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 دور الحالة الظاهرة 

 في إثبات الجنسية المصرية
 عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمند. 

 تمهيد:

 الفيل ااااو ن اجتماااااما كماااا يقاااارر إذا كاااان ماااان المقاااارر ان ا   اااان كااااا  -1
ومن ثام عاعع مليا   «L'homme est un être sociable»ار طو  ا غريقي

مع  ظرا   اآلخرين المشاابيين لا ،  واالشتراكان يعيش بمفرده، و عا إلا التجمع 
 فبدا بتكوين األ رة، ثم العشيرة والقبيلة وا تيا بتكوين المجتمع الم ظم او الدولة.

فاارد بااالمجتمع ال يا ااا الماا ظم الااذى ي تمااا إلااا ار اا  و ااكا   وقااد ارتاابط ال
 وحكومت  برابطة  يا ية وقا و ية هذه الرابطة مرفت با م الج  ية.

الج  ااية بامتبارهااا التعبياار القااا و ا الحاادي  لخ ااوع  اعااط  ماان ه ااا جااا  
 (.1لشعبيا) وا تما  الفرد ل لطة دولة معي ة 

 اال تماا لعارق معاين او جا ع معاين إذ ان   اال تمااوتتميز الج  ية مان فكارة 
إلااااا ماااارق او جاااا ع بعي اااا  ال يعباااار ماااان الرابطااااة القا و يااااة التااااا تعااااوغيا فكاااارة 
ن كااان يمكاان ان يااربط الفاارد بيااذا الجاا ع بااروابط اجتماميااة او  ف ااية  الج  ااية. وا 

 معي ة.
وت اتخدم الج  اية فاا القاا ون الماد ا او القاا ون الادولا الخاا  كمرجاع  -2
 يد حالة الشخ  ولتحديد ا تما   إلا دولة معي ة.لتحد

كماااا ان هاااذا التعبيااار يفياااد فاااا القاااا ون العاااام الاااداخلا لتحدياااد مجماااوع األفاااراد 
 المقبولين فا الدولة لممار ة الحقوق ال يا ية.

                                                 

( ا ظاار مفلف ااا،  ظريااة الج  ااية فااا القااا ون المقااارن، ال اشاار وحاادة الطبااع والتعااوير، جامعااة 1)
 .1،  1191فرع الخرطوم  –القاهرة
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وملا الم توى الادولا يارتبط الفارد برابطاة الج  اية بدولاة معي اة يادين تجاهياا 
 و ياا الاداخلا، وفاا المقابام يتمتاع باالحقوق المقاررة ل فاراد تحادد وفقاا لقا بالتزامات

المكااااااو ين لشااااااعع هااااااذه الدولااااااة وابرزهااااااا الحااااااق فااااااا الحمايااااااة القا و يااااااة الداخليااااااة 
 (.2والدولية)
 un lienوقاد اكادت محكماة العادم الدولياة ملاا ذلاك بقولياان ان الج  اية ن  -3

jur idique ayant à sa base un fait social de ratta chement, 
sentiment une solidarité effective d'existence, d'intérêt, de joints 

à une reciprocité de droits et de devoirs.  (3)  رابطة قا و ية ا ا ايا واقعاة
اجتماميااة تاادم ملااا ارتباااط الفاارد بالدولااة، قواميااا ت ااامن حقيقااا فااا الوجااود والمعااال  

 فا الحقوق والواجبات. والعواط  المرتبطة بتبادم
 ومن ثم يمكن ان  ميز بين مدة ا واع من الج  ية هان -4

 الجنسية القانونية: -1
ويقعد بذلك حالة اكت اع الفرد لج  ية معي اة وممار اة الحقاوق ال اتجاة مان 

 ال اتجة م يا.  ل لتزامات وادافههذه الرابطة 

 الجنسية الفعلية: -2
 اع قا و ا طبقا لقا ون دولة معي ة يرتبط بيا وها الج  ية التا تقوم ملا ا

الفااارد ويقاااوم بممار اااة هاااذه الج  اااية مااان حيااا  تمتعااا  بماااا ترتبااا  مااان حقاااوق وادافه 
الوط ية الواجبة مليا . ويثاور البحا  مان هاذه الج  اية فاا فار  تعادد  ل لتزامات
 (.4)الج  ية

                                                 

)2( F.M. Dufour, La double nationalité, Thèse, Lausanne, 1993, P. 4.  
)3( Recueil des arrêts de la cour internationale de justice, 1955, P. 22. 

د. احماااد مباااد الكاااريم، مبااادا الواقعياااة والقاااا ون الااادولا العاااام للج  اااية دار ال ي اااة العربياااة ( 4)
1191  14–  11. 
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 الجنسية الصورية:  -3
حكام قا ون دوم معي ة، ولك ا  مان ها الج  ية التا يكت بيا الشخ  وفقا أل

التياارع ماان قااا ون  اباكت ااابيال احيااة الفعليااة ال ياارتبط بيااذه الدولااة، ويقعااد الفاارد 
 دولة اخرى اى يرتكع غشا  حو قا ون الدولة الثا ية. 

 nationa lite de faitجنسية الواقع:  -4
ماان وهااا تع ااا ان شخعااا معي ااا ياارتبط بدولااة بااروابط جديااة ووثيقااة وي اادم  

ال احية الواقعية فا مجتمعيا، إ دماجا يفهل  الكت اع ج  يتيا. ومع ذلك ال يدخم 
هااذا الشااخ  فااا مااداد الااوط يين فااا تلااك الدولااة بااالتطبيق لقوامااد قااا ون الج  ااية 

 فييا. 
وهااذه الج  ااية الواقعيااة تخااتلط بمباادا القوميااات القا ااا بحااق كاام امااة فااا ان 

 (.1)تكون ليا دولة م تقلة

 La notionalité apparenteة الظاهر: جنسي -5
وهااا ج  ااية يباادو الشااخ  بشااا يا امااام ال ياار وكا اا   أو الجنسييية الظيياهر :

يتمتااع بيااا، دون ان يعتباار كااذلك وفقااا لقوامااد قااا ون الج  ااية التااا يظياار ملااا ا اا  
 (.6)من وط يييا

وتعتبااار هاااذه الج  اااية كج  اااية الواقاااع حالاااة يمكااان ان ي ااافا مليياااا القاااا ون 
 الج  ية القا و ية. وع 
من  احية اخرى،  جد ان هذه الفرو  األربع ال ابقة يمكن ان  عاادفيا  -5

                                                 

)5( R. Reds lob, Le Principe des nationalités, Recueil des cours de I'Acadèmie 
de droit international de la Haye, 1931, t 37, vol. III,  
P. 5 et s. 

)6( M.N. Jobard Ba cheillier, L'apparence en droit international privé, L-G. D. 
J., 1984, P. 222-223.                                                             
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فااا التطبيااق العملااا والمياام هااو التاكيااد ملااا ان الج  ااية القا و يااة يجااع ان تكااون 
ج  ااية فعالااة وفعليااة اى يفكاادها الواقااع ويمار اايا الفاارد ماان حياا  اآلثااار المترتبااة 

 ملييا.
 وع الج  ية فا حالة تعدد الج  ية إذ يجع فا هذه الحالة ويثور البح  من 

 التفرقة بين الج  ية القا و ية الفعالة والج  ية القا و ية غير الفعالة.
اما إذا لم يكن ه اك اى ج  اية ملاا ا طا ق اى إذا ك اا بعادد حالاة ا عادام 

هر للج  اااية، فااااون المعااااوم ملياااا  هااااو البحااا  ماااان ج  ااااية الواقااااع او ج  ااااية الظااااا
ومحاولااة ا اااتقا  حلاااوم لمااا يثاااور بشاااان المركااز القاااا و ا لعاااديم الج  ااية مااان هاااذه 

 (.7الج  ية، إلا ان يكت ع هذه الج  ية بعفة ر مية)
، فااون وي ب ااا الت بياا  ا اا  إذا ات اا  ان الج  ااية الظاااهرة لاايع ليااا ا اااع قااا و ا

 مبدا ح ن ال ية يجد مجام فا التطبيق فا هذه الحالة. 
حمايااة لماان يتعاماام مااع ماان ظياار ا اا  يحماام ج  ااية دولااة معي ااة بمع ااا ا اا  

بح ن  ية وات   مدم قا و ية هاذه الج  اية فاا تااريق الحاق، وب اا ال يار تعاملا  
معاا  ملااا إمتقاااده با اا  ماان رمايااا هااذه الدولااة، فو اا  ال ي ااار فااا تعاملاا  ال ااابق 

يااازة الحالااة او و اا ت اوم فااا هااذا البحاا  الحالااة الظاااهر او الج  ااية الظاااهرة او ح
حيازة العفة الوط ية وما تفدى إلي  مان ثباوت العافة الوط ياة او العافة األج بياة 

 او ا تفا يا.
وقبااام ان  بااادا فاااا هاااذا البحااا  يكاااون مااان الااا زم ان  عااار  لااابع  الم اااا م 

 األولية  ثبات الج  ية.
ون ولذلك  بح  فا الفقارات التالياة اهمياة إثباات الج  اية ومحلا  وطرقا  والقاا 

 الذى يحدد هذه الطرق.
 

