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  االختصاص القضائي بدعاوي اجلنسية
 جامعة مصراتة  - كلية القانون -التدريس عضو ىيئة  - د.دمحم جنيب امحد الكبيت

 
 املقدمة

بُت سائر دول العامل ، فهي  لألفرادتعترب فكرة اجلنسية االساس الذي يتم من خاللو التوزيع القانوين 
متالزمة مع ظهور فكرة الدولة ، ففكرة اجلنسية ركن الشعب يف الدولة  دحدالوسيلة اليت مبقتضاىا يت
 أحد أركاهنا االساسية .كوهنا حتدد   بسيادة الدولة وقواعدىا شديدة الصلة

فاجلنسية تتعلق مبركز الفرد على الصعيد الدويل ويتحدد مبوجبها االنتماء السياسي والقانوين  
كما أن اجلنسية ذلا أعلية للفرد داخل الدولة ذاهتا ، فتمتع الفرد   عينة ،واالجتماعي للفرد جتاه دولة م

من  غلعلو يكتسب حقوق ومزااي مقصورة على من ػلمل جنسية ىذه الدولة دون غَته  دولةجبنسية ال
م . وتنظاالفراد  ، كاحلقوق السياسية ، وشغل الوظائف العامة ، واالقامة الدائمة داخل اقليم الدولة  

يف العامل  ، ولذلك تتعدد اجلنسيات (2)االحكام اخلاصة ابجلنسية بقوانُت خاصة حتكم ىذا الشأنالدول 
، ففكرة اجلنسية تعد اثرا من آاثر تعدد الدول اليت يتكون  الدويل تعدد الدول اليت يتكون منها اجملتمع ب

الدول يف  قانونياً اال منذ تكون نتظم الدويل ، ومل يظهر تناول اجلنسية واالعتناء اها بوععها حداثادلمنها 
ضلو معاجلتها من الوجهة القانونية اال ح الدول نجتابتداء من القرن السادس عشر ، ومل العصر احلديث 

ذلك التاريخ أبعلية ابلغة يف كتاابت  نذحظت فكرة اجلنسية ماعتبارا من القرن الثامن عشر ، حيث 
وآلية  تنظم كسب اجلنسية وفقدىا يف االنظمة القانونية للدول، وظهور التشريعات اليت الفقو القانوين 

 يؤدي اىل حدوث نزاعات بُت االفراد ودوذلم بشأن اجلنسية ومسائلها ادلتعددة . تطبيقها ، وىو ما قد 
منازعاهتا وكيفية رفع الدعوى ومنازعات اجلنسية اهذا ادلعٌت يقتضي حتديد اجلهة القضائية ادلختصة بنظر 

 بشكل عام والنظام القضائي اللييب بشكل خاص . وحتريكها
طلصص اخلطة البحثية االحاطة بفكرة اجلنسية ومضموهنا واالختصاص القضائي مبنازعاهتا ، ألجل 
 -التالية :
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 املطلب االول : مفهوم اجلنسية وطبيعتها القانونية .
 الفرع االول : مفهوم اجلنسية                    
 الفرع الثاين : الطبيعة القانونية للجنسية                    

 احكامو يةجاجلنسية وحاملطلب الثاين : االختصاص القضائي مبنازعات 
 مبنازعات اجلنسيةالفرع االول : االختصاص القضائي                  
 نازعات اجلنسيةملالفرع الثاين : حجية االحكام                 

 االول املطلب
 مفهوم اجلنسية وطبيعتها القانونية

منحها  القانون كذلك يف اساس ءاللغة وفقهاتعددت ادلفاىيم والتعريفات للجنسية لدى علماء 
 ". نوعح ذلك يف الفرعُت التاليُتوطبيعتها القانونية 

يف الشريعة والقانون  نتناول حتديد مفهوم اجلنسية لغة واصطالحاً -اجلنسية : فهومم -الفرع االول :
 -يف التايل:

يشتق لفظ اجلنسية يف اللغة العربية من كلمة جنس وىو الضرب أو النوع -: مفهوم اجلنسية لغة-1
انسة والتجنيس وتقول جنسو جبنسية بلد ما اىل منحو او اعطاىا ء ، ومجعو اجناس ومنو اجملمن كل شي

 نس تفيد انتماء الفرد لشعب ما .ىية اجلا حالة لو ، فاجلنسية حالة أو مالو وجعله
 مشتق من كلمة وىو لفظ  "NatioNalte"اما يف اللغة االصلليزية يطلق على اجلنسية لفظ 

Nation""  وتعٍت االمة ، ويف اللغة الفرنسية يعرب على اجلنسية بلفظ  " NatioNalte " ٌت مبع
وعلى الرغم  .(3)حدون من جنس واحد ادلت" اليت تعٍت  " Natoى الالتينيةمن الكلمة  ادلأخوذةاالمة 
اشتقاق لفظ اجلنسية يف اللغتُت االصلليزية والفرنسية من مصطلح االمة ، وإن الصفة منها تعٍت من 

"National"  اال أنو جرى العرف على استعماذلا اصطالحًا ابجلنسية يف ىذين أي منتسب اىل أمة
 .(4)اىل دولة وليس االنتماء اىل أمة  اللفظُت مبعٌت االنتماء

يستعمل فقهاء الشريعة االسالمية لفظ اجلنسية لداللة على ىذا : مل مفهوم اجلنسية اصطالحاً  -2
فاأللفاظ  دائمًا مبعرفة مضموهنا فاذا ابن ذلك يغٌت عن اللفظ ادلستعمل ، قادلعٌت ، فالفكرة تتحق

فاذا فهم ادلعٌت فال مشاحة يف  لفاظ وادلباين ة ابدلعاين وليس االفالعرب  ف اىل ابرازىا ،ذقوالب للمعاين وهت
وإن اخفق الباحثون يف الوصول االلفاظ ، فهي ختتلف عرب الزمان وادلكان وتبقى احلقيقة وادلضمون 
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معانيها ، وىو ما ينطبق على معٌت اجلنسية لدى الفقهاء ادلسلمُت ، فالشريعة اليها أو غابت عن القراء 
االسالمية قررت تبعية لدولتها حتت مسمى دار االسالم ، وما يطلق عليو حديثا دار االجابة ، وىذه 

الفقهاء مصطلح وإن استعمل ىؤالء – عوةددار ال –دار احلرب أو العهد التبعية دتيزىم عن االفراد يف 
 .(5)دولة االسالمية تبعية االفراد  لل ة الذي يعٍتيعو ر ال

ويرى جانب من الفقو ان رابطة اجلنسية اليت دتنح للفرد يف الدولة االسالمية ال دتنح على اساس اعتناقو 
فيمن للعقيدة االسالمية ، اظلا على اساس انو شخص قانوين توافرت فيو شروط الشريعة االسالمية 

 .  (6)عوية "اجلنسية" ر طة اليكون طرفا يف راب
ض من ىذا ـــوبعاالسالم  السالمية واعتناق عقيدةا ت يرى جانب آخر يربط بُت اجلنسيةالوقويف ذات 
  .(7)ي دون اجلانب الدنيوي ــر ىذه الرابطة على اجلانب الروحـــــاالجتاه قص

اىل اجتاىات عديدة يف حتديد مفهوم اجلنسية ، وؽلكن حصرىا يف ثالثة  فقد تفرقوااما فقهاء القانون 
اجتاىات رئيسية ، االول اعتبارىا رابطة اجتماعية والثاين سياسية واالخَت قانونية ، نبُت مضمون ىذه 

 -االجتاىات حسب االيت :
كرتُت متالزمتُت ، حيث ويعرف ابالجتاه االجتماعي ويربط بُت اجلنسية واالمة وجعلها فاالجتاه االول: 

