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   :املستخلص
    فق  د الجن  سیة ، م  ن الموض  وعات المھم  ة الت  ي تناولھ  ا التنظ  یم     
القانوني ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعن ي اعتب ار ال شخص أجنبی ا وم ا        

   . ر قانونیة مھمةینجم عن ذلك من آثا
Abstract 
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 :املقدمة 
المقصود بفقد الجنسیة زوالھا عن الشخص الذي یتمتع بھا ، وقد جاء قانون 

 جدیدة تتعلق بفقد الجنسیة م النافذ بأحكا٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(الجنسیة العراقیة رقم 
لتي كانت واردة في قانون الجنسیة العراقیة رقم العراقیة تختلف عن تلك األحكام ا

  . الملغي ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(
وأھم ھذه األحكام عدم جواز تجرید العراقي بالوالدة من جنسیتھ العراقیة ، 

 إال ٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(وھذا الحكم وان لم ینص علیھ قانون الجنسیة العراقیة رقم 
المتجنس بھا فقط وذلك في ان ذلك یفھم من إجازة القانون سحب الجنسیة عن 

حاالت معینة ، فضال عن ان المشرع لم یكن بحاجة للنص على ھذا المبدأ في 
) ١٨(من المادة ) ثالثًا(من الفقرة ) أ(قانون الجنسیة طالما إنھ قد نص علیھ في البند 

 ، كما جاء المشرع العراقي بحكم جدید ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام 
كتساب العراقي لجنسیة أجنبیة فلم یجیز فقده لجنسیتھ العراقیة لمجرد فیما یتعلق با

اكتسابھ جنسیة أجنبیة بل اشترط لذلك تخلي العراقي بإرادتھ عن جنسیتھ العراقیة ، 
وأبقى المشرع العراقي على جواز سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بھا إذا قام 

تھا وأضاف إلى ذلك حالة اكتساب او حاول القیام بعمل یمس امن الدولة وسالم
 والتزویر واشترط في الحالتین ثبوتھما بحكم قضائي شالجنسیة العراقي بالغ

مكتسب لدرجة البتات وذلك على خالف ما كان یقضي بھ قانون الجنسیة العراقیة 
  . الملغي ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(رقم 

 األحكام وقد اخترنا فقد الجنسیة العراقیة موضوعًا لبحثنا وذلك ألھمیة
 عن مالمنظمة لھذا الموضوع  لما یترتب علیھا من اعتبار الشخص اجنبیًا وما ینج

ذلك من آثار قانونیة تتعداه إلى زوجتھ وأوالده ، وكذلك لتسلیط الضوء على 
األحكام الجدیدة الخاصة بھذا الموضوع والتي جاء بھا قانون الجنسیة العراقیة رقم 

  یان النواقص التشریعیة في ھذا القانون وما تثیره من  ، وایضًا لب٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(
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مشاكل تتعلق بتحدید السلطة المختصة بإقرار فقد الجنسیة العراقیة وتاریخ فقد ھذه 
الجنسیة ووجوب سحب الجنسیة العراقیة في حاالت معینة ووجوب ترتیب آثار 

 مشاكل وما قانونیة على سحب الجنسیة العراقیة في حاالت أخرى ، وغیر ذلك من
  .یقتضیھ كل ذلك من تعدیالت تشریعیة 

وبناء على ما تقدم فأننا سنقسم ھذا البحث إلى مبحثین نبحث في األول منھما 
حاالت فقد الجنسیة العراقیة ، ونبحث في اآلخر اآلثار القانونیة المترتبة على ھذا 

جنسیة العربیة ، الفقد ، متبعین في ذلك أسلوب الدراسة المقارنة مع بعض قوانین ال
  :وذلك على النحو اآلتي 

  حاالت فقد الجنسیة العراقیة : المبحث األول 
  اآلثار القانونیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة : المبحث الثاني 

 
  المبحث األول

  حاالت فقد الجنسیة العراقیة
الشخص فقد الجنسیة قد یتم بارادة الفرد وقد یتم بارادة الدولة ، فاذا سعى 

بارادتھ إلى التخلي عن جنسیتھ لغرض اكتساب جنسیة اخرى سمي ذلك فقد 
، ویستجیب ھذا النوع من الفقد لالصول العامة في مادة الجنسیة ) ١(الجنسیة بالتغییر

والتي تقرر حق كل فرد في التخلي عن جنسیتھ حتى یمكن لھ ان یكتسب جنسیة 
  د ـــــى ان یعلق فقـرة تعدد الجنسیة علـھي الحد من ظاـ ، كما انھ یساھم ف)٢(اخرى 

  
                          

 – القاهرة – الجزء االول في الجنسية ومركز االجانب –خاص  القانون الدولي ال–احمد مسلم .د) ١(
   .١١٩ ص – ١٩٥٦

 المجلد االول في الجنسية والموطن – الجنسية والموطن ومركز االجانب –هشام علي صادق .د) ٢(
   .٦٩ ص– ١٩٩٧ –االسكندرية – منشأة المعارف –
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الجنسیة في ھذه الحالة على اكتساب جنسیة جدیدة بالفعل وذلك لتفادي ظاھرة 
  .)١(انعدام الجنسیة 

اما اذا تم فقد الجنسیة بارادة الدولة وذلك على سبیل العقوبة لقیام الفرد بعمل 
فقد الجنسیة بالتجرید ، ویتفق من االعمال التي یحظر القانون ارتكابھا سمي ذلك 

ھذا النوع من الفقد بدوره مع الطابع التنظیمي للجنسیة وحریة الدولة في تنظیم 
 ، مع ضرورة مراعاة عدم جـواز ازالة الجنسیة عن الفرد بطریقة )٢(جنسیتھا 

   .)٣(تحكمیة وذلك لتفادي ظاھرة انعدام الجنسیة 
فقد الجنسیة العراقیة إختیارًا بارادة : ما وتفقد الجنسیة العراقیة بحالتین ، اولھ

الشخص وذلك بتخلیھ عن جنسیتھ العراقیة ألكتسابھ جنسیة أجنبیة ، وتعد ھذه 
فقد المتجنس  : ىالحالة تطبیقًا لمبدأ حریة الشخص في تغییر جنسیتھ ، واآلخر

ا جنسیتھ العراقیة جبرًا على سبیل العقوبة لقیامھ بعمل من االعمال التي یمنعھ
  .القانون على النحو الذي یخل بضوابط وشروط منح الجنسیة العراقیة 

  

                          

 - مصر- دار المعارف–ولى  الطبعة اال-  الجنسية ومركز األجانب-شمس الدين الوكيل .د)١(
 منشأة – القانون الدولي الخاص السعودي –طلعت محمد دويدار . ؛ د١٤٧ ص – ١٩٥٩

   . ١٣٨ ص – ١٩٩٨ – االسكندرية –المعارف 
 الهيئة المصرية – الطبعة الحادية عشر - القانون الدولي الخاص –عز الدين عبد اهللا .د) ٢(

 القانون الدولي -احمد قسمت الجداوي.د ؛ ١٣٨ ص-١٩٨٩ - مصر–العامة للكتاب 
  .  ومابعدها ١٨٧ ص-١٩٨٠ - بال مكان طبع- نظرية الجنسية-الخاص

 الجنسية،الموطن،مركـز - العالقات الخاصة الدولية –بدر الدين عبد المنعم شوقي .د) ٣(
 – الطبعة الثالثة - مطبعة العشري-األجـانـب،دراسـة مقـارنـة مع الفقـه اإلسالمي

 . ومابعدها ٢٨٨ـ  ص ٢٠٠٥ -مصر
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وبناءًا على ماتقدم فأننا سنبحث أوًال فقد الجنسیة العراقیة إختیارًا بارادة 
الشخص ، ومن ثم سنبحث ثانیًا فقد الجنسیة العراقیة جبرًا على سبیل العقوبة ، 

  :وذلك في المطلبین اآلتیین 
  . فقد الجنسیة العراقیة إختیارًا بارادة الشخص :المطلب االول 
  .فقد الجنسیة العراقیة جبرًا على سبیل العقوبة : المطلب الثاني 

 
  المطلب االول

  فقد الجنسیة العراقیة إختیارًا بارادة الشخص 
یفقد العراقي جنسیتھ العراقیة سواء كانت أصلیة أو مكتسبة وذلك إختیارًا 

فقد الجنسیة العراقیة بالتخلي عنھا الكتساب جنسیة : اولھما وبأرادتھ في حالتین ، 
فقد المرأة لجنسیتھا العراقیة بالتخلي عنھا الكتسابھا جنسیة : اجنبیة ، واآلخر 

 .زوجھا االجنبي 
وحسنًا فعل المشرع العراقي عندما إشترط اكتساب العراقي لجنسیة اجنبیة 

لك منعًا من وقوعھ في حالة الالجنسیة إلمكان قبول تخلیھ عن الجنسیة العراقیة وذ
وتطبیقًا لألصول العامة في مادة الجنسیة والتي تقضي بضرورة ان یكون لكل 
انسان الحق في جنسیة دولة معینة وضرورة ان ال تفقد الدولة ھذا الشخص جنسیتھ 

  .الوطنیة مالم یكن قد اكتسب جنسیة اخرى 
د الجنسیة العراقیة بالتخلي عنھا وبناءًا على ماتقدم فأننا سنبحث أوًال فق

الكتساب جنسیة اجنبیة ، ومن ثم سنبحث ثانیًا فقد فقد المرأة لجنسیتھا العراقیة 
  :، وذلك في الفرعین اآلتیین .بالتخلي عنھا الكتسابھا جنسیة زوجھا االجنبي 

  .فقد الجنسیة العراقیة بالتخلي عنھا الكتساب جنسیة اجنبیة : الفرع االول 
فقد المرأة لجنسیتھا العراقیة بالتخلي عنھا الكتسابھا جنسیة زوجھا :  الثاني الفرع

  .االجنبي 
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  الفرع االول

  فقد الجنسیة العراقیة بالتخلي عنھا الكتساب جنسیة اجنبیة
من المادة العاشرة ) أوًال(نصت على ھذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة الفقرة 

یحتفظ العراقي الذي یكتسب جنسیة اجنبیة : " ولھا من قانون الجنسیة العراقیة بق
  ، )١(" بجنسیتھ العراقیة مالم یعلن تحریریًا عن تخلیھ عن الجنسیة العراقیة 

ویتضح من ھذا النص ان االصل في قانون الجنسیة العراقیة ھو السماح للعراقي 
بارادتھ  لذي یكتسب جنسیة اجنبیة باألحتفاظ بجنسیتھ العراقیة والیفقدھا اال 
  : ویشترط لفقد الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالیة 

أن یكون الشخص متمتعا بالجنسیة العراقیة سواء كانت ھذه : الشرط االول 
الجنسیة قد اكتسبھا الشخص بموجب قوانین الجنسیة العراقیة السابقة وذلك بموجب 

لعراقیة النافذ او كانت ھذه الجنسیة أصلیة وقد المادة الثانیة من قانون الجنسیة ا
 اكتسبھا الشخص بموجب احكام المادة الثالثة من قانون الجنسیة العراقیة ، او كانت 
ھذه الجنسیة مكتسبة وقد تجنس بھا الشخص بموجب احكام المادة الرابعة او 

راقیة ، ویبدو الخامسة او السادسة او السابعة او الحادیة عشر من قانون الجنسیة الع
من المادة ) اوًال(الواردة في نص الفقرة ) عراقي(ذلك جلیًا من عموم مصطلح 

  . العاشرة من قانون الجنسیة العراقیة المذكورة اعاله 
  
  

                          

لسنة ) ٤٣(من قانون الجنسيـة العراقيـة رقـم ) ١١(من المادة ) اوال (تنص الفقرة ) ١(
كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية بإختياره : "  الملغي على أنه ١٩٦٣

   " .يفقد جنسيته العراقية
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أن یكتسب العراقي جنسیة أجنبیة بالفعل سواء كانت جنسیة عربیة : الشرط الثاني 
یتھ العراقیة منعا من وقوعھ في او اجنبیة وبعكسھ لن یسمح لھ بالتخلي عن جنس

  حالة الالجنسیة ، وال یشترط ان یتم اكتساب ھذه الجنسیة االجنبیة في دولة اجنبیة 
  

كما كان ینص على ذلك قانون الجنسیة العراقي الملغي بل یمكن للعراقي ان 
   .  )١(یكتسب ھذه الجنسیة وھو في العراق 

ألجنبیة قد تم اختیارا وبإرادة أن یكون اكتساب الجنسیة ا: الشرط الثالث 
من المادة ) اوًال(الواردة في الفقرة ) یكتسب(، ویتضح ذلك من مصطلح )٢(الشخص

  . العاشرة من قانون الجنسیة العراقیة والمذكور أعاله 
أن یعلن العراقي الذي اكتسب جنسیة اجنبیة عن رغبتھ في التخلي : الشرط الرابع 

حریریة وذلك بعد اكتسابھ الجنسیة األجنبیة ویكون عن الجنسیة العراقیة بصورة ت
ذلك بطلب كتابي ، في حین كان قانون الجنسیة العراقیة الملغي یفقد الشخص 

ن االعتداد بارادتھ في ھذا جنسیتھ العراقیة بمجرد اكتسابھ جنسیة اجنبیة دو
   .)٣(الصدد
  
  
  

                          

بدر الدين عبد .د: ة المصرية أنظر في تفاصيل هذا الشرط في شرح قانون الجنسي) ١(
   .٢٣٨ ص - مصدر سابق-المنعم شوقي