                                                 

 . 1،  1112( ا ظر مفلف ا، الج  ية ال ودا ية، دار ال ي ة العربية 7)
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 أهمية إثبات الجنسية: -أولا 
ال تخفااا اهميااة إثبااات الج  ااية، ذلااك ان الحااق بعاافة مامااة ال قيمااة لاا   -6

 بدون إثبات التعر  والواقعة التا ي شا م يا.
كماا ان ا ثباات يشاابع الحاجاة المع ويااة لل  اان للوعاوم إلااا اليقاين، خاعااة 

ده ومان ثام فاون إثباات الج  اية يعتبار حاجاة ا ا اية إذا تعلق األمر بامر ييم وجاو 
 للوجود والعيش فا وطن معين. 

ولااذلك يحاار  ا   ااان ملااا إثبااات حقاا  فااا الج  ااية، إذ ان ا   ااان باادون 
ج  ااية يكاااد يت اااوى مااع الرقيااق، ال يجااد الحمايااة ماان اى دولااة ملااا األر   ااوا  

 ملا الم توى الداخلا او ملا الم توى الدولا.
حيااااة اخاااارى، تحاااار  الدولااااة ملااااا تحديااااد القوامااااد التااااا تثباااات ج  ااااية ماااان  ا

 مواط ييا والتا من خ ليا يتحدد م عر ال كان اى شعع الدولة.
إذن، يعتبر إثبات الج  ية الطرياق الوحياد للمتارا  بالج  اية وممار اتيا فاا 

  الحياة القا و ية.
م و اااااط باااااين ويلااااازم تحدياااااد عااااافة الفااااارد الوط ياااااة او األج بياااااة، وال يوجاااااد حااااا

 المفيومين فا   ان إما يكون وط يا او يكون اج بيان
L'homme ne peut être que national ou étranger  

ويمكن تعري  إثبات الج  ية ملا ا   إقامة الدليم ملا الحق فاا وجاود الحاق  -7
 طريق .  فا الج  ية او  في  بالطرق التا يحددها القا ون ويحدد قيمة كم

م باا  ان كاام دولااة تقااوم بمفردهااا بتحديااد القوامااد الم ظمااة لج  اايتيا وماان الم اال
 و وابطيا فا  و  قوامد القا ون الدولا العام. 

ومن ثم يعد فا حكم المتفق ملي  خ وع م ا م ا ثبات بعفة مامة للقاا ون 
الااذى يحكاام الحااق محاام ا ثبااات اى لقااا ون المو ااوع، وتخ ااع إجاارا ات ا ثبااات 

 لقا ون القا ا.
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وب ااا  ملااا ذلااك، تخ ااع رابطااة الج  ااية فااا إثباتيااا للقااا ون الااذى ياا ظم هااذه 
الرابطاااة، وذلاااك باااالرغم مااان االتفااااق ملاااا امتباااار هاااذه الرابطاااة مااان رواباااط القاااا ون 

 (. 9العام)
وب ااا  ملااا ذلااك، إذا كااان القااا ون األج بااا ال يعتااد بحيااازة الحالااة كاادليم فااا 

عااين ماان األجيااام، فو ا  يتعااين ملااا القا ااا إثباات الرمويااة، إال إذا تااوافرت لعادد م
 (.1اال ياخذ بيذا الدليم إال ب فع القيود التا يقررها التشريع األج با)

يكون محم ا ثبات وفقا للقوامد العامة هو الحق المدما با ، و ظارا لكان  -8
الحق فكرة مع وية يععع إثباتيا، لذلك يرد ا ثباات ملاا معادر الحاق او ال ابع 

 لحق المدما ب  وليع الحق ذات .الم شا  ل
وقد يكون المعدر الم شا  للحق واقعة مادية كواقعة المي د او مم  قا و ياا  

 كالتج ع او الزواج. 
إذن، يكون محم إثبات الج  ية هو معدر  شو  الحق فا الج  ية او زواليا 

يااة او اى الوقااا ع واألممااام التااا تك ااع الفاارد الحااق فااا الج  ااية اى العاافة الوط 
 تجرده من هذه العفة. 

ويحاااادد القااااا ون الخااااا  بالج  ااااية المااااراد إثباتيااااا الوقااااا ع واألممااااام القا و يااااة 
المفدياااة ل شاااو  الحاااق فاااا الج  اااية والتاااا يااارد مليياااا ا ثباااات حتاااا يعتااار  للفااارد 

 بالعفة الوط ية.
وتجدر الم حظة، كما يقرر بع  الفقيا  بحق ان القوامد القا و ية التا  -9
ميا تشااريع الج  ااية كالقااا ون المعاارى والتااا تحاادد شااروط ك ااع الج  ااية او ي اا

                                                 

مااوجز فااا الج  ااية ومركااز األجا ااع فااا القااا و ين المعاارى ( د. فاافاد مبااد الماا عم ريااا ، ال9)
، د. م اياااات مبااااد 210  –201  211، رقاااام 1194والمقااااارن، دار ال ي ااااة العربيااااة 

 . 144،  1111دار ال ي ة  –الحميد، مبتدا القوم فا اعوم ت ظيم م قة الرموية
 . 210،  211( د. ففاد ريا ، المرجع ال ابق، رقم 1)
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زواليا اى تكش  من الوقاا ع واألمماام التاا يترتاع مليياا قياام الج  اية او زوالياا 
لي اااات محاااا  للثبااااات، إذ ان الكشاااا  ماااان احكااااام القااااا ون هااااو ميمااااة القا ااااا، 

 (.10ويفتر  فا القا ا العالم بالقا ون)
عاود بمحام إثباات الج  اية الوط ياة هاو معادر  شاو  الحاق وبذلك يكاون المق

فييا او زوال  اى الواقعة او العمم القا و ا الذى اشترط  المشرع الوط ا الكت اع 
 هذه الج  ية او زواليا.

 عبء اإلثبات: -ثانياا
المعارى ملاا انن  1171ل ا ة  26مان القاا ون رقام  24ت   الماادة  -11

من يتم ك بالج  ية المعرية او يدفع بعدم دخولا   يقع مع  إثبات الج  ية ملا
 فييا. 

ماااان تشااااريع  21وقااااد ورد الاااا   ال ااااابق فااااا التشااااريعات ال ااااابقة فااااا المااااادة 
 . 1110من تشريع  21والمادة  1119من تشريع  34والمادة  1116

كااام شاااخ  ي اااكن األرا اااا »فقاااد كاااان يااا   ملاااا ان  1121اماااا تشاااريع 
ان يثبااات ج  ااايت  ملاااا الوجااا  العاااحي  وبياااذا  المعااارية يعامااام بياااذه العااافة إلاااا

يكون قد امطاا للدولاة حاق معاملاة جمياع مان ي اكن األرا اا المعارية ملاا ا ا  
لا ان يثبت العكع  «.من المعريين وا 

وهااذه القري ااة مقااررة لعااال  الدولااة المعاارية ولاايع لعااال  الفاارد الااذى يتعااين 
 ملي  إثبات ج  يت .

 22قري ة الج  ية الواردة فا المادة »ن وقد ق ت محكمة ال ق  المعرية با
مفقتااة ب اابع ال اار  الااذى شاارمت ماان اجلاا ،  احتياطيااةقري ااة  1121ماان قااا ون 

وهاااو افتاااارا  الدولاااة الج  ااااية المعاااارية لل ااااك ين بيااااا الااااذين لااام يثباااات ج  اااايتيم 
األج بياااة او المعااارية. كماااا ا ياااا مااان جياااة اخااارى قري اااة  ااالبية أل ياااا ال تمااا   فاااا 

                                                 

 . 113،  1177، الج  ية والمواطن ومركز األجا ع، م شاة المعار  ( د. هشام عادق10)
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د ج  ية معرية حقيقية لمن يادما ا ا  معارى. إذ ال م اا  م د اذ مواجية األفرا
من ان يثبت المدما الج  ية المعرية، وذلك من غير ان تعتبر تلك القري ة   دا 

 (.11فا ا ثبات)
ودون ان تعتبار مان قبيام القارا ن المقاررة لمعالحة مان يادما تمتعا  بالج  ااية 

 (. 12د العربية)وتاخذ بذلك قوا ين الج  ية فا الب «. المعرية
ومااع ذلااك اغفلاات بعاا  القااوا ين العربيااة الاا   فااا قوامااد ا ثبااات فااا  -11

