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    األردنياالختصاص القضائي بمنازعات الجنسية في القانون 
  

  *   نور الحجايا

  

  ملخص

  

  

 اإلدارية تتعلق بالطعن في القرارات األولىالصورة ، تتخذ المنازعات المتعلقة بالجنسية ثالث صور
علق بالجنسية بصفة لمت االنزاعفتتمثل في الحالة التي يثار فيها ، اما الصورة الثانية، الصادرة بشأن الجنسية

اما الصورة الثالثة فتتعلق برفع دعوى ،  امام محكمة العدل العلياأواع اصلى امام القضاء العادي تبعية لنز
 حسم جميع المنازعات أجلومن ،  عدم ثبوت الصفة الوطنية لشخص ماأواصلية يكون موضوعها ثبوت 

وهذا في الحقيقة ما يمثل ، التي تختص بالفصل فيهاالمتعلقة بالجنسية كان ال بد من تحديد الجهة القضائية 
 األول الوقوف على جميع هذه الصور فقد قمنا بتخصيص المبحث أجلومن ، الغاية من كتابة هذا البحث

اما المبحث . التي تختص محكمة العدل العليا بالفصل فيها، لمناقشة صور المنازعات المتعلقة بالجنسية
عقبنا ، وقد أازعات المتعلقة بالجنسية التي يختص القضاء العادي بالنظر فيهافقد عالج صور المن، الثاني

 . في هذا البحث من نتائج إليه توصلنا  ماهذين المبحثين بخاتمة بينا فيها اهم
  

Abstract 
 

Legal disputes concerning nationality take three main frames, the first one deal 
with allegation concerning challenge against administratif decisions regarding 
nationality: The second frame deals with disputes concerning nationality status rose 
at the course of examining a principal different issue before the court. The third 
type of disputes raises in a case mainly concerning proving or disproving of 
nationality statues before the court. 
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Therefore, in order to solve issues surrounding nationality disputes, it is so vital 
that the competent court is to be determined. This study is divided into two parts: 
the first one examines frames of legal disputes concerning nationality under the 
jurisdiction of the high court of justice. The second part focuses on disputes 
regarding nationality within the jurisdiction of other courts. This article ends with a 
conclusion which contains the main results and recommendations. 
 

 
 

  مقدمـة ال

  

ولم تبدأ ، حيث تشكل مفهوم الدولة الحديثة،  منذ القرن السادس عشرإن مفهوم الجنسية قد بدأ بالظهور جلياً
همية التي حيث بدأت تتكامل األ، ا من القرن الثامن عشرإعتبار إال) الجنسية(التشريعات في معالجتها 

 السكان المكونين إلىنتماء القانوني لشخص ما اال" وتعرف الجنسية بأنها ، تحظى بها في العصر الحديث
   .)1("للدولة 

  

  :يتبين لنا ما يلي ، من خالل هذا التعريف

 يرتبط مع بقية اعضاء إذ، أن الفرد يصبح بموجب الجنسية عضوا في الشعب المكون للدولة : أوال 
تبط برابطة قانونية وسياسية ان هذا الفرد ير: ثانيا ، وإرادتهم بالعيش معا، ويشاركهم بتاريخهم، الشعب

فموجب ، من يعتبر من مواطنيها، من االفراد،  إن الدولة تضع القواعد التي بمقتضاها يتحددإذ، بتلك الدولة
   .)2(هذه القواعد يتمتع هذا الفرد بصفة الوطنية 

  

املة في تحديد الذي يتمتع بحرية ك،  المشرع الوطنيإلىإن القواعد الخاصة بتنظيم الجنسية متروك امرها 
 نيسان 12حسب ما قررته اتفاقية الهاي المنعقدة في ، لكن هذه الحرية، االفراد الذين يحملون جنسية دولته

وانما مقيدة ، ليست مطلقة، في شان بعض المسائل المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية،  م1930من سنة 
الدولي المعترف بها عامة في شأن ومبادئ القانون  ،والعرف الدولي،  الدوليةاإلتفاقياتوهي ، بعدة قيود
 أو معاهدات دولية لتنظيم االمور المتعلقة بالجنسية أو إتفاقياتفي الحقيقة ان دخول الدولة في . الجنسية

، ال يعني انها تنازلت عن سيادتها،  مبادئ القانون الدوليأوخضوعها للقيود التي يفرضها العرف الدولي 
 تقيد حقا من حقوقها إنها تنازلت عن جزء من حريتها في تنظيم الجنسية وهي تستطيع بل يعني ذلك ان

   .)3( مبدأ سيادة الدولة إلىاستنادا 
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 يتمتع أنفإن من حق كل فرد ،  كانت الدولة لها الحرية في تنظيم جنسيتها بتشريع خاصإذا، وعليه
فالجنسية مهمة بالنسبة للدولة وللفرد ، جنسية يكون له جنسية نابع من اهمية الأنفحق الفرد في ، بجنسية

،  انه ال يتصور دولة بدون مواطنينإذ،  الذي يقوم عليه كيانهااألساسفهي بالنسبة للدولة ، على حد سواء
 لكل منها موضعا مختلفا عن االخر من أن إذ، فهي الركيزة التي تميز الوطني عن االجنبي، وبالنسبة للفرد

  .ت داخل الدول الواحدة حيث الحقوق والواجبا

  

 الجنسية عبارة عن رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة يتولى القانون تنظيم طرق اكتسابها وفقدها إن
ويقع على عاتق ، توجب على الفرد الوالء للدولة، وهي بهذا المعنى من روابط القانون العام، واستردادها

 الجنسية تتعلق بسيادة أنوالدليل على ، نبثق من سيادة الدولة ذاتهاولهذا فإن موضوعاتها ت، الدولة حمايته
الدولة يكمن في مبدأ حرية المشرع في تنظيم الجنسية على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة عن طريق 

تخرج عن نطاق ،  التي تصدر لتنفيذ التشريعات المنظمة للجنسيةاإلداريةوإن القرارات . )4(التشريع 
 الصادرة اإلداريةهل جميع القرارات :  التساؤل التالي إلىوبالتالي فإن هذا القول يقودنا . )5(ادة اعمال السي

 تقديرية خاضعة لرقابة محكمة العدل أممقيدة ، في اصدارها في شأن الجنسية سواء كانت سلطة االدارة
  .العليا 

  

وانما قد يحدث ،  الصادر بشأنهارياإلدا حول الجنسية ال يقتصر فقط على الطعن في القرار النزاع إن
 بشكل مسألة اولية يتعين الفصل فيها بداءة توطئة للبت النزاعويطرح هذا ، نزاع حول جنسية شخص ما

فالسؤال اولية يتعين الفصل فيها بداءة ، اإلداري أو المنظور من قبل القضاء العادي األصلي النزاعفي 
 نطرحه أنفالسؤال الذي نود ، اإلداري أو قبل القضاء العادي  المنظور مناألصلي النزاعتوطئة للبت في 

 هو ذاته المختص بالنظر في الطلب األصليهل قاضي  الموضوع المختص بالنظر في الطلب ، هنا
   ال ؟أمالفرعي المتمثل في الجنسية 

  

ناك وسائل  يكون هأنفإنه من المفترض ، )6( الجنسية حق للفرد إن كان من المتفق عليه إذا، واخيرا
فهل يستطيع الفرد رفع دعوى مستقلة يكون موضوعها ، ومن هذه الوسائل الدعوى، لحماية هذا الحق

 نسلط أننرى بأنه من الواجب علينا ، االعتراف بجنسيته امام القضاء ؟ لالجابة على جميع هذه التساؤالت
  .الضوء على االختصاص بمنازعات الجنسية 

  

يل واالنفراد أما بوجه عام فيعرفه الدكتور احمد عبد الكريم سالمة بأنه صفة فاالختصاص لغة يعني التفض
 ،وتلك الصفة حسب مفهومة ذات مضمون )7( لجهاز معين أو لسلطة أويعترف بها القانون لشخص 

السلطة ذات االختصاص هي التي لها " يقول بأن ، مضمونها الموضوعيفمن ناحية ، موضوعي وعضوي
قضائية والمحاكم من المنازعات والمسائل التي لها والية وسلطة منح الحماية القضائية اهلية الهيئات ال
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،  يكون الكثر من جهةأن االختصاص بمفهومه الموضوعي يمكن أنوفي مجال الجنسية يالحظ ، بشأنها
د الجهة هنا يتعين تحدي، إداريافقد يكون العمل ،  النشاط المقصودأوحيث تتحدد هذه الجهة بطبيعة العمل 

فاختصاص ،  في مجال الجنسية وهي السلطة التنفيذيةاإلداريالتي اعترف لها القانون باهلية القيام بالعمل 
 في النظر في طلب استردادها نستبعده من مجال أو في اعالن فقدانها أوالسلطة التنفيذية في منح الجنسية 

وقد يكون العمل ، بالنظر في منازعات الجنسيةبحثنا هذا الننا نبحث في تحديد الجهة القضائية المختصة 
 يتم تعيين الجهة القضائية فهنا يجب أن، قضائيا حينما يوجد ادعاء بمخالفة احدى قواعد قانون الجنسية

فاالختصاص بمنازعات ، وهذا ما سوف نعالجه في هذا البحث، المختصة في منح الحماية القضائية
ختصاصان هما اللذان سوف وقد يكون للقضاء العادي وهذان اإل، االجنسية قد يكون لمحكمة العدل العلي

 محكمة العدل إختصاص : األولنتناول في المبحث :  مبحثين إلىوعليه سنقسم هذا البحث ، ا تباعاهنبحثم
  . القضاء العادي بمنازعات الجنسية إختصاص: العليا بمنازعات الجنسية ونتناول في المبحث الثاني 

  

  

   لاألوالمبحث 

    محكمة العدل العليا بمنازعات الجنسية إختصاص

  

جهة القضاء التي ، من المعلوم انه في النظام القضائي المزدوج يقوم بالوظيفة القضائية جهتان قضائيتان
 اإلداريوجهة القضاء ، ها شخصا عادياإعتبار بين االفراد والدولة ب، أوتختص بالمنازعات بين االفراد

 قيام اشكاالت إلىيترتب على وجود نظام قضائي مزدوج انه يؤدي ، اإلداريةازعات التي تنظر في المن
  . كل جهة إختصاصلتحديد نطاق 

  

 المحاكم العادية إختصاص لم يلغ اإلدارية قيام محاكم ادارية واختصاصها بالنظر في المنازعات إنذلك 
 لتوزيع االختصاص بين جهتي القضاء لهذا يقتضي وضع معيار، اإلداريةنهائيا بالنظر في بعض القضايا 

 كيفية األول ندرس في المطلب أنوبالتالي فإننا نرى انه من الضروري في هذا المبحث ،  والعادياإلداري
ومن ثم نحدد في المطلب الثاني منازعات الجنسية ،  بشكل عاماإلداريتحديد االختصاص القضائي للقضاء 

