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 المستخلص:
مررا التشرريع ام ال   ررا  6002( للراا 62ان التشريع  الديدرري لوررالجن الدالررا ال يامرررا  مرر      

لظيًا ل ا جاء به هذا التشيع  ما مجاعي وأحكام مختلفا. فوي أصي  ال شيع ال يامي عري  مرجالرا 
الذي استحيث أحكام جيدي  ل  تكرا  6002( للاا 62مت امبا كان آخيها مالجن الدالرا  م   

ا فرري مررجالرا الدالرررا الترري صرري م فرري ال ررياأ مررا مبرركا ومررا أهرر  هررذ  ا حكررام فرري  مألجفرر
الدالرا ا صلرا على أساس حق اليم ال احي  ما ا ما وازدواج الدالرراا واتتلراا ا جابري 
الدالرررا ال يامرررا لهواجرره مررا ال رريأ  ال يامرررا ولريهررا. وا وخلررج هررذا الوررالجن مررا التاررام   رررا 

/أ( الترري في ررج الدالرررا 3تاامضررام الترري و دم فرررها مررا جرراء فرري ال رراد   لصجصررها واهرر  ال
( التررري 4ا صرررلرا علرررى أسررراس حرررق الررريم ال احررري  مرررا ا م دون مرررري أو  ررري ا و ررررا ال ررراد   

أعطرررج الحرررق باتتلررراا الدالررررا ال يامررررا علرررى أسررراس حرررق الررريم ال احررري  مرررا ا م ولكرررا مررر  
( التررري اعتيفرررج بالدالررررا ال يامررررا 6ال ررراد    ال يدررري مرررا الشررريو ا فضرررًض عرررا التارررام   ررررا

/ثالررًا( التري أل رج مرالجن 65و ررا ال راد    5795( للراا 5ال  اجحا لل يا وفوًا للورالجن  مر   
و رأثي  ج ري م را و اري زوا   5795( للراا 5ماح الدالرا ال يامررا لل ريا وفورًا للورالجن  مر   
ورًا ل رذا الورالجن. وع ريا هرذا البحرت للرى تلرلر  الدالرا ال يامرا عرا ال يامري الرذي اتتلرب ا وف

الضجء على تلك ا حكام الديدي ا و ران اليأي بشأل اا ما خرض  ال وا لرا  ررا مجمرق الورجالرا 
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اللابوا  ال ل را( والوالجن الديديا و ران  أي الفوه ال يامي في تلك ال لائكا فضًض عا مجمرق 
 الوالجن ال وا ن.

Abstract  :  

      The new legislation of the Iraqi nationality law is an important 

legislation, in view of the provisions of this legislation of different 

rules and provisions. The Iraqi legislator issued several laws, the latest 

of which was the Nationality Law No. 26 of 2006, which introduced 

new provisions that were not familiar with the nationality laws issued 

before, The most important of these provisions is the imposition of the 

original nationality on the basis of the right of blood that descends from 

the mother, dual nationality, and the acquisition of foreign Iraqi 

nationality for marriage to Iraqi women, and other provisions. This law 

is not without contradictions between its texts, and the most important 

contradictions mentioned therein, as stated in Article (3/A), which 

imposed the original nationality on the basis of the right of blood that 

descends from the mother, and article (4), which gave the right to 

acquire Iraqi nationality on the basis of the right The blood of the 

mother but with many conditions. As well as the contradiction between 

Article (2), which recognized the Iraqi nationality granted to Arab 

citizens in accordance with Law No. 5 of 1975, and Article (21/2), 

which abolished the law of granting Iraqi nationality to Arab citizens 
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and retroactively, which means the disappearance of Iraqi nationality 

From the Iraqi that he acquired according to this law . 

This study aims at clarifying these new provisions and expressing 

opinions about them by comparing the position of the previous laws 

with the new law, and the statement of the Iraqi jurisprudence in these 

matters, as well as the position of the comparative law .  

 أواًل: المقدمة: 
الح ررري ب  ا ال رررال را والصرررض  واللرررضم علرررى سرررري ال يسرررلرا   وعلرررى الررره وصرررحبه        

 أج  را و  ي....
وسراسرا و وحرا تي   الفيد باليولاا وت ري الدالررا مرا لن الدالرا هي  ابطا مالجلرا 

أهر  مج رجعام الورالجن الرريولي الخرادا وعبريو اهت رام الرريو  ب ج رجع الدالررا بشركك خرراد 
ما خض  التاظر  التشيع ي ل اا لذ و ي التشيع  هج ال صري  الجحرري للوجاعري الوالجلررا ال اظ را 

د ا خيىا وذلك لظيًا  ه را مج جع الدالرا للدالرا بخضا مجا ر  الوالجن اليولي الخا
ما خرض  تحيدريها لريكا الشر   فري اليولراا لرذلك تاظ  را الريو   تشريع ام خاصراا وا تتري  

 أميها لل يا أو ااجت اد الوضائي أو ال صاد  ا خيى.
وتختلق أسس جالرا ا  خاد في الوالجن ما دولا للى أخريى وفورًا ل صرالح اليولرا 

لدالررررا مررري تكرررجن جالررررا تأسرلرررراا ومررري تكرررجن جالررررا أصرررلراا ومررري تكرررجن جالررررا ال لرررراا فا
مكتلررباا أمررا الدالرررا التأسرلرررا ف رري تفرري  علررى الفرريد أو تختررا  عارري تأسرررس اليولررا وتبرري  
اللررراد  علررى امملررر ا وتختلررق أسررس في رر ا واخترا هررا مررا دولررا للررى أخرريىا وتتضرراء  أه رررا 

ا هرررا ب ررريو  الرررهماا أو مررري و ررراد الررران علر رررا فررري الورررجالرا أحكرررام جالررررا التأسررررس وترررهو  آث
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. ولالبررًا مررا دررت  ااعتررياا بدالرررا التأسرررس عارري صرريو  مررجالرا (5 الضحوررا عارري الحاجررا للر ررا
 6002( للرراا 62جيدرري  للدالررراا وهررذا مررا لررن علررره الوررالجن الديدرري للدالرررا ال يامرررا  مرر   

( للراا 62رًا ب جج  أحكرام مرالجن الدالررا  مر   ( على أن و تبي عيام6الذي لن في مادته  
( 46كك ما حصك على الدالرا ال يامرا ب جج  أحكام مرالجن الدالررا ال يامررا  مر    6002
ومررالجن مرراح الدالرررا  5723( للرراا 43ال ل رريا ومررالجن الدالرررا ال يامرررا  مرر    5764للرراا 

الثررررج   ال احررررك الخاصررررا ب رررراح ومرررريا ام مدلررررس مررررراد   5795( للرررراا 5ال يامرررررا لل رررريا  مرررر   
 الدالرا ال يامرا.

لررذلك فرران أحكررام الدالرررا ا صررلراا وال كتلررباا وأحكررام الفورريا وااسررتيدادا هرري الترري 
تكرررجن مج ررر  اهت رررام ال شررريع عاررري لصررريا    ي مرررالجن بالشررركك الرررذي وحورررق ال صرررالح ال لررررا 

 لليولا.
 
 

                                                           

حرررت أعررري الرران علررى أحكررام  5723( للرراا 43ك ررا حصررك عارريما صرري  مررالجن الدالرررا ال يامرررا  مرر    (5)
جالرررا التأسرررس معطرراء الفيصررا ل ررا لرر  وحصررك علررى  رر اد  الدالرررا ال يامرررا ب ججب ررا لرحصررك علر ررا 

( لصرج 6د   ب جج  الوالجن الديديا وللتأتري على مشريوعرا الدالررا ال يامررا التري تثبرج ب ججب راا فال را
 46علررى ألررهع بو تبرري عيامرري الدالرررا كررك مررا حصررك علررى الدالرررا ال يامرررا ب ججرر  أحكررام الوررالجن  مرر  

مررا كرران عث ررالي الدالرررا و ال ررًا سررا  .1( الترري لصررج علررى ألررهع ب3وت يوضتررهبا وال رراد    5764للرراا 
الدالرا ا تياًء ما الرجم اللادس الي ي وساتاًا في ال ياأ عاد  تهو  عاه جالرته ال ث الرا وع تبي عيامي 

ما كان فري الترا عا ال رذكج   .2وع تبي ولي  الص ري عيامي الدالرا أوضًا تب ًا له.  5764ما آا ساا 
بررالفوي  اللررابوا لررري بررالش سررا الي رري وفامرري ا  ررجعا أو ا ا وحرري  تررهو  عارره الدالرررا ال ث الرررا وع تبرري 

 ذكج ب.عيامي الدالرا ا تياًء ما التا عا ال 
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 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع والهدف منه:
ه ررررا الدالررررا فررري كجل رررا الجسررررلا التررري درررت  عرررا  يعو رررا تجزعررر  ا فرررياد  ررررا تتدلرررى أ 

مختلرررق دو  ال رررال ا فالدالررررا هررري التررري تحررريد ا  رررخاد الرررذدا دت ت رررجن بالصرررفا الج اررررا 
باليولررا ومررا ثرر  ت ررررا لررري الررج اررا با جالرر ب. وا وخفررى مررا  ه رررا تحيدرري الررج اررا مررا 

جأ ا دت تررر    ررا ا جالررر ا فضررًض عرررا أن الررج اي دت تررر  ا جالرر ا فررالج ارجن دت ت رررجن بحورر
بح اوا اليولا التي دات ي للر ا في حالا وججد  في خا ج لملر  را. ثر  أن للدالررا آثرا  مالجلررا 
هامررا ما ررا ااعتررياد   ررا كضرراب  لحسررااد فرري تحيدرري الوررالجن الجاجرر  التطبرررق علررى ال اازعررام 

 ه الخصجد في ملائك ا حجا  الشخصرا.التي تتض ا عاصيًا أجابرًاا وعلى وج
لررره  6002( للررراا 62و حرررت ود اسرررا التشررريع  الديدررري لورررالجن الدالررررا ال يامررررا  مررر   

أه را خاصا وكبري  لظيًا ل ا جاء به هذا الوالجن ما مجاعي وأحكاما فوي أصي  ال شيع ال يامي 
الررذي اسررتحيث أحكررام  6002( للرراا 62عري  مررجالرا مت امبررا كرران آخيهررا مررالجن الدالررا  مرر   

جيدرري  لرر  تكررا مألجفرراا فضررًض عررا الث رريام الترري وحتجع ررا هررذا الوررالجن والتاررام  الحاصررك  رررا 
 لصجصه على اليل  ما ملا هذ  الاصجد وتتدلى أسباا اخترا  ال ج جع ب ا دليع

جاء الوالجن الديدي بأحكام ل  تكا مألجفا في مجالرا الدالرا التي صري م فري ال رياأ  .1
بكا وما أه  هذ  ا حكام في  الدالرا ا صلرا على أساس حق اليم ال احي  ما م

مررررا ا ما وازدواج الدالررررراا واتتلرررراا ا جابرررري للدالرررررا ال يامرررررا لهواجرررره مررررا ال رررريأ  
ال يامرا. وتحتاج هذ  ا حكام للى  ران وتج رح لايى ميى تجفرق ال شريع با خرذ   را 

 ما عيمه.
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الورالجنا واهر  التاامضرام التري و دم فرره مرا جراء فري هاا  تاام   را لصجد هذا  .2
أ( الترري في ررج الدالرررا ا صررلرا علررى أسرراس حررق الرريم ال احرري  مررا ا م /3ال رراد   

( التي أعطج الحق باتتلاا الدالررا ال يامررا علرى 4دون مري أو  ي ا و را ال اد   
  أساس حق اليم ال احي  ما ا م ولكا م  ال يدي ما الشيو .

( الترري اعتيفررج بالدالرررا ال يامرررا ال  اجحررا لل رريا 6عررا التاررام   رررا ال رراد    فضررضً  .3
ثالرررًا( الترري أل ررج مررالجن مرراح /65ا و رررا ال رراد   5795( للرراا 5وفوررًا للوررالجن  مرر   

و ررأثي  ج رريا م ررا و ارري  5795( للرراا 5وفوررًا للوررالجن  مرر   الدالرررا ال يامرررا لل رريا 
 ال يامي الذي اتتلب ا وفوًا ل ذا الوالجن.زوا  الدالرا ال يامرا عا 

وت يا الي اسا ما خض  هذا البحت للى تللر  الضجء على تلك ا حكام الديدري ا و رران 
اليأي بشأل ا ما خض  ال وا لا  را مجمرق الورجالرا اللرابوا  ال ل ررا(ا والورالجن الديدريا و رران 

 ق الوالجن ال وا ن. أي الفوه ال يامي في تلك ال لائكا فضًض عا مجم
 ثالثًا: منهجية البحث:

( للررراا 62و ت ررري البحرررت ال رررا   ال ورررا ن  ررررا مرررالجن الدالررررا ال يامررري الديدررري  مررر    
و رررا مررجالرا الدالرررا اللررابواا فضررًض عررا ال وا لررا مرر  مررجالرا الدالرررا لررب   الرريو   6002

الديدرري. ك ررا اعت رري البحررت ا خرريى للجمررجا علررى ججالرر  الصررجاا وججالرر  الخلررك فرري الوررالجن 
 ال ا   التحلرلي لاصجد الوالجن الديدي وماامشت ا ب را الجصج  للى الحلج  الللر ا بشأل ا.

 رابعًا: هيكلية البحث:
ساتااو  في هرذا البحرت مج رجع ا حكرام الديدري  فري مرالجن الدالررا مرا خرض   رران 

اا واسرررتيدادها فررري مرررالجن الدالررررا أحكرررام الدالررررا ا صرررلراا وال كتلرررباا وأحكرررام فوررري الدالرررر
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ا ث  لبرا ما خض  ذلك ما استحيثه ال شيع ال يامي في مالجن 6002( للاا 62ال يامرا  م   
 الدالرا الديدي ما أحكاما وعلره فان خطا البحت تتض ا اآلتيع

 المبحث األول: أحكام الجنسية األصلية.
 المبحث الثاني: أحكام الجنسية المكتسبة.

 الثالث: أحكام فقد الجنسية واسترداها.المبحث 
 المبحث الرابع: ازدواج الجنسية.

 المبحث الخامس: االختصاص القضائي والطعن في منازعات الجنسية.
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 المبحث األول
 أحكام الجنسية األصلية

وف   ما مصطلح الدالرا ا صلرا بأل ا الدالرا التي تثبرج للشرخن لحظرا مررضد ا 
وطلق علر ا بدالرا ال رضدا وفي دالا أخيى ف ذ  الدالررا واعتبرا ًا مرا كجل را ت راح أو ول ذا 

تفرري  مررا مبررك اليولررا فرلرر  ا الررب   مررا الفو رراء بالدالرررا ال  اجحررا أو ال فيو رراا وهرري 
الدالرررا ا تثرري ومجعررًا فرري الحرررا  ال  لررراا وهرري تشرركك الواعرري  ال البررا التورراء الدالرررا بررالفيد 

 .(5 علر ا بحك  الوالجن وحصجله 
فالدالرررا ا صررلرا هرري الترري تثبررج للشررخن فررج  مرررضد  حك ررًا بلررب  أصررله ال ررائلي 
على أساس بحق اليمبا أو بلب  ا ساس الد يافي بحق امملر با أو على أساس الحورا م رًاا 
وتلر ى جالررا ال رررضد أوضرًاا ان عااصري ثبجت ررا تكت رك فرج  مرررضد الشرخنا وتفري  علررره 
بحكر  الورالجن لحظرا مررضد ا دون حاجرا للرى أي لجرياء آخريا كتوريو   لر  أو صريو  مجافوراا 

. ووجررره وصررف ا با صرررلرا أل ررا تلحرررق بررالفيد عاررري (6 ودون أن وكررجن فررري في رر ا دخرررك م ادترره
اتصاله بالحرا  بالاظي للى أصله ال ائلي أو امملر ي  ل ا تثبج على أساس الجاد  ما أصرك 

بجالرا الريم أو البارج با وامرا علرى أسراس ال ررضد فري لملرر  اليولرا وعطلرق علر را و اي وتل ى 

                                                           

د. س ري دجسق البلتاليا الدالرا والوجمرا في تشيع ام اليو  ال ي رراا د اسرا موا لراا ماشرج ام الحلبري (5) 
 .553ا د6003الحوجمراا  ريوما لباانا 

د. لال  علي الياوديا الوالجن اليولي الخادا الدالرا وال يكه الوالجلي لألجال  وأحكام ا في الوالجن (6) 
 .63ا د5796لكت  للطباعا والاشيا جام ا ال جصكا ال ياميا دا  ا
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. وا و رري مرا الصرفا ا صرلرا للدالررا لذا لر  دترلري للشرخن لثبات را لا فري (5 جالرا امملر 
تا عا احق لل ررضدا ان ال بري  فري اعتبا هرا أصرلرا هري باتت را  عااصريها برال رضدا ك را هرج 

 .(6 اخي لثبام الال  وااعتياا بالباج  الشيعراالحا  في تي 
فالدالرررا ا صررلرا تباررى عررادً  وفررق م رررا عا أساسررررا ه رراع حررق الرريما وحررق امملررر ا 
وتتخرررذ اليولرررا مجمف رررا عرررادً  مرررا كرررك مرررا ال  ررررا عا ال توررريمرا وفورررًا ل رررا ت ررريا للرررره سراسرررت ا 

كان ت رررك عرراد  للررى اعتارراأ م رررا  التشرريع را لزاء عاصرري اللرركان فر رراا فاليولررا ال صرري   لللرر
حق اليم في  ااء جالرت ا ا صرلراا  را را تفضرك الريو  ال لرتج د  لللركان ا خرذ ب  ررا  حرق 
امملرررر ا لا الررره داررري  أن تأخرررذ دولرررا مرررا الررريو  بأحررري ال  ررررا عا اللرررالفرا بصرررفا مطلوررراا  رررك 

ا  حرق الريم وحرق امملرر  ال ال  أن تلتاي اليولا في في  جالرت ا ا صلرا للرى كرك مرا م رر
 .(3 م  ت لر  احيه ا على اآلخي

وفرري  ررجء ااعتبررا ام ال تويمررا لدرري أن ال شرريع ال يامرري مرري اعتاررق أسرراس حررق الرريم 
بصفا أساسرا باعتبا  أن ال ياأ لرس ما اليو  ال لرتج د  لللركانا مر  ااعترياد بحرق امملرر  

ا ك ررا اخررذ ال شرريع ال يامرري بحررق امملررر  فرري فرري فرريو  اسررتثاائرا تضفرررًا لحالررا ال رريام الدالرررا
ب ر  الفرريو  لتريعر  حررق الريم وذلررك فري الحرراام التري مرري  فر را عرريم كفادتره لاوررك الدالرررا 
لض رراا فورري اخررذ ال شرريع ال يامرري فرري  ارراء الدالرررا ال يامرررا ا صررلرا أساسررًا بحررق الرريم ال لررت ي 

                                                           

د.  رري  الرريدا عبرري ال ررا    ررجميا ال ضمررام الخاصررا اليولررراا أحكررام الدالررراا ال ررج اا ميكرره ا جالرر ا (5) 
 .93ا دم6005-هر5462د اسا موا لا م  الفوه امسضميا الطب ا الثالثاا 

  على امملر  فضًض عا أساسي حق اليم وحق امملرر   ومي تثبج الدالرا ا صلرا للشخن  تبي  اللراد(6) 
 .63داظي لل هعي ما التفصرك د. لال  علي الياوديا الوالجن اليولي الخادا ال يج  اللا قا د

د. هشررام علرري صررادأا د وس فرري الوررالجن الرريولي الخررادا دا  ال طبجعررام الدام ررراا مررا دون مكرران (3) 
 .55ما د6004-6003لشيا 
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ال شرريع ال يامرري اخررذ بأسرراس حررق مررا ا اا ففرري  علررى اا ررا جالرررا أ ررره الررج ايا  ررك أن 
ات ررا أن ال شريع ال يامري مرري اعتري بحررق (5 الريم ال احري  مررا ا م ل راح الدالررا ا صررلرا لجلريها

امملرررر  وحررري  فررري فررري  اسرررتثاائيا ف ررراح ال جلرررجد فررري ال رررياأ الدالررررا ال يامررررا فر رررا لرررج كررران 
 .(6 مد ج  الجاليدا

اع أحريه ا ولرتاي للرى للربا ال جلرجد لذن تفي  الدالرا ا صلرا عرا  ريعورا أساسررر
للى أصك و اي أوًا كان محك وادته وعطلق علره حق اليما واآلخي بال رضد على لملرر  اليولرا 
وعل ى بحق امملرر . ولتاراو  فري  الدالررا ا صرلرا علرى أسراس حرق الريم وحرق امملرر  فري 

 مطلبرا وكااتيع
 المطلب األول

 حق الدمفرض الجنسية األصلية على أساس 
وعوصري  رذلك حرق الفريدا الررذي دجلري مرا أا دت تر  بدالرررا دولرا مراا باتتلراا جالرررا 

حق اليما . ف(3 هذ  اليولا ب ديد مرضد ا سجاء أتج هذ  الجاد  على لملر  هذ  اليولا أم خا جه
 هج حق الفيد في اتتلاا جالرا اليولا التي دات ي للر ا آباؤ  ب ديد مرضد ا وأسراس الدالررا

. وع يفره (4 هاا هج ا صك ال ائلي الذي داحي  ماره ال جلرجد ولرذا سر رج أوضرًا بدالررا الالر 
                                                           

ال شرريع ال يامرري وفرري جالرر  آخرري اعترري بحررق الرريم ال احرري  مررا ا م فرري ب رر  الفرريو  و شرريو   لا أن(5) 
 م راا ك ا سايى في الصفحام الوادما ما هذا البحت.

 .56-55داظي   ذا ال  اى د. هشام علي صادأا ال يج  اللا قا د (6) 
هررررا 5469-5462جام رررا دمشرررقا الورررالجن الررريولي الخرررادا الدالرررراا الطب رررا التاسررر اا ، د. فررر اد ددررر (3) 

 .24ما د6005-6002
د. فررر اد عبررري ال رررا    عرررا ا أصرررج  الدالررررا فررري الورررالجن الررريولي والورررالجن ال صررريي وال ورررا نا الطب رررا (4) 

 .42ما د 5775ا ولىا ما دون دا  لشي ومكان لشيا 
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بألرره حررق اليولررا فرري فرري  جالرررت ا علررى مررا دجلرري  صررك و ارريا وحررق الفرريد فرري  (5 الررب  
تلررر  جالررررا اليولرررا التررري دات ررري للر رررا آبررراؤ ا وت ررريا الدالررررا ال  اجحرررا علرررى هرررذا ا سررراس 

 بدالرا اليم.
كرران الالرر  الررذي و ررج  علررره فرري  ارراء الدالرررا ا صررلرا هررج عرراد  الالرر  مررا ومرري 

ا اا ولرر  وكررا لررألم دو  فرري لوررك الدالرررا لل جلررجد لا عارريما و درره ا ا عررا لوررك الدالرررا 
لض رراا ك ررا لررج كرران ا ا لررري م رريوا أو عرريو  الدالررراا و  بررا   أخرريى فرران دو  ا م وظررك 

ا لل جلجد ولرس دو ًا أصلرًا كيو  ا اا لري أن هذ  التفيمرا  ررا دو ًا احترا رًا في لوك الدالر
دو  كك مرا ا ا وا م فري هرذا ال درا   ريأ فري التياجر  تري عدرًا أمرام تطرج  ال دت ر  الريوليا 

. وعضحظ (6 وظ ج  الحيكام الالائرا ال طالبا بال لاوا   را اليجك وال يأ  في ج ر  ال داام
واعرري  عامررا بدالرررا ا اا لا أن هررذا ال ررذه  مرري اتلرر  لطرراأ تطبرورره ألرره وان كالررج ال برري  ك

بحرت اعتبريم جالررا ا م فري ب ر  التشريع ام سرايًا مالجلررًا ل راح الدالررا الج اررا لل جلرجدا 
واستخيمج هذ  ا دا  الوالجلرا بصفا خاصا لجماوا الفيد ما ال ريام الدالرراا ولرذا دتوري  مراح 

كان ا ا مد ج  الدالرراا أو عريو  اا أو لر  تثبرج للربا ال جلرجد للرى ال جلجد جالرا أمه لذا 
أ ره مالجلًاا و  ذ  ال ثابا وصبح حق اليم ال لت ي ما جالرا ا م أدا  مالجلرا احترا را اتوراء 

 . (3 ظاهي  ال يام الدالرا

                                                           

لشررري ومكررران لشررريا  د.  ررر س الررريدا الجكرررركا الدالررررا وميكررره ا جالررر ا الطب رررا الثالرررراا مرررا دون دا (5) 
 .92ا دم5720-5725

 .49د. ف اد عبي ال ا    عا ا ال يج  اللا قا د(6) 
 .99د.   س اليدا الجكركا ال يج  اللا قا د(3) 
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ا الدالررررا ال يامررررا ا صرررلرا علرررى 6002( للررراا 62فررري  الورررالجن الديدررري  مررر   ومرري 
/أ( مرررا هرررذا 3س حرررق الررريم علرررى كرررك مرررا ولررري  ا عيامررري أو ام عيامررررا حلررر  ال ررراد   أسرررا

. وما ث  فاله جاء بحك  جيدي في في  الدالرا على أساس حق اليم ال احري  مرا (5 الوالجن 
أ( ال ذكج   آلفرًاا وشرتي  لفري  الدالررا ال يامررا علرى أسراس حرق /3ا م. ووفوًا لان ال اد   

 اليم ما دليع
ن وكرررررجن ا ا أو ا م مت ت رررررًا بالدالررررررا ال يامرررررراا وا عبررررري  بكرررررجن الدالررررررا أصرررررلرا أم أ .1

مكتلباا وا عبي  ل كان الجاد  سجاء في داخك ال ياأ أم خا جها كذلك ا عبري  لبوراء احري مرا 
 الجاليدا حرًا لفي  هذ  الدالرا.

ا وعدرجز ترأخي ثبرجم الالر  (6 أن وكجن لل  الجلي ثا تًا   ره ال يامي وفوًا للوالجن ال يامي .2
للى تا عا احق لل رضدا وحراذا  وكجن ل ذا الثبجم الضحق اثي  ج ي ديتري للرى درجم ال ررضدا 

ا واذا كران أسراس فري  الدالررا علرى (3 ان امثبام وامميا  الضحق للال  كا ق ا ماشر 
 .(4 أساس حق اليم ال احي  ما ا م ود  أوضًا ثبجم لل  الطفك ما أمه

                                                           

 ما ولي  ا عيامي أو ام عيامراب. أ.التي لصج على أن بو تبي عيامرًاع (5) 
( 40( مرا الورالجن ال ريلي ال يامري  مر   57/4 ان ملائك الباج  وليي علر ا مالجن ا ا ب جج  ال اد  (6) 

ال لررائك الخاصررا بررالباج  الشيعررررا والجادرررا وسرررائي الجاجبررام ال  رري  الترري لصررج علررى ألررهع ب 5755للرراا 
 .بما را اآلباء وا واد وليي علر ا مالجن ا ا

 .62للا قا دفي هذ  الشيو  داظي د. لال  علي الياوديا الوالجن اليولي الخادا ال يج  ا(3) 
وهاا أوضًا دت  لثبام الال  وفوًا للوالجن ال يامي ان احري الرهوجرا لذا كران عيامررًا ولريي الورالجن ال يامري (4) 

( مررا الوررالجن ال رريلي ال يامرري وما ررا لثبررام الالرر ا لذ لصررج 57وحرري  علررى الحرراام الررجا د  فرري ال رراد   
فري ا حرجا  ال اصرجد علر ررا فري هرذ  ال رراد  لذا هع ب( مرا الورالجن ال رريلي ال يامري علرى ألرر57/5ال راد   

 ب.تان احي الهوجرا عيامرًا ومج ال واد الهواج وليي الوالجن ال يامي وحي 
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وفي ج الوجالرا ال وا لا الدالرا ا صرلرا علرى أسراس حرق الريم ال احري  مرا ا اا 
 . (2 وامما اتي (5 واللج ي  (4 والل جدي (3 والكجعتي (6 وال صيي  (5 تالوالجن ا  دلي

الره فري  الدالررا ال يامررا ا صرلرا علرى أسراس لا أن ال ضحظ على الوالجن الديدري 
. (9 /أ( مرا هرذا الورالجن 3حق اليم علرى كرك مرا ولري  ا عيامري أو ام عيامررا حلر  ال راد   

وما ث  فاله جاء بحك  جيدي في في  الدالرا على أساس حرق الريم ال احري  مرا ا م ودون 
حق اليم ال احري  مرا ا م مري مري أو  ي ا وكالج ملألا في  الدالرا ا صلرا على أساس 

أثا م جيًا واس ًا  را الفو اء بخصجد ا خذ   ا ما عيمها ولدي هرذا الخرضا وا رحًا فري 
ا فالوالجن ال صيي لر  وكرا وأخرذ   رذ  الحالرا مارذ أو  تشريع  لورالجن الدالررا (9 الفوه ال صيي 

                                                           

و تبرري أ دلرري ( مارره علررى ألررهع ب3لذ لصررج ال رراد    5754( للرراا 2داظرري مررالجن الدالرررا ا  دلرررا  مرر   (5) 
 ب. دلرا. ما ولي  ا مت ت  بالدالرا ا 3الدالراع ... 

( مارره علررى ألررهع بوكررجن 6بشررأن الدالرررا ال صرريعا حرررت لصررج ال رراد    5795( للرراا 62مررالجن  مرر   (6) 
           . ما ولي  ا مصييب.5مصيعًاع 

( ماره علرى 6حرت لصج ال راد    5757( للاا 55مالجن الدالرا الكجعترا الصاد  ب يسجم أمريي  م    (3)
       ألهع بوكجن كجعترًا ما ولي في الكجعج أو في الخا ج  ا كجعتيب.

هررر فرري 65/5/5394( فرري 4هررر ب ججرر  الورريا   مرر   5394لررن لظررام الدالرررا اللرر جدي الصرراد  عررام  (4)
  ألهع بوكجن س جدوًا ما ولي داخك ال  لكا ال ي را الل جدوا أو خا ج ا  ا س جدي...ب. ( على9ال اد   

حرررت لصررج  5727ل ررام  692مررالجن الدالرررا ال ي رررا اللررج عا الصرراد  ب ججرر  ال يسررجم التشرريع ي  مرر   (5)
         ( على ألهع بو تبي سج عًا حك ًاع أ. ما ولي في الوطي أو خا جه ما والي عي ي سج يب.3ال اد   

لرفي فرري دولرا اممررا ام فرري  رأن الدالرررا وجرجازام ال 5796( للراا 59 مر   /ا( مرا الوررالجن 6ال راد   (2) 
 ال ي را ال تحي .

علرى ألره بو ري عيامررًا كرك مرا ولري  ا عيامري ثالررًا( /59فري ال راد    6005ولن اليستج  ال يامي ل ام (9) 
 أو ام عيامرا وعاظ  ذلك بوالجنب.