مة معينة ، ويتزعم إلعرف اجلنسية أبهنا " عالقة الشخص أبمة معينة " فهي وصف يفيد انتماء فرد 
   .Weiss" (8)ىذا االجتاه الفقيو الفرنسي "ويز 

، فالدولة قد هما نوالذي يالحظ على ىذا االجتاه أبنو ؼللط بُت فكرة االمة والدولة وصلة اجلنسية بي
، فاذا كانت االمة ىي رلموعة من االفراد  ةأكثر من أمة ، واالمة قد ال جتمعها دولة واحدتضم 

تربطهم رلموعة من الروابط كالدم واللغة والدين والتاريخ ويقطنون اقليماً واحداً ، فان الدولة تتميز فوق 
أمة ال يعٍت  وعلى ىذا فان االنتماء اىلذلك بوجود نظام سياسي متمثل يف السلطة احلاكمة ، 

اىل  يستتبع االضلدار من أمة معينة ابلنسبة  ال دولةدولة وابلعكس فان االنتماء اىل ابلضرورة االنتماء اىل 
عن غَته شلن يقيمون على اقليم الدولة وحتدد عنصر الشعب كل من ػلمل جنسيتها وىي اليت دتيزه 

 . (9)فيها
اندى اليت شاعت يف منتصف القرن التاسع عشر اليت ويعزي ىذا اخللط بُت االمة والدولة اىل الفكرة 

اها الفقيو االيطايل "ما نشيٍت" بشأن الربط بُت اجلنسية والقومية واليت تعٍت ان من حق كل أمة ان 
 تتحول اىل دولة .
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اجلنسية ، ويعود ىذا االجتاه  ابطةكأساس لر ويعتمد ىذا االجتاه على اجلانب السياسي  -االجتاه الثاين :
"رابطة سياسية تربط ، ومن التعريفات اليت قال اها للجنسية أبهنا " Niboyetنيبوبيو الفقيو الفرنسي "

الرابطة السياسية اليت مبوجبها يصَت الفرد جزءا من العناصر الدائمة ادلكونة الفرد بدولة معينة" او أبهنا "
  .(01)"للدولة 

 اال أهنم  حتديد مفهوم اجلنسية حسب ما قال بو أنصار ىذا االجتاه ،ب السياسي يف رغم أعلية اجلان
اغفلوا اجلانب االجتماعي والقانوين وعلا ليس ابألقل أعلية من اجلانب السياسي يف الرابطة اليت تربط 

عليها واالوىل ان نتائج ادلًتتبة لعلى ىذا االجتاه أبنو يعرف اجلنسية اب يؤخذشلا الفرد ابلدولة . كذلك 
 ها .تييعرفها بذات

ويعرف ابالجتاه القانوين ويرى ان العامل ادلؤثر يف اجلنسية ىو الرابطة القانونية اليت  -االجتاه الثالث:
اجلنسية أبن ومن ابرز التعريفات الىت تعتمد على ىذا اجلانب  تربط الفرد ابلدولة اليت ػلمل جنسيتها

شعب الدولة " أو اهنا " الصلة القانونية  عضو يفيصَت الفرد مبقتضاىا "عالقة قانونية بُت الفرد والدولة 
 . (00)اليت تربط فرد ما بدولة معينة "

وػلظى اجلانب القانوين أبعلية يف حتديد مفهوم اجلنسية ، حيث حتكم وتنظم مسألة اجلنسية رلموعة 
اكتساب اجلنسية وآلية سحبها واسقاطها ، كما أهنا تعد عابطًا لالسناد يف  شروطقواعد قانونية تبُت 

مسائل االحوال الشخصية ، لكن االعتماد على اجلانب القانوين دون غَته ال يكفي ، فاجلوانب 
االجتماعية والسياسية ال غلب اغفاذلا ، حيث تشكل عنصر مهمًا يف حتديد رلال قدرة الفرد يف 

 ولة معينة .االنتماء لد
من خالل استعراض التعريفات الىت قال اها أنصار االجتاىات السابقة صلد ان كل اجتاه ػلمل جزءا من 

فاجلنسية كما ىي رابطة سياسية ىي أيضا رابطة قانونية واجتماعية ، فهي ادلعٌت الصحيح للجنسية ، 
الدولة ، وتكون وسيلة حلماية ركن الشعب يف  مزيج يبُت ىذه العناصر الثالثة ، فهى سياسية حتدد

من ز بُت الوطٍت واالجنيب داخل الدولة وما يًتتب على ذلك يالفرد يف اجملال الدويل ، كما اهنا معيار دتي
 تباين يف احلقوق وااللتزامات لكل منهما .

دلصلحة وىي قانونية دلا يًتتب عليها من آاثر قانونية ، وان القانون ػلكم نشأهتا وزواذلا ومبا ػلقق ا
 العامة .
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كذلك ىي رابطة اجتماعية ترتكز على اجلانب االجتماعي فعندما دتنح الدولة جنسيتها لفرد معُت 
يكون استجابة دلا رأتو من ذلك الفرد يشًتك مع افراد اجملتمع يف رلموعة من العناصر ادلوعوعية من 

الشعور والرغبة يف العيش ادلشًتك  ناصر تعرب عنالعحيث اللغة الدين والتاريخ وادلصَت ادلشًتك فهذا 
(02). 

طللص اىل القول أبن اجلنسية ىي صلة ورابطة اجتماعية وسياسية وقانونية تربط الفرد بدولة معينة 
 ويتحمل اباللتزامات ابعتباره احد رعاايىا.وينتمي اها اىل شعبها ويكتسب اها احلقوق 

القانونية لرابطة طبيعة الخلص اخلالف الفقهي حول -الفرع الثاين : الطبيعة القانونية للجنسية :
اجلنسية اىل وجهُت ، فالفقو القدمي اساسها على العقد بُت الفرد والدولة ، والفقو احلديث اعتبارىا 

 -شرع ، حسب التفصيل التايل :حتكمها القواعد القانونية الصادرة عن ادلعالقة تنظيمية 
 "الدائم للدولة  السائد قدؽلا مضمونو "والء الفرد كان ادلبدأ-: أوال : رابطة اجلنسية عالقة تعاقدية

ال مناص منو ، أنو كل من يولد يف اقليم الدولة ؼلضع لسلطان ادللك خضوعاً مطلقاً والذي ترتب عليو 
ري كبَت خاصة يف رلال فكرة الدولة وسلطاهتا فكمن تطور لكن بعد قيام الثورة الفرنسية وما صاحبها 

اكم والشعب اليت قال ند اىل فكرة الًتاعي النابع عن العقد االجتماعي بُت حاليت اصبحت تستالعامة 
الفقهاء من بعده اساسًا لتحليل رابطة اجلنسية ، وانتهوا اىل القول  اختذىااها "جان جاك روسو" واليت 

ة العقدية عن احتاد اراديت ىذه الرابط تباديل بُت الفرد والدولة ، وتنشأأبن رابطة اجلنسية ىي مبثابة عقد 
وتًتتب عليها رلموعة من احلقوق والواجبات يف مواجهة كل منهما ، –الفرد والدولة  –طريف العقد 

 وادلدنية، ان حتمي افرادىا يف الداخل واخلارج ودتكنهم من التمتع حبقوقهم السياسية فمن واجبات الدولة
 .(03)وخدمة العلم كالضرائب مة  والتكاليف العا وتفرض عليهم رلموعة من االعباء

وىو ما يتحقق يف  اك ،حينذ رادة الذي كان سائدًا على اطالقةوتعتمد النظرية على مبدأ سلطان اال
حبكم القانون  مثاًل فاجلنسية ىنا تفرض  طفال ادلفًتعة عند عدؽلي االىلية كاأل القول بوجود االرادة

للشخص يف اتريخ الحق لوالدتو ال ؽلكن  تبثادلكتسبة اليت تللجنسية دون اعتبار إلرادهتم ، كذلك 
يعترب منها اىل الرابطة العقدية ، فالدولة تستطيع أن جترده منها اذا ثبت عدم اىليتو ذلا دون أن نسبتها 