 الذي اإلداري محكمة العدل العليا تمثل القضاء أن إعتبار فيها على التي تختص محكمة العدل العليا بالنظر
  . في االردن اإلداريةيفصل في المنازعات 
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  :اإلداريكيفية تحديد االختصاص القضائي للقضاء  األولالمطلب 

  

 يتحدد بموجبها األولى:  يتم بطريقتين اإلداري تحديد االختصاص القضائي للقضاء إنفي الحقيقة 
 اإلداري القضاء إختصاصوالثانية يحدد بموجبها المشرع ،  وفقا لمعيار عاماإلداري القضاء ختصاصإ

  : هاتين الطريقتين  سنتعرض لهما في الفرعين التاليين إن، على سبيل الحصر

  

  : تحديد االختصاص وفقا لمعيار عاماألولالفرع 

  

 عن معيار عام يحدد فإن البحث، اإلداريةازعات  صاحب الوالية العامة على المناإلداري كان القضاء إذا
فمسألة تحديد معيار الختصاص القضاء ،  بالمعنى الدقيق اضحى الزماإختصاصه بالمنازعات اإلدارية

ومن ثم تبعه الفقه ،  اهتم بها بشكل كبير من قبل الفقه والقضاء في فرنسااإلدارية بالمنازعات اإلداري
 اإلداري المعايير المتنوعة لتوزيع االختصاص القضائي بين جهة القضاء ويمكن اجمال.  المصرياإلداري

  :وجهة القضاء العادي على النحو االتي 

  

  :والمنازعات التي تكون بين االفراد ، معيار التمييز بين المنازعات التي تكون االدارة طرفا فيها : أوال

  

فبموجب هذا المعيار ، ن القرن التاسع عشر ماألوللقد تبنى القضاء الفرنسي هذا المعيار في النصف 
أما ، )9( التي تكون االدارة طرفا فيها اإلدارية بالنظر في جميع المنازعات اإلدارييختص القضاء 

  . لتندرج ضمن اختصاصات القضاء العادي اإلداري القضاء إختصاصالمنازعات بين االفراد فتخرج من 

  

 والسلطة القضائية اإلداريةقا للتفسير البدائي لمبدأ الفصل بين السلطة  هذا المعيار قد جاء تطبيإنفي الواقع 
   .)10(الخاص بالتنظيم القضائي في فرنسا ، 24/8/1790- 16الذي كرسه قانون 

  

 أن إذ، زيادة انه تجاهل طبيعة تصرفات االدارة، اإلداريلقد انتقد هذا المعيار بحجة انه وسع من القضاء 
 استخدام القانون الخاص وتخضع المنازعات الناشئة عن إلىالقيام ببعض التصرفات  إلىاالدارة قد تلجأ 

  .هذا التصرف الختصاص القضاء العادي 
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  :معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال االدارة الخاصة : ثانيا 

  

فطبقا لهذا المعيار يتحدد ، العامة واعمال االدارة الخاصةبين اعمال السلطة  يقوم هذا المعيار على التمييز
اي الملزمة ،  في المنازعات التي تقوم بها االدارة مستخدمة سلطتها العامةاإلداري القضاء إختصاص

  .لالفراد بإدارتها المنفردة 

  

 القضاء العادي في المنازعات الناشئة عن تصرفات االدارة إختصاصكما انه وفقا لهذا المعيار يتحدد 
 من اعمال في ادارتها لمرافقها وشؤونها ضمن نطاق اإلداريةا تقوم به الهيئات  فيملالعامة التي تتمث
  .القانون الخاص 

  

انه من الصعب تطبيقه وذلك لصعوبة البحث عن نية :  هذا المعيار عدة انتقادات من اهمها إلىولقد وجه 
 القضاء إختصاصة  تضييق دائرإلى االخذ به يؤدي أن ذلك إلىاالدارة وهي تمارس نشاطها اضف 

 تقتضي في كثير من االحيان استخدام اإلداريةالن الحياة ،  بصورة واضحة لصالح القضاء العادياإلداري
   .)11(اساليب االدارة العامة 

  

  معيار المرفق العام : ثالثا 

  

اء اخذ القض،  معيار اعمال السلطة العامة واعمال االدارة الخاصةإلىنظرا لالنتقادات التي وجهت 
بحيث يختص القضاء بالنظر في اي نزاع ، ، بمعيار جديد1873 عام )Blance )12الفرنسي في قضية 

  .نتيجة لقيام االدارة بنشاط يتعلق بتنظيم مرفق عام وتسييره 

  

 بالنظر في جميع المنازعات التي تتعلق بتنظيم اإلداري القضاء إختصاصيتم تحديد ، ووفقا لهذا المعيار
  . وسائل السلطة العامة إلى لجأت أمة وتسييرها سواء تصرفت االدارة بطريق العقود المرافق العام

  

وقد ادى هذا ،  المعيار السابق نظرا لتطور دور الدولة في الحياة االقتصاديةإلىولقد وجهت عدة انتقادات 
  :ومن ابرز االنتقادات ما يلي ،  احداث تغيرات جوهرية  على نشاط االدارةإلىالتطور 
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 بالنظر اإلداري القضاء إختصاصيتم تحديد ، وفقا لهذا المعيار،  فكرة المرفق العام فكرة واسعةإن .1
في جميع المنازعات التي تتعلق بتنظيم المرافق العامة وتسييرها سواء تصرفت االدارة بطريق 

  . وسائل السلطة العامة إلى لجأت أمالعقود 

  

وقد ، ابق نظرا لتطور دور الدولة في الحياة االقتصادية المعيار السإلىولقد وجهت عدة انتقادات 
  :نتقادات ما يلي ومن أبرز اإل، دارة إحداث تغيرات جوهرية  على نشاط اإلإلىادى هذا التطور 

  

 انها تشمل المرافق العامة االقتصادية التي ال شك انها إذ،  فكرة المرفق العام فكرة واسعةإن .2
 لمعيار المرفق إذافوفقا ، سائل ادارتها لقواعد القانون الخاصمرافق عامة تخضع في نشاطها وو

 رغم انها اإلداري القضاء إختصاصالعام تندرج منازعات المرافق االقتصادية ضمن دائرة 
لهذا السبب ال يصلح معيار المرفق العام كأداة لتوزيع االختصاص ، تخضع لقواعد القانون الخاص

  .ادي  والقضاء العاإلداريبين القضاء 

 هناك الكثير من المسائل ال تتصل مباشرة بالمرفق العام تندرج أن إذ،  فكرة المرفق العام ضيقةإن .3
 إلى االدارة قد تلجأ أنمن المعلوم ، اإلداريمثل الضبط ، )13(  القضاء اإلداريإختصاصفي 

ام تخرج فوفقا لمعيار المرفق الع، اصدار اجراءات ضبطية بهدف المحافظة على النظام العام
 . مرفقا عامااإلداري ما لم يعتبر الضبط اإلداري القضاء إختصاص من اإلداريمنازعات الضبط 

 اإلدارية معيار المرفق العام هو معيار لفظي غير واضح المعالم خصوصا بعد تطور الحياة إن .4
 . عدم تمييز شخصية المرفق العام حتى يمكن تحديد معالمه إلىالتي ادت 

  

   .)14(ر طبيعة المنازعة والقانون الواجب التطبيق معيا: رابعا 

  

وذلك تبعا لطبيعة القواعد ، وفقا لهذا المعيار يتم توزيع االختصاص بين جهتي القضاء العادي واالداري
 هي قواعد النزاع كانت القواعد التي تحكم موضوع إذا المطروح على القاضي ؛ اي انه النزاعالتي تحكم 

 كانت القواعد التي تحكم إذااما ،  القضاء العاديإختصاص المنازعة تدخل في فإن، القانون الخاص
فإن ، وعلية،  القضاء العاديإختصاص هي قواعد القانون العام فال تدخل المنازعة في النزاعموضوع 

مل فيما يتعلق بالع . عمال مادياأو كان عمال قانونيا إذا فيما النزاعتطبيق هذا المعيار يختلف حسب محل 
  : قسمينإلىفينقسم ، القانوني

 صدر القرار عن سلطة إدارية يتحدد االختصاص إذا إنه إذ، اإلداريةيتعلق بالقرارات  :  األولالقسم 
 فال يكون االختصاص اإلدارية صدر القرار عن سلطة ليس لها صفة السلطة إذااما ، اإلداريللقضاء 
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وتبعا لذلك فإن كل ما . )15(العام مكمال بمعيار السلطة العامة  استند لمعيار المرفق إذا إال اإلداريللقضاء 
  . القضاء العادي إختصاصيخرج عن ذلك يكون من 

  

 والقضاء العادي حسب طبيعة محل اإلداري القضاء إختصاص يتحدد إذ، فيتعلق بالعقود: أما القسم الثاني 
 النزاع كان محل إذااما ، ضاء العادي على عقد خاص كان االختصاص للقالنزاعفإذا انصب محل النزاع، 

   .اإلداريعقد اداري فاالختصاص يعقد للقضاء 

  

 إختصاصفتندرج المنازعات المتعلقة باالعمال المادية لالدارة تحت ، اما فيما يتعلق باالعمال المادية
 إدارةارة في والقضاء العادي حسب طبيعة المرفق العام والوسائل التي تلجأ اليها االد، اإلداريالقضاء 

   .)16(المرفق العام 

  

  المعيار المختلط : خامسا 

  

 إنفإن المعيار المختلط يعني ، وعليه، يقوم هذا المعيار على دمج معيار المرفق العام بمعيار السلطة العامة
 بالنظر في المنازعات المتعلقة بما هي تلك التي تتصل اإلداريتصرفات االدارة التي يختص القضاء 

   .)17(وتستخدم االدارة في اتخاذها اساليب القانون العام من ناحية اخرى ، ر المرافق العامة من ناحيةبتسيي

  

 الفرنسي خالل تطوره ال تطبق على دعاوى اإلداري المعايير السابق ذكرها التي طبقها القضاء إن
 الصادرة بشأنها هي إلداريةاوذلك الن دعاوى الجنسية باستثناء الرقابة على مشروعية القرارات ، الجنسية

   .)18( القضاء المدني إختصاصمن 

  

 ال في أم في مصر يختص اإلداري كان القضاء إذاوتلك المعايير ال ضرورة لها ايضا في تحديد ما 
رة من قانون مجلس الدولة المصري وذلك بسبب وجود البند السابع من المادة العاش، قضايا الجنسية

   .اإلداري القضاء إختصاصي جعل دعاوي الجنسية بجميع صورها من  الذ1972لسنة ) 47(رقم

  

 الثاني الذي يعتمد عليه في توزيع األساس ال بد من الوقوف على األردنيوللوقوف على موقف القانون 
  . سوف نبحثه في الفرع التالي األساسوهذا ،  والعادياإلدارياالختصاص القضائي بين جهتي القضاء 
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  على سبيل الحصر اإلداري القضاء إختصاصتحديد  الثانيالفرع 
  

