصادر من محكمة

قانون االثبات ويكتسب الحكم الصادر من محكمة  22لها حجية السند الرسمي وفقا لنص المادة 

القضاء االداري حجية الشيء المحكوم فيه عندما يحوز درجة البتات وهذا ما نصت عليه المادة 

)) االحكام الصادرة من المحاكم العراقية بأن  1979لسنة  107من قانون االثبات رقن  105

التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير 

ومن خالل تصديقه من قبل المحكمة االتحادية  (( صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محال وسبب

 2005لسنة  30التحادية العليا ) االمر رقم /ثانيا من قانون المحكمة ا 5العليا وقد نصت المادة 

 17(( ) االحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة االتحادية العليا باته (( وكذلك نصت المادة 
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من دستور  94ونص المادة  2005لسنة  1من النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا رقم 

ة ومدة الطعن بقرار المحكمة ) محكمة القضاء جمهورية العراق او عند انتهاء مدد الطعن المقرر

/ثانيا /ط من قانون مجلس  7يوم من تاريخ التبلغ طعون فيه باتا وملزما  30االداري ( هي 

رقم اذا  65 \ 1979)شورى الدولة ً بالحكم او اعتباره مبلغا فيكون القرار غير م )نص المادة 

حضر هذه الحجية او اثبات خالفها سواء كان اكتسب الحكم حجية الشيء المحكوم فيه فال يجوز 

على شكل دفع عند االحتجاج عليه بها او عن طريق دعوى جديدة واالصل في حجية االحكام انها 

نسبية وان الحكم ال يفيد من او يضار به اال من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها وال يجوز 

صومة وال يحتج به عليه وال يؤثر على حقوقه الحجية اال بينهم وان الغير لم يكن طرفا في الخ

لكنه بعض االحكام يكون لها بالنسبة للغير مثل الحجية التي تثبت لها بالنسبة الى الخصومة 

انفسهم اي ال يجوز بالطرق كافة )سوى طرق الطعن المقررة للخصم انفسهم ( فاذا استنفذت 

طلقة قبل الكافة ومن هذه االحكام تلك طرق الطعن بالنسبة لهؤالء الخصوم صارت للحكم حجية م

الصادرة بشأن تطبيق قانون الجنسية ولكي يكتسب الحكم هذه الحجية يتطلب توافر ثالث شروط 

 وهي

 اتحاد الخصوم- 1 : 

 اتحاد الموضوع- 2 

 اتحاد السبب - 3 

بحجية  فاذا اختلف شرط من هذه الشروط تخلف تبعا لذلك الحجية ومن ثم لم يعد باالمكان الدفع

الحكم لسبق الفصل فيه وتعتبر الدعوى الجديدة مختلفة عن الدعوى السابقة فال يجوز الحكم مثال 

جنسية الفرع فقط  . بحجية الشيء المحكوم فيه اذا تطرق الحكم الى ان يبت في جنسية هذا االصل

 دون البت في جنسية االصل ) االب والجد ( فيجوز للقضاء مجددا.

 

: هو المكان الذي يرتبط فيه الشخص بأقليم دولة معينة ويقيم فيه على وجه  الموطن الموطن

االعتياد وتتركز فيه مصالحه ويعد الموطن في النظام االنجلوامريكي مرادفا الى وطن الشخص 

ما الفرق بين الموطن القانون الداخلي والموطن في القانون الدولي الخاص ؟ الموطن  \س  .الدائم

 اخلي الموطن في القانون الدوليفي القانون الد

 هو صلة بين الشخص ومكان معين بالذات في اقليم الدولة – 1 

هو صله قانونية بين شخص واي مكان معين بالعالم ويرتب اثارا قانونية في الحياة القانونية - 1

وطن بمكان يتحدد الم- 2الداخلية ويترتب عليه اثارا قانونية في الحياة القانونية الدولية الخاصة 

 معين من اقليم الدولة مثل 

يتحدد الموطن بأقليم دولة معينة يقيم فيها مثل يتحدد موطن الشخص ) بغداد او نينوى ( - 2

 الشخص بنية البقاء سواء كانت هذه الدولة يتمتع بجنسيتها او غيرها
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القليمية يخضع العتبارات السيادة ا- 3يعد من انظمة القانون الخاص ويخضع للقواعد – 3 .

للدولة العامة الواردة في القانون المدني وهو احد عناصر حالة الشخص الثالثة )الحرية وحالته 

مالحظة : اذا كان القانون الدولي الخاص يعترف بحق كل اجنبي في التوطن  (العائلية والتوطن

قامة االجانب على اقليم دولة غير دولته فأن هذا الحق ليس مطلقا وانما تمتلك الدولة تنظيم ا

وتوطنهم على اقليمها استنادا العتبارات السيادة وتحقيق مصالحها وبالرغم من هذه الفروق , فأن 

غالبية تشريعات دول العالم لم تنظم احكام الموطن في العالقات القانونية الدولية الخاصه لالفراد 

ة الداخلية على احكام الموطن , النها اخذت بفكرة الجنسية بدال عن الموطن في العالقات القانوني

, خالفا لدول االنكلوامريكية التي احتفظ فيها الموطن بمكانته في تنظيم العالقات الخاصة الدولية 

(( المكان  42وعرف الموطن في القانون المدني العراقي المادة  . ودون ان يؤثر عليه الجنسية

جوز ان يكون للشخص اكثر من موطن وي , الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمية او مؤقته

ولم يعرف الموطن في القانون الدولي الخاص الن المشرع يأخذ بضابط الجنسية في  . ((واحد

 تنازع القوانين

  اركان الموطن .

: وهو عنصر سكن الشخص او االقامة االعتيادية في دولة معينة وان فكرة  الركن المادي –اوال 

االقامة ال تحتم ان يكون للشخص سكن خاص في البلد الذي يعتبر موطنه,اذ افترض المشرع 

ألثبات الموطن ان يكون الشخص يسكن في اقليم دولة معينة , فأن هذه الدولة هي موطنه وان 

 الدولة ال تفيد بالضرورة بأن هذه الدولة هي موطنهمدة او طول اقامة الشخص في 

وهو نية بقاء الشخص في اقليم الدولة لمدة غير محدودة , اي ان  الركن المعنوي : –ثانيا  

الشخص يسكن هي هذه الدولة بنية البقاء وحتى اذا تركها لفترة بسيطة لسبب معين , فأنه يعود 

 . قد حصلت بأرادة الشخص نفسه دون ان تفرض عليهالى نفس المكان , وان تكون نية االقامة 

واذا توافر الركن المادي والمعنوي للموطن فيكون المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو 

ما هي االثار ألركان الموطن ؟ االثر االول : ان جوهر الموطن هو االقامة  \س .موطنه

ارادة الشخص الحرة واالختيار السليم , االعتيادية والنية وهذين االمرين يتوقف توافرهما على 

فالفرد ال يجبر على البقاء او االستقرار في مكان معين , فالسنجاء والطلبة الدارسون والمرضى 

الذين يقيمون في دولة اخرى لهذه االسباب ال يستطيعون الحصول على موطن بمفهوم القانون 

االثر الثاني : ان  .دة حرة باالختيارالدولي الخاص ومهما كانت مدة االقامة لعدم وجود ارا

استقرار االقامة في مكان معين يدل على نية الشخص الذي يمكن االستدالل عليها من الظروف 

فشراء دار سكن او قطعة ارض او تأسيس عمل في مكان اقامة الشخص كلها قرائن  , المادية

 .يستدل فيها على ان مكان اقامة الشخص هو موطنه

 مهم جدا  انواع الموطن

وهو اول موطن يثبت للشخص بالوالدة واالصل انه ثابت وال يتغير,  الموطن االصلي : –اوال 

غير ان الموطن ال  .النه يفرض على االنسان عند والدته بحكم القانون وليس بأرادة الشخص

م يفترض ان يكون هو البلد الذي ولد فيه الشخص فعال, بل يجوز ان يولد هذا الشخص في اقلي