 .(04)اخالاًل ابلرابطة العقدية 
بكيان الدولة فهي  الصلة أبن اجلنسية وثيقة: يرى الفقو احلديث ميةعالقة تنظي اثنيًا: رابطة اجلنسية

ػلدد الشعب كركن من اركان الدولة ، وابلتايل فهي من نظم القانون العام ولذلك اليت من خالذلا 
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يمية وال رلال دلبدأ سلطان االرادة يف حتقيقها ، توصف العالقة اليت تنظم احكامها أبهنا عالقة تنظ
للحصول عليها مقدماً ويقتصر دور الفرد على ة تستقل إبنشائها وتضع القواعد والشروط الالزمفالدولة 

وحتققت الشروط الالزمة لذلك ، ويقتصر دور ارادة الفرد يف مىت توافرت الدخول فيها وطلب اكتسااها 
عقد ابرم ال يوجد يف تشريعاهتا ، وحىت يف حاالت اجلنسية ادلكتسبة حدود النطاق الذي رمستو الدولة 

ع مركز عام  يتشابو كثَتًا مقانوين اظلا يكون خضوعًا من قبل الفرد لنظام اجلنسية والدولة طالب بُت 
 .(05)ادلوظف العام الذي يتقدم لشغل وظيفة معينة 

ل الدولة بتحديد نظامها قتست ىي عالقة تنظيميةللجنسية نونية الطبيعة القاأبن طللص اىل القول 
ادلصلحة العامة للدولة  وتضيوفق ما تق شروط اكتسااها وحاالت سحبها او اسقاطها  من القانوين

   االمنية واالقتصادية واالجتماعية . 
 

 املطلب الثاين
  وحجية احكامهامنازعات اجلنسية 

 يثور بشأهنا خالفات ومنازعاتبُت الفرد والدولة ، فمن الطبيعي أن  تنظميو عالقةسية ناجل ابعتبار
وإسقاطها او سحبها من قبل الدولة ، شلا يدفع  ةمنح اجلنسي ثمن حي ء، سواكأي عالقات آخري 

    ، وىنا  إلنصافواىل اللجوء للقضاء الطرف ادلتضرر 
وأنواع ىذا الدعاوي ، وحجية صة بنظر الدعوى ادلتعلقة ابجلنسية ، يثور التساؤل حول احملكمة ادلخت

 -التالية :االحكام القضائية الصادرة بشأهنا ، نوعح االجابة على ذلك يف النقاط 
شغل حتديد احملكمة ادلختصة بدعاوي اجلنسية -:أواًل: القضاء املختص مبنازعات اجلنسية وصورىا

خاصة يف النظامُت ادلصري اذىان الباحثُت يف رلال القضاء االداري وادلدين ، ونطاق ىذا االختصاص 
 يبيا . ىذا الشأن يف مصر وليف والنصوص التشريعية واالحكام القضائيةآراء الفقو   نبحث يفواللييب ، 

بدعاوي   حول االختصاص القضائي ح يف النظام القانوين وادلصري ، استحكم اخلالف بُت الشرا -1
أم القضاء االداري اىل أن تصدى العادي ىل تقع عمن اختصاصات القضاء ، اجلنسية يف مصر 

لكن رغم ذلك مل ػلسم ىذا م 55/59القانون رقم مرة مبوجب  ألولادلشرع دلصري ذلذه ادلسألة 
القلق قائماً اىل أن استمر ىذا الوعع   واعح وزلددة حيث  ضلوق على القانون اخلالف الفقهي الساب

م بشأن رللس الدولة ، حيث ازال ىذا القانون الغموض الذي أحاط 72لسنة 47صدر القانون رقم 
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الداري دون غَته ، ودون تفرقة مبنازعات اجلنسية ، حيث قصرىا على القضاء امبشكلة االختصاص 
  .(06)االصلية  أو تلك اليت ترفع بطريق الدعوى صورة الطعن يف قرار إداريبُت ادلنازعات اليت أتخذ 

ى "ختتص زلاكم رللس م اخلالف مبوجب ادلادة العاشرة منو اليت نصت عل47/72حسم قانون  حيث
سابعًا :دعاوي اجلنسية ، ويشًتط الدولة دون غَتىا ابلفصل يف ادلسائل اآلتية .................... 

مرجع الطعن عدم االختصاص أو عيب يف الشكل النهائية أن يكون اء القرارات االدارية غيف طلبات ال
ويلها أو اساءة استعمال السلطة " . حيث أو سلالفة القانون أو اللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أو أت

مل يقيد ىذا و منازعات اجلنسية ، يف كافة قضاء اإلداري للنعًا يالحظ أن النص جعل االختصاص ما
م الذي يقصر اختصاص القضاء  55/59االختصاص على النحو الذي كان سائدًا يف القانون 

صورة الطعن يف القرارات  االدارية ، حيث اصبح  بدعاوي اجلنسية على الدعاوي اليت تتخذاالداري 
النهائية ااين كان ال يصدق اال على الدعاوي ادلتعلقة بطلبات الغاء القرارات االدارية ىذا القيد 

بكافة  أصبح صاحب الوالية العامة يف مصر ل ان القضاء االداري موعوعها ، شلا يؤدي اىل القو 
سواء كانت الطعن يف قرار إداري أو دعوى اصلية أو طرحت  ت صورهتا ،منازعات اجلنسية أاي كان
 وابلتايل نزع أي اختصاص للقضاء العادي يف ادلسائل ادلتعلقة ابجلنسية .اجلنسية كمسألة أولية ، 

م 53العليا لسنة احملكمة  من قانون  21النص يف ادلادة مل ؽلنع عدم -يف النظام القانوين اللييب :-2
ذلذه ادلنازعات  احملكمة العليا من أن تتصدى لقضاء االداري مبنازعات اجلنسية على اختصاص دائرة ا

قرار إداري متعلق ابجلنسية أو ابلتعويض امامها سواء يف صورة طلب الغاء اثَتت اليت يف كل احلاالت 
ومن أحكامها  أحد احملاكم .عليها الفصل يف دعوى منظورة أمام  صورة مسألة أولية يتوقف عنو أو يف 

أنو إن صح أن الفصل يف ىذه "...... وحيث 18/5/1956الصادر يف :يف ىذا الشأن حكمها 
فإن ذلك ال يتطلب الفصل يف جنسية ادلدعي ، –قرار اداري أببعاد مواطن دعوى الغاء  –الدعوى 

احملكمة اىل أولية ......"وخلصت مبنازعات اجلنسية ابعتبارىا مسألة  يعٍت عدم اختصاص ىذه احملكمة
أنو دلا تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص  احملكمة بنظر الدعوى على غَت أساس من  القول " وحيث

 .(07)ويتعُت رفضو "القانون 
بقوذلا " م 31/01/1971موعوعة يتعلق ابجلنسية جبلسة كما تصدت احملكمة اىل الغاء قرار إداري 

عن الطاعن وىو لييب األصل ، يكون قد خالف  أن ادلرسوم ادللكي ادلطعون فيو اذ سحب اجلنسية
 .(08)كأن مل يكن ، وإلغاء ما ترتب عليو من آاثر "عُت لذلك الغاؤه واعتباره  تالقانون سلالفة ظاىرة ، وي
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مستمدًا من ويرى جانب من الفقو أن اختصاص احملكمة العليا ابدلنازعات ادلتعلقة ابجلنسية كان 
االختصاص اىل كافة الصور اليت تظهر ومن مت ؽلتد ات االدارية النهائية ، اختصاصها العام إبلغاء القرار 