 المتمثل في محكمة اإلداري قد جعل القضاء األردني المشرع أنفإننا نجد ، األردني القانون إلىبالنظر 
 محكمة العدل العليا ال يزال إختصاص أنعالوة على ، العدل العليا استثناء على القضاء النظامي

 والتأديبية اإلدارية بالمنازعات إالالنه ال تختص محكمة العدل العليا ، راختصاصا محددا على سبيل الحص
وبالتالي فإذا لم تكن المنازعات كذلك فال تكون محكمة ، 1992لسنة ) 12(التي نص عليها قانون رقم 

طبقا لنص المادة ، صاحب الوالية العامة، وانما يكون االختصاص للقضاء العادي، العدل العليا مختصة
  : التي تنص على ما يلي األردنيمن الدستور ) 102(

 الهاشمية حق القضاء على جميع االشخاص في جميع األردنيةتمارس المحاكم النظامية في المملكة " 
 تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض أوالمواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة 

 اي تشريع اخر نافذ أو محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور أو محكمة دينية إلىفيها حق القضاء 
  ."المفعول

  

فإن البحث عن معيار ، اإلدارية محكمة العدل العليا ليست صاحبه الوالية العامة على المنازعات أنوبما 
  .يحدد االختصاص القضائي لمحكمة العدل العليا ال يعتبرمسألة ضرورية 

  

وعليه فإن ،  دعاوى الجنسية لم تكن من ضمن اختصاصات محكمة العدل العلياأن إلى خلصمن هنا ن
 القضاء العادي باستثناء المنازعات التي تتخذ صورة الطعن في قرار إختصاصدعاوي الجنسية تكون من 

  .العليام محكمة العدل  المنازعات التي تتخذ صورة مسألة اولية تابعة لمسألة اصلية مرفوعة اما، أوإداري

  

 :منازعات الجنسية التي تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيها المطلب الثاني 
  

لكن ،  الجهة القضائية المختصة بمنازعات الجنسية1954لسنة ) 6( رقم األردنيلم يحدد قانون الجنسية 
، لك المنازعات القضاء بالنظر  في تإختصاصعدم تعيين الجهة القضائية بمنازعات الجنسية ال يعني عدم 

الصورة :  تثار المنازعات المتعلقة بالجنسية امام محكمة العدل العليا بإحدى صورتين أنفمن الممكن 
 تطبيقا لقانون الجنسية اإلدارية الصادر من السلطة اإلداري تنصب مباشرة في الطعن في القرار األولى

اما الثانية فتتعلق بالمنازعة في ،  بكليهما معاأم ، بالتعويض عنهأم، سواء اكان هذا الطعن بالغاء هذا القرار
 اثيرت كمسألة تبعية يتوقف على الفصل فيها الفصل في المسألة االصلية المعروضة امام إذاالجنسية 

  :ستخصص الفرعين التاليين ،  الوقوف على هاتين الصورتينأجلمحكمة العدل العليا ومن 

  



 10

  الصادر بشأن الجنسية  )19(اإلداريالطعن في القرار  األولالفرع 

  

 تضع القواعد الخاصة بكيفية منحها وفقدانها وطرق إذ،  الدولة حرة في تنظيم جنسيتهاإن بينا أنسبق 
وبناء على ذلك فإن جميع ، فإنها تقدم على عمل يتعلق بسيادتها، وال شك انه عندما تقوم بذلك، استردادها

تخضع جميع ، لكن في المقابل. )20( لرقابة محكمة العدل العليا القرارات المتعلقة بأعمال السيادة ال تخضع
فأن ، وعليه،  للطعن امام محكمة العدل العلياإدارةالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة 

  . التي تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقا لقانون الجنسية تعتبر اعماال ادارية اإلداريةالقرارات 

  

تنفيذا للتشريعات الصادرة من ، هل تخضع جميع القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية،  ما تقدمبناء على
سواء ، للطعن امام محكمة العدل العليا بصرف النظر عن سلطتها في اتخاذها، الدولة في شأن الجنسية

: فكرة موجزة عن كل من  نعطي أنال بد ،  مقيدة ؟ لالجابة على هذا التساؤلأماكانت هذه السلطة تقديرية 
وموقف كل من ، ومعيار التمييز بينهما، اإلداري التقديرية في اصدار القرار أومفهوم سلطة االدارة المقيدة 

 في القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطة اإلدارية عندما تمارس القانون والقضاء تجاه جواز الطعن
  :مرين فيما يأتي ث هذين األوسنبح، صدارهادا في إ مقيأوختصاصا تقديريا إ

  

  :مفهوم السلطة المقيدة والسلطة التقديرية ومعيار التمييز بينهما  :  أوال

  

 السلطة المقيدة تكون في الحاالت التي تمارس فيها االدارة  سلطة اتخاذ قرارات ادارية محددة مسبقا إن
ور االدارة في التحقق من توفر فبذلك يتقيد د،  يكون لها سلطة تجاوز مضمون تلك القراراتأندون 

 إذ، فإذا كانت هذه الشروط متوفرة فليس لها سلطة تقديرية، الشروط القانونية التي حددها القانون مسبقا
 المحدد وليس لها حرية اختيار قرار اخر غيره من بين عدة قرارات اإلداري تتخذ القرار أنيتعين عليها 

هو الحرية التي ، اإلداريسلطة التقديرية لالدارة في اصدار القرار والمقصود بال. )21(ادارية قد تملكها 
عندما يترك المشرع لها حرية ، تتمتع بها االدارة حينما تمارس االختصاص والصالحيات التي انيطت بها

   .)22(االختيار في اتخاذ القرار الذي تراه صائبا

  

 قد شغلت لمقيدة في إصدار القرارات اإلداريةاإلدارة التقديرية وا وضع معيار للتمييز بين صالحية إن
ت كثيرة في هذا الشأن ال يتسع المجال للوقوف عليها جميعا تاركين ذلك أوال ظهور محإلىمما ادى ، الفقه

دارة ص المقيد والصالحية التقديرية لإللكن من ابرز معايير التفرقة بين االختصا. )23(للمهتمين بالموضوع
والذي نحن بدورنا نتبناه ، شطناويهو المعيار الذي اقترحه الدكتور على ، داريةاإلفي اصدار القرارات 

 القواعد القانونية التي تمنح اإلدارة الذي يضع"فالمشرع على حد تعبيره هو ، والمتمثل بإدارة المشرع
هو الذي يحدد و، اغتها من الناحية القانونيةيوهو الذي يتولى ص، اإلداريةعمال العامة صالحية القيام باأل
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كما انه يحدد في كثير من ، عموميتها وتجريدها بحيث يسمح لصاحب االختصاص باضافة شيء جديد اليها
   .)24( "اإلدارياالحيان االسباب القانونية والواقعية التي يقوم عليها القرار 

  

عدم اتخاذ القرار  أو المشرع عندما يترك حرية االختيار لالدارة في اتخاذ أنمن خالل ذلك يتبين لنا 
ة على ذلك ومن اوضح األمثل، فهذا يعني انه اعطى االدارة سلطة تقديرية في اصدار ذلك القرار، اإلداري

لمجلس الوزراء " حيث نصت على انه ، 1954 لسنة 6من قانون الجنسية رقم ) 13(ما نصت عليه المادة 
يتبين من هذا . )25("من هذا القانون ) 12(ادة  وفقا الحكام المإليه يرفض طلب التجنس المقدم أو يمنح أن

) 12( وفقا الحكام المادة إليه يرفض طلب التجنس المقدم أو يمنح أن سلطة مجلس الوزراء في نأالنص 
حيث منح ، فصياغة النص ال تدع مجاال للشك في ذلك،  هي سلطة تقديريةاألردنيةمن قانون الجنسية 

  ...".لمجلس الوزراء "  بالقول يارشرع صاحب اإلختصاص سلطة اإلختالم

  

 السلطة المختصة بإصدار أنفإن ذلك يعني ، اإلداري حدد المشرع شروطا واسبابا التخاذ القرار إذاأما 
ومن ابرز . )26(القرار مقيدة وملزمة بما حدده القانون وليست حرة في تقدير االسباب إلصدار قراراتها 

: حيث نصت على ما يلي، األردنيةدة الثامنة من قانون الجنسية االمثلة على ذلك ما جاء في نص الما
 اعلنت عن رغبتها إذا بموافقة وزيرالداخلية األردنيةلالجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية 

  :خطيا وذلك وفقا لما يلي 

  

  . انقضى على زواجها مدة ثالث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية إذا .1

 .واجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية  انقضى على زإذا .2
  

 األردنيةطلب االجنبية للحصول على الجنسية  بأن سلطة وزير الداخلية بالنظر بيتضح من نص هذه المادة
 ما توفرت إذا – قراره هنا قرارا كاشفا ال منشئا أن على اعبتار –هي سلطة مقيدة ، األردنيتبعا لزوجها 
 الخيار في ، أوحيث لم يمنحه المشرع حرية في التقدير، انونية المحددة في المادة السابقةالشروط الق

 االدارة في هذا الشأن ليست لها سلطة أنبما يعني  .()27(بل يتوجب عليه الموافقة على الطلب ، الرفض
  ). في منح الجنسية وليست وزارة س مثالإختصاصبل هي فقط ذات ، تقديرية
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 الصادرة عن السلطة المختصة اإلداريةتجاه جواز الطعن في القرارات إموقف القانون والقضاء : ثانيا 
  : مقيدا في اصدارها أوعندما تمارس اختصاصا تقديريا 

  

 اإلدارية الصادرة عن السلطة اإلداريةبالنسبة لموقف قانون محكمة العدل العليا في الطعن في القرارات 
 هذا القانون لم يميز بين أنفإننا نرى ،  اختصاصا مقيدا في اصدارهاأوريا عندما تمارس اختصاصا تقدي

 اختصاصا مقيدا أو عندما تمارس في اصدارها اختصاصا تقديرا اإلداريةالقرارات التي تصدرها السلطة 
ها  محكمة العدل العليا تختص بالنظر في الدعاوي التي يقدمأنحيث ، من حيث امكانية الطعن فيها بااللغاء

 أم النهائية سواء اكانت هذه القرارات صادرة عن سلطة تقديرية اإلداريةاالفراد والهيئات بالغاء القرارات 
   .)23(مقيدة 

  

اشترطت المادة العاشرة من قانون محكمة العدل ،  التعويض عنهأو اإلداريولرفع دعوى إلغاء القرار 
  :سباب التالية  اكثر من االأو تستند تلك الدعوى على سبب أنالعليا 

  