 .دولة اجنبية ويثبت له موطن اصلي بالوالدة في دولة اخرى كما هو الحال في القانون االنجليزي
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وال توجد اشارة للموطن االصلي في القانون العراقي وانما تطرق الى االحكام الخاصه بالموطن 

  .الداخلي

ميالده ويكون وهو الموطن الذي يكتسبه الشخص بصوره الحقة بعد  الموطن المكتسب : –ثانيا 

الموطن االختياري( ويجب ان يكون الشخص كامل االهلية ليحق له ) :بأرادته واختياره ويسمى 

االختيار, كما في القانون العراقي الذي اشترط الكتساب الموطن االختياري بأن يبلغ سن الرشد 

  .راقيالقانون المدني الع 42ويكون بأرادته واقامته بصورة دائمة او مؤقته كما في م

وهو الموطن الذي يتقرر بحكم القانون وبنص صريح العتبارات  الموطن القانوني : –ثالثا 

خاصه او السباب تتعلق بنقص االهلية كما في موطن الصغير والمحجور عليه والمفقود, ويسمى 

) الموطن الحكمي او االلزامي ( , ولما كان الموطن القانوني يفرضه القانون حكما وبنص 

 , فال يجوز للتابع تغييره بأرادته اال اذا زال السبب الذي فرض من اجله صريح

هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بأستمرار وبنية  الموطن الفعلي او الحقيقي : –رابعا  . 

من  42البقاء فيه وبأختياره وارادته الحره , ويكتسبه باالقامه الدائمة او المؤقته حسب المادة 

 ق.م.ع 

هو المكان الذي يقيم فيه الشخص على وجه االستمرار ويعد مقرا الموطن العام :  –خامسا 

  .قانونيا له ويباشر فيه جميع اعماله ومعامالته بوجه عام

هو المكان الذي يتخذه الشخص لبعض اعماله على وجه التحديد  الموطن الخاص : –سادسا 

ا في الموطن التجاري والموطن المختار, كما والتخصيص ويكون مصدره القانون او العقد , كم

ق.م.ع ))يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً له بالنسبة  44المادة  : في

يجوز اتخاذ موطن  – 1 : ق.م.ع 45المادة  ((الى ادارة االعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة

والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن  – 2 .مختار لتنفيذ عمل قانوني معين

بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ اال اذا نص صراحة على قصر 

  .وال يجوز اثبات الموطن المختار اال بالكتابة – 3 .الموطن هذا على اعمال دون اخرى

ل ومتميز عن الموطن العام لالشخاص هو موطن مستق الموطن الشخص المعنوي : –سابعا 

الذين انشأوا الشخص المعنوي, وغالبا ما ينص القانون على اعتبار مركز االدارة الرئيسي 

 – 6ق.م.ع ))  48مادة  : للشخص المعنوي موطنا له وكما جاء في القانون المدني العراقي في

الشركات التي يكون مركزها وله موطن, ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته و

الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان 

  ((الذي فيه ادارة اعمالها في العراق

هو ان يحصل الشخص على اذن رسمي من الجهات االدارية في  الموطن المأذون : –ثامنا 

نة, وكما جاء في القانون الفرنسي والمصري , ولم يشير المشرع السماح له بالتوطن في دولة معي

العراقي الى شرط االذن بالتوطن , اال انه اشترط االقامة بصورة مشروعة وان انعدام 

وكما جاء في قانون اقامة  ,المشروعية في االقامة تعني عدم امكان حصول دليل يثبت فيه توطنه

تعتبر المدة التي يمضيها االجنبي في العراق  – 2(( 22المادة  : في 1978لسنة  118االجانب 
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بدون وثيقة اقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر قانونا اقامة غير مشروعة ويستوفى عنها 

 .)من هذه المادة في كل من الحالتين المذكورتين 1الرسم المفروض وفق الفقرة )

 

 

 

 

علما ان التمييز ( 207-206راجع صفحة )تمييز الموطن عن غيره من المصطلحات االخرى 

 مهم جداً . 

 

  تصوير الموطن في القوانين المقارنه والقانون العراقي مهم جدا

بالرغم من ان الموطن تعبير عن فكرة واقعية , فأن تشريعات الدول المختلفه عند تنظيم احكامه 

يختلف الواحد منه عن االخر لم تلتزم مفهوما موحدا للموطن بصوره عامة , بل وضعوا تصويرا 

, وهذا االختالف يرجع الى تنوع او اختالف التوارث القانوني , وهناك اتجاهان اساسيان في 

 شأن تصوير الموطن في تشريعات الدول المختلفه وهما

ويعتبر ان موطن الشخص هو التصوير الحكمي او االفتراضي للموطن :  -االتجاه االول  : 

ه المقر الدائم والرئيس ألعماله , ويسود هذا االتجاه في الدول التي تعتمد على المكان الذي يوجد ب

الموطن في العالقات القانونية الداخلية والدولية ) النظام االنكلو امريكي( وهذا التصوير ال يهتم 

في الواقع الن الشخص قد ال يكون مقيما في المركز الرئيسي ألعماله وانما العبره فقط بالمقر 

لذلك قد يكون المقر الرئيسي لالعمال  ,لرئيسي لالعمال الذي يعتبره القانون موطنا حكمياا

منفصال عن محل االقامة , وبهذه الحاله يكون الموطن هو غير المكان الذي يتخذه الشخص محال 

ون ان يك- 1 : ويترتب على التصوير الحكمي نتيجتان اساسيتان وهما , ألقامته الدائمة او المعتادة

لكل شخص موطن معين وهو المركز الرئيسي لمقر عمله, كما هو الموطن االصلي الذي يثبت 

ال يجوز ان يكون للشخص الواحد اكثر من موطن , فأذا كان - 2 . للشخص الطبيعي عن والدته

للشخص اكثر من محل اقامة , فغير المتصور ان يكون له اكثر من مركز رئيس واحد, 

 ميز بالوحدةفالتصوير الحكمي يت

هنا الموطن يكون المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .  التصوير الواقعي : -االتجاه الثاني  .

فيقوم هذا التصوير على نظرة مادية وهي وجوب المطابقة بين مكان االقامة متى كانت تلك 

واالقامة االقامة ليست عارضة , لذا يتستند هذا التصوير على الركن المادي وهو عنصر السكن 

االعتيادية سواء كانت دائمة او مؤقته , وهذا ما اخذت به دول اوربا الغربية وسوريا وليبيا 

 .وتركيا, وخالصة القول ان الموطن بهذا التصوير يقترب من الواقعية بعكس التصوير الحكمي

 ويترتب على التصوير الواقعي نتيجتان اساسيتان وهما
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نسبه للشخص الواحد, حيث يمكن للشخص ان يكون له اكثر من امكانية تعدد الموطن بال– 1 : 

 موطن بتعدد محل اقامة الشخص المعتادة في اكثر من مكان معين

يمكن ان يؤدي الى امكانية عدم الموطن, النه هذا التصوير يقوم على فكرة االقامة - 2 .

بال موطن, كما في حال  االعتيادية المستقرة , فأذا تخلفت هذه االقامة في وقت ما , فأن يصبح

من ق.م.ع بالتصوير الواقعي الذي يشترط  42واخذ المشرع العراقي حسب المادة  .عديم الجنسية

غير ان هذا  ,بأن الموطن هو المكان الذي يقيم به الشخص عادة وبأرادته وبشكل مشروع

ي تقضي بضرورة التصوير تعرض لالنتقاد, اذ انه يؤدي الى ازدواجية ال تنسجم مع القاعدة الت

 .تركيز الشخص في مكان معين عند تحديد النظام القانوني الذي يخضع له

 الطبيعة القانونية للموطن

هو بيان مدى اعتباره من انظمة القانون العام ام الخاص, وبيان القواعد التي تحكم الموطن في 

ضابط الجنسية الذي النظام االنكلو امريكي الذي يعتمد الموطن بوصفه ضابط اسناد بدال من 

القواعد التي تحكم الموطن في القوانين  .يعتمد في قوانين الدول الالتينية وكما هو في العراق

تختلف القواعد العامة التي تحكم الموطن من  ( االنجلو امريكية ) فقط قاعدة احياء الموطن مهمة

االمر الى القضاء, اما دولة الى اخرى , فبعضها ال توجد فيها احكام تنظيم الموطن وتترك 

القوانين االنجلو امريكية فأن االحكام التي تنظم الموطن احكام متعددة تعتمد على السوابق 

  .القضائية

توجد عدة قواعد تحكم هذا القانون القواعد التي تحكم الموطن في القانون االنجليزي :  –اوال 

 وكما يلي

الذي يفترضه القانون االنجليزي وال مجال قاعدة ان الموطن هو مقر الشخص الدائم - 1 : 

لتطبيق قانون اجنبي اخر, الن الموطن يؤكد على الرابطة بين الفرد والدولة ويجب ان يحكم 

 الفرد بقانون تلك الدولة

قاعدة ان الموطن في القانون االنجليزي يقوم في االصل على التصوير الحكمي, وهو – 2 .