 الج  ية تاركة ذلك للقوامد العامة. 
وي تدما هذا  رورة المبادرة بو ع ت ظيم شامم لم الة إثبات الج  ية  ظرا  
لعجاااااز القواماااااد العاماااااة فاااااا ا ثباااااات مااااان الوفاااااا  بمتطلباااااات ا ثباااااات فاااااا ماااااادة 

 (.13ية)الج  
ويباادو ماان الاا   الااوارد فااا القااا ون المعاارى الحااالا ان مااع  ا ثبااات يقااع 
دا ما ملا ماتق الشخ  الذى ثار  زاع حاوم ج  ايت  و اوا  كاان هاو الاذى اثاار 

 ال زاع ام جية ا دارة ام شخ  آخر.
وب اا  ملاا ذلاك يقاع إثباات الج  اية دا ماا ملاا مان تكاون ج  ايت  محام  اازاع 

قاماادة العامااة للثبااات للوهلااة األولااا بااان الااذى يثااور  اازاع حااوم وتف اار مخالفااة ال
ج  يت  يملك كم الع اعر التا تثبت ج  يت  ويكفيا  ل قام ماع  ا ثباات ان يقادم 

مان قاا ون الج  اية الفر  اية طالماا  139/2شيادة ج  يت  حي  تقارر ذلاك الماادة 
 كا ت هذه الشيادة  ليمة ل  قا و ا. 

فر  اايين إلااا ان جيااة ا دارة يكااون ليااا بموجااع ذلااك ويااذهع بعاا  الفقيااا  ال

                                                 

 . 210،  7( مجمومة احكام ال ق  المد ية، ع11)
( راجاااع  عاااو  هاااذه التشاااريعات فاااا د. جاااابر جااااد، مجموماااة قاااوا ين الج  اااية فاااا الاااب د 12)

 . 1171العربية، معيد الدرا ات العربية 
 .121،  10/1112، دار ال ي ة ز األجا ع،( د. هشام خالد، دروع فا الج  ية ومرك13)
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الت فيذ المباشرة، فوذا شعر الفرد بال رر فو   يكون ل  ان يلجا إلاا الق اا   امتياز
كمااادما ب ااار  ان يثبااات ج  ااايت  الفر  اااية او األج بياااة حيااا  يترتاااع ملاااا ذلاااك 

 (.14و ع مع  ا ثبات ملا ماتق )
عرى إلا القاوم باان الا   لام يخارج ويميم الفريق ال الع من الفق  الم -12

ملا القوامد العامة، وا   يتعين فا جميع األحوام إلقا  مع  ا ثبات ملاا مااتق 
ذلااك ان  الماادما  ااوا  كااان هااو الشااخ  ماادما الج  ااية او كااان شخعااا آخاار،

يجع ان يلقا ملا ماتق من يدما خا   الثابات حكماا او فعا   –مع  ا ثبات
 . (11وفقا للقوامد العامة)

وقد ايدت اللج ة التشريعية هذا المع ا فقررت ا   إذ اثار  ازاع بشاان الج  اية 
 فون مع  ا ثبات يقع ملا ماتق من يدما خ   الظاهر.

وتعتباار هااذه القاماادة ماان الاادما م ال زمااة لحمايااة حقااوق األفااراد ماان الاادماوى 
ة بياااذه التع ااافية التاااا ال تقاااوم ملاااا اى دليااام، ولااايع بمقاااوم مااادم شاااموم الج  اااي

 الحماية.
ومجام القوامد العامة هو ال زاع الق ا ا. اما إذا  شع  زاع امام جية ا دارة 
فمااان العاااعع القاااوم بتطبياااق القواماااد العاماااة فاااا هاااذا العااادد إذ ان الدولاااة تملاااك 
امتياااز الت فيااذ المباشاار اى معاملااة الفاارد ملااا ال حااو الااذى يااراه. ويقااع ملااا ماااتق 

 Privièleigeجاااام الحياااوى المتيااااز الت فياااذ المباشااار الفااارد إثباااات العكاااع. والم
d'actiom directe  هاااو مجاااام القااارارات ا دارياااة، إذ ت اااتطيع ا دارة ان تلااازم

 ال تعادارا دارياة دون حاجاة  اقراراتياالحقوق والواجبات ب ا  ملا  بو شا األفراد 
  ا . حكم من الق ا ، ويكون ملا األفراد الم ازمة فا قراراتيا امام الق

 وياااااذهع بعااااا  الفقااااا  المعااااارى إلاااااا القاااااوم باااااان الااااا   وا ااااا  ومااااان ثااااام 

                                                 

)14( D. Holleaux et autres, Droit international privé, Masson, 1987, p. 60. 
 . 272د. ففاد ريا  المرجع ال ابق،  ( 11)
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 (.16)فون مع  إثبات الج  ية يقع دا ما ملا ماتق الشخ  المت ازع فا ج  يت 
وي حاااظ ان إلقاااا  ماااع  ا ثباااات ملاااا الم اااازع فاااا ج  ااايت  يخاااال  القواماااد 

يتعلق بج  اية من  احية اخرى، إذا كان ال زاع و (. 17العامة وما جرى ملي  العمم)
اج بياة، فااون مااع  ا ثبااات يعتباار م ااالة متعالة بمو ااوع ال اازاع وتخ ااع ماان ثاام 
للقا ون األج با ليذه الج  ية. وبعد هذا التمييد  بح  الحالة الظاهرة كطريقاة مان 

 طرق إثبات الج  ية فا مبحثينن 
 المبحث األول: نعرض فيه المكونات الحالة الظاهر . 

فيييه يبيعيية الييذور اليي ح ازذيييه حيييا   الحاليية فييب إثبييات  المبحييث الثييانب: نبحييث
 الجنسية المصرية.

 

 المبحث األول

 مكونات الحالة الظاهرة

 يتم إثبات الج  ية بطريق مباشر وقد يتم بطريق غير مباشر. -13
  :فاليريق المباشر -أ

، Preuve preconstituéeهااو الااذى يقااوم فياا  إثبااات الج  ااية ملااا دلياام معااد 
بالج  ااية المعاارية وحالااة  ذلااك بمقت ااا وثيقااة ر اامية مثاام حاااالت التجاا عويتحقااق 

 المعرية وا قامة ب  م د بلوغ  ن الرشد.  ا قليماكت اع الج  ية بالمي د فا 
امااا بال  اابة لحمايااة ال ياار، فقااد اوجااع المشاارع  شاار جميااع القاارارات الخاعااة 

ثاااين يوماااا مااان تااااريق باكت ااااع الج  اااية او فقااادها فاااا الجريااادة الر ااامية خااا م ث 
 عدورها. 

                                                 

 . 261  1194( د. إبراهيم احمد إبراهيم، الج  ية، ال اشر  يد مبد اهلل وهبة، القاهرة 16)
حكمااة ا داريااة العليااا فااا حكاام حاادي  ليااا إذ ق اات بااان مااع  إثبااات الج  ااية ( وقااد اقاارت ذلااك الم17)

 –او ا اا  غياار داخاام فااا هااذه الج  ااية المعاارية يقااع ملااا ماان ياادما ا اا  يتمتااع بالج  ااية المعاارية،
ق، مجمومااة المبااادت التااا قررتيااا المحكمااة ا دارياااة  29ع 1214طعاان رقاام  7/12/1191حكاام 

 .101  –416  31العليا ع
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 اليريق غير المباشر:  -ب
الطريااق غياار المباشاار هااو الااذى ي اات د ملااا إثبااات تحقااق ال اابع الماافدى  -14

إلااا اكت ااابيا، وتختلاا  طريقااة ا ثبااات فااا هااذه الحالااة تبعااا لطبيعااة ال اابع المك ااع 
الزوجياة وملاا  للج  ية، فوذا كان تم اكت اع الج  اية باالزواج تعاين إقاماة الادليم ملاا

إماا ن وزياار الداخليااة برغبااة الزوجااة فااا ك ااع الج  ااية المعاارية وماارور  اا تين ملااا 
 (.19)فا باقا الحاالت هذا ا م ن دون رف  الوزير وكذا

مع م حظة ا   إذا كا ت الج  اية مب ياة ملاا حاق الادم وجاع ملاا الشاخ  
ي حدران بدورهما مان إثبات   ب  من اع وط ا ويكون ذلك بوثبات ان الوالد والجد 
« ا ثبااااات الشاااايطا ا»اعاااام وط ااااا بتعقااااع  ل اااالة األجيااااام إلااااا ماااااال  يايااااة لاااا  

Rogresso in infintum  اوprobais diab olica  وياتم الت لاع ملاا هاذه
 la possession d'etatالعاعوبة بااللجو  إلاا الحالاة الظااهرة او حياازة الحالاة 

اعاار المكو ااة للحالااة الظاااهرة يعااد ماان التااا تااوحا بااان الشااخ  الحااا ز ليااذه الع 
 الوط يين. 