 مطبعة - القانون الدولي الخاص-جابر جاد عبد الرحمن.د: ينظر بالمعنى نفسه ) ٢(
   .١٨٠ ص -١٩٤٧ -بغداد- بغداد-التفيض

  ) .١( هامش رقم – ٣ص:  انظر ماسبق )٣(
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ة فـنجد أن قوانین الجنسیة إمـا بالنسبـة لقـوانـیـن الجنسیـة العربیـة المـقـارنـ
 )٥( ، والعمانیة )٤( ، المصریة )٣( ، والسوریة )٢(، والمغربیة ) ١(واألردنـیـة 

   ، )٦(والیمنیة ،

                          

: "  على انه ١٩٥٤لسنة ) ٦(ة األردنية رقم من قانون الجنسي) ١٧(من المادة ) أ(تنص الفقرة ) ١(
يبقى االردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظاً بجنسيته االردنية مالم يتخل عنها وفقاً 

  " . الحكام هذا القانون 
لسنة  )  ١-٥٨-٢٥٠( من قانون الجنسية المغربية رقم ) ١٩(من الفصل ) اوالً (تنص الفقرة ) ٢(

 المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في - اوالً: يفقد الجنسية المغربية " : على انه ١٩٥٨
  "  . الخارج جنسية اجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية 

 على ١٩٦٩لسنة ) ٢٧٦(تنص الفقرة األولى من المادة العاشرة من قانون الجنسية السورية رقم ) ٣(
عربي السوري جنسيته اذا تجنس بجنسية اجنبية بشرط ان يكون قد صدر المرسوم يفقد ال: " انه 

بناءاً على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنه بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه 
  " . الدولة 

ال يجوز : "  على انه ١٩٧٥لسنة ) ٢٦(تنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقـم ) ٤(
لمصري ان يتجنس بجنسية اجنبية االبعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية 
واال ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع االحوال مالم يقرر مجلس الوزراء اسقاط 

  " .  من هذا القانون ١٦الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 
يحظر الجمع : "  على انه ١٩٨٣لسنة ) ٣(انون الجنسية العمانية رقم تنص المادة الثامنة من ق) ٥(

بين الجنسية العمانية واية جنسية اخرى اال بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك ، كما 
يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية الكتساب جنسية اجنبية االاذا رخص له في ذلك 

  " .أكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد الت
مع مراعاة االحوال : " على انه ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون الجنسية اليمنية رقم ) ٢٢(تنص المادة ) ٦(

 =التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقاً الحكام هذا القانون اليجوز لمن
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 ، قد جاءت بإحكام قانونیة مماثلة لحكم قانون الجنسیة العراقیة )١(والسودانیة 
 أجنبیة ولكنھا قیدت حق مواطنیھا في التخلي عن جنسیتھم الكتسابھم جنسیة

بضرورة استحصال موافقة مسبقة بذلك من الجھات المختصة ، وانفرد قانون 
الجنسیة اإلماراتیة بعدم منح من یحمل الجنسیة اإلماراتیة الحق في التخلي عنھا 
اختیارا الكتساب جنسیة أجنبیة بل أن مجرد اكتسابھ لجنسیة أجنبیة یعد سببا كافیا 

   . )٢(القانون لفقده الجنسیة اإلماراتیة بحكم 
من المادة العاشرة من قانون الجنسیة ) أوال (ویرى الباحث أن نص الفقرة 

أن النص لم یبین لنا الجھة التي : العراقیة النافذ یشوبھ النقص من جھتین ، أولھا 
یجب أن یقدم ألیھا طلب التخلي عن الجنسیة العراقیة ، واألخر أن النص لم یبین لنا 

ة العراقیة في ھذه الحالة ، ویرى الباحث أنھ كان األجدر تاریخ زوال الجنسی
  .       بالمشرع العراقي تال في ھذا النقص التشریعي 

                                                               

ة ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير واذا يحمل الجنسية اليمني=
في جنسية اجنبية على خالف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معامالً على اساس انه  دخل يمني

  " . يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه 
لسنة ) ١٩(م من المادة العاشرة من قانون الجنسية السودانية رق) أ(تنص الفقرة ) ١(

يجوز لرأس الدولة ان يقرر اسقاط الجنسية السودانية عن اي سوداني : " على انه ١٩٩٣
 قدم اقراراً بالتنازل - أ-:بالميالد من ذوي االهلية ،يكون قد بلغ سن الرشد ،اذا ثبت انه 

عن جنسيته السودانية ، على انه يجوز لرأس الدولة ان يرفض االقرار اذا كان قد قدم 
  " . ناء اي حرب يكون السودان مشتركأ فيها اث

تسقط جنسية : " من قانون الجنسية اإلماراتية على انه ) ١٥(من المادة ) ج(تنص الفقرة ) ٢(
 اذا تجنس مختاراً بجنسية دولة -ج: الدولة عن كل من يتمتع بها في الحاالت التالية 

  "  . اجنبية 
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ویرى الباحث أنھ كان األجدر بالمشرع العراقي مجاراة قوانین الجنسیة 
العربیة في وجوب تقیید ارادة الشخص في التخلي عن جنسیتھ العراقیة الكتسابھ 

 بضرورة صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، أو بمضي مدة جنسیة أجنبیة
زمنیة على تقدیم طلب التخلي عن الجنسیة العراقیة دون صدور قرار بذلك من 
السلطة المختصة ، وذلك للتوفیق بین حق الفرد في تغیر جنسیتھ وحریة الدولة في 

قي بالتزاماتھ القانونیة تنظیم جنسیتھا ومنھا فقد الجنسیة وللتأكد أیضا من وفاء العرا
  . تجاه الدولة 

من ) اوأل(   واستنادا إلى ذلك فأننا نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص الفقرة 
: بعد التعدیل على النحو األتي المادة العاشرة من قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة 

ن تحریریا یحتفظ العراقي الذي یكتسب جنسیة أجنبیة بجنسیتھ العراقیة مالم یعل(
عن تخلیھ عن الجنسیة العراقیة بطلب یقدم إلى وزیر الداخلیة وصدور قرار بذلك 

  ) . منھ أو بمضي ثالثة أشھر على تقدیم الطلب دون قرار بذلك 
  
  

  الفرع الثاني
  فقد الجنسیة العراقیة اختیارا بدخول الزوجة العراقیة في جنسیة زوجھا األجنبیة

          
من قانون ) ١٢(ت على ھذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة المادة نص              

أذا تزوجت المرأة العراقیة من غیر العراقي واكتسبت : " الجنسیة العراقیة بقولھا 
  ة ـجنسیة زوجھا فأنھا التفقد جنسیتھا العراقیة مالم تعلن تحریریا تخلیھا عن الجنسی
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یشترط لفقد المرأة لجنسیتھا العراقیة في ھذه  ، ویتضح من ذلك انھ )١(" العراقیة 
  : التالیة طالحالة ضرورة توافر الشرو

أن تكون الزوجة عند انعقاد الزواج متمتعة بالجنسیة العراقیة :  الشرط االول 
سواء كانت ھذه الجنسیة أصلیة وقد اكتسبتھا بموجب احكام المادة الثانیة او الثالثة 

 ، او كانت ھذه الجنسیة مكتسبة وقد تجنست بھا بموجب من قانون الجنسیة العراقیة
 . احكام المادة الرابعة او الخامسة او السادسة من قانون الجنسیة العراقیة 

أن یكون الزوج غیر عراقیا وقت انعقاد الزواج ویستوي في ذلك : الشرط الثاني 
   .  )٢(أن یكون الزوج عربیا أو أجنبیا 

لزواج صحیحًا ونافدًا وفق قانون االحوال الشخصیة أن یكون ا: الشرط الثالث 
 ، وذلك استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(العراقي رقم 

من القانون المدني العراقي والتي تقضي بسریان القانون العراقي على ) ١٩(
   .  )٣(الزواج اذا كان احد الزوجین عراقیًا من انعقاد الزواج 

أن تكتسب الزوجة العراقیة بأختیارھا جنسیة زوجھا االجنبیة : لرابع الشرط ا
  بصورة فعلیة بتاریخ الحق على الزواج ، حتى یمكنھا التخلي عن جنسیتھا العراقیة 

                          

لسنة ) ٤٣(من قانون الجنسيـة العراقيـة رقـم ) ١٢(من المادة ) الثانية(تنص الفقرة ) ١(
اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب : "  الملغي على انه ١٩٦٣

عراقية متى اكتسبت جنسية زوجها جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية ال
. . " ....  

احكامهما في القانون العراقي ـ الطبعة حسن الهداوي ـ الجنسية ومركز االجانب و.د) ٢(
   . ١٥٣ ـ ص ١٩٦٧الثانية ـ مطبعة االرشاد ـ بغداد ـ 

في االحوال المنصوص عليها في : " تنص الفقرة الخامسة من القانون المدني العراقي على انه ) ٣(
  " .ده هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وح



  
  
  
  
  
  
  

  فقد الجنسیة العراقیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٩٦
  

 ، ویتضح ذلك جلیًا من عبارة )١(بارادتھا منعًا من وقوعھا في حالة الالجنسیة 
من قانون الجنسیة العراقیة ) ١٢(الواردة في المادة ) واكتسبت جنسیة زوجھا(

  . المذكورة سابقًا  
ویالحظ في ھذا الصدد ان المشرع العراقي لم یتطرق إلى حالة الزوجة 
العراقیة التي ترغب في التخلي عن جنسیتھا العراقیة بارادتھا الكتسابھا جنسیة 

یتھ زوجھا االجنبیة التي اكتسبھا في تاریخ الحق على الزواج بعد تخلیھ عن جنس
العراقیة التي كان یتمتع بھا اثناء انعقاد الزواج ، كما یالحظ أن المشرع العراقي لم 
یتطرق ایضًا إلى حالة الزوجة العراقیة التي تتزوج من أجنبي أو عراقي اكتسب 
جنسیة أجنبیة بعد الزواج وتفرض علیھا جنسیة زوجھا األجنبیة ، ویرى الباحث 

  .ن االجدر بالمشرع العراقي تالفیـھأن ھذا یعد نقصًا تشریعیًا كا
أن تعلن العراقیة تحریریًا عن رغبتھا في التخلي عن الجنسیة : الشرط الخامس 

العراقیة بعد اكتسابھا جنسیة زوجھا األجنبیة ویكون ذلك بطلب كتابي ، في حین 
 كان قانون الجنسیة العراقیة الملغي یفقد المرأة جنسیتھا العراقیة بمجرد اكتسابھا

   .)٢(جنسیة زوجھا االجنبي دون االعتداد بارادتھـا في ھـذا الصدد 
  
  
  
  

                          

 الجزء االول والثاني في الجنسية والموطن - الوجيز في القانون الدولي الخاص-حسن الهداوي.د) ١(
  . ومابعدها ١٠٤ ص-١٩٦٢ - بغداد- مطبعة االرشاد-ومركز االجانب

 ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(من قانون الجنسيـة العراقيـة رقـم ) ١٢(من المادة ) الثانية(تنص الفقرة ) ٢(
اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد : " نه الملغي على ا

  " . تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها 
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امـا بالنسبـة لقوانـیـن الجنسیـة العربیـة المقارنـة فنجـد أن قوانـیـن الجـنسیـة 
  قد جاءت بأحكـام مماثلـة لحـكـم قـانون الجنسیـة )٢( ، المصریة )١( ةاألردنی

     ،)٤( ، والسوریة )٣(نیـن الجـنسیـة المغـربـیـة العـراقیـة ، فـي حیـن ذھبـت قـوا
  
  
  
  

  
                          

للمرأة االردنية التي : " تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الجنسية االردنية على انه ) ١(
زوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها االحتفاظ بجنسيتها االردنية االاذا تخلت ت

  .........."  . عنها وفقاً الحكام هذا القانون 
المصرية التي : " من قانون الجنسية المصرية على انه ) ١٢(تنص الفقرة االولى من المادة ) ٢(

الاذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، تتزوج من اجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية ا
واثبتت رغبتها هذه عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه 
الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا اعلنت رغبتهـا في ذلك خالل سنة من 

  ". تاريخ دخولها في جنسية زوجها 
يفقد الجنسية : " من قانون الجدنسية المغربية على انه ) ١٩( من الفصل ً(ثاثال(تنص الفقرة ) ٣(

 المرأة المغربية التي تتزوج من رجل اجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية –ثالثاً : المغربية 
  " . زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية 

تحتفظ المرأة العربية السورية التي : " من قانون الجنسية السورية على انه ) ١٢(تنص المادة ) ٤(
تتزوج من اجنبي بجنسيتها اال اذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية يكسبه 
اياها، واذا كان عقد الزواج باطالً وفقاً الحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً الحكام القانون 

 " .ظم لعقد الزواج فأنه تظل متمتعة بجنسيتها النا
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 ،  إلى تبني خیار فقد الزوجة لجنسیتھا )٣( ، و الیمنیة )٢(  ،  والعمانیة)١(واالماراتیة 
  الوطنیة بحكم القانون في حالة اكتسابھا لجنسیة زوجھا االجنبیة ، وسكت 

فلم یورد أي نص قانوني في ھذا قانون الجنسیة السودانیة عن معالجة ھذه المسألة 
   .  )٤(الصدد

من قانـون الجنسیة العراقیة لم تحدد الجھة التي ) ١٢(ویالحـظ أن نص المادة 
  یجب أن تقدم الیھا الزوجة طلبھا في التخلي عن جنسیتھا العراقیة ، كما لم یحدد 

 كان االجدر تاریخ زوال الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة ، ویعد ھذا نقصًا تشریعیًا
  . بالمشرع العراقي تالفیھ 