ائم للشخص او الرئيسي العماله, فقد يكون موطن الشخص في المكان الذي يوجد فيه المقر الد

 دوله ودون ان تكون هذه الدولة هي محال القامته

قاعدة ان لكل شخص موطن اصلي معين وهو المركز الرئيس لمقر اعماله , فال يجوز ان – 3 .

 يكون للشخص اكثر من موطن

ج هو موطن الزوج, ويتغيير هذا قاعدة اعتبار موطن المرأة المتزوجة طيلة فترة الزوا- 4 

 الموطن بتغير الزوج

قاعدة اعتبار موطن الشخص التابع لغيره هو موطن المتبوع , ويتغير بتغييره , فالصغير - 5 .

 تابع البيه الوصي

قاعدة احياء الموطن: )مهمه( هو ان موطن الشخص االصلي يبقى موجودا , فأذا اراد - 6 . 

الشخص تغيير موطنه االختياري واكتسابه موطنا جديدا او مختارا فأنه ال يفقد موطنه االصلي 
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في حالة تركه , وانما يبقى في حالة سبات ويكون قابال لالحياء مرة اخرى, فالموطن االصلي 

 .طول الفترة ما بين فقده موطنه االصلي االول وتمام اكتسابه موطنه الثاني يحيا ليالزمه

ان فكرة الموطن في جوهرها  : القواعد التي تحكم الموطن في القانون االمريكي –ثانيا 

ال تختلف في سائر الواليات االمريكية , وان القانون الدولي الخاص االمريكي ال تفرضه سلطه 

بل ان لكل واليه قانونها الخاص الذي يعد فرعا من قانونها الداخلي. وهذا ما عليا على الواليات, 

خوله الدستور االمريكي للواليات ولكن هذا التخويل ضمن قيود معينه وهذا ما جعل الكثير من 

وال تختلف القواعد في القانوني االمريكي عن  ,قواعد القانون الدولي الخاص في الواليات موحدة

نجليزي بأستثناء قاعدة احياء الموطن, اذا ال يأخذ بها القانون االمريكي, وان القانون القانون اال

االمريكي يأخذ بالتصوير الحكمي , فلكل شخص موطن خاص له وال يجوز ان يكون للشخص 

اكثر من موطن واحد , وان القانون الذي يحكم الموطن في الواليات المتحدة االمريكية هو قانون 

 .القاضي

  ر الموطن في مجال القانون الدولي الخاصدو

الموطن حالة واقعية تعبر عن ارتباط شخص بمكان معين وهو بهذا المعنى يكون له دور مهم في 

مجال العالقات الدولية الخاصه سواء في مجال الجنسية ام تنازع القوانين , وله دور خاص في 

نب , وله دور في مجال القانون الدولي مجال تنازع االختصاص القضائي وفي تحديد مركز االجا

 .الخاص بالرغم من ان المشرع العراقي لم ينظم احكام الوطن في القانون الدولي الخاص

  :ور الموطن في مجال الجنسيةد

للموطن دور مهم في مجال الجنسية , وغالبا ما تنص التشريعات المقارنه على جعل االقامة 

اقليم دولة لفترة معينة شرطا ألكتساب واسترداد و فقد الجنسية,  المعتادة واالستقرار والتوطن في

واالقامة المعتادة هي الركن المادي للموطن في التصوير الواقعي, لذلك ال نجد تشريع وضعي 

لذلك فأن الموطن يحتل  ,يخلو من شرط االقامة التوطن ألمكان اكتساب الجنسية الوطنية بالتجنس

لة الدولية لمتعددي الجنسية وعديمي الجنسية, الن الموطن يكون دور كبير في تحديد المعام

  .النظام القانوني الذي يحكم تنازع القوانين في مجال القانون الواجب التطبيق

 :ور الموطن في مجال تنازع القوانيند

للموطن دور مهم في مجال تنازع القوانين , فهو يعد مقياسا اخر مع ضابط الجنسية في تحديد  

باالضافة الى ان الموطن احتل دورا تاريخيا في تحديد النظام القانوني  , انون الواجب التطبيقالق

  .الواجب التطبيق على منازعات العالقات الدولية الخاصه

 :  دور الموطن في مجال تنازع االختصاص القضائي الدولي

دول المختلفة التي يحتل الموطن دور خاصا في تحديد االختصاص القضائي الدولي لمحاكم ال

تحكم العالقات القانونية ذات العنصر االجنبي , وذلك ان كافة تشريعات الدول المعاصرة تقرر 

اختصاص محاكم الدولة بالدعاوى المرفوعة على االشخاص المتوطنين فيها او المقيمين بالدولة 

و كان المدعي اجنبيا وينعقد االختصاص للمحاكم الوطنية حتى ل ,التي تحكم بأسمها تلك المحاكم
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متوطنا او مقيما فيها, وذلك تطبيقا للقاعدة المعروفة بأن يكون ) المدعي يسعى الى المدعى عليه 

ويحتل ايضا الموطن دورا مهما  ,في محكمته ( اي ان محكمة المدعى عليه هي محكمة موطنه

ر الحكم المراد تنفيذه في مجال تنفيذ االحكام االجنبية اذ تقرر كل التشريعات على اعتبار صدو

ويكون كذلك اذا كان  ,من محكمة مختصه دوليا, من الشروط االساسية لصدور االمر بالتنفيذ

الحكم قد صدر في دعوى المدعي ام المدعى عليه المتوطن والمقيم في اقليم دولة المحكمة التي 

  .اصدرت الحكم استنادا لقواعد االختصاص القضائي في تلك الدولة

تظهر اهمية الموطن في مجال تحديد مركز  :موطن في مجال تحديد مركز االجانبور الد

االجانب بمدى ما يتمتع به االجنبي من حقوق في الدولة , الن كل دولة تميز بين االجانب 

المتوطنين في الدولة واالجانب غير المتوطنين فيها, فهي تمنح لالجنبي المتوطن حقوقا اكثر من 

وهذه التفرقة او التمييز تستند  ,ير متوطن او االجنبي الذي يمر بصفة عارضةحقوق االجنبي الغ

الى اساس منطقي, مفاده ان توطن االجنبي في اقليم دولة معينة يعني اندماجه في المجتمع 

وان اهمية  ,الوطني , مما يمنحه حقوقا اوسع من تلك الممنوحة لألجنبي غير المتوطن في اقليمها

المركز القانوني لالجنبي طبقا ألحكام القانون العراقي, تبدو واضحة , حيث ان الموطن في 

المشرع اقر بعض الحقوق لالجنبي المتوطن في العراق ولم يقرها لالجنبي غير المتوطن في 

حيث اجاز له االقامة في العراق واذا حصل على هذه االقامة بصورة مشروعة , فأن  ,العراق

ن هو قانون هذا االجنبي اذا اشير الى تطبيق قانون موطنه في المسائل التي القانون العراقي سيكو

  .تخضع لهذا القانون

 :دور الموطن في مجال القانون الدولي العام

من االحكام المقررة في القانون الدولي العام ان لكل دولة ذات سيادة , السلطة في ممارسة  

فأذا سمحت  ,ل الى اقليمها او السماح لهم بالدخولاختصاصها والتي تخولها بمنع االجانب الدخو