  .(09)فيها دعاوي اجلنسية عدا صورة الدعوى االصلية 
واعحاً ، الذي تضمن نصًا  االداري م بشأن القضاء71لسنة  88وتغَت الوعع بعد صدور القانون 

"  ولحيث نصت ادلادة الثانية منو ابلق على اختصاص دوائر القضاء االداري بدعاوي اجلنسية ، 
 .......3..........2.........1تص دوائر القضاء االداري دون غَتىا ابلفصل يف ادلسائل التالية خت
 دعاوي اجلنسية ". .6..............5........ 4

ن كلمة م الح  " دعاوي اجلنسية " بداًل طل ادلشرع ال صاجانب من الفقو اللييب استعم وقد اعترب
من ذات ادلادة يدل على أنو اراد منح  5-  1ادلنازعات أو الطلبات اليت استعملها ادلشرع يف البنود من 

اي شكالً يف اختصاصًا عامًا وشاماًل يف كافة صورة ادلنازعات ادلتعلقة ابجلنسية  دوائر القضاء االداري
للمحكمة العليا راي  آخر ، ؼلالف ذلك لكن رغم وجاىة ىذا الرأي كان  .(21)ادلنازعات اختذتو ىذه 

 يف الفقرة ادلوالية .، وىو ما ضلاول تفصيلو 
 :بشأهنااالداري  القضاء اختصاصدعاوي اجلنسية ونطاق  صور :اثنياً 

مسألة اولية أو الطعن يف قرار دلتعلقة ابجلنسية ، فتارة تكون فيها الدعاوي ا الصور اليت تظهر عددتت
ة رافعها االعًتاف لو جبنسيأصلية يطالب دعوى او  او دعوى التعويض عنو ، اداري يتعلق ابجلنسية

احملكمة ادلختصة بنظرىا اختالف ذات طبيعة واحدة ، واختالفها رتب الدعاوي ليست  فهذهالدولة ، 
 -، وذلك حسب التفصيل التايل :

اجلنسية بصفو تبعية للخصومة  وتعٍت ىذه الدعوى ان تثور مسألة -اجلنسية كمسألة أولية: دعوى-0
للفصل يف اخلصومة االصلية  الفصل فيها ؽلهد، بوصفها مسألة أولية االصلية ادلصروحة أمام القضاء 

حسب االحوال ، فمثاًل عند ما أمام القضاء االداري أو العادي وقد يتم الدفع مبسألة اجلنسية . (20)
ويستند يف إببعاده عن اراعي الدولة ، اداري  يقضي  يطعن الشخص أمام القضاء االداري يف قرار 

غلب فهنا حتديد جنسية الطاعن مسألة أولية ،  إبعاده، ومن مت عدم جواز طعنة اىل كونو من الوطنيُت 
 إبلغاء قرار االبعاد.ادلتعلقة  البت فيها قبل الفصل يف الدعوى االصلية

، خاصة يف مسائل االحوال الشخصية الزواج كما قد تثور منازعة اجلنسية أمام القضاء العادي 
ىي اليت حتدد القانون الواجب التطبيق يف ىذا النوع من  فجنسية اطراف الدعوىوالطالق وادلَتاث 
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ففي مثل ىذه احلاالت يتوقف .  يف القانون ادلدينادلنازعات وفق قواعد االسناد ادلنصوص عليها 
ابعتباره وػليل مسألة الفصل يف اجلنسية اىل القضاء االداري ادلدين عن السَت يف الدعوى القضاء 

 صاحب االختصاص االصيل بنظر الدعاوي ادلتعلقة ابجلنسية .
من قانون  194أما اذا اثَتت مسألة اجلنسية أمام القضاء اجلنائي ، فإنو وفقًا دلا تنص عليو م 

يتوقف يف مجيع ادلسائل اليت  للفصاالجراءات اجلنائية اليت تنص على اختصاص القضاء اجلنائي اب
فمسألة اجلنسية اذا اثَتت احلكم يف الدعوى اجلنائية ادلرفوعة امامو وال يوقف السَت يف الدعوى . عليها 

فعليو ان يفصل فيها دون انتظار الفصل  أمام القاعي اجلنائي ويتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجلنائية 
  .(22)فيها من جهة القضاء ادلختص 

اهذا الشأن من القاعي اجلنائي حتوز حجية أمام القاعي االداري اعافة اىل أن االحكام اليت تصدر 
 ونفياً ، دون التكييف القانوين ذلذه الوقائع ان ثبت وجودىا.فيما تضمنتو من وقائع اثباات 

تظهر ىذه الصورة من دعاوي اجلنسية يف كل مرة  عوى اجلنسية املرتبطة ابلطعن يف قرار اداري:د-2
يتعلق جبنسيتو ، سواء كان ىذا القرار اغلابياً  قرار اداري  ةصحيف عدم  فيها احد افراد االدارة  ازعني

ة جهاو سلبيًا كامتناع ‘ او قرار أببعاد مواطن خارج البالد ‘ حب اجلنسية منو كقرار اسقاط او س
حيث يعترب امتناع االدارة او سكوهتا بعدم ، االدارة عن منح شهادة تفيد ادلتقدم ابجلنسية الليبية مثاًل 

 اً ادارايً سلبياً غلوز الطعن فيو ابإللغاء .الرد قرار 
ق ، حيث اعًتفت لدوائر  118/45رقم ادلنحى يف الطعن االداريوقد اكدت احملكمة العليا على ىذا 

ادلتعلقة مبسائل اجلنسية يف حالة عدم مشروعيتها ، ابختصاصها إبلغاء القرارات االدارية  القضاء االداري
القرار رقم  أن جنسية ادلطعون عده مت سحبها مبوجب الواقع يف الدعوىاذ تقول " دلا كان ذلك وكان 

اصدره أمُت العدل واالمن العام ، وىو اهذه     م الذي31/8/1996م بتاريخ 1996لسنة  1010
م بشأن 80لسن  18من القانون رقم  11دلا حددتو م الصفة يعترب قرار صادر من غَت سلتص وفقًا 

عضها أو  بأو  احد اوجو الطعن اخلمسةدعواه اىل الطاعن يف يشًتط أن يستند  لكوبذ . (23)اجلنسية
الثانية من ادلادة الثانية من القانون الفقرة صت عليو ما ن وىوللطعن ، زلال  كلها لكي يكون ىناك

ائل اليت ــادلسم بشأن القضاء االداري ، حيث بعد أن حددت الفقرة االوىل من ادلادة ادلذكورة 88/71
عليها يف  الطلبات ادلنصوص  لقبول" ويشًتط    اء االداري قالتــــع عمن اختصاص دوائر القضــــــــتق
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أو وجود عيب يف السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم االختصاص من الفقرة  6،  5، 2،3،4البنود 
 اساءة استعمال السلطة ".سلالفة القوانُت واللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أو  الشكل أو

اء بقوذلا"......... أن القضم 18/11/2007يف حكمها الصادر يف وىو ما اشارة اليو احملكمة 
اداري ، اغلايب اال اذا كان موعوعها ادلطالبة إبلغاء قرار   االداري ال ؼلتص ابلفصل يف دعوى اجلنسية

ادلادة الثانية من  ادلشروعية اليت نصت عليها الفقرة الثانية من عيب من عيوب عدم بأو سليب ، مشوب 
سابق عن رفع دعوى اجلنسية  . وبذلك يتعُت وجود قرار اداري  (24)م ......." 88/71القانون 

 أمام دوائر القضاء االداري يف مسألة تتعلق ابجلنسية .ليتمكن ادلتضرر من رفع دعوى الغاء 
اليت ترفع ابتداء ومستقلو عن أي نزاع يتعلق ابجلنسية ، وىي الدعوى -دعوى اجلنسية االصلية :-3