  .ختصاص عدم اإل .1

  تأويلها أو الخطأ في  تطبيقها أو االنظمة أو القوانين أومخالفة الدستور  .2

 .صداره بعيب الشكل  اجراءات إأوقتران القرار إ .3

 .اساءة استعمال السلطة  .4
  

اء القرارات  باستثناإلدارية الصادرة عن السلطة اإلدارية جميع القرارات أنمن خالل ما سبق يتبين لنا 
سواء اكانت االدارة تمارس في  اصدارها ، المتعلقة بالسيادة قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا

 كعيب، اإلداري تكون مشوبة بأي عيب من عيوب القرار أن اختصاصا مقيدا شريطة أماختصاصا تقديريا 
   .)29(ساءة استعمال السلطة  ا، أو مخالفة الدستور والقوانين واالنظمة، أو االختصاص، أوالشكل

  

 عندما تمارس اإلداريةوفيما يتعلق بموقف محكمة العدل العليا تجاه الطعن في القرار الصادر عن السلطة 
 الصادرة اإلداريةفإنها تملك حق الرقابة على مشروعية القرارات ،  اختصاصا مقيداأواختصاصا تقديريا 

 قضاء محكمة العدل أن إال،  سلطة مقيدة في اصدارهاأمية عن االدارة سواء اكانت تمارس سلطة تقدير
العليا رتب عدة نتائج على التفرقة بين السلطة التقديرية واالختصاص المقيد لالدارة في اصدار القرار 

  :ومن اهم هذه النتائج ، اإلداري

  



 13

سهل وايسر من  الصادرة استنادا لسلطة مقيدة تكون ااإلدارية الرقابة  على مشروعية القرارات إن .1
، الرقابة على مشروعية القرارات الصادرة عن االدارة عندما تمارس سلطة تقديرية في اصدارها

في حين ،  يتحقق القضاء من مدى توافر االسباب التي حددها القانون مسبقااألولىالنه في الحالة 
 إلىيهدف المشرع الحالة الثانية يبسط القضاء رقابته على مدى احترام االدارة للغاية التي 

   . )30(تحقيقها

يجوز سحب القرارات المعيبة دون التقيد بميعاد الطعن حتى ولو كانت منشئة لحقوق مكتسبة للغير  .2
الن مثل هذا القرار ال ينشئ ،  كانت االدارة تمارس عند اصدارها اختصاصا مقيدا في اصدارهاإذا

اي سحب (بينما ال تملك ذلك . )31(باشرةأن من القانون محقا وانما يقرر حقا يستمده صاحب الش
 .  تتقيد بميعاد الطعن أنلذا يجب عليها ،  تقديريإختصاص كانت صاحبة إذا) القرار

 عندما تمارس اختصاصا مقيدا اإلدارية الصادرة عن السلطة اإلداريةال يتقيد الطعن في القرارات  .3
 اإلداريمة العدل العليا بأن القرار من قانون محك) 12(بميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 

حبه يستمد حقه من القانون الن صا، الصادر بناء على سلطة مقيدة ال يتقيد الطعن فيه بميعاد
 الصادر عن اإلداري يقدم دعوى الطعن في القرار أنوفي المقابل يجب على الطاعن . )32(مباشرة

من ) 12(عن المنصوص عليه في المادة  سلطتها التقديرية ضمن ميعاد الطإلىاالدارة استنادا 
 .قانون محكمة العدل العليا 

  

 الصادرة في شأن الجنسية تخضع للطعن اإلدارية جميع القرارات أنمن خالل ما سبق نالحظ 
 الصادر بشأن اإلداري كان موضوع دعوى الطعن في القرار إذاهذا ، امام محكمة العدل العليا

 اثيرت إذاة العدل العليا في الفصل في منازعة الجنسية  محكمإختصاصفماذا عن ، الجنسية
 تلك إختصاص الذي يكون حتما من األصليسألة اولية يتعين الفصل فيها بداءة للبت في الطلب كم

  .وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني ، المحكمة

  

  :سألة أولية  محكمة العدل العليا في الفصل في المنازعة في الجنسية كمإختصاصالفرع الثاني 

  

 ذكر في مادته التاسعة اختصاصات محكمة العدل 1992لسنة ) 12( قانون محكمة العدل العليا رقم إن
 محكمة العدل العليا تختص دون أنحيث نص المشرع في هذه المادة على ، العليا على سبيل الحصر

وذلك تأكيدا الختصاص :  غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي 
من قانون محكمة العدل العليا لم ) 9( نص الماد أنوقد الحظنا ، المحكمة على سبيل الحصر ال المثال

 محكمة العدل إن بينا أنوقد سبق لنا ، يتضمن بندا خاصا باختصاص محكمة العدل العليا بدعاوي الجنسية
لكن ،  الصادر في شأن الجنسيةاإلدارياء القرار العليا تختص بالدعاوي التي يقدمها االفراد بخصوص الغ

 واثير امامها مسألة اولية تتعلق بالجنسية بحيث ال يمكن أصلي كانت محكمة العدل العليا تنظر في نزاع إذا
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ففي هذه الحالة هل تقوم محكمة العدل العليا ، ولية في المسألة األ بعد الفصلإال األصلي النزاعحسم 
  : ال ؟ لتوضيح هذا التساؤل نضرب المثالين التاليين أمولي  األالنزاعم  بحسصلياأل النزاعالمختصة ب

  

 الصادر بإبعاد شخص عن البالد على اساس انه اإلداري القرار إلى موجها األصلي كان الطعن إذا :  أوال
   .)33( وإنما هو اردني فال يجوز ابعاده، فيدفع هذا الشخص بأنه ليس  اجنبيا، خالف قانون االقامة

  

فيدفع ،  كان محل الطعن قرار لوزير الداخلية قضى بعدم منح وثيقة سفر اضطرارية لشخص ماإذا:  ثانيا 
من المادة الرابعة من قانون الجوازات ) ب(هذا الشخص انه اردني الجنسية وانه حسب احكام الفقرة 

خروج من المملكة والدخول اليها  التي تنص على انه يجوز للوزيرالسماح للرعايا االردنيين الاألردني
بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر في حاالت خاصة على اساس 

 المملكة  هو لالشخاص الذين  إلىوبالتالي فإن حق منح وثائق السفر االضطرارية للدخول ، المعاملة بالمثل
   .األردنيةيحملون الجنسية 

  

 القرار الصادر من وزير  أو القرار الصادر بإبعاد شخص من االردن أنسابقين نالحظ في المثالين ال
 في الدعوى المتمثلة في الطعن األصلي النزاعيشكل ، الداخلية بعدم منح وثيقة سفر اضطرارية لشخص ما

ا اثبت ذلك فإذ، األردنيةفيتمثل بدفع ذلك الشخص بأنه يحمل الجنسية ، اما الدفع الفرعي، في ذلك القرار
   .)34( اإلداريةفإن محكمة العدل العليا تلغي القرار الصادر من السلطة ، الشخص انه اردني الجنسية

  

 في هذا الصدد 82 /147 القضية رقم في بصفتها محكمة العدل العليا األردنيةفقد قضت محكمة التمييز  
 يتخلى عن جنسيته أناجنبية دون  كان المستدعي اردني الجنسية وقد تجنس بجنسية دولة إذا"بأنه 

 حرمانه منها بسبب  تجنسة بالجنسية أو تخليه عنها أو األردنيةفإن امر احتفاظه بالجنسية ، األردنية
 وكالهما تشترطان موافقة 1954لسنة ) 6(من قانون الجنسية رقم ) 18(و ) 17(االخرى  تحكمه المادتان 

واذا لم تتوافر  موافقة مجلس الوزراء على تخلي  ،  فقدانهاأو األردنيةمجلس الوزراء للتخلي عن الجنسية 
ويتحمل كافة ما ترتبه ، فإنه يبقى اردنيا رغم حمله الجنسية االجنبية، األردنيةالمستدعي عن جنسيته 

ومنها حق الحصول على ، ويكون له ما لالردني من حقوق،  من تبعاتاألردني على األردنيةالقوانين 
   .)35("  عمال بالمادة الثالثة من قانون جوازات السفر جواز سفر اردني

  

ن موفقة في هذا القرار حينما استندت  بصفتها محكمة عدل عليا لم تكاألردنية محكمة التمييز إنفي الحقيقة 
) 17(وذلك الن المادة ، 1954لسنة ) 6( رقم األردنيمن قانون الجنسية ) 18(و  ) 17( المادتين إلى

 ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد األردنية يتخلى عن جنسيته أندني من اصل عربي اجازت لكل ار
 وانما تجنس بجنسية دولة اجنبية األردنيةفهو لم يتخلى عن جنسيته ، الحصول على موافقة مجلس الورزاء
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وع فهذا االمر ال يتعلق بالموض) 18( المادة إلىاما استنادها ، األردنية تتخلى عن جنسيته أندون 
لذا كان على محكمة العدل العليا ، ألن هذه المادة تتعلق باسقاط وسحب الجنسية منه كعقوبة، المطروح بتاتا

،  باكثر من جنسيةاألردني يتمتع أن ال يمنع من 1954لسنة ) 6( تبرر قرارها بأن قانون الجنسية رقم أن
  .وبالتالي يحق له الحصول على جواز سفر اردني 

  

فإن  محكمة العدل العليا تقضي بعدم مخالفة القرار احكام ، األردنيةكن من اثبات جنسيته  لم يتمإذاأما 
يتضح من "  بأنه 98 / 518وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة العدل العليا في القضية رقم . )36(القانون 
فر لتتمكن من  أنه يشترط لمنح المستدعية وثيقة س1969لسنة ) 2(من قانون الجوازات رقم ) ب/4(المادة 
ثبت ي المستدعية لم ترفق بطلبها ما أنوحيث ،  تكون المستدعية من الرعايا االردنيينأن االردن إلىالعودة 

كما ثبت من كتاب مدير عام دائرة االحوال المدنية والجوازات الموجه لوزير  الداخلية ، األردنيةجنسيتها 
وعليه ، وال يوجد لها قيد مدني لدى الدائرة، اردني حصلت على جواز سفر إن المستدعية لم يسبق لها إن

  ".فيكون القرار الضمني بعدم منح المستدعية وثيقة سفر واقعا في محله وموافقا للقانون 

  

 محكمة العدل العليا مختصة بالنظر في المنازعة إنيتبين لنا ، )37(من خالل اجتهادات محكمة العدل العليا 
وهذا يأتي ، ت كمسألة فرعية ال مناص من الفصل فيها لحسم الخصومة االصلية اثيرإذاالمتعلقة بالجنسية 

تطبيقا للقواعد العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تقضي بأن قاضي االصل هو 
 لم يعين الجهة القضائية المختصة األردني المشرع أن، ومن ناحية اخرى، قاضي الفرع هذا من ناحية

 لم يعين الجهة القضائية األردني المشرع أن، ومن ناحية اخرى، رها في دعاوى من ناحيةدون غي
 الجهة القضائية المختصة األردنيالنه لو حدد  المشرع ، المختصة دون غيرها في دعاوى الجنسية