الدولة لالجنبي الدخول في اقليمها فهذا يعد في اصطالح الفقه ))تركيزا وانتسابا(( وان كان هذا 

االنتساب يعتبر طارئ لالجنبي, وينظم احكام هذا التركيز او االنتساب القانون الدولي العام , 

زاما مصدره احكام القانون الدولي العام والذي يقع بموجبه ويترتب على الدولة بموجب ذلك الت

وان االخالل بالتزام الدولة بتوفير  , على الدولة توفير الحماية لالجنبي الذي يتوطن في اقليمها

 .الحماية لالجنبي يعرضها للمسؤولية الدولية

 تقييم لضابط اسناد الموطن وضابط الجنسية 

موطن وضابط الجنسية , فمنهم من يفضل ضابط الجنسية واالخر اختلف الفقة في تقييم ضابط ال

االتجاه الذي يرجح ضابط الموطن : واستندوا في هذا  –اوال  : يفضل ضابط الموطن وكما يلي

 التفضيل الى الحجج االتية

ان ضابط الموطن اسبق في الظهور من ضابط الجنسية ) حيث ان الموطن كان يحل محل - 1 : 

 عند ظهور الشعور القومي 19عالقات بين الفرد والدولة حتى القرنالجنسية في ال

ان الموطن هو المقر القانوني للشخص ومركز مصالحه ومن الطبيعي ان يخضع هذا - 2 .

 الشخص الى قانون البلد الي توطن فيه
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ي ومن الناحية العلمية فأن الموطن في الغالب يعد قانون القاضي , اذ من السهولة على قاض- 3 

 المكان تطبيق الموطن بدال من تطبيق قانون الجنسية الذي قد يخطأ في فهمه وتفسيره 

 واستندوا في هذا التفضيل الى الحجج االتية االتجاه الذي يرجح ضابط الجنسية : –ثانيا 

ان قانون الجنسية يضمن االستقرار والثبات للقانون المطبق . وال يشكل صعوبه في تحديده - 1 : 

حين هذا الثبات واالستقرار ال يتحقق بالموطن الذي يمكن تغييره بسهولة , وذلك خالفا , في 

 لتغيير ضابط الجنسية الذي يترتب على تغييره اجراءات قانونية معينه

الجنسية رابطة روحية بين االفراد والدولة , وهي افضل من رابطة الموطن المادية - 2 

 ي الشعور القومي لدى االفرادوالمؤقته, لذا ان ضابط الجنسية ينم

ان ضابط الموطن ما هو اال بقية من بقايا النظام االقطاعي الذي جعل االنسان تابعا – 3 .

لذلك خالصة القول انه ال يمكن االستناد الى ضابطي الجنسية والموطن بنفس الوقت  .لالرض

القانوني االنجلو امريكي وبشكل مطلق, النه امر نسبي ويرجع الى عدة عوامل , ونجد ان النظام 

في ) امريكا وبريطانيا ( اخذ بضابط الموطن , بينما اغلب تشريعات دول العالم اخذت بضابط 

وهناك بعض الدول تجمع بين الضابطين مثل اليونان, وان هناك اتجاها جديدا يهدف  ,الجنسية

  .الى االخذ بقانون الموطن ال سيما في قانون االحول الشخصية

 :في القانون العراقي وطن في القانون الدولي الخاصدور الم

يكاد يكون تنظيم احكام الموطن منعدما في اغلب التشريعات المختلفه , ومنها التشريع العراقي ,  

اذ ال توجد فيه احكام عامة تنظم الموطن في نطاق القانون الدولي الخاص, وانما هناك احكام 

الموطن في القانون الدولي الخاص يتخذ نفس المفهوم في  لذلك فأن , خاصه في الموطن الداخلي

القانون الداخلي العراقي , بحيث يكون للشخص موطن في الدولة التي يقيم على اقليمها اقامة 

  .اعتيادية بالمفهوم الواقعي للموطن

 ومع ذلك فأن للموطن اهمية واضحة في القانون العراقي وكما يأتي

: ان اهمية الموطن تظهر بوضوح في موضوع الجنسية الن  المدنيفي القانون  –اوال  : 

ق.م.ع , واالقامة تعد من  42المشرع دمج فكرة الموطن بمحل االقامة المعتادة حسب المادة 

ق.م.ع  25شروط استرداد الجنسية واكتسابها او فقدها وكذلك في تنازع القوانين كما نصت مادة 

قادية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين يسري على االلتزامات التع – 1))

اذا اتحدا موطنا, فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان او 

ق.م.ع ))يقاضي االجنبي امام محاكم  15مادة  ((.يتبين من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبيقه

واستنادا لهذه االحكام فأن الموطن هو الذي  ((.اذا وجد في العراق –االحوال اآلتية: أ العراق في 

 .ختصاص القضائي الدولي للمحاكميحكم تنازع القوانين ويحدد اال

اوجب هذا القانون االذن بالتوطين في العراق  : 1978لسنة  118قانون اقامة االجانب  –ثانيا 

تعتبر المدة التي يمضيها االجنبي في  – 2(( 22نصت المادة بشرط ان تكون االقامة مشروعة و

العراق بدون وثيقة اقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر قانونا اقامة غير مشروعة ويستوفى 
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واستنادا  (()من هذه المادة في كل من الحالتين المذكورتين 1عنها الرسم المفروض وفق الفقرة )

الجنبي ال يمكن اثبات توطنه في العراق اال عن طريق حصوله على ألحكام هذا القانون فأن ا

 .وثيقة االقامة

: جعل هذا االقامة المعتادة لمدة معينة في  2006لسنة  26رقم  قانون الجنسية العراقية –ثالثا 

اقليم الدولة من الشروط االساسية لمنح واسترداد وفقد الجنسية ونستعرض االحكام التي وردت 

 النحو االتيفي وعلى 

على اعتبار اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما  3نصت الفقرة )ب( من المادة - 1 : 

 لم يقم الدليل على خالف ذلك

على الشخص الذي ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول لكي  4اشترطت المادة – 2 .

ق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية يحصل على الجنسية العراقية ان يكون مقيما في العرا

 العراقية

على الشخص الذي ولد في العراق ومن اب غير عراقي ان يكون مقيما  5اشترطت المادة - 3 .

 فيه بصورة معتادة لكي يمنح الجنسية العراقية

لقبول التجنس لغير العراقي ان يكون مقيما فيه عند تقديم  6نصت الفقرة)ب( من المادة - 4 .

سنوات متتالية سابقة  10بأن ال تقل مدة االقامة عن  6من المادة  3ب التجنس, وحددت الفقرة طل

 على تقديم الطلب

سنوات لكي تحصل المرأة الغير عراقية المتزوجة من  5ان تمضي  11نصت المادة - 5 .

  .عراقي على الجنسية العراقية

 :اكتساب الموطن

الزاميا  الشخص او بإرادةاكتسابه الحقا  بالوالدة او حصول الشخص عليه اما بصورة اصلية هو

 :طرق 3بحكم القانون واستنادا لذلك فأن الموطن يكتسب ب

هو الموطن الذي يتحدد على اساس النسب او  اكتساب الموطن بالوالدة بصورة اصلية -اوال  : 

يكتسب بميالده  فالشخص ,محل الميالد كما في الجنسية , فكل فرد يثبت له موطنا منذ والدته

موطن ابيه او امه فأذا لم يثبت له نسبته الى االب او كان مجهول االبوين كما في اللقيط, فأن 

غير ان الموطن ال يتحتم ان يكون مكان او محل الوالدة  ,الموطن يتحدد في مكان العثور عليه

االنجليز اهمية كبيرة ويعطي  .كما يحصل عند الوالدة في السفن او الطائرات او المياة الدولية

للموطن االصلي النه يحدد القانون الواجب التطبيق في مسائل االحوال الشخصية وتقضي 

السوابق االنجليزية على ان لكل شخص موطنا اصليا وال يمكن ان يبقى الشخص بال موطن, وال 