 .569-560داظيع د.  ي  اليدا عبي ال ا    جميا ال يج  اللا قا د(9) 
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يي  ت يدك مالجن ا لذ مام ال شيع ال ص6004حتى عام  5762ال صيعا الذي صي  في عام 
الرررررذي أعطرررررى  واد ا م  6004( للررررراا 554الدالررررررا ال صررررريعا مرررررا خرررررض  الت ررررريدك  مررررر   

ال صيعا الدالرا ال صيعا ب   الاظري عرا جالررا أ رر  ا وهرج  رذلك وكرجن مري سربق ال شريع 
 . 55/9/6004والذي أصبح لافذًا في  ال يامي الذي جاء مجمفه مشابه ت اماً 

ال صيي لوا ام كثرري   ررا م عري وم را   ل رذ  ال لرالا مبرك و  ري ومي أثري في الفوه 
 في هذا الشأن ما خض  ما وأتيع  (5 صيو  هذا الت يدك ولحاو  أن للخن اآل اء ال ختلفا

 أواًل: حجج االتجاه المؤيد للتعديل:
الره داب ري ال لراوا   ررا ال ريأ  واليجرك فري مدرا  مراح  (6 ديى ااتدرا  ال  عري للت ريدك  

ا ان ذلررك لل را لتردررا لل لرراوا   را  را فرري الحوررجأ والجاجبررام (3 الدالررا علررى أسرراس حرق الرريم

                                                           

الفورره ال صرريي م يو ررًا لريى د. هشررام علرري صرادأا د وس فرري الوررالجن الرريولي  داظري هررذا الخررضا  ررا(5) 
-560  ود.  رري  الرريدا عبرري ال ررا    ررجميا ال يجرر  اللررا قا د43-30الخررادا ال يجرر  اللررا قا د

569 . 
ال يجرررررر   مررررررا أصررررررحاا هررررررذا الرررررريأي د. هشررررررام علرررررري صررررررادأا د وس فرررررري الوررررررالجن الرررررريولي الخررررررادا(6) 

 .36داللا قا
ما مبرك الاصجد ال ي را بشأن ال لاوا   را ال يأ  واليجك في مدا  الدالراا ما و د في مشيوع مرثراأ (3) 

باوطالرراا مرا مبرك مد جعرا مرا -في سررياتجزا 5792امللان والش   في الج ا ال ي ي الذي و   عام 
لورك جالررته للرى  الخبياء ال يا. فوي حيد ه اء على تض را هرذا ال رثراأ لصرًا د كري حرق امللران فري

( مرا هرذا ال شريوعا التري جراء فر را مرا 32أ اائه دون ت رره في ذلك  را اليجك وال ريأ ا هرج لرن ال راد   
وأتيع بلكرك مرجا ا الحرق فري الدالرراا ولره الحرق فري ت رريهرا وااحتفراي   را مر  أي جالررا عي ررا أخريى 

اليجك وال يأ ب. لوًض عرا د. فر اد ددر ا ال ريأ   ت ا أن له الحق في لول ا للى أ اائه دون ت رره في ذلك  را
ا ال ريد 64والدالرا وال لاوا ا بحت ماشج  في مدلا جام ا دمشق لل لجم اامتصادوا والوالجلرراا ال دلري 

 .395ا د6009ا و ا 



 

قانون اجلنسية العراقية  األحكام اجلديدة يف  

 2006( لسنة 26رقم ) اجلديد

 

  نواف حازم خالدأ.د. 
  خليل د. خليل ابراهيم حممد

 

 

 

 

 

61 

وهررررج احترررريام لحوررررجأ ال رررريأ  اليسررررتج عاا ك ررررا أن هررررذا الت رررريدك دا رررري م الررررا  أ ارررراء ال صرررريعام 
ال تهوجام ما أجال  ان هذا الت يدك دتيت  علره ماح حق امماما ل  اءا وال  كا والترأمرا 

ا والت لر ا  أل    أن ال صيعرا اآلخيعا. وما جال  آخري فران هرذا الت ريدك دت ا رى الصحي
م  ال اطق الللر  الذي وفتي  أن ال ضما الوجعا  را ال يأ  وا ا ا أمجى ما عضمته  يولا أ رره 
ا جابيا وهذا ما وحوق له االيماج في ال دت ر  ال صرييا كرذلك فران هرذا الت ريدك مرا وج را 

ا هذا ااتدا  ا دت ا   م  أحكام الشيع ا امسضمرا التي توي  حوجأ وواجبام لظي أصحا
لل يأ  واليجك على حي سجاءا ك ا أن الشيع ا امسضمرا ت كي على صلا اليح   را اا ا وأمره 

 وهذا دالد  م  ماحه جالرا اليولا التي تات ي للر ا ا م.
 :(5 ثانيًا: حجج االتجاه المعارض للتعديل

يى هذا ااتدا  لن ماح الدالرا   ااء ا م ال صيعا أمي ا دت لق بحق ال لاوا   را د
اليجك وال يأ  وا بحوجم ا اليستج عاا ان ملرألا الدالررا هري ملرألا سراسررا وسررادواا تختلرق 
عررا ملررألا مرراح الحوررجأ والجاجبرراما ف رراح الدالرررا درريتب  بالاظررام ااجت رراعي والرريداي لليولررا 

 ي  التلاا اا ا لجالي  واتتلابه لدالرته.الذي وف
ت ا أن الوج  بان هذا الت يدك ا دت ا   م  الشيع ا امسضمرا هج مج  محك لظيا 
ان الشرريع ا امسررضمرا وان كالررج تلرراوي  رررا اليجررك وال رريأ  فرري ب رر  الحوررجأ والجاجبررام لا 

لر ا كالد راد والوجامرا مرثًضا كرذلك أل ا ت ره  را  ا في كثري ما ا مج   عاورا لدالر  ال ريأ  لف

                                                           

مرا ال  ا  ررا ل راح الدالررا ال صريعا   اراء ا م ال صريعا علرى أسراس حرق الريم ال احري  مرا ا م د. (5) 
ي  الرريدا عبرري ال ررا    ررجميا لا أن م ا  ررته تك ررا  رريف  مرراح الدالرررا ال صرريعا علررى هررذا ا سرراس  رر

بشرركك مطلررقا لا الرره د عرري مرراح هررذ  الدالرررا وفررق  ررجاب  م راررا ك ررا سررايى. داظرريع د.  رري  الرريدا عبرري 
 .565و 565ال ا    جميا ال يج  اللا قا د
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فان ما جاء في الويآن الكيع  مرا آورام دري  علرى عريم مبرج  مثرك هرذا ااتدرا ا فوري مرا  ت رالى 
َجالبكب ِل ُفررري  رررجا آَبررراءهب ِل َفرررُمخِل َل ب ُ َفرررُمن ل ررر ِل َت ِل َلررر ب ُعارررَي ا  رررجهب ِل آُلَبررراُئُ  ِل هبرررَج َأمِل عب فررري كتابررره ال هعرررهع  ادِل

دُا( (كذل (5 اليُ  ع رَت ب ِل َارا ُ ُ ر ِل ذب ُ  ع رتب ب  ُبُموَ راْن َألِلَحوِل ك مجله ت الىع  َوال رُذدَا آَمابرجا َوات َبَ رتِل ب ِل ذب ُ 
. لرذلك (6 

فالرره ل ررا كرران الالرر  لررألا فرران ال برري  تكررجن أوضررًا بدالرررا ا اا أمررا الوررج  برران هررذا الت رريدك 
والصرررحا واممامرررا ولرررري ذلررركا فررران هرررذ  دا ررري م الرررا  أ اررراء ا م ال صررريعا ال ت لورررا برررالت لر  

ال لررألا و كررا حل ررا دون اللدررجء للررى فرري  الدالرررا علررى أسرراس حررق الرريم ال احرري  مررا ا ما 
وذلك  تويعي لعفاءام على ه اء ا  ااء واعطائ   الحوجأ التي ديعري ال شريع أن و راح   لواهرا 

 دون الحاجا للى في  الدالرا.
الورررالجن ا  دلررري بالالررربا للدالررررا لدررري أن  (3 ال وا لررراواذا جئارررا للرررى مجمرررق الورررجالرا 

( مررا مررالجن 3ا صررلرا ال بارررا علررى حررق الرريم ال احرري  مررا ج ررا ا م مرري تصرريم ل ررا ال رراد   

                                                           

 .5سج   ا حهااا اآلواع (5) 
 .65ا اآلواع سج   الطج (6) 
كان لتطج  ا فكرا  وا و راع اليولررا وااجت اعررا والثوافررا واامتصرادوا وتهادري دو  ال ريأ  فري ال دت ر   (3) 

واتلاع لشا  اا أن حصك ت رري في مجمق الوجالرا في في  الدالرا على أساس حق اليم ال احي  ما 
ي ال جاثرررق اليولرراا واسرر ا اتفامررا الوضراء علررى ا ما و  ري أن تر  تأترري مبريأ عرريم الت ررره فري الدالررا فر

والتي أوجبج  5797ج ر  أ كا  الت رره  ي ال يأ  التي أميت ا الد  را ال اما لألم  ال تحي  أواخي عام 
( ما را بمرراح ال ريأ  حوررًا ملرراوعًا لحرق اليجررك فر ررا 7( مررا ال رراد   6علرى الرريو  ا  رياا فر ررا وفرري الفوري   

فال رراب. فججرريم الرريو  ا  ررياا لفلرر ا أمررام  رريو   دولرررا فرري احترريام هررذا ال برريأ فد لترره دت لررق بدالرررا أ 
ب ضرر ا واحرريًا مررا مبادئ ررا اليسررتج عاا ولدررأ الررب   اآلخرري للررى ت رريدك مررالجن جالرررته الج ارررا ممرريا  هررذا 

وجرا مرا أجابري ال بيأا ولكا بأ كا  و يائق مختلفاا مطلوا أو مورري ا أي لمريا  حرق ال ريأ  الج اررا ال ته 
ال رريأ  فرري لوررك جالرررت ا للررى أ فال ررا للررى جالرر  حررق ا ا فرري لوررك جالرررته للررر  . داظرريع د. فرر اد ددرر ا 

 . 375ا ال يج  اللا قا دوالدالرا وال لاوا  
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. ما ولي فري ال  لكرا ا  دلررا 4و تبي أ دلي الدالرا الدالرا ا  دلرا التي لصج على ألهع ب
ا مد ررج  الدالرررا أو ا جالرررا لرره أو لرر  تثبرررج ال ا رر را مررا أم تح ررك الدالرررا ا  دلرررا وأ

ب. فا تي  الوالجن ا  دلي لفي  الدالرا ا صلرا علرى أسراس حرق الريم للبته للى أ ره مالجلاً 
ال احي  ما ا ما الجاد  في ال  لكا ا  دلررا ال ا ر راا وان وكرجن ا ا مد رجًا أو ا جالررا 

 ًا.له أو ل  تثبج للبا الجلي للى أ ره مالجل
الكجعتررا لصرج علرى ألرهع ( ما مالجن الدالرا 3وفي الوالجن الكجعتي لدي أن ال اد   

. ما ولي في الكجعج أو في الخا ج ما أم كجعترراا وكران مد رج  ا ا أو لر  5بوكجن كجعترًاع 
تثبررج للرربته   ررره مالجلررًا...ب. فا ررتي  الوررالجن الكررجعتي ل رراح الدالرررا علررى أسرراس حررق الرريم 

مررا ا م أن وكررجن ا ا مد ررجًا أو عارري عرريم ثبررجم للرربه   ررره مالجلررًاا ب رر  الاظرري ال احرري  
وحكرر  الورالجن الكررجعتي مشررابه  عرا مكرران الرجاد  سررجاء أترران فري الكجعررج أم فرري خرا ج الكجعررج.

لحكررر  الورررالجن ا  دلررريا لا أن الورررالجن ا  دلررري مرررري الرررجاد  فررري ا  دنا فررري حررررا أن الورررالجن 
 تي  أن تكجن الجاد  في الكجعج  ك و كا أن تكجن في خا ج الكجعج.الكجعتي ل  وش

( علررى ألررهع 9وفرري اللرر جدوا فرران لظررام الدالرررا ال ي رررا اللرر جدوا لررن فرري ال رراد     
بوكرررجن سررر جدوًا مرررا ولررري داخرررك ال  لكرررا أو خا ج رررا ام سررر جدوا وأا مد رررج  الدالررررا أو ا 

للر جدي ب كران الرجاد  سرجاء كران داخرك ال  لكرا جالرا لهب. وفي هذا الران لر  و تري ال شريع ا
 .(1 أم خا ج ا لا اله ا تي  أن وكجن ا ا مد ج  الدالرا أو ا جالرا له

                                                           

داظرري فررري مجمرررق الوررالجن اللررر جدي د. عبررري و ال ارفرريا الورررالجن الررريولي الخررادا مطب رررا م  ررري امدا    (5)
 5793داررادي  7وفرري مررالجن الدالررا الفيللرري الديدرري الصراد  فرري  .75هررا د5406اا ال امراا اللرر جدو

مررراح الدالررررا الفيللررررا ا صرررلرا بورررج  الورررالجن ل رررا ولررري فررري الخرررا ج ام فيللررررا و ا عررريو  الدالررررا أو 
مد ج  الدالرا أو له جالرا أجابراا وذلك ما ل  ديفض ا الطفرك خرض  اللرتا  ر ج  اللرابوا علرى  لجلره 
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تران علرى ما الوالجن ااتحرادي ج( /6وفي مالجن الدالرا امما اترا لدي أن ال اد   
مجا ارا بحكر  الورالجن  أن و تبي مجا ارًا بحكر  الورالجن ال جلرجد فري اليولرا أو فري الخرا ج مرا أم

 ول  دثبج للبه   ره مالجلًا.
وعتبرررا مررا مجمررق الوررجالرا ال وا لررا أن هاررا   رريو ًا ا رري ما ررا لفرري  الدالرررا علررى  

أسرراس حرررق الررريم ال احررري  مرررا ا م ب كرررس الورررالجن ال يامرري الرررذي جررراء مجمفررره فررري فررري  هرررذ  
 أ.كجن بالشكك اآلتيع بو ري عيامررًاع ( لت3الدالرا دون مري أو  ي . لذلك لوتيح ت يدك ال اد   

مررا ولرري فرري ال ررياأ أو خا جرره ام عيامرررا وأا  ب.مررا ولرري فرري ال ررياأ أو خا جرره  ا عيامرري 
مررا ولرري فرري ال ررياأ مررا أ ررجعا مد ررجلرا أو ا جالرررا ل  ررا وع رري  ج.مد ررج  أو ا جالرررا لرره 

 .(5 اللور  الذي و ثي علره في ال ياأ مجلجدًا فره ما ل  وو  اليلرك على خضا ذلكب
 المطلب الثاني

 فرض الجنسية األصلية على أساس حق اإلقليم
لملر  دولا ووصي بالدالرا ا صلرا على أساس حق امملر ا حق الفيد الذي دجلي على 

م راا باتتلاا جالرت ا أوًا كالج جالرا أ جعها فال بي  هاا ب كان الرجاد  ا  الر  ال جلرجد أو 
أصله ال ائليا وهج وفتي  تأثي الفيد بالجسر  ااجت راعي الرذي دجلري وع رر  فرره بف رك ترج ا 

اء لحررج امملررر  أسرري  الفرريد فرري هررذا الجسرر  والرريماج ا بررها م ررا دجلرري ليورره  رر ج ًا باا تبررا  والررج 
                                                                                                                                                                 

 سا الي يا فالوالجن الفيللي ماح الدالرا لض ا ال جلجد في الخرا ج حترى مر  ت تر  ا ا بدالررا أجابررا 
وفري الورالجن الدهائريي دت تر   .569-569لوًض عا د.  ي  اليدا عبي ال ا    جميا ال يجر  اللرا قا د

و الخا ج مترى كران ا ا مد رجًا ال جلجد لألم الج ارا بالدالرا الدهائيعا دون ا تيا  ال رضد في الياخك أ
الصراد  برا مي ال ريم   5790( مرا مرالجن الدالررا الدهائيعرا للراا 2وذلرك فري ال راد    أو عيو  الدالررا

 ( ال  ي .90-92 
 ( ما الان ال وتيح أعض .3ثالرًا( ما اليستج   بوًا للفوي   ا( ما ال اد   /59م  ت يدك لن ال اد   (5) 
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. وتفري  الدالررا ا صررلرا علرى أسراس حرق امملررر  وحري  فري مررجالرا (5 الرذي ولري وتيعريع فررره
علرررى كرررك مرررا دجلررري فررري لملر  رررا بصررريا الاظررري عرررا جالررررا ا ا أو ا  رررجعا  (6 ب ررر  الررريو 

دا لحاجت ا للى زعاد  لفجس ا. وعلتثاى ما ذلك أ ااء الي لجماسررا ا جال  فري الريو  ال  ت ري
 ليد ا.

وما محاسا حق امملر  اله و ا  الضجالرا في ب   الحااما  له وفي  الدالرا 
ا وعلى وجه الخصرجد الرذدا دجلريون (3 على كك ما دجلي على لملر  اليولا اعتبا ام لللالرا

مررا أ ررجعا مد ررجلرا أو عرريو ي الدالررراا ك ررا الرره و ارر  ازدورراد ا جالرر  فرري لملررر  اليولررا عررا 
  جالرررت ا علررى كررك مررا دجلرري فرري لملر  ررا ب ررا فررر   أواد ا جالرر  م ررا درر دي للررى  يعررق فرري 

 .(4 اليماج   في ال دت  ا م ا وولك ما خطج   زعاد  عيد ا جال  في اليولا
ومررا ملرراو  حررق امملررر  الرره درر دي للررى دخررج  عرريد كبررري مررا ا جالرر  فرري جالرررا 
اليولررررا دون أن وكررررجن لرررريد   ااسررررت ياد ل شررررا كا أ ارررراء  رررر ب ا فرررري الشرررر ج  الررررج اي والررررجاء 
اللراسي وامحلاس الوجميا فرضر ق  ارال را وعت ري  كرال را للخطريا ك را الره مري در دي للرى 

م الترري دجلرري فر ررا  فررك مررا أا أجابرري مت ترر  بدالرررا دولررا ازدواج الدالرررا وذلررك فرري الحرراا
وفي  مالجل ا الدالرا على أسراس حرق امملرر ا فضرًض عرا الره مري در دي للرى ال ريام الدالررا 

                                                           

 .25-42ال يج  اللا قا دالوالجن اليولي الخادا الدالراا د. ف اد دد ا (5) 
ت ررا هرررج الحرررا  فرري مرررجالرا دو  أميعكرررا الجسررطى والداج ررررا كرررا  جاترا والبيازعررك وفارررهوعض. لورررًض عرررا د. (6) 

 .69لال  علي الياوديا ال يج  اللا قا د
نا الطب رررا ا ولرررىا دا  الحيعرررا د. م ررريوح عبررري الكررريع  حرررافظا الورررالجن الررريولي الخررراد ال يامررري وال ورررا  (3) 

 .99ا د5793للطباعاا مطب ا الحكجماا ب يادا 
 .69د. لال  علي الياوديا الوالجن اليولي الخادا ال يج  اللا قا د(4) 
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لذا ولي  فك ما أا مت ت  بدالررا دولرا وأخرذ مالجل را بأسراس حرق امملرر  فور  فري لملرر  دولرا 
 .(5 الدالراوأخذ مالجل ا بأساس حق اليم فو  في في  

/ا(ا 3فرري ال رراد    6002( للرراا 62 مرر    ومرري أخررذ مررالجن الدالرررا ال يامرررا الديدرري
بالدالررررا ا صرررلرا علرررى أسررراس حرررق امملرررر ا فر تبررري عيامررررًا مرررا ولررري فررري ال رررياأ مرررا أ رررجعا 
مد جلرا وع تبري اللورر  الرذي و ثري علرره فري ال رياأ مجلرجدًا فرره مرا لر  وور  الريلرك علرى خرضا 

 عشتي  في في  الدالرا ا صلرا وفوًا ل ذا الان ما دلي ما الشيو عذلك. و 
 أن وكجن الطفك مد ج  الجاليدا أو لورطًا. .1
أن دجلرري مد ررج  ا  ررجعا واللوررر  حوروررا أو تورريديًا فرري ال ررياأ ان ا سرراس فرري فرري   .2

. ولوترريح هاررا ل ررافا مررا دجلرري لجالرريدا ا جالرررا ل  ررا (6 الدالرررا هاررا هررج حررق امملررر 
 له وحوق ال يا لفله ما الان. 

( مرا 3وأخذم الوجالرا ال وا لا بفي  الدالرا على أساس حرق امملرر  لذ لصرج ال راد   
. مررا ولرري فرري ال  لكررا ا  دلرررا 5و تبرري أ دلرري الدالررراع مررالجن الدالرررا ا  دلرررا علررى ألررهع ب

ب. مررا لرر  دثبررج ال كررسال ا رر را مررا والرريدا مد ررجلرا وع تبرري اللوررر  فرري ال  لكررا مجلررجدًا فر ررا 

                                                           

وللتولررررك مرررا ملررراو  حرررق امملرررر  تشرررتي  مرررجالرا ب ررر  الررريو  الرررجاد  ال ضررراعفا ل رررذا ال ررري  كورررالجن (5) 
ومالرررررجن الدالرررررا البحيعارررررا ل ررررام  5745ومررررالجن الدالرررررا الفيللرررررا ل ررررام  5764الدالرررررا ال يامرررررا ل ررررام 

د. لالرررر  علرررري الررررياودي ود.حلررررا   ال ررررياويا الوررررالجن الرررريولي الخررررادا الدالررررراا . داظررررريع 5723
ال ررج اا ميكرره ا جالرر ا وأحكامرره فرري الوررالجن ال يامرريا الدررهء ا و ا دا   ررا ا ثررري للطباعررا والاشرريا 

 .47ا د6005 جام ا ال جصكا
دان على في  الدالررا علرى أسراس حرق  5723( للاا 43وكان مالجن الدالرا ال يامرا ال ل ي  م   (6) 

مرا ولري فري ال رياأ مرا والريدا  .3( التري لصرج علرى ألرهع بو تبري عيامررًاع 4/3  امملر ا وذلرك فري ال راد 
 مد جلرا وع تبي اللور  الذي و ثي علره في ال ياأ مجلجدًا فره ما ل  وو  اليلرك على خضا ذلكب.
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. مررا ولرري فرري 4( مررا مررالجن الدالرررا ال صرريعا علررى ألررهع بوكررجن مصرريعًاع 6ولصررج ال رراد   
 . وع تبررري اللورررر  فررري مصرري مجلرررجدًا فر رررا مرررا لررر  دثبرررج ال كرررسب.5مصرري مرررا أ رررجعا مد رررجلرا 

. مرررا ولررري فررري 6( مرررا مرررالجن الدالررررا الكجعتررررا علرررى ألرررهع بوكرررجن كجعتررررًاع 3ولصرررج ال ررراد   
ولن لظرام الدالررا عج   جعا مد جلراا وع تبي اللور  مجلجدًا فر ا ما ل  دثبج ال كسب. الكج 

( علررى ألررهع بوكررجن سرر جدوًا .... أو ولرري داخررك ال  لكررا   ررجعا 9ال ي رررا اللرر جدوا فرري ال رراد   
( مرا 3ولصرج ال راد    مد جلرا وع تبي اللور  فري ال  لكرا مجلرجدًا فر را مرا لر  دثبرج ال كرسب.

ن الدالررررا اللرررج عا علرررى ألرررهع بو تبررري سرررج عًا حك رررًاع ج. مرررا ولررري فررري الوطررري مرررا والررريدا مرررالج 
مد ررجلرا أو مد ررجلي الدالرررا أو ا جالرررا ل  ررا وع تبرري اللوررر  فرري الوطرري مجلررجدًا فررره وفرري 

( مررا مررالجن الدالرررا 6ال كرران الررذي عثرري علررره فررره مررا لرر  دثبررج ال كررسب. ك ررا لصررج ال رراد   
ع بو تبرررري مجا اررررًا بحكرررر  هررررذا الوررررالجن... هررررر. ال جلررررجد فرررري اليولررررا   ررررجعا اممررررا اتي علررررى ألرررره

وهي ا تختلق في حك  ا عا حك   مد جلرا. وع تبي اللور  مجلجدًا فر ا ما ل  دثبج ال كسب.
 الوالجن ال يامي.

ولدي أن ال شيع ال يامي كان مجفوًا في لدياد هذا الان الجا د حك ه في الورجالرا ال وا لراا 
 ك لتفادي حاام ال يام الدالرا.وذل

ول  وأخذ مالجن الدالرا ال يامرا الديدي بالحورا م ًا بأي حق اليم وحق امملر ب فري فري  
( مررا مررالجن الدالرررا ال ل رري  مرر  4/6الدالرررا ا صررلرا ك ررا ف ررك ال شرريع ال يامرري فرري ال رراد   
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الدالرررا ا صررلرا علررى .  لرره جرراء بحكرر  جيدرري فرري  ب ججبرره (5 ال  رري  5723( للرراا 43 
 أساس حق اليم ال احي  ما ا م دون حاجا لت هعه  بحق امملر .

 المبحث الثاني
 أحكام الجنسية المكتسبة

الدالررا ال كتلربا أو الطا ئرا أو الضحورا هريع الدالررا التري وكتلرب ا الفريد فري تررا عا 
وكرجن اتتلرا  ا لاتدرًا عرا احق على ال رضدا وا وخل  عا الدالرا ال كتلبا صرفت ا هرذ  أن 

ترجافي عااصري اتت رك ب ضرر ا عاري ال ررضدا مادامررج ال ااصري ا خريى لرر  تترجافي لا فري تررا عا 
احرررقا ذلرررك أن ال بررري  لرلرررج  ترررا عا تحورررق أسرررباا ااتتلررراا وال رررا  ترررا عا دخرررج  الفررريد فررري 

حرق فالره و ري مرا الدالراا فان كان هذا التا عا ا ديتري للرى لحظرا ال ررضد وال را للرى ترا عا ا
مبررررك ااتتلررراا الطرررا   للدالررررا. وتت رررره أسرررباا ااتتلررراا الطرررا   للدالررررا بكجل رررا تفلرررح 
ال دررا  م اد  الفررريد فرري هرررذا ااتتلررااا وعكرررجن دو  الفرريد فررري هررذا ال درررا  اودا رررًا بحررررت ا 

فرريد وكتلرر  الدالرررا لا بطلرر  صرريعح ماررها ومرري وكررجن دو   سررلبرًا بحرررت ت لررك اليولررا مرراح ال
الدالرررا ال كتلرربا دون  لرر  مرر  تخجعلرره الحررق فرري  دهررا لن أ ادا ومررا ج ررا أخرريى فرران ل اد  
الفيد في مدا  الدالرا ال كتلبا مي تخض  لتوريدي اللرلطام ال ختصرا فري اليولراا ومري وكرجن 

 .(6 اتتلاا الدالرا م لوًا على مديد ل ياء اليلبا في ذلك بصج   صيعحا أو   ارا

                                                           

علرى ألرهع بو تبري  5723( للراا 43( مرا مرالجن الدالررا ال يامررا ال ل ري  مر   4/6حرت لصرج ال راد   (5) 
 ا مد ج  أو ا جالرا لهب.ما ولي في ال ياأ ما أم عيامرا وأ .2عيامرًاع 

 .44هشام علي صادأا د وس في الوالجن اليولي الخادا ال يج  اللا قا د د.(6) 
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شرررريع ال يامررري بصررررفا عامرررا لألصررررج  ال تويمرررا فرررري مرررالجن الدالرررررا ومررري اسرررتداا ال 
فري مطلر  أو  ثر   (5 ال يامرا الديدري ولتاراو  أهر  حراام اتتلراا الدالررا فري الورالجن الديدري

 لبرا آثا  اتتلاا الدالرا في مطل  ثالي وك ا وأتيع 
 المطلب األول

 حاالت اكتساب الجنسية
الديدرري هرريا اتتلرراا الدالرررا عررا  يعررق حررق حرراام اتتلرراا الدالرررا فرري الوررالجن 

الرررريم ال احرررري  مررررا ا م ال  ررررهز بشرررريو ا واتتلرررراا الدالرررررا بررررالجاد  ال ضرررراعفاا واتتلرررراا 
واتتلرراا الدالرررا بالتب ررراا ولتارراو   الدالرررا بررالتداسا واتتلرراا الدالرررا بررالهواج ال خررتل ا

 عهذ  الحاام في الفيوع اآلترا
 الفرع األول

 عن طريق حق الدم المنحدر من األم المعزز بشروطاكتساب الجنسية 
لن ال شيع ال يامي فري مرالجن الدالررا الديدري علرى هرذ  الحالرا مرا حراام اتتلراا 

( ماررها أن و تبرري مررا ولرري خررا ج ال ررياأ مررا أم 4الدالررراا لذ لررجزعي الياخلرررا ب ججرر  ال رراد   
هررا خررض  سرراا مررا تررا عا  لجلرره عيامرررا وأا مد ررج  أو ا جالرررا لرره عيامرري الدالرررا لذا اختا  

سررا الي رري لا لذا حالررج الظرريوا الصرر با دون ذلررك بشرري  أن وكررجن مور ررًا فرري ال ررياأ ومررج 
( ما هذا الوالجن اله وشتي  لتطبررق الران مرا دلري 4تويو ه الطل . وعتضح ما لن ال اد   

 ما الشيو ع
                                                           

 ثالثًا( ما مالجن الدالرا ال يامرا الديدي علرى ألرهع با ت راح الدالررا ال يامررا ملريا  /2لصج ال اد   (5) 
سراسا التج را اللكالي ال خك بالتيكربا اللكالرا في ال ياأب. وو د مثرك هرذا الران فري اليسرتج  ال يامري 

 خاملًا(./59الديدي كذلك في ال اد   
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ا عبرري   اررجع جالرررت ا سررجاء أن تكررجن ا م مت ت ررا بالدالرررا ال يامرررا حرررا واد  الطفرركا و  .1
تالرررج أصرررلرا أم مكتلرررباا وا عبررري  كرررذلك بكجل رررا تح رررك جالررررا أخررريى للرررى جالررر  جالررررت ا 

 ال يامراا ان ال بي  بالدالرا ال يامرا.
 أن وكجن ا ا مد جًا أو ا جالرا له. .2
دون أن تحصرررك واد  الطفرررك خرررا ج ال رررياأ ان الررران اعتررري بحرررق الررريم ال احررري  مرررا ا م  .3

ا تيا  ت هعه  بحق امملر ا وذلك للحرلجلا دون ومرجع ال جلرجد فري حالرا الضجالرراا لذا ولري فري 
 لملر  دولا ا ت طي الدالرا لا على أساس حق اليم.