  
  

                          

تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او : " من قانون الجنسية االماراتية على انه ) ١٤(تنص المادة ) ١(
بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية اجنبية بجنسيتها وال تفقدها االا ذا دخلت في جنسية 

  " . زوجها 
المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي : "  من قانون الجنسية العمانية على انه )١١( تنص المادة )٢(

تحتفظ بجنسيتها العمانية اال اذا قدمت طلباً لوزير الداخلية بالتنازل عنها الكتساب جنسية زوجها 
وكان قانون زوجهـا يسمح بمنحها جنسيته، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقاً لنص المادة 

  " . هذا القانون الثامنة من
المرأة اليمنية التي تتزوج من : " تنص المادة العاشرة من قانون الجنسية اليمنية على انه ) ٣(

اجنبي تحتفظ بالجنسية اليمنية اال اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة 
ه ، واذا كان عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيت

  " . عقد زواج هذه المرأة باطـالً شرعاً فأنها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية 
 .١٩٩٣لسنة ) ١٩(انظر قانون الجنسية السودانية رقم ) ٤(
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ویرى الباحث أنھ كان االجدر بالمشرع العراقي تقیید جواز تخلي الزوجة 
العراقیة عن جنسیتھا العراقیة بارادتھا الكتسابھا جنسیة زوجھا األجنبیة بضرورة 
صدور قرار بذلك من السلطة المختصة أو بمضي مدة زمنیة على تقدیم طلب 

عن الجنسیة العراقیة دون صدور قرار بذلك من السلطة المختصة وذلك التخلي 
   .)١(لذات المبدرات المذكورة سابقًا 

) ١٢( واستنـادًا إلى ذلك فأننا نقتـرح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة 
اذا : ( من قانـون الجنسیـة لتصبـح الصیاغـة بعد التعدیـل على النحـو االتي 

 العراقیـة من غیـر العراقي أو من عراقي اكتسـب جنسیـة أجنبـیـة تزوجت المرأة
بعـد الزواج وفرضـت علیھـا أو اكتسـب جنسیـة زوجھا األجنبیة فأنھا التفقد 
جنسیتھا العراقیة مالم تعلن تحریریـًا تخلیھـا عن الجنسیـة العراقیـة بطلب یقدم إلى 

ثالثة أشھر على تقدیم الطلب وزیر الداخلیة وصدور قرار بذلك منھ أو بمضي 
  ) . دون صدور قرار بذلك 

  
 المطلب الثاني

  فقد الجنسیة العراقیة جبرًا على سبیل العقوبة
قد تلجأ الدولة إلى تجرید الفرد من جنسیتھ كجزاء تفرضھ السلطة المختصة 
على الفرد اذا ثبت عدم جدارتھ بحمل الجنسیة الوطنیة ، وھذا التجرید تغیب فیھ 

ة الفرد وتظھر فیھ ارادة الدولة بإعتبارھا صاحبة السلطة في تنظیم امور اراد
  .جنسیتھا 

  

                          

من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية ) اوالً(راجع ما سبق مقترحنا بتعديل الفقرة ) ١(
  .ول من المبحث االول  الفرع االول من المطلب اال–
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وتجرید الشخص من جنسیتھ یتخذ صورتین ، فأما ان یكون سحبًا للجنسیة 
وھذا یتخذ في مواجھة المتجنس فقط اذا تحققت احدى االسباب المحددة قانونًا كأن 

 یثبت اوان عن طریق الغش والتزویر یثبت ان االجنبي قد اكتسب جنسیة الدولة
تنكره للدولة بقیامھ بعمل یمس امنھا وسالمتھا ، واما ان یتخذ التجرید صورة 
اسقاط الجنسیة وھذا یتخذ في مواجھة الوطني االصیل والمتجنس على حد سواء 
اذا تحققت احدى الحاالت المحددة قانونًا والتي تدور في غالبھا حول ثبوت عدم 

   .)١(دولة او عدم جدارة الفرد لالنتماء إلى المجتمع الوطني الوالء لل
 یفقد المتجنس فقط دون ٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(وفي قانون الجنسیة العراقیة رقم 

: الوطني جنسیتھ العراقیة جبرًا علیھ وذلك على سبیل العقوبة في حالتین ، أولھما 
: دولة وسالمتھا ، واألخر اذا ثبت قیامة أو حاول القیام بعمل یعد خطرًا على أمن ال

اذا قدم معلومات خاطئة عنھ أو عن عائلتھ عند تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة 
   . )٢(العراقیة ، وفي الحالتین یجب أن یثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب درجة الثبات 

وحسنًا فعل المشرع العراقي عندما أشترط صدور حكم قضائي مكتسب 
  التین المكان سحب الجنسیة العراقیة من المتجنس لدرجة البتات یثبت أي من الح

  

                          

 القانون الدولي – فؤاد ديب. ؛ د٧٤ ص –مصدر سابق  –طلعت محمد دويدار . د)١(
  -١٩٨١ - سوريا-دمشق   مطبعة جامعة-الجزء االول في الجنسية -اص الخ
   .١٧٣ و ص١٥٥ص

ة للوزير سحب الجنسية العراقي: " من قانون الجنسية العراقية على إنه ) ١٥(تنص المادة ) ٢(
من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن 
الدولة وسالمتها ، أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب أثر صدور 

  " .حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات 
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 بدُال من أناطة ھده المسالة إلى جھة أخرى ذلك أن القضاء ھو الجھة )١(بھا 
   . )٢(الوحیدة المخولة بأثبات الوقائع وال سلطان علیھا لغیر القانون 

كما یحمد موقف المشرع العراقي في أجازتھ سحب الجنسیة العراقیة من 
من الفقرة ) أ( بھا فقط دون الوطني ویعد ذلك امتثاًال وتطبیقًا الحكام البند المتجنس

  من الدستور العراقي والتي تحظر إسقاط الجنسیة العراقیة ) ١٨(من المادة ) ثالثا(
 ، في الوقت الذي كان فیھ قانون )٣(عن العراقي بالوالدة ألي سبب من األسباب 

 الملغي یجیز سحب الجنسیة العراقیة حتى ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(الجنسیة العراقیة رقم 
   .)٤(عن العراقي بالوالدة 

                          

  .وهو ماسنبحثه الحقاً في الفرعين التاليين ) ١(
القضاة مستقلون ال سلطان عليهم : "  على أنه ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٨٨(لمادة  تنص ا)٢(

  " . في قضائهم لغير القانون وال يجوز الية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة 
اط يخطر إسق: " من الدستور العراقي على أنه ) ١٨(من المادة ) ثالثاً(من الفقرة ) أ(ينص البند ) ٣(

الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة الي سبب من االسباب ، ويحق لمن اسقطت عنه طلب 
  "  .  استعادتها ، وينظم ذلك بقانون 

للوزير سحب الجنسية العراقية : " من قانون الجنسية العراقية الملغي على انه ) ٢٠( تنص المادة )٤(
ول الخدمة العسكرية ألحدى الدول األجنبية دون اذا قبل دخ-١: عن العراقي في األحوال اآلتية 

 اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية او جهة معادية -٢.أذن سابق يصدر من وزير الدفاع 
في الخارج او قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة اجنبية او احدى الهيئات االجنبية او الدولية 

 اذا اقام في الخارج بصورة معتادة -٣.من الوزير وابى ان يتركها بالرغم من االمر الصادر اليه 
وأنضم الى هيئة اجنبية من اغراضها العمل على تقويض النظام االجتماعي او االقتصادي للدولة 

، كما نصت الفقرة االولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم " بأية وسيلة من الوسائل 
ة العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين تسقط الجنسي: "  على انه ١٩٨٠لسنة ) ٦٦٦(

  " .عدم والئه للوطن والشعب واالهداف القومية واالجتماعية العليا للثورة 
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وبناءًا على ماتقدم فأننا سنبحث أوًال فقد الجنسیة العراقیة بسحبھا من 
المتجنس بھا لصدور حكم قضائي یثبت قیامھ بعمل یعد خطرًا على أمن الدولة 

لجنسیة العراقیة بسحبھا من وسالمتھا أو محاولتھ ذلك ، ومن ثم سنبحث ثانیًا فقد ا
المتجنس بھا لصدور حكم قضائي یثبت تقدیمھ معلومات خاطئة عنھ او عن عائلتھ 

  :عند تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة العراقیة ، وذلك في الفرعین اآلتیین 
فقد الجنسیة العراقیة بسحبھا من المتجنس بھا لصدور حكم قضائي : الفرع االول 

 خطرًا على أمن الدولة وسالمتھا أو محاولتھ یثبت قیامھ بعمل یعد
  .ذلك 

فقد الجنسیة العراقیة بسحبھا من المتجنس بھا لصدور حكم قضائي : الفرع الثاني 
  یثبت عدم صحة المعلومات 
  

  الفرع االول
 فقد الجنسیة العراقیة بسحبھا من المتجنس بھا لصدور حكم قضائي یثبت قیامھ

   لة وسالمتھا أو محاولتھ ذلكبعمل یعد خطرًا على أمن الدو
من قانون الجنسیة ) ١٥(نصت على ھذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة المادة 

للوزیر سحب الجنسیة العراقیة من غیر العراقي التي اكتسبھا : " العراقیة بقولھا  
اذا ثبت قیامھ او حاول القیام بعمل یعد خطرًا على امن الدولة وسالمتھا ، 

   ، ویتضح من )١ ("أثر صدور حكم قضائي بحقھ مكتسب لدرجة البتات ...........
  

                          

: "  الملغي على أنه ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(من قانون الجنسية العراقية رقم ) ١٩(تنص المادة ) ١(
ام أو حاول القيام بعمل يعد للوزير سحب الجنسية العراقية عن االجنبي الذي اكتسبها اذا ق

  " . خطراً على أمن الدولة وسالمتها 
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ھذا النص انھ یشترط لفقد الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة ضرورة توافر الشروط 
  : التالیة  

أن یكون الشخص متجنسا بالجنسیة العراقیة سواء كان عربیًا أو : الشرط االول 
تاح الفرصة لھذا األجنبي الذي اكتسب الجنسیة أجنبیًا أمرآة أو رجل ، فالمشرع قد أ

العراقیة لیصبح مواطنًا یندمج في المجتمع ویبدي والءه وإخالصھ نحو العراق فاذا 
اتضح أن ھذا الشخص لم یكن على ھذا النحو وأخل بالثقة الممنوحة لھ فأصبح 

وذلك عنصرًا ضارًا بالدولة وسالمتھا فأنھ یجب التخلص منھ وأبعاده عن الدولة 
عن طریق سحب الجنسیة العراقیة عنھ والتي سبق وأن اكتسبھا وثبت فیما بعد أنھ 
لم یكن أھًال لھا ، فضًال عن معاقبتھ وفقًا للنصوص العقابیة الواردة في قانون 

 ، اما الوطني فال تسحب منھ الجنسیة ١٩٦٩لسنة ) ١١١(العقوبات العراقي رقم 
  )١( ١٩٦٩لسنة ) ١١١(وفقًا لقانون العقوبات رقم العراقیة في ھذه الحالة بل یعاقب 

 .  حسب االحوال٢٠٠٥لسنة ) ١٣(، او وفقًا لقانون اإلرھاب رقم 
 العراقیة عمًال یعد خطرًا ةأن یرتكب الشخص المتجنس بالجنسی: الشرط الثاني 

على أمن الدولة وسالمتھا أو یحاول القیام بذلك ، وعلى الرغم من أن المشرع لم 
 في قانون الجنسیة ھذه األعمال ولم یبین ماھیتھا وطبیعتھا اال أنھ بامكان یحدد

القاضي االستعانة في تحدید ذلك باالفعال المنصوص علیھا في قانون العقوبات 
   ، وال یشترط أن یتم أرتكاب الفعل )٢(كجرائم ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي 

                          

جابر أبراهيم الراوي ـ القانون الدولي الخاص في الجنسية وفقاً الحكام القانون العراقي .د) ١(
ماجد . د :  ، ينظر بالمعنى نفسه ١٧٠ ـ ص ١٩٧٧والمقارن ـ مطبعة دار السالم ـ بغداد ـ

وق الدولية الخاصة ـ الجزء األول ـ مطبعة االداب والعلوم دمشق الحلوان ـ الوجيز في الحق
  . ٢٤١ـ ص ١٩٦٥ـ 

من قانون العقوبات العراقي النافذ ، ) ٢٢٢ـ ١٥٦( أنظر على سبيل المثال المواد القانونية )٢(
   . ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(وكذلك قانون االرهاب  رقم 
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كون ذلك خارج البالد ، كما یستوي أن أو محاولة ذلك داخل العراق بل یمكن أن ی
   . )١(یكون ارتكاب المتجنس للفعل أو محاولتھ لذلك لوحده أو بالمشاركة مع أخرین 

یجـب ان یثبـت بحكـم قضائـي مكتسب لدرجة البتـات ارتكـاب : الشرط الثالث 
الشخص المتجنس بالجنسیـة العراقیـة عمًال یعد خطرًا على أمن الدولة وسالمتھا 
أو محاولتھ القیـام بذلك ، فالقضاء ھو الجھة الوحیدة المخولة سلطة تقدیر فیما اذا 
كان العمل الذي قام بھ المتجنس أو حاول القیـام بـھ یعد خطرًا عـلـى أمـن الدولة 

 ، ولم یكن قانون الجنسیة العراقیة الملغي ینص على ھذا الشرط بل )٢(وسالمتھا 
زیر الداخلیة الذي كان یقدر ارتكاب ھذه االفعال من كانت ھذه السلطة ممنوحة لو