صل بدعاوى الجنسية المر قاضي محكمة العدل العليا الخصم برفع المسألة الفرعية امام تلك الجهة ليح
   .)38(على حكم نهائي فيها 

  

ولم يكن من بين الدعاوى التي جعلها ،  محكمة العدل العليا جاء على سبيل الحصرإختصاص أن ال شك
 البند التاسع من إلى انه بالرجوع إال،  محكمة العدل العليا دعاوى الجنسيةإختصاص من األردنيالمشرع 
 محكمة العدل العليا تختص في الطعون أنالمحكمة يتبين لنا من المادة التاسعة من قانون هذه ) أ(الفقرة 

كما انها تختص ،  الصادرة في شأن الجنسية وذلك لعموم النص المذكوراإلداريةالمتعلقة بإلغاء القرارات 
 طرحت امام محكمة العدل العليا إذاايضا بالنظر كما سبق وان بينا في المنازعات المتعلقة بالجنسية 

  . قاضي االصل هو قاضي الفرع أن على اساس كمسألة اولية

،  يتعلق بموضوع الجنسية وما تختص بالفصل فيهالعليا فيماهذا هو الشأن في اختصاصات محكمة العدل 
فما هي الحاالت التي يختص القضاء العادي بالنظر فيها ؟ للوقوف على ذلك نخصص المبحث الثاني من 

 يختص فيها القضاء العادي في النظر في المنازعات المتعلقة هذا البحث وذلك لمعالجة الحاالت التي
  .بالجنسية 
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  المبحث الثاني

  القضاء العادي بمنازعات الجنسية  إختصاص

  

وذلك بعكس ما ،  القضاء المختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالجنسيةاألردنيلم يبين القانون 
ها القانون المدني الفرنسي الذي جعل االختصاص بتلك فعلته كثير من التشريعات المقارنة ومن بين

    القضاء المدني وعلى االخص المحكمة االبتدائية الكليةإلىالمنازعات 

)letribunal de grande instance() 39( والقانون المصري الذي منح مجلس الدولة المصري صالحية 
نون اللبناني الذي جعل االختصاص بمنازعات والقا .)40(النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالجنسية 

 أن عدم تحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات الجنسية ال يعني أن إال .)41(الجنسية للقضاء العدلي 
القضاء العادي محروم من النظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية، بل انه يختص بالنظر في المنازعة 

 ذلك انه يختص في النظر في المنازعة المتعلقة إلىاضف ، صورة مسألة اوليةالمتعلقة بالجنسية التي تتخذ 
 action abstraite, action en( دعوى تقرير الجنسية أوبالجنسية التي تتخذ صورة الدعوى المجردة 

reconnaissance ou en declaration de nationalite ( طبقا لنص المادة)من الدستور ) 102
 باستثناء اإلدارية وغير اإلداريةطي المحاكم النظامية الوالية العامة في نظر المنازعات  التي تعاألردني

  .1992لسنة ) 12( التي استثنيت بموجب قانون محكمة العدل العليا رقم اإلداريةالمنازعات 

  

ث نقسم هذا المبح،  القضاء العادي في االردن في النظر بمنازعات الجنسيةإختصاصوللوقوف على مدى 
 منهما لما يتعلق باختصاص القضاء العادي بمنازعة الجنسية التي تتخذ األول مطلبين ؛ نخصص إلى

 القضاء العادي بمنازعة الجنسية التي تتخذ إختصاصونخصص الثاني لبيان مدى ، صورة مسألة اولية
  .صورة الدعوى االصلية بتقرير الجنسية 

  

  :عات الجنسية التي تتخذ صورة مسألة اولية  القضاء العادي بمنازإختصاص األولالمطلب  

  

كأن يمثل شخص امام ،  الجزائيأو تثار مسألة الجنسية بصورة تبعية امام جهة القضاء المدني أنقد يحدث 
وبالتالي ال ، محكمة الصلح بسبب مخالفته لقانون  االقامة فيدفع هذا الشخص بأنه اردني وليس اجنبيا

 قد يثور نزاع اولي حول جنسية الزوج كأحد االطراف في ، أوشؤون االجانبينطبق عليه قانون االقامة و
 أجلوذلك من ،  يتأكد القاضي من جنسية المدعى عليه الزوجأنلذا فمن الضروري ، دعوى نفقة الزوجة

الدعوى هو قاضي وهل قاضي ، فكيف يتم البت في هذه المسألة، تحديد القانون الواجب التطبيق على النفقة
  ع ؟الدف

  



 17

 اثيرت امامه بصفة تبعية ؛ اي إذا يختص بالنظر في المنازعة المتعلقة بالجنسية األردني القضاء المدني إن
 تكون من ناحية أن ويشترط في المنازعة التي اثيرت بصفة تبعية –مطروحة امامه ، تبعا لدعوى اصلية

 أن على اساس –ى االصلية  يكون الفصل فيها ضروريا للحكم في الدعوأنومن ناحية اخرى ، جدية
وعلى اساس الفقرة ،  لم يعين الجهة القضائية المختصة دون غيرها في دعاوى الجنسيةاألردنيالمشرع 

 رفعت للمحاكم إذا" التي تنص على انه ، من قانون اصول المحاكمات المدنية) 27(الثالثة من المادة 
ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة  دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة األردنية

  " تنظر فيها أنبالدعوى االصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة 

  

 عرضت عليه اثناء النظر في إذا يختص ايضا بالفصل في مسألة الجنسية األردني القاضي الجزائي أنكما 
ية ال تعتبر من المسائل الفرعية التي يلتزم القاضي الجزائي عند الدعوى الجزائية ؛ وذلك ألن مسألة الجنس

اثارتها بأن يوقف الفصل في الدعوى الجزائية ريثما تفصل فيها المحكمة المختصة كمسائل االحوال 
  . تفصل فيها محاكم االحوال الشخصية أنالشخصية التي يجب 

  

 في صيغته المعدلة 1961لسنة ) 9( رقم  من قانون اصول المحاكمات الجزائية334حيث نصت المادة 
تكون لالحكام الصادرة عن محاكم االحوال : "  على ما يلي 2001لسنة ) 16(بموجب القانون رقم 

الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف 
 عرضت مسألة فرعية تتعلق إذاا النص يتبين لنا انه من خالل هذ. "عليها الفصل في الدعوى الجزائية 

فإنه يتوجب على ، باالحوال الشخصية امام القاضي الجزائي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية
 عرضت على إذاوفي فرنسا ،  المحاكم الشرعية للبت فيهاإلىالقاضي الجزائي احالة هذه المسألة الفرعية 

فانه ، يتوقف عليها الفصل في الدعوى االصلية، تعلقة بالجنسية بصفة تبعيةالقاضي الجزائي منازعة م
 يوقف الفصل في الدعوى االصلية لحين البت في المسألة الفرعية من قبل قاضي المحكمة أنيتوجب عليه 

 اثيرت المسألة الفرعية المتعلقة إذا انه إال) Le tribunal de grande instance(االبتدائية الكلية 
 أنفان هذه المحكمة تبت في تلك المسألة على اساس ، )cour d’assises(الجنسية امام محكمة الجنايات ب

   .)42(قاضي االصل هو قاضي الفرع 

  

 دعاوى الجنسية من 1972لسنة ) 47(فقد جعل قانون مجلس الدولة المصري رقم ، أما في مصر
عادي من االختصاص بالنظر في المنازعات وبهذا فقد حرم القضاء ال،  محاكم مجلس الدولةإختصاص

 اثيرت امام القضاء العادي إذااصبحت مسألة الجنسية ، وبناء على ذلك، المتعلقة بالجنسية في كافة صورها
، اإلداري القضاء إلى النزاع المدني احالة الخصوم في هذا أوالجزائي مسألة فرعية يتوجب على القاضي 

 دفعت قضية مرفوعة إذا" من قانون السلطة القضائية التي تنص على انه ) 16(وذلك تطبيقا لنص المادة 
 رات إذا، امام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء اخرى وجب على المحكمة

 الدفع إليه توقفها وتحدد للخصم الموجه إن، ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى
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اغفلت الدفع وحكمت في ، فإن لم تر لزوما لذلك، ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة
 أنواذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة ، موضوع الدعوى

 اولية في المنازعات ذات  اثير موضوع الجنسية كمسألةإذا انه إال .)43("تفصل في الدعوى بحالتها 
حتى يتم البت في مسألة ، فإن المحاكم المصرية ال تلتزم بوقف الفصل في الدعوى، العنصر االجنبي

 قانون إلىبل يكون لها االختصاص بالفصل في تلك المسألة مع الرجوع ، الجنسية من قبل القضاء االجنبي
 رفض القضاء المصري إلى يؤدي أنبغير ذلك من شأنه الن القول ، الدولة االجنبية المدعى االنتماء اليها

لذا يجب عدم تعليق العدالة على مشيئة القضاء ، ويعد بالتالي منكرا للعدالة، الفصل في الدعوى االصلية
   .)44(االجنبي 

  

 اثيرت إذا القضاء العادي يختص بالنظر في المنازعة المتعلقة بالجنسية أن إلىتخلص من كل ما تقدم 
هل القضاء العادي يختص بالدعوى االصلية :  نطرحه هو أن السؤال الذي نود أن إال،  بصفة تبعيةامامه

  .بتقرير الجنسية ؟ وهذا ما سنجيب عليه في المطلب االتي 

  

   القضاء العادي بالدعوى االصلية بتقرير الجنسية إختصاصالمطلب الثاني مدى 

  

ومن المعلوم انه من حيث ، فالجنسية غدت حقا للفرد ، يتمتع كل شخص بجنسية ماأنانه من الطبيعي 
 أووالدعوى التي تحمي الجنسية هي الدعوى االصلية بتقرير الجنسية ، المبدأ لكل حق دعوى تحمية

فما المقصود بهذه الدعوى ؟ وما هي الجهة القضائية التي تختص بالفصل فيها ؟ لالجابة ، الدعوى المجردة
،  يتعلق بالدعوى االصلية بتقرير الجنسيةاألول:  فرعين إلىم هذا المطلب سنقس، على هذين التساؤلين

  .والثاني يخص تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه الدعوى 

  

  :عتراف بها  اإلأو الدعوى االصلية بتقرير الجنسية األولالفرع 

  

 (I’action en reconnaissance ou en declaration de nationalite) 
  

 المادة أن مجلة االحكام العدلية يتبين لنا إلى انه بالرجوع إال،  تعريفا للدعوىاألردنيلم يضع المشرع 
، طلب احد حقه من اخر في حضور القاضي ويقال له المدعي" قد عرفت الدعوى على انها ) 1613(

ة التي خولها القانون وقد عرف جمهور الفقهاء الدعوى بأنها عبارة عن الوسيل" واالخر المدعى عليه 
واذا كانت تعرف الدعوى بشكل عام . )45( حمايته أو القضاء لتقرير حقه إلىصاحب الحق في االلتجاء 