، وىو ما يعٍت أنو اف لو جبنسية تلك الدولة مطالباً االعًت صفو اصلية بأي اليت ؼلتصم فيها الفرد الدولة 
الدعوى االصلية ، حيث يطالب ادلدعي فيها بثبوت ال يشًتط وجود نزاع سابق بشأن اجلنسية قبل رفع 

جنسيتو ويرغب يف أن ىذه الدعوى يتوقع حدوث نزاع حول ثبوت  فعاجلنسية أو نفيها عليو ، فرا
 ليتفادى ااثرة الشك حول ىذه اجلنسية . توذلك ابحلصول على حكم يثبت جنسي   قىيتو 

يف رفعها مباشرة جداًل كبَت يف الفقو حول مدى حق الفرد ن دعاوي اجلنسية ااثرت ىذه الصورة موقد 
 نظر الفقو االجتاه الذي سلكو القضاء يف ىذا الشأن .ة هأمام القضاء ، وخالفت وج

اء االداري بنظر دعوى اجلنسية االصلية ، دوائر القض ابختصاصحيث اضلاز الفقو اللييب اىل القول 
م جاء مطلقًا من كل قيد او 88/71وحجتهم يف ذلك ان البند السادس من ادلادة الثانية من القانون 

ىذه الدعاوي ، كما أن استعمال ادلشرع الصطالح " دعاوي حتديد وقائع بعينها يلزم توافرىا لرفع 
داللة من ذات ادلادة يدل  5-1بات اليت استعملها يف البنود ظ ادلنازعات أو الطلاجلنسية " بدالمن لف

واعحة على أنو اراد منح دوائر القضاء االداري اختصاصًا عامًا وشاماًل جلميع صور دعاوي اجلنسية 
ورلردة ومستقلة عن أي نزاع آخر أو قرار اداري او كانت مسألة سواء كانت دعوى اصلية ترفع ابتداء 

يستمد الطاعن حقو يف رفعها من دعوى اجلنسية االصلية كون ار اداري متعلق اها ،  أولية أو متصلة بقر 
 القانون مباشرة ال من أي مصدر آخر .

 ةابجلنسية تقع عمن اختصاص جهة قضائي غلعل الدعاوي ادلتعلقة الذيرغم وجاىة ىذه الرأي  
الذي تنتمي من قواعد القانون العام  ذلااجلنسية تستمد اصو واحدة وىي القضاء االداري ابعتبار مسألة 

اال إن احملكمة العليا الليبية سلكت د ادلبادئ القضائية اليت حتكمها توحياليو مسألة اجلنسية ويتحقق بو 
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هنجاً مغايراً لذلك ، ورأت أن اختصاص دوائر القضاء االداري ال يشمل دعاوي اجلنسية االصلية وىو 
الثانية من القانون ادلادة م بقوذلا " دلا كانت 02/02/1986ما قضت بو يف حكمها الصادر يف 

صل يف ىذا النزاع قد نصت يف فقرهتا االوىل على أن " ي، وىي الفم بشأن القضاء االداري 88/71
 : ختتص دائرة القضاء االداري دون غَتىا ابلفصل يف ادلسائل اآلتية 

دعاوي اجلنسية ، . 6............ 5............4..............3..............2.........1
من  2،3،4،5،6ًتط لقبول الطلبات ادلنصوص عليها يف البنود ونصت يف فقرهتا الثانية على أن يش

سلالفة  عيب عدم االختصاص أو وجود عيب يف الشكل أويكون مرجع الطعن  الفقرة السابقة ان
، والظاىر من ىاتُت الفقرتُت أن  ، استعمال السلطة  أو أساءةالقانونيُت واللوائح أو اخلطاء يف تطبيقها 

عبارة دعاوي اجلنسية يف عو الشروط ادلنصوص عليها يف الفقرة الثانية ال تنصرف اال اىل طلبات الغاء 
وال تشمل لدعاوي اجلنسية االصلية –اغلابية أو سلبية – القرارات االدارية الصادرة يف شأن اجلنسية

موعوعها ال ؼلتص ابلفصل يف دعاوي اجلنسية اال اذا كان فإن القضاء االداري  ، ومؤدى ذلكادلبتدأه 
بعيب من عيوب عدم ادلشروعية اليت حددىا ادلشرع يف تلك الفقرة  اداري مشوب  ادلطالبة إبلغاء قرار 

يطلب أمام القضاء االداري  عده د احملكمة العليا فتقول " ان الدعوى اليت اقامها ادلطعونطر وتست، 
صادر يف شأن ، وليست طعنًا يف قرار اداري  مبتدأهاالعًتاف لو ابجلنسية الليبية ىي دعوى اصلية 

بنظرىا ويتعُت الغاء حكمها واحلكم بعدم جنسيتو ، فإن احملكمة ادلطعون يف حكمها تكون غَت سلتصو 
  .(26)ها زلكمة قضاء اداري " صفاختصاصها بو 

ق جبلسة  118/45الطعن االداري رقم  منهاعلى ىذا النسق  وتواترت احكام احملكمة العليا
م واخَتاً الطعن 21/3/2004ق جلسة  99/50م ، كذلك يف الطعن االداري رقم 29/12/2002
 اليو.م الذي سبق االشارة 18/11/2007ق جلسة  54 /74رقم 

لسنة  55رقم ىذا مع ما كان سائد يف القضاء ادلصري أثناء سراين القانون ويتفق اجتاه احملكمة العليا 
دلا تنص  اً من ىذا القانون مطابق 8م يف شأن رللس الدولة ادلصري ، حيث كان نص ادلادة 1959

القضاء االداري ادلصري يرى أن اجملال الوحيد م . وكان 71لسنة  88عليو ادلادة الثانية من القانون رقم 
ن يكون أبموعوعها الطعن يف قرار اداري ، مبعٌت أن نص ادلشرع  اليتاجلنسية ىي الدعوى لدعوى 

وانو ال ينصرف االداري ىو قيد على عبارة  " دعاوي اجلنسية"  رجع الطعن أوجو عدم مشروعية القرارم
ادلشرع استثٌت من  ، وشلا يؤكد ىذا االجتاه اناال اىل الطعون يف قرارات االدارة ادلتعلقة مبسائل اجلنسية 



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

217 

 

وادلكافآت ىذا القيد دعاوي آخرى جاء ذكرىا يف نفس ادلادة كادلنازعات اخلاصة ابدلرتبات وادلعاشات 
–ص عليو ادلشرع يف ادلادة الثامنة من قانون رللس الدولة ادلستحقة للموظفُت العاميُت ، وابلتايل ما ن

ختصاص القضاء االداري " دون غَته " ابدلسائل ابلنسبة ال–م 88/71تقابلها ادلادة الثانية من قانون 
  (29)القيد سالف الذكر . وفقغلب أن يفسر ابلنسبة لدعاوي اجلنسية الواردة ابدلادة ادلذكورة 

بشأن رللس  1972لسنة  47عن ىذا االجتاه بصدور القانون رقم وقد حتول القضاء االداري ادلصري 
ختتص  نص يف ادلادة العاشرة منو على "  ث حيالدولة الذي عدل يف النص ادلتعلق بدعاوي اجلنسية ، 

زلاكم رللس الدولة دون غَتىا ابلفصل يف ادلسائل اآلتية ......... سابعاً: دعاوي اجلنسية ويشًتط يف 
عيبًا يف الشكل دم االختصاص أو طلبات الغاء القرارات االدارية النهائية ان يكون مرجع الطعن ع

صورة اختصاص احملاكم االدارية بدعاوي اجلنسية على ............" حيث يالحظ أن النص مل يقيد 
عيوب عدم ادلشروعية اخلمسة ، الطعن يف القرارات االدارية اليت غلب ان يكون مرجع الطعن  فيها 

 47م ، اظلا حرص ادلشرع يف القانون 89لسنة  55القانون رقم ن مثلما كان يف نص ادلادة الثامنة م
يصدق يف شأهنا القيد ادلذكور ىي الدعاوي ادلتعلقة بطلبات الغاء م أبن الدعاوي اليت 72لسنة 