أن وكجن الجلي مور ًا فري ال رياأ عاري  لجلره سرا الي ري ومبرك تويو ره  لر  اختررا  الدالررا  .4
لحررج ال ررياأ ومرريى اليماجرره فرري ج اعترره وتباررره الررجاء لحررج ال يامررراا وذلررك للتأترري مررا  رر ج   

اليولا ال يامرا خض  ال ي  ال ذكج  ا دون أن تفي  علره بحك  الوالجنا ول  وحيد الوالجن مري  
. وكرران مررا ا فضررك أن وحرريد ال شرريع مرري  (5 اممامررا الترري فرري ال ررياأ مبررك  لجلرره سررا الي رري

 ه لليولا.م راا لحماما للتأتي ما   ج   ووائ
أن ووررريم  لبرررًا اختررررا  الدالررررا ال يامررررا خرررض  سررراا مرررا ترررا عا  لجلررره سرررا الي ررريا ف رررذ   .5

الدالرا ا تفي  علره وال ا تختا  بم ادته  تويو   ل  تحيعريي للرى وزعري الياخلرراا ولكرا لذا 
حالررج الظرريوا الصرر با دون تويو رره الطلرر  خررض  سرراا فررر كا أن ت رريد للررى أتثرري مررا سررااا 

 ي سلطا تويديعا ماحج لجزعي الياخلرا ف ج الذي ووي  هذ  الظيوا الص با.وه

                                                           

ج( مرا مرالجن الدالررا /5ان الدالرا هاا ا تكتل  لا ب ري  لرجس سرا الي ريا وسرا الي ري  بورًا لل راد   (5) 
 بث الرا عشي ساا كاملا بحلاا التوجع  ال رضديب. 6002لاا ( ل62ال يامرا الديدي  م   
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أن دجافررق وزعرري الياخلرررا علررى ماحرره الدالرررا ال يامرررا ان الدالرررا ال يامرررا هاررا ا تفرري   .6
 .(5 بحك  الوالجن 

/أ( التري اعتبريم 3وهاا دبريوا أن ال شريع مري ومر  فري تارام   ررا مرا جراء فري ال راد   
( التري 4ولي ام عيامرا واعتبري الدالررا ب ججب را أصرلراا و ررا مرا جراء فري ال راد    عيامرًا ما

ا تي ج للحصج  على الدالرا ال يامرا الجاد  خا ج ال ياأ ما أم عيامرا وأا مد رج  أو ا 
جالرا لها بشي  أن وختا هرا خرض  سراا مرا ترا عا  لجلره سرا الي ريا و شري  أن وكرجن مور رًا 

تويو ه  ل  الحصج  على الدالررا ال يامررا. واعتبري ال شريع أن هرذ  الدالررا في ال ياأ عاي 
. ك ررا أن مصررطلح بالظرريوا الصرر باب مصررطلح مررين ومطررا  وفررتح ال دررا  لت يدرري (6 مكتلرربا

                                                           

ولرر  وشررتي  الوررالجن عرريم اتتلرراا جالرررا أجابرررا لل جلررجد خررا ج ال ررياأ مررا أم عيامرررا وأا مد ررج  أو ا (5) 
ا ان 5723( للررراا 43( مرررا الورررالجن ال ل ررري  مررر   5جالررررا لررره ك رررا ف رررك ال شررريع ال يامررري فررري ال ررراد   

( ما هذا الوالجن تان علرى 5لذ كالج ال اد   ي مبيأ ازدواج الدالرا ك ا سايى احوًا. الوالجن الديدي ام
أن بللجزعي أن و تبي ما ولي خا ج ال ياأ ما أم عيامررا وأا مد رج  أو ا جالررا لره عيامري الدالررا لذا 

  جالرررا اختا هررا خررض  سرراا مررا تررا عا  لجلرره سررا الي رري بشرري  لن وكررجن مور ررًا فرري ال ررياأ ولررري مكتلرر
 أجابراب.

( مرررا مرررالجن الدالررررا ال يامررررا الديدررري مخرررالق م رررضأ لرررن ال ررراد  4هرررذا فضرررًض عرررا أن لرررن ال ررراد   (6) 
التي لصج على ألرهع بو ري عيامررًا كرك مرا ولري  6005/ثالرًا( ما اليستج  ال يامي اليائ  الصاد  في 59 

اليسررتج ي لررذا فرران  ا عيامري أو ام عيامرررا وعرراظ  ذلررك بوررالجنب فررض ولررتطر  احرري تورررري حكرر  هررذا الرران 
( ما مالجن الدالرا لن لري دستج ي ا ودجز ال  ك بره وعتججر  لل راؤ  بورالجن أو بحكر  4حك  ال اد   

ما ال حك ا ااتحادوا ال لرا  داظي الوا ي  حرر  حلرا ال كرلريا مرالجن الدالررا ال يامررا دارام  ب ضره 
  الي اسرام الوالجلررا فري  ررج الحك را فري ب ضًاا مدلا د اسام مالجلراا مدلا فصلرا محك ا وصي ها ملر

 . 559ما د6009-هر5469ا اللاا اللادساا 65ال ياأا ال يد 



 

قانون اجلنسية العراقية  األحكام اجلديدة يف  

 2006( لسنة 26رقم ) اجلديد

 

  نواف حازم خالدأ.د. 
  خليل د. خليل ابراهيم حممد

 

 

 

 

 

72 

ال ي  في حاام كثري . ولوتيح على ال شيع ال يامي لل اء هذا الران ليفر  التارام   راره و ررا 
 أ(./3لن ال اد   

الوجالرا ال وا لا بالدالرا على أساس حق اليم ال احي  ما ا م لكا وفرق ومي أخذم 
( ماره علرى ألرهع بو تبري 3 يو  لصج علر راا فوري لرن مرالجن الدالررا ال صريعا فري ال راد   

مصررريعًا مرررا ولررري فررري الخرررا ج مرررا أم مصررريعا ومرررا أا مد رررج  أو ا جالررررا لررره أو مد رررج  
  ساا ما تا عا  لجله سا الي ي بمخطا  دججره للرى الدالرا لذا اختا  الدالرا ال صيعا خض

وزعي الياخلرا ب ي ج رك لمامتره ال ادورا فري مصري ولر  و تري  وزعري الياخلررا علرى ذلرك خرض  
. فرري حررا اعتبرريم مررجالرا أخريى الدالرررا عررا  يعررق (5 سراا مررا تررا عا وصرج  امخطررا  للرررهب

 يو  حيدت ا هذ  الورجالرا ك را  رارا اليم ال احي  ما ا م جالرا أصلرا ولرلج مكتلبا وفق 
 آلفًا.

 الفرع الثاني
 اكتساب الجنسية بالوالدة المضاعفة

( مرررا مرررالجن الدالررررا ال يامررررا الديدررري برررالجاد  ال ضررراعفا فررري مررراح 5أخرررذم ال ررراد    
الدالرا ال يامراا فلجزعي الياخلرا أن و تبي عيامرًا مرا ولري فري ال رياأ و لرش سرا الي ري فرره مرا 

ي عيامي مجلجد فره أوضًا وكان مور ًا فرره بصرج   م تراد  عاري واد  ولري  بشري  أن ووريم أا لر
 الجلي  لبًا ب احه الدالرا ال يامرا. وعشتي  لتطبرق الانع

                                                           

أصبح الوالجن ال صيي و اح الدالرا على أساس حق اليم ال احي  ما ا م دن هذ  الشيو  ب ي ت ريدك (5) 
 ال ذكج  آلفًا. 6004
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فررري  -دون ا م ا جابررررا–الرررجاد  ال ضررراعفا فررري ال رررياأا أي واد  اا رررا وا ا ا جابررري  .1
و ا ا وحررري  فرري ال رررياأا ان حررق امملرررر  هاررا م رررهز ال ررياأ لذ ا وكفررري مرررضد الجلررري وحرري  أ

 بال رضد ال ضاعق لتأتري الجاء لل ياأ وا تبا  الجلي به.
 ثبجم لل  الجلي   ره ا جابي بصيا الاظي عا جالرا ا م. .2
أن وكرجن ا ا مور رًا بصرج   م تراد  فري ال ررياأ حررا واد  ولري  للتأتري مرا اسرتويا  ال ائلررا  .3

 في ال ياأ واليماج ا فره بصج   جيوا.
أن دبلرررش الجلررري سرررا الي ررري  ت رررام الثامارررا عشررري سررراا بحلررراا التورررجع  ال ررررضدي وفورررًا لل ررراد   .4
 ج( ما مالجن الدالرا ال يامرا الديدي./5 
أن وويم الجلي  ل  اخترا  الدالرا ال يامراا ول  وحيد هذا الوالجن مي  م راا لتويو  الطل   .5

( ماره التري ا رتي ج أن وكرجن 2فري ال راد    5723( للراا 43ت را ف رك الورالجن ال ل ري  مر   
تورريو  الطلرر  خررض  سرراترا مررا تررا عا  لجلرره سررا الي رري واا فاتررج فيصررته فرري ذلررك لذا تدرراوز 

عا سرراا كاملررا. ولرريى  رريو   تحيدرري مرري  اخترررا  الدالرررا مررا ال لررتفري مررا هررذا ع رري  عشرري 
الان ا أن تبوى مفتجحا ب ي البلجس وكتلب ا متى  اء ومترى أ اد. ولريى أن مري  سراترا تكفري 

 ل ذا ال ي .
أن دجافررق وزعرري الياخلرررا علررى الطلرر  ال ورريم اتتلرراا الدالرررا ال يامرررا وفوررًا ل ررذا الرران  .6

  الدالررررا ال يامرررراا وللرررجزعي سرررلطا تويديعرررا فررري ال جافورررا أو عررريم ال جافورررا علرررى مررراح اختررررا
 .(5 الدالرا ال يامرا

                                                           

ال ل ررري تررران علرررى حكررر  هرررذ   5723( للررراا 43  ( مرررا مرررالجن الدالررررا ال يامررررا  مررر 2وكالرررج ال ررراد   (5) 
الحالاا م  ااختضا  ب   الشيو  وما ا تويو  الطل  خض  مي  ساترا ما تا عا  لرجس سرا الي ريا لا 

( مررا 2أن الوررالجن الديدرري ج ل ررا مطلوررا  رريون تحيدرري مرري ا ك ررا أن عبررا   بأا أجابرريب الررجا د  فرري ال رراد   
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وأخذم الوجالرا ال وا لا بالجاد  ال ضاعفا في ماح الدالرا وما هذ  الوجالرا الوالجن  
مررا ( مررا مررالجن الدالرررا ال صرريعا علررى ألررهع بودررجز بورريا  4ال صرريي الررذي لررن فرري ال رراد   

وزعرري الياخلرررا مرراح الدالرررا ال صرريعاع ... ثالثررًاع لكررك أجابرري ولرري فرري مصرري  ا أجابرري ولرري 
أوضرًا فر ررا لذا كرران هرذا ا جابرري دات رري ل البرررا اللركان فرري  لرري ل تره ال ي رررا أو ددارره امسررضما 

 . (5 متى  ل  التداس خض  ساا ما تا عا  لجله سا الي يب
 الفرع الثالث
 بالتجنساكتساب الجنسية 

تتررررح تشررريع ام الررريو  ال ت لورررا بالدالررررا لحفرررياد الرررذدا وح لرررجن جالررررا أجابررررا أو ا  
جالررررا ل ررر ا  ررر ا  ررريو  محررريد ا اتتلررراا جالررررت ا  اررراء علرررى  لرررب   ومجافورررا اللرررلطام 

 .(6 ال ختصا في اليولاا وعطلق على اتتلاا الدالرا على هذا الاحج بالتداس

                                                                                                                                                                 

( تران علرى ألرره 2بأا لررري عيامريب فري الران الديدريا لذ كالررج ال راد    الورالجن ال ل ري اسرتبيلج ب برا  
بللجزعي أن و تبي عيامرًا ما ولي في ال ياأ و لش سا الي ي فره ما أا أجابي مجلجد فره أوضًا وكان مور ًا 

 لجله  فره بصج   م تاد  عاي واد  ولي  بشي  أن وويم الجلي  لبًا ب احه الدالرا ال يامرا خض  ساترا ما
 سا الي يب.

بخصجد هذا الان داظي د. هشام علري صرادأا د وس فري الورالجن الريولي الخرادا ال يجر  اللرا قا (5) 
 .99د

( ترران علرى ألررهع بودرجز مرراح 5جراء الوررالجن اممرا اتي بأحكررام للتدراس تختلررق بحلر  ا حررجا  فال راد   (6) 
أو مطريي أو بحيعاري لذا أمرام فري اليولرا بصرج   لل ي ري مرا أصرك ع رالي أ. جالرا اليولا للفئام التالرراع 

ملررت ي  ومشرريوعا ل رري  ا توررك عررا ثررضث سرراجام تكررجن سررابوا مبا رري  علررى تررا عا تورريو   لرر  التدرراس 
وعشتي  أن تكجن لره وسررلا مشريوعا لل رر  وان وكرجن حلرا اللرري  ولرري محكرجم علرره فري جيع را مخلرا 

ا الذدا لهحجا ما البليان ال داو   للى اليولرا وأمرامجا فر را بصرج   أفياد الوبائك ال ي ر ب.بالشيا وا مالا. 
مشيوعا وملت ي  ل ي  ا توك عرا ثرضث سراجام سرابوا مبا ري  علرى ترا عا توريو   لر  التدراسب. ولصرج  
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 يولتره ا صرلراا فرضر ق هرذا اا تبرا  مرا لاحررا  فوي تت ري ظيوا ا تبرا  الشرخن
 را ا دتجثق ما لاحرا أخيى  يولا ثالراا لتردا استويا   فر ا واليماجه في مدت   اا م ا دبي  
ت كراه ما الخيوج ما جالرا اليولا التي   فج صلته   اا واليخج  في جالررا اليولرا التري 

لثالي ال ت لق  يخجله في جالررا جيدري ا ف رج ولر ح ديتب    ا ف ًضا والتداس دتااو  الدال  ا
للفيد ب  ا سا حوه في ت رري جالرتها وهرج وورجم علرى  كاررا أساسرررا ه راع ل اد  الفريد  الر  
التداسا ومجافوا اليولاا وعلتاي للى  يو  م رااا وع بي الفيد عا ل ادته بطل  خطي وصيح 

. (5 بري اليولرا عرا مجافوت را ب اح را الدالررافره عرا  لبتره فري الريخج  فري جالررا اليولراا وت 
أوًا( ما مرالجن الدالررا /2ومي اخذ ال شيع ال يامي بالتداس وفوًا لشيو  حيدها  ان ال اد   

                                                                                                                                                                 

( مارره علررى ألررهع بودررجز مرراح جالرررا اليولررا  ي عي رري كامررك ا هلرررا لذا أمررام بصررج   ملررت ي  2ال رراد   
ممررا ام ا عضرراء مرري  ا توررك عررا سررب  سرراجام وتكررجن سررابوا مبا رري  علررى تورريو   لرر  ومشرريوعا فرري ا

التداس وعشتي  أن تكجن له وسرلا مشيوعا لل ر  وان وكجن حلا اللرري  لرري محكرجم علرره فري جيع را 
( ماره علرى ألرهع بودرجز مراح جالررا اليولرا  ي  رخن كامرك 9مخلا بالشيا وا مالراب. ولصرج ال راد   

أو مبل ررا وحررافظ علررى  5740لذا أمررام بصررج   ملررت ي  ومشرريوعا فرري اممررا ام ا عضرراء ماررذ سرراا  ا هلرررا
لمامترره ال ادوررا حتررى تررا عا لفرراذ هررذا الوررالجن وأن تكررجن لرره وسرررلا مشرريوعا لل ررر  وأن وكررجن حلررا اللررري  

( ماره علرى 9لري محكجم علره في جيع ا مخلا بالشيا وا مالا وعحلرا الل را ال ي رراب. ولصرج ال راد   
( كامررك ا هلرررا لذا أمررام 2و 5ألررهع بودررجز مرراح جالرررا اليولررا  ي  ررخن لررري مررا ذكرريوا فرري ال ررادترا  

بصررج   ملررت ي  ومشرريوعا فرري اممررا ام ا عضرراء مرري  ا توررك عررا ثضثرررا سرراا ووضرري ما ررا عشرريعا سرراا 
ن حلرا اللرري  لرري محكرجم علي ا مك ب ي لفاذ هذا الوالجن وان تكجن له وسرلا مشريوعا لل رر  وان وكرج 

( مارره علررى ألررهع 7علررره فرري جيع ررا مخلررا بالشرريا وا مالررا وعحلررا الل ررا ال ي ررراب. ك ررا لصررج ال رراد   
بودجز ماح الدالرا  ي  خن ميم خيمام جلرلا لليولا دون التورري ب ريد اممامرا ال اصرجد علر را فري 

 ال جاد اللابواب.
 .27ال يج  اللا قا دا الدالراا الوالجن اليولي الخادد. ف اد دد ا (5) 
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/أوًا( ما هذا الوالجن فان لجزعي الياخلرا 2ب جج  ال اد   . لذ 6002( للاا 62الديدي   م   
 ع(5   اآلتراأن ووبك تداس لري ال يامي عاي تجافي الشيو 

 .(6 أن وكجن بال ًا سا الي ي أ.
دخرك للرى ال رياأ بصررج   مشريوعا ومور رًا فررره عاري توريو   لر  التدرراس وعلرتثاى مرا ذلررك  ب.

ال جلجدون في ال ياأ وال ور جن فره والحاصلجن علرى دفتري ا حرجا  ال يلررا ولر  وحصرلجا علرى 
   اد  الدالرا.

ا توررك عررا عشرري  سرراجام متتالرررا سررابوا علررى تورريو   أمررام فرري ال ررياأ بصررج   مشرريوعا مرري  ج.
 .(3 الطل 

 .(4 أن وكجن حلا الللج  والل  ا ول  وحك  علره بدااوا أو جاحا مخلا بالشيا د.

                                                           

/ثالررًا(. وا 2ا ودجز ماح الدالرا ال يامرا للفللطراررا   الًا لحق عجدت   للرى و را   ب ججر  ال راد   (5) 
ت رراح الدالرررا ال يامرررا ملرريا  سراسررا التررج را اللرركالي ال خررك بالتيكربررا اللرركالرا فرري ال ررياأ ب ججرر  

 ثالثًا(./2ال اد   
ث الرررا عشرري سرراا  6002( للرراا 62/ج( مررا مررالجن الدالرررا ال يامرررا  مرر   5ب ججرر  ال رراد    سررا الي رري(6) 

( مرا مرالجن الدالررا 6تاملا بحلاا التوجع  ال رضدي. ومي ا تي  الوالجن ا  دلي هذا الشي  في ال اد   
/أ( 7كجعتراا وال اد   ( ما مالجن الدالرا ال4( ما مالجن الدالرا ال صيعاا وال اد   4ا  دلراا وال اد   

 أ( ما مالجن الدالرا اللج عا./4ا وال اد   ما لظام الدالرا الل جدوا
(ا 56/5تختلررق مرري  اممامررا للتدرراس حلرر  الوررجالراا ففرري الوررالجن ا  دلرري أ  رر  سرراجام حلرر  ال رراد   (3) 

ا ل ري  التدراس هري وفي الوالجن ال صيي تختلق هذ  ال ي  بحل  ا حرجا  لا أن ال ري  ال ادورا لحمامر
ا وفي مالجن الدالررا الكجعتررا عشريعا سراا لألجابريا ولظرام الدالررا اللر جدوا خاملًا(/4عشي ساجام  م
 ا(./4أ(ا ومالجن الدالرا اللج عا خ س ساجام  م/7عشي ساجام  م

لررررا ا ومرررالجن الدا(5/ اب ررراً /4(ا وال صررريي  م5و 56/3ومثرررك هرررذا الشررري  و د فررري الورررالجن ا  دلررري  م(4) 
 ج(./4ج(ا ومالجن الدالرا اللج عا  م/7(ا ولظام الدالرا الل جدوا  م4/6الكجعترا  م
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 .(5 أن وكجن له وسرلا جلرا للت ر  هـ.
 . (6 أن وكجن سال ًا ما ا ميا  االتوالرا و.

كررأن وكررجن مل ررًا بالل ررا ال ي رررا  وتضرررق ب رر  الوررجالرا  رريو ًا أخرريى لطلرر  التدرراس 
. وا تي ج ب   الورجالرا (3 مياء  وكتاباا وان وكجن ذا اختصاد وخبي  و كا ااستفاد  ما ا

أن وكررجن  الرر  التدرراس ملررل ًا أصررًض أو اعتاررق الرريدا امسررضمي وأ رر ي لسررضمه وفوررًا للطرريأ 
 .(4 حه الدالراوامجياءام ال تب اا ومضج على ذلك خ س ساجام على ا مك مبك ما

 الفرع الرابع
 اكتساب الجنسية بالزواج المختلط

و د فررري مرررالجن الدالررررا ال يامررررا الديدررري حكررر  جيدررري وهرررج مبرررج  تدررراس لرررري ال يامررري  
( مررا مررالجن الدالرررا لررجزعي الياخلرررا أن ووبررك 9ال تررهوج مررا امرريأ  عيامررراا لذ ب ججرر  ال رراد   
ا الدالرررا لذا تررجافيم فررره  رريو  التدرراس الررجا د  تدرراس لررري ال يامرري ال تررهوج مررا امرريأ  عيامررر

                                                           

ا (3/ اب رراً /4(ا ومررالجن الدالرررا ال صرريعا  م56/9ومثررك هررذا الشرري  و د فرري مررالجن الدالرررا ا  دلرررا  م(5) 
 هر(./4الدالرا اللج عا  مهر(ا ومالجن /7(ا ولظام الدالرا الل جدوا  م4/6ومالجن الدالرا الكجعترا  م

وا رررتي ج ب ررر  الورررجالرا أن وكرررجن  الررر  التدررراس سرررلر  ال ورررك لرررري مصررراا ب اهرررا تد لررره عالرررا علرررى (6) 
ا ا(/7فرري ال رراد    واللرر جديا (5/ اب رراً /4(ا وال صرريي فرري ال رراد   56/2ال دت رر  كالوررالجن ا  دلرري  م

وال اهررام وال لررك الترري ت ا رره مررا مهاولررا أي والولرر  اآلخرري وشررتي  أن وكررجن خالرررًا مررا ا مرريا  اللررا عا 
 .ا(/7ع ك كالوالجن اللج ي في ال اد   

ا وأ رتي  مرالجن الدالررا الكجعتررا أن وكرجن مل رًا بالل را هررا و(/4(ا واللج ي  م56/4تالوالجن ا  دلي  م(3) 
 هر(./7(ا ومالجن الدالرا الل جدوا  م4/3ال ي را  م

 (.4/5متوالجن الدالرا الكجعترا  (4) 
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( مرررا هرررذا الوررالجن. علرررى أن ا تورررك مررري  اممامررا ال اصرررجد علر رررا فررري ال ررراد  2فرري ال ررراد   
 /أوًا/ج( ما هذا الوالجن عا خ س ساجام م  بواء اليابطا الهوجرا.2 

يامررا ب ججر  ت را أن لل ريأ  لرري ال يامررا ال تهوجرا مرا عيامري أن تكتلر  الدالررا ال  
 ( ما هذا الوالجن بالشيو  اآلتراع55ال اد   

 تويو   ل  للى وزعي الياخلرا. أ.
 مضي مي  خ س ساجام على زواج ا وامامت ا في ال ياأ. ب.
است يا  مرام اليابطا الهوجرا حتى تا عا تويو  الطل . وعلتثاى ما ذلك ما كالرج مطلورا  ج.

 أو تجفي عا ا زوج ا وكان ل ا ما مطلو ا أو زوج ا ال تجفى ولي.
وهررذ  الشررريو  تلررريي علرررى ال ررريأ  ا جابررررا وعلرررى ال ررريأ  ال ي ررررا علرررى حررري سرررجاءا  ن  

ي دت ترر  بالدالرررا ال يامرررا. ومررا ثرر  فرران كررك /ا( هررج الشررخن الررذ5ال يامرري ب ججرر  ال رراد   
 ما ا وح ك الدالرا ال يامرا و تبي أجابرًا سجاء أتان ما أصك أجابي أم ما أصك عي ي.

( توضي  رهوا  جالررت ا 55ولوتيح على ال شيع ال يامي ل افا فوي  للى لن ال اد    
 ازدواج جالرت ا.ا جابرا لذا اتتلبج بالف ك جالرا زوج ا ال يامي ما ًا ما 

 .(5 ولصج الوجالرا ال وا لا كذلك على حالا اتتلاا الهوجا ا جابرا لدالرا زوج ا
                                                           

. لألجابرا التي تتهوج أ دلي الحصج  على 5( ماه على ألهع ب9لن مالجن الدالرا ا  دلرا في ال اد   (5) 
الدالرررا ا  دلرررا ب جافوررا وزعرري الياخلرررا لذا أعلاررج عررا  لبت ررا خطرررًا وذلررك وفوررًا ل ررا دلرريع أ. لذا الوضررى 

لذا الوضررى علررى زواج ررا مرري  خ ررس علررى زواج ررا مرري  ثررضث سرراجام وكالررج تح ررك جالرررا عي رررا. ا. 
( ماره علرى 2ب  ولرن مرالجن الدالررا ال صريعا فري ال راد   ساجام وكالج تح ك جالررا دولرا لرري عي ررا

ألهع با دتيت  على اتتلاا ا جابي الدالرا ال صيعا اتتلاا زوجته لواهاا لا لذا أعلاج وزعي الياخلرا 
ء سراترا مرا ترا عا امعرضن ل رري وفرا  الرهوجا وعدرجز لرجزعي  يلبت ا في ذلك ول  تاته الهوجررا مبرك الوضرا

الياخلرا بويا  ملب  مبك فجام مي  اللاتراا حيمان الهوجرا مرا اتتلراا الدالررا ال صريعابا ك را لصرج 
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 الفرع الخامس
 اكتساب الجنسية بالتبعية

/أوًا( مررا مررالجن 54للصرر ا  اتتلرراا الدالرررا ال يامرررا تب ررًا لجالرريه  ب ججرر  ال رراد   
الدالرا ال يامررا وصربح أواد  لرري البرال را الدالرا ال يامرا الديديا فمذا اتتل  لري ال يامي 

سررا الي رري عرريامرراا بشرري  أن وكجلررجا مور رررا م رره فرري ال ررياأ. وحلرراًا ف ررك ال شرريع ال يامرري 
با تيا  امماما في ال ياأ بالالبا للص ا  اتتلاا الدالررا ال يامررا بالتب ررا وذلرك مرا اجرك 

علرره أن ووضري  رهوا  جالررت   ا جابرررا لذا  التأتري مرا ا تبرا    ووائ ر  لل رياأ. لا الرره كران
اتتلبجا جالررا والريه  بالتب ررا ما رًا مرا ازدواج الدالرراا مر  لعطرائ   الحرق ب ري  لرجل   سرا 
الي رري ال ررجد  للررى جالرررت   ا صررلرا علررى أن وفورريوا الدالرررا ال يامرررا لذا عررادوا للررى جالرررت   

 ا صلرا خض  ساترا ما  لجل   سا الي ي.

                                                                                                                                                                 

( ما الوالجن لفله على ألهع با تكتل  ا جابرا التي تتهوج ما مصيي جالرته برالهواج لا لذا 9ال اد   
اخلرا  يلبت ا في ذلك ول  تات ي الهوجرا مبك الوضاء ساترا ما تا عا امعرضن ل رري وفرا  أعلاج وزعي الي

الهوجا وعدرجز لرجزعي الياخلررا بوريا  ملرب  مبرك فرجام مري  اللراتراا حيمران الهوجرا مرا اتتلراا الدالررا 
جابررري ( مرررا مرررالجن الدالررررا الكجعتررررا علرررى ألرررهع با دتيتررر  علرررى كلررر  ا 9ال صررريعاب  ولصرررج ال ررراد   

الدالررررا الكجعتررررا أن تصررربح زوجتررره كجعتررررا لا لذا أعلارررج  لبت رررا فررري ذلرررك خرررض  سررراا مرررا ترررا عا كلررر  
( مررا الوررالجن لفلرره علررى ألرره با دتيترر  علررى زواج ال رريأ  9زوج ررا الدالرررا الكجعترررا...با ولصررج ال رراد   

فررري كلرررر  هررررذ  الدالرررررا  ا جابررررا مررررا كررررجعتي أن تصررربح كجعترررررا لا لذا أعلاررررج وزعررري الياخلرررررا  يلبت ررررا
( مرا الورالجن 50. ولصرج ال راد   واست يم الهوجرا مائ ا مي  خ س ساجام ما تا عا لعرضن  لبت را...ب

اممررا اتي علررى ألررهع بت تبرري زوجررا ال ررجا ا بررالتداس مجا ارره بررالتداس لذا تخلررج عررا جالرررت ا ا صررلرا 
 ( ما الوالجن اللج ي.9 اد   ( ما لظام الدالرا الل جدواا وال54وعاظي ال اد    ......ب
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لورررررالجن ال ورررررا ن لدررررري أن كثرررررري مررررا الورررررجالرا لصرررررج علرررررى اتتلررررراا الدالررررررا وفرررري ا
 .(5 بالتب را

 المطلب الثاني
 اآلثار المترتبة على اكتساب الجنسية

دتيت  على اتتلاا الدالرا آثرا ًا تخرن ال تدراس وحري  وهرج مرا وطلرق علرره باآلثرا   
الفيدوا للتداسا وا تتجمق هذ  اآلثرا  علرى  رخن ال تدراس  رك تطرا  أسريته أوضرًا وهرذا مرا 

ولتاراو  اآلثرا  الفيدورا فري فريع أو ا واآلثرا  الد اعررا وطلق علره باآلثرا  الد اعررا للتدراسا 
 .في فيع ثالي

                                                           

ب  ومررالجن أواد ا  دلري أ دلررجن أدا ررا ولريوا( ماره علرى ألررهع ب7فورالجن الدالررا ا  دلرررا لرن فري ال رراد   (5) 
( ماره علرى ألرهع ب... أمرا ا واد الوصري فركتلربجن 2الدالرا ال صيعا لرن فري الشرق الثرالي مرا ال راد   

مت   ال ادوا في الخا ج و ورج ل   جالرا أ ر   ا صرلرا  بورًا لوالجل را الدالرا ال صيعاا لا لذا كالج لما
فمذا اتتلبجا الدالرا ال صيعا كان ل   خض  اللاا التالرا لبلجل   سا الي يا أن ووي وا اختررا  جالررت   

( فري 9 ا صلراا فتهو  عا   الدالرا ال صيعا متى استيدوا جالرا أ ر    بوًا لوالجل  ب  ولصج ال اد  
 و ا الثالي ما مالجن الدالرا الكجعترا على ألهع ب... أما أواد ال تداس الذدا دجليون ب ي كلبه الدالرا 
الكجعترررا فر تبرريون كررجعتررا بصررفا أصررلرا وعلرريي علررر   مررا ولرريي علررى ال جلررجددا مررا   مبررك ال  ررك   ررذا 

... و تبي ا واد الوصي لل جا ا بالتداس ( ما الوالجن امما اتي على ألهع ب50ولصج ال اد   الوالجنب  
مرجا ارا برالتداس ول رر  أن ووري وا اختررا  جالرررت   ا صرلرا خرض  اللرراا التالررا مرا  لررجل   سرا الي رريب  

( مارره علررى ألررهع بدتيترر  علررى اتتلرراا ا جابرري الدالرررا 54ولررن لظررام الدالرررا اللرر جدوا فرري ال رراد   
ل  أواد  الرذدا لر  دبل رجا سرا الي ري الدالررا ال ي ررا اللر جدوا تب رًا ال ي را الل جدوا ما دليع ا. أن وكت

لجاليه  لذا كالجا مور را في ال  لكاا أو ميمجا للر ا مبك  لجل   سا الي ري. ول ر اء اختررا  جالررا والريه  
( 9/6ا صلرا خض  ساا ما تا عا  لجس أي ما   سا الي يب  وفي مالجن الدالرا اللج ي لصج ال اد   

على ألهع بدت ت  ا واد الوصي بالدالرا لا لذا كالج لمامت   ال ادوا في الخرا ج و وررج ل ر  جالررا أ رر   
 ا صلرا ب وتضى التشيع  الااظ  ل اب.
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 لفرع األولا
 اآلثار الفردية

ما ال باد  ال لتوي  في الوالجن ال وا ن اله متى اتتل  الشخن جالرا دولا جيدي  
وصرربح مكتلرربًا للصررفا الج اررراا وهررذا مررا درر دي لظيعررًا ومبرريئرًا للررى ت ت رره بلررائي الحوررجأ الترري 

ا عبرراء الترري  دت ترر    ررا الج ارررجن سررجاء فرري ذلررك الحوررجأ اللراسرررا أم ال يلررراا وتح ررك كافررا
. لا أن مجمررق الوررجالرا وختلررق بخصررجد ألررجاع الحوررجأ الترري دت ترر    ررا (5 دتح ل ررا الج ارررجن 

ال تدرراس ومررياها. فادرري أن مررالجن الدالرررا ال يامرررا الديدرري درران علررى أن كررك  ررخن لررري 
عيامررري و ررراح الدالررررا ال يامررررا علرررره أن دررر دي و ررررا امخرررضد لل رررياأ أمرررام مررريدي الدالررررا 

ن خض  تل را دجمًا ما تا عا تبلر رها وع تبري الشرخن عيامررًا مرا ترا عا أدائره الر ررا ال خت
اآلتراع بامل  باب ال ظر  أن أصجن ال ياأ وسرادتها وان التهم بشريو  ال جا ارا الصرالحا وان 

 .(6 أتوري بأحكام اليستج  والوجالرا الاافذ  وو على ما أمج    ريب
بررررال يامرراا دت ترررر  لررررري ال يامرررري الررررذي وحصررررك علررررى و خصررررجد الحوررررجأ الخاصررررا  

( مررا هررذا الوررالجن 55و 9و 2و 5و 4الدالرررا ال يامرررا بطيعررق التدرراس وفوررًا  حكررام ال ررجاد  
. ومرا ثر  فرض حاجرا ان (3 بالحوجأ التي دت ت    ا ال يامري لا مرا اسرتثاي ما را بورالجن خراد

رررا كخ ررس سرراجام مررثًض للت ترر  بررالحوجأ ت ضرري مرري  م راررا مررا تررا عا اتتلرراا الدالرررا ال يام
 الخاصا بال يامررا.