اما  .االنجليزيبفقد هذا الموطن بمجرد تركه وذلك استنادا الى نظرية احياء الموطن في القانون 

الموطن االصلي في فرنسا فأن اول موطن يكتسبه الشخص عندما تتم شخصيته ويصبح مستقال 

اما المشرع العراقي فلم يتطرق الى اسباب نشوء الموطن االصلي  ,عن غيره ويتم عن البلوغ
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 وانما تطرق الى اكتساب الموطن بصفه عامة , اذ يكتسب الموطن بصورة اختيارية باالقامة

  .من ق.م.ع 42المشروعة الدائمة او المؤقته طبقا الحكام المادة 

هو الذي يكتسب بأرادته  اكتساب الموطن بصورة الحقة بعد الوالدة بصورة اختيارية –ثانيا 

ويطلق عليه بالموطن االختياري ويشترط ألكتسابه توافر العنصر المادي والمعنوي وان يتم 

شد, وال يشترط فيه حصول الشخص على جنسية اقليم الدولة بأرادة الشخص بعد بلوغه سن الر

,فال يوجد ما يمنع من  1978لسنه  118التي يتوطن فيها, وحسب احكام قانون اقامة االجانب 

اكتساب موطن اختياري في العراق بشرط دخول العراق بصورة مشروعة وبلوغه سن الرشد 

اكثر وتكون قابلة للتجديد, وال يؤدي اكتساب  اذ يمنح اقامة لمدة سنه او ,وتقديم طلب لالقامة

الموطن الجديد الى فقدان الموطن االصلي, الن الشخص يصبح بذلك متعدد الموطن, واستنادا 

الحكام القانون العراقي فأنه يجيز تعدد الموطن, وفي فرنسا يجوز اكتساب االجانب موطنا لهم 

  .اذا توافرت فيهم شروط الموطن االختياري

وينشأ بقوة القانون وتبعا للغير,  :اكتساب الموطن بعد الميالد بحكم القانون – ثالثا

 ,كالموطن الذي يكتسبه الصغير والمحجور عليه او المفقود تبعا لالب او الوصي او الولي او القيم

ويطلق عليه ) الموطن االلزامي او الحكمي ( وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن 

الشخص موطنه بأرادته , لذلك ال يمكن ان يتقرر هذا الموطن اال بنص صريح في يختار 

ويستند الموطن االلزامي الى فكرة التصوير الحكمي, الن فكرة الموطن ال تقوم على  ,القانون

وقد اخذ المشرع العراقي  .اساس االقامة الفعلية للشخص وانما تقوم على اساس التبعيه للغير

 1الفقرة ))  43مادة  : من ق.م.ع والتي نصت على 43من المادة  1ي في الفقرة بالموطن االلزام

اما  ((.موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانوناً  –

 . موطن الزوجة فيكون موطن الزوج

 :فقد الموطن

هو زوال الموطن عن الشخص سواء كان اصليا ام مكتسبا و اما بأرادة الشخص او بحكم القانون  

, وعدم االعتراف به ألعتبارات ترجع الى ارادة الشخص نفسه او لنقص اهليته او على سبيل 

  العقوبة . لذا فأن حاالت فقد الموطن هي كاالتي

لب التشريعات للشخص الكامل االهلية ان اجازت اغ فقدان الموطن بأرادة الشخص –اوال  :

يغير او ينقل موطنه الى اخر بأرادته الحره, فيحصل على موطن مختار جديد, فأذا ثبت ذلك فأنه 

وفي القانون  ,يفقد الموطن القديم ويحصل على الموطن الجديد وذلك منعا من ازدواج الموطن

وله على موطن جديد, استنادا لنظرية االنجليزي فأن الشخص ال يفقد موطنه االصلي بمجرد حص

اما في القانون العراقي فأنه يجيز تعدد الموطن وكما جاء في القانون المدني  ,احياء الموطن

ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر (( – 2 : التي نصت على 43المادة  2العراقي في الفقرة

يعتبره القانون اهالً  المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة لالعمال التصرفات التي

اي ان القانون العراقي اجاز للشخص بتعدد الموطن, لذلك فأن مجرد ترك الشخص  ((.لمباشرتها

موطنه العراق وكتسابه موطنا اخر ال يؤدي الى فقد الموطن ما لم يثبت الواقع ان الشخص ال 
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رى بنية االستقرار يرغب بالعودة الى العراق وانه نقل محل اقامته االعتيادية الى دولة اخ

  .والتوطن فيها, ففي هذه الحالة يفقد موطنه بأرادته

هو ان يفقد الشخص موطنه بحكم القانون ودون الحاجة  :فقد الموطن بحكم القانون -ثانيا 

وتنص  ,الى اتخاذ اي اجراء قبله وذلك لنقص اهليته, فيفقد الصغير موطنه اذا فقده وليه او وصيه

النجليزية على انه اذا فقد الولي او الوصي او القيم موطنه فأن الصغير السوابق القضائية ا

  .والمحجور عليه يفقد موطنه تبعا لذلك وبحكم القانون ودون حاجه الى اتخاذ اي اجراء اخر

 :فقد الموطن على سبيل العقوبة –ثالثا 

يفقد الشخص موطنه على سبيل العقوبة كما في حالة صدور قرار بأبعاد االجنبي الى خارج اقليم  

الدولة, فأذا نفذ القرار فأنه يفقد موطنه, النه ال يستطيع العودة اليه واالقامة فيه ثانية اال اذا 

جواز نفي ومن المبادئ الدستورية المستقرة عدم  .سمحت له سلطات الدولة بالعودة مره اخرى

الوطنيين الى الخارج على سبيل العقوبة, اما االجانب فيجوز ابعادهم وطردهم من اقليم الدولة اذا 

خالفوا القوانين او اخلوا بأالمن او بسبب كونه متهما او محكوما عليه خارج العراق, وفي حالة 

ر فيه قرار االبعاد , الحكم بأبعاد الشخص على سبيل العقوبة فأنه يفقد موطنه في البلد الذي صد

(( يجوز ان يشمل 18, نصت المادة  1978لسنة  118وهذا ما جاء في قانون اقامة االجانب 

اما  .((قرار ابعاد االجنبي, افراد عائلته المكلف باعالتهم وفي هذه الحالة ينبغي ذكرهم في القرار

 .العراقي الوطني فال يجوز ابعاده او طرده من اقليم العراق

 د الموطن استردا

هو استرجاع الشخص لموطنه الذي فقده وذلك بترك الموطن الثاني واالقامة في الموطن االصلي 

على وجه الدوام واالستقرار بشرط ان تتوافر لديه نية البقاء وبشكل مستمر . لذا فأن حاالت 

 استرداد الموطن هي كاالتي

رد موطنه في العراق لمجرد عودته , فأنه يستاسترداد الوطني لجنسيته العراقيةحالة - 1 : 

 قاري بل انه استرداد لموطنه السابواقامته فيه وال يعد ذلك اكتسابا لموطن اختي

اليه, فأنه يسترد موطنه من جديد  بالعودةحالة اذا سمح لألجنبي الذي فقد موطنه في العراق – 2 .

 في العراق , بشرط دخوله بصورة مشروعة

 هؤالءحالة اذا استرد الممثل القانوني للقاصر والمحجور عليه والمفقود موطنه , فأن - 3 .