  وما هي خصائصها وعناصرها وشروط قبولها ؟، هكذا فما المقصود بالدعوى االصلية بتقرير الجنسية
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  :تعريف الدعوى االصلية بتقرير الجنسية  :  أوال

  

الذي سوف نحدده ( التي ترفع امام القضاء المختص وى االصلية بتقرير الجنسية بأنها الدعوىتعرف الدع
ويكون موضوعها تقرير ثبوت ،  حول الجنسيةأصليبصورة مستقلة دون الحاجة لوجود نزاع ) الحقا

   .)46( نفيهاأوالجنسية 

  

  :  خصائص الدعوى االصلية بتقرير الجنسية : ثانيا 

  

  :الصلية بتقرير الجنسية بعدة خصائص يمكن اجمالها فيما يلي تتميز الدعوى ا

  

 ترفع أنلذا يجب ،  الدعوى االصلية بتقرير الجنسية هي وسيلة الحماية القضائية للحق في الجنسيةإن •
 يفصل أنكما يجب ، وفقا الجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية

  . وفقا للقانون فيها جهة قضائية محددة

،  اخرأصلي نزاع إلىتتميز الدعوى االصلية بتقرير الجنسية بأنها دعوى مجردة ترفع دون الحاجة  •
 ينفي صفته أو يرفعها المعني ابتداء بقصد الحصول على الحكم الذي يؤكد أنيستطيع ، بمعنى اخر

 .الوطنية 

 حولها في النزاع اتقاء إلىالنها ترمي وذلك ، )47( دعاوى الجنسية ال تقبل التقادم وال السقوط إن •
 .المستقبل 

والدعوى التقريرية هي الدعوى التي ،  الدعاوى االصلية بتقرير الجنسية عبارة عن دعوى تقريريةإن •
وهذا التقرير يجعل منها ايضا ،  مركز قانوني لم ينازع فيهأويكون الغرض منها مجرد تقرير حق 

لحة المحتملة والمصلحة في مثل هذا التقرير يجعل منها ايضا حيث يكفي فيها المص، دعوى وقائية
والمصلحة في مثل هذه الدعاوى تتمثل في مجرد ، حيث يكفي فيها المصلحة المحتملة، دعوى وقائية

وعليه فإن هذه الدعوى ترمي ، ولكن احتمال وقوعه في المستقبل قائم، الوقاية من ضرر لم يقع بعد
 .د يثور مستقبال في شأن الجنسية الوطنية لشخص ما  الوقاية من اي نزاع قإلى

 عدم وجود الصفة أو تقرير وجود إلى كانت ترمي إذا إال الدعوى االصلية بتقرير الجنسية ال تقبل إن •
 .)48(الوطنية للشخص 
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  :عناصر الدعوى االصلية بتقرير الجنسية :  ثالثا 

  

، رير الجنسية تتمثل في اشخاص الدعوى وموضوعها العناصر التي تحدد معالم الدعوى االصلية بتقإن
  .ونبين المقصود بهذه العناصر بإيجاز 

  

 :اشخاص الدعوى االصلية بتقرير الجنسية  •
  

وهما من تكون له ، وهم من يوجه االدعاء باسمهم بناء على ما لهم من صفة بالنسبة للحق المدعى به
 الجنسية أن إعتبارى الجنسية الفرد والدولة على وهم في دعو، ومن توجد الدعوى في مواجهته، الدعوى

  .عبارة عن رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة 

  

 :موضوع الدعوى االصلية بتقرير الجنسية  •
  

وموضوع الدعوى االصلية بتقرير الجنسية هو تقرير ثبوت ، وهو ما يطلبه المدعي من القضاء في دعواه
 عدم وجود الجنسية أووعليه ال يكون موضوعها تقرير وجود ، للفرد عدم ثبوت الجنسية الوطنية أو

 عدم ثبوت الجنسية االجنبية للفرد ال تقبل على أوالن الدعوى التي يكون موضوعها ثبوت ، االجنبية للفرد
فصاحب االختصاص هو ،  عدم ثبوت الجنسية االجنبيةأو محاكمنا ال تختص في تقرير ثبوت أناساس 

  .ولة االجنبية محاكم تلك الد

  

  :شروط قبول الدعوى االصلية بتقرير الجنسية : رابعا 

  

وبالتالي فال ، فالمصلحة هي مناط الدعوى،  الشرط الوحيد لقبول الدعوى بشكل عام هو شرط المصلحةإن
  .ال بد من توافر شرط المصلحة، حتى تقبل الدعوى االصلية بتقرير الجنسية، وعليه، دعوى بغير مصلحة

 عدم قبول هذه إلى 1945هب جانب من الفقه الفرنسي قبل صدور قانون الجنسية الفرنسي لسنة لقد ذ
 تكون هذه الجنسية محل أن المطالبة القضائية المتعلقة باالعتراف بالجنسية دون أنعلى اساس ، الدعوى

 قاضيا مهمته ال،  حول الجنسية يجعل من القاضي مفتياالنزاع غياب أنكما ، نزاع ينقصه شرط المصلحة
 قبول إلىوفي المقابل ذهب جانب اخر من الفقه الفرنسي . )49(الفصل في المنازعات بحكم ملزم االساسية 
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 يكفي إلقامة هذه إذ، هذه الدعوى على اساس انها دعوى وقائية يلجأ اليها الفرد ليتوقى الضرر قبل وقوعه
 إذا يطلب من القضاء تحديد ما أن يستطيع الفرد التي بموجبها) interet moral(الدعوى المصلحة االدبية 

 عدم قبول الدعوى االصلية بتقرير الجنسية أو حول قبول الفقهي هذا االختالف إن ؟ )50( الأمكان فرنسيا 
 أنحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين على ، سرعان ما تالشى بتدخل المشرع الفرنسي

  ". عدم تمتعه بها أورفع دعوى يكون موضوعها الحكم بتمتعه بالجنسية الفرنسية  يأنكل فرد يستطيع " 

  

 إن إال،  نصا يقضي بقبول الدعوى االصلية بتقرير الجنسيةاألردنيفلم يتضمن التشريع ، أما في االردن
 لمصلحة توافر شرط اإذاوانما نعتقد امكانية قبولها ، عدم النص على تلك الدعوى ال يعني انكار وجودها

 جديرة بإعتبار الشرط الالزم لقيام الدعوى األصلية بتقرير الجنسية، في الحقيقة حتى تكون المصلحة
  :وصاف هي وهذه األ، وصاف تتوافر فيها عدة أنأ ال بد من عتبارباإل

  . تكون مصلحة قانونية إن .1

 . تكون شخصية ومباشرة أن .2

 . تكون قائمة وحالة إن .3
  

 نقف على أنمن هنا ال بد ، في المصلحة فإنها تكون مبررة لقبول الدعوىفإذا تحققت هذه االوصاف 
  .اوصاف المصلحة المبررة لقبول الدعوى نقدر مدة تحققها في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية 

  

 .تكون المصلحة قانونية  أن -
  

لمادة الثالثة من قانون  من ااألولىوقد نصت الفقرة ، المصلحة القانونية هي المصلحة التي يقدرها القانون
 دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها أوال يقبل اي طلب " اصول المحاكمات المدنية على انه 

حيث انها تستند ،  المصلحة في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية هي مصلحة قانونيةأنال شك " القانون 
 المصلحة التي يقرها القانون إن. )51( بقانون إالال تحدد فالجنسية ،  الحق في الجنسية الذي يقره القانونإلى

وهذه االخيرة متوفرة في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية التي تتمثل ، وقد تكون معنوية، قد تكون مادية
  . يقر له بمركز الوطني أنبطلب الفرد من القضاء 

  

 .المصلحة شخصية ومباشرة   تكونأن -
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 الدولة أو من صاحب الحق إالفالدعوى االصلية بتقرير الجنسية ال تقبل ، وهذا ما يسمى بشرط الصفة
  . الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة أن إعتبارعلى 

 
 . تكون المصلحة قائمة وحالة أن -

ع فال يشترط حتى يستطي،  المركز القانونيأو وقع فعال االعتداء على الحق إذاتكون المصلحة قائمة وحالة 
وانما يكفي لقبول الدعوى االصلية ، قيام منازعة بشأن الجنسية، الفرد رفع الدعوى االصلية بتقرير الجنسية

 هذه الدعوى تعتبر من الدعاوي الوقائية التي يكفي أنوالسبب في ذلك ، بتقرير الجنسية المصلحة المحتملة
 كان إذاتكمن في ما األولى،  الحالة :وتنحصر الدعاوى الوقائية في حالتين ، فيها المصلحة المحتملة

 كان الهدف من إذااما الحالة الثانية فتكمن في ما ، الغرض من الطلب االحتياط هو لدفع ضرر محدق
 من المالحظ انه من ابرز تطبيقات الحالة إن،  فيهالنزاعاالستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند الطلب 
 أنوال شك ،  الدعوى التقريرية–تياط لدفع ضرر محدق  التي يكون الغرض من الطلب االح– األولى

 عدم ثبوت أوالدعوى االصلية بتقرير الجنسية هي دعوى تقريرية يكون الغرض منها مجرد ثبوت 
  .وال يشترط لرفعها قيام نزاع حول الجنسية ، الجنسية الوطنية للفرد

  

ررة لقبول الدعوى االصلية بتقرير  انه في ضوء توافر اوصاف المصلحة المبإلىخلص من كل ما تقدم ن
ويترتب على ذلك ضرورة تحديد الجهة ، الجنسية السابق ذكرها ال يوجد ما يمنع من قبول هذه الدعوى

  .المختصة بالفصل فيها 

  

  .الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية الفرع الثاني 

  

 قد اغفل النص على حكم تشريعي في شأن الدعوى االصلية بتقرير ياألردن المشرع أن بينا أنلقد سبق 
 جهة قضائية معينة إختصاص لهذه الدعوى ال يعني بتاتا عدم األردنيالجنسية لكن عدم تنظيم المشرع 

 القضاء إلى االعتداء على حق الفرد في االلتجاء إلى يؤدي أنللبت فيها ؛ الن القول بغير ذلك من شأنه 
 الجهة القضائية المختصة في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية إن، األردنيةعتراف له بالجنسية  االأجلمن 

  :هي جهة القضاء العادي لالسباب التالية 

  

 اختصاصات محكمة العدل العليا قد حددت في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم إن .1
وعليه لو اراد المشرع جعل الدعوى ، سبيل الحصروقد جاء هذا التحديد على ، 1992لسنة ) 12(