  .)٣(عدمھا بناءًا على المعلومات االمنیة في ھذا الصدد 
أن یقرر وزیر الداخلیة سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بھا : رابع لالشرط ا

بعد صدور حكم قضائي مكتسب درجة البتات یثبت قیامھ بعمل یعد خطرًا على 
المتھا ، وسلطة الوزیر في ھذه الحالة سلطة جوازیة فیجوز لھ على أمن الدولة وس

  عدم سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس م من صدور الحكم القضائي أن یقدرالرغ
  
  
  
  

                          

انون الدولي الخاص ـ الجزء األول ـ حسن محمد الهداوي ـ الق.غالب علي الداووي و د. د)١(
   .  ١١٠ص ١٩٨٨الطبعة األولى ـ بغداد ـ 

   .١٩٢ ص – مصدر سابق -احمد قسمت الجداوي.د:  ينظر بالمعنى نفسه )٢(
للوزير : "  الملغي على أنه ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(من قانون الجنسية العراقية رقم ) ١٩( تنص المادة )٣(

نبي الذي اكتسبها اذا قام أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على سحب الجنسية العراقية عن االج
 " . أمن الدولة وسالمتها 
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 الوزیر سحب الجنسیة العراقیـة عن المتجنـس بھا في ھذه الحالة َرقّربھا ، اما اذ 
  . )١ (الوزیرفأنھ یفقدھا اعتبارًا من تاریخ صدور قرار 

نـة فقـد انقسمـت إلـى امـا بالنسبـة لمـوقـف قوانیـن الجنسیـة العربیـة المقار
 في حالة جوازیا بھااولھمـا جعل سحب الجنسیـة الوطنیـة عن المتجنـس : اتجاھیـن

ثبوت قیامـھ بعمـل یمس امـن الدولـة وسالمتھا وھو ماتبناه قانون الجنسیة 
    ، )٢(االردنیـة والیمنیة ، اذ اجاز قانون الجنسیة المغربیة المصریـة والمغربیـة و

 للسلطـات المختصـة سحب الجنسیـة عن المتجنس )٤(والیمنیـة، )٣(والمصریـة 
  بھا خالل مـدة معینـة من تاریـخ تجنسـھ اذا ثبت قیامـھ بعمل یمس امـن الدولـة 

                          

 مصدر سابق ـ -حسن الهداوي ـ الجنسية ومركز االجانب وأحكامهما في القانون العراقي. د)١(
  .  ومابعدها ١٧١ص 

كل شخص اكتسب : " ه من قانون الجنسية المغربية على ان) ٢٢(من المادة ) اوالً( تنص الفقرة )٢(
عمل يعد جناية او :  اذا صدر عليه حكم من أجل -اوالً: الجنسية المغربية يمكن ان يجرد منها 

اليتم التجريد من الجنسية المغربية من اجل .....جنحة تمس بسالمة الدولة الداخلية او الخارجية
 داخل أجل عشر سنوات من تاريخ المؤاخذة بأحد االفعال المذكورة أعاله ، اال اذا وقـع القيام به

  " .اكتساب هذه الجنسية  
يجوز : " من قانون الجنسية المصرية على انه ) ١٥(ينص البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة ) ٣(

بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بالتجنس او 
التالية الكتسابه اياها ، وذلك في أية حالة من الحاالت  بالزواج وذلك خالل السنوات الخمس 

"  اذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج -٢: اآلتية 
.  

يجوز بقرار جمهوري : " من قانون الجنسية اليمنية على انه ) ١٨(من المادة ) د( تنص الفقرة )٤(
 =  حب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خالل الخمس السنواتبناءاً على عرض الوزير س
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سحب  )٢( ، والسوریـة )١(وسالمتھا ، بینمـا اجاز قانـون الجنسیـة االردنیـة 
الجنسیة عن المتجنـس بھا فـي اي وقت اذا ثـبت قیامـھ بعمل یمس امن الدولة 
وسالمتھـا ، اما االتجاه االخـر فقد جعل سحب الجنسیـة الوطنیـة عن المتجنـس بھا 
وجوبیـا في اي وقت یثبـت قیامـھ بعمل یمس امن الدولـة وسالمتھـا وھو ماتبناه 

   ،)٣(سیة االماراتیة قانون الجن
 ، وانفرد قانون الجنسیة السودانیة بعدم ایراد اي نص قانوني )٤( والعمانیة 

  .یعالج ھذه المسالة 

                                                               

 اذا توافرت الدالئل لدى الجهات -د: لهذا االكتساب متى توافرت حالة من الحاالت االتية  التالية=
  " .المختصة على قيامه او محاولة القيام بأي عمل يعد خطراً على أمن الدولة وسالمة الوطن 

لمجلس الوزراء : " من قانون الجنسية االردنية على انه ) ١٩( من المادة  تنص الفقرة االولى)١(
 اذا أتى أو حاول -١:بموافقة جاللة الملك ان يلغي اي شهـادة تجنـس منحت الي شخص 

  " .عمالً يعد خطراً على أمن الدولة وسالمتها 
يجوز ان يجرد : " من قانون الجنسية السورية على انه ) ٢١(من المادة ) و( تنص الفقرة )٢(

 اذا كان -و: المواطن من الجنسية بمرسوم بناءاً على اقتراح معلل من الوزير في الحاالت التالية 
وأثبت التحقيق إن هذا التجريد هو في مصلحة أمن ) ٦(قبوله في الجنسية بناءاً على احكام المادة 

  " .البالد وسالمتها 
تسحب الجنسية : " ن قانون الجنسية  االماراتية على انه م) ١٦(تنص الفقرة االولى من المادة ) ٣(

 اذا أتى عمـالً يعد خطراً على أمن الدولة وسالمتها أو -١: عن المتجنس في الحاالت التاليـة 
  " .شرع في ذلك 

يجرد من : " من قانون الجنسية العمانية على انه ) ١٣( تنص الفقرة الخامسة من المادة )٤(
 = كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق-٥:  بمرسوم سلطاني الجنسية العمانية
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ویجد الباحـث ان موقـف المشرع المصري والمغربـي محل نظر، اذا اجاز 
المشرعـان سحب الجنسیـة عن المتجنـس بھا خالل مـدة معینـة من تاریـخ التجنـس 

ثبت قیامـھ بعمل یمس امن الدولة وسالمتھا ، فارتكاب مثل ھذا الفعل من قبل اذا 
المتجنس یعبر عن عدم اخالصھ ووالئھ للدولة مما یجعلھ غیر جدیر بالثقة التي 

  .   اوالھا لھ المشرع الوطني وان مضت على تجنسھ مدة طویلة
من قانون ) ١٥(الوارد في المادة ) غیر العراقي(ویرى الباحث أن مصطلح 

الجنسیة العراقیة تعد محل نظر وكان االجدر بالمشرع العراقي عدم استعمال مثل 
ھكذا مصطلح للتعبیر عن المتجنس بالجنسیة العراقیة طالما أنھ یعد عراقیًا بعد 

  . تاریخ التجنس وقبل صدور قرار الوزیر بسحب الجنسیة عنھ 
اغة الفتقارھا إلى الصیاغة كما یبدو لنا أن ھذه المادة تحتاج إلى أعادة صی

  . اللغویة والمنطقیة المتسلسلة 
واخیرًا فأن ھذه المادة لم تبین لنا تاریخ زوال الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة 

  . وھو مایعد نقصًا تشریعیًا كان االجدر بالمشرع العراقي تال فیھ 
) ١٥(لمادة واستنادًا إلى ذلك فأننا نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص ا

للوزیر : اوًال: ( من قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو األتي 
سحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بھا أثر صدور حكم قضائي بحقھ مكتسب 
لدرجة البتات یثبت قیامھ أو محاولتھ القیام بعمل یعد خطرًا على أمن الدولة 

  ) . قرار الوزیر بسحب الجنسیة عنھ وسالمتھا ویفقدھا من تاریخ صدور
  

  

                                                               

التجنس ويحكم عليه في احدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت أنه ينتمي إلى =
  " .جماعة او حزب او تنظيم قام بالتآمر أو األعتداء على أمن السلطنة 
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  لفرع الثانيا
فقد الجنسیة العراقیة بسحبھا من المتجنس بھا لصدور حكم قضائي یثبت 

  عدم صحة المعلومات 
من قانون الجنسیة ) ١٥(نصت على ھذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة المادة 

ر العراقي التي اكتسبھا للوزیر سحب الجنسیة العراقیة من غی: " العراقیة بقولھا 
قدم معلومات خاطئة عنھ او عن عائلتھ عند تقدیم الطلب اثر صدور .............اذا

 ، ویتضح من ھذا النص انھ یشترط )١(" حكم قضائي بحقھ مكتسب درجة البتات 
  : لفقد الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالیة 

الشخص متجنسا بالجنسیة العراقیة ، فالمتجنس ھو الذي ان یكون : الشرط االول 
سیقدم بناءا على طلب السلطات المختصة معلومات معینة عنھ او عن عائلتھ عند 
تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة العراقیة وھذه المعلومات قد تكون خاطئة او قد یقدم 

ون وجھ حق المتجنس وثائق ومستندات مزورة لغرض اكتساب الجنسیة العراقیة بد
   .)٢ (،اما الوطني فانھ بمامن من سحب الجنسیة العراقیة عنھ في ھذه الحالة

ان یقدم الشخص معلومات خاطئة عنھ او عن عائلتھ عند تقدیمھ : الشرط الثاني 
   المتجنس باالقامة لم تتوافر لھ المدة ان اوطلب اكتساب الجنسیة العراقیة ، 

  
  
  

                          

 الملغي على هذه الحالة لفقد الجنسية ١٩٦٣لسنة ) ٤٣( لم ينص قانون الجنسية العراقية رقم )١(
انظر : العراقية ومع ذلك تناوله الفقه بالدراسة والبحث بأعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل 

   .١٧٨ ص– مصدر سابق –جابر ابراهيم الراوي .د
" للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها "  ويبدو ذلك جلياً من عبارة )٢(

 .من قانون الجنسية العراقية النافذ ) ١٥(والواردة في المادة 
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من الممكن ایضًا ان تتحایل االجنبیة على القانون المطلوبة الكتساب الجنسیة ،و
   .)١ (فتعقد زواجًا صوریًا من احد الوطنیین بقصد الحصول على الجنسیة الوطنیة

ان یثبت خطا ھذه المعلومات التي قدمھا المتجنس بالجنسیة : الشرط الثالث 
المخولة العراقیة بحكم قضائي مكتسب لدرجة البتات ، فالقضاء ھو الجھة الوحیدة 

سلطة تقدیر المعلومات المقدمة من المتجنس وقت تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة 
العراقیة وفیما اذا كانت ھذه المعلومات خاطئة من عدمھ ، كما یجب ان تكون ھذه 
المعلومات الخاطئة ھي االساس في اكتساب المتجنس للجنسیة العراقیة اما اذا لم 

   .)٢(ھا تكن كذلك فال جدوى من اثبات خطإ
ان یقرر وزیر الداخلیة سحب الجنسیة العراقیة ، فاذا ثبت بحكم : الشرط الرابع 

قضائي مكتسب لدرجة البتات ان االجنبي قد اكتسب الجنسیة العراقیة على اساس 
تقدیمھ معلومات وبیانات ووقائع خاطئة عند تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة العراقیة 

العراقیة منھ ، وسلطة الوزیر في ھذا الصدد كان للوزیر ان یسحب الجنسیة 
جوازیة ، اذ یجوز لھ على الرغم من صدور الحكم القضائي ان یقرر عدم سحب 

   .)٣(الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة 
واساس سحب الجنسیة الوطنیة في ھذه الحالة ھو اكتسابھا من قبل المتجنس 

  وافر شروط اكتسابھا وھو بھا على اساس وقائع وبیانات خاطئة ، اي عدم ت
                          

 – مصر – دروس في القانون الدولي الخاص –هشام علي صادق .د:  ينظر بالمعنى نفسه )١(
   .٢٠٢ ص – ٢٠٠٤

والواردة في " اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب درجة البتات "  ويبدو ذلك جلياً من عبارة )٢(
  . قانون الجنسية العراقية النافذ من) ١٥(المادة 

من قانون ) ١٥(والواردة في المادة " للوزير سحب الجنسية العراقية "  ويبدو ذلك جلياً من عبارة )٣(
 .الجنسية العراقية النافذ 

  .٢٠٢ ص – مصدر سابق –هشام علي صادق .د:  ينظر بالمعنى نفسه )٤(
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مایستوجب سحبھا ممن اكتسبھا في ھذه الحالة الن منحھا كان قد بني على اساس 
   . )١(غیر صحیح 

أما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیة العربیة المقارنة فقد انقسمت إلى اتجاھین ، 
لھا  في حال اكتسابھ جوازیًا بھاأولھما جعل سحب الجنسیة الوطنیة عن المتجنس 

، وھـو ماتبناه قانون الجنسیة المصریة والیمنیة واألردنیة  )٢(  والتزویـرشبالغ
 للسلطات المختصة )٣(والمغربیة والسودانیة ، إذ أجاز قانون الجنسیـة المصریة 

سحب الجنسیة عن المتجنس بھا خالل مدة معینـة من تاریخ تجنسھ بھا إذا ثبت 
   ،)٤(ما أجاز قانون الجنسیة األردنیة اكتسابھ لھا بالغش والتزویر ، بین

  
   
  
  
  
  
  

                          