االداري أو غَتىا ، وبذلك اصبح القضاء القرارات االدارية النهائية سواء كانت تتعلق بدعاوي اجلنسية 
يف قرار اداري أو  ت اجلنسية اؽلا الصورة اليت يتخذىا الطعن ازعاصاحب االختصاص ادلانع بكافة من

بتعديل الفقرة  مسألة اولية . وىو ما ندعو لو ادلشرع اللييب للقيام  ها صفأو بو ة صورة دعوى اصلي
كافة ادلشرع ادلصري ، لتصبح  م على النحو الذي فعلو 88/71الثانية من ادلادة الثانية من القانون 

مبحاكم االستئناف مبا فيها دعوى ة ابجلنسية عمن اختصاص دوائر القضاء االداري  الدعاوي ادلتعلق
 اجلنسية االصلية ،

التعويض   ػلكم االختصاص القضائي بدعوى-: دعوى التعويض عن القرارات املتعلقة ابجلنسية-4
أبن تفصل دوائر القضاء االداري يف  م بشأن القضاء االداري 88/71القانون  3ما نصت عليو م 

 –واليت من بينها دعاوي اجلنسية  –طلبات التعويض عن القرارات ادلنصوص عليها يف ادلادة السابقة 
ويًتتب على رفع دعوى التعويض اىل دائرة القضاء االداري عدم  اذا رفعت اليها بصفو اصلية أو تبعية

حيح ، ومضمون ذلك أن التعويض عن القرارات ادلتعلقة جواز رفعها أمام احملاكم العادية والعكس ص
ابجلنسية تقع عمن االختصاص ادلشًتك بُت القضاء االداري والقضاء العادي عندما يقتصر رافع 

، فإن االختصاص أما اذا مجع طلب التعويض مع طلب االلغاء  الدعوى على طلب التعويض فقط.
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م 23/2/1971يف حكم مبكر ذلا بتاريخ حملكمة العليا وىذا ما أكدتو ايؤول للقضاء االداري وحده 
جلاء الطاعن اىل القول أبن قرارًا اداراًي وطلب التعويض عنو دون الغائو كان االختصاص  إذا"ابلقول : 

طلب الغاء ، وال ينغلق أمامو سبيل القضاء العادي اال اذا االداري و  مشًتكا بُت جهيت القضاء العادي
  .(26) "القضائي ىي دائرة القضاء االداري ن جهة االختصاص القرار ، حينئذ تكو 

حتمل االحكام الصادرة عن القضاء ابلفصل يف -ـاثلثاً: حجية االحكام الصادرة يف مسائل اجلنسية :
، وىي قرينة ال تقبل اثبات نزع معُت قرينة أبهنا تعرب عن احلقيقة ، فاحلكم القضائي عنوان احلقيقة

 العكس.
اذا  –وىذا يقتضي ان احملكمة اليت صدر عنها احلكم ال تستطيع ان تعيد النظر فيما قضى بو احلكم 

يت نص عليها القانون وفق الطعن الق اال من خالل طر –ت اطراف الدعوى وسببها وزللها داحت
  مواعيدىا احملددة .

يف مواجهة من كان طرفاً يف  اي ال تسري االواالصل يف االحكام القضائية أبهنا ذات حجية نسبية ، 
 الدعوى اليت صدر فيها احلكم.

يًتتب على القول ابحلجية  ؟ل اجلنسيةل يطبق مبدأ نسبية االحكام يف مسائوالسؤال الذي يطرح ىنا ى
يف رلال اجلنسية عدم االعًتاف للحكم الصادر يف شأن جنسية شخص معُت أبي  لألحكامالنسبية 

الذى  الفصل فيها ، فاذا كان احلكم قد قضى بثبوت الصفة الوطنية للشخص غَت ادلنازعة اليت متيف أثر 
الشخص مبقتضى حكم كانت جنسيتو زلال للنزاع ،فإن ىذا ال ؽلنع من انكار ىذه الصفة على نفس 

  . (29)آخر صادر يف منازعة آخري 
الشخص تعٍت انتماء اجلنسية اليت ال شك أن اعمال مبدأ نسبية أثر االحكام يتعارض مع طبيعة رابطة 

ان ختتلف صفة الشخص من ة الوطنية بصفة هنائية ،وابلتايل ليس من ادلعقول وادلقبول عمااىل اجل
فاجلنسية قدم من أدلة من صاحب الشأن أو من ينازعو يف جنسيتو ، يدعوى اىل أخرى حسب ما 

أو تنعدم ويف تلك احلالتُت شخص يف ال اما ان تتوفرحبكم القانون ، فهي  ضيصفة قانونية تنشا وتنق
 .(31)ا على الكافة اهغلب أن يكون وجودىا وانعدامها حقيقة مطلقة ػلتج 

سلتصا م  الذي جعل القضاء االداري 72لسنة 47حسم ادلشرع ادلصري ىذه ادلسألة بصدور القانون 
م الصادرة عن ىذا وبذلك اصبحت االحكا ،دون غَته بكافة منازعات اجلنسية ااين كانت صورهتا
فاألحكام الصادرة يف طعون إبلغاء قرارات ادارية القضاء يف مسائل اجلنسية تتمتع ابحلجية ادلطلقة ، 
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 22م اعافة اىل ادلادة 47/72من القانون  52حجيتها مكفولة مبقتضى نص ادلادة متعلقة ابجلنسية 
ألحكام االلغاء وكذلك دعاوي اجلنسية جية ادلطلقة حلعلى ام اليت تؤكد 75من قانون اجلنسية لسنة 

مرده اىل أن  ىذا يتفق مع ما انتهي اليو الفقو ادلصري يف ىذا الشأن والذيومذىب ادلشرع  االصلية .
ادلختلفة كون ىذه احلجية قررت لتكفل استقرار حالة احلكمة من تقرير احلجية ادلطلقة ألحكام اجلنسية 

اليت تثور  ادلنازعة ، ومنع اختالف صفة الشخص ابختالف الشخص من حيث انو وطنيًا أو اجنبياً 
  .(30)بشأن جنسيتو 

تكون ذات حجية مطلقة لألحكام الصادرة إبلغاء  اما يف ليبيا فإن حجية االحكام ادلتعلقة ابجلنسية
م بشأن 88/71من القانون رقم  21اعمااًل دلا تنص عليو م قرار اداري متعلقة ابجلنسية ، وذلك 

حجة على الكافة ، وتكون صورهتا التنفيذية االداري اليت نصها " تكون احكام االلغاء النهائية القضاء 
". أما بقية تنفيذ ىذا احلكم واجراء مقتضاه مشمولة ابلصيغة األتية " على الوزراء ورؤساء ادلصاحل 

وىو ما حجية نسبية يقتصر اثرىا على أطراف الدعوى دون غَتىم . اال االحكام االخرى فليس ذلا 
يدعو اىل عرورة تعديل ىذا النص او اعافة نصوص جديدة يف قانون اجلنسية ونظام القضاء جتعل من 

يف ادلسائل ادلتعلقة ابجلنسية ذات حجية مطلقة لتكفل استقرار احلالة السياسية االحكام الصادرة 
 اليت ينتمون اليها.ابجلنسية فيما يتعلق  لألفراد

اال اذا توفرت ثالث شروط ،  لكن رغم اعلية احلجية ادلطلقة ألحكام اجلنسية ، ال أهنا ال تكون كذلك
 حسب التوعيح التايل :  بالسبواحملل  –وحدة اطراف الدعوى 

احلكم احد االفراد وجهة االدارة ادلختصة ، ف طرفا دعوى اجلنسية علا-وحدة اطراف الدعوى :-1
 وذات جهة االدارة اليت صدر بشأهنم احلكم السابق .تكون لو حجية مطلقة يف مواجهة ذات االفراد 