 اعريف الظاهر: 
ولمااا كا اات حيااازة الحالااة تشااب  فكاارة الحالااة الظاااهرة فااا مجااام الحقااوق  -15

 العي ية لذلك يكون من الم  م ان  عطا تعريفا للظاهرن 
يقعد بالو ع الظاهر حيازة مركزا  فعليا بح ن  ية او ب و   ية و قعد باذلك 

المااادى بامتباااره التعبياار ماان الحقيقااة والكشاا  م يااا، فالظاااهر يقعااد باا   الظاااهر
 (. 11)المر ا للمقابلة بي   وبين الخفا

اما الظاهر المادى بامتباره التعبير من الوهم الذى يعتقد وجوده ومن ثم تكون 
                                                 

 ظاار مفلف ااا المختعاار فااا الج  ااية ال ااودا ية ومركااز األجا ااع، وحاادة الطبااع والتعااوير بجامعااة ( ا19)
 .111  – 114،  1199القاهرة بالخرطوم، 

)19( M.G, Zaki, La bonne foi dans l'acquiaition des droits en droit privé, Le 
Caire 1952 P. 98.                                                                 
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الظاهرة حالة واقعية غير عحيحة ومادم عاحتيا مخفاا تحات شاكم مركاز قاا و ا 
  عحي  فا الظاهر.

ولما كان القاا ون يياتم بحماياة الحقيقاة  اوا  كا ات فعلياة ام حقيقاة امتبارياة التاا قاد 
 (.20للحقيقة) تتعار  مع الحقيقة الفعلية ويتم ذلك إقرارا لظاهر مخال 

وب ا  ملا ذلك، تكون الحقيقة ها الواقع الاذى يقاره ويكر ا  ويحميا  القاا ون، 
المراكااز التااا ت شااا وتظاام فااا حاادود إذن الحقيقااة هااا المشاارومية فيااا مبااارة ماان 

 القا ون. 
وتعمم المشرومية ملا حماية الحق المكت ع، وحماية الحق المكت اع  -16

 اارورة ب يرهااا ال ي ااتقر المجتمااع وال يشااعر احااد فياا  بالطما ي ااة واألمااان. فااالحق 
شباع الحاجات والرغبات)  (.21المكت ع هو اداة تحقيق التقدم وزيادة ا  تاج وا 

 ك توجع العدالة مراماة الو ع الظاهرة وحماية ال ير ح ن ال ية. ومع ذل
وياافدى الظاااهر إلااا إ شااا  الحااق، وقااد ق اات فااا هااذا المع ااا محكمااة  -17

يترتاع ملاا التعارفات العاادرة مان عااحع المركاز الظااهر »ال ق  المعارية ن 
 المخااال  للحقيقااة إلااا ال ياار ح اان ال يااة مااا يترتااع ملااا التعاارفات العااادرة ماان
عاحع المركاز الحقيقاا متاا كا ات الشاواهد المحيطاة باالمركز الظااهر مان شاا يا 

 (.22«)ان تولد االمتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة
ويقاار الق ااا  الفر  ااا دور الحالااة الظاااهرة فااا إ شااا  الحااق وماان ذلااك حكاام 

فاا الج  اية  ايطاليإذا كان الشخ  »محكمة ا ت  ا  جري وبم الذى ق ا با   
الحقيقة، قد ظير بمظير الفر  ا الج  ية، وكان الجميع يعتقدون بح ان  ياة با ا  

 فر  ا، وكان يكتع ويتكلم الفر  ية كالفر  يين. 
                                                 

 .12دون إشارة لل اشر،   1177( د.  عمان جمعة اركان الظاهر كمعدر لحق، 20)
 . 13( المرجع ال ابق،  21)
، القاماادة 111،  30/11/1171حكاام  1171، 23( مجمومااة المكتااع الف ااا، الاادا رة المد يااة، ع22)

 .161رقم 
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وملا هذا األ اع قبم الموثق شيادت  ملا وعيت  والتا يشترط لعحتيا ان 
 (.23يكون الشاهد فر  يا، فون الوعية تعتبر عحيحة)

الخطا الشا ع يولد  error communis faict jusمدة وقد اخذ هذا الحكم بقا
 الحق. 

لذلك رفى األخذ بالحالة الظااهرة كقري اة  ثباات الج  اية  اوا  كا ات الج  اية 
 المب ية ملا حق الدم او ملا حق ا قليم. 

وقد مال  الق ا  امر إثبات الج  ية فا هذه الحالة بما يشب  التقادم المك ع 
ماااع  إثباااات ا اااتقرار الملكياااة لااادى ا ااا ف  ملاااا التاااوالا،  الاااذى يرفاااع مااان المالاااك

اى المتمتااع بج  اااية الدولاااة « حيااازة حالاااة الاااوط ا»اى « الحالاااة الظااااهرة»وامتباار 
 (. 24)كافيا  ثبات الج  ية م د مدم قيام دليم آخر

 الميليييب األولوب اااا  ملاااا ذلاااك  بحااا  تعريااا  الحالاااة الظااااهرة وتبررهاااا فاااا 
 .الميلب الثانبا فا و عقع ذلك ببح  م اعره

   

 المطلب األول

 تعريف الحالة الظاهرة ومبرراتها

لاااام يت اااااوم المشاااارع المعاااارى فكاااارة حيااااازة الحالااااة الظاااااهرة فااااا مجااااام  -18
 الج  ية تاركا ذلك للقوامد العامة.

فاااا المقابااام،  ااا  المشااارع الفر  ااااا ملاااا إثباااات الج  اااية الفر  اااية بالحالااااة 
  ية الفر  ية األعلية المب ية ملا حاق الادم ولام الظاهرة كوحدى و ا م إثبات الج

 يعر  مع ذلك الحالة الظاهرة، ليتولا الفق  والق ا  تحديد المقعود م يا.
ويمكاااان تعرياااا  حيااااازة الحالااااة فااااا هااااذا المجااااام ملااااا ا يااااا الظيااااور بمظياااار 

                                                 

)23( Cour d'appel de Grenonle, 6-12-1967, Rev. critiq. dr. I. priv, 1969m P. 
53. note P. Lagurde.                                                           

( د. مز الدين مباد اهلل، القاا ون الادولا الخاا ، الجاز  األوم فاا الج  اية والماوطن وتمتاع األجا اع 24)
 .121،  1196الطبعة الحادية مشر، « مركز األجا ع»بالحقوق 
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 (.21الوط ا)
ويمكااان ا اااتخ   هاااذا الو اااع الظااااهر مااان م اعااار متعاااددة اهمياااا اال ااام 

 لمعاملة. والشيرة وا
وفاااا رد وزيااارة الشااا ون االجتمامياااة والت اااامن الاااوط ا ملاااا  ااافام مااان احاااد 

مان  17/1البرلما يين حددت المقعود بحيازة الحالاة الم عاو  مليياا فاا الماادة 
 قا ون الج  ية والتا ت   ملا انن

 Peuvent rèclamer la nationatité française par dèclaration les 
personnes qui ont joui de façon constante de la possession d'ètat de 
français pendant les dix années precedent leur dèclaration.» 

يجوز ان يطلع الج  ية الفر  ية األشخا  الاذين كا ات ليام حياازة الحالاة  -19
 الفر  ية ملا  حو م تمر لمدة مشر   وات  ابقة ملا الطلع. 

 ناجابت الوزيرة بان
«sous reserve de l'appreciation souvrtaine des tribunaux à qui 

revienent en definitive la competence de juger de cette question de fait, 
la notion de possession dêtat de français, peut être dèfinie comme le 
fait de se considèrer de bonne foi français et d'être traité en tant que 
tel notamment par L'autorité publique français, d'exercer en 
consequence les droits, mais aissi de satisfaire aux obligations atta che 
à cettr qualité. 

Ainsi, qu'en dis pose l'article 16 du decret n 73-643 du 10 juillet 
1973 relatif en autre aux forma lités qui doivent être accomplies dans 
l'instruction des de clarations acquitives de la nationalité française, la 
prevue de la possession d'ètat de fran çais rèsulte de documents 
officiels tells que carte d'identité ou d'electeur, passeport, 

                                                 

 . 162( د. هشام عادق، المرجع ال ابق،  21)
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immarticulations dans les consulats de France ou celle à laquelle ils ont 
été dressés par l'autorité ètrangere, mais surtaut, pour les homes, de la 
produ ction d'une pièce militaire constatant qui'ils ont satis fait à la loi 
militaire signaletique». francaise (livre militaire ou ètat) )26(. 