  . ومابعدها ٣٢٦  ص -   مصدر سابق – شمس الدين الوكيل.د:  ينظر بالمعنى نفسه )١(
يجوز بقرار مسبب : " من قانون الجنسية المصرية على انه ) ١٥(تنص الفقرة األولى من المادة  )٢(

من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش او بناءاً على اقوال 
 ."لعشرة التاية الكتسابه اياها كاذبة خالل السنوات ا

لمجلس الوزراء : " من قانون الجنسية األردنية على انه ) ١٩(تنص الفقرة الثانية من المادة ) ٣(
 اذا ظهر تزوير في -٢: بموافقة جاللة الملك ان يلغي اي شهادة تجنس منحت ألي شخص 

 ."ة البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية االردني
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 سحب الجنسیة عن المتجنس بھا في أي )٣( ، والسودانیة )٢( ، والیمنیة )١(والمغربیة 
وقت إذا ثبت اكتسابھ لھا بالغش والتزویر ، أما االتجاه اآلخر فقد جعل سحب 

  تسبھا بالغش الجنسیة الوطنیة عن المتجنس بھا وجوبیًا في أي وقت یثبت انھ اك
  
  
  
  
  
  
  

                          

اذا أدلى االجنبي عن قصد : " من قانون الجنسية المغربية ) ١٤(تنص الفقرة الثانية من الفصل ) ١(
بتصريح مزيف او استظهر بورقة تتضمن ادعاءا كاذبا او مخطئا او استعمل وسائل تدليس 
 للحصول على التجنيس ، فيجوز الغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على انه يجوز

للمعني باألمر الواجب اعالمه قانونياً ان يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثالثة أشهر ابتداء من 
 " .اليوم الذي يطلب منه فيه االدالء بذلك 

يجوز بقرار جمهوري بناءاً على : " من قانون الجنسية اليمنية ) ١٨(المادة ) ج(تنص الفقرة  )٢(
: متى توافرت حالة من الحاالت اآلتية ...... بها عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتس

 اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناءاً على أقوال أو وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون -ج
  " .سحـب الجنسية المذكورة في أي وقت متى ثبت ذلك 

 -١: " دانية على انه من قانون الجنسية السو) ١١(من الفقرة األولى من المادة ) أ( ينص البند )٣(
 -أ: يجوز لرأس الدولة ان يقرر سحب الجنسية السودانية من اي سوداني بالتجنس اذا ثبت انه 

قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش او بتقديم بيانات كاذبة او بأخفاء 
 " .أية واقعة مادية 
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   . )٣( ،والعمانیة )٢ ( ، واإلماراتیة)١(والتزویر وھو ما تبناه قانون الجنسیة السوریة 
 في انتقاده لموقف )٤(والحقیقة ان الباحث یؤید ما ذھب البھ جانب من الفقھ 

المشرع المصري والیمني والمتمثل بجواز سحب الجنسیة عن المتجنس بھا خالل 
ن تاریخ اكتسابھ لھا اذا ثبت انھ اكتسبھا بالغش والتزویر ، فالمشرعین مدة معینة م

اعاله یقران في ھذه الحالة بالجنسیة الوطنیة للمتجنس بھا على الرغم من انھ قد 
اكتسبھا عن طریق الغش او التزویر وذلك في حالة مضي مدة معینة على اكتسابھ 

تباع طرق الغش والتزویر في لھا وھو االمر الذي یسمح ویشجع االجانب على ا
اكتساب الجنسیة الوطنیة على امل عدم ثبوت الغش او ثبوتھ بعد مضي المدة 
المقررة ، فالمشرعان یقران بشرعیة وضع غیر قانوني لمجرد مضي مدة زمنیة 
معینة علیھ وھو امر غیر مقبول قانونًا ذلك ان الباطل ھو شيء من العدم وال تلحقھ 

  .ویعد باطًال ایضًا كل مایترتب علیھ من آثاراالجازة بالتقادم 
والحقیقة اننا نتفق مع الفقھ الذي یدعو إلى ضرورة ان یكون سحب الجنسیة 
  في ھذه الحالة وجوبیًا ، بل وان یتجرد المتجنس من الجنسیة بأثر رجعي ذلك إنھ لم 

                          

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من : " ة على انه من قانون الجنسية السوري) ٢٠( تنص المادة )١(
  " .ثبت اكتسابه اياها بناء على بيان كاذب او بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية 

تسحب الجنسية عن : " من قانون الجنسية االماراتية على انه ) ١٦( تنص الفقرة الثالثة من المادة )٢(
 اذا ظهر تزوير او احتيال او غش في البيانات التي استند اليها -٣ : المتجنس في الحاالت التالية

  " . في منحه الجنسية 
يجرد من الجنسية : " من قانون الجنسية العمانية على انه ) ١٣( تنص الفقرة االولى من المادة )٣(

ن  كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيا-١: العماني بمرسوم سلطاني 
  " .كاذب او بطريق الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعاً له 

 احكام –عكاشة عبد العال . ؛ د٢٣٦  ص -  مصدر سابق - سامية راشد .فؤاد رياض و د.د) ٤(
   .٢٤٩ ص – ١٩٩٣ – االسكندرية – دار الجامعة الجديدة –الجنسية المصرية 
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الغش یكن تتوافر في جانبھ شروط التجنس منذ تاریخ تجنسھ بل اكتسبھ عن طریق 
والمعلومات الخاطئة ومن ثم یجب سحب الجنسیة من المتجنس بھا وإزالة جمیع 

   .)١(اآلثار القانونیة المترتبة على ھذا التجنس غیر القانوني منذ البدایة 
وبناءًا على ماتقدم فأننا ندعو المشرع العراقي إلى إفراد حكم خاص لسحب 

 تقدیمھ معلومات خاطئة عنھ أو عن الجنسیة العراقیة من المتجنس بھا بناءًا على
عائلتھ وقت تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة العراقیة ، وضرورة أن یكون سحب 

  .الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة وجوبیًا ولیس جوازیًا 
) ١٥(واستنادًا إلى ذلك فإننا نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة 

ة ثانیة إلیھا لتكون الصیاغة بعد ضافة فقرمن قانون الجنسیة العراقیة وذلك بإ
تسحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بھا اثر : ثانیًا : " التعدیل على النحو اآلتي 

صدور حكم قضائي مكتسب لدرجة البتات یثبت تقدیمھ معلومات خاطئة عنھ أو 
عن عائلتھ عند تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة ویفقدھا بأثر رجعي من تاریخ 

  " .  نس التج
  المبحث الثاني

  اآلثار القانونیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة
یترتب على فقد الجنسیة العراقیة آثار قانونیة یمكن ردھا إلى قسمین ، فأما أن 
تكون آثارًا قانونیة فردیة تقتصر وتتعلق بذات الشخص الذي فقد الجنسیة العراقیة 

  . للغیر تمتد إلى من یتبعھ في نطاق اسرتھ  تكون آثارًا قانونیة متعدیةان او
وبناءًا على ذلك فإننا سنبحث اوًال اآلثار الفردیة المترتبة على فقد الجنسیة 
العراقیة ، ثم سنبحث ثانیًا اآلثار القانونیة المتعدیة للغیر المترتبة على ذلك ، وذلك 

  : في المطلبین االتیین 
                          

  الوجيز -سامية راشد .فؤاد رياض و د. ؛ د٣٢٧  ص –  مصدر سابق–شمس الدين الوكيل . د)١(
  .٢٣٧  ص - ١٩٧١ - مصر–  دار النهضة العربية -في القانون الدولي الخاص 
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  .فردیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة اآلثار القانونیة ال: المطلب االول 
اآلثار القانونیة المتعدیة للغیر المترتبة على فقد الجنسیة : المطلب الثاني 

  .العراقیة 
  المطلب االول

  اآلثار القانونیة الفردیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة 
ات الشخص یترتب على فقد الجنسیة الوطنیة آثار قانونیة فردیة تتعلق بذ

وتتمثل في عده أجنبیا عن الدولة ومن ثم یطبق في شأنھ مایطبق على األجنبي من 
أحكام خاصة بالدخول واإلقامة والخروج من إقلیم الدولة والیعترف لھ بالحقوق إال 
بالقدر الذي یسمح بھ لألجانب وال یلتزم بااللتزامات الملقاة على عاتق الوطنیین 

جنسیة الوطنیة ، كما یرقن قیده من سجل األحوال المدنیة وحدھم من تاریخ فقده لل
   . )١(كونھ أجنبي عن البالد 

وإذا قام الشخص الذي فقد الجنسیة العراقیة بعد صیرورتھ أجنبیا بعمل من شأنھ     
اإلخالل باألمن والنظام جاز لوزیر الداخلیة إصدار قراره بإبعاده عن العراق بعد 

ق وذلك ة مختصة یتضمن االیصاء بإبعاده عن العراصدور حكم نھائي من محكم
   .)٢( ١٩٧٨لسنة ) ١١٨(قامة األجانب رقم من قانون إ)١٩(استنادًا إلى المادة 

كما یجوز لوزیر الداخلیة ان یصدر قراره بإبعاد الشخص الذي فقد جنسیتھ 
ل مدة العراقیـة وأصبح اجنبیًا اذا ثبت عدم إمكانیتھ المالیة للعیش في العراق خال

بقائھ فیھ ، او اذا ثبت وجود سبب یمنع من إقامتھ فـي العراق ویتعلق بالصحة 
  العامـة او األمن او اآلداب العامة او االقتصاد القومي ، او اذا ثبت بأنھ محكوم 

                          

  . ومابعدها ١٨٧  ص - مصدر سابق –فؤاد ديب . د)١(
للوزير او من يخوله ان يقرر : " من قانون اقامة االجانب العراقي على انه ) ١٩( تنص المادة )٢(

بعاد االجنبي الذي صدر عليه حكم نهائي من محكمة مختصة يتضمن االيصاء بابعاده من ا
  " .اراضي الجمهورية العراقية 
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 او تسلیمھ لدولة تطلبھ اما )١(علیھ خارج العراق بجریمـة یجوز تسلیمـھ من اجلھا 
 لتنفیـذ حكم سبـق وان صدر بحقھ وذلك تكبھا اولمحاكمتھ على جریمة ار

   .)٢(من قانون إقامة األجانب ) ١٥(استنادًا إلى المادة 
 ھذا األجنبي من االلتزامات والواجبات المترتبة بذمتھ قبل فقده أوال یبر

للجنسیة العراقیة كالضرائب والدیون العامة والخاصة إال بعد سدادھا وذلك استنادًا 
ال یبرأ : " من قانون الجنسیة العراقیة والتي تنص على انھ ) ١٦(لمادة إلى أحكام ا

العراقي الذي تزول عنھ جنسیتھ العراقیة من االلتزامات المالیة المترتبة علیھ قبل 
 ، وقد اخذ بھذا الموقف األخیر قانونا الجنسیة )٣(" زوال الجنسیة العراقیة 

   ، )٤(األردنیة

                          

للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد اي : " من قانون اقامة االجانب العراقي على انه ) ١٥(تنص المادة  )١(
بت انه لم يكن مستوفياً بعض الشروط الواردة في اجنبي يقيم في الجمهورية العراقية بصورة مشروعة اذا ث

يجب توافر الشروط : " ، وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على انه " المادة الخامسة من هذا القانون 
 ان يقدم إلى الممثلية العراقي في الخارج ما يثبت امكانياته المالية للمعيشة -١: التالية في طلب السمة 

اراضي الجمهورية العراقية لسبب   عدم وجود مانع من دخوله-٢.  في الجمهورية العراقية خالل مدة بقائه
 ان اليكون متهماً او محكوماً -٣. يتعلق بالصحة العامة او االمن او االداب العامة او االقتصاد القومي 

ه من الجمهورية  ان اليكون قد صدر امر بابعاد-٤. عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها 
  " .العراقي 

   .١٩٣٧لسنة ) ٢٣( وذيله قانون رقم ١٩٢٣لسنة ) ٢١( انظر قانون اعادة المجرمين رقم )٢(
اليبرأ العراقي الذي تزول عنه : " من قانون الجنسية العراقية الملغي على انه ) ٢١( تنص المادة )٣(

 " يه قبل زوال الجنسية العراقية  من الواجبات أو االلتزامات المترتبة علةجنسيته العراقي
االردني الذي يفقد الجنسية االردنية : " من قانون الجنسية االردنية على انه ) ٢٠(  تنص المادة )٤(

اليبرأ بذلك مما يترتـب عليـه من الواجبات الناشئة على اي عمل من االعمال التي أتى بها قبل 
  " . فقده الجنسية االردنية 
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  .  قوانین الجنسیة العربیة المقارنة  دون باقي)١(والسودانیة 
من قانون الجنسیة العراقیة قد ) ١٦(ویالحظ ان المشرع العراقي في المادة 

اقتصر على عدم براءة العراقي الذي یفقد جنسیتھ العراقیة من االلتزامات المالیة 
فقط دون غیرھا وھو مایعني بمفھوم المخالفة انھ سیبرأ من الواجبات وااللتزامات 

  .األخرى كواجب الخدمة العسكریة 
وبتصورنا فأنھ كان األجدر بالمشرع العراقي عدم إبراء العراقي الذي فقد 
جنسیتھ العراقیة من جمیع الواجبات وااللتزامات المالیة وغیر المالیة والتي ترتبت 

  .بذمتھ قبل فقده للجنسیة العراقیة 
) ١٦(قي تعدیل نص المادة واستنادا الى ذلك فاننا نقترح على المشرع العرا

ال : " من قانون الجنسیة العراقیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو اآلتي 
یبرأ العراقي الذي تزول عنھ جنسیتھ العراقیة من االلتزامات المترتبة علیھ قبل 