في حالة فقدان  \س  .يستطيعون ان يستردوا هذا الموطن اذا اختاره ممثلهم القانوني من جديد

الشخص موطنه االصلي واكتسب اكثر من موطن وفي حالة اراد الشخص استرداد موطنه فأي 

ل يسترد موطنه االصلي ام اخر موطن قد اكتسبه ؟ تختلف تشريعات الدول موطن يسترده ؟ ه

اما  ,في هذه المسألة حيث ان السوابق القضائية في انجلترا فأن الشخص يسترد موطنه االصلي

القانون الفرنسي وغالبية التشريعات ومنها القانون العراقي فأنه يسترد اخر موطن له كان قد 

  .اكتسبه

  الموطن وتعدده مشكلة انعدام
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هو عدم حصول الشخص على اي موطن بصورة مطلقة, وذلك  مشكلة انعدام الموطن : –اوال 

بأن تتخلى جميع قوانين الدول عن اعتباره متوطنا فيها , ويسمى ) التنازع السلبي في الموطن ( 

دها لمفهوم الى استقالل النظم القانونية للدول المختلفة في تحدي المشكلةويعود السبب لهذه 

وان انعدام الموطن تسبب الكثير من المشاكل والصعوبات منها صعوبة تحديد  ,الموطن

وقدمت عدة  .للشخص الذي ال يكون له اي موطن فيها بالنسبةاالختصاص القضائي للمحكمة 

وسائل قانونية لحل هذه المشكلة منها اللجوء الى مكان وجود الشخص او مكان سكنه ويمكن 

 بإصداربضابط الجنسية, وحاولت عصبة االمم ان تحل هذه المشكلة بتقديم مقترح  االستعادة

قانون موحد ليصبح لكل شخص موطن معين وال يبقى اي شخص بدون موطن وهذا االقتراح 

  .كان مجرد طموح لم يرى النور ولم يصل الى حد التشريع

ن موطن و استنادا ألحكام تحصل عندما يكون للشخص اكثر م مشكلة تعدد الموطن : –ثانيا 

القانون الدولي الخاص, و يسمى )) التنازع االيجابي في الموطن (( , وتعود اسباب هذه المشكلة 

ويثير تعدد الموطن مشاكل عديدة في تحديد  ,الى اختالف الدول في تحديدها لمفهوم الموطن

ل في النزاع بسبب تعدد التي تفص المختصةالقانون الواجب التطبيق وايضا في تحديد المحكمة 

اختيار الموطن الذي يعامل على اساسه فيمكن تصور النظريات  وإلمكانية ,الموطن للشخص

: في هذه الحالة  اذا كانت دولة القاضي من بين الدول التي يتوطن فيها الشخص- 1 : االتية

اذا لم - 2 .ان الشخص متوطنا في دولتها باعتبارتطبق المحكمة قانونها الوطني وتقدمه غيره 

في هذه الحالة تكون دولة القاضي  الشخص:تكن دولة القاضي من بين الدول التي يتوطن فيها 

والرأي  .مجرد حكم وال تستطيع ان تطبق احكام قانونها الوطني الن فيها اعتداء على سيادة الدول

واقعية وتطبق او تفضل قانون الدولة التي يوجد الراجح بهذه الحالة هو ان تأخذ المحكمة لفكرة ال

اذا كان التنازع في - 3 . فيها الموطن الذي يرتبط به الشخص اكثر من سواه وتتركز فيه مصالحه

في هذه الحالة تطبق المحكمة احكام المعاهدات التي تعقدها الدول  دولية:الموطن امام محكمة 

والرأي  ,1930طن. مثل اتفاقية فرنسا وايطاليا في هذا المجال وذلك لتجنب التعدد في المو

اذا حدث تنازع بين موطن قانوني وموطن اختياري فأن المحكمة تفضل الموطن  : الراجح

واذا  .واذا حدث تنازع بين موطن عام وموطن خاص فأن المحكمة تفضل الموطن العام ,القانوني

الشخص متوطنا في الدولة التي يقيم حدث تنازع بين موطنين قانونين فيجب ان تعتبر المحكمة 

فيها ممثله القانوني اما اذا حدث تنازع بين موطنين اختياريين فيجب على المحكمة تفضيل محل 

 .االقامة الفعلية

 مشكلة اثبات الموطن

هو اقامة الشخص الدليل امام القضاء الثبات واقعة توطنه او اكتسابه او تغييره او فقده وحسب 

ويجب على الفرد  .نية المقبولة التي يحددها قانون الدولة التي يدعي االنتماء اليهاالوسائل القانو

اثبات موطنه الهميته في تنظيم الحياة القانونية الداخلية والدولية لالفراد, والفرد الذي يعجز ان 

اثبات موطنه او فقدانه او اكتسابه سوف يفقد حقه في االثبات ويخسر دعواه واثبات الموطن 

و)) الركن المعنوي وهو نية كون عن طريق اثبات اركانه )) الركن المادي وهو االقامة (( ي

  (( ءالبقا
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- 1 : تكون طرق االثبات للركن المادي كما يلي طرق اثبات الركن المادي للموطن : –اوال 

خاللها اثبات اثبات الركن المادي للموطن بالوقائع : اي الظروف او االدلة المادية التي يمكن من 

الموطن ويطلق عليها في انجلترا ))الدليل الظرفي(( وهي االقامة الفعلية وتعتبر واقعة مادية 

اثبات الركن المادي للموطن بالقرائن : وهي من - 2 .محسوسه وقوية الثبات موطن الشخص

جي ال يرد اقوى الوسائل او االدلة الي يمكن بها اثبات الموطن للشخص فالقرينة هي دليل استنا

وعرفت  ,االثبات بها على ذات الواقعة بل ينصب على واقعة اخرى متصله بها اتصاال وثيقا

قانون االثبات ))القرينة القانونية هي استنباط امر غير ثابت من امر  98من المادة  1الفقرة 

ن طريق ويرى االستاذ دايسي )االنجليزي( انه يمكن اثبات الموطن والتحقق من وجوده ع ((ثابت

 -ان وجود الشخص في دولة معينة يعد قرينه على توطنه الى ان يثبت العكس ب –أ  : قرينتين

  .ان توطن الشخص في دولة معينة يعد قرينه الى انه ظل متوطنا فيها الى ان يثبت العكس

 يواجه اثبات للركن المعنوي صعوبات حقيقية النه طرق اثبات الركن المعنوي للموطن : –ثانيا 

ال يمكن اثبات النية وهي مسألة نفسية من المتعذر على القاضي التأكد منها على نحو جازم, وانما 

يتطلب منه مجهود ذهني في تكوين اعتقاده, الن استنباط النية يقوم على االحتمال والترجيح, وقد 

 يكون القاضي معرضا للخطأ 

غم من ان المشرع العراقي لم ينظم احكام بالر احكام اثبات الموطن في القانون العراقي: –ثالثا 

الموطن في نطاق القانون الدولي الخاص الن يأخذ بضابط الجنسية , فأن اهمية الموطن لها دور 

كبير في االثبات, اذ ان يندمج بمحل االقامة المعتادة مما يستلزم ضرورة اثبات الموطن او 

المصلحه في الحصول على الجنسية  اكتسابه او فقدانه او تغييره من قبل الشخص الذي له

ومن الصعوبات في القانون العراقي هو تطبيق احكام الموطن الداخلي على قضايا  ,العراقية

لذا يجب على  .الموطن في القانون الدولي الخاص بألرغم من االختالف الكبير في هذه االحكام

عند اعادة النظر في االحكام التي المشرع العراقي ان يأخذ مسألة الموطن واثباته بنظر االعتبار 

الن اثبات الموطن ال زال يحتل دورا كبير في القانون  ,تنظم قضايا القانون الدولي الخاص

وللموطن دور  ,العراقي سواء القانون المدني ام قانون الجنسية العراقية ام قانون اقامة االجانب

اذ ان االجنبي يقاضى امام المحاكم في تحديد االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية, 

 .العراقية اذا وجد في العراق

 العتبارات التي تؤثر على سياسية الدولة في تنظيم مركز االجانب ا

  االعتبارات السياسية –اوال 

تعد االعتبارات السياسية من العوامل االساسية التي تؤثر في سياسة الدولة عند تنظيمها لمركز 

لها الحق في منع االجنبي من دخول اراضيها الوطنية اذا كان ينتمي الى دولة  االجانب , فالدولة

معادية كانت في حالة حرب مع تلك الدولة او يعتنق افكارا سياسية او عقائدية تتعارض مع النظم 

االساسية للدولة , وان االعتبارات تؤثر على سياسة المشرع الوطني وتدفعة الى اتخاذ اجراءات 

نظيم مركز االجنبي في الدولة طبقا لمصالح دولته التي تسعى الى تحقيقها في هذا خاصة في ت