                                                           

 .656د. س ري دجسق البلتاليا ال يج  اللا قا د(5) 
 .6002( للاا 62 م   ( ما مالجن الدالرا ال يامرا 9ال اد   (6) 
 .6002( للاا 62 م   مالجن الدالرا ال يامرا /أوًا( ما 7د   ال ا(3) 
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لا الرره بالالرربا للحوررجأ اللراسرررا ا ودررجز ل ررري ال يامرري الررذي وحصررك علررى الدالرررا 
( مرا هرذا الورالجن أن وكرجن 55و  9و  2و  4ال يامرا بطيعرق التدراسا وفورًا ا حكرام ال رجاد  

ي سررراجام علرررى ترررا عا اتتلررراا الدالررررا وزعررريًا أو عضرررجًا فررري هرئرررا  يل الررررا مبرررك مضررري عشررر
 .(5 ال يامرا

 2و 4وا ودجز ل ري ال يامي الذي وحصك على الدالرا ال يامررا وفورًا  حكرام ال رجاد  
ال رراد   حلرر  (6 ( مررا هررذا الوررالجن أن وشرر ك ماصرر   ئرررس ج  ج عررا ال ررياأ ولائبرره55و 9و
 . (3 6002( للاا 62مالجن الدالرا  م   /ثالثًا( ما 7 

وال ضحررظ علررى ال شرريع ال يامرري   ررذا الرران الرره مارر  ا جابرري الررذي وكتلرر  الدالرررا 
ال يامرررا مررا تررجلي ماصرر   ئرررس الد  ج عررا ولائبرره ولكارره لرر  و ا رره مررا تررجلي ماصرر   ئرررس 
الررجز اء ولائبررها فررال  يوا أن الاظررام ال يامرري الحررالي هررج لظررام لرررا ي  يل رراليا وهررذا مررا  رارره 

ال  يوا أن الاظام الارا ي البيل الي وض  عاد  ماصر   ئررس الرجز اء  اليستج  ال ياميا وما
الرررذي دت تررر  بصرررضحرام واسررر ا وحوروررررا للرررى جالررر  ماصررر   ئررررس الد  ج عرررا الرررذي دت تررر  
بصضحرام  يفرا و مهعا تورك عرا صرضحرام  ئررس الرجز اء لرذلك وكرجن الران علرى ماصر  

                                                           

 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م   /ثالرًا( ما 7ال اد   (5) 
فرررري هررررذا الرررران عررررر  فرررري الصرررررالاا فلرررررس مررررا ال تصررررج  أن وشرررر ك الشررررخن لفلرررره ماصرررربي  ئرررررس (6) 

الد  ج عا ولائبها وا دتصج  أن وش ك الشخن لفله ماصبي  ئررس الد  ج عرا ولائبره فري الجمرج لفلرها 
فكان ما الجاجر  أن و ار  الران مرا ترجلي ماصر   ئررس الد  ج عرا  أو( لائبرها ولررس  و( لائبرها داظري 

 .559ا ي  حر  حلا ال كرليا ال يج  اللا قا دالو
بوشرتي  فري ال ي رح ليئاسرا الد  ج عرا أن أوًا( ما اليستج  ال يامي الديدري علرى ألرهع /29لصج ال اد   (3) 

أوًا( ماررره علرررى الررهع بوشرررتي  فررري  ئررررس /92 وكررجن عيامررررًا برررالجاد  مررا أ رررجعرا عررريامرراب. ولصرررج ال رراد  
  ئرس الد  ج عا...ب.الجز اء ما وشتي  في 
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ا ا ودجز لل يامي الذي وحصك علرى جالررا . ك (5  ئرس الجز اء في هذا الشأن ما باا أولى
. (6 أخررريى مكتلررربا أن دترررجلى ماصررربًا سررررادوًا أو اماررررًا  فر رررًا لا لذا تخلرررى عرررا تلرررك الدالررررا

ال جام  اللررررادوا كاللرررفياء والرررجز اء ومرررا هررر   ي جرررا وزعررري ف رررا فرررجأ ا ولررر ح  ترررجلر   تلرررك فررر
تارراز  عررا مبررج  ال اصرر  مررا اجررك ال ااصرر  مررا لرر  دررت  تاررازل   عررا ألدالررره أل كتلرربه أو ال

 .(3 أاحتفاي بالدالرا ا خيى 
                                                           

 أوًا(./92وان كان اليستج  ال يامي مي لن على هذا ا مي في ال اد   (5) 
 اب ررًا( مررا /59وو د فرري ال رراد    .6002( للرراا 62مررالجن الدالرررا ال يامرررا  مرر   / اب ررًا( مررا 7ال رراد   (6) 

وعلرررى مرررا دترررجلى ماصررربًا علرررى أن بودرررجز ت ررريد الدالررررا لل يامررريا  6005اليسرررتج  ال يامررري الديدررري ل رررام 
 سرادوًا أو امارًا  فر ًا التخلي عا أوا جالرا أخيى مكتلبا وعاظ  ذلك بوالجنب.

و تبررري ( ماررره علررى ألرررهع ب54بالالرربا للورررالجن ال وررا ن لدررري أن مرررالجن الدالرررا ا  دلررررا لرررن فرري ال ررراد   (3) 
  علررى الرره ا ودررجز لرره تررجلي الشررخن الررذي اتتلرر  الدالرررا ا  دلرررا بررالتداس أ دلرررًا مررا ج ررر  الججررج 

ال ااصرر  اللراسرررا والي لجماسرررا والجظررائق ال امررا الترري وحرريدها مدلررس الررجز اء أو أن وكررجن عضررجًا فرري 
مدلررس ا مررا لا ب رري مضرري عشرري سرراجام علررى ا مررك علررى اتتلررابه الدالرررا ا  دلرررا ك ررا ا وحررق لرره 

 ب ررري الوضررراء خ رررس سررراجام علرررى ا مرررك علرررى التي ررررح لل درررالس البليورررا والويوعرررا والاوابرررام ال  اررررا لا
ب ججرر  ال ررجاد  -ب   ك ررا أن الورالجن ال صرريي مررري حرق ا جابرري الرذي وكتلرر  الدالرررا ال صريعا اتتلرا  ا

ب با رري  الحوررجأ اللراسرررا مبررك خ ررس سرراجام مررا تررا عا  - ( مررا مررالجن الدالرررا ال صرريعا9ا 2ا 4ا 3 
ابه أو ت راه عضجًا في هرئا لرا را مبرك مضري عشري سراجام اتتلابه للدالرا ال صيعاا ك ا ا ودجز التخ

مرررا الترررا عا ال رررذكج ا ومررر  ذلرررك ودرررجز بوررريا  مرررا  ئررررس الد  ج عرررا امعفررراء مرررا الورررري ا و  أو الورررريدا 
ال ررذكج عا م ررًا. وعدررجز بورريا  مررا وزعرري الياخلرررا أن و فررى مررا الوررري ا و  أو الوررريدا ال ررذكج عا م ررًا مررا 

ال صيعا ال حا  ا وحرا ا فري صرفجف ا. وع فرى مرا هرذدا الورريدا لفرياد الطجائرق اليداررا الظ  للى الوجام 
(  7ال صيعا فر ا دت لق ب با ي  حوجم   في التخابام ال دالس ال حلرا التي دتب جل ا وعضجعت   فر ا  م 

( مرا 9ا 9ا 5ا 4ب ججر  ال رجاد  وعان الوالجن الكجعتي على أن ا وكرجن ل را كلر  الدالررا الكجعتررا 
حق االتخاا  ي هرئا لرا را مبرك الوضراء عشريعا سراا مررضدي مرا ترا عا كلربه مالجن الدالرا الكجعترا 

(  2ل ذ  الدالرا. وا وكرجن لل رذكج عا فري الفوري  اللرابوا حرق التي ررح أو الت رررا فري أي هرئرا لرا ررا  م 
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 الفرع الثاني
 اآلثار الجماعية

وهري التري تت لرق بدالررا الهوجرا الترري تكتلر  جالررا زوج را برالهواج ال خرتل ا و راررا  
أن جالرررا الهوجررا ا تتررأثي بدالرررا زوج ررا لل ررا ل ررا بم ادت ررا اتتلرراا جالرررا زوج رراا و راررا أن 

ررري البررال را سررا الي رري وكتلرربجن جالرررا لبررائ   بالتب ررراا ومرري سرربق الكررضم عررا هررذا ا  ارراء ل
 ال ج جع.

 المبحث الثالث
 أحكام فقد الجنسية واسترداها

مررا ملررألا فورري  6002( للرراا 62لبررران مجمررق مررالجن الدالرررا ال يامرررا الديدرري  مرر    
لتارراو  فررره أحكررام فورري الدالررراا الدالرررا واتتلررا  اا ساولرر  هررذا ال بحررت للررى مطلبرررا ا و  

 والثالي لتااو  فره أحكام استيدادها وكااتيع
 المطلب األول

 أحكام فقد الجنسية
. وجررراء مرررالجن الدالررررا (5 ووصررري بفوررري الدالررررا زوال رررا عرررا الشرررخن الرررذي دت تررر    رررا

بأحكام جيدي  فر ا دت لرق بفوري الدالررا ال يامررا تختلرق  6002( للاا 62ال يامرا الديدي  م   

                                                                                                                                                                 

ل ررا كلرر  جالرررا اليولررا بررالتداس .... ( مررا الوررالجن اممررا اتي علررى ألررهع با وكررجن 53ولصررج ال رراد   
حرررق التي ررررح أو االتخررراا أو الت رررررا فررري أي هرئرررا مرررا ال رئرررام الارا ررررا أو الشررر برا أو فررري ال ااصررر  
الجزا عررا وعلررتثاي مررا حكرر  هررذ  ال رراد  ال ررجا ارا مررا أصررك ع ررالي أو مطرريي أو بحيعارري ب رري مرريو  سررب  

 ساجام على اتتلا    الدالراب.
  د.  ررري  الررريدا عبررري ال رررا   505علررري الرررياودي ود. حلرررا   ال رررياويا ال يجرر  اللرررا قا دد. لالرر  (5) 

 .633 جميا ال يج  اللا قا د
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. 5723( للراا 43عا تلك ا حكام التي كالج وا د  في مالجن الدالرا ال يامرا ال ل ري  مر   
ررراا وهرذا الحكرر  وان لرر  ومرا هررذ  ا حكرام عرريم جرجاز تديعرري ال يامرري برالجاد  مررا جالررته ال يام

دان علره صياحا لا اله وف   ما خض  لجاز  الوالجن للح  الدالرا عا ال تداس   ا فري 
حاام م راا دون الج ايا فضًض عا أن ال شيع ال يامي ل  وكا بحاجا للرى مثرك هرذا الران 

 .(5 6005( ما اليستج  ال يامي للاا 59 له ماصجد علره في ال اد   
الرا مي دت  با د  الشرخن ومري درت  برم اد  اليولراا فرمذا سر ى الشرخن بم ادتره وفوي الد

. (6 عررا التخلرري عررا جالرررته ل رري  اتتلرراا جالرررا أخرريى سرر ي ذلررك فورري الدالرررا بررالت رري
وهذا الاجع ما الفوي ولتدر  لألصج  ال اما للدالرا التي توي  حق كرك فريد فري التخلري عرا 

. ك ررا الره مرري ولرراه  فري الحرلجلررا دون ت رريد (3 الررا أخرريى جالررته حتررى درت كا مررا اتتلرراا ج
الدالرا بشي  أن و لق فوي الدالرا في هذ  الحالا على اتتلاا جالرا جيدي  بالف ك لتفرادي 

. أمررا لذا ترر  فورري الدالرررا دون ل اد  الشررخنا أي بررم اد  اليولررا علررى سرربرك (4 ت رريد الدالرررام
التري وحضري الورالجن الوررام   را سر ي هرذا الفوريا الفوري ال وج ا بلب  الوررام ب  رك مرا ا ع را  

                                                           

ثالثررًا( مررا اليسررتج  ال يامرري علررى ألررهع بوحظرري لسرروا  الدالرررا ال يامرررا عررا ال يامرري /أ/59لصررج ال رراد   (5) 
 .ست ادت اا وعاظ  ذلك بوالجنببالجاد   ي سب  ما ا سبااا وعحق ل ا أسوطج عاه  ل  ا

ا 5752د. اح رررري ملررررل ا الوررررالجن الرررريولي الخررررادا الدالرررررا وميكرررره ا جالرررر ا الدررررهء ا و ا الورررراهي ا (6) 
 .557د

د. هشررام علرري صررادأا الدالرررا وال ررج ا وميكرره ا جالرر ا ال دلرري ا و  فرري الدالرررا وال ررج اا ماشررأ  (3) 
 .27ا د5779ال  ا ا بامسكاي عاا 

ا 5779 ل رررررج   دوعررررريا ا الورررررالجن الررررريولي الخررررراد اللررررر جديا ماشرررررأ  ال  رررررا اا امسررررركاي عاا  د.(4) 
 .539د



 

قانون اجلنسية العراقية  األحكام اجلديدة يف  

 2006( لسنة 26رقم ) اجلديد

 

  نواف حازم خالدأ.د. 
  خليل د. خليل ابراهيم حممد

 

 

 

 

 

86 

. م  مياعا  عيم (5 بالتديعيا وهج دتفق م  الطاب  التاظر ي للدالرا وحيعا اليولا في تاظر  ا
. وال شرررريع ال يامرررري  رررريو   اخرررذ بالحررررالترا فرررري فورررري (6 جرررجاز أن وفورررري الشررررخن جالرررررته تحك ررراً 

ا وحالرا فوريال ا علرى سربرك ال وج را ولتااول  را فري الدالرراا وهري حالرا فوريال ا برم اد  الشرخن
 فيعرا وكااتيع

 الفرع األول
 فقد الجنسية بإرادة الشخص

أجررراز مرررالجن الدالررررا الديدررري لل يامررري الرررذي وكتلررر  جالررررا أجابررررا بم ادتررره أن دبورررى 
فرران  . ومررا ثرر (3 محتفظررًا بدالرررته ال يامرررا لا لذا أعلررا تحيعيعررًا تخلررره عررا الدالرررا ال يامرررا

ال يامرري ا وفورري جالرررته ال يامرررا عارريما وكتلرر  جالرررا أجابرررا بم ادترره حتررى لررج أدى ذلررك للررى 
. لا الررره وفوررري جالررررته ال يامررررا لذا أعلرررا تحيعيعرررًا عرررا تخلرررره عرررا الدالررررا (4 ازدواج الدالررررا

ان ال يامرررا. وحلرراًا ف ررك ال شرريع ال يامرري عارريما ا ررتي  اتتلرراا ال يامرري لدالرررا أجابرررا ممكرر
تخلره عا الدالرا ال يامرا وذلك ما ًا ما ومجعره فري حالرا الضجالرراا لا أن م را د خرذ علرره 
الررره سررر ح برررازدواج الدالررررا عاررريما سررر ح لل يامررري بااحتفررراي بدالررررته ال يامررررا عاررريما وكتلررر  

  أوًا( الشيو  التالراع/50جالرا أجابرا. وعشتي  لفوي الدالرا بم اد  الشخن وفوًا لل اد   
 أن وكجن الشخن مت ت ًا بالدالرا ال يامرا سجاء كالج أصلرا أم مكتلبا.  .1

                                                           

ا 5797ا ال رئرا ال امرا ال صريعا للكترااا مصريا 55د. عره الريدا عبري وا الورالجن الريولي الخرادا  (5) 
 .539د

 .5749( ما امعضن ال ال ي لحوجأ امللان الصاد  عام 55داظي ال اد   (6) 
 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م   /أوًا( ما 50ال اد   (3) 
لذ تطبررررق ال حررررات  ال يامرررررا الوررررالجن ال يامرررري بحررررق مررررا وح ررررك الدالرررررا ال يامرررررا وجالرررررا دولررررا أجابرررررا (4) 

 /ثالرًا( ما مالجن الدالرا الديدي.50 م
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 أن وكتل  ال يامي جالرا أجابرا بالف ك. .2
 أن وكجن اتتلاا الدالرا اخترا ًا بم اد  الشخن. .3
 أن و لا ال يامي تحيعيعًا عا تخلره عا جالرته ال يامرا. .4

فري  5723( للراا 43الدالررا ال ل ري  مر   وكان حك  هرذ  الحالرا مري و د فري مرالجن 
أوًا( لا أن فوي الدالرا كران درت  تلوائررًا ب دريد اتتلراا جالررا أجابررا بااختررا ا /55ال اد   

فضًض عا أن وكجن اتتلاا الدالرا ا جابرا في دولا أجابراا ول  دان الوالجن الحالي على 
 .(5 هذا الشي 

ال ريأ  ال يامررا التري تترهوج مرا لرري عيامري واتتلربج  والحك  ال ذكج  آلفًا داطبق على
جالرا زوج ا باخترا هاا فمل ا ا تفوي جالرت ا ال يامرا ما ل  ت لا تحيعيعًا تخلر ا عا الدالرا 

( مرررا مرررالجن الدالررررا ال يامررررا 56. وعشرررتي  لفوررريان الدالررررا ال يامررررا وفورررًا لل ررراد   (6 ال يامررررا
 الديدي الشيو  التالراع

 أن تكجن الهوجا عيامرا عاي الهواج سجاء كالج جالرت ا أصلرا أم مكتلبا. .1
 أن وكجن الهوج أجابرًا عاي ال واد الهواج.  .2
 .(3 أن وكجن الهواج صحرحًا وفوًا للوالجن ال يامي .3

                                                           

عيامي اتتل  جالرا أجابرا في دولا أجابرا باخترا   أوًا(  ووضي بألهع بتك /55 حرت كان حك  ال اد  (5) 
 وفوي جالرته ال يامراب.

 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م   ( ما 56ال اد   (6) 
( مرا 57/5ان الوالجن ال يامي هج الذي ولريي لذا كران احري الرهوجرا عيامررًا اسرتاادًا للرى أحكرام ال راد   (3) 

ا وعرت  توريدي صرحا الرهواج وفورًا لورالجن ا حرجا  الشخصررا 5755( للاا 40ي  م   الوالجن ال يلي ال يام
 ال  ي . 5757( للاا 599ال يامي  م   
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 أن تكتل  الهوجا جالرا زوج ا باخترا ها بصج   ف لرا.  .4
 الرا ال يامرا.أن ت لا تحيعيعًا عا تخلر ا عا الد .5

وعلررى الرريل  مررا أن الرران لرر  وحرريد الد ررا الترري وورريم للر ررا الطلرر  لا ألاررا ل تورري أن 
 .(5 الطل  وويم للى وزعي الياخلرا  له الد ا ال ختصا بأمج  الدالرا

تران  5723( للراا 43( ما مالجن الدالرا ال يامرا ال ل ري  مر   56وكالج ال اد   
أن الدالررررا ال يامررررا كالرررج ترررهو  عا رررا تلوائررررًا ب دررريد اتتلرررا  ا  لا (6 علرررى حكررر  هرررذ  الحالرررا

لدالرا زوج ا وذلك ما رًا لحالرا ازدواج الدالرراا علرى ال كرس مرا الورالجن الحرالي الرذي علرق 
 فوي الدالرا على لعضل ا تحيعيعًا عا تخلر ا عا الدالرا ال يامرا.

لكرك را ا  دلررا لرن علرى ألرهع بو الالبا ل جمق الوالجن ال وا ن لدي أن مالجن الدال
أ دلي أن دتخلى عا جالرته ا  دلرا وعتداس بدالرا دولا أجابرا ب ي الحصرج  علرى مجافورا 

فال شرريع ا  دلرري ج ررك ملررألا الفورريان بررم اد  الشررخن متجمفررا علررى مجافوررا  .(3 بمدلررس الررجز اء
. (4 دولررا عي رررا مدلررس الررجز اءا ومثررك هررذا الشرري  لررري مججررجد عارري تدرراس ا  دلرري بدالرررا

عبوررى ا  دلرري الررذي حصررك علررى جالرررا دولررا أجابرررا محتفظررًا بدالرررته ا  دلرررا مررا لرر  دتخررك و 

                                                           

علررى ألرره بووصرري بالت ررا ري  6002( للرراا 62( مررا مررالجن الدالرررا ال يامرررا الديدرري  مرر   5لصرج ال رراد   (5) 
 الجزعيع وزعي الياخلراب. أ.اآلتراع 

تران علرى ألرهع بلذا  5723( للراا 43ثالرًا( ما مرالجن الدالررا ال يامررا ال ل ري  مر   /56تالج ال اد   (6) 
تهوجرررج ال ررريأ  ال يامررررا مرررا أجابررري أو مرررا عيامررري اتتلررر  جالررررا أجابررررا ب ررري ترررا عا الرررهواج ترررهو  عا رررا 

 الدالرا ال يامرا متى اتتلبج جالرا زوج ا...ب.
 .( ما مالجن الدالرا ا  دلرا55ال اد   (3) 
( ما مالجن الدالرا ا  دلرا على ألرهع بلكرك أ دلري أن دتخلرى عرا جالررته ا  دلررا 52لذ لصج ال اد   (4) 

 وعتداس بدالرا دولا عي راب.
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. ك ا أن لل يأ  ا  دلرا التي تهوجج ما لري أ دلري وحصرلج (5 عا ا وفوًا  حكام هذا الوالجن 
. (6  حكام هذا الوالجن على جالرا زوج ا ااحتفاي بدالرت ا ا  دلرا لا لذا تخلج عا ا وفوًا 

 ( ما مالجن الدالرا ال يامرا الديدي.56وهذا الان ا وختلق عا لن ال اد   
أما مالجن الدالرا ال صيي فاله دران علرى أن دتيتر  علرى تدراس ال صريي بدالررا 
أجابررررا مترررى لذن لررره فررري ذلرررك زوا  الدالررررا ال صررريعا عارررها ذلرررك أن ال صررريي ا ودرررجز لررره 

. ك را ا دتيتر  عرا (3 ابرا لا بمذن وصي  ب جج  ميا  مرا وزعري الياخلرراالتداس بدالرا أج
زوا  الدالرا ال صيعا عا ال صيي لتداله بدالرا أجابرا ب ي امذن لرها زوال را عرا زوجتره 
لا لذا مرري م  لبت ررا فرري دخررج  جالرررا زوج ررا واتتلرربت ا  بوررًا لوالجل رراا ومرر  ذلررك ودررجز ل ررا 

ا لذا تضرر ا امذن بررالتداس احتفراي ال ررأذون لرره وزوجترره بالدالرررا ااحتفراي بالدالرررا ال صرريع
. ك ا أن ال صيعا التي تتهوج مرا أجابري تظرك محتفظرا بدالررت ا ال صريعا لا لذا (4 ال صيعا

 لبج في اتتلاا جالرا زوج اا وأثبتج  لبت ا هرذ  عاري الرهواج أو أثاراء مررام الهوجررا وكران 
ذ  الدالراا وم  ذلك تظك محتفظرا بدالررت ا ال صريعا لذا مالجن جالرته زوج ا ديخل ا في ه

. ومرا هرذ  ا حكرام (5 أعلاج  لبت ا فري ذلرك خرض  سراا مرا ترا عا دخجل را فري جالررا زوج را
 دتبرا أن هاا  لمكالرا لحصج  ازدواج الدالرا في الوالجن ال صيي.

                                                           

 /أ( ما مالجن الدالرا ا  دلرا.59ال اد   (5) 
 ( ما مالجن الدالرا ا  دلرا.9/6ال اد   (6) 
 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.50ال اد   (3) 
 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.55( وال اد   50الشق الثالي ما ال اد   (4) 
 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.56ال اد   (5) 
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 ًا بدالررررا وعررران الورررالجن الكرررجعتي علرررى أن وفوررري الكرررجعتي الدالررررا لذا تدررراس مخترررا
. ك ررا أن ال رريأ  الكجعترررا (5 أجابرررا وا تفورري زوجترره الكجعترررا جالرررت ا لا لذا دخلررج فرري جالرررته

الترري تتررهوج مررا أجابرري ا تفورري جالرررت ا الكجعترررا لا لذا دخلررج فرري جالرررا زوج ررا  ارراء علررى 
يلاها ت ا  مرا . وعتضح أن فوي الدالرا الكجعترا بم اد  الشخن وفوًا لألحكام التي ذك(6  لب ا

 ازدواج الدالرا.
ولررن الوررالجن اممررا اتي علررى ألررهع بتلررو  جالرررا اليولررا عررا كررك مررا دت ترر    ررا فرري 

. ك رررا لرررن جرررجاز سرررح  (3 لذا تدررراس مخترررا ًا بدالررررا دولررا أجابرررراب ج. ...الحرراام التالرررراع 
مجا اررا  . ك ررا لررن علررى ألررهع بتحررتفظ(4 الدالرررا بالتب رررا عررا زوجررا ال تدرراس وأواد  الوصرري

اليولررا بحكرر  الوررالجن أو بررالتداس الترري تتررهوج مررا  ررخن وح ررك جالرررا أجابرررا بدالرررت ا وا 
 .(5 تفويها لا لذا دخلج في جالرا زوج اب

و  ي است يا  مجمق الوالجن ال وا نا لوتيح على ال شيع ال يامي ت ريدك لرن ال راد   
أوًا( مررا مررالجن الدالرررا ال يامرررا بالشرركك الررذي وفورري ب ججبرره جالرررته ال يامرررا لذا اتتلرر  /50 

جالرا أجابرا بالف رك باختررا   ما رًا مرا ازدواج الدالررا  ل را لشراز فري الحررا  ال  لررا وتر دي 
( بالشركك 56للى مشاتك ع لرا ك ا سرابرا ذلرك فري ال بحرت اليابر . ك را لوتريح ت ريدك ال راد   

                                                           

 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.55ال اد   (5) 
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.50ال اد   (6) 
   ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.55ال اد   (3) 
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.52/4ال اد   (4) 
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.54ال اد   (5) 
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ذي تفوي ب ججبه ال يأ  ال يامرا الدالرا ال يامرا لذا تهوجج ما لري ال يامي واتتلربج بالف رك ال
 جالرا زوج ا باخترا ها. 

 الفرع الثاني
 فقد الجنسية على سبيل العقوبة

تلدأ اليولا للى تديعي الشخن ما جالرته كدهاء تفي ه الللطا ال ختصا على هذا  
ك الدالرررا الج اررراا وتظ رري فرري هررذا التديعرري ل اد  اليولررا الشررخن لذا ثبررج عرريم جيا ترره لح رر

وتديعرررري باعتبا هررررا صرررراحبا اللررررلطا فرررري تاظررررر  أمررررج  جالرررررت ا دون اعتبررررا  م اد  الشررررخن. 
الشرررخن مرررا جالررررته لمرررا أن وكرررجن سرررحبًا للدالررررا وهرررذا دتخرررذ فررري مجاج رررا ال تدررراس دون 

جنا أو أن وكجن لسوا ًا للدالرا الج اي لذا تحووج لحيى الحاام ال اصجد علر ا في الوال
وهي عوج ا تتخذ بحق ال تداس والج اي على حي سجاء لذا تحووج لحيى الحاام التري لرن 

 .(5 علر ا الوالجن 
وفورري ال تدرراس دون  6002( للرراا 62و  ججرر  مررالجن الدالرررا ال يامرررا الديدرري  مرر   

ا ولرى لذا ثبرج مرامره ب  رك أو  الج اي جالررته ال يامررا جبريًا علرى سربرك ال وج را فري حرالتراع
حاو  الورام ب  ك و ي خطيًا على اما اليولا وسضمت ا. والثالرا لذا مريم م لجمرام خا ئرا عاره 

 .(6 أو عا عائلتها بشي  صيو  حك  مضائي مكتل  د جا البتام
 . فقد الجنسية بسبب القيام أو محاولة القيام بعمل يعد خطرًا على امن الدولة وسالمتها.1

التري  6002( للراا 62مالجن الدالرا  م   ( ما 55ال اد   هذ  الحالا لصج علر ا 
لصج على ألهع بللجزعي سح  الدالرا ال يامرا ما لرري ال يامري التري اتتلرب ا لذا ثبرج مرامره 

                                                           

 .94داظيع د.  ل ج   دوعيا ا ال يج  اللا قا د(5) 
 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م   ( ما 55ال اد   (6) 
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أو حراو  الوررام ب  رك و ري خطريًا علرى امرا اليولرا وسرضمت ا ....... اثري صريو  حكر  مضررائي 
 البتامب. وعشتي  لفوي الدالرا بامسوا  ب جج  هذا الان ما دليعبحوه مكتل  د جا 

وما ث  ا وش ك الان الج ايا الذي و ام  هارا بال وج رام  (5 أن وكجن الشخن متدالاً  .1
 ال اصجد علر ا في مالجن ال وج ام ال يامي.

أن ديتك  ال تداس ع ًض و ي خطيًا على اما اليولا وسرضمت ا أو وحراو  الوررام ب ثرك هرذا  .2
 ال  ك.

صيو  حك  مضائي مكتل  د جا البترام دثبرج مررام الشرخن ب  رك و ري خطريًا علرى امرا  .3
 اليولا وسضمت ا أو محاولته الورام ب ثك هذا ال  ك.