و جااااد فااااا هااااذا الاااارد الااااوزارى تحدياااادا كافيااااا للمقعااااود بالحالااااة الظاااااهرة إذ ان 
البرلماااان فاااا م اااو مجلاااع الشااايوة طلاااع مااان الاااوزيرة الم ااا ولة تحدياااد المقعاااود 
بحيااازة الحالااة، وا ااواع الم اات دات المبااررة ليااا والدالااة ملييااا التااا يجااع ان يقاادميا 

 حع الشان لتاييد طلب . عا
وقاااد كاااان رد الاااوزيرة با ااا  ماااع مرامااااة ال ااالطة التقديرياااة لقاااا  المو اااوع.  -21

والمحاكم التا يكاون لياا القاوم الفعام بشاان هاذه الم االة الواقعياة يمكان تعريا  حياازة 
حالة الفر  ا ملا ا يا واقعة االمتقاد من الشخ  بح ن  ية با   فر  اا وان يعامام 

 حااو، خاعااة بوا ااطة ال االطة العامااة الفر  ااية وان يمااارع الحقااوق وياافدى ملااا هااذا ال
 المرتبطة بيذه العفة. االلتزامات

وي اااات  إثبااااات الحالااااة الفر  ااااية ماااان الم اااات دات الر اااامية مثاااام بطاقااااة تحقيااااق 
الشخعية او البطاقة اال تخابية، جواز ال فر، الت جيم فا الق عليات الفر  ية او 

شاايد با اا  قااد ادى الخدمااة الع ااكرية الفر  ااية طبقااا للقااا ون تقااديم شاايادة م ااكرية ت
الفر  ااااا بموجااااع شاااايادة الخدمااااة الع ااااكرية او بيااااان الحالااااة الع ااااكرية )البطاقااااة 

 الع كرية(.
ملا ا   يمكن القوم باان حياازة الحالاة تختلا  مان الظااهر والاذى يياد  إلاا 

 حماية ال ير بالدرجة األولا.
رقاة باين الج  اية الظااهرة القا و ياة والج  اية وب ا  ملاا ذلاك تجارى التف -21

                                                 

)26( Rèponse du minister, J.O. debat senat, question 20 juin 1985, 1145, 
Rev. crtiq de. I. priv. 1985, P. 583.                                        
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 الظاهرة من حي  الواقع. 
وتعتبر الج  ية الظاهرة القا و ية ج  ية قا و ية تحدد بدقاة وفقاا لوقاا ع الحالاة 

 المد ية المقررة بالقوامد القا و ية والقرارات ا دارية. 
و اع قاا ون فوذا حد  وطرا حد  جديد يفثر فا هذه الج  اية القا و ياة مثام 

ذو اثر رجعا فا مواد الج  اية او إثباات رابطاة الب اوة الحقاا فاون اثار الظااهر ه اا 
هو حماية ج  ية عاحع الشان القديمة وما ترتع مليياا مان آثاار وكاذلك بال  ابة 

 لمن تعامم مع  فا الفترة ال ابقة.
وي حظ فا هذه الحالة ان حماية الو ع تشمم عاحع الشان كما تشمم  
 (. 27)مكت ع الحق بح ن  ية والذى تعامم مع  ال ير

 :la nationatité apparente de faitأما الجنسية الظاهر الواقعية  -
 laتعتباار الج  ااية الظاااهرة الواقعيااة  قي ااا للج  ااية القا و يااة الظاااهرة  -22

nationatité apparente de droit   وهااذه الج  ااية الواقعيااة الظاااهرة تخااال
، إذ ا   ال ت ت د إلا الحقيقة، وا  ما ت ت د إلا او ااع غيار عاحيحة الواقع الفعلا

بطاقاااة تحقياااق شخعاااية غيااار عاااحيحة او قياااد الشاااخ  فاااا  اااج ت  إبااارازمثااام 
 ال اخبين فا دولة معي ة بطريقة خاط ة. 

ويااتم تطبيااق  ظريااة الظاااهر فااا هااذه الحالااة، بحياا  تاافدى إلااا حمايااة ال ياار 
 ج  ية الظاهرة.ح ن ال ية الذى تعامم مع هذه ال

وال ي اااتفيد عااااحع الشاااان مااان ج  ااايت  الظااااهرة الواقعياااة وتقتعااار الحماياااة ملاااا 
 (.29)ال ير ح ن ال ية ا ت ادا إلا الخطا الشا ع وح ن  ية هذا ال ير

                                                 

)27( M. N Jobard – Bochellier, L'apparen ce en droit international privé, LGDJ, 
Paris 1984, n'. 60 et 106.                                                         

)28( Jugement du tribunal de grande instance de Paris 24 avril 1979, note M. 
Audit, Clunet, 1985, P. 91.                                            
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وي حااااظ فااااا هااااذا الشااااان ان دور الج  ااااية الواقعيااااة فااااا إثبااااات الج  ااااية او 
الواقعياة إلاا ج  اية قا و ياة إذا  اكت ابيا يكون محدودا إذ يتم فقاط تحويام الج  اية

كا ااات قواماااد القاااا ون فاااا دولاااة الج  اااية المعي اااة تقبااام عااااحع الج  اااية الظااااهرة 
 (.21الواقعية  من إحدى حاالت الج  ية القا و ية)

ويمكن القوم إذن ان المعوم ملي  فاا إثباات الج  اية هاو حياازة الحالاة  -23
يتطلاااع ح ااان ال ياااة فاااا ال يااار الظااااهرة والتاااا تختلااا  مااان الو اااع الظااااهر الاااذى 

 لحمايت . 
إذ ان حيازة الحالة الوط ية يتعين ان يكون الحاا ز لياا ح ان ال ياة ولايع فقاط 
مجرد و ع ماادى مخاال  للحقيقاة، هاذا الو اع الماادى يافدى إلاا  شاو  الج  اية 

 (. 30الظاهرة الواقعية التا قد يعوم ال ير ملييا بو عيا حقيقة)
مايااة هااذا ال ياار الااذى يتعاماام مااع الااوط ا الظاااهر ولااذلك يكااون ماان الواجااع ح

 ملا انن 22ولعم ذلك هو ما حدا بالمشرع بال   فا المادة 
او  بو ااقاطياجمياع القاارارات الخاعاة باكت اااع الج  ااية المعارية او ب ااحبيا او »

با تردادها او بردها تحد  اثرها من تاريق عدورها ويجع  شرها فاا الجريادة الر امية 
ن يومااا ماان تاااريق عاادورها، وال يمااع ذلااك حقااوق ح اا ا ال يااة ماان ال ياار، خاا م ث ثااي

وجمياااع األحكاااام التاااا تعااادر فاااا م اااا م الج  اااية تعتبااار حجاااة ملاااا الكافاااة وي شااار 
 «.م طوقيا فا الجريدة الر مية

ويمكان القاوم اي اا ان الو اع الخاعاة بالج  اية الظااهرة الواقعياة يافدى إلاا 
 ااابة للتعااارفات العاااادرة م ااا  وذلاااك باااالتطبيق حماياااة ذى الشاااان ح ااان ال ياااة بال 

                                                 

)29( M. N Jobard – Bochellier, op. cit., P. 233. 
 17/1من ان الحكم الوارد فاا الماادة  Bachellier-Jobardا ظر خ فا لذلك ما تذهع إلي  مدام  (30)

يتعلاق بج  ااية فر  اية واقعيااة ظاهريااة، ولي ات ج  ااية ظاهرياة حياا  ال ترتااد إلاا يااوم المااي د اى ال 
 .236يا،  يكون ليا اثر رجعا، الر الة ال ابق ا شارة إلي
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 (. 31للقوامد العامة وفكرة حماية ح ن ال ية)
ويتم إثبات حيازة الحالة او حيازة الحالة الوط ية او حيازة العافة الوط ياة كماا 

 (. بوثبات الع اعر المكو ة ليا. 32ي مييا البع )
لدقااااة ماااان تعبياااار وي حاااظ ان حيااااازة الحالااااة الوط يااااة هااااو التعبيااار األقاااارع ل -24

العفة الوط ية، إذ ان هذه العفة ال تقوم إال بعد إقامة الدليم مليياا، وهاذا هاو الياد  
ماان طريقااة ا ثبااات بقري ااة حيااازة الحالااة. فياا ، ماان  احيااة اخاارى، تختلاا  حيااازة الحالااة 
ثباتا  فاا مواجياة الكافاة  من الو ع الظاهر فاا ان اثرهاا هاو تاكياد الو اع المت اازع وا 

 كون اثر الظاهر هو حماية ال ير. بي ما ي
وتجااادر ا شاااارة إلاااا ان القاااا ون الواجاااع التطبياااق فاااا هاااذه الحالاااة هاااو قاااا ون 

 (. 33الج  ية المراد إثباتيا، وهو الذى يحدد قبوم ا ثبات بحيازة الحالة وحجيت )
ويرى بع  الكتاع ان رجوع القا ا إلا قا ون الج  اية الماراد إثباتياا  -25