  .المجال

  االعتبارات االمنية –ثانيا 
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تؤثر االعتبارات االمنية على سياسة المشرع الوطنية عند تنظيمه لمركز االجانب , واستنادا لهذا 

لمصابين بأمراض معدية من الدخول االعتبارات تمنع الدولة ً محترفي االجرام وسيء السلوك وا

الى اراضيها , وعليه يكون الحق للدولة في عدم جوده يشكل خطرا ق . ً استقبال من ترى و على 

 امن الدولة , بشرط ان ال تتعسف في استعمال هذا الح 

 االعتبارات االقتصادية –ثالثا 

انب , كلما كانت في حاجة الى ومقتضى هذه االعتبارات , ان الدولة تكون اكثر تسامحا مع االج 

تحقيق تنميتها االقتصادية السيما اذا كانت غنية بثرواتها الطبيعية , وقد قدم المشرع العراقي ذلك 

المعدل الحوافز والضمانات التي تغزي المستثمرين  2006)لسنة  13في قانون االستثمار رقم )

  .غير العراقيين باالستثمار في العراق

  ارات السكانيةاالعتب -رابعا 

تؤثر االعتبارات السكانية تأثيرا واض عند تنظيم المشرع الوطني لمركز االجنبي , فالدول قليلة 

السكان ً حا تبدي تسامحاً ً في دخول اال كبيرا جانب واقامتهم , بل وترغبهم في االندماج في 

دولة مكتظة بالسكان , مجتمع تلك الدولة وتسير لهم الحصول على جنسيتها , ً اما اذا كانت ال

فأنها تتشد في دخول االجانب وتضع القيود التي تكفل الحد منح االجانب الحقوق التي تشجعهم 

  .على االستقرار فيها

 االعتبارات االجتماعية –خامسا 

اكثر تيسيرا وسخاءا في دخول االجانب الذين يشتركون مع الجماعة الوطنية في ً استنادا لهذه  

س / ما هي القيود االتفاقية التي  . أن الدولة تكون اللغة والتكوين الثقافي والتاريخاالعتبارات ف

 تلتزم بها الدولة ؟ القيد االول : قيود العرف الدولي ) قيد االلتزام الحد االدنى في معاملة االجانب

, فال يجوز ف الدولي على اعطاء الدولة حدا ادنى من الحقوق لألجانب ال تستقيم الحياة بدونها  (

للدولة ان ً استقر العر تحرمهم من هذا الحد ويرجع االساس في فرض هذا القيد الى ضروريات 

الحياة الدولية التي يقتضيها التعامل الدولي والذي يقضي بوجود حد ادنى من الحقوق والرخص 

نى لمعاملة ويترتب على اقرار الحد االد : القانونية , لمبادئ العرف الدولي االثران االتيان

ان عمل الدول باالعتراف بحق الحد االدنى , ال يعد منشأ بل هو ذا  : االجانب استناداً االثر االول

اثر كاشف , ذلك ان هذه الحقوق اوجدها القانون الدولي ومنح االختصاص بتنظيمها على الدول 

ولة بقيد الحد االدنى , ان اخالل اية د : االثر الثاني . االعضاء في الجماعة الدولية دون غيرها

يعد عمال غير مشروع ويعرض الدولة للمسؤولية الدولية , وذلك ان مبادئ القانون الدولي تحث 

 . الدول على تحسين معاملة االجانب فيما يزيد على ذلك الحد

ونقصد بهذه القيود االلتزامات التي ترتبط  لقيد الثاني : القيود التي تفرضها االتفاقيات الدولية

بها الدولة مع دولة اخرى أو اكثر بشأن منح رعايا هذه الدول حقوق تجاوز امات طبقا فأذا عقدت 

الدولة ً نطاق الحد االدنى لحقوق االجانب , وتتقيد الدولة بهذه االلتز ألرادتها ومصالحها الوطنية 

عهدت به في تلك , مع غيرها اتفاقية اتفاقية ثنائية او جماعية , فيجب على كل دولة احترام ما ت

االتفاقية , الن اي تجاوز او خرق لهذا االتفاقية التي اعترفت بموجبها طبقاً دولي , قد يعرضها 

لتحمل تبعة المسؤولية الدولية , ومن هنا فأنه يجب على الدولة مراعاة هذه االتفاقيات الدولية التي 
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القيد الثالث :  . راد من دولة اخرىالتزمت بها , النها وافقت بأراداتها على منح حقوق معينة ألف

الوسائل القانونية لتحسين مستوى المركز القانوني لألجنبي ان االعتراف بالشخصية القانونية 

االجنبية االجنبية , لم يعد مجرد مبدأ تعترف به االنظمة الوطنية اختيارا وانما اصبح تعبيرا عن 

جانب في تشريعاتها الوطنية , وتلجأ الدول في قاعدة دولية تلتزم بها الدول عند تنظيم مركز اال

سبيل تحسين حقوق االجانب على اقليمها الوطني ورفع الحد االدنى المقرر لهم الى عدة وسائل 

 قانونية وهي على النحو االتي

االخذ بنظام شرط المعاملة بالمثل يعد شرط نظام المعاملة بالمثل من الوسائل القانونية  –اوال  : 

والمهمة في تحسين المراكز القانونية لألجانب , وهو يعد من اكثر الوسائل شيوعا,  والفنية

ويستند هذا النظام على وجوب تعامل الدولة االجنبي على اقليمها بنفس المعاملة التي يلقاها هذا 

ق االجنبي في الدولة التي ينتمي اليها , حيث يستند هذا النظام الى فكرة العدالة من خالل التطاب

في الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين الدول , وان نظام شرط المعاملة بالمثل ال يمكن التمسك به 

 لدى الدول اال بأتخاذ احد الوسائل القانونية االتية

 الواقع العملي - 3 ( االتفاقيات الدولية ) التعامل الدبلوماسي- 2التشريع الداخلي – 1 : 

لرعاية حيث تتعهد الدولة الملتزمة به بموجب اتفاقية دولية , بمنح شرط الدولة االولى با –ثانيا 

المنتمين الى الدول االخرى في االتفاقية افضل معاملة يلقاها االجانب على ارضها حاال او 

مستقبال , بذلك تتكفل الدولة المتعاقدة خير معاملة لوطنيها , ويرجع االصل التاريخي لهذا الشرط 

ت االجنبية اذ كانت الدول الغربية تتسابق في الحصول على افضل المراكز الى نظام االمتيازا

  . القانونية او لرعايتها في الدول الشرقية

شرط تشبيه االجانب بالوطنيين يعد شرط تشبيه االجانب بالوطنيين من افضل الوسائل  –ثانيا 

في اقليم الدولة وبمقتضى هذا  الفنية القانونية في مجال تحسين المركز القانوني لألجانب المقيمين

الشرط تتعهد الدول بأن تساوي في التمتع بالحقوق بين االجانب ورعايا الدول االخرى بالوطنيين 

, واذا كان في الغالب يرد هذا الشرط ضمن اتفاقية دولية او يأخذ صورة شرط المعاملة بالمثل , 

لمشرع بأرداته المنفردة ويقرر معاملة غير انه احيانا قد يأتي خارج اي اتفاقية و ينص عليه ا

 . جميع االجانب معاملة الوطنيين

 حق االجنبي في الدخول ألقليم الدولة وممارسة الحقوق العامة والخاصة 

حق االجنبي في الدخول ألقليم الدولة ويقصد بالدخول لالجانب والسماح لهم في االقامة في اقليم 

راقبة دخول االجانب اشترطت غالبية التشريعات الدول الدولة , او مجرد المرور منها , ولم

ان الدول ال  : جواز السفر- 1 : المختلفة للدخول اليها ان يحصل االجنبي على الوثائق التالية

تسمح حاليا لالجانب بالدخول الى اقليمها اال بعد التحقق من حصولهم على جواز سفر نافذ وهو 

المختصة في الدول التي ينتمي اليها حامله وبه تتحدد شخصية وثيقة رسمية صادرة من السلطات 

حامل الجواز وجنسيته واسمه ومواليده ومكان ميالده ومهنته واي عالمة مميزه له وهي وثيقة 