ا مررا ال تدرراس وعفورريها مررا تررا عا صرريو  صرريو  مرريا  مررا وزعرري الياخلرررا بلررح  الدالررر .4
 الويا ا وسلطا الجزعي هاا سلطا ججازعا ولرلج وجج ره.

ول توي أن هذا الان علرى الريل  مرا اختهالره لحراام فوري الدالررا الرجا د  فري الورالجن 
وهرري كثررري ا لا الرره وشرر ل ا ج ر ررًا ان تلررك الحرراام ا ت رريو  5723( للرراا 43ال ل رري  مرر   
 .(6  ًض مخًض بأما اليولا وسضمت اأن تكجن ع

                                                           

ال  رري   5727( للرراا 555جيع ترره الترري ا تكب ررا وفوررًا لوررالجن ال وج ررام ال يامرري  مرر   الررذي و امرر  علررى (5) 
 فضًض عا لسوا  الدالرا عاه.

( مرررا الورررالجن ال ل ررري التررري لصرررج علرررى ألرررهع بللرررجزعي سرررح  57لذ أن الحالرررا أعرررض  و دم فررري ال ررراد   (6) 
رررام ب  ررك و رري خطرريًا علررى امررا اليولررا الدالرررا ال يامرررا عررا ا جابرري الررذي اتتلررب ا لذا مررام أو حرراو  الو

( مرا الورالجن ال ل ري التري كالرج تران علرى 60وسضمت اب  ك ا أن الحالا ال اصرجد علر را فري ال راد   
للرررجزعي سرررح  الدالررررا ال يامررررا مرررا ال يامررري لذا مبرررك دخرررج  الخيمرررا ال لررركيعا محررريى الررريو   .1ألرررهع ب

جزعي سرررح  الدالررررا ال يامررررا عرررا ال يامررري لذا ع رررك للررر .2ا جابررررا دون لذن سرررا ق مرررا وزعررري الررريفاع. 
ل صلحا دولا أو حكجما أجابرا أو ج ا م ادوا في الخا جا أو مبك في الخا ج وظرفا ليى حكجما أجابرا 
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ولن مالجن الدالرا ا  دلرا على حاام فوي الدالرا علرى سربرك ال وج را فري ال راد  
. لذا الخي   خن فري خيمرا علركيعا لريى دولرا أجابررا دون 5ب( التي لصج على ألهع 59 

يمرا عاريما الحصج  على تريخرن أو لذن مرا مدلرس الرجز اء ا  دلري وأ رى أن دتري  تلرك الخ
. ل دلررس الررجز اء ب جافوررا ال لررك أن 6تكلفرره حكجمررا ال  لكررا ا  دلرررا ال ا رر را وفورري جالرررته. 

و لا فويان ا  دلي جالرته لذاع أ. الخي  في خيما ميلرا ليى دولا أخيى وأ ى أن دتي  تلك 
يمرا دولرا الخيما عايما تكلفه حكجما ال  لكا ا  دلرا ال ا  را الخيما   ا. ا. الخري  فري خ

ل دلررس ب. ك ررا أن م ادوررا. ج. لذا أتررى أو حرراو  ع ررًض و رري خطرريًا علررى امررا اليولررا وسررضمت ا
الجز اء ب جافوا جضلرا ال لرك أن دل ري أي  ر اد  تدراس ماحرج  ي  رخن لذا أترى أو حراو  

 .(5 ع ًض و ي خطيًا على اما اليولا وسضمت ا
دالررررا ال صررريعا عرررا كرررك مرررا ولرررن الورررالجن ال صررريي علرررى حررراام كثرررري  للرررح  ال

اتتلب ا ومري اللح  أن وكجن خض  اللاجام ال شي  التالرا اتتلابه لواها لذا كان مي اتتلب ا 
بطيعق ال  ا وخض  الخ س سراجام التالررا اتتلرا  ا برالتداس أو الرهواج فري حراام محريد  

                                                                                                                                                                 

للرجزعي  .3أو لحيى ال رئام ا جابرا أو اليولرا وأ ى أن دتيك ا باليل  ما ا مي الصاد  للره مرا الرجزعي 
ا عا ال يامي لذا أمام في الخرا ج والظر  للرى هرئرا أجابررا مرا أليا ر ا ال  رك علرى سح  الدالرا ال يامر

ت رري خطرريًا علررى امررا اليولررا توررجع  الاظررام ااجت رراعي أو اامتصررادي لليولررا بأوررا وسرررلا مررا الجسررائكبا 
را الخاصا بمسوا  الدالرا ال يام 9/5/5790( في 222وكذلك الحالا التي و دم في الويا   وسضمت اا 

عررا كررك عيامرري مررا أصررك أجابرري لذا ا تكرر  ف ررًض ماصجصررًا علررره فرري هررذا الورريا ا لذ و كررا اختهال ررا فرري 
 ا ع ا  التي ت ي خطيًا على اما اليولا وسضمت ا.  

 ( ما مالجن الدالرا ا  دلرا.57/5ال اد   (5) 
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درررري  مسرررروا  . ك ررررا لرررن مررررالجن الدالرررررا ال صررريعا علررررى حررراام عي(5 فررري الوررررالجن ال صررريي 
 ( ماه وهي تتض ا عشي فويام.52الدالرا عا الج اي وال تداس و دم في ال اد   

لن مالجن الدالرا الكجعترا على سح  الدالرا الكجعترا عا الكجعتي الذي اتتلب ا و 
( وما رررا حالرررا مشرررا  ا ل رررا لرررن علرررره مرررالجن الدالررررا 53فررري حررراام لصرررج علر رررا ال ررراد   

( مررا ال رراد  ال ررذكج   لذا اسررتيعج مصررلحا اليولررا ال لرررا أو أما ررا 3   ال يامرررا و دم فرري الفورري 
الخا جي ذلك وعدجز في هذ  الحالا سح  الدالرا الكجعترا م ا وكجن مي كلب ا م ه بطيعرق 

 التب را.
ولررن الوررالجن اممررا اتي علررى ألررهع بتلررو  جالرررا اليولررا عررا كررك مررا دت ترر    ررا فرري 

لذا الخي  في خيما علكيعا ليولا أجابرا دون لذن ما اليولا وكلق  تي   أ.الحاام التالراع 
. ك را لرن علرى ألرهع بتلرح  (6 لذا ع رك ل صرلحا دولرا م ادورا...ب ب.الخيما و فر  ذلرك. 

لذا أتررري ع رررًض و ررري خطررريًا علرررى أمرررا اليولرررا  .1الدالررررا عرررا ال تدررراس فررري الحررراام التالرررراع
واذا سرحبج الدالررا  (3 كي  الحك  علره بديائ  مشراا...بلذا ت .2وسضمت ا أو  يع في ذلك. 

 .(4 عا  خن جاز سحب ا بالتب را عا زوجته وأواد  الوصي
 . فقد الجنسية بسبب تقديم معلومات خاطئة:2

                                                           

 .2ي جيع را مخلرا بالشرريا. لذا حكر  علرره فري مصري ب وج را جااورا أو ب وج را مورري  للحيعرا فر .1وهريع (5) 
لذا حك  علرره مضرائرًا فري جيع را مرا الدريائ  ال ضري  برأما اليولرا مرا ج را الخرا ج أو مرا ج را الرياخك. 

لذا كرران مرري الوطرر  عررا اممامررا فرري مصرري مرري  سرراترا متتررالرترا وكرران االوطرراع بررض عررذ  ووبلرره وزعرري  .3
 عا. ( ما مالجن الدالرا ال صي 55الياخلرا  داظي ال اد   

 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.55ال اد   (6) 
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.52ال اد   (3) 
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.52/4ال اد   (4) 
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التري  6002( للراا 62مالجن الدالرا  م   ( ما 55ال اد   هذ  الحالا لصج علر ا 
 يامرا ما لري ال يامي التي اتتلب ا لذا ....... ميم لصج على ألهع بللجزعي سح  الدالرا ال

م لجمام خا ئا عاه أو عا عائلته عاي تويو  الطل  اثي صريو  حكر  مضرائي بحوره مكتلر  
 د جا البتامب. وعشتي  لفوي الدالرا وفوًا ل ذ  الحالا ما دليع 

ارا بال وج ررام أن وكرجن الشرخن متدالررًا و الترالي ا وشرر ك الران الررج ايا الرذي و امرر  ه .1
 ال اصجد علر ا في مالجن ال وج ام ال يامي. 

 أن وويم م لجمام خا ئا عاه أو عا عائلته عاي تويو  الطل . .2
صيو  حك  مضائي مكتل  د جا البتام دثبج مرام الشخن  تويو  م لجمام خا ئا عاه  .3

 أو عا عائلته عاي تويو  الطل .
صرريو  مرريا  مررا وزعرري الياخلرررا بلررح  الدالرررا مررا ال تدرراس وعفورريها مررا تررا عا صرريو   .4

 الويا ا وسلطا الجزعي هاا سلطا ججازعا ولرلج وجج ره.
ولصررج الوررجالرا ال وا لررا علررى هررذ  الحالررا الترري هرري مررا حرراام ال رر  فرري الحصررج   

 اء ب جافورا جضلرا ال لرك ل دلرس الرجز على الدالرراا فورالجن الدالررا ا  دلررا لرن علرى ألرهع ب
أن دل رري لي  رر اد  تدرراس ماحررج  ي  ررخن .... لذا ظ رري تهوعرري فرري البرالررام الترري اسررتاي 

 . (5 بللر ا في ماح   اد  التداس وعلى اثي ذلك وفوي حامل ا الدالرا ا  دلرا
ولررن مررالجن الدالرررا ال صرريعا علررى سررح  الدالرررا ال صرريعا عررا كررك مررا اتتلررب ا 

وكجن خض  اللاجام ال شي  التالرا اتتلابه لواها لذا كران مري اتتلرب ا بطيعرق ومري اللح  أن 

                                                           

 ( ما مالجن الدالرا ا  دلرا.57/6ال اد   (5) 
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 اراء علرى –. ولن مالجن الدالرا الكجعترا على سح  الدالرا عا الكرجعتي ب يسرجم (5 ال  
الرذي اتتلرب ا لذا كران مري مراح الدالررا الكجعتررا بطيعرق ال ر  أو  اراء  -عي  وزعي الياخلررا

ز فرري هررذ  الحالررا سررح  الدالرررا الكجعترررا م ررا وكررجن مرري كلررب ا م رره علررى أمررجا  كاذبررا وعدررج 
 .(6 بطيعق التب را

ولررن الوررالجن اممررا اتي علررى أن تلررح  الدالرررا عررا ال تدرراس لذا ظ رري تهوعرري أو 
. واذا سرحبج الدالررا عرا (3 احترا  أو ل  فري البرالرام التري اسرتاي للر را فري ماحرا الدالررا

 .(4 سحب ا بالتب را عا زوجته وأواد  الوصي الشخن وفوًا ل ذا اللب  جاز
و  ي است يا  مجمق الوجالرا ال وا لاا ل توي أن ال شيع ال يامي ل  وكا مجفورًا بد رك 

( وكران مرا ا جري  ج ل را وجج رراا لذ مرا فائري  بوراء 55سلطا الجزعي ججازعا في لن ال اد   
ع ررًض و رري خطرريًا علررى امررا اليولررا  ال تدرراس وح ررك الدالرررا ال يامرررا علررى الرريل  مررا ا تكابرره

وسضمت اا ف ا اتتلر  الدالررا ال يامررا برال   عرا  يعرق توريو  م لجمرام خا ئرا عاره وعرا 
عائلترره ا ولررتحق أن وحررتفظ   رراا ك ررا أن ا جابرري الررذي ووررجم ب رري اتتلررابه الدالرررا ال يامرررا 

يامررا لرلر ك تافررذ  لتلررك بأع را  ت ريد امرا اليولرا وسرضمت ا تري  علررى الره اتتلر  الدالررا ال 
ا ع رررا  لرررذلك ا ودرررجز احتفاظررره بالدالررررا ال يامرررراا ك رررا أن مرررا الضررريو ي لب ررراد مثرررك ذلرررك 
الشرخن للرى خرا ج ا  ا ري ال يامررا ب ري مضررائه لفتري  الحكر  لكري ا د ريد امرا اليولرا ثالررراا 

فظررررًا   ررررا و ارررر  وهررررذا ا و كررررا تحورورررره لا لذا سررررحبج مارررره الدالرررررا ال يامررررراا ان بوائرررره محت

                                                           

 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا. 55داظي ال اد   (5) 
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا. 53داظي ال اد   (6) 
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.52/3ال اد   (3) 
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.52/4ال اد   (4) 
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الللطام ال يامرا ما لب راد  لذ ا ودرجز لب راد الرج اي. ك را أن ال برا   الرجا د فري الران بلرري 
 ال ياميب مصطلح لري دمرق ان الذي وكتل  الدالرا ال يامرا و ي عيامرًا ولرس لري عيامي.

جر  وما الديدي بالذكي أن الدالرا ال يامرا و كا أن ترهو  عرا كرك مرا اتتلرب ا ب ج 
( 65ا ان ال رراد   5795( للرراا 5مررالجن مرراح الدالرررا ال يامرررا لل رريا ب ججرر  الوررالجن  مرر   

أل ج هذا الوالجن و أثي  ج ي لا  6002( للاا 62في فويت ا  ثالرًا( ما الوالجن الديدي  م   
لذا أدى ذلرك للررى حالررا ال رريام الدالرررا. وعلررره فران مررا حصررك علررى الدالرررا ال يامرررا ب ججرر  

لجن مراح الدالررا ال يامررا لل ريا سرجا وفوري جالررته ال يامررا و رأثي  ج ري لا لذا أدى ذلرك مرا
( علررى ألررهع بو تبرري عيامرري الدالرررا كررك مررا 6للررى ال رريام الدالرررا. فرران الوررالجن فرري ال رراد   

 5764للررراا  46حصرررك علرررى الدالررررا ال يامررررا ب ججررر  أحكرررام مرررالجن الدالررررا ال يامررررا  مررر  
ومالجن ماح الدالرا ال يامررا لل ريا  مر   5723للاا  43الدالرا ال يامي  م  ال ل ي ومالجن 

ا ومرريا ام مدلررس مررراد  الثررج   ال احررك  الخاصررا ب رراح الدالرررا ال يامرررا(. فرري 5795للرراا  5
للررراا   5ثالررررًا( علرررى ألرررهع بدل رررى مرررالجن مررراح الدالررررا لل ررريا  مررر   /65حررررا لصرررج ال ررراد   

دى ذلك للى حالا ال يام الدالراب. والتاام   را الاصرا وا ح و أثي  ج ي لا لذا أ 5795
لذ أن لل اء مالجن ماح الدالرا ال يامرا لل يا و أثي  ج ي ا وح ك لا م اى واحي وهج عيم 
ااعترررياا بالدالررررام ال يامررررا ال  اجحرررا ب ججبرررها ول توررري أن علرررى ال شررريع ال يامررري لزالرررا هرررذا 

 التاام .
 اب ًا( ما الورالجن علرى ألرهع بو راد الاظري فري ج رر  مريا ام مراح /2ت ا لصج ال اد   

الدالرا ال يامرا التي أصي ها الاظرام اللرا ق لتحوررق أليا رهب وهرذا الران دت را   مر  لرن 
( الذي جاء فرهع بو تبري عيامري كرك مرا حصرك علرى الدالررا ب ججر  ..... ومريا ام 6ال اد   
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ح الدالرا ال يامراب....ب والتاام  وا ح  را الاصررا مدلس مراد  الثج   ال احك بالخاصا ب ا
( ت ترريا بكررك مرريا ام مرراح الدالرررا ال يامرررا و حررق احتفرراي مررا حصررك علررى 6لذ أن ال رراد   

( بمعرراد  الاظرري فر ررا  اب رراً /2الدالرررا ال يامرررا ب ججب ررا  تلررك الدالرررا. فرري حرررا تورري  ال رراد   
 ج ر ًا. 
علررى حرراام لسرروا  الدالرررا عررا ال تدرراس ا  ت ررا فررام علررى ال شرريع ال يامرري الرران 

( مرررا مرررالجن الدالررررا ال يامررررا وهررري الحررراام التررري ديتكررر  فر رررا 55ولرررتجعب ا لرررن ال ررراد   
ال تدرراس جااورررا أو ديتكررر  جيع رررا مخلررا بالشررريا وا مالرررا وحكررر  علررره ب ججب رررا لذ لررررس مرررا 

 . (5 الوجالرا ال وا لاال صلحا بواء مثك ه اء في ال ياأ. ومي لصج على هذ  الحالا ب   
 ويترتب على فقد الجنسية آثار فردية وآثار جماعية:

 أ. اآلثار الفردية:
اآلثررا  الفيدوررا تاصرريا للررى الشررخن لفلررها حرررت وصرربح هررج أجابرررًا  اظرري الورررالجن 
ال يامررري ان الدالررررا ال يامررررا مررري زالرررج عارررها وعحررريم مرررا الت تررر  بكافرررا الحورررجأ واامتررررازام 

. فاآلثا  الفيدوا ت لق  ذام الشخن وتت ثك في اله و ي أجابرًا عا اليولرا (6 مرراال  طا  لل يا
وعطبق في  أله ما وطبق على ا جابي ما أحكام خاصا باليخج  وامماما والخيوج ما لملرر  

                                                           

( على ججاز سح  الدالرا ما كك ما اتتلب ا بالتداس 55/5كالوالجن ال صيي الذي لن في ال اد    (5)
أو الررهواج وذلرررك خررض  خ رررس سرراجام التالررررا اتتلررابه لواهرررا لذا حكرر  علرررره فرري مصررري ب وج ررا جااورررا أو 

( 53/6ب وج ررا موررري  للحيعررا فرري جيع ررا مخلررا بالشرريا. ومررالجن الدالرررا الكجعترررا حرررت لررن فرري ال رراد   
تي لذا حك  علره خض  عشري  سراجام مرا ماحره الدالررا الكجعتررا فري على ججاز سح  الدالرا ما الكجع

( 52/6ومرالجن الدالررا وجرجازام اللرفي اممرا اتي الرذي لرن فري ال راد    جيع ا مخلا بالشريا وا مالرا.
 على سح  الدالرا عا ال تداس لذا تكي  الحك  علره بديائ  مشراا.

 . 545داظي في اآلثا  الفيدوا لفوي الدالرا د. م يوح عبي الكيع  حافظا ال يج  اللا قا د(6) 



 

قانون اجلنسية العراقية  األحكام اجلديدة يف  

 2006( لسنة 26رقم ) اجلديد

 

  نواف حازم خالدأ.د. 
  خليل د. خليل ابراهيم حممد

 

 

 

 

 

99 

اليولا وع امك م املا ا جابري مرا حررت الحورجأا أمرا مرا حررت االتهامرام فرر با دبريأ ال يامري 
اررره جالررررته ال يامررررا مرررا االتهامرررام ال الررررا ال تيتبرررا علرررره مبرررك زوا  الدالررررا الرررذي ترررهو  ع

 .  (5 ال يامراب
 .(6 وتان الوجالرا ال وا لا على تيتر  آثا  فيدوا لفويان الدالرا

 ب. اآلثار الجماعية:
بالالبا للهوجا وا واد في مدا  فوي الدالرا بالتب را فأن ال يأ  ال يامرا تفوي جالرت ا 
ال يامرا لذا تهوجج ما لري عيامري واتتلربج جالررا زوج را باخترا هرا وأعلارج تحيعيعرًا تخلر را 

. وهرررذا ا مررري (3 عرررا جالررررت ا ال يامرررراا ومرررا ثررر  ف ررري ا تفوررري جالررررت ا ال يامررررا تب رررًا لهوج رررا
مالجن وجيلا  في الوجالرا ال وا لا كذلك. أما فوي الص ري لدالرته ل يامرا تب ًا لجالي ا فوي لن 

                                                           

 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م   ( ما 52ال اد   (5) 
ا  دلرري الررذي وفورري ( الترري جرراء فر ررا ب60لررن مررالجن الدالرررا ا  دلرررا علررى مثررك هررذا الرران فرري ال رراد   (6) 

ا  دلرا ا دبيأ  ذلك م ا دتيت  علره ما الجاجبام الاا ئا على أي ع رك مرا ا ع را  التري أترى الدالرا 
ب  وعان مالجن الدالرا ال صيعا على أن دتيت  على سح  الدالرا فري   ا مبك فوياله الدالرا ا  دلرا

دتضرر ا مرريا  ( زوال ررا عررا صرراحب ا وحرري ا علررى أن ودررجز أن 55ا حررجا  ال اصررجد علر ررا فرري ال رراد   
اللررح  سررحب ا كررذلك ع ررا وكررجن مرري اتتلررب ا م رره بطيعررق التب رررا كل رر  أو ب ضرر  . وعتيترر  علررى لسرروا  

(  وعران الورالجن الكرجعتي 59( زوال را عرا صراحب ا وحري   م 52الدالرا في ا حجا  ال براا في ال اد   
( دتيتررر  علررررره زوا  54علرررى أن لسررروا  الدالررررا الكجعتررررا فررري الحرررراام ال اصرررجد علرررره فررري ال ررراد   

الدالرررا الكجعترررا عررا صرراحب ا وحرري ا لا أن ب رر  حرراام سررح  الدالرررا عررا الكررجعتي مرري ترر دي للررى 
 سحب   م ا كلب ا تب ًا له وساشري للر ا في اآلثا  الد اعرا لفوي الدالرا.

 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م   ( ما 56ال اد   (3) 
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الدالرررا علررى أن ال يامرري الررذي وفورري جالرررته ال يامرررا وفورريها تب ررًا لرره أواد  لررري البررال را سررا 
 . (6 وتان الوجالرا ال وا لا على ب   اآلثا  الد اعرا تت لق بالهوجا وا واد .(5 الي ي

 المطلب الثاني
 أحكام استرداد الجنسية

لجن للشررخن الررذي فورري جالرررا اليولررا اسررتيداد الدالرررا عبررا   عررا  خصررا خجل ررا الوررا 
. وملرألا (3 ودجز له ب وتضاها أن ولتيد جالرته ال فوجد ا ف ج عجد  احوا للى جالرا سرابوا

اسررتيداد الدالرررا مررا ا مررج  ال تصررلا بفورريهاا لذ تدررره الرريو  ل جا ار ررا الررذدا فورريوا جالرررت   

                                                           

 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م   ( ما راً /ثال54ال اد   (5) 
لل يأ  ا  دلرا التي تهوجج مرا لرري أ دلري وحصرلج علرى جالررا فوالجن الدالرا ا  دلرا لن على أن (6) 

(. وما ث  ف ي ا تفوي جالرت ا بالتب ررا. ك را 9/3زوج ا ااحتفاي بدالرت ا ا  دلرا لا لذا تخلج عا ا م
(. وهرذا الحكر  وختلرق 50الواصري الرذي حصرك والري  علرى جالررا أجابررا بدالررته ا  دلررا موحتفظ الجلري 

عررا حكرر  الوررالجن ال يامرري لذ وفورري الواصرري جالرررته بالتب رررا فرري حرررا ا وفورريها الواصرري ب ججرر  الوررالجن 
لتب را وعان الوالجن ال صيي على لمكالرا تض ا ميا  اللح  ل ا وكجن مي اتتل  الدالرا باا  دلي  

( اللررا ق ذكيهررا  ك ررا درران الوررالجن الكررجعتي علررى حرراام 55فرري الحرراام الاصررجد علر ررا فرري ال رراد   
تلح  فر ا الدالرا بالتب ررا ك را فري حالرا مرا لذا كران مراح الدالررا الكجعتررا بطيعرق ال ر  أو  اراء علرى 

ال لررا أو أما را الخرا جي كذلك حالا سح  الدالررا لذا مرا اسرتيعج مصرلحا اليولرا  (53/5 مأمجا  كاذبا
. وسرررح  الدالررررا فررري حالرررا مرررا لذا ترررجافيم الررريائك لررريى الد رررام ال ختصرررا علرررى الوررررام (53/4 مذلرررك

بالتيوع  ل باد  ما  أل ا توجع  الاظام اامتصادي أو ااجت راعي فري الربضد أو علرى الت ائره للرى هرئرا 
لرررا وجررجازام اللررفي اممررا اتي علررى ألررهع ( مررا مررالجن الدا54ولصررج ال رراد     (53/5 مسراسرررا أجابرررا

بتحتفظ مجا اا اليولا بحك  الوالجن أو بالتداس التي تتهوج ما  خن وح ك جالرا أجابرا بدالررت ا وا 
تفورريها لا لذا دخلرررج فررري جالررررا زوج ررراب. ومرررا ثررر  ف ررري ا تفوررريها بالتب رررراا وال رررا تفوررريها لذا دخلرررج فررري 

 (.52سح  الدالرا بالتب را ما زوجا ال تداس وأواد  الوصي مجالرا زوج ا. ك ا لن على أن ججاز 
 .545د. هشام علي صادأا د وس في الوالجن اليولي الخادا ال يج  اللا قا د(3) 
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اتتلرراا جالرررا أخرريىا وامررا عررا  ال ررجد  للر ررا لمررا عررا  يعررق اسررتيدادها لذا ترر  فورريها لتردررا
 يعق  دها للر   لذا كالجا مي فويوها بالتديعيا وذلك اعتبا ام مختلفرا تت لرق فري الجمرج لفلره 

. والررريو  التررري تلررر ح لألفرررياد اسرررتيداد (5 ب صرررلحا الفررريد الرررذي فوررري جالررررته و  صرررلحا اليولرررا
 بر تررره ومررريى  ررر جله جالرررت   التررري فوررريوهاا تختلرررق فررري تاظرررر  ااسرررتيداد مرررا حررررت تحيدررري 

و يو ها فب   اليو  ت ي ااستيداد حوًا للفيد دثبج له بحك  الوالجن ب ديد  لبه لذا تحووج 
أمررج  م رارراا و  ضرر ا اآلخرري و رري  ماحررا مررا اليولررا خا رر ا لتورريديهاا وا دتجمررق علررى ل اد  

عررا أو الوضررائرا الفرريد وحرريها  ررك علررى ل ادترره وا اد  اليولررا دررت  بررمجياء وصرري  عررا الد ررا امدا  
ال ختصاا لري أن الكثري ما اليو  وديي على اعتبا  ااستيداد حوًا للفريد فري حراام م رارا 

 .(6 وماحا ما اليولا في حاام أخيى 
و خصررجد اسررتيداد الدالرررا فرري الوررالجن الديدرريا فورري سرربق الوررج  أن مررالجن الدالرررا 

أعطى الحق لل يامي في أن وحتفظ بدالرته ال يامرا لذا اتتل  جالرا  6002( للاا 62 م   
أجابررا باختررا  ا لا أن لره الحرق فري أن و لرا تحيعيعررًا تخلرره عرا جالررته ال يامرراا فرمذا تخلررى 

 يامرررا بم ادترره ف اررا وفورري جالرررته ال يامرررا وعحررق ل ررا فورري جالرررته ال يامرررا ل ررذا عررا الدالرررا ال
/ثالثرررًا( مرررا هرررذا الورررالجن لذا عررراد للرررى ال رررياأ بطيعورررا 50اللرررب  أن ولرررتيدها ب ججررر  ال ررراد   

مشيوعا وأمام فره مرا ا وورك عرا سراا واحري  ولرجزعي الياخلررا أن و تبري  ب ري الوضرائ ا مكتلربًا 
يامرررا مررا تررا عا عجدتررها لذا مرريم  لبررًا اسررتيداد الدالرررا ال يامرررا مبررك الت رراء ال رري  للدالرررا ال 

                                                           

 .99د. ف اد دد ا الوالجن اليولي الخادا الدالراا ال يج  اللا قا د(5) 
 .99لفلها دد. ف اد دد ا الوالجن اليولي الخادا الدالراا ال يج  (6) 
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ال رررذكج  ا وا ولرررتفري مرررا هرررذا الحرررق لا مررري  واحررري . ولوتررريح علرررى ال شررريع ال يامررري أن و لرررق 
 استيداد الدالرا هاا على فوياله للدالرا ا جابرا التي اتتلب ا ما ًا ما ازدواج الدالرا.

ل رريأ  ال يامرررا الترري تخلررج عررا جالرررت ا ال يامرررا بم ادت ررا فل ررا الحررق أن تلررتيد ت ررا أن ا 
 جالرت ا ال يامرا بالشيو  اآلتراع

لذا مررراح زوج رررا لرررري ال يامررري الدالررررا ال يامرررراا أو لذا تهوجرررج هررري مرررا  رررخن دت تررر   .1
 بالدالرا ال يامراا وتيج  للر ا الدالرا ما تا عا تويو  ا  لبًا  ذلك.