  " . زوال الجنسیة العراقیة 
  

  المطلب الثاني
   على فقد الجنسیة العراقیة اآلثار القانونیة المتعدیة للغیر المترتبة

یترتب على فقد الجنسیة العراقیة آثار قانونیة متعدیة للغیر تتعلق بزوجة فاقد 
 االجنسیة العراقیة أو بزوج فاقدة الجنسیة العراقیة وكذلك باألوالد سواء كانو

قاصرین ام بالغین لسن الرشد ، وبناءًا على ذلك فاننا سنبحث كل منھا في فرع 
  :ك على النحو اآلتي مستقل وذل

                          

اليترتب على اسقاط الجنسية : " من قانون الجنسية السودانية على انه ) ١٤( تنص المادة )١(
السودانية او سحبها اعفاء من سقطت عنه او سحبت منه من اي التزام او واجب فيما يتعلق باي 

  " . جنسية البل ان تسقط عنه او تسحب منه تلك فعل او شيء قام به او اغفل القيام به ق



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١١٧
  

  .اآلثار القانونیة المتعلقة بالزوجة او الزوج : الفرع االول 
  .اآلثار القانونیة المتعلقة باالوالد  : الفرع الثاني 

  
  الفرع االول

  اآلثار القانونیة المتعلقة بالزوجة او الزوج 
راقیة یرى الفقھ ان جنسیة الزوجة العراقیة ال تتأثر بفقد زوجھا لجنسیتھ الع

سواء كان ھذا الفقد بارادتھ بالتخلي عن الجنسیة العراقیة او جبرًا علیھ على سبیل 
العقوبة ذلك ان الزوجة كاملة االھلیة ولھا من الحقوق ما للرجل ، واستنادا الى مبدأ 

   .)١ (استقالل الجنسیة في داخل العائلة
 تأثـر جنسیة الزوجة بـفـقـد اما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیة العربیـة المقارنة من 

   ،)٣(،والمصریة)٢(الجنسیة االماراتیة لجنسیتھ الوطنیة ،نجد ان قانون زوجھا
                          

حسن محمد .غالب علي الداودي و د. د– ١٨٠ ص - مصدر سابق-لراويجابر ابراهيم ا. د)١(
   .١٢٠  ص -  مصدر سابق -الهداوي

تسحب الجنسية عن المتجنس في : " من قانون الجنسية االماراتية على انه ) ١٦(تنص المادة ) ٢(
  اذا-٢. اذا اتى عمالً خطراً على امن الدولة وسالمتها او شرع في ذلك-١: الحاالت التالية 

 اذا ظهر تزوير او احتيال او غش في البيانات التي استند -٣.تكرر الحكم عليه بجرائم مشينه
 اذا اقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على اربع -٤.منحه الجنسية اليها في
  " .واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبه بالتبعية عن زوجته واوالده القصر . سنوات

يترتب على سحب : " من قانون الجنسية المصرية على انه ) ١٧( تنص الفقرة االولى من المادة )٣(
زوالها عن صاحبها وحده ، على انه ) ١٥(الجنسية في االحوال المنصوص عليها في المادة 

يجوز ان يتضمن قرار السحب سحبه كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم او 
يجوز بقرار مسبب من مجلس : "من القانون ذاته على انه ) ١٥(، وتنص المادة " بعضهم 

 =الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش او بناءاً على اقوال كاذبة
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 قد اجازوا سحب الجنسیة الوطنیة عن الزوجة المتجنسة بھا تبعًا )١(والیمنیة 
لزوجھا المتجنس بھا ایضًا في حالة سحبھا من ھذا االخیر ، اما قانون الجنسیة 

 فانھما اجازا ان یكون قرار سحب الجنسیة الوطنیة عن )٣(، والسوریة ) ٢(المغربیة 
المتجنس بھا شامًال لزوجتھ ایضًا دون االشارة إلى وجوب اكتسابھا للجنسیة 
الوطنیة تبعًا لزوجھا المتجنس بھا ایضًا ، ولم یورد قانونا الجنسیة االردنیة 

  .والسودانیة اي نص قانوني في ھذا الصدد 
لباحث ان قوانین الجنسیة العربیة المقارنة قد اخذت الزوجة بجریرة ویرى ا

الزوج فأجازت سحب الجنسیة الوطنیة عن الزوجة اذا كانت قد اكتسبتھا تبعًا 
  للزوج في بعض التشریعات ودون اشتراط ذلك في تشریعات اخرى ، فاذا كانت 

                                                               

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس او . التالية الكتسابه اياها   خالل السنوات العشرة=
السنوات الخمس التالية الكتسابه اياها ، وذلك في اية حالة من الحاالت االتية  خاللبالزواج وذلك 

 -٢. اذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف-١: 
اذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج او من جهة 

 اذا كان قد انقطع عن االقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك االنقطاع بال -٣.الداخل
 .قبله وزير الداخلية عذر ي

يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن : " من قانون الجنسية اليمنية على انه ) ٢١( تنص المادة )١(
على زوالها ايضاً عمن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده اال اذا نص السحب 

 " .يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية 
يمكن تمديد التجريد : " من قانون الجنسية المغربية على انه ) ٢٤( تنص الفقرة االولى من الفصل )٢(

من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني باالمر واوالده القاصرين على شرط ان يكون 
  " .تفظين بالجنسية االجنبية هؤالء من اصل اجنبي ومح

يترتب على تجريد الشخص من : " من قانون الجنسية السورية على انه ) ٢٣( تنص المادة )٣(
 " .الجنسية سقوطها عنه وحده مالم ينص على خالف ذلك صراحةً 
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وعدم سریانھا في حق القواعد العامة في القانون الجنائي تقضي بشخصیة العقوبة 
الغیر فان سحب الجنسیة الوطنیة من الزوجة تبعًا لسحبھا من زوجھا یعد أمرًا غیر 
مقبوًال وغیر منطقیًا لعدم ارتكابھا ما یبرر سحب الجنسیة عنھا ، كما یعد ذلك 
بتصورنا تجاوزًا من قبل المشرع على حق الزوجة في جنسیتھا واالحتفاظ بھا كما 

  .ول العامة في مادة الجنسیة تقضي بذلك األص
وفي ھذا الصدد فإننا نشید بموقف المشرع العراقي في قانون الجنسیة 

 والذي لم یجیز سحب الجنسیة العراقیة عن ٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(العراقیة الجدید رقم 
الزوجة المتجنسة بھا تبعًا لسحبھ عن زوجھا المتجنس بھا أیضا وذلك احترامًا 

ییزًا لھا عن زوجھا وعدم مؤاخذتھا بأفعال زوجھا المتمثلة لحقھا في جنسیتھا وتم
بالتخلي عن الجنسیة العراقیة او ثبوت قیامھ او محاولتھ القیام بعمل یمس امن 

  . الدولة وسالمتھا 
لسنة ) ٢٦(ویرى الباحث انھ في ظل قانون الجنسیة العراقیة الجدید رقم 

لزوج اآلخر لجنسیتھ العراقیة  فان جنسیة الزوجة او الزوج تتأثر بفقد ا٢٠٠٦
وذلك في حالة ما اذا ثبت ان اكتساب الزوجة او الزوج للجنسیة العراقیة كان تبعًا 
الكتسابھا من قبل الزوج اآلخر بالغش او التزویر ، اذ تفقد الزوجة او الزوج 
الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة كأثر لفقد الزوج اآلخر لجنسیتھ العراقیة ، ویشترط 

  :لذلك وجوب توافر الشروط التالیة 
ان یكون احد الزوجین متجنسًا بالجنسیة العراقیة سواء كان تجنسھ : الشرط األول 

قبل انعقاد الزواج او في تاریخ الحق علیھ ، ویجب ان یكون التجنس وفقًا  ألحكام 
  .المادة الرابعة او الخامسة او السادسة حصرًا من قانون الجنسیة العراقیة 

 الحق على خان یكتسب الزوج اآلخر الجنسیة العراقیة في تاری: لشرط الثاني ا
الزواج وذلك تبعًا الكتساب الزوج األول للجنسیة العراقیة وذلك اما وفقًا ألحكام 

  المادة السابعة من قانون الجنسیة العراقیة بالنسبة لتجنس الزوج بالجنسیة العراقیة 



  
  
  
  
  
  
  

  فقد الجنسیة العراقیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٢٠
  
  

من ) ١١( ، أو وفقًا ألحكام المادة )١ ( بالجنسیة العراقیةتبعًا لزوجتھ المتجنسة مسبقًا
 بالنسبة لتجنس الزوجة بالجنسیة العراقیة تبعًا لزوجھا قانون الجنسیة العراقیة

   .)٢(المتجنس مسبقًا بالجنسیة العراقیة 
ان یقرر وزیر الداخلیة سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بھا : الشرط الثالث 
زوجة او الزوج وذلك لصدور حكم قضائي مكتسب لدرجة البتات سواء كانت ال

یثبت قیامھ بتقدیم معلومات خاطئة عنھ او عن عائلتھ عند تقدیمھ طلب اكتساب 
   . )٣(الجنسیة العراقیة 

ویؤخذ على المشرع العراقي انھ لم ینص على حكم خاص لعالج ھذه الحالة ، 
  .االجدر بالمشرع العراقي تالفیھ وبتصورنا فان ذلك یعد نقصًا تشریعیًا كان 

                          

للوزير ان يقبل تجنس غير : " تنص المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية على انه  )١(
من هذا ) ٦(اقي المتزوج من امرأة عراقية اذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة العر

) اوالً(من البنـد ) ج(القانون ، على ان التقل مدة االقامة المنصوص عليها في الفقرة 
  . "من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية ) ٦(من المادة 

للمرأة غير العراقية المتزوجة من : "  قانون الجنسية العراقية على انه  تنص المادة السابعة من)٢(
 مضي مدة -ب.  تقديم طلب إلى الوزير-أ: عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط االتية 

 استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ -ج.خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق
من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها او تقديم الطلب، ويستثنى 

  " .زوجها المتوفى ولد 
للوزير سحب الجنسية العراقية من : " من قانون الجنسية العراقية على انه ) ١٥( تنص المادة )٣(

يم قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقد.............غير العراقي التي اكتسبها اذا
  " .الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب درجة البتات 
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من قانون ) ١٥(وبالعودة إلى مقترحنا السابق والمتعلق بتعدیل نص المادة 
 فاننا نرى ضرورة اضافة فقرة ثالثة إلى مقترحنا السابق ، )١(الجنسیة العراقیة 

سحب الجنسیة العراقیة عن : " ونقترح ان تكون الصیاغة على النحو االتي 
من ھذه المادة یوجب سحبھا ایضًا عمن ) ثانیًا(فقًا الحكام البند المتجنس بھا و
  " .  اكتسبھا تبعًا لھ 

اما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیـة العربیـة المقارنة ، فنجد ان قانون الجنسیة 
 قد اجاز سحب الجنسیة المصریة عن الزوجة المتجنسة بھا تبعًا )٢(المصریة 

 ھذا االخیر قد اكتسبھا عن طریق الغش او بناءًا على لتجنس زوجھا بھا اذا ثبت ان
  ا ـاقوال كاذبة وذلك خالل عشرة سنوات من تاریخ اكتساب الجنسیة المصریة ، ام

  
  
  

  
  
  

                          

من قانون الجنسية العراقية في الفرع الثاني من ) ١٥( انظر ماسبق مقترحنا بتعديل نص المادة )١(
  .المطلب الثاني من المبحث االول 

 على سحب يترتب: " من قانون الجنسية المصرية على انه ) ١٧(تنص الفقرة االولى من المادة  )٢(
زوالها عن صاحبها وحده ، على انه يجوز ) ١٥(الجنسية في االحوال المنصوص عليها في المادة 

" ان يتضمن قرار السحب سحبه كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم او بعضهم 
 من مجلس يجوز بقرار مسبب: "من القانون ذاته على انه ) ١٥(، وتنص الفقرة االولى من المادة 

الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش او بناءاً على اقوال كاذبة 
 " .خالل السنوات العشرة التالية الكتسابه اياها 
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 فقد أوجبـا سحب الجنسیة الوطنیـة عن )٢( ،والعمانیـة )١(قانونا الجنسیة السوریة 
بت ان ھذا االخیر قد اكتسبھـا الزوجة المتجنسـة بھا تبعًا لتجنس زوجھا بھا اذا ث

عن طریق الغش او التزویر او بناءًا على اقوال او بیانـات كاذبـة ، اما باقي 
  .  قوانیـن الجنسیة العربیة المقارنة فلم تورد نصًا قانونیًا في ھذا الصدد 

  
  الفرع الثاني

  اآلثار القانونیة المتعلقة باالبناء  
بـة على فقد الجنسیـة العراقیـة والمتعلقة باالبناء تختلف اآلثار القانونیـة المترت

  حسبما اذا كانوا قاصرین او بالغین لسن الرشد ، إذ یفقد الصغیر غیر البالغ سن 
 جنسیتھ العراقیة )٣(الرشد جنسیتھ العراقیـة في جمیع االحـوال التي یفقد فیھا والده 

ثـر جنسیتـھ العراقیة بفقد والده وذلك تبعًا لھ ، اما االبن البالغ لسن الرشد فال تتأ
لجنسیتھ العراقیة اال في حالة فقد ھذا االخیر لجنسیتھ العراقیة بسبب تقدیمھ 
معلومات خاطئة عنھ اوعن عائلتھ عند تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة العراقیة وكان 