من جنسية دولة ما يف دعوى اجلنسية ىو حتديد مركز الشخص زلل احلكم الصادر -وحدة احملل :-2
ىي اليت   تويعتبار جنسىذا الشخص ابلذات ابعلى جنسية ، وابلتايل حجية ىذا احلكم اثرىا يقتصر 

اذا رفعت دعوى أخرى تتعلق جبنسية نفس الشخص الذي ان مبعٌت كانت موعوع وزلل الدعوي ، 
احملكوم . اما لو تعلقت  صدر احلكم يف شأن جنسيتو ، فانو ؽلكن دفع الدعوى اجلديدة حبجية الشيء

اآلخر ال يقبل الدفع اهذه احلجية حىت لو كانت جنسية الشخص فنسية شخص آخر جبالدعوى 
 .(32) السبب تشًتك مع جنسية االول يف
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كميالد الب وطٍت ، أو   ويقصد بو السبب الذي دتنح اجلنسية على أساسو-:وحدة السبب -3
بو يف مواجهة الكافة ولكي تكون للحكم حجية الشيء احملكوم  ادليالد على اقليم الدولة أو التجنس ،

انكار القضاء على شخص معُت دتتعو ابجلنسية لدولة غلب أن يكون السبب يف الدعوتُت واحد، فمثاًل 
حجية ، للساس السابق استناداً اىل فكرة النسب ، فال غلوز ذلذا ان يرفع دعوى جديد على نفس اال ما

ص دعواه اجلديدة على ىذه احلجية اذا اسس نفس الشخ ألعمالادلطلقة للحكم ، لكن ال رلال 
 لسبب الذي قامت عليو الدعوتُت .س ، نظراً الختالف التجناساس جديد كا

دلنطوق احلكم ، فهي ال تتناول اجلنسية ال دتتد اال  ألحكامويف مجيع االحوال فإن احلجية ادلطلقة 
ذه االسباب على االحتجاج اه، وابلتايل ال غلوز االسباب اال بقدر اتصاذلا ابدلنطوق الذي تدعمو 

  يها.الكافة بصفة منفصلة عن ادلنطوق الذي يستند ال
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 اخلامتة
شلا سبق استعراعو يف ىذه الورقة البحثية يف موعوع اجلنسية واالختصاص القضائي ابلفصل يف 

وىو ما  -الشعب -منازعاهتا تعد فكرة اجلنسية ذات االثر الكبَت يف حتديد مضمون الركن االول للدولة
القواعد القانونية الالزمة لتنظيم اجلنسية، من حيث اكتسااها أو سحبها أو اسقاطها،  يدفعها الصدار

 يطرأ من منازعات بشأهنا.ا وحتديد اجلهة القضائية ادلختصة بنظر م
 ومن خالل حبث وتقصي ىذه اجلوانب توصل الباحث إىل النتائج والتوصيات التالية:ــ

 صلت إليها الدراسة:: من أىم النتائج اليت تو أواًل: النتائج
ان اجلنسية رابطة قانونية سياسية بُت الفرد والدولة، ويتحدد على أساسها شعب الدولة، الذي تلزم -1

 الدولة حبمايتو واشباع حاجاتو.
قة تنظيمية وليست عقدية، تنظمها وحتكمها رلموعة القوانُت واللوائح اليت تصدرىا اجلنسية عال-2

 الدولة ذلذا الغرض .
يتحدد االختصاص القضائي مبنازعات اجلنسية وفق ما أخذت بو احملكمة العليا الليبية وبدوائر -3

 88القضاء اإلداري، يف إطار القيد الذي وععو ادلشرع يف الفقرة الثانية من ادلادة الثانية من القانون 
من السادس البند  م بشأن القضاء اإلداري، وابلتايل "دعاوى اجلنسية" ادلنصوص عليها يف71لسنة 

ىذه ادلادة ال تنصرف إال اىل طلبات إلغاء القرارات اإلدارية ادلتعلقة مبسائل اجلنسية، وال تشمل دعاوى 
 اجلنسية األصلية ادلبتداة اليت مل يسبقها قرار إداري.

ال حتظى األحكام النهائية يف دعاوى اجلنسية إال حبجة نسبية ال تسرى إال يف مواجهة من كان -4
رفاً يف الدعوى، وال يستثٌت من ذلك إال أحكام االلغاء اليت تكون حجة على الكافة تطبيقاً دلا تنص ط

 م . بشرط وحدة اخلصوم وزلل وسبب الدعوى.71لسنة  88من القانون 21عليو ادلادة 
 

 :اثنياً: التوصيات: يقرتح الباحث التوصيات التالية
م 71لسنة  88من القانون  الثانية ة الثانية من ادلادة نوصي ادلشرع إبعادة صياغة وتعديل الفقر -1

بشأن القضاء اإلداري ليقتصر أعماذلا على الطعون يف القرارات اإلدارية، أبن تكون كالتايل " ..... 
ويشًتط يف طلبات الغاء القرارات اإلدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن ....." ودون حتديد بنود 

 معينة.
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ادلتعلق ابدلرتبات  1استبعاد البند ا مثل ما مت من البنود ادلنصوص عليو يف ىذه الفقرة 6بند ال أو استبعاد
 6وادلعاشات وادلكافآت للموظفُت العموميُت، وذلك لكي تتعلق عبارة " دعاوى اجلنسية" يف البند 

 بكافة ادلنازعات ادلتصلة ابجلنسية أايً كان الصورة اليت تتخذىا.
حالة الشخص السياسية ومنع اختالفها من منازعة الخرى يقتضي أن تكون لكافة كفالة الستقرار -2

األحكام الصادرة يف منازعات اجلنسية احلجية ادلطلقة، وىذا يتطلب من ادلشرع اعافة نصوص تشريعية 
م بشأن 2010لسنة  24م والقانون 71/ 88ومنازعاهتا، كالقانون  اىل القوانُت اليت تتعلق ابجلنسية 

 الصادرة يف الدعاوى ادلتعلقة ابجلنسية.، دتنح احلجية ادلطلقة لألحكام سيةاجلن
 نسأل هللا التوفيق والسداد للجميع
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 شــوامــاهل
م مث 1954لسنة 17نظمت أحكام اجلنسية يف القانون اللييب رلموعة قوانُت كان أوذلا القانون رقم -1

 م.2010لسنة  24النافذ حالياً رقم ، وأخَتاً القانون 1980لسنة 18القانون 
ل صفالسُت ابب -دين بن مكرم بن منظوراليب فضل مجال ال-انظر يف ىذا الشأن: لسان العرب-2

 اليب القاسم زلمود-، وكذلك أساس البالغة320ص-1968بَتوت -دار صادر-االولاجمللد -اجليم
 .102-1979دار بَتوت -شريسلن عمر الز ب

منشأة ادلعارف االسكندرية -اجلنسية وادلوطن ومركز االجانب-علي صادق نقاًل عن د.ىشام-3
دار النهضة  -اجلنسية يف القانون ادلصري وادلقارن-.كذلك د. دمحم السيد عرفة34ص-1977

 وما بعدىا. 18ص-1993القاىرة-العربية
ة اكتساب اجلنسية يف الشريع قطر -راجع يف ىذا اجلانب د.مجال عاطف عبدالغٍت رعوان-4

 .20ص-م2013االسكندرية-مكتبة الوفاء القانونية-االسالمية والقوانُت الوععية
دار النهضة  -اختصاص رللس الدولة بدعاوى اجلنسية-دلزيد من التوعيح راجع د. داود الباز-5

وما  45-ادلرجع السابق-وما بعدىا. كذلك د. مجال عاطف رعوان 7ص-م2000العربية القاىرة 
 بعدىا.