تجفي عا ا زوج ا أو  لو ا أو فلا عوي الهواج تيج  للر ا الدالرا مرا ترا عا توريو  ا  لذا .2
 .(5  لبًا  ذلك على أن تكجن مجججد  في ال ياأ عاي تويو  ا الطل 

وكرران علررى ال شرريع هاررا أوضررًا الرران علررى أن تفورري ال رريأ  ال يامرررا لدالرررت ا ا جابرررا لذا 
 ازدواج الدالرا. استيدم جالرت ا ال يامرا وذلك ما اً 

ت ا أن الص ا  لري البرال را سرا الي ري الرذدا وفوريون جالررت   ال يامررا تب رًا لجالريه   
ودجز ل   أن ولتيدوا الدالرا ال يامرا  اراء علرى  لرب   لذا عرادوا للرى ال رياأ وأمرامجا فرره سراا 

ذا الوررالجن. وا /ثالرررًا( مررا هرر54واحرري ا وع تبرريون عرريامررا مررا تررا عا عررجدت   حلرر  ال رراد   
ولتفري ما هذا الحك  أواد ال يامررا الذدا زالج عرا   الدالررا ال يامررا ب ججر  أحكرام الورالجن 

. وهارا أوضرًا كران مرا الضريو ي الران 5755( للاا 56والوالجن  م    5750( للاا 5 م   
 .(6 على زوا  الدالرا ا جابرا عا   ما ًا ما اازدواج في الدالرا

                                                           

 .6002( للاا 62( ما مالجن الدالرا ال يامرا  م   53ال اد   (5) 
/أوًا( الحررق لكررك عيامرري أسرروطج عارره الدالرررا  سررباا سراسرررا أو 59ولررن مررالجن الدالرررا فرري ال رراد   (6) 

 عاصررريعا أو  ائفررررا أن ولرررتيدها  توررريو   لررر   رررذلك وفررري حالرررا وفاتررره وحرررق  واد  الرررذدا فوررريوا الدالررررا
ال يامرررا تب ررًا لجالرريه  أو والرريت   أن دتورريمجا بطلرر  اسررتيداد الدالرررا ال يامرررا. وا ولررتفري مررا هررذا الحكرر  
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 الالبا ل جمق الورالجن ال ورا ن مرا ااسرتيداد لدري أن مرالجن الدالررا ا  دلررا دران و         
لل يأ  ا  دلرا التي تهوجج ما لرري أ دلري وحصرلج علرى جالررا زوج را ااحتفراي على ألهع ب

بدالرت ا ا  دلرا لا لذا تخلج عا را وفورًا  حكرام هرذا الورالجن وعحرق ل را ال رجد  للرى جالررت ا 
. وعبورررى (5 بطلرر  تويمررره ل ررذا ال رري  لذا الوضرررج الهوجرررا  ي سررب  مرررا ا سررباابا  دلرررا 

ا  دلي الذي حصك على جالرا دولا أجابرا محتفظًا بدالرته ا  دلرا ما ل  دتخك عا را وفورًا 
 حكرررام مرررالجن الدالررررا ا  دلررررا لا أن ل دلرررس الرررجز اء  تالرررر  مرررا وزعررري الياخلررررا أن و رررري 

لأل دلي الذي تااز  عا جالرته ا  دلرا اتتلراا جالررا أخريى وفرق أحكرام الدالرا ا  دلرا 
 .(6 مالجن الدالرا ا  دلرا  ااء على  ل  دتويم به لجزعي الياخلرا

لدي أن الورالجن ال صريي دران علرى ألره ودرجز بوريا  مرا وزعري الياخلررا  د الدالررا و 
جام مرا ترا عا اللرح  أو ال صيعا للى ما سحبج ماه أو أسوطج عاه ب ي مضري خ رس سرا

. ك رررا ودرررجز بوررريا  مرررا وزعررري (3 امسررروا ا وعدرررجز الررريد مبرررك ذلرررك بوررريا  مرررا  ئررررس الد  ج عرررا
الياخلرا  دها للى ما فويها باتتلابه جالرا أجابرا ب ي امذن له في ذلك. وفي ج ر  ا حجا  

                                                                                                                                                                 

 5750( للراا 5/ثالررًا( ال يامري الرذي زالرج عاره الدالررا ب ججر  أحكرام الورالجن  مر   59ب جج  ال اد   
 .5755( للاا 56والوالجن  م   

لل ريأ  ا  دلررا ( مرا ال راد  لفلر ا علرى ألرهع ب3ا ا  دلرراا وتران الفوري   ( ما مرالجن الدالرر9/6ال اد   (5) 
التررري تدررراس زوج رررا أو دتدررراس بدالررررا دولرررا أخررريى بلرررب  ظررريوا خاصرررا أن تبورررى محتفظرررا بدالررررت ا 

 ب.ا  دلرا
 /أا ا( ما مالجن الدالرا ا  دلرا.59ال اد   (6) 
ا  اللررح  أو امسروا  لذا كرران مري  ارري علرى لرر  أو ومر  ذلرك ودررجز بوريا  مررا وزعري الياخلرررا سرح  مري (3) 

 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.59خطأ داظي لن ال اد   
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فوريها مبرك ال  رك لجزعي الياخلرا  د الدالرا ال صيعا للى ما سرحبج ماره أو أسروطج عاره أو 
 .(5 بمحكام هذا الوالجنا وذلك دون التوري بال ي  ال شا  للر ا في الفوي  ا ولى ما هذ  ال اد 

( أن تلرتيد 56/5( وال راد   55/5وعدجز لل صيعا التي فوريم جالررت ا  بورًا لل راد    
ال صررريعا عاررري الدالررررا ال صررريعا لذا  لبرررج ذلرررك ووافرررق وزعررري الياخلررررا. ك رررا تلرررتيد الدالررررا 

 .(6 الت اء الهوجرا لذا كالج مور ا في مصي أو عادم لحماما فر ا ومي م  لبت ا في ذلك
والهوجررا الترري كالررج مصرريعا ثرر  فورريم هررذ  الدالرررا وكررذلك الترري مررا أصررك مصرريي  

تكتلرر  الدالرررا ال صرريعا ب درريد ماح ررا لهوج ررا أو ب درريد زواج ررا مررا مصرريي متررى أعلاررج 
 .(3  ا في ذلكوزعي الياخلرا  يلبت

و الالبا لألواد الوصي التي زالج الدالرا ال صيعا عا   تب ًا لجاليه  فاله ولرجس ل ر   
. فظررًض عررا أن (4 خررض  اللرراا التالرررا لبلررجل   سررا الي رري أن وورري وا اخترررا  الدالرررا ال صرريعا

الوصررري امذن ال  ارررجح باتتلررراا جالررررا أجابررررا مررري دتضررر ا احتفررراي ال رررأذون وزوجتررره وأواد  
بالدالرا ال صيعاا فمذا أعلا ال لتفري  لبته خض  مي  ا تهعي على اللاا ما ترا عا اتتلراا 

 .(5 الدالرا ا جابرا ظلجا محتفظرا بدالرت   ال صيعا  ل  اتتلا    الدالرا ا جابرا

                                                           

 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.59ال اد   (5) 
 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.53ال اد   (6) 
 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.54ال اد   (3) 
 الجن الدالرا ال صيعا.( ما م56الشق الثالي ما ال اد   (4) 
 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا.50الشق الثالي ما ال اد   (5) 
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( والتري 59ت ا ودجز  د الدالرا للى كك ما سحبج ماه بطيعق التب را  بوًا لل اد    
سح  الدالررا ع را اتتلرب ا بالتب ررا كل ر  أو ب ضر  ا ف ر اء ودرجز  د الدالررا ل ر   أجازم

 .(5 ( ما مالجن الدالرا ال صيعا الاافذ59ع ًض بال اد   
وعرران الوررالجن الكررجعتي علررى الرره ودررجز بورريا  مررا مدلررس الررجز اء  ارراء علررى عرري   

لره مخترا ًا بدالررا أجابررا لذا أمرام وزعي الياخلرا لعاد  الدالررا الكجعتررا ل را فوريها بلرب  تدا
فرري الكجعررج لمامررا مشرريوعا ل رري  سرراا علررى ا مررك و لرر  ال ررجد  للررى الدالرررا الكجعترررا وتخلررى 
عا جالرته ا جابراا وفي هذ  الحالا و تبي ملتيدًا للدالرا الكجعترا ما تا عا مجافوا مدلس 

 د الدالررا  - ا وا مرا ال رام ااء على عي   ئررس دوائري الشري –. وعدجز ب يسجم (6 الجز اء
. (3 (55ا 54الكجعترا في أي ومج للى ما سحبج ماه أو أسوطج عاه  بوًا  حكام ال ادترا 

ت رررا ودرررجز بوررريا  مرررا مدلرررس الرررجز اء  اررراء علرررى عررري  وزعررري الياخلررررا لعررراد  الدالررررا لل ررريأ  
لرررت ا ا جابررا وكالررج الكجعتررا التري فورريت ا  بورًا  حكررام ال رادترا اللرابوترا لذا تخلررج عرا جا

لمامت ا ال ادوا في الكجعجا أو عادم لحمامرا فر راا وت تبري ملرتيد  للدالررا مرا ترا عا مجافورا 
. وعدررجز ل ررا فورري الدالرررا الكجعترررا بالتب رررا بلررب  الوصرري أن و لاررجا وزعرري (4 مدلررس الررجز اء

 .(5 سا الي يالياخلرا باخترا  جالرت   الكجعترا خض  اللاترا التالرترا لبلجل   

                                                           

 .669داظي د. هشام علي صادأا د وس في الوالجن اليولي الخادا ال يج  اللا قا د(5) 
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.55الشق الثالي ما ال اد   (6) 
 الكجعترا.( ما مالجن الدالرا 55ال اد   (3) 
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.56ال اد   (4) 
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.55الشق ا و  ما ال اد   (5) 
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وعان الوالجن امما اتي على ألهع بلل جا ا بحك  الوالجن الذي اتتل  جالرا أجابرا 
أن ولرررتيد جالررررته ا صرررلرا لذا تخلررري عرررا جالررررته ال كتلررربا. ولل جا ارررا بحكررر  الورررالجن التررري 
اتتلبج جالرا زوج را ا جابري ثر  ترجفي عا را زوج را أو هديهرا أو  لو را أن تلرتيد جالررت ا 

  أن تتخلري عررا جالررا زوج را وعدررجز  وادهرا مررا الرهوج أن وطلبرجا الرريخج  فري جالرررا بشري 
. ك را (5 اليولا لذا كالج لمامت   ال ادوا في اليولا وا يوا  لبت   فري التخلري عرا جالررا أ رر  ب

ألهع بللوصي ما أواد ما فوي الدالرا أن ولتيدوا  ااء على  لرب   جالررا اليولرا عاري  لرجل   
 .(6 لي يبسا ا

 المبحث الرابع
 ازدواج الجنسية 

ازدواج الدالرررا هررج ت ترر   ررخن بدالرررا دولتررراا وت رريد الدالرررا هررج ت ترر   ررخن 
بدالرا ثضث دو  فأتثي وصريو ته و ارًا في كرك دولرا مرا الريو ا علرى الريل  مرا أن ال بريأ 

لدالرراا لا أن الشائ  أن وكجن لكك  خن جالرا واحي  فور  ل ار  ومجعره فري حالرا ازدواج ا
الشخن مي ودي لفله مت ت ًا بأتثي ما جالرا واحي  علرى وفرق أحكرام مرالجن دولتررا أو أتثري 
بلب  ت يد اليو  واختضا مجاعي مجالرا ا في اتتلاا جالرت ا كاتردا حت را لحيعا اليو  في 

. وا ليعررري أن لررريخك فررري ججالررر  (3 أمررري جالررررت ا و ررر ق هر ارررا الورررالجن الررريولي علرررى ذلرررك

                                                           

 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.  59ال اد   (5) 
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.  59ال اد   (6) 
د. لال  علي الياوديا ازدواج وت يد الدالرا في الوجالرا ال يامررا اللرابوا والاافرذ  حالررًاا د اسرا موا لراا  (3)

الدررررهء ا و ا مدلررررا اليافرررريدا للحوررررجأا مدلررررا فصررررلرا تصرررري  عررررا كلرررررا الحوررررجأ فرررري جام ررررا ال جصرررركا 
 .9-2ا د6009ا 56ا اللاا34ا ال يد7ال دلي
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مج رررجع ازدواج الدالررررا ذلرررك أن الي اسرررام بخصجصررر ا كثرررري ا لا ألارررا ليعررري أن لبررررا مجمرررق 
الوالجن الديدي ما تكيعس مبيأ ازدواج الدالرا وملاو  هذا اازدواج وذلرك فري مطلبررا ا و  

 لتكيعس مبيأ ازدواج الدالرا والثالي ل شكضم ازدواج الدالرا.
 ب األولالمطل

 تكريس مبدأ ازدواج الجنسية
علررى ألررهع بوحررق  ج(/55ترران مررالجن لدا   اليولررا لل يحلررا االتوالرررا درران فرري ال رراد   

لل يامرري أن وح ررك أتثرري مررا جالرررا واحرري ا وان ال يامرري الررذي أسرروطج عارره جالرررته ال يامرررا 
ل يامررري أ اد أن بلرررب  اتتلررراا جالررررا أخررريى و ررري عيامررررًاب مرررا هرررذا الررران دتبررررا أن ال شررريع ا

وكررريس حالرررا جيدررري  تت ثرررك فررري عررريم ترررأثي الدالررررا ال يامررررا بالدالررررا ا جابررررا التررري وكتلرررب ا 
 ال يامي.

 اب ررًا( علررى ألررهع /59لررن فرري ال رراد    6005ت ررا أن اليسررتج  ال يامرري الديدرري للرراا 
أجرراز  بودررجز ت رريد الدالرررا لل يامرري...ب ووا ررح مررا هررذا الرران أوضررًا أن اليسررتج  ال يامرري مرري

 ملألا ازدواج الدالرا. 
أوًا( علرى ألررهع بوحرتفظ ال يامرري الررذي  /50وفري مررالجن الدالررا الديدرري لصرج ال رراد   

وكتل  جالرا أجابرا بدالرته ال يامرا مرا لر  و لرا تحيعيعرًا عرا تخلرره عرا الدالررا ال يامرراب. 
ائررررًا ب دررريد اتتلررراا لذ دتضرررح مرررا لرررن هرررذ  الفوررري  أن ال يامررري ا وفوررري جالررررته ال يامررررا تلو

الدالرا وال ا ا ي ما أن وكجن هارا  ت برري صريعح و شركك تحيعريي ل رذا التخلري. وهرذا و اري 
أن ال يامرري سررجا وكررجن مررهدوج الدالرررا فرري كررك حالررا وكتلرر  فر ررا الدالرررا ا جابرررا دون أن 

 و لا تحيعيعًا تخلره عا الدالرا ال يامرا.



 

قانون اجلنسية العراقية  األحكام اجلديدة يف  

 2006( لسنة 26رقم ) اجلديد

 

  نواف حازم خالدأ.د. 
  خليل د. خليل ابراهيم حممد

 

 

 

 

 

108 

اللررابوا فرري تكرريعس مبرريأ ازدواج الدالرررا فرري ( لت كرري الاصررجد 56وجرراءم ال رراد   
مررالجن الدالرررا ال يامرري الديدرريا حرررت لصررج علررى ألررهع بلذا تهوجررج ال رريأ  ال يامرررا مررا لررري 
ال يامي واتتلبج جالرا زوج ا فمل ا ا تفوي جالرت ا ال يامررا مرا لر  ت لرا تحيعيعرًا تخلر را عرا 

 .(5 الدالرا ال يامراب
 يامي في هذا ال وام له ما دبي   لتردا للظيوا ااجت اعررا واذا كان ل للك ال شيع ال

واامتصادوا وا مارا التري وشر يها البلري والتري كران ل را ا ثري الكبرري فري هدري  ال ريامررا وعريم 
اسررتويا  أو رراعه ااجت اعررراا هررذا مررا جالرر  ومررا جالرر  آخرري فرران هاررا  لصررجد مالجلرررا 

. لا أن هررذ  ال برري ام تبرريوا (6 اازدواج فرري الدالررراتفرلررا  ترريجرح الوررالجن ال يامرري فرري حالررا 
لررري موا ررا لزاء ال شرراتك الترري تتيترر  علررى ازدواج الدالرررا والترري سررابرا ا فرري ال طلرر  الثررالي 

 ما هذا ال بحت.

                                                           

ا( مي أ ا  للرى حالرا فوريان /59في ال اد    5764( للاا 46ال ل ي  م   تان مالجن الدالرا ال يامرا (5) 
ال رريأ  ال يامرررا لدالرررت ا لذا تهوجررج مررا أجابرري واختررا م جالرررا زوج ررا. ك ررا أن مررالجن الدالرررا ال يامرررا 

ثالرررًا( للررى ألررهع بلذا تهوجررج ال رريأ  ال يامرررا مررا /56مرري أ ررا  فرري ال رراد    5723( للرراا 43ال ل رري  مرر   
أجابري أو مرا عيامري اتتلر  جالررا أجابررا ب ري ترا عا الرهواج ترهو  عا را الدالررا ال يامررا مترى اتتلربج 
جالررررا زوج رررا باخترا هررراب. وهرررذا و اررري أن الورررالجلرا ا وكيسررران مبررريأ ازدواج الدالررررا ولكرررا مرررا ال  كرررا 

را هررا ففرري هرررذ  حرريوث هررذا اازدواج ك ررا لرررج في ررج جالرررا الرررهوج علررى الهوجررا دون أن توررجم هررري باخت
  الحالا ا تفوي جالرت ا ال يامرا وال ا تبوى محتفظا   ا للى جال  جالرا زوج ا.

ثالررررًا( مرررا مرررالجن الدالررررا الديدررري التررري تررران علرررى ألرررهع بتطبرررق ال حرررات  ال يامررررا الورررالجن /50كال ررراد    (6)
كفررك بمع را  الورالجن ال يامري ال يامي بحق ما وح ك الدالرا ال يامرا وجالرا دولا أجابررابا وهرذا الران 

وتيجرحه على الوالجن ا جابي في حالا تاازع الدالرام لتحيدي الورالجن الجاجر  تطبرورها فضرًض عرا لرن 
( مررا مررالجن الدالرررا الديدرري الترري لصررج علررى أن با ودررجز لل يامرري الررذي وح ررك جالرررا أخرريى 7ال رراد   

 لا لذا تخلى عا تلك الدالراب. مكتلبا أن دتجلى ماصبًا سراسرًا أو امارًا  فر اً 



 

قانون اجلنسية العراقية  األحكام اجلديدة يف  

 2006( لسنة 26رقم ) اجلديد

 

  نواف حازم خالدأ.د. 
  خليل د. خليل ابراهيم حممد

 

 

 

 

 

109 

واذا جئاررا للررى مجمررق الوررالجن ال وررا ن لدرري أن ال شرريع ا  دلرري أجرراز لمكالرررا ازدواج  
دبوى ا  دلي الذي حصك على جالرا دولرا أجابررا جاء فر ا ب /أ( التي59الدالرا في ال اد   

ب. وما ث  ف ج لذا ل  دتخَك محتفظًا بدالرته ا  دلرا ما ل  دتخك عا ا وفوًا  حكام هذا الوالجن 
( التري جراء فر ررا 9/6عرا جالررته ا  دلررا سررجا وصربح مرهدوج الدالرررا. كرذلك لرن ال رراد   

لرري أ دلري وحصرلج علرى جالررا زوج را ااحتفراي بدالررت ا لل يأ  ا  دلرا التي تهوجج ما ب
ب. ف ي لذا ل  تتخرَك عرا جالررت ا ا  دلررا تصربح مهدوجرا الدالررا ا  دلرا لا لذا تخلج عا ا

 .(5 تذلك
وال شرريع ال صرريي  رريو   أ ررا  للررى لمكالرررا احتفرراي ال صرريي بالدالرررا ال صرريعا متررى 

ي الياخلرررا باتتلرراا الدالرررا ا جابررراا أو وورري  اتتلرر  جالرررا أجابرررا بشرري  أن وررأذن لرره وزعرر
( مررا مررالجن الدالرررا ال صرريعا 50مدلررس الررجز اء لسرروا  الدالرررا عارره. حرررت لصررج ال رراد   

علرررى الرررهع با ودرررجز ل صررريي أن دتدررراس بدالررررا أجابررررا لا ب ررري الحصرررج  علرررى لذن  رررذلك 
الججج  وفى ج ر  ا حجا  ما وصي  بويا  ما وزعي الياخلرا واا ظك م تبيًا مصيعًا ما ج ر  
( مرا هرذا الورالجنا وعتيتر  52ل  ووري  مدلس الجز اء لسوا  الدالرا عاه  بوا لحكر  ال راد   

على تداس ال صيي بدالرا أجابراا متى أذن له في ذلك زوا  الدالررا ال صريعا عاره. ومر  
واد  الوصرررري ذلررررك ودررررجز أن دتضرررر ا امذن بررررالتداس لجرررراز  احتفرررراي ال ررررأذون لرررره وزوجترررره وأ

بالدالرا ال صيعاا فمذا أعلا  لبته في لفراد  ما ذلك خض  مري  ا تهعري علرى سراا مرا ترا عا 
 اتتلابه الدالرا ا جابرا ظلجا محتفظرا بدالرت   ال صيعا  ل  اتتلا    الدالرا ا جابراب.

                                                           

لل يأ  ا  دلررا التري تدراس زوج را أو دتدراس ( ما مالجن الدالرا ا  دلرا على ألهع ب9/3وتان ال اد    (5)
ب ومرا ثر  لذا في رج علر را بدالرا دولا أخيى بلب  ظيوا خاصا أن تبورى محتفظرا بدالررت ا ا  دلررا

 الدالرا.جالرا زوج ا بالتب را سجا تصبح مهدوجا 
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أن هذا الحك  الديدي مي أملته الضيو ام ال  لررا  (5 عيى جال  ما الفو اء في مصيو 
وخاصررا فررري اللررراجام ا خررري ا ان كثرررري مرررا ال صرريعرا الرررذدا اسرررتويوا فرري الخرررا ج واتتلررربجا 
جالرا اليولا التي هاجيو للر ا حيعصرا على بواء اا تبا   ج ا   ا صرلي كرامًض وان وظرك 

ا كبررري  فرري لضررال   فرري ال  درريا وعرريى هررذا برراا ال ررجد  مفتجحررًا أمررام   م ررا و طررر   مررج  لفلررر
الدالرر  مرررا الفو ررراء أن الحك رررا الحورورررا للررران تشررردر  ال صررريعرا علررى ال دررري  للخرررا ج عرررا 
 يعرررق لمكالررررا احتفررراظ   بدالررررت   ال صررريعا للرررى جالررر  جالررررا دولرررا ال  دررري ل جاج رررا ملرررا 

جيى حلر  هرذا الريأي فيد ال  ك ال تاحا في الياخك وللهعاد  في عيد اللكانا وكان ما ا 
لتحورررق هررذا ال رريا التجسرر ا فرري فررتح برراا التدرراس لل  رراجيعا ال صرريعا فرري الخررا ج و التررالي 
فويه  لدالرت   م  التجس ا علر   أوضًا فري ال رجد  للرى الدالررا ال صريعا مري  أخريى أي فري 

عررا ظرراهي   اسررتيدادها ك رريم ا ررتيا  مجعرري م رررا ل ررذا ااسررتيداد أو ج لرره وجج رررًا و ررذلك لبت رري
 .ت يد أو ازدواج الدالرا وما دتيت  علر ا ما ص ج ام

ولدي ب   الوجالرا ت رال  ملرألا ازدواج الدالررا كالورالجن الكرجعتي الرذي دران علرى 
لذا –أن علررى ا جابرري الررذي حصررك علررى الدالرررا الكجعترررا أن دتارراز  عررا الدالرررا ا جابرررا 

عا حصجله على الدالررا الكجعترراا وان ووريم خض  ثضثا   ج  ما تا   -تان له جالرا أخيى 
لررجزا   الياخلرررا خررض  هررذ  ال رري  مررا دثبررج ذلرركا واا اعتبرري ال يسررجم الصرراد  ب احرره الدالرررا 

 اراء علرى –الكجعترا كان ل  وكا ما تا عا صريو  . وتلرح  الدالررا فري هرذ  الحالرا ب يسرجم 

                                                           

 .640-637داظيع د.  ي  اليدا عبي ال ا    جميا ال يج  اللا قا د (5)
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تررا م ررا وكرجن مري كلرب ا م رره وعتيتر  علررى ذلرك سرح  الدالررا الكجع -عري  وزعري الياخلررا
 .(5 بطيعق التب را

ت ا دان الوالجن الكجعتي علرى أن الهوجرا ا جابررا لذا كلربج الدالررا الكجعتررا وفورًا 
( فمل رررا ا تفوررريها عاررري الت ررراء الهوجررررا لا لذا اسرررتيدم جالررررت ا ا صرررلرا أو 9ا 9لل رررادترا  

 ال يام ا.. وذلك ما ًا ازدواج الدالرا و (6 تلبج جالرا أخيى 
ت ررا أن ال رريأ  الكجعترررا الترري تتررهوج مررا أجابرري ا تفورري جالرررت ا الكجعترررا لا لذا دخلررج 

. وعفوي الكجعتي الدالرا لذا تداس مخترا ًا بدالررا أجابرراا (3 في جالرا زوجا  ااء على  لب ا
ت   وا تفورررري زوجترررره الكجعترررررا جالرررررت ا لا لذا دخلررررج فرررري جالرررررته وعفورررري أواد  الوصرررري جالررررر

 .(4 الكجعترا لذا كالجا ديخلجن في جالرا أ ر   الديدي ...
( ما مرالجن الدالررا وجرجازام اللرفي اممرا اتي علرى ألرهع با و راح 55وتان ال اد   

التدرراس  ي  ررخن لا لذا تخلرري عررا جالرررته ا صررلراب. فضررًض عررا لصررجد أخرريى ت ارر  
 .(5 ازدواج الدالرا

                                                           

 مكي ( ما مالجن الدالرا الكجعترا. 55ال اد    (5)
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.7ال اد    (6)
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.50ال اد    (3)
 ( ما مالجن الدالرا الكجعترا.50ال اد    (4)
( الترري لصررج علررى ألررهع با دتيترر  علررى زواج ال رريأ  ا جابرررا ب ررجا ا فرري اليولررا أن تكتلرر  3ل رراد   كا (5)

جالرا زوج ا لا لذا أعلاج وزا   الياخلرا  يلبت ا في ذلك واسرت يم الهوجرا مائ را مري  ثرضث سراجام مرا 
ال رريأ  مرري تهوجررج مررا  تررا عا لعضل ررا ل ررذ  اليلبررا وعشررتي  أن تتارراز  عررا جالرررت ا ا صررلرا. واذا كالررج

مررجا ا مبررك لفرراذ هررذا الوررالجن وا تررها  الهوجرررا مائ ررا أو تررجفي عا ررا زوج ررا ول ررا أواد مارره وكالررج تح ررك 
ججاز سفي احيي امما ام أو ذكيم في ججاز سفي زوج ا فأله ودجز ماح ا جالرا اليولا بطيعرق التب ررا 
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كفرلا  تدا  ازدواج الدالرا ك را أل را تحورق ال براد  والحوروا أن مثك هذ  الاصجد 
ا ساسرا فري الدالررا بران وكرجن لكرك  رخن جالررا واحري . ولدري مثرك هرذ  ا حكرام فري كرك 

ا حررت تضر اج مرجاد تدابرج فر را ملرألا ازدواج الدالررا. (6 واللرج ي  (5 ما الوالجن اللر جدي
ازدواج الدالرررا ان مشرركلا ازدواج ولأمررك مررا ال شرريع ال يامرري لل رراء الاصررجد الترري تلرر ح برر

الدالرا تت ا   م  ا صج  ال ثالرا في الدالرا والد جد الفو را واليولرا التري  رذلج لتضفري 
( الذي تدار  ازدواج 5723( للاا  43. ك ا ف ك الوالجن ال ل ي  م   (3 ظاهي  ت يد الدالرا

                                                                                                                                                                 

( التري 59وال راد    ا دتب  الرهوج جالررا زوجترهب.بشي  تاازل ا عا جالرت ا ا صلرا وفي ج ر  ا حجا  
ألهع بلل جا ا بحك  الورالجن الرذي اتتلر  جالررا أجابررا أن ولرتيد جالررته ا صرلرا لذا تخلري  تان على

عا جالرته ال كتلبا. ولل جا اا بحك  الوالجن التي اتتلبج جالرا زوج ا ا جابي ث  ترجفي عا را زوج را 
يد جالرت ا بشي  أن تتخلري عرا جالررا زوج را وعدرجز  وادهرا مرا الرهوج أن أو هديها أو  لو ا أن تلت

وطلبجا اليخج  في جالرا اليولا لذا كالج لمامت   ال ادوا في اليولا وا يوا  لبرت   فري التخلري عرا جالررا 
 أ ر  ب.

 ( ما لظام الدالرا الل جدوا.59و 52و 56داظي على سبرك ال ثا  ال جاد   (5)
( مرررا مرررالجن الدالررررا اللرررج عا. وان كررران هارررا  53و 56و 55و  50داظررري علرررى سررربرك ال ثرررا  ال رررجاد   (6)

مدا  ازدواج الدالرا في الوالجن اللج ي بالالبا لل ي ري لذ ولر ح الورالجن اللرج ي برالد    ررا الدالررا 
ورالجن اللرج ي تخلرره اللج عا وأي جالرا عي را اعتبا ام مجمرراا كرذلك عاري تدراس ا جابري لر  وشرتي  ال

عرا جالرررته ا جابررا فضررًض عرا حرراام أخريى. ل هعرري مرا التفصرررك داظريع د. اح رري عبري ال هعررها ملررألا 
ت رريد الدالرررام ومجمررق الوررالجن اللررج ي ما رراا بحررت ماشررج  فرري مدلررا جام ررا دمشررق لل لررجم اامتصررادوا 

 وما ب يها. 39ا د6003ا ال يد ا و ا 57والوالجلراا ال دلي 
 .529داظيع د. هشام علي صادأا د وس في الوالجن اليولي الخادا ال يج  اللا قا د (3)
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ي لصررجد أخرريى مررا هررذا وان كرران هاررا  مدررا  ازدواج ررا فرر (5 الدالرررا فرري ب رر  لصجصرره
 .(6 الوالجن 

                                                           

( التي كالج تان على ألهع بللجزعي أن و ي ما ولري خرا ج ال رياأ مرا أم عيامررا وأا مد رج  5كال اد    (5)
كرجن مور رًا أو ا جالرا له عيامي الدالرا لذا اختا ها خض  ساا ما تا عا  لجله سرا الي ريا بشري  أن و

( الترري كالررج ترران علررى ألررهع بتررك 55/5فرري ال ررياأ ولررري مكتلرر  لدالرررا أجابررراب  كررذلك لررن ال رراد   
ثالررًا( التري /56عيامي اتتل  جالرا أجابرا في دولا أجابرا باخترا   وفوي جالررته ال يامرراب  لرن ال راد   

( التري كالرج 59ج ا باخترا ها  وال اد   تت لق  هوا  الدالرا ال يامرا عا ال يامرا التي تكتل  جالرا زو 
تت لررق بلررح  الدالرررا ال يامرررا عررا ا جابرري الررذي اتتلررب ا لذا عرراد للررى جالرررته ا صررلرا وهررج موررر  فرري 
الخررا ج  داظرري لل هعرري مررا التفصرررك د. لالرر  علرري الررياوديا ازدواج وت رريد الدالرررا فرري الوررجالرا اللررابوا 

هء الثراليا مدلرا اليافريدا للحورجأا تصرري  عرا كلررا الحورجأ فري جام ررا والاافرذ  حالررًاا د اسرا موا لراا الدرر
 . 3-5ا د6009(ا اللاا 35(ا ال يد  50ال جصكا ال دلي  

( التررري كالرررج تررران علرررى ألرررهع بو تبررري عيامررررًا مرررا ولررري فررري ال رررياأ أو خا جررره  ا مت تررر  3/5كال ررراد    (6)
دالررا علرى أسراس حرق امملرر  فضرًض عرا جالررته بالدالرا ال يامرراب فالرذي دجلري فري الخرا ج مري و طرى ال

( الترري كالررج ت رراح الدالرررا ال يامرررا علررى أسرراس الررجاد  ال ضرراعفا دون ا ررتيا  عرريم 2  وال رراد   ال يامرررا
ت ت رره بدالرررا أخرريى  وكررذلك مرراح الدالرررا ال يامرررا ب ججرر  مررالجن مرراح الدالرررا ال يامرررا لل ي رري ب ججرر  

( التري كالرج 9/6ون ا تيا  فوياله لدالرته ال ي ررا أو ا جابررا  وال راد   د 5795( للاا 5الوالجن  م   
ت لق ب اح الدالررا ال يامررا لألجابري الرذي ووريم خيمرا لاف را للربضد دون ا رتيا  فويالره جالررته ا جابررا  

را أجابرررا ( التري تت لررق باسرتيداد ال يامري الدالرررا ال يامررا التري فورريها باتتلرابه جالر55/6وكرذلك ال راد   
( حرت ل  وشتي  ال شيع ال يامري وجرجا تخلري 56باخترا   دون ا تيا  فوياله الدالرا ا جابرا  وال اد   

ال يأ  ال ي را أو ا جابرا ال تهوجا ما عيامي عا جالرا دولت اا كذلك  ججع ال ريأ  ال يامررا للرى جالررت ا 
ا حرررت ت ررجد ل را الدالرررا ال يامررا  ارراء  لب ررا لذا التري فورريت ا  هواج را مررا أجابرري واخترا هرا لدالرررا زوج ر

ماح زوج ا ا جابي الدالرا ال يامرا أو لذا تهوجج هي مرا عيامري بشري  توريو  ا  لبرًا  رذلك ولر  وشرتي  
( التري كالرج تت لرق باتتلراا الصر ا  لدالررا 53/5الوالجن تخلر ا عا جالررت ا ا جابررا  كرذلك ال راد   