ة تتقيااد بموا ااع تطبيااق القااا ون األج بااا وماان ثاام يمكاان إممااام الاادفع فااا شااان األدلاا
بال ظااام العااام  ااد القااا ون األج بااا الااذى يقاارر الحجيااة المطلقااة لشاايادة الج  ااية 

 (.34مث )
وماان جا ب ااا  اارى مااع الاابع  ان حجيااة الشاايادة او حيااازة الحالااة تتحاادد وفقااا 

القا ون يعتبرها دلاي  قاطعاا ملاا للقا ون الخاعة بالج  ية األج بية. فلو كان هذا 
 (.31الج  ية تعين األخذ بحكم  فا هذا العدد)

                                                 

 . 411( د. مز الدين مبد اهلل، المرجع ال ابق،  31)
 . 140( د. م ايت مبد الحميد، المرجع ال ابق،  32)

)33( A. Huet Les conflits des lois en matière de prevue, Dallz, 1965. 
 .146  – 141( د. م ايت مبد الحميد، المرجع ال ابق،  34)
ويقترع من هذا الاراى د. احماد مباد الكاريم الاذى .  110بق،  ( د. هشام عادق، المرجع ال ا31)

 =ا اا  يتعااين الرجااوع ملااا وجاا  كاماام إلااا قااا ون ج  ااية الدولااة التااا ياادما الشااخ »يقاارر 
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إذن، يطبق قا ون الج  ية المراد إثباتيا تطبيقاا كاام  بامتبااره قا و اا امارا، وال 
محااام للااادفع بال ظاااام العاااام فاااا هاااذه الحالاااة إال إذا كا ااات قواماااد القاااا ون األج باااا 

 ن المتعار  ملييا بين الدوم كافة.تتعار  مع المبادت العامة للقا و 
وبعاد بحا  مفياوم الحالااة الظااهرة او حياازة حالاة الااوط ا  بحا  م اعار هااذه 

 الحالة فا المطلع التالا.
 المطلب الثانى

 مكونات الحالة الظاهرة

تكاون حيااازة الحالااة الظاااهرة بااالظيور بمظياار الااوط ا والم ااتخل  ماان  -26
 عاملة. م اعر ث   ها اال م والشيرة والم

يحماام  نبااا Nomenإذن، ت ااتخل  حيااازة الحالااة ماان ثاا   م اعاار اال اام 
باااان يشاااتير الشاااخ  باااين ال ااااع بعااافت   famaالشاااخ  ا اااما وط ياااا، الشااايرة 

الوط ياة، بحيا  يت اامع هااذا الشاخ  ملاا  حاو دا اام وم اتمر با ا  يحمام ج  ااية 
 هذه الدولة ويعد من رماياها. 

د امااام ال اااع ملااا  حااو دا اام فااا عاافة وتتكااون الشاايرة ماان ظيااور الفاار  -27
الاااوط ا وامتقااااد ال ااااع ملاااا  حاااو م اااتمر ومتكااارر باااان هاااذا الشاااخ  يعاااد مااان 
المكااو ين لشاااعع الدولااة فياااو يظياار بمظيااار الااوط ا باااان يمااارع ماداتااا  وتقالياااده 
ويعت ق معتقدات ، ويارتبط بياذا المجتماع باروابط فعلياة وقا و ياة ويظيار اماام ال ااع 

  فا عورة الوط ا.
ومااان ثااام فاااون الشااايرة العاماااة ت ااات د لااايع فقاااط إلاااا جا اااع مع اااوى يتكاااون مااان 
امتقاد ال اع وامتبارهم ليذا الشخ  با   وط ا ولكن إلا ركان ماادى يتكاون مان 
قيام هاذا الشخعاا وا ا ف  القاريبين باالظيور بمظيار الاوط ا مان ال احياة الفعلياة 

                                                                                                                       

ماام. راجااع مفلفا ، المب اوط فاا شاار   اختعاا ذلاك القااا ون هاو  واختعاا إليياا  ا تما ا 
 . 913،  1113 ظام الج  ية، دار ال ي ة العربية 
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ال اااريبية  االلتزامااااتعلااام وادا  الوط ياااة الواجباااة ملاااييم كخدماااة ال االلتزامااااتبااادا  
وتمتعيم فا المقابم بحقوق الوط يين واخعيا الحقوق العامة اى الحقوق ال يا ية 
كاااالحق فاااا اال تخااااع والحاااق فاااا الترشاااي  للمجاااالع ال يابياااة المحلياااة او العاماااة. 

بمع ااا ان  in abstractoتقاادير مو ااوميا مجااردا   famaويقاادر م عاار الشاايرة 
 احع الشان او  و يا ال يدخم فا هذا التقدير.ح ن  ية الشخ  ع

. بااان Trectaus(36)الع عاار الثالاا  م اعاار حيااازة الحالااة هااو المعاملااة  -28
يعامم الشخ  من قبم ال ااع كافاة ملاا ا ا  مان الاوط يين. كماا يجاع ان يعامام 
الشااخ  بيااذه العاافة ماان قباام جيااات ا دارة فااا الدولااة، وال يكفااا فااا راي ااا، ان 

 هذا ال حو من مجمومة معي ة من األفراد بم يجع ان يكون ن  يعامم ملا
هذا التعامم بالعفة الوط ية متبادال من جا ع الشخ  ذاتا ، باشاتياره  -

 بالوط ا وبتعامل  بيذه العفة وبمعاملة اآلخرين ل  كذلك. 
باااان يعامااام بياااذه العااافة مااان قبااام جياااة ا دارة كاااان يقياااد فاااا جاااداوم  - 

لي   اريبة المجياود الحرباا ماث  او األمباا  العاماة بامتبااره ال اخبين او تفر  م
 وط يا او ي تدما ألدا  الخدمة الع كرية. 

والعاايش بعاافة  La Commune renommeeإذن فااون ال اامعة العامااة 
 L'opinion publiqueالااوط ا وامتبااار الشخعااا كااذلك ماان قباام الااراى العااام 

 (. 37)تفدى إلا إثبات العفة الوط ية
امتقاااد الشخعااا فااا عاافة الوط يااة و االوك  بب ااا  ملااا الوط يااة يعااد  كمااا ان

 م عرا  هاما  فا حيازة لحالة. 
                                                 

)36( La prauve de la nationalité par Martin, dans la nationalité dans la science 
sociale et dans le droit contemporain, Institut de droit Comparé de 
l'universite de paris, sirey, 1933, P. 336.                       

)37( Affaire Lsrael, cass civ. 22-3-1960, JCP, 1967, 11, n. 11917 note P. 
Aymond Juriss Classeur, d. I. fasc. 502, n'. 197.                
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 وتبح  المحاكم منن  -29
 مدى  لوك الشخ  بامتباره وط يا وتوافر هذه العفة م د ا  ف . -1
 مدى معاملة هفال  بامتبارهم من الوط يين. -2
م ملاااااااا ا يااااااام مااااااان مااااااادى امتباااااااار الشاااااااخ  وا ااااااا ف  وال ظااااااار إلااااااايي -3

 (.39الوط يين)
 ويقيد فا هذا الشانن

بالم ت دات واألوراق ا دارية التا تعتبر عاحع الشان من الاوط يين  -1
 مثم جواز ال فر، ت جيل  فا ق عليات الدولة.

وتفخذ شيادة الج  ية التا يحعم ملييا الشخ  مان ق ااة العال   -2
اكتاااوبر  12م اااذ م شاااور فاااا فر  اااا الاااذين يجاااوز ليااام إمطاااا  هاااذه الشااايادة 

اعاب  االختعاا  بامطاا  شايادات الج  اية  1113، وبعد تعديم 1141
 (. 31معقودا لبع  المحاكم الجز ية)

3- Les repones de la cha cellerie aux question que les 
interesses lui ont posee leus cas personnel(40.) 

يااا اعااحاع الشااان حااوم وزارة العاادم ملااا األ اا لة التااا يطرح إجابااات -
 حالتيم الشخعية. 

إذ ان قااااا ون الج  ااااية الفر  ااااية يوجااااع إخطااااار وزارة العاااادم باااادماوى الج  ااااية 
مطا يا عورة كاملة من ال زاع، ومن ثم تقاوم إدارة الج  اية بياذه الاوزارة بمتابعاة  وا 

 تطبيقات قا ون الج  ية وا تقا  الحلوم مما يطرا من ق ايا امام الق ا .
                                                 

)38( H. B atiffol, Traité élémentaire de droit international privé, 3 ème édition, 
LGDJ, 1959. P. 167-168, n'. 153.      

)39( Article 149-1 nouveau, 31-2 du code civib. 
)40( H. B atiffol, p. Lagarde, Traité de droit international privé, 8 ème éd. 