-مطبعة شباب اجلامعة -أحكام اجلنسية ومراكز االجانب -أمحد عشوشراجع د. -6
 .30-26ص-1990االسكندرية

 .10ص-انظر د.داود الباز ادلرجع السابق-7
 .21ص-مشار إليو لدى د. مجال عاطف راعوان سابق-8
 7ص-م2003دار النهضة العربية القاىرة  -القانون الدويل اخلاص-راجع د. إبراىيم أمحد إبراىيم-9

 بعدىا. وما
 .5مرجع سابق ص-نقالً عن د. داود الباز-10
دار النهضة العربية القاىرة  -ادلبسوط يف شرح نظام اجلنسية -راجع د. أمحد عبدالكرمي سالمة-11

م  1988 دار النهضة العربية القاىرة-أصول اجلنسية-، كذلك د. فؤاد رايض25م ص19930
 .44ص
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االكادؽلية الليبية  -اللييب اخلاص القانون الدويل -علي السائحراجع د.عمران -دلزيد من التوعيح-12
مرجع -كذلك د. مجال عاطف راعوان– 40ص– 2015طرابلس -للتحكيم والتدريب القانوين

 .30سابق ص
دار اجلامعة اجلديدة  -القانون الدويل اخلاص-راجع يف ىذا الشأن د. عكاشة دمحم عبد العال-13

 .47م1996االسكندرية -للنشر
 .12ادلرجع السابق ص-. كذلك د.داوود الباز48ص  -ادلرجع السابق-14
 .50ادلرجع السابق ص-15
دار ادلطبوعات اجلامعية  -القانون الدويل اخلاص -دلزيد من التوعيح راجع د.ىشام علي صادق-16

 .19ص  -مرجع سابق-وما بعدىا . كذلك د.داود الباز 301ص-م2004االسكندرية 
القضاء اإلداري والدستوري -اجلزء األول–قضاء احملكمة العليا –ق 2/2م طعن إداري رق-17

 م.1967
م  ق.م.ع السنة السابعة العدد الثالث ص 31/01/1971ق جلسة  1/15طعن إداري رقم -18
27. 
دار ومكتبة الفضيل للنشر  -الوجيز يف القضاء اإلداري–راجع يف ىذا الشأن د.عمر دمحم السيوي -19

 .160م. ص 2013غازي بن–والتوزيع 
د. دمحم عبدهللا        كذلك   -161مرجع سابق ص –راجع كل من د. عمر دمحم السيوي -20

م 2010ادلكتبة اجلامعة الزاوية  –الرقابة على أعمال اإلدارة يف القانون اللييب الطبعة اخلامسة  -احلراري
 وما بعدىا. 275، ص 

منو 248فعات، حيث نصت ادلادة ون ادلراوىو ما يتفق مع القواعد العامة يف قان-21
"......يكون للمحكمة أن أتمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها يف موعوعها على علي

–الفصل يف مسألة أخرى يتوقف عليها احلكم..." . قانون ادلرافعات ادلدنية والتجارية وتعديالتو 
 .50م ص 1987منشورات اإلدارة العامة للقانون طرابلس 

منشورات اجلامعة -اجلزء الثاين - القانون اللييباإلجراءات اجلنائية يف -راجع د. مأمون سالمة-22
 .62ص -1971بنغازي -الليبية بكلية احلقوق
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م رلموعة أحكام 29/12/2002جلسة  -ق118/45راجع تفاصيل الطعن اإلداري رقم -23
 .637اجلزء الثاين ص –احملكمة العليا القضاء اإلداري 

القضاء -م رلموعة أحكام احملكمة العليا2007-11-18جبلسة -ق74/54ن إداري رقم طع-24
 .721م ص 2007اإلداري اجلزء الثاين 

-كذلك دمحم عبدهللا احلراري مرجع سابق -162ص-مرجع سابق–أنظر د. عمر دمحم السيوي -25
 وما بعدىا.276
العددان –.ع السنة اخلامسة والعشرون م  م. 2/2/1986ق جلسة 2/31طعن إداري رقم -26

 وما بعدىا.29ص –األول والثاين 
م بشأن رللس الدولة 1959لسنة  55راجع البندين الثامن والتاسع من ادلادة الثامنة من القانون -27

م بشأن القضاء اإلداري اللييب، 71لسنة  88ادلصري، كذلك البند األول من ادلادة الثانية من القانون 
 –، ود. ىشام علي الصادق 277مرجع سابق ص -لبو لدى كل من د. دمحم عبدهللا احلراريمشار إ

 .247ص –مرجع سابق 
كذلك احلكم -106ص –العدد الثالث –ق.م.م.ع السنة السابعة 42/17طعن مدين رقم -28

 م حكم غَت منشور.2009/ 11/11الصادر عن الدوائر رلتمعة ابحملكمة العليا جلسة 
 .358ص –مرجع سابق –راجع د. ىشام علي صادق -29
 أصول القانون الدويل اخلاص .–د. دمحم كمال فهمي -30
بدون دار نشر أو الوجيز يف القانون الدويل اخلاص. –راجع د. فؤاد رايض ، د. سامية راشد -31

 وما بعدىا. 237ص -1971دار النهضة العربية القاىرة -.215اتريخ ص 
م 2009عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع –شرح أحكام اجلنسية  –ي دمحم العيون أنظر أ. قص -32
 .370مرجع سابق ص –/كذلك د. ىشام علي صادق 166ص 
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 ـــعم ادلراجـــأى
-اجمللد األول-فصل اجليم-ابب السُت -لسان العرب-ايب فصل مجال الدين بن مكرم بن منظور -

 م.1968دار صادر بَتوت 
 م.1979دار بَتوت  –أساس البالغة  -شريسلزلمود بن عمر الز  ايب قاسم -
 م.2003دار النهضة العربية القاىرة  -القانون الدويل اخلاص–د. ابراىيم أمحد إبراىيم  -
االسكندرية  –مطبعة شباب اجلامعة  –أحكام اجلنسية ومراكز األجانب –د. أمحد عشوش  -

 م.1990
دار النهضة العربية القاىرة –شرح أحكام اجلنسية  ادلبسوط يف -د. أمحد عبدالكرمي سالمة -

 م.1993
 –طرق اكتساب اجلنسية يف الشريعة االسالمية والقوانُت الوععية  -د. مجال عبد الغٌت رعوان -

 م.2013االسكندرية  –مكتبة الوفاء القانونية 
القاىرة  -دار النهضة العربية -اختصاص رللس الدولة بدعاوى اجلنسية –د. داود الباز  -

 م.2000
 م.1996دار اجلامعة اجلديدة للنشر االسكندرية  -القانون الدويل اخلاص-د. عكاشو دمحم عبدالعال -
-منشورات األكادؽلية الليبية للتحكيم–القانون الدويل اخلاص اللييب  -د. عمران علي السائح -

 .م2015طرابلس
 بنغازي –دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع  -الوجيز يف القضاء اإلداري –د. عمر دمحم السيوي  -

 .م2013
 م.1988دار النهضة العربية القاىرة  -أصول اجلنسية -د. فؤاد رايض -
 م.2009دار الثقافة للنشر عمان  –شرح أحكام اجلنسية  -د. قصي دمحم العيون -
 م.1993دار النهضة العربية القاىرة  -اجلنسية يف القانون ادلصري وادلقارن -د. دمحم السيد عرفة -
 –الطبعة اخلامسة  -منشورات ادلكتبة اجلامعة -الرقابة على أعمال اإلدارة -د. دمحم عبدهللا احلراري -

 م.2010الزاوية 
 م.2004دار ادلطبوعات اجلامعية اإلسكندرية  -القانون الدويل اخلاص–د. ىشام علي الصادق  -
 تصدر عن ادلكتب الفٍت ابحملكمة.–رلموعة اعداد من رللة احملكمة العليا الليبية  -