تلب ا دون ا تيا  فويال   الدالرا ا جابرا  داظي د. لالر  علري الرياوديا ازدواج واليه  ال يامي التي ات
 .9-3وت يد الدالرا في الوجالرا اللابوا والاافذ  حالرًاا د اسا موا لاا الدهء الثاليا ال يج  اللا قا د
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 المطلب الثاني
 مشكالت ازدواج الجنسية

ووتضي الش ج  الج اي ال لتور  وكذلك مصلحا الفيد أا وكجن للشخن الجاحي أتثري 
ما جالرا واحي ا لذلك ت  ك تشيع ام اليو  على تدار  حراام ازدواج الدالررا أو ت ريدهاا 

ا وما الث يام التشريع را التري تلر ح التشيع را التي تل ح   اوذلك عا  يعق تدا  الث يام 
 ت ريد الدالررام مرثًض الران علرى مراح ا جابررا التري تترهوج مرا و اري جالررا زوج را ب درريد 

ا ك ررا تت رراون الرريو  فر ررا  را ررا (5 الررهواج دون ت لرررق ذلررك علررى تخلر ررا عررا جالرررت ا ا صررلرا
 ختضا مجاعي اتتلا  ا في تشيع ات ا.للوضاء على ت يد الدالرام الااج  عا ا

وعثرررري ازدواج الدالررررام مشررراتك مت ررريد  للشرررخن ال رررهدوج الدالرررراا لذ دتيتررر  علرررى 
الت اء مت ريد الدالررا للرى أتثري مرا دولره ت را   مجمفره بالالربا ل با ري  التكرالرق ال امرا فري 

 امرا فرري أتثري مررا ترك مرا هررذ  الريو ا فورري وضرطي مت ريد الدالرررا مرثًض للررى أداء الضريائ  ال
ك ا حصرك فري مضررا   وفائررك كالرا فرريو( ال جلرجد مرا أا اوطرالي فري البرريوا ففي رج دولا 

اوطالرررا الدالرررا ا صررلرا علررره علررى أسرراس حررق الرريما وأتلرربته  ررريو الدالرررا البريوئرررا علررى 
 ت ه أساس حق امملر ا وتيتبج علره  يائ  لبريو فطالبته   ا لا اله  ف  تليديها بحدا ت

بالدالررا ااوطالرراا ولرر  وحرك الاررهاع  ررا الرريولترا لا بوريا  صرري  مرا محك ررا التحكرر  اليولرررا 
 .(6 م مضى بالدالرا البريوئرا له5753في اهاي عام 

                                                           

 .26ال يج  اللا قا دالوالجن اليولي الخادا الدالراا داظي د. ف اد دد ا  (5)
لوررًض عررا د. لالرر  علرري الررياوديا ازدواج الدالرررا فرري الوررالجن ا  دلرري وال وررا نا مدلررا البلورراءا ال دلرري  (6)

 .665ا د5779الخامسا ال يد الثاليا 
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ك رررا حصرررك فررري مضررررا  وعرررهداد ا مررري ت ورررريًا بالالررربا لضلترررهام برررأداء الخيمرررا ال لررركيعا
م مررا والرريدا فيللررررا وأمررام فر ررا للررى أن  لررش سررا 5920( الررذي ولرري فرري  لدركررا عررام  تا لررره

الي ري واتتلر  الدالررا البلدركرررا برالتداسا وفري لفررس الجمرج كران الوررالجن الفيللري مري فرري  
علره الدالرا الفيللرا ا صلرا على أسراس حرق الريما فازدوجرج جالررته و البتره فيللرا برأداء 

لهامراا فاحت  بالدالرا البلدركرا التي اتتلب ا بالتداس و لربق أدائره هرذ  الخيما ال لكيعا ام
الخيما في الدر  البلدركيا وتويم  تظل  للى البيل الرا الفيللي والبلدركري لفرك هرذا اازدواج 
في جالررته م را أدى فري ل اورا ال طراا للرى مررام خرضا  ررا فيللرا و لدركرا لر  وحرك لا ب وري 

ا فررأداء هررذا التكلرررق (5 م عيفررج باسرر   اتفامرررا كا لررره(5975ا الرريولترا عررام اتفامرررا خاصررا  ررر
فرري لحرريى الرريو  الترري دت ترر  الفرريد بدالرررت ا دت ررا   بالضرريو   مرر  التهامرره  ررذلك فرري مجاج ررا 
اليو  ا خيى التي دات ي للر اا وتبيو خطج   هذا الج   بصفا خاصا في حالا وججد اليولا 

ال لرركيعا فرري جرج رر ا فرري حالررا حرريا مرر  الرريو  ا خرريى الترري دت ترر   الترري أدى الفرريد الخيمررا
بدالررررت اا لذ ت تبررري  هرررذ  ا خرررري  ميتكبرررًا لديع رررا الخرالرررا ال ظ رررى باعتبرررا   و اررررًا الظررر  للرررى 

وهرذا مرا مضرج بره بالف ررك ال حك را ال لررا فري الجاورام ال تحري  ا ميعكررا عررام جررج  ا عرياء 
(  ت  ررا الخرالررا ال ظ ررى ل حا  ترره فرري Tomeya Kawakitaوذلررك بمدالررا ال رريعج   5756

صفجا الدر  الرابالي على اليل  ما كجله أميعكرًا ولر  ت تري ال حك را بكجلره دت تر  بالدالررا 

                                                           

  ومي ال ي اتفاأ كا لرره وحرك محلره اتفراأ آخري 665لوًض عا د. لال  علي الياوديا ال يج  لفلها د (5)
أوضررًا د.   ك ررا  ف  رريا أصررج  الوررالجن الرريولي الخررادا    داظرري عرري  هررذ  الوضرررا5769فرري عررام 

 .507-509ا د5796الطب ا الثالراا م سلا الثوافا الدام راا ما دون مكان لشيا 
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ا ومررا ج ررا أخرريى فررمن ميكرره مت رريد الدالرررا مرري دثررري صرر ج ام (5 الرابالرررا فرري الجمررج لفلرره
 .(6 ط ا اليولا على  عاواها في الخا جملحجظا بالالبا للح اوا الي لجماسرا التي تبل

ذلك أن الت اء الشخن للى أتثي ما دولا مي وفضري للرى تارازع هرذ  الريو  فري  رأن  
بلرر  ح ادت ررا الي لجماسرررا علررره وأخررريًاا و صررفا خاصرراا فرران ت رريد الدالرررا مرري دثررري مشرركلا 

لررررا كضررراب  تحيدررري الورررالجن الجاجررر  التطبررررق علرررى الشرررخن فررري الررريو  التررري تأخرررذ فررري الدا
تثرري ملرالا  لحسااد في  أن ملائك ا حجا  الشخصررا ك را هرج الحرا  فري ال رياأ ومصريا لذ

 .(3 ازدواج الدالرا مشاتك ع لرا كثري 
ت ررا أن هاررا  صرر ج ام ع لرررا تت لررق ب ارر  مررهدوج الدالرررا مررا اللررفي بففرري مضرررا 
الطررضأ والافوررا الترري  ف ت ررا مجا اررا كجعترررا  رري زوج رراا ومالررج لل ررا أستحصررلج  رري  حك ررًا 
ب ا رره مررا اللررفي وفوررًا لدررجاز سررفي  الكررجعتيا ف رراد  الرربضد مررا دون عارراء لتكتشررق ألرره وح ررك 

                                                           

 .579لوًض عا د. هشام علي صادأا الدالرا وال ج ا وميكه ا جال ا ال يج  اللا قا  (5)
الكاتر ا ماشرج  علرى مجمر  ال اتريى ال  راليا ماشرج  بحت ب اجان أسباا ت يد الدالراا  يون ذكي اسر  (6) 

 على ال جم  االكتيولي اآلتيع
http://www.minshawi.com/other/ghazzawi.pdf 

الدالررا هري الره لذا الحلج  ال تفق علر ا فو ًا ومضاًء بخصرجد تحيدري الورالجن الجاجر  التطبررق ل ت ريد (3) 
تالج جالرا احي الطريفرا مرا لفرس جالررا الوا ري  برق الوا ري مالجلرها وان كالرج جالررا الوا ري ا 

.  92-93وح ل را أي مرا  يفري الارهاع فر خرذ بالدالررا الف لرراا داظري د. فر اد ددر ا ال يجر  اللرا قا د
ه ا جالرر ا ال يجرر  اللررا قا وفرري مجمررق الوضرراء داظرري د. هشررام علرري صررادأا الدالرررا وال ررج ا وميكرر

حرررت  5755ومضرررا  لجتبرراوم( عررام  5765ومررا ب رريها ومرري أ ررا  للررى مضرررا  تالررا فررريو( عررام  602د
 ( ما الوالجن ال يلي ال يامي.33 بوج ال حك ا الدالرا الف لرا. وعاظي لن ال اد   

http://www.minshawi.com/other/ghazzawi.pdf
http://www.minshawi.com/other/ghazzawi.pdf
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مختلرررقا ثررر  اتتشرررفج ألررره وح رررك جرررجاز سرررفي لبلررري عي ررري باسررر  جرررجاز سرررفي لبلررري خلردررري باسررر  
 . (5 مختلق كذلكب

ول جاج ا ال شكضم التي تتيت  علرى ازدواج الدالررا فران هارا  مشريوع مرالجن جيدري 
أمررام البيل رران ال صرريي درران علررى ألرره وشررتي  للت ررررا فرري الجظررائق ال امررا أن وكررجن ال  رررا 

 ك جالررا أخريى أو أحريه ا عي ري بشري  ال  املرا مصيي الدالرا ما أ جعا مصيعرا وا وح
بال ثكا وا تي  مشيوع الوالجن الديدي في ال ي ح ل ضجعا مدلس الش   والشج ى وال درالس 

ال شرريوع  ال حلرررا أن وكجلررجا مررا أ ررجعا مصرريعرا ولرررس حررامًض  ي جالرررا أخرريىا ك ررا لررن
 على لل اء أي لن في أي مالجن آخي وخالق لصجد هذا ال شيوع.

والررياف  مررا تورريو  مشرريوع الوررالجن هررج مررا أثررري فرري اآلولررا ا خررري  مررا مضرراوا مأسرراوعا 
 ججررجد لررجاا فرري البيل رران ال صرريي مهدوجرري الدالرررا مررا   مررا أفلررح فرري تورريو  مررا دثبررج عرريم 
حصجله على الدالرا ا جابراا وآخيعاا تارازلجا عا راا ومرا   مرا ثبترج علرره الوضررا وعجاجره 

اا وأ ا  الاائ  مويم ال شيوع للرى  ريو   مياج را جرذو  ال رائضم عاري خطي لسوا  ال ضجع
الورادورا أو ال جامر  ذام الحلاسرررا الخاصرا خاصرا فري ال جامر  الحكجمرررا  الت رررا فري ال جامر 

فمن و   الجزعي مهدوج الدالرا وامتلام الجاء حتى ولج تااز  عا ا ا ووك خطج   عا و   
دتحرريثجن عارره اآلن وعطررالبجن بمسرروا  عضررجعته. وأ ررا  الاائرر   الاائرر  مررهدوج الدالرررا الررذي

ا ه ررا الخاصرا التري دف تره للرى تطبررق  ريو  ال صريعا الخالصرا علرى مرا و ررا  أوضًا للرى

                                                           

 على ال جم  االكتيوليعلوًض عا فجزعا سال  آ  صباح موا  ماشج  في جيعي  اليأي الكجعترا (5) 
                                 

http://www.aaramnews.com/website/44322NewsArticle.htm1  

http://www.aaramnews.com/website/44322NewsArticle.htm1
http://www.aaramnews.com/website/44322NewsArticle.htm1
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فرري سرررااء اعتبررا ام سرررااء كأسرراس لألمررا الوررجمي ااسررتياتردي ال صرريي وعلررى الحرريود مرر  
 .(5 الص رجلي ال يو

 المبحث الخامس
 قضائي والطعن في منازعات الجنسيةاالختصاص ال

جاء مالجن الدالرا ال يامرا الديدري بحكر  دت لرق  تحيدري الد را ال ختصرا فري الريعاوى  
الاا ئا عا تطبرق مرالجن الدالرراا ك را حريد هرذا الورالجن الد را ال ختصرا  اظري الط رجن فري 

الوضرررائي والط رررا فررري الوررريا ام الصررراد   فررري ملرررائك الدالرررراا وسررراتااو  ملرررألا ااختصررراد 
 مطلبرا وكااتيع

 المطلب األول
 االختصاص القضائي في منازعات الجنسية

( مرررا مرررالجن الدالررررا ال يامررررا الديدررري علرررى أن بتخرررتن ال حرررات  57لصرررج ال ررراد   
امدا عررا فرري الرريعاوى الاا ررئا عررا تطبرررق أحكررام هررذا الوررالجنب. ومررا ثرر  فرران هررذا الوررالجن جرراء 

 لرألا ب رري أن كران الوضرراء متريددًا  ررا اختصاصرره أو عريم اختصاصرره بحكر  جيدري فرري هرذ  ال
. لذ لرر  درران الوررالجن ال ل رري  مرر  5723فرري ملررائك الدالرررا فرري ظررك الوررالجن ال ل رري للرراا 

على ثبجم ااختصاد لل حات  فر ا لذا اختلق الفيد م  الللطا التافرذوا  5723( للاا 43 
ا وهررذا اللرركجم ج رك الوضرراء ال يامرري دتررأ جح  رررا حرج  ملررألا تت لررق  افرري أو لثبرام الدالرررا

                                                           

يي ك ررا  اح رري ماشررج  مشرريوع مررالجن مصرريي ل  الدررا ازدواج الدالررراا ميمرره الاائرر  فرري البيل رران ال صرر(5) 
 على ال جم  االكتيوليع

                                                
http://www.khafji.net/forums/forum2/thread417.html 

http://www.khafji.net/forums/forum2/thread417.html
http://www.khafji.net/forums/forum2/thread417.html
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علرى اعتبرا  أن ملرائك الدالررا ت ري مرا  (6 أو عيم مبج  هذا ااختصاد (5 مبج  اختصاصه
( فرررري 453أمررررج  اللررررراد  الترررري ا ودررررجز للوضرررراء الاظرررري فر رررراا للررررى أن صرررري  الورررريا   مرررر   

ا ررئا عررا تطبرررق أحكررام الررذي مارر  ب ججبرره ال حررات  مررا الاظرري فرري الرريعاوى الا 55/4/5795
 مالجن الدالرا ال يامرا.

( أن الد ررا الترري و رر ته وكأل ررا ا ترري ي برران 57لا أن ال ضحررظ علررى لررن ال رراد   
ال ياأ لرس فره الرجم بمحات  لدا عاب ومي  كلج ما ول ى في حرا ا بال حات  امدا عرا ب ججر  

ولرر  و رري ل ررا الرررجم وجررجدا وال ررا  . لا أن تلررك ال حررات  أل رررج5799( للرراا 540الوررالجن  مرر   
في ال ياأ محك ا في مدلس  ج ى اليولا تل ى بمحك ا الوضاء امدا يب وتلك هي تلر رت ا 
الوالجلراا وهي محك ا واحي  فري ع رجم ال رياأ مويهرا فري وزا   ال ري  فري ب ريادا وهري ا تتبر  

مرالجن -وا وا دجج  مالجل را مدلس الوضاء  ك هي تاب ا لجزا   ال ي  أي تاب ا للللطا التافرذ
تشكرل ا ما الوضا   ك أل ا مي تشكك مرا ملتشرا عا مرا مدلرس  رج ى  -مدلس  ج ى اليولا

اليولاا وادياع الاظي في ماازعام الدالرا للى محك ا تاب ا لجزا   ال ي  وهي محك ا الوضاء 
ل حرات  فر را داشرأ خيمًا لليسرتج  الرذي أوجر  أن تاظري ا (3 امدا ي و ي ما وج ا لظي الب  

                                                           

ملرائك الدالررا باعتبرا  الوريا  الصراد  فر را مريا  اختن الوضاء ال يامي فري ب ر  أحكامره برالاظي فري ( 5 
الصرررررراد   تررررررا عا  5725/ح/5749لدا ي ا و رررررري مررررررا أع ررررررا  اللررررررراد ا كورررررريا  محك ررررررا الت رررررررره  مرررررر  

 .525لوًض عا د. لال  علي الياودي ود. حلا   ال ياويا ال يج  اللا قا د 7/5/5722
اوا الدالرا في ميا ام أخيى باعتبا ها ما ملائك ت ا ذه  الوضاء ال يامي للى عيم اختصاصه في مض( 6 

لوررًض عررا د.  66/5/5790الصرراد   تررا عا  5790/حوجمرررا ثالرررا/35اللررراد ا كورريا  محك ررا الت رررره  مرر  
 .525لال  علي الياودي ود. حلا   ال ياويا ال يج  لفلها د

 .557-559الوا ي  حر  حلا ال كرليا ال يج  اللا قا د( 3 
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مرررا دعررراوى بشرررأن الدالررررا وال وصرررجد بال حرررات  فررري اليسرررتج  هررري ال حرررات  التاب رررا ل دلرررس 
 .6005( ما اليستج  ال يامي ل ام 59الوضاء ا على  بوًا ل ا لصج علره ال اد   

ول تورري أن ال شرريع ال يامرري كرران مجفوررًا فرري تحيدرري ااختصرراد فرري ماازعررام الدالرررا 
لكجلرره الوضرراء ا للرر  فرري لظرري تلررك الوضرراواا ولكررا كرران علررى ال شرريع أن  للوضرراء امدا يا

ولررتخيم مصررطلح الوضرراء امدا ي  رريًا مرررا اسررتخيامه ل صررطلح ال حررات  امدا عرراا  ال رررا ا 
تججررري محرررات  لدا عرررا فررري ال رررياأا فركرررجن الررران بالشررركك اآلتررريع بوخرررتن الوضررراء امدا ي فررري 

 الوالجنب. اليعاوي الاا ئا عا تطبرق أحكام هذا
( للرراا 2واذا جئاررا للررى مجمررق الوررالجن ال وررا ن لدرري أن مررالجن الدالرررا ا  دلرررا  مرر   

مررري أعطرررى ااختصررراد فررري ال لرررائك ال ت لورررا بالدالررررا ا  دلررررا فررري حررراام ماح رررا  5754
وفوررريها واسرررتيدادها للرررى وزا   الياخلرررراا فتوررريم كافرررا الطلبرررام الخاصرررا برررال اح والفوررري مررر  كافرررا 

. (5  ام والجثررائق للررى وزا   الياخلرررا  ل ررا الد ررا ال لرر ولا عررا ا مررج  ال ت لوررا بالدالرررااممريا
ولررر  دتضررر ا مرررالجن الدالررررا ا  دلررررا لصرررًا بخصرررجد ااختصررراد الوضرررائي فررري ماازعرررام 
الدالررراا لا أن هرررذا ا و اررري عررريم اختصررراد ال حرررات  ا  دلررررا  اظررري تلرررك ال اازعرررام ل ررريم 

                                                           

( ما مالجن الدالرا ا  دلراا ك ا مراح مدلرس الرجز اء سرلطا مراح الدالررا فري ب ر  2/5داظي ال اد   ( 5 
( 53(ا وهاررا  اختصاصررام أخرريى ل دلررس الررجز اء فرري ال رراد   5الحرراام ب جافوررا ال لررك حلرر  ال رراد   

ب وتضرررى  (. وصررري م عرررا مدلررس الرررجز اء ا  دلررري ت لر رررام66/5( وال ررراد   57( وال ررراد   59وال رراد   
( تض اج تويو  كافا الطلبام م  كافا الش ادام وال لتايام ال وي   للى وزعي الياخلرا. داظي 54ال اد   

ا الطب را ا ولرىا الريا  -د اسرا موا لرا-د. جا ي ل ياهر  الياويا  يح أحكام الدالرا في الورالجن ا  دلري 
 . 594ا د5794ا  دنا  -ال ي را للاشي والتجزع ا ع ان



 

قانون اجلنسية العراقية  األحكام اجلديدة يف  

 2006( لسنة 26رقم ) اجلديد

 

  نواف حازم خالدأ.د. 
  خليل د. خليل ابراهيم حممد

 

 

 

 

 

121 

 حرررات  ا  دلررررا مرررا لظررري ماازعرررام الدالررررا وفررري حالرررا ك رررذ  داب ررري الررران علرررى م اجعررررا ال
 .(5 اليججع للى الوجاعي ال اما عاي عيم وججد الان

فرخرررتن الوضررراء ال رررادي  اظررري الررريعجى ال دررريد  أي الررريعجى ا صرررلرا التررري تت لرررق 
الترري ا وكررذلك  اظري ماازعرام الدالررا (6  ثبرجم الدالررا لفريد م ررا أو فورري  ل را أو لفر را عاره

تثرررا  أمامررره بصرررفا تب ررررا لررريعجى أخررريىا دتجمرررق الفصرررك فر رررا علرررى حلررر  الوضررررا ا صرررلرا 
 .(3 ال  يو ا أمام ال حك ا

وتخرررتن محك رررا ال ررري  ا  دلررررا  ررريعجى الدالررررا فررري حالرررا صررريو  مررريا  مرررا وزعررري 
الياخلررررا ب ررراح  ررر اد  الدالررررا ا  دلررررا أو اامتاررراع عرررا لعطائ رررا أو  فررر  ماح رررا وهرررذا 

حيمررران الوضررراء ال رررادي مرررا الاظررري فررري دعررراوي الدالررررا بشرررأن الوررريا ام امدا عرررا و اررري 
 .(4 الصاد   ما وزعي الياخلرا   ذا الخصجد

                                                           

علرررى ألرررهع بت رررا س  5756( للررراا 62لصرررج ال ررراد  الثالررررا مرررا مرررالجن تشررركرك ال حرررات  الاظامررررا  مررر   ( 5 
ال حررات  الاظامرررا فرري ال  لكررا ا  دلرررا ال ا رر را حررق الوضرراء علررى ج ررر  ا  ررخاد فرري ج ررر  ال ررجاد 

محررات  خاصررا  ال يلرررا والدهائرررا باسررتثااء ال ررجاد الترري مرري وفررج  فر ررا حررق الوضرراء للررى محررات  ددارررا أو
 ب جج  أحكام أي مالجنب.

بشي  عيم وججد ميا  ما الللطا التافرذوا بوزعري الياخلرراب بمعطراء  ر اد  الدالررا ا  دلررا أو باامتاراع  (6 
عا لعطائ ا أو  يفض ا فمذا وجي مثك هذا الويا  ال وي ااختصاد ل حك ا ال ي  ال لراا داظري د. جرا ي 

 . 570لا قا دل ياهر  الياويا ال يج  ال
ك ا لج أمر ج دعجى أمرام ال حرات  البيائررا لل طالبرا بولر ا تيكرا فرريف  احري الخصرجم بران الطريا ا خري  (3 

لرس أ دلرًا فض ي ما الفصك في جالرا هذا الشخن مبك أن تاظي ال حك ا في اليعجى ا صلرا ال ت لوا 
 . 570بالتيكا. داظيع د. جا ي ل ياهر  الياويا ال يج  لفلها د

علرى اختصراد  5756( للراا 62/ثالثًا/و( مرا مرالجن تشركرك ال حرات  الاظامررا  مر   50لصج ال اد   ( 4 
محك ا الت رره بصفت ا محك ا عي  علرا بفي الطلبام التي وويم ا ا فياد وال رئام ال اما بمل اء الويا ام 
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وفرري الوررالجن ال صرريي فرران مدلررس اليولررا أصرربح هررج ج ررا الوضرراء الجحررري  ال ختصررا 
بالفصررك فرري ملررائك الدالرررا سررجاء اتخررذم ال اازعررا صررج   الط ررا فرري مرريا  لدا ي مت لررق 

. أمررا لذا كالررج ال اازعررا (5 شر ون الدالرررا أم فرري ملرألا أولرررا مثررا   أمررام الوضراء امدا ي ب
فردرر  اليجررجع للررى ال رراد   -ال رريلي لالبرراً –فرري الدالرررا ملررألا أولرررا أمررام الوضرراء ال ررادي 

 والان وفيأ  را حالتراع 5796( للاا 42( ما مالجن الللطا الوضائرا  م   52 
  الفصك فري الريف  مبرك الحكر  فري مج رجع الريعجى ف لر را أن لذا  أم ال حك ا  يو   .1

تجمق اليعجى وتحيد للخص  ال ججه للرره الريف  مر رادًا ولتصري  فرره حك رًا ل ائررًا مرا 
 الد ا ال ختصا وهي الوضاء امدا ي.

لذا  أم ال حك ررررا أن وجرررره ال لررررألا فرررري الدالرررررا ظرررراهيًا وا دلررررهم ا مرررري الفصررررك فررررره  .2
دا يا وكررذلك فرري حالررا توصررري الخصرر  فرري استصرريا  حكرر  ل ررائي ب  يفررا الوضرراء ام

في اليف  فري ال ري  ال حريد  و  ري أن صري  مريا  لووراا الريعجى فل را أن تفصرك الريف  
وتحكر  فرري ال ج ررجع علررى أسراس مررا دثبررج ل ررا ومرائ  الرريعجى بخصررجد الدالرررا وا 

 .(6 و تبي في هذ  الحالا أل ا مي مضج في الدالرا

                                                                                                                                                                 

أن وكجن ميج  الط ا عيم ااختصاد أو امدا عاا وعشتي  في ج ر  الطلبام الجا د  في الباجد اللابوا 
مخالفررا الوررجالرا أو ا لظ ررا أو الخطررأ فرري تطبرو ررا أو لسرراء  اسررت  ا  اللررلطا وع تبرري فرري حكرر  الورريا ام 
امدا عررراا  فررر  اللرررلطا امدا عرررا أو امتااع رررا عرررا اتخررراذ أي مررريا  كررران مرررا الجاجررر  علر رررا اتخررراذ  وفورررًا 

 للوجالرا وا لظ اب.
ي مرريا  التداررري امجبررا ي باعتبررا  صرراح  الشررأن مصرريعًا علررى خررضا مررا درريعي صرراح  مثررك الط ررا فرر( 5 

الشررأن بالف ررك فرري مررريى ت ت رره بالدالرررا ال صرريعا مرررا عيمرره و رري ملررألا أولررررا للفصررك فرري صررحا مررريا  
 . 302تداري . داظيع د.  ي  اليدا عبي ال ا    جميا ال يج  اللا قا د

 . 302ال يج  لفلها د د.  ي  اليدا عبي ال ا    جميا (6 
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امما اتي على أن تويم الطلبام ال ت لوا ب لائك الدالررا والتدراس للرى ولن الوالجن 
وزعرري الياخلرررا وعتررجلي بحررت هررذ  الطلبررام لداررا استشررا عا تشرركك بورريا  مررا الررجزعي ت ثررك فر ررا 
اممرررررا ام ا عضررررراء ب رررررجا ارا أصرررررلررا مرررررا ذوي ال كالرررررا واللررررر  ا الطربرررررا. وعلرررررى اللدارررررا 

. ك ررا لررن علررى أن ت رراح جالرررا اليولررا (5 وزعرري الياخلررراااستشررا عا أن تيفرر  تجصرررات ا للررى 
ب يسرررجم  اررراء علرررى عررري  وزعررري الياخلررررا ومجافورررا مدلرررس الرررجز اء ك رررا درررت  لسررروا  الدالررررا 

. وعختن وزعي الياخلرا بالبج في الطلبام ال ت لوا  ثبجم الدالرا (6 وسحب ا بامجياء ال تويم
 .(3 الدالرا....الدالرا ا صلرا أو التب را أو فوي أو استيداد 

 المطلب الثاني
 الطعن في القرارات الصادرة في منازعات الجنسية

( ما مالجن الدالرا ال يامرا الديدي على ألهع بوحق لكك ما  البي 60لصج ال اد    
التدرررراس والررررجزعي ل ررررافا لجظرفترررره الط ررررا فرررري الورررريا ام الصرررراد   مررررا ال حررررات  امدا عررررا لرررريى 

الرران أوضررًا جرراء بحكرر  جيدرري لرر  وكررا مججررجدًا مررا مبررك فرري مررالجن ال حك ررا ااتحادورراب. وهررذا 
 . لا أن هذا الان تض ا عرج ًا عيدي  ما اع5723( للاا 43الدالرا ال ل ي  م   

اله أعطى حرق الط را لطالر  التدراس والرجزعي فور ا فري حررا أن لهاعرام الدالررا ا  .1
ا صك الذي مي تيف   توق عاي حيود  ال  التداس والجزعي فو ا  ك تش ك ال يامي

الد ا ال  ارا ماحه الدالرا  ي سب  كانا ومي وشر ك مرا درت  لسروا  الدالررا عاره 
سررجاء كرران عيامرررًا أم متدالررًاا ك ررا مرري تشرر ك مررا درريف   لبرره باسررت اد  الدالرررا لن 

                                                           

 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.57ال اد    (5)
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.60ال اد    (6)
 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.65ال اد    (3)
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تخلى عا اا ولريها ما الفيو ا لذا فان لعطاء حق الط را لطالر  التدراس والرجزعي 
 . (5 ي الاظيفي الكثري ما مص

لن الان مري أ را  للرى حرق الط را فري الوريا  الصراد  مرا  ال حرات  امدا عراا لا أن  .2
الان ل  وحيد أي   ا هج ال وصجدا وال  يوا  ياها أن  ريأ الط را فري ا حكرام 
هي سب ا  يأ وفق مالجن ال ياف ام ال يامري. ولفرظ الط را   رذا ام رضأ وشر ك كرك 

توررر  أمرررام ال حك رررا التررري أصررري م الحكررر   بورررًا لورررالجن  ألرررجاع الط رررجن بضررر ا ا التررري
ال ياف رام ال يامرري. لررذلك كرران داب ري ل ررافا ت ررررهًا للررى الران  لرره هررج ال وصررجد مررا 

. فكان داب ي للحاأ لفظ ت ررهًا ب ي لفظ الط ا في (6 الان حل  وج ا لظي الب  
لررجاع الط ررجن تورر  الرران لركررجن ملررتور ًا واا فالرره و ج رر ه الحررالي و ارري أن ج ررر  أ

أمررام ال حك ررا ااتحادوررا وهررذا لررري موبررج  بالالرربا لطرريأ الط ررا الترري دتججرر  أن تورر  
 أمام ال حك ا التي أصي م الحك .

لن الررران حررريد الد رررا التررري وط رررا أمام رررا بأحكرررام ال حك رررا امدا عرررا وهررري بال حك رررا  .3
تججري محك را فري  ااتحادواب في حرا أن تل را ال حك ا ااتحادوا تل را مبترج  ا فرض

ال رياأ   رذا ااسرر  وتشرتي  م ظرر  محرات  ال رياأ   ررذ  التلر را ال بتررج   فد رر  محررات  
ااسررتئااا فرري ج ررر  ألحرراء ال ررياأ هرري محررات  اتحادوررا ول لرر  أن الرران كرران ووصرري 
بال حك ررررا ااتحادوررررا ال لررررراب وكرررران داب رررري  جا رررر  الرررران أن ولررررت  ك ااسرررر  الكامررررك 

. ولوتيح (3  را دستج عا حفاظًا على الصرالا الوالجلرا للانلل حك ا خاصا وأل ا تل
                                                           

 .557-559الوا ي  حر  حلا ال كرليا ال يج  اللا قا د( 5 
 .557الوا ي  حر  حلا ال كرليا ال يج  لفلها د( 6 
 .560الوا ي  حر  حلا ال كرليا ال يج  لفلها د( 3 
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أن وكجن الان بالشكك اآلتيع بوحق لكك ذي مصلحا والجزعي ل افا لجظرفته الط ا 
 في الويا ام الصاد   ما الوضاء امدا ي ليى ال حك ا ااتحادوا ال لراب.