ان حصول الشخص على جواز سفر صحيح ال يكفي  : تأشيرات الدخول – 2 . معترف بها دوليا

لى جواز سفره بما يفيد موافقة السلطات المختصة فيها لتمكنه من دخول اخرى اال بعد التأشير ع

على دخوله , ويطلق على هذه التأشيرة بسمة الدخول ) فيزا ( وتأشيرة الدخول هي اذن صادر 
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من سلطات الدولة بالموافقة على اراضيها , وهناك حاالت يعفى فيها االجانب من الحصول على 

ات هي االعفاء من وثيقة السفر ومن سمات الدخول سمة الدخول ألقليم الدولة وهذه االستثناء

ويعد دخول االجنبي غير مشروع اذا لم يحصل على جواز السفر  . واعفاء افراد البعثات االجنبية

او سمة الدخول ويمنع من الدخول الى اقليم الدولة فضال عن ذلك ان االجنبي اذا دخل من المنافذ 

اقامة االجنبي في اقليم  .الى العراق بصورة غير مشروعةغير الرسمية فأنه يعد متسلال وداخال 

الدولة ان قبول االجنبي في اقليم الدولة يقتضي عادة السماح له باالقامة فيها واالقامة هي 

الترخيص لألجنبي بالبقاء في اقليم الدولة والسماح له بممارسة نشاطه االقتصادي واالجتماعي 

نح المشرع العراقي حق االقامة العارضة لألجنبي لمدة ال طوال مدة االقامة المرخص بها , وم

تزيد على سبعة ايام استنادا لسمة مرور صالحة لهذا الغرض من تاريخ الدخول , وذلك عند 

وتتفق غالبية التشريعات  . مروره بأراضي الجمهورية متجها الى دولة اخرى او مجاورة للعراق

وهي التي تمنح لألجانب  : االقامة المؤقتة- 1 : تيصور وهي على النحو اال 3على ان االقامة 

الذين ال تربطتهم بأفراد الدولة روابط قوية , كما في حالة االجانب المستحقين لألقامة العادية 

وهي التي تمنح  : االقامة العادية- 2والخاصة فهذه االقامة ال تقترن بنية االستقرار في اقليم الدولة 

يفدون الى اقليم الدولة بقصد العمل او الدراسة او السياحة او الزيارة ونظم  لغالبية االجانب الذين

لعمق الصلة التي  : االقامة الخاصة- 3 . المشرع العراقي هذه الحاالت في قانون االقامة النافذ

تربطهم بين الجماعة الوطنية ماديا ومعنويا وخول وتمنح لفئة خاصة خولها المشرع بأقامة 

االجانب الذين ولدوا  –أ  : المشرع وزير الداخلية منح هذه االقامة الى الفئات االتية متميزة نظراً 

االجانب الذين استمروا في اقامتهم في  –في جمهورية العراق واستمروا على اقامتهم فيها ب 

سنوات  3االجانب الذين مضت الى اقامتهم في العراق  –سنة فأكثر ج  15جمهورية العراق 

االجانب الذين قضوا  –د  .كانوا يقومون بأعمال وخدمات علمية او ثقافية او فنية للبالد فأكثر واذا

سنوات استنادا الى عقد استخدام مع الحكومة ثم رغبوا في  6في جمهورية العراق مدة ال تقل عن 

 .االقامة بعد انتهاء عقودهم

  حق االجنبي في الخروج من اقليم الدولة االصل

لخروج اختياراً وذلك بالسماح له بمغادرة اقليم الدولة بحرية وفي اي وقت ان لألجنبي حق ا

يرغب به , وهذا يطلق عليه بالخروج االختياري , ونص االعالن العالمي لحقوق االنسان في 

وحق  ( منه ) يحق لكل فرد ان يغادر ايه بالد بما في ذلك بلده , كما يحق العودة اليها 12المادة 

ان يكون حامال جواز سفر نافذ - 1 : ج لم يعد مطلقاً وانما مقيد بشروط وهياالجنبي بالخرو

وصادر من سلطة مختصة في بلده او اي سلطة معترف بها او ان يكون حامال وثيقة تقوم مقام 

ان يسلك االجنبي عند - 3ان يحصل على سمة مغادرة ومؤشرة في جواز سفره - 2 . الجواز

ان ال يكون هناك مانع من خروجه وذلك بأن - 4 . الطرق المشروعةخروجه من اقليم الدولة احد 

وقد تجبره الدولة  .تتأكد السلطات المختصة من براءة ذمته والوفاء بالتزاماته القانونية والمالية

االجنبية على مغادرة اقليمها استنادا للضروريات االمنية او لغرض الحفاظ على عالقاتها في 

 صور 3على هذا االخراج ) االخراج االجباري ( وله  المجتمع الدولي ويطلق

ويكون ذلك بأعادة االجنبي الذي دخل اقليم الدولة بصورة غير مشروعة  : اخراج االجنبي- 1 : 

الى خارج الحدود وبقرار من السلطة المختصة , فاالخراج يقتصر على االجنبي وال يجوز 

 ج العراقاخراج الوطني الذي يحمل الجنسية العراقية خار
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هو طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في اقليم الدولة بصورة مشروعة  : ابعاد االجنبي- 2 .

بالخروج منه , فأالبعاد هو مغادرة االجنبي ألقليم الدولة دون رضاه , واجازت مقتضيات 

التعامل الدولي الحق للدولة في رفض قبول اي شخص اذا كان وجوده يهدد امن وسالمة تلك 

 الدولة

هو عقد بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم وذلك بأن  : تسليم المجرمين - 3 

ي قوم الدولة بأنهاء اقامة االجنبي وتسليمه جبراً الى الدولة التي تطلبه , اما محاكمته على جريمة 

االتفاقيات الدولية بصدد  ارتكبها او تنفيذا لحكم سبق وان صدر بحقه , ووقع العراق العديد من

والتي استثنت عدم جواز التسليم  1983تسليم المجرمين ومنها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 

 .في الجرائم ذات الصبغة السياسية او العسكرية

  حق االجنبي في ممارسة الحقوق الخاصة

 االعتراف لألجنبي بالشخصية القانونية- 1 

 ة العائلية حق االجنبي في الحيا - 2 

االصل ان االجنبي ال يجوز له تلقي حق االرث من  : حق االجنبي في الوصية والميراث- 3 

مورثة اذا مختلفا عنه في الديانه , اذ ال توارث بين مسلم او مسيحي او يهودي , غير ان المادة 

الموال من القانون المدني العراقي نصت على اختالف الجنسية غير مانع من االرث في ا 22

المنقولة والعقارات , غير ان العراقي ال يرثه من االجانب اال من كان قانون دولته يورث 

من قانون االحوال الشخصية والتي تقضي بأن الوصية تصح  71العراقي منه , مع مراعاة المادة 

في  في المنقول فقط مع اختالف الدين وتصح به بشرط المعاملة بالمثل , وهذا يعني ان الوصية

 غير المنقول اي العقار , وتكون باطلة في اختالف الدين او الجنسية

حق االجنبي في التملك االصل ان االجنبي حر في التملك ما يشاء من المنقوالت , غير ان – 4 . 

الدولة غالبا ما تحدد تملك بعض انواع المنقوالت والعقارات ذات االهمية االقتصادية , اذ بعض 

 ك البواخر والسفن والطائرات والعقاراتالدول تمنع تمل

 حق االجنبي في العمل وممارسة النشاط االقتصادي– 5 . 

االصل ال يحق للمحامين االجانب المرافعة امام القضاء  : حق االجنبي في ممارسة المحاماة- 6 

 العراقي , الن قانون المحاماة اشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجال في

منه اجازت ألحدى نقابات المحامين في الدول العربية الترافع  3جدول المحاماة , غير ان المادة 

امام المحاكم العراقية بأذن من نقيب المحامين العراقيين وموافقة مجلس القضاء االعلى , اما 

ول االجنبي فال يجوز له الترافع في العراق اال باالشتراك والتعاون مع محام مسجل في جد

 . المحاماة وبعد الحصول على اذن نقيب المحامين العراقيين

 