  :االبن قد اكتسب جنسیتھ العراقیة تیعًا لھ ، وھو ماسنبحثھ تباعًا 
  .ر القانونیة المتعلقة بالصغیر غیر البالغ لسن الرشد اآلثا: اوًال 

یفقد الصغیـر غیر البالغ لسن الرشد جنسیتـھ العراقیـة في جمیع االحوال التي 
  یفقد فیھا والده جنسیتـھ العراقیـة وذلك تبعًا لھ ، وقد نصت على ھذه الحالة لفقد 

                          

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من : " من قانون الجنسية السورية على انه ) ٢٠( تنص المادة )١(
  " . كاذب او بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية ثبت اكتسابه اياها بناء على بيان

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم : " من قانون الجنسية العمانية على انه ) ١٣(  تنص المادة )٢(
 كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب او بطريق -١ -:سلطاني 

  " .د منها كل من اكتسبها تبعاً له الغش والتزوير ، كما يجر
 .إلى االب كما ينصرف إلى االم ايضاً ) والده( ينصرف مصطلح )٣(
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اذا : " "  قانون الجنسیـة بقولھـا من) ١٤(من المادة ) ثانیًا(الجنسیة العراقیـة الفقرة 
فقد عراقي الجنسیـة العراقیـة یفقدھا تبعا لذلك اوالده غیر البالغین سن الرشد ، 

 ، ویتضح من ھذا النص انھ یشترط لفقد الجنسیة العراقیة في ھذه الحالة )١(...... " 
  :ضرورة  توافر الشروط التالیة

لعراقیة سواء كانت ھذه الجنسیة اصلیة او ان یفقد الوالد جنسیتھ ا: الشرط االول 
) ١٢-١٠(مكتسبة ویجب ان یتـم ھذا الفقد اما اختیارًا بارادتھ وفقًا الحكام المادتین 

 ، أو جبرًا على سبیل العقوبة وفقًا الحكام المادة )٢(من قانون الجنسیة العراقیة 
   .)٣(من قانون الجنسیة العراقیة ) ١٥(

 فقد دن االبن غیر بالغ لسن الرشد وفقًا للقانون العراقي عنان یكو: الشرط الثاني 
والده لجنسیتھ العراقیة اما اذا كان بالغًا لسن الرشد في ھذا التاریخ فأن جنسیتھ لن 

   .)٤(تتـأثر بفقـد والده لجنسیتھ العراقیة 
ان یكون االبن الصغیر غیر البالغ لسن الرشد ثابت النسب لوالده : الشرط الثالث 

لعر اقي وفقًا للقانون العراقي قبل فقد والده لجنسیتھ العراقیة وقبل بلوغھ لسن ا
الرشد، اما اذا ثبت نسبھ لوالده العراقي بعد بلوغھ لسن الرشد فال یفقد جنسیتھ 

   .)٥(العراقیة تبعًا لوالده ذلك انھ سیستقل في امر جنسیتھ 
  
  

                          

اذا فقد عراقي : " من قانون الجنسية العراقية الملغي على انه ) ١٣( تنص الفقرة الثانية من المادة )١(
  ...... " .الجنسية العراقية يفقدها أيضاً اوالده الصغار ، 

  . ماسبق المطلب االول من المبحث االول بفرعيه االول والثاني  راجع)٢(
  . راجع ماسبق المطلب الثاني من المبحث االول بفرعيه االول والثاني )٣(
  . ومابعدها ١٢٧ ص –مصدر سابق -الوجيز في القانون الدولي الخاص-حسن الهداوي.د) ٤(
  .١١٩ ص –سابق  مصدر –حسن محمد الهداوي .غالب علي الداودي و د. د)٥(
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ارنة ، فنجد ان نھج قانونا اما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیة العربیة المق
 ھو ذات نھج قانون الجنسیة العراقیة ، اما )٢( ، والعمانیة )١(الجنسیة االماراتیة 

 فقد اشترطوا لفقد )٥( ، والسودانیة )٤( ، والسوریة )٣(قانون الجنسیة المصریة 
  یة القاصر لجنسیتھ الوطنیة تبعًا لفقد ابیھ لجنسیتھ الوطنیة ان یدخل القاصر في جنس

  
  
  
  

  
                          

للقصر من اوالد من فقد الجنسية ان : " من قانون الجنسية االماراتية على انه ) ١٨( تنص المادة )١(
  " .يستردوها بناءاً على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد 

 القانون اذا يفقد العماني جنسيته بحكم: "  تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العمانية على انه )٢(
اكتسب جنسية اجنبية بالخالف الحكام هذا القانون ، كما يفقدها اوالده القصر تبعاً له ويكتسبون 

  " .  جنسية والدهم اذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم اياها 
اما االوالد القصر : " من قانون الجنسية المصرية على انه ) ١١( تنص الفقرة الثانية من المادة )٣(

زول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقاً فت
لقانونها على انه يسوغ لهم خالل السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار الجنسية 

  " .المصرية 
يفقد االوالد القصر : " نه من قانون الجنسية السورية على ا) ١١( تنص الفقرة الثانية من المادة )٤(

  " .  الجنسية اذا كانوا يكتسبون جنسية ابيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم 
اذا اسقطت عن الوالد المئول عن : " من قانون الجنسية السودانية على انه ) ١٥( تنص المادة )٥(

صر جنسيته السودانية اال اذا فال يفقد ذلك القا) ١٠(قاصر الجنسية السودانية بموجب احكام المادة 
  " .كان او اصبح تبعاً لذلك من رعايا اية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة 
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 بوجوب ان یسكن )١(ابیھ الجدیدة تبعًا لھ ، وانفرد قانون الجنسیة المغربیة 
  القاصرمع ابیھ فعًال المكان فقد الجنسیة المغربیة تبعًا لفقد ابیھ لجنسیتھ المغربیة ، 

 فقد قضیا بإحتفاظ القاصر بجنسیتھ )٣( ،والیمنیة )٢(اما قانونا الجنسیة االردنیة 
  . فقدھا في حالة اكتساب ابیھ لجنسیة اجنبیة الوطنیة وعدم

ویالحظ الباحث ان الصغیر غیر البالغ لسن الرشد والذي یفقد جنسیتھ 
العراقیة تبعًا لفقد والده لجنسیتھ العراقیة اختیارًا سوف یدخل في الجنسیة االجنبیة 

یر البالغ لسن التي اكتسبھا والده تبعًا لھ ، بینما قد یقع في حالة الالجنسیة الصغیر غ
الرشد اذا فقد جنسیتھ العراقیة تبعًا لفقد والده لجنسیتھ العراقیة المكتسبة جبرًا علیھ 

من قانون الجنسیة العراقیة في حالة ) ١٥(على سبیل العقوبة وفقًا الحكام المادة 
  .عدم اكتساب والده لجنسیة اخرى 

وبتصورنا فانھ كان االجدر بالمشرع العراقي تقیید زوال الجنسیة العراقیة 
  عن القاصر تبعًا لفقد والده لجنسیتھ العراقیة بضرورة اكتساب والده جنسیة جدیدة 

  

                          

ان فقدان الجنسية : " من قانون الجنسية المغربية على انه ) ٢١( تنص الفقرة االولى من الفصل )١(
يمتد اثره ) ١٩(من الفصل ) ٤(و) ٢(و) ١(المغربية في االحوال المنصوص عليها في المقطعات 

 " .بحكم القانون إلى اوالد المعني باالمر القاصرين الغير المتزوجين اذا كانوا يسكنون معه فعالً 
يحتفظ الولد القاصر الذي : "  تنص الماد العاشرة من قانون الجنسية االردنية على انه )٢(

  " .حصل والده على جنسية اجنبية بجنسيته االردنية 
ال يترتب على تجنس اليمني : " من قانون الجنسية اليمنية على انه ) ١٢( تنص المادة )٣(

بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية اال اذا اعلنت 
عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة ، اما االوالد القصر فال يفقدون الجنسية 

  " . نوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية اليمنية اذا كا
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ودخول ھذا القاصر في جنسیة والده الجدیدة تبعًا لھ وذلك للحیلولة دون وقوعھ في 
  .حالة الالجنسیة 

) ثانیًا(ذلك فاننـا نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص الفقرة واستنـادًا إلى 
  : من قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو اآلتي ) ١٤(من المادة 

اذا فقد عراقي الجنسیة العراقیة یفقدھا تبعا لذلك اوالده غیر البالغین لسن الرشد " 
   بموجب قانون جنسیة والدھم ، ویجوز لھم اذا كانوا یكتسبون جنسیة والدھم الجدیدة

ان یستردو الجنسیة العراقیة بناءًا على طلبھم اذا عادوا إلى العراق واقاموا فیھ سنة 
واحدة ، ویعتبرون عراقیین من تاریخ عودتھم ، والیستفید من حكم ھذا البند اوالد 

لسنة ) ١(ون رقم العراقیین الذین زالت عنھم الجنسیة العراقیة بموجب احكام القان
   " .١٩٥١لسنة ) ١٢( والقانون رقم ١٩٥٠

  .اآلثار القانونیة المتعلقة بالبالغ لسن الرشد : ثانیًا 
ال تتأثر جنسیة االبن البالغ سن الرشد بفقد والده لجنسیتھ العراقیة اال في حالة 

ة من قانون الجنسی) ١٥(فقد ھذا األخیر لجنسیتھ العراقیة بموجب أحكام المادة 
العراقیة بسبب تقدیمھ معلومات خاطئة عنھ وعن عائلتھ ، ویشترط لذلك وجوب 

  : توافر الشروط التالیة 
أن تثبت الجنسیة العراقیة لالبن البالغ لسن الرشد تبعًا لوالده وذلك :الشرط األول 

  ن  ، او أن یكتسب االب)١(استنادًا إلى أحكام المادة الثالثة من قانون الجنسیة العراقیة 
  
  
  

                          

 من ولد ألب -أ: يعتبر عراقياً : "  تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية على انه  )١(
 من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه -ب. عراقي أو ألم عراقية 
  " . الم يقم الدليل على خالف ذلك في العراق مولودًأ فيه م
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البالغ لسن الرشد الجنسیة العراقیة تبعًا لوالده وذلك استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة 
   .)٢(من قانون الجنسیة العراقیة ) ١٤(من المادة ) اوًال( أو الفقرة )١(

أن یفقد الوالد جنسیتھ العراقیة المكتسبة وذلك جبرًا علیھ على سبیل : الشرط الثاني 
  من قانون الجنسیة العراقیة لصدور ) ١٥(ستنادًا إلى أحكام المادة العقوبة وذلك ا

حكم قضائي مكتسب لدرجة البتات یثبت تقدیمھ معلومات خاطئة عنھ أو عن عائلتھ 
   .  )٣(عند تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة العراقیة 

 ومما یؤخذ على المشرع العراقي أنھ لم یورد نصًا قانونیًا یحكم ھذه المسألة 
 وھو ما یعد بنظرنا نقصًا تشریعیًا كان األجدر بالمشرع العراقي تال فیھ ، وفي )٤(

  من قانون الجنسیة ) ١٥(ھذا الصدد فأننا نؤكد مقترحنا السابق بتعدیل نص المادة 
  
  
  

                          

للوزير ان يعتبر من ولد خارج : "  تنص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية على انه )١(
العراق من أم عراقية وأب مجهول أو الجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خالل سنة من 

ذلك بشرط ان يكون مقيماً في العراق تاريخ بلوغه سن الرشد اال اذا حالت الظروف الصعبة دون 
  " . وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية 

اذا اكتسب غير : " من قانون الجنسية العراقية على انه ) ١٤(من المادة ) اوالً( تنص الفقرة )٢(
يمين العراقي الجنسية العراقية يصبح اوالده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مق

  " .معه في العراق 
للوزير سحب الجنسية العراقية من : " من قانون الجنسية العراقية على انه ) ١٥( تنص المادة )٣(

قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقديم الطلب .............غير العراقي التي اكتسبها اذا
  " .اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب درجة البتات 

  .ا لم ينص قانون الجنسية العراقية الملغي على حكم قانوني خاص لمعالجة هذه الحالة  كم)٤(
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العراقیة وضرورة سحب الجنسیة العراقیة عمن اكتسبھا تبعًا للغیر اذا ثبت 
   . )١( والتزویر أن ھذا األخیر قد اكتسبھا بالغش

اما بالنسبة لقوانین الجنسیة العربیة المقارنة ، فنجد أن قانون الجنسیة 
 قد أجاز سحب الجنسیة عن االبن الذي اكتسبھا تبعًا ألبیھ إذا ثبت أن )٢(المصریة 

األخیر قد اكتسبھا بالغش أو بناءًا على أقوال كاذبة خالل عشرة سنوات من تاریخ 
 فقد اوجبا )٤( والعمانیة )٣(صریة ، اما قانون الجنسیة السوریة اكتساب الجنسیة الم

سحب الجنسیة الوطنیة عن االبن الذي اكتسبھا تبعًا ألبیھ اذا ثبت أن ھذا األخیر قد 
اكتسبھا عن طریق الغش أو التزویر أو بناءًا على أقوال أو بیانات كاذبة ، ولم 

  . نصًا قانونیًا في ھذا الصدد تورد باقي قوانین الجنسیة العربیة المقارنة 
  

  
  

                          

من قانون الجنسية العراقي في الفرع الثاني من ) ١٥( أنظر ما سبق مقترحنا بتعديل نص المادة )١(
  . المطلب الثاني من المبحث االول 

يترتب على سحب : " المصرية على انه من قانون الجنسية ) ١٧( تنص الفقرة األولى من المادة )٢(
 زوالها عن صاحبه وحده ، على ١٥الجنسية المصرية في االحوال المنصوص عليها في المادة 