ى الدالرررا فرري حالررا وفرري الوررالجن ال وررا ن تخررتن محك ررا ال رري  ا  دلرررا بررالط ا  رريعج 
ا ك را أن صيو  ميا  ما وزعي الياخلرا ب اح   اد  الدالرا ا  دلرا أو اامتااع عا لعطائ ا

مدلس اليولا ال صيي أصبح هج ج ا الوضاء الجحري  ال ختصا بالفصك في ملرائك الدالررا 
لا أولررا سجاء اتخذم ال اازعا صج   الط ا في ميا  لدا ي مت لق بش ون الدالررا أم فري ملرأ

 .مثا   أمام الوضاء امدا ي 
ولن الوالجن امما اتي على أن ودجز لذوي الشأن التظل  للى مدلس الجز اء ما الوريا ام 
الصراد   مرا وزعري الياخلررا خررض   ر ي واحري مرا ترا عا لبضل رر   تلرك الوريا ام. وعكرجن الورريا  

 .(5 الصاد  ما مدلس الجز اء في  أن التظل  ل ائرا
 الخــاتــمـة:

ب ي أن الت راا مرا هرذا البحرت تجصرلاا للرى ج لرا مرا الاترائ  ك را أن هارا  ج لرا مرا 
 التجصرام لأمك أن ت خذ  اظي ااعتبا  وكااتيع

 أواًل: النتائج:
ت ررري الدالررررا مرررا ال جا رررر  ال   رررا فررري الورررالجن الررريولي الخررراد وهررري عبرررا   عرررا  ابطرررا  .1

لفررريد باليولررراا وعرررا  يعو رررا درررت  تحيدررري  كرررا الشررر   فررري مالجلررررا وسراسررررا و وحررررا تررري   ا
اليولررراا لرررذلك تاظ  رررا الررريو   تشررريع ام خاصررراا وتختلرررق أسرررس جالررررا ا  رررخاد فررري 
الوالجن ما دولا للى أخيى وفوًا ل صالح اليولا ال لراا فالدالرا مي تكجن جالرا تأسرلرراا 

                                                           

 ( ما مالجن الدالرا وججازام اللفي امما اتي.65ال اد   داظي  (5)
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ه ررررا أحكرررام جالررررا ومررري تكرررجن جالررررا أصرررلراا ومررري تكرررجن جالررررا مكتلرررباا وتتضررراء  أ 
التأسرررس وتررهو  آثا هررا ب رريو  الررهماا لررذلك توتصرري الوررجالرا علررى تاظررر  أحكررام الدالرررا 

 ا صلرا وال كتلبا م  ااعتياا بدالرا التأسرس التي لظ ت ا الوجالرا اللابوا.
أبوررى ال شرريع ال يامرري علررى ب رر  ا حكررام الترري لصررج علر ررا مررجالرا الدالرررا اللررابوا فرري  .2

ا فررري كثرررري مرررا ال لرررائك التررري تخرررن اللررر  أحكرررام الدالررررا فر رررا دت لرررق بالدالررررا ال رررياأ
 ا صررلراا وال كتلررباا و رريو  وآثررا  اتتلرراا الدالررراا وأحكررام فورريال اا واسررتيدادها. ك ررا
اعتررريا الورررالجن الديدررري بالدالررررا ال يامررررا التررري تررر  الحصرررج  علر رررا ب ججررر  أحكرررام مرررالجن 

( للراا 43ال ل ريا ومرالجن الدالررا ال يامررا  مر    5764ا ( للا64الدالرا ال يامرا  م   
ا ومريا ام مدلرس مرراد  5795( للراا 5ا ومالجن ماح الدالرا ال يامرا لل ريا  مر   5723

 الثج   ال احك الخاصا ب اح الدالرا ال يامرا.
احري  مرا أخذ الوالجن الديدي ب ا سا م علره الوجالرا اللابوا وال وا لاا فاخذ بحرق الريم ال  .3

ا اا ك ا اخذ بحق امملر ا ول  وأخذ بالدالرا ا صلرا الوائ ا علرى الحوررا م رًا أي حرق 
 ( ماه.4اليم وحق امملر  واعتبيها جالرا مكتلبا وفوًا لل اد   

جراء مرالجن الدالررا ال يامرررا الديدري بحكر  جيدرري فر را دت لرق بفرري  الدالررا ا صرلرا علررى  .4
ما ا م دون مري أو  ي ا وهذا ما ل  تأخذ به لا مجالرا م يود ا أساس حق اليم ال احي  

م ررا وشرركك خطررج   تت لررق ب رريى واء هررذا الشررخن لل ررياأ  لرره مرري وح ررك جالرررا أجابرررا 
 وعكجن واؤ  لتلك اليولا.

ل  دياعي ال شيع ال يامي تأثري الاصجد الديدري  والت ريوضم التري ادخل را علرى الاصرجد  .5
ا خرريى لررري ال  يلررا فجمرر   ررذلك فرري تاامضررام كثررري ا ف ررج وورري بفرري  الدالرررا ا صررلرا 
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أ( دون أن /3علررى أسرراس حررق الرريم ال احرري  مررا ا م وحرريها دون أوررا  رريو  فرري ال رراد   
الوررالجن ذاترره ال ررأخجذ عررا الوررالجن اللررا قا والررذي ولرر ح  ( مررا4دلتفررج للررى لررن ال رراد   

للررررجزعي ب رررراح الدالرررررا  واد ا م ال يامرررررا ال جلررررجددا فرررري الخررررا ج مررررا أا مد ررررج  أو ا 
جالررررا لررره دون أن وضحرررظ ال شررريع ال يامررري التارررام  الجا رررح  ررررا ال رررادتراا كرررذلك فررران 

 ي ري علرى وفرق مرالجن مراح الدالرررا ال شريع ال يامري و تريا بالدالررا ال يامررا ال  اجحررا لل
ثرر  و رجد مل رراء هررذا الوررالجن برأثي  ج رري م ررا و ارري التاررام   5795( للرراا 5لل ريا  مرر   

ول تورري أن الت رريوضم الدجهيعررا الترري ادخل ررا ال شرريع ال يامرري علررى الوررالجن  رررا ال ررجمفرا. 
  التري أحريثت ا هرذ  تالج تتطل  د اسا الوالجن د اسا  املا والجمجا على الترأثريام الكبرري 

الت رريوضم علررى الاصررجد ا خرريى الترري تضرر ا ا الوررالجن مررا اجررك تحورررق االلرردام  رررا 
 .لصجد الوالجن  ف  تلك التاامضام ماه

لن الوالجن الديدي علرى حراام اتتلراا الدالررا وهري اتتلراا الدالررا عرا  يعرق حرق  .6
برررالجاد  ال ضررراعفاا واتتلررراا الرريم ال احررري  مرررا ا م ال  ررهز بشررريو ا واتتلررراا الدالرررا 

واتتلاا الدالرا بالتب رراا وتتيتر   الدالرا بالتداسا واتتلاا الدالرا بالهواج ال ختل ا
علررررى اتتلرررراا الدالرررررا آثررررا  فيدوررررا تت لررررق بررررال تداس مررررا حرررررت اتتلرررراا الحوررررجأ وأداء 

بجن االتهامرررراما فضررررًض عررررا اآلثررررا  الد اعرررررا الترررري تت لررررق بررررا واد الصرررر ا  الررررذدا وكتلرررر
 الدالرا ال يامرا تب ًا لجاليه .

و د فررري مرررالجن الدالررررا ال يامررررا الديدررري حكررر  جيدررري دتضررر ا مبرررج  تدررراس لرررري ال يامررري  .7
ال ترهوج مررا امريأ  عيامرررا بالدالرررا ال يامررا لذا تررجافيم فرره  رريو  التدرراس الرجا د  فرري هررذا 

ابطرا الهوجررا. وا برأس الوالجن. على أن ا توك مي  امماما عا خ س ساجام م  بوراء الي 
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  ررذا الحكرر  علررى أن وفورري الشررخن جالرررته ا جابرررا عارري اتتلرراا جالرررا زوجترره ال يامرررا 
 ما ًا ما ازدواج الدالرا.

ا تي  ال شريع ال يامري اتتلراا الدالررا بالتب ررا بالالربا للصر ا  أن وكجلرجا مور ررا م ره  .8
الشي  الذي ل  وكا مجججدًا في الوالجن  في ال ياأ وحلاًا ف ك ال شيع ال يامي با تيا  هذا

 ال ل ي.
ب ججرر  مررالجن الدالرررا الديدرري فرران ال يامرري ا وفورري جالرررته ال يامرررا عارريما وكتلرر  جالرررا  .9

أجابرا بم ادته حتى لج أدى ذلك للى ازدواج الدالرا. لا اله وفوي جالرته ال يامرا لذا أعلا 
وحلاًا ف ك ال شيع ال يامي عايما ا تي  اتتلاا  تحيعيعًا عا تخلره عا الدالرا ال يامرا.

ال يامي لدالرا أجابرا ممكان تخلره عا الدالرا ال يامرا وذلك ما رًا مرا ومجعره فري حالرا 
الضجالراا لا أن م ا د خذ علره اله س ح بازدواج الدالرا عايما س ح لل يامي بااحتفاي 

والحكرر  ال ررذكج  آلفررًا داطبررق علررى ال رريأ   بدالرررته ال يامرررا عارريما وكتلرر  جالرررا أجابرررا.
ال يامررررا التررري تترررهوج مرررا لرررري عيامررري واتتلررربج جالررررا زوج رررا باخترا هررراا فمل رررا ا تفوررري 
جالرت ا ال يامرا ما ل  ت لا تحيعيعًا تخلر ا عا الدالرا ال يامرا وهذا ما د دي للرى ازدواج 

 في الحرا  ال  لرا.جالرت ا وهج أمي ماتوي ان ازدواج الدالرا و ي لشازًا 
لن الوالجن الديدي علرى حرالترا لفوري الدالررا علرى سربرك ال وج را ا ولرى لذا ثبرج مرامره  .11

ب  ك أو حاو  الورام ب  ك و ي خطيًا على اما اليولا وسضمت اا والثالرا لذا ميم م لجمرام 
الران خا ئا عاه أو عا عائلتها بشي  صيو  حك  مضائي مكتل  د جا البترام والفرك 

علررى حررراام مررا الضررريو ي الررران علر ررا ك رررا لررج صررري  حكررر  علررى ال تدررراس بدااورررا أو 
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ب وج رررا عرررا جيع رررا مخلرررا بالشررريا والاهاهرررا ان لررررس مرررا ال صرررلحا مبرررج  ال دررريمرا فررري 
 ال دت   ال يامي.

دتيت  على فوي الدالرا آثا  فيدوا تت لق بالشخن لفلره حررت و امرك م املرا ا جابريا  .11
لررى ذلررك آثررا  ج اعرررا تت لررق بفورريان ا واد الصرر ا  لدالرررت   ال يامرررا تب ررًا ت ررا دتيترر  ع

لجاليه  الذي فويهاا لا اله ا دبيأ ال يامي الذي تهو  عاره جالررته ال يامررا مرا االتهامرام 
 ال الرا ال تيتبا علره مبك زوا  الدالرا ال يامرا.

ق لل يامري الرذي تخلرى عرا الدالررا و خصجد استيداد الدالررا فري الورالجن الديدريا وحر .12
ال يامرررا بم ادترره أن ولررتيدها لذا عرراد للررى ال ررياأ بطيعوررا مشرريوعا وأمررام فررره مررا ا ووررك عررا 
سرراا واحرري  ولررجزعي الياخلرررا أن و تبرري  ب رري الوضررائ ا مكتلرربًا للدالرررا ال يامرررا مررا ترررا عا 

ال رري  ال ررذكج  ا وا ولررتفري مررا عجدتررها لذا مرريم  لبررًا اسررتيداد الدالرررا ال يامرررا مبررك الت رراء 
هررذا الحررق لا مرري  واحرري . ولرر  وشررتي  ال شرريع ال يامرري هاررا فويالرره للدالرررا ا جابرررا الترري 

 اتتلب ا ما ًا ما ازدواج الدالرا.
ت را أن ال ريأ  ال يامرررا التري تخلرج عررا جالررت ا ال يامرررا بم ادت را فل را الحررق أن تلرتيد جالرررت ا 

لرررري ال يامررري الدالررررا ال يامرررراا أو لذا تهوجرررج هررري مرررا  رررخن  ال يامررررا لذا مررراح زوج رررا
دت تر  بالدالررا ال يامررراا وتيجر  للر را الدالرررا مرا ترا عا تورريو  ا  لبرًا  رذلك. أو لذا تررجفي 
عا ررا زوج ررا أو  لو ررا أو فلررا عورري الررهواج تيجرر  للر ررا الدالرررا مررا تررا عا تورريو  ا  لبررًا 

ي تويو  ا الطل . وكران علرى ال شريع هارا أوضرًا  ذلك على أن تكجن مجججد  في ال ياأ عا
الرران علررى أن تفورري ال رريأ  ال يامرررا لدالرررت ا ا جابرررا لذا اسررتيدم جالرررت ا ال يامرررا وذلررك 

 ما ًا ازدواج الدالرا.
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ت ا أن الص ا  لري البال را سا الي ي الذدا وفويون جالرت   ال يامرا تب ًا لجالريه  ودرجز  
را ال يامرررا  ارراء علررى  لررب   لذا عررادوا للررى ال ررياأ وأمررامجا فررره سرراا ل رر  أن ولررتيدوا الدالرر

واحري ا وع تبريون عريامررا مررا ترا عا عرجدت  . وهاررا أوضرًا كران مررا الضريو ي الران علررى 
 زوا  الدالرا ا جابرا عا   ما ًا ما اازدواج في الدالرا.

باا سراسرررا أو ولررن مررالجن الدالرررا علررى الحررق لكررك عيامرري أسرروطج عارره الدالرررا  سرر 
عاصيعا أو  ائفرا أن ولتيدها  تويو   ل   ذلك وفي حالا وفاته وحق  واد  الذدا فوريوا 

 الدالرا ال يامرا تب ًا لجاليه  أو واليت   أن دتويمجا بطل  استيداد الدالرا ال يامرا.
تج  كررريس الورررالجن الديدررري مبررريأ ازدواج الدالررررا فررري الكثرررري مرررا لصجصرررها ك رررا أن اليسررر .13

ال يامي كيس هرذا ال بريأا وهرذا ا مري ماتوري فري تشريع ام الدالررا  لره در دي للرى مشراتك 
ع لررا كثرري  فضرًض عرا أن الريو  تحراو  مري  اممكران التولررك مرا حراام ازدواج الدالرررا 
فررري مجالرا ررررا ا أن تكررريس هررررذ  الحالرررراا ك رررا أن ال دت رررر  الرررريولي ومرررا خررررض  ااتفامرررررام 

را حاو  مي  اممكان التولرك ما حراام اازدواجا ك را أن ازدواج الدالررا ال ت لوا بالدال
 دت ا   م  ا صج  ال ثالرا في الدالرا في أن وكجن لكك  خن جالرا واحي .

جرراء مررالجن الدالرررا ال يامرررا الديدرري بحكرر  دت لررق  تحيدرري الد ررا ال ختصررا فرري الرريعاوي  .14
الاا ررئا عررا تطبرررق مررالجن الدالرررا وهرري ال حررات  امدا عرراا ك ررا حرريد هررذا الوررالجن مررا لرره 
الحرررق فررري الط رررا برررالويا ام الصررراد   مرررا ال حرررات  امدا عرررا وه رررا  الررر  التدررراس والرررجزعي 

د ا ال ختصا  اظري الط رجن فري الوريا ام الصراد   فري ملرائك ال ختن ك ا حيد الان ال
 الدالرا وهي ال حك ا ااتحادوا ومي  راا ما في هذا الان ما عرجا.
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 ثانيًا: التوصيات:
بأن و ري الاظي في ال لائك ال اتوري ا وعورجم  ما خض  ما تويم لجصي ال شيع ال يامي

 ت ررريدل اا وا سرررر ا ملرررألا مررراح الدالررررا ا صرررلرا علرررى أسررراس حرررق الررريم ال احررري  مرررا ا ما 
وملألا ازدواج الدالرا. ك ا لجصي أن ديف  ال شيع ال يامري التاامضرام الحاصرلا  ررا ب ر  

هذ  التاامضام التي ا يلا للر را فري لصجد الوالجنا بمدخا  الت يوضم ال ضئ ا الكفرلا  يف  
مجا رررر  اا ك ررررا لجصرررري بررررأن و ررررري ال شررررريع ال يامرررري صرررررالا ب رررر  الاصررررجدا واسرررررتخيام 
مصطلحام  يدلا تكجن أتثي دما ومج جعراا وأس ك تحيديًا بالالربا للد رام ال  اررا  تطبررق 

 الوالجن.
 ونقترح على المشرع اآلتي:

 ( ما مالجن الدالرا ال يامرا لتكجن بالشكك التاليع 3ت يدك ال اد    أواًل:
 بو ري عيامرًاع

 ما ولي في ال ياأ أو خا جه  ا عيامي. أ.
 ا. ما ولي في ال ياأ أو خا جه ام عيامرا وأا مد ج  أو ا جالرا له.

ي و ثري علرره فري ما ولي في ال ياأ ما أ جعا مد جلرا أو ا جالرا ل  ا وع ي اللور  الرذ ج.
 .ال ياأ مجلجدًا فره ما ل  وو  اليلرك على خضا ذلكب

 أ( ما مالجن الدالرا./3( لت ا   ا م  ال اد   4لل اء ال اد    ثانيًا:
 ( لتكجن بالشكك التاليع55ت يدك لن ال اد    ثالثًا:

 بعلى الجزعي سح  الدالرا ال يامرا م ا اتتلب ا في الحاام اآلتراع
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لذا ثبج مرامه أو حاو  الورام ب  ك و ي خطيًا على اما اليولا وسرضمت ا اثري صريو  حكر   .1
 مضائي بحوه مكتل  د جا البتام.

لذا مرريم م لجمررام خا ئررا عارره أو عررا عائلترره عارري تورريو  الطلرر  اثرري صرريو  حكرر  مضررائي  .2
 بحوه مكتل  د جا البتام.

حكررام الوررالجن ال يامرري أو عررا جيع ررا مخلررا لذا حكرر  علررره عررا جيع ررا ت رري جااوررا وفوررًا   .3
 بالشيا والاهاها حك ًا مضائرًا مكتلبًا لي جا البتامب.

 ( الفوي  ثالثًا لتكجن بالشكك اآلتيع7ت يدك ال اد    رابعًا:
( مررا 55ا 9ا 2ا 4بثالثررًاع ا ودررجز ل ررا وحصررك علررى الدالرررا ال يامرررا وفوررًا  حكررام ال ررجاد  

صر   ئرررس الد  ج عرا أو لائبرره أو  ئررس مدلررس الرجز اء أو لائبرره أو هرذا الورالجن أن وشرر ك ما
 وزعيب.

 ( الفوي  ثالرًا لتكجن بالشكك التاليع65ت يدك ال اد    خامسًا:
وتلرررح  الدالرررررا  5795( للرررراا 5بثالررررًاع دل رررى مررررالجن مررراح الدالررررا ال يامرررررا لل ررريا  مررر   

 ح ك جالرا أخيىب.ال يامرا م ا اتتلب ا وفوًا ل ذا الوالجن لذا كان و
م الدا ازدواج الدالرا وت يدك الاصجد التي ت دي للى ذلك وعكجن ذلرك مرا خرض   سادسًا:
 ما دليع

ل افا عبا   بعلى أن ا وكجن مكتلبًا لدالرا أجابرا واذا كان وح ك جالرا أجابرا تهو   .1
ب ررراح الدالررررا  ( التررري تت لرررق5عاررره عاررري اتتلرررابه الدالررررا ال يامرررراب للرررى آخررري لرررن ال ررراد   

 ال يامرا عا  يعق الجاد  ال ضاعفا. 
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( ووضررري  تخلررري ال تدررراس عرررا 2ل رررافا  ررري  للرررى  ررريو  التدررراس الرررجا د  فررري ال ررراد    .2
 جالرته ا جابرا عاي تداله بالدالرا ال يامرا.

( لتكرررجن بالشررركك اآلتررريع بأوًاع وفوررري ال يامررري الدالررررا 50ت ررريدك الفوررري   أوًا( مرررا ال ررراد    .3
 ال يامرا لذا اتتل  جالرا أجابرا باخترا  ب.

( ال ت لوررا ب راح الدالرررا ل ررري ال يامررا الترري تتررهوج مررا 55ل رافا  رري  للررى لرن ال رراد    .4
 عيامي ووضي  هوا  الدالرا عا ا عاي اتتلاا جالرا زوج ا ال يامي.

 ( ما مالجن الدالرا ال يامرا لركجن بالشكك اآلتيع 56ت يدك ال اد    .5
لذا تهوجج ال يأ  ال يامرا ما لري ال يامي واتتلبج جالرا زوج ا بالف ك تهو  عا ا الدالرا ب

 ال يامرا ما تا عا اتتلا  ا لدالرا زوج اب.
( ال ت لوا باسرتيداد ال ريأ  لدالررت ا ال يامررا  هواج را مرا 53ل افا  ي  للى لن ال اد    .6

 اتتلا  ا الدالرا ال يامرا. عيامي ووضي  هوا  جالرت ا ا جابرا ما تا عا
أوًا( ال ت لوررا ب رراح الدالرررا بالتب رررا لررألواد الصرر ا  /54ل ررافا عبررا   للررى لررن ال رراد    .7

مرر  لعطررائ   الحررق  تتضرر ا عرريم ح ل رر  لدالرررا أجابرررا عارري اتتلرراا جالرررا والرريه  بالتب رررا.
ب ي  لجل   سا الي ي ال جد  للى جالرت   ا صلرا علرى أن وفوريوا الدالررا ال يامررا لذا عرادوا 

 للى جالرت   ا صلرا خض  ساترا ما  لجل   سا الي ي.
وهررذا ا مرري دتطلرر  ا تررياًء ت رريدك الاصررجد الررجا د  فرري اليسررتج  ال يامرري الترري كيسررج  

 مبيأ ازدواج الدالرا.
بوخررررتن الوضرررراء امدا ي فرررري الرررريعاوى ( لتكررررجن بالشرررركك الترررراليع 57ت رررريدك ال رررراد    ســــابعًا:

( لتكجن بالشركك التراليع بوحرق لكرك 60الاا ئا عا تطبرق أحكام هذا الوالجنب. وت يدك ال اد   
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ذي مصررلحا وللررجزعي ل ررافا لجظرفترره الط ررا فرري الورريا ام الصرراد   مررا الوضرراء امدا ي لرريى 
 حادوا ال لراب.ال حك ا اات

 المراجع:
 أواًل: الكتب:

د. اح ي ملل ا الوالجن اليولي الخادا الدهء ا و  في الدالرا وميكه ا جال ا الواهي ا  .1
5752. 

أحكرررام الدالرررراا ال رررج اا ا د.  ررري  الررريدا عبررري ال رررا    رررجميا ال ضمرررام الخاصرررا اليولررررا .2
 .م6005-هر5462د اسا موا لا م  الفوه امسضميا الطب ا الثالثاا  اميكه ا جال 

د. جررا ي ل ررياهر  الررياويا  رريح أحكررام الدالرررا فرري الوررالجن ا  دلرريا د اسررا موا لرراا الطب ررا  .3
 .5794ا  دنا  -ا ولىا اليا  ال ي را للاشي والتجزع ا ع ان

ع ام الرريو  ال ي ررراا د اسررا موا لرراا د. سرر ري دجسررق البلررتاليا الدالرررا والوجمرررا فرري تشرري  .4
 .6003ماشج ام الحلبي الحوجمراا  ريوما لباانا 

مرررا دون دا  لشرررري  د.  ررر س الررريدا الجكررررركا الدالررررا وميكرررره ا جالررر ا الطب رررا الثالررررراا .5
 م.5725-5720 ومكان لشيا

 عاا امسررركايا د.  ل رررج   دوعررريا ا الورررالجن الررريولي الخررراد اللررر جديا ماشرررأ  ال  رررا ا .6
5779. 

ا ال رئرررا ال امرررا ال صررريعا للكترررااا 55د. عررره الررريدا عبررري وا الورررالجن الررريولي الخرررادا   .7
 .5797مصي 
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مررا دون مكرران  د. عبرري و ال ارفرريا الوررالجن الرريولي الخررادا مطب ررا م  رري امدا   ال امرراا .8
  هر.5406 لشيا

الدالراا ال ج اا ا د. لال  علي الياودي ود. حلا   ال ياويا الوالجن اليولي الخاد .9
وأحكامرررره فرررري الوررررالجن ال يامرررريا الدررررهء ا و ا دا   ررررا ا ثررررري للطباعررررا  اميكرررره ا جالرررر 

 .6005والاشيا جام ا ال جصكا 
لي لألجالرر ا ديا الوررالجن الرريولي الخررادا الدالرررا وال يكرره الوررالج و د. لالرر  علرري الرريا .11

 .5796وأحكام ا في الوالجن ال ياميا دا  الكت  للطباعا والاشيا جام ا ال جصكا 
الدالررررراا الطب رررررا التاسرررر اا جام رررررا دمشرررررقا ا الوررررالجن الررررريولي الخررررراد، د. فرررر اد ددررررر  .11

 .م6002-6005هرا 5462-5469
د. ف اد عبي ال ا    عا ا أصج  الدالرا في الوالجن اليولي والوالجن ال صيي ال وا نا  .12

 .م5775 ما دون دا  لشي ومكان لشي الطب ا ا ولىا
د.   ك رررا  ف  ررريا أصرررج  الورررالجن الررريولي الخرررادا الطب رررا الثالرررراا م سلرررا الثوافرررا  .13

 .5796 ما دون مكان لشيا الدام راا
برري الكرريع  حررافظا الوررالجن الرريولي الخرراد ال يامرري وال وررا نا الطب ررا ا ولررىا د. م رريوح ع .14

 .5793دا  الحيعا للطباعاا مطب ا الحكجماا ب يادا 
د. هشررام علررري صررادأا الدالررررا وال رررج ا وميكرره ا جالررر ا ال دلرري ا و  فررري الدالررررا  .15

 .5779امسكاي عاا ا وال ج اا ماشأ  ال  ا ا
 د. هشررام علرري صررادأا د وس فرري الوررالجن الرريولي الخررادا دا  ال طبجعررام الدام ررراا .16

 م.6004-6003 ما دون مكان لشيا
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 ثانيًا: البحوث:
د. اح ي عبي ال هعها ملألا ت يد الدالرام ومجمرق الورالجن اللرج ي ما راا بحرت ماشرج   .17

 .6003ا ال يد ا و ا 57في مدلا جام ا دمشق لل لجم اامتصادوا والوالجلراا ال دلي 
الوا رررري  حررررر  حلررررا ال كرلرررريا مررررالجن الدالرررررا ال يامرررررا داررررام  ب ضرررره ب ضررررًاا مدلررررا  .18

د اسام مالجلراا مدلا فصلرا محك ا وصي ها مل  الي اسام الوالجلرا في  رج الحك ا فري 
 م.6009-هر5469ا اللاا اللادساا 65ال ياأا ال يد 

الدالررررا فررري الورررالجن ا  دلررري وال ورررا نا مدلرررا البلوررراءا ديا ازدواج و د.لالررر  علررري الررريا .19
 .5779ال دلي الخامسا ال يد الثاليا 

ديا ازدواج وت يد الدالرا في الوجالرا ال يامرا اللابوا والاافذ  حالرًاا و د. لال  علي اليا .21
الحورجأ د اسا موا لاا الدهء ا و ا مدلا اليافيدا للحوجأا مدلا فصرلرا تصري  عرا كلررا 

 .6009ا 56ا اللاا34ا ال يد7في جام ا ال جصكا ال دلي
ديا ازدواج وت يد الدالررا فري الورجالرا اللرابوا والاافرذ  حالررًاا د اسرا و د. لال  علي اليا .21

موا لرررراا الدررررهء الثرررراليا مدلررررا اليافرررريدا للحوررررجأا تصرررري  عررررا كلرررررا الحوررررجأ فرررري جام ررررا 
 .6009ا (ا اللا35(ا ال يد  50ال جصكا ال دلي  

د. ف اد دد ا ال يأ  والدالرا وال لاوا ا مدلا جام ا دمشق لل لجم اامتصادوا والوالجلراا  .22
 .6009ا ال يد ا و ا 64ال دلي 

 ثالثًا: القوانين:
 .6005اليستج  ال يامي الديدي ل ام  .23
 ال  ي . 5755( للاا 40الوالجن ال يلي ال يامي  م    .24
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 ال ل ي. 5764( للاا 46مالجن الدالرا ال يامرا  م    .25
 ال ل ي. 5723( للاا 43مالجن الدالرا ال يامرا  م    .26
 .6002( للاا 62مالجن الدالرا ال يامرا  م    .27
 .5754( للاا 2مالجن الدالرا ا  دلرا  م    .28
 .5795( للاا 62مالجن الدالرا ال صيعا  م    .29
 .5757( للاا 55دالرا الكجعترا الصاد  ب يسجم أمريي  م   مالجن ال .31
( فررررررري 4هرررررررر ب ججررررررر  الوررررررريا   مررررررر   5394لظرررررررام الدالررررررررا اللررررررر جدي الصررررررراد  عرررررررام  .31

 .هر65/5/5394
ل ررررام  692مرررالجن الدالرررررا ال ي رررررا اللررررج عا الصرررراد  ب ججرررر  ال يسررررجم التشرررريع ي  مرررر   .32

5727. 
فرري  ررأن الدالرررا وجررجازام  5796( للرراا 59 مرر   ااتحررادي مررالجن الدالرررا اممررا اتي  .33

 .اللفي في دولا امما ام ال ي را ال تحي 
 .( ال  ي 92-90الصاد  با مي ال يم    5790مالجن الدالرا الدهائيعا للاا  .34

 رابعًا: مصادر من االنترنيت:
ال اتريى بحت ب ارجان أسرباا ت ريد الدالرراا  ريون ذكري اسر  الكاتر ا ماشرج  علرى مجمر   .35

 ال  اليا ماشج  على ال جم  االكتيولي اآلتيع
  http://www.minshawi.com/other/ghazzawi.pdf  

 فجزعا سال  آ  صباح موا  ماشج  في جيعي  اليأي الكجعترا على ال جم  االكتيوليع .36
http://www.aaramnews.com/website/44322NewsArticle.htm1  

http://www.minshawi.com/other/ghazzawi.pdf
http://www.aaramnews.com/website/44322NewsArticle.htm1
http://www.aaramnews.com/website/44322NewsArticle.htm1
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مشيوع مالجن مصيي ل  الدا ازدواج الدالراا ميمه الاائر  فري البيل ران ال صريي ك را   .37
 اح ي ماشج  على ال جم  االكتيوليع

 http://www.khafji.net/forums/forum2/thread417.html 
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