،  محكمة العدل العليا لفعل ذلك كما فعل المشرع المصريإختصاصاالصلية بتقرير الجنسية من 
   محاكم مجلس الدولة المصريإختصاصحيث جعل دعاوى الجنسية من 
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 يجب حماية هذا لذلك،  حق الفرد في الجنسية من الحقوق التي يكون القانون مصدرها المباشرإن .2
 الدعاوى أنوال شك ، الحق عن طريق دعوى شخصية كسائر الدعاوى التي تحمي الحقوق

 موقف إلى نشير أن انه في هذا الصدد يحب إال،  القضاء العاديإختصاصالشخصية هي من 
 الخاص بمجلس الدولة 1972لسنة ) 47( المصري قبل صدور قانون رقم اإلداريالقضاء 

،  الطريق الوحيد للفردأن الذي يرى – يطرح في االردن االن إن من الممكن  والذي–المصري 
هو التقدم بطلب للحصول على وثيقة االعتراف بالجنسية من الجهة ،  اراد تقرير صفته الوطنيةإذا

 إلىفمن حقه اللجوء ،  امتنعت عن اجابته، أوفإذا رفضت هذه الجهة الجهة الطلب، المختصة
  .)52( الغاء هذا القرار أجل  مناإلداريالقضاء 

  

 يجعل من الجنسية حقا من الحقوق أن هذا السبيل لوحده من شأنه أنوقد انتقد هذا التوجه بحجة 
 شهادات الجنسية ما أنونحن نعلم ،  افرغت في وثيقة رسميةإذا إالالشكلية التي ال تثبت لصاحبها 

الحق في الجنسية وال تنشئ للشخص مركزا فهي ال تخلق ،  وسيلة من وسائل اثبات الجنسيةإالهي 
فال بد من حماية الحق في الجنسية عن ، وحتى يتحقق االحترام الكامل للفرد في جنسيته، جديدا

 كان هناك قرار من الجهة إذابغض النظر عما ، )54(طريق دعوى ترفع امام القضاء العادي 
 التجنس ؛ أول على شهادة الجنسية  برفض الطلب المقدم من ذوي الشأن للحصوأوالمختصة بمنح 

 بعد طلب الحصول إال الفرد اليملك مخاصمة الدولة بخصوص جنسيته أنوذلك النه من المؤسف 
 فوات المدة القانونية دون ، أومن الجهة المختصة ورفض الطلب التجنس أوعلى شهادة الجنسية 

 الصادر اإلداريلطعن في القرار  ذلك انه عندما يفوت الفرد مواعيد اإلىاضف ، الموافقة عليها
 تقرير صفته أجل القضاء العادي من إلى يلجأ أنفهل هذا يعني انه ال يستطيع ، بشأن الجنسية
 القضاء العادي يختص بالنظر في الدعوى االصلية أن إلى ارساء العدالة نتوصل أجلالوطنية ؟ من 
   .)54( ال أملجنسية سواء كان هناك قرار اداري صادرا بشأن ا، بتقرير الجنسية

  

 له حق منح أن القضاء العادي عندما ينظر في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية ال يعني إن .3
 اعالن إال السلطة التنفيذية وال يعود للمحاكم العادية إلى ؛ الن هذا الحق يعود األردنيةالجنسية 

 القضاء مثال ال يمكنه أن إذ، ه اردنيا متوافره بحكم القانونإعتبارجنسية شخص تكون شروط 
 رفض مجلس الوزراء منحه شهادة التجنس ؛ وذلك تطبيقا إذا الشخص االجنبي اردنيا إعتبار

ال " والذي جاء فيه انه ، 1980لسنة ) 17(للقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 
 : ن التالية مجتمعة  توافرت بحقه االركاإذا إاليعتبر الشجص االجنبي اردنيا بالتجنس 

  .صدور قرار من مجلس الوزراء بمنحه شهادة التجنس بناء على طلبه  .1

من المادة الثانية من نظام رسوم الجنسية رقم ) 13(م المنصوص عليه في البند دفع الرس .2
 .1976لسنة ) 70(
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 ".ه على النموذج المقرر  من ينيب، أوصدور شهادة خطية بذلك موقعة من وزير الداخلية .3
  

 القضاء العادي يجعل الفرد في حل من قيود المدة وغيرها من القيود التي تحد من إلى اللجوء إن .4
 . محكمة العدل العليا إختصاص

 المحاكم أن تنص على 2001لسنة ) 17( المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم إن .5
اء على جميع االشخاص في جميع المواد  الهاشمية تمارس حق القضاألردنيةالنظامية في المملكة 

 محاكم خاصة أو محاكم دينية إلىالمدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء 
 الدعوى االصلية بتقرير الجنسية لم ينظمها المشرع إنفي الحقيقة ، بموجب احكام اي قانون اخر

 المشرع لم  يجعل أنختصة بالنظر فيها ؛ أي  ولم يحدد تبعا لذلك الجهة القضائية الماألردني
لذا ينعقد االختصاص حسب  ، االختصاص في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية لمحكمة خاصة

فما هي اذن . نص المادة السابقة بالفصل في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية للمحاكم النظامية
 المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى ؟

  

 هذه أنة المختصة بالنظر في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية هي محكمة البداية بحجة  المحكمإن
المحكمة لها صالحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية التي لم تفوض صالحية القضاء فيها 

اما محكمة البداية المختصة مكانيا بالنظر في الدعوى االصلية بتقرير الجنسية ، الي محكمة اخرى
  :  تحديدهافيمكن

من قانون اصول المحاكمات ) 36( والثانية من المادة األولىالفقرتين  إلى من خالل الرجوع أوال
  :المدنية اللتان تنصان على ما يلي 

  

 المنقولة يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أوفي دعاوى الحقوق الشخصية  .4
  .موطن المدعى عليه 

طن في االردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان اقامته  لم يكن للمدعى عليه موإذا .5
 ".المؤقت 

  

من قانون اصول المحاكمات المدنية التي  ) 47(  نص المادة إلىمن خالل الرجوع :  وثانيا 
   :ما يلي  تنص على

 لم يكن للمدعى عليه موطن وال سكن في االردن ولم يتيسر تعين المحكمة المختصة إذا"
 أوام المتقدمة يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى بمقتضى االحك

 ".الردن كان االختصاص لمحكمة عمانمحل عمله فإن لم يكن له منوطن وال محل عمل في ا



 25

وهو في الغالب الشخص ،  محكمة البداية التابع لها موطن المدعى عليهأنيتبين لنا مما تقدم 
هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى االصلية بتقرير تكون ، المنازع في جنسيته

فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في االردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان ، الجنسية
 موطن وال مكان اقامة مؤقت في االردن فإن للمدعى عليه لم يكن إذااما ، اقامته المؤقت

   .)55(عمان مقر الحكومة  إعتبارب، االختصاص ينعقد لمحكمة بداية عمان

  الخاتمة 

  

 انه تبين إال،  لم يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجنسيةاألردني المشرع إن
 تتعدد إذ،  دعاوى الجنسية ال يفصل فيها من قبل جهة قضائية معينةأن عدم النص على ذلك ال يعني إنلنا 

 بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية باختالف الصور التي تتمثل فيها الجهات القضائية التي تختص
تتعلق بالطعن األولى، الصورة :  تتمثل في ثالث صور أنفالمنازعات المتعلقة بالجنسية يمكن ، المنازعة

 إذ،  محكمة العدل العلياإختصاص الصادر بشأن الجنسية وهذا االمر ال شك في انه من اإلداريفي القرار 
 ينص 1992لسنة ) 12(من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم ) أ( البند التاسع من الفقرة إن

الدعاوى التي يقدمها االفراد والهيئات بإلغاء القرارات "  محكمة العدل العليا تختص بالنظر في أنعلى 
، من خالل هذا النص. اإلدارية القرارات كما انها تختص ايضا في طلبات التعويض عن. " النهائيةاإلدارية

 اتخذت صورة الطعن في إذا محكمة العدل العليا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية أننرى 
 الصادر بشان الجنسية وذلك الختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في الدعاوى التي اإلداريالقرار 

  . المتعلقة بأعمال السيادة اإلداريةالقرارات  باستثناء اإلدارية القرارات يقدمها االفراد والهيئات بالغاء جميع

  

فتتمثل في المنازعة التي تثار بصفة تبعية لدعوى ، اما بالنسبة للصورة الثانية للمنازعة المتعلقة بالجنسية
 هذه وبخصوص،  القضاء العادي بشقيه الجزائي والمدني، أو محكمة العدل العلياإختصاصاصلية من 

 لجهة قضائية معينة تكون مهمتها األردني نتيجة مفادها بأن عدم تحديد المشرع إلىالصورة فقد توصلنا 
 القواعد العامة  في قانون اصول إلىيتعين إزاءه الرجوع ، الفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية

  .الدعوى هو قاضي الدفع  قاضي ، أوالمحاكمات المدنية التي تقضى بأن قاضي االصل هو قاضي الفرع

  

 اعالن أوفإنها تتمثل بالدعوى االصلية بتقرير ، وفيما يتعلق بالصورة االخيرة للمنازعة المتعلقة بالجنسية
 األردني المشرع إنفي الواقع ،  نزاع حول الجنسيةإلى الدعوى المجردة التي ترفع دون حاجة أوالجنسية 

المصلحة المحتملة التي ،  الدعوى ؛ والمقصود بالمصلحة هنامتحقق في هذه، بشكل عاملم ينظم الدعوى 
وفي مجال الجنسية . ولكن احتمال وقوعه قائم في المستقبل، تتمثل في مجرد الوقاية من ضرر لم يقع بعد

وذلك لمنع اي نزاع يدور ،  عدم ثبوت صفته الوطنيةأويكون لرافع الدعوى مصلحة محتملة في ثبوت 
ولم يحدد الجهة القضائية المختصة ،  المشرع لم ينظم هذه الدعوىأنوبما ، قبلحول جنسيته في المست
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 محكمة إختصاص على األردنية المحاكم النظامية إختصاصلهذا قمنا في هذا البحث بترجيح ، بالفصل فيها
  : وذلك على أساسين، العدل العليا

 أنمحاكم النظامية التي تنص على  مبني على نص المادة الثانية من قانون تشكيل ال:األولاألساس  
المحاكم النظامية في االردن تمارس حق القضاء على جميع االشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية 

 لم األردني المشرع أنوبما ،  خاصةأو محاكم دينية إلىباستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء 
فإن المحاكم النظامية تكون هي ،  خاصةأوم دينية  محاكإلىيفوض حق القضاء في دعاوى الجنسية 

  . لها الوالية العامةأن إعتبارالمختصة بالفصل في هذه الدعوى وعلى االخص محكمة البداية على 

  

 اختصاصات محكمة العدل العليا وردت على سبيل الحصر ولم يكن من بينها أنفيتمثل في :  الثانياألساس
  .دعاوي الجنسية 

  

 يوحد الجهات القضائية المختصة بالنظر في المنازعات أن األردنيذا البحث نأمل من المشرع وفي نهاية ه
وبوجه الخصوص من ،  القضاء العاديإختصاصبحيث يجعل دعاوى الجنسية من ، المتعلقة بالجنسية