LGDJ, 1994. P. 223.                                                              
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 1101يو يااا   1ذا التقلياااد الفر  اااا إلاااا زمااان بعياااد م اااذ مر اااوم ويرجاااع هااا
 بحي  اعب  مكتع وزير العدم هي ة مركزية حقيقة للج  ية 

 Un veritable office central de la nationalité. 

إذ ان جياااااة ا دارة تقاااااوم بامماااااام إدارياااااة كثيااااارة تتعلاااااق بالج  اااااية كقياااااام 
ا  ج ت خاعاة، وت اليم جاوازات الق اعلة بت جيم الوط يين فا الخارج ف

 ال فر وشيادات المي د. 
كمااا ان جيااة ا دارة تقااوم بومااداد قااوا م الترشااي  ل  تخاااع وت االيم البطاقااة 

 (.41)اال تخابية وها ت تلزم التحقق من ج  ية األفراد
وماان ثاام يجااوز لعاااحع الشااان ان يطلااع ماان جيااة ا دارة ا تشااارة حااوم 

  زاع. الج  ية التا يدور حوليا ال
المشورة للعديد من جيات ا دارة واألفاراد  بومطا ويقوم مكتع وزير العدم 

 (. 42عورة لل زاع حوم الج  ية) إمطا  بعد 
ذا كان قا ون الج  ية الفر  ية يلزم المدما فا م ازمة الج  ية بوم ن  وا 
وزياار العاادم بعااورة ماان الاادموى لاايمكن مكتااع الج  ااية ماان درا ااة الق ااايا 

دارية فا الج  ية. المتعلق   بيا وتكوين  وابق ق ا ية وا 
ولااام تااا   قاااوا ين الج  اااية المعااارية ملاااا إجااارا  مماثااام، وقاااد  ااابق ان 
اوعااي ا ب اارورة األخااذ بااذلك أل اا  ي ااامد فااا إثبااات الج  ااية ويعااد م عاار 

 (. 43من الع اعر الدالة ملا الحالة الوط ية)
 

                                                 

)41( M. Ancel L'action en recnnaissace de nationalité, Revue de droit intern 
ational privé, 1932, P. 432 et s. 

)42( R. Giraudu, La prevue de la nationalité d'origine, thèse – Montpellier, 
Imprimèrie Marie – Lavit, 1936, P. 42. 

 . 116راجع مفلف ا الج  ية ال ودا ية، المرجع ال ابق،  ( 43)
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 شهاذ  الميالذ: -4
ية بتقديم الدليم ملا المي د ألع وط اا او يمكن إثبات الج  ية األعل -31

ام وط يااة معاارية واع مجيااوم الج  ااية او اع مجيااوم او مااديم الج  ااية ووقااوع 
 المي د فا معر. 

ويااتم ذلااك بموجااع تقااديم شاايادة المااي د بامتباااره م عاارا ماان م اعاار الحالااة 
 لة المد ية.تحمم اال م الوط ا وها اداة إثبات للشروط التا يتطلبيا القا ون للحا

وقد ق ت محكمة ال ق  المعرية بامتبار م تخرج شيادة المي د م اتخرجا 
ي ااااير  20ر اااميا يقاااوم مقاااام شااايادة الماااي د فاااا مع اااا قااارار مجلاااع الاااوزرا  فاااا 

 (. وا افت المحكمةن 44)1127
تثبااااات الج  اااااية بالشااااايادة الر ااااامية التاااااا تعااااادر مااااان ال ااااالطة المحلياااااة او »

ة، ويعتبر ذلك دلي  اولياا  ثباات الج  اية ماا لام يظيار ال لطات األج بية المختع
ما ي اق يا، إذ ا ياا تعطاا مان واقاع  اج ت وال تعطاا إال بعاد ان تكاون ال الطة 

 (.41«)التا امطتيا قد قامت بعمم التحريات ال زمة للتاكد من عحة ما جا  بيا
والااده او ويقاادم الفاارد لاايع فقااط شاايادة المااي د الخاعااة باا  ولكاان شاايادة مااي د 

 والدت  المدما اكت اب  لج  يت .
وتااذكر شاايادة المااي د ا اام المولااود ومكااان مااي ده ممااا ي اايم ممليااة ا ثبااات. 
وال يذكر القا ون المد ا الفر  ا بيان الج  ية من بين بيا ات شيادة المي د بي ماا 

 تعتبر الج  ية بيا ا من بيا ات شيادة المي د المعرية. 
يادة المي د قري ة قا و ية   بية تادمم ثباوت الحالاة الوط ياة لذلك تعد ش -32

                                                 

مااااة ، مجمومااااة القواماااد التااااا قررتيااااا محك11، ع167، طعاااان رقاااام 20/12/1111( حكااام 44)
 . 291ال ق  فا خم ين ماما، الجز  األوم  

، مجمومااااة المبااااادى  القا و يااااة التااااا قررتيااااا محكمااااة 23ع 173، ط12/1/1116( حكاااام 41)
 . 212ال ق  فا خم ين ماما، مكتبة رجام الق ا ، الجز  األوم  
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 بامتبارها إحدى الع اعر المكو ة ليا. 
ويعتباار ا ثبااات بشاايادة المااي د إثبااات بالحالااة الظاااهرة اى إثباتااا بااالقرا ن لعاادة 

 ا باع هان
ان تحديااااد الج  ااااية ي ااااتلزم بحثااااا وتف اااايرا  ل عااااو  غام ااااة فااااا اغلااااع  -ا

ة بااالقوا ين األج بيااة، وال ي ااتلزم ذلااك ماان موظاا  إدارى كموظاا  األوقااات، ومعرفاا
 ال جم المد ا. 

 شيادة المي د قد ال تبين الج  ية او  وع الج  ية. -ع
 ال تعكع شيادة المي د الت يير الذى يحد  فا الج  ية بعد تحريرها. -جا

 كمااااااا ان شاااااايادة المااااااي د قااااااد تعطااااااا لشااااااخ  يحماااااام ج  ااااااية دوم اخاااااارى. 
المرجاع فاا ثباوت الج  اية هاو »محكمة الق اا  ا دارى المعارى باان وقد ق ت 

احكااام القاااوا ين التاااا تااا ظم الج  ااية ولااايع إلاااا ماااا ياارد فاااا اوراق حتاااا لاااو كا ااات 
ر اااامية، ماداماااات غياااار معاااادة اعاااا   ثبااااات الج  ااااية وعااااادرة ماااان جيااااات غياااار 

دون مختعة. إذ ماا ثبات فاا هاذه األوراق هاو فاا الواقاع ماا يمليا  عااحع الشاان 
ان تتحااارى الجياااات ا دارياااة حقيقاااة امرهاااا. كماااا هاااو الشاااان بال  ااابة لماااا يثبااات فاااا 
 شاااااااااااااااااااايادات المااااااااااااااااااااي د وبط قااااااااااااااااااااة الحالااااااااااااااااااااة الشخعااااااااااااااااااااية او العا ليااااااااااااااااااااة او 
قااارارات ال ااارا ع إذ لي ااات اى مااان هاااذه األوراق معااادة  ثباااات  ال اااجم التجاااارى وا 

ن كا ت هذه حالة ظاهرة وهذه الحالة لي ت ليا حجية   (. 46«)قطعيةالج  ية وا 
وباذلك تعاد شاايادة الماي د قري ااة ب ايطة اى قابلااة  ثباات العكااع تازوم قيمتيااا 

 إذا ما ثبت مك يا. 
ويقع ا ثباات العكاع حي  اذ ملاا مااتق مان يادما ماا يخاال  تلاك القري اة اى 

                                                 

م شاور فاا مجموماة  11/20رقام  29/12/1161( حكم محكمة الق ا  ا دارى فا جل ة 46)
 (. 1166-1161لق ا  ا دارى فا خمع   وات )احكام ا
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إن لام »(. وياخاذ شايادة الماي د جاواز ال افر إذا ا ا  47بماا ي ااق  الحالاة الظااهرة)
 (.49«)ت الج  ية إال ا   يعتبر قري ة ملييا تقبم إثبات العكعيكن معدا  ثبا

 ل لتزامااااات اااالوك عاااااحع الشااااان بامتباااااره وط يااااا، خاعااااة ادا اااا   -33-5
(. وا ااا  مااااش ملاااا  حاااو م اااتظم وم اااتمر فاااا 41الع اااكرية الواجباااة تجااااه الدولاااة)

 (. 10الدولة)
مومااام  او ا ااا  قاااد تااازوج مااان وط ياااة فاااا الدولاااة الماااراد اكت ااااع ج  ااايتيا وا ااا 

الع اكرية الوط ياة او ا ا  قياد ملاا  ل لتزاماتكفر  ا او كمعرى من حي  ادا   
(. او ا اا  قااد كاارم باو اامة الدولااة 11قا مااة المحلفااين او ا اا  قااد مااين موظفااا بالدولااة)