انه يجوز ان يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم 
  " . أو بعضهم 

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من : "  على  انه من قانون الجنسية السورية) ٢٠( تنص المادة )٣(
  " .ثبت اكتسابه اياها بناء على بيان كاذب او بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية 

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم : " من قانون الجنسية العمانية على انه ) ١٣( تنص المادة )٤(
ل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب او بطريق  كل من يثبت انه حص-١ -:سلطاني 

  " . الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعاً له 
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  الخاتمة
بعد أن وصلنا إلى خاتمة بحثنا البد أن نضمنھ أھم ما توصلنا إلیھ من نتائج 

  : وتوصیات وعلى النحو اآلتي 
  :النتائج 

ز المشرع العراقي تجرید العراقي بالوالدة من جنسیتھ العراقیة استنادًا الى لم ُیِج .١
من قانون الجنسیة والتي إجازت سحب الجنسیة ) ١٥(مفھوم المخالفة للمادة

العراقیة  عن المتجنس بھا فقط وذلك في حاالت معینة ، فضال عن النص علیھ 
من دستور جمھوریة العراق لعام ) ١٨(من المادة ) ثالثًا(من الفقرة ) أ(في البند 

٢٠٠٥.  
من ) ١٢(دة من المادة العاشرة وفي الما) أوال(أغفل المشرع العراقي في الفقرة  .٢

قانون الجنسیة العراقیة تحدید وبیان الجھة التي یجب أن یقدم ألیھا طلب التخلي 
عن الجنسیة العراقیة كما لم یبین تاریخ زوال الجنسیة العراقیة وفقًا لھاتین 

 .المادتین 
على خالف قوانین الجنسیة العربیة المقارنة لم یقید المشرع العراقي جواز  .٣

  العراقیة بإرادة الشخص الكتساب جنسیة أجنبیة بضرورة التخلي عن الجنسیة
 
صدور قرار بذلك من السلطة المختصة أو بمضي مدة زمنیة على تقدیم طلب  .٤

التخلي عن الجنسیة العراقیة دون صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، 
وكذلك األمر بالنسبة لتخلي الزوجة العراقیة عن جنسیتھا العراقیة بارادتھا 

  .كتسابھا جنسیة زوجھا األجنبیة ال
لم یعالج المشرع العراقي حالة الزوجة العراقیة التي ترغب في التخلي عن  .٥

 جنسیتھا العراقیة بارادتھا الكتسابھا جنسیة زوجھا االجنبیة التي اكتسبھا في 
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تاریخ ال حق على الزواج بعد تخلیھ عن جنسیتھ العراقیة التي كان یتمتع بھا اثناء 
 .قاد الزواج انع

لم یعالج المشرع العراقي حالة الزوجة العراقیة التي تتزوج من أجنبي أو  .٦
عراقي اكتسب جنسیة أجنبیة بعد الزواج وتفرض علیھا جنسیة زوجھا األجنبیة 

 .دون ارادتھا
من قانون الجنسیة بیان تاریخ زوال ) ١٥(أغفل المشرع العراقي في المادة  .٧

غیر (تعمل المشرع العراقي في ھذه  المادة مصطلح الجنسیة العراقیة ، كما اس
  .للتعبیر عن المتجنس بالجنسیة العراقیة وھو ما الیجوز) العراقي

من قانون الجنسیة سحب الجنسیة ) ١٥(لم یوجب المشرع العراقي في المادة  .٨
العراقیة من المتجنس بھا لصدور حكم قضائي ضده مكتسب لدرجة البتات 

 خاطئة عنھ أو عن عائلتھ وقت تقدیمھ طلب اكتساب یثبت تقدیمھ معلومات
 .الجنسیة العراقیة بل أجاز ذلك ومنح وزیر الداخلیة السلطة التقدیریة في ذلك

من قانون الجنسیة الشخص الذي فقد ) ١٦(أبرأ المشرع العراقي في المادة  .٩
یة جنسیتھ العراقیة من االلتزامات غیر المالیة المترتبة علیھ قبل فقده للجنس

 العراقیة
 أغفل المشرع العراقي ایراد حكم خاص لمعالجة حالة فقد الجنسیة العراقیة  .١٠

بسحبھا عمن اكتسبھا تبعًا للغیر اذا ثبت أن ھذا األخیر قد اكتسبھا بالغش 
  . والتزویر 

من قانون الجنسیة ) ١٤(من المادة ) ثانیا(اغفل المشرع العراقي في الفقرة  .١١
 .اقیة عن القاصر تبعًا لفقد والده لجنسیتھ تقیید زوال الجنسیة العر

العراقیة بضرورة اكتساب والده جنسیة جدیدة ودخول ھذا القاصر في جنسیة  .١٢
 .والده الجدیدة تبعًا لھ 
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  :التوصیات 
من المادة العاشرة من ) اوأل(نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص الفقرة  .١

یحتفظ العراقي : (  على النحو األتي قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل
الذي یكتسب جنسیة أجنبیة بجنسیتھ العراقیة مالم یعلن تحریریا عن تخلیھ عن 
الجنسیة العراقیة بطلب یقدم إلى وزیر الداخلیة وصدور قرار بذلك منھ أو 

 ) . بمضي ثالثة أشھر على تقدیم الطلب دون صدور قرار بذلك 
من قانون الجنسیة لتصبح ) ١٢(عدیل نص المادة نقترح على المشرع العراقي ت .٢

اذا تزوجت المرأة العراقیة من غیر : ( الصیاغة بعد التعدیل على النحو االتي 
العراقي أو من عراقي اكتسب جنسیة أجنبیة بعد الزواج وفرضت علیھا أو 
 اكتسب جنسیة زوجھا األجنبیة فأنھا التفقد جنسیتھا العراقیة مالم تعلن تحریریًا

عن تخلیھا عن الجنسیة العراقیة بطلب یقدم إلى وزیر الداخلیة وصدور قرار 
 ) . بذلك منھ أو بمضي ثالثة أشھر على تقدیم الطلب دون صدور قرار بذلك 

من ) ١٤(من المادة ) ثانیًا(نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص الفقرة  .٣
اذا فقد عراقي : ( اآلتي قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو 

الجنسیة العراقیة یفقدھا تبعا لذلك اوالده غیر البالغین لسن الرشد اذا كانوا 
یكتسبون جنسیة والدھم الجدیدة بموجب قانون جنسیة والدھم ، ویجوز لھم ان 
یستردو الجنسیة العراقیة بناءًا على طلبھم اذا عادوا إلى العراق واقاموا فیھ سنة 

تبرون عراقیین من تاریخ عودتھم ، والیستفید من حكم ھذا البند واحدة ، ویع
اوالد العراقیین الذین زالت عنھم الجنسیة العراقیة بموجب احكام القانون رقم 

   ) .١٩٥١لسنة ) ١٢( والقانون رقم ١٩٥٠لسنة ) ١(
من قانون الجنسیة ) ١٥(  نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة  .٤

للوزیر سحب الجنسیة : اوًال: (  بعد التعدیل على النحو األتي لتصبح الصیاغة
 العراقیة من المتجنس بھا أثر صدور حكم قضائي بحقھ مكتسب لدرجة البتات
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یثبت قیامھ أو محاولتھ القیام بعمل یعد خطرًا على أمن الدولة وسالمتھا ویفقدھا  .٥

  ) .من تاریخ صدور قرار الوزیر بسحب الجنسیة عنھ 
من قانون الجنسیة ) ١٥(على المشرع العراقي تعدیل نص المادة نقترح  .٦

العراقیة وذلك بإضافة فقرة ثانیة إلیھا لتكون الصیاغة بعد التعدیل على النحو 
تسحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بھا اثر صدور حكم : ثانیًا : ( اآلتي 

عنھ أو عن قضائي بحقھ مكتسب لدرجة البتات یثبت تقدیمھ معلومات خاطئة 
فقدھا بأثر رجعي من تاریخ عائلتھ عند تقدیمھ طلب اكتساب الجنسیة وی

 ) .  التجنس
من قانون ) ١٥(نقترح على المشرع العراقي اضافة فقرة جدیدة الى المادة  .٧

سحب : ثالثًا : ( الجنسیة العراقیة ونقترح ان تكون الصیاغة على النحو االتي 
من ھذه المادة یوجب ) ثانیًا(ا وفقًا الحكام البند الجنسیة العراقیة عن المتجنس بھ
 ) . سحبھا ایضًا عمن اكتسبھا تبعًا لھ 

من قانون الجنسیة ) ١٦(نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة  .٨
ال یبرأ العراقي الذي : ( العراقیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو اآلتي 

لتزامات المترتبة علیھ قبل زوال الجنسیة تزول عنھ جنسیتھ العراقیة من اال
   ) .العراقیة 

  
  المصادرقائمة 

  الكتب القانونیة: أوًال 
 - بال مكان طبع- نظریة الجنسیة- القانون الدولي الخاص-احمد قسمت الجداوي .١

١٩٨٠ . 
 الجزء االول في الجنسیة ومركز – القانون الدولي الخاص –احمد مسلم  .٢

  .١٩٥٦ – القاھرة –االجانب 



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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١٣٣
 
 الجنسیة ، الم وطن ،  – العالقات الخاصة الدولیة    -بدر الدین عبد المنعم شوقي     .٣

 - مطبع  ة الع  شري-مرك  ـز األجـان  ـب ، دراس  ـة مقـارن  ـة م  ع الفق  ـھ اإلس  المي 
  .٢٠٠٥ - مصر–الطبعة الثالثة 

جابر أبراھیم الراوي ـ القانون الدولي الخاص في الجنسیة وفقًا الحكام القانون  .٤
  .١٩٧٧ي والمقارن ـ مطبعة دار السالم ـ بغداد ـالعراق

 - بغداد- مطبعة التفیض- القانون الدولي الخاص-جابر جاد عبد الرحمن .٥
١٩٤٧. 

 الجزء االول والثاني في - الوجیز في القانون الدولي الخاص-حسن الھداوي .٦
 -١٩٦٢ - بغداد-طبعة االرشاد م-الجنسیة والموطن ومركز االجانب

 .١٠٤ص
داوي ـ الجنسیة ومركز االجانب واحكامھما في القانون العراقي ـ حسن الھ .٧

   . ١٩٦٧الطبعة الثانیة ـ مطبعة االرشاد ـ بغداد ـ 
 - دار المع ارف - الطبعة االولى- الجنسیة ومركز االجانب   -شمس الدین الوكیل   .٨

 .١٩٥٩ –مصر
 – منشأة المعارف- القانون الدولي الخاص السعودي–طلعت محمد دویدار .٩

  . ١٩٩٨ –كندریةاالس
 الھیئة – الطبعة الحادیة عشر- القانون الدولي الخاص–عز الدین عبد اهللا .١٠

  . ١٩٨٩ - مصر–المصریة العامة للكتاب 
 – دار الجامعة الجدیدة– احكـام الجنسیة المصریة-عكاشة عبد العال .١١

  .١٩٩٣ –االسكندریة
 -ي الخ اص ح سن محم د الھ داوي ـ الق انون ال دول      . غالب عل ي ال داؤودي ود    .١٢

  .١٩٨٨ - بغداد- الطبعة األولى-الجزء األول 
  



  
  
  
  
  
  
  

  فقد الجنسیة العراقیة
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١٣٤
  

 مطبعة جامعة - الجزء االول في الجنسیة- القانون الدولي الخاص-فؤاد دیب .١٣
  .١٩٨١  - سوریا -دمشق 

 دار - الوجیز في القانون الدولي الخاص-سامیة راشد.فؤاد ریاض و د .١٤
  .١٩٧١ - مصر–النھضة العربیة 

 مطبعة - الجزء األول-یز في الحقوق الدولیة الخاصة الوج-ماجد الحلواني .١٥
  . ١٩٦٥ - دمشق-االداب والعلوم

 المجلد االول في – الجنسیة والموطن ومركز االجانب –ھشام علي صادق  .١٦
   .١٩٩٧ –االسكندریة – منشأة المعارف –الجنسیة والموطن 

   .٢٠٠٤ – مصر – دروس في القانون الدولي الخاص –ھشام علي صادق  .١٧
  الدساتیر والقوانین العراقیة والعربیة: انیًا ث

  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  .١٨
 . المعدل ١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  .١٩
  . الملغي١٩٦٣لسنة ) ٤٣(قانون الجنسیـة العراقیـة رقـم  .٢٠
  . ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  .٢١
 ١٩٧٨لسنة ) ١١٨( رقم قانون إقامة األجانب العراقي .٢٢
 .٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(قانون الجنسیة العراقیة رقم  .٢٣
 .١٩٥٤لسنة ) ٦(قانون الجنسیة األردنیة رقم  .٢٤
 .١٩٥٨لسنة  )  ١-٥٨-٢٥٠( قانون الجنسیة المغربیة رقم  .٢٥
  .١٩٦٩لسنة ) ٢٧٦(قانون الجنسیة السوریة رقم  .٢٦
  .١٩٧٢لسنة ) ١٧(قانون الجنسیة االماراتیة رقم  .٢٧
  .١٩٧٥لسنة ) ٢٦(جنسیة المصریة رقـم قانون ال .٢٨
  .١٩٨٣لسنة ) ٣(قانون الجنسیة العمانیة رقم  .٢٩
 .١٩٩٠لسنة ) ٦(قانون الجنسیة الیمنیة رقم  .٣٠
  .١٩٩٣لسنة ) ١٩(قانون الجنسیة السودانیة رقم  .٣١