 الجنسية عنصر من عناصر حالة الشخص التي تؤثر في حياته أن إعتبارعلى ،  محكمة البدايةإختصاص
كما نتمنى ، كسائر الدعاوى التي تحمي الحقوق الشخصية، وهذا العنصر يجب حمايته بدعوى، القانونية

 بحيث يتولى تمثيل الحكومة امام،  المحامي العام المدنيإختصاص يوسع من أن األردنيعلى المشرع 
  .القضاء المدني في دعاوى الجنسية

 قصرت 2001لسنة ) 17(تشكيل المحاكم النظامية رقم من قانون ) 16(من المادة ) ب(علما بأن الفقرة 
تمثيل المحامي العام المدني ومساعده للحكومة امام القضاء المدني في الدعاوى الحقوقية المتعلقة فقط 

 على القضاء الجزائي بصفة تبعية ، أو عرضت مسألة الجنسية على محكمة العدل العلياإذاوعليه . بالخزينة
 القاضي أوفإنه يتوجب على قاضي محكمة العدل العليا ،  من اختصاصهأوصاصها لدعوى اصلية من اخت

 محكمة البداية للحصول على حكم إلى يوقف الفصل في الدعوى االصلية وان يحيل الخصوم أنالجزائي 
فإذا اهمل الشخص ، خالل مدة يعينها المشرع،  حولها جديا وذلكالنزاع كان إذانهائي في مسألة الجنسية 

 النزاع يفصل في األصلي النزاعفإن القاضي الذي ينظر ، منازع في جنسيته في رفع هذه الدعوىال
 محكمة العدل العليا ال تمارس حق الرقابة أن هذا االقتراح ال يعني أن ذلك إلى نضيف أنويجب ، التبعي

 ال عالقة له بما نحن  حقها الثابت هذاإنبل ،  الصادرة بشأن الجنسيةاإلداريةعلى سالمة وصحة القرارات 
  .بصدده
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انظر الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ،  هو عيب اساءة استعمال السلطةاإلداريالقرار 
 . وما بعدها59ص ، الجامعيدار الفكر ، 2001، اإلداريلغاء القرار ب إلاالنحراف بالسلطة كسب

 ؛ عدل عليا، قرار رقم 2243ص ، 1997، مجلة نقابة المحامين، 16/96قرار رقم ، عدل عليا .31
 .2246ص ، 1997،  مجلة نقابة المحامين91/96

قرار رقم ، وعدل عليا، 710ص ، 1994، مجلة نقابة المحامين، 4/49قرار رقم ، عدل عليا .32
مجلة نقابة ، 9/96قرار رقم ،  ؛ عدل عليا393ص ، 1992، مجله نقابة المحامين، 225/91

 2230ص ، 1997المحامين 

ال يجوز  ابعاد اردني عن "  على انه األردني من المادة التاسعة من الدستور األولىتنص الفقرة  .33
 ".ديار المملكة 

في هذا القرار قضت ، 567ص ، 1999، مجلة نقابة المحامين، 2/98قرار رقم ، عدل عليا .34
 بالخروج من االردن األردنيةيجوز لوزير  الداخلية السماح للرعاية :" مة العدل العليا ما يلي محك

والدخول  اليها بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر  في 
 من قانون جوازات السفر رقم) ب/4(وذلك وفقا للمادة ، حاالت خاصة على اساس العاملة بالمثل

 المستدعي اردني الجنسية وانه قد حصل على جواز سفر أنوحيث ، وعليه، 1969لسنة ) 2(
 من مكتب جوازات نابلس وبقي في الخدمة حتى فراره منها عام 28/3/1965اردني دائم بتاريخ 

، األردنيةوحيث لم يثبت انه تخلى عن جنسيته ،  سوريا وإقامته بها منذ ذلك التاريخإلى 1967
قانون جوازات السفر لم يعلق منح وثيقة السفر على موافقة اية جهة امنية بالنسبة  أنوبما 

لالردنيين فبالتالي يكون القرار الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن عدم الموافقة على اعطاء 
 ". االردن حقيقيا بااللغاء إلىالمستدعي وثيقة سفر اضطرارية للعودة بها 

 1085ص ، 1983، مجلة نقابة المحامين، 82  /147قرار رقم ، عدل عليا .35

 .وما بعدها ، 129ص ، 2001، مجلة نقابة المحامين، 39/2000قرار رقم ، عدل عليا .36
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 من هذا 36 و 35المرقمين ب انظر قراري محكمة العدل العليا المذكورين في الهامشين  .37
 .البحث

زعات المتعلقة بالجنسية  القضاء المدني في فرنسا هو المختص في النظر  في المناإنإال  .38
 ال ينظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية بل اإلداري القضاء أن هذا ال يعني إذا إال، الفرنسية
 ، أو خصوصا تلك المتعلقة بمراسيم التجنيساإلدارية على سالمة القرارات في الرقابةيختص 

وتأكيدا على حقه في ،  الفرنسيةبمراسيم فقدان الجنسية  ، أوبمراسيم  استرداد الجنسية الفرنسية
 204761فقد جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم ، اإلداريةالرقابة على سالمة القرارات 

 كل  قرار برفض طلب  استرداد الجنسية الفرنسية أن: "  ما يلي 24/12/2001الصادر بتاريخ 
لقانون  المدني الفرنسي والمادة  من ا27 يكون مبسببا وذلك تطبيقا لنص المادة أن التجنس يجب أو

لمزيد من التفصيل حول .  "اإلدارية الخاص بتسبيب القرارات 11/7/1979الخامسة من قانون 
 : انظر العنوان االلكتروني التالي ، هذا القرار

http: // www.jurisactu actualites/jurisprudence.html.com 
  

فإنة ينبغي على هذا ، عية منازعة تتعلق بالجنسية عرضت على القاضي الفرنسي بصفة تبإذااما 
 يطلب من الخصم المعني باالمر رفع المسألة أنوعليه ،  يوقف الفصل في الدعوى االصليةأنالقاضي 

وعلى ضوء هذا الحكم يتحدد موقفه من المسألة . امام القضاء المدني ليحصل على حكم نهائي
 حولها النزاع كان إذا إال القضاء المدني ال يكون لها محل  لىإ إحالة المسألة الفرعية أن إال، االصلية
 (nouveau code de procedureتقنين الجديد لالجراءات المدنية من ال1042انظر المادة . جديا

civile(  

  :انظر ايضا 

Holleaux, Jacques Foyer, Geraud de Geouffre de la pradelle, droit international 
prive, masson, 1987, no 117, p.62                                           

 
 . من القانون المدني الفرنسي 29/1 و 29انظر المادة  .39

وبالنسبة للفقه انظر . 1972 لسنة 47انظر المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم  .40
ص ، منشاة المعارف باالسكندرية ،1996، اإلداريالدكتور عبد الغني بسيوني عبد اهللا القضاء 

 الجنسية ومركز األولالجزء ، القانون الدولي الخاص، والدكتور احمد قسمت الجداوي، 30
 .308ص ، 344فقة ، دار النهضة العربية، 1979، االجانب

ط ، الوسيط في احكام الجنسية اللبنانية، الدكتورعكاشة محمد عبد العال، انظر بهذا الخصوص .41
 . وما بعدها 787ص ، لبنان، بيروت، شورات الحلبي الحقوقيةمن، 2001، 1
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 من القانون الجديد لالجراءات 1038والمادة ،  من القانون المدني  الفرنسي29انظر  المادة (  .42
 :وانظر  كذلك ) المدنية 

Courbe Patrick, le nouveau droit de la nationalite, connaissance du droit, Dolloz, 
1994, p. 114.                                                                                    

، شرح قانون االجراءات الجنائية،  في مؤلف الدكتور محمود نجيب حسنيإليههذا النص مشار  .43
 .394ص ، 436فقرة ، 1988ط ، دار النهضة العربية

دار النهضة ، 1993، 1ط ، في شرح نظام الجنسيةالمبسوط ، الدكتور احمد عبد الكريم سالمة .44
 .883ص ، العربية

، 1ط ،  علم القانونإلىالمدخل ، والدكتور جورج حزبون، انظر الدكتور عباس الصراف .45
 .209ص ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001، االصدار الخامس

منشأة المعارف ، 1ط ، ية ومركز االجانبالموجز في الجنس، الدكتور شمس الدين الوكيل .46
اصول ،  ؛ انظر ايضا الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض229ص ، 103فقرة ، 1964باالسكندرية 

، 368فقرة ، دار النهضة العربية، 1995، الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن
، 1988، القانون الدولي الخاصمبادئ ،  الجداويقسمتوانظر ايضا الدكتور احمد ، 405ص 
 .501ص ، 541فقرة 

47. Batiffol et Lagarde, traite de droit international prive, Tome I, 8e edition L. 
GH.D.J., 1993 J p. 234. 

 عدم وجود الصفة االجنبية أوفي فرنسا ال تقبل الدعوى التي يكون موضوعها تقرير وجود  .48
 :انظر ، للشخص بهذا الخصوص

Batiffol ET lagarde, deja cite, p. 234, Note bas de page no 4.                     
49. Voir, Loussouarn ET Bourel, droit international prive, 4e edition, précis Dalloz, 
1993, p.619. 
50. Batiffol et lagarde Traite , deja cite , p.234 

  .ألردنياانظر المادة الخامسة من الدستور  .51

، الجنسية المصرية، انظر الدكتور هشام صادق،  المصرياإلداريموقف القضاء  بخصوص .52
 .318 ص 2001

منشأة ، 1964، 1ط ، الموجز في الجنسية ومركز االجانب، الدكتور شمس الدين الوكيل .53
 .255ص ، المعارف باالسكندرية
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الكتاب الثاني في ، األردني الخاص القانون الدولي، انظر في هذا االتجاه الدكتور غالب الداودي .54
 القضاء العادي أناما الدكتور جابر الراوي فيرى ، 1994، 1ط ) دراسة مقارنة ( الجنسية 

 اثيرت امامه بصفة اصلية بشرط عدم إذايختص بالنظر في المنازعة المتعلقة بالجنسية االصلية 
 االمتناع عن أو األردنيةشهادة الجنسية بإعطاء ) وزير الداخلية ( وجود قرار من السلطة التنفيذية 

الدكتور جابر الراوي شرح احكام قانون الجنسية وفقا الخر التعديالت دراسة ،  برفضهاأواعطائها 
 .170ص ، دار وائل للنشر، 2000، 1ط ، مقارنة

 " من 1039هذا الحل أخذت به المادة  .55

(ouveau code de procedure civile francais) , cet article dispose que (Le tribunal 
de grande instance territorialement competents est celui demeure la personne 
don’t la nationalite est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en france , 
le Tribunal de grande instance de Paris) 
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