 (.12و ياشي يا)
وي حاااظ ا ااا  يتعاااين تاااوافر م عااارا او اكثااار مااان هاااذه الع اعااار للقاااوم بتاااوافر 

 الحالة الوط ية.
قااااوام حيااااازة الحالااااة هااااو االمتااااداد باألمااااارات الخارجيااااة والاااادال م »إذن  -34

الظااااهرة. وبعباااارة اخااارى ي ااا د الق اااا  إلاااا الشاااخ  ج  اااية حكمياااة بامتباااار ان 
الظاهر ي با  من مطابقتيا للحقيقة. وها بيذه المثاباة ال تكاون ج  اية قطعياة او 

                                                 

( د. احمد حشمت الجداوى، مبادى  القاا ون الادولا الخاا ، االختعاا  الق اا ا الادولا 47)
، 1199للمحاكم المعرية، ت فيذ األحكاام األج بياة، الج  اية المعارية، دار ال ي اة العربياة 

 499 . 
ومااة المبااادى  التااا قررتيااا محكمااة ، مجم21/3/1114( حكاام محكمااة الق ااا  ا دارى فااا 49)

 . 1100،  9الق ا  ا دارى، ع
)49( Arrêt req – 26 avril 1875, sirey, 1875, n' 1, P. 375. Orlèan ce 13 fèv. 1951, 

Rev. critiq. dr. I. Prive, 1952, P. 277, note y. Loussouarn.            
)50( Arret Bordeaux., 17 mai 1848, Rocueil périodiqu et critique Dalloz 1848, 

S P. 182.                                                                                    
)51( Paris 7 avril 1943, Recueil Sirey, 1943, m' 2, P – 52, note J.P. Niboyet.                                                                                              
)52( Trib. Poix paris 6 mars 1896, Gazette du Palais, 1896, n' 1, P. 415. 
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تبان الحقيقااة بطريااق  يا يااة، ألن القا ااا ياخااذ بيااا وفقااا لتقااديره، ويطرحيااا إذا ا اا
 (.13«)آخر

و  حااظ ان م اعاار الحالااة لاام ياارد  اا  قااا و ا يحااددها إ مااا ا تخلعاات ماان 
 احكام الق ا ، وها تطابق الواقع الظاهر. 

حيااا  ان األ اااما  ال اااا دة فاااا معااار تتمياااز مااان األ اااما  التاااا تطلاااق ملاااا 
فاا دوم  األشخا  الطبيعيين فا الدوم األخرى خاعة الب د العربية، إذ ي تعمم

الم اارع العربااا ا اام العا لااة كمااا يشاايع فااا دوم الخلااي  ا ااتعمام كلمااة الشاايق او 
داللااة ملااا ا اام القبيلااة التااا ي تمااا إلييااا الشااخ  كمااا ان ا ااما  األشااخا  فااا 
ب د الشاام لياا طاابع خاا . وملاا ذلاك فاون حمام الشاخ  ال ام شابي  باأل اما  

 اهرا ملا معرية الشخ .الم تعملة وال ا دة بين المعريين امر يدم ظ
كما ان ت امع  وذياوع اشاتياره با ا  مان المعاريين وكاذلك معاملاة ال ااع معا  
بامتباره معريا وامتباار جياة ا دارة لا  ملاا ا ا  مان المعاريين يعاد مان م اعار 
الحالة الوط ية الظااهرة والتاا تافدى إلاا ثباوت العافة الوط ياة لا . وهاذا ماا  بحثا  

 فا المبح  الثا ا.
 المبحث الثانى

 الدور المناط بالحالة الظاهرة فى إثبات الجنسية المصرية

لاام ياا   القااا ون المعاارى ملااا األخااذ بحيااازة الحالااة الظاااهرة كوحاادى  -35
 طرق إثبات الج  ية األعلية. 

من التق ين الماد ا،  47ومن ثم فيا تخ ع للقوامد العامة المقررة فا المادة 
  باط كم قري ة لم يقررها القا ون. حي  يترك لقا  المو وع ا ت

وب ااا  ملااا ذلااك  بحاا  طبيعااة الااادور الااذى تفدياا  حيااازة الحالااة فااا المطلاااع 
األوم وفااا المطلااع الثااا ا  عقااد مقار ااة بي يااا وبااين شاايادة الج  ااية كقري ااة قا و يااة 

                                                 

 . 396،  1111دار المعار   1د. شمع الدين الوكيم، الج  ية ومراكز األجا ع، ط( 13)
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 بامتبارها دلي  قا و يا ملا توافر العفة الوط ية. 
 المطلب األول

 الحالةطبيعة وحجية حيازة 

 رى من المفيد ان  عار  لقيماة حياازة الحالاة فاا القاا ون الفر  اا قبام  -36
 مر  الموق  فا القا ون المعرى.

مااان تق اااين  143قااارر المشااارع الفر  اااا فاااا الماااادة  القيييانول الفرنسيييب: -أولا 
 الج  ية اال ت اد إلا حيازة الحالة الفر  ية والتا يجرى  عيا كاآلتان

 Lorsque la nationalité francaise ne peut avoir sa source 
que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la prevue 
contraire, si l'interessé et celui de ses père et mère qui a été 
susciptble de la lui tranamettre ont joui d'une façon constante de 
la possession d'ètat. 
يجاااوز إثباااات الج  اااية الفر  اااية المب ياااة ملاااا الب اااوة إذا كاااان عااااحع الشاااان 
ووالااده األع واألم الااذى يمكاان ان ي قاام الج  ااية الفر  ااية قااد تمتعااا بطريقااة م ااتمرة 

 بحيازة حالة الفر  ا، ما لم يثبت خ   ذلك. 
ث ثة  إثبات حيازة الحالة لدى 1141وقد ا تلزم تق ين الج  ية الفر  ية ل  ة 

اجيااام ملااا خاا   الق ااا  ال ااابق ملياا  حياا  كا اات تقاادر المحاااكم حيااازة الحالااة 
 حتا لدى جعم واحد. 

، اكتفاااا المشااارع بتاااوافر حياااازة الحالاااة فاااا 1161وبعاااد تعاااديم التشاااريع  ااا ة 
حاا  و ااطا  بااين اتجاااه الق ااا  واتجاااه  اختااارجيلااين فقااط، وبااذلك يكااون المشاارع قااد 

 . 1141تق ين 
مكع الحالة الظاهرة يمكن ان يارد ملاا حالاة فقاد الج  اية  ثباتإوي حظ ان 
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 (.14)الفر  ية بال  بة لعاحع الشان او احد والدي 
مااان تق اااين الج  اااية يقااارر جاااواز ا ثباااات  1-17كماااا ان  ااا  الماااادة  -37

بحيااازة الحالااة او باااألخرى يعاام إلااا مااا هااو ابعااد ماان ذلااك بامتبااار حيااازة الحالااة 
 ن اآلتيرى    هذه المادة ملا ال حو  وما من التج ع. ويج

 «Peuvent rècl amer la nationalité française par declaration les 
personnes qui ont joui de façon constante de la possession d'ètat de 
français pendant les dix années precedent leur declaration». 

الاة الفر  ااا ان يطلااع م حاا  الج  ااية الفر  ااية يجاوز لماان تااوافرت لاا  حيااازة ح
 إذا كا ت قد توافرت ل  خ م العشر   وات ال ابقة ملا طلب . 

وب ا  ملا ذلك  جد ان المشرع الفر  اا يقارر األخاذ بحياازة الحالاة فاا مجاام 
ثبات، الج  ية ال حقة ملا المي د.   إثبات الج  ية األعلية ب ا  ملا حق الدم وا 

 ات الجنسية األصلية المبنية علب حق الذم: إثب -أولا 
 ي حظ ان إثبات الج  ية األعلية المب ية ملا حق الدم بحيازة ا يان

 ، يلجا إلي  إذا لم يكن ه اك دليم آخر. حتياطيادليم  -ا 
ا اا  يلاازم ان تتااوافر لاادى جيلااين اى لاادى عاااحع الشااان و االطة ماان  -ع 

قد اكتفاا بتاوافر حياازة  1113حتا تعديم اع او ام ومن ثم فون التشريع الفر  ا 
 الحالة لدى جيلين فقط. 

 forceلااام يعاااط المشااارع لياااذه الااادليم حجياااة فاااا ا ثباااات محاااددة  -جاااا 
probante  فا مو وع الج  ية ملا خ   ما قارره لحياازة الحالاة مان حجياة فاا

 م الة ال  ع والزواج. 
ولك ياا طريقاة إثباات  usu capionال تعاد حياازة الحالاة تقادماا مك ابا  -د 

                                                 

)54( P. M ayer, Droit international privé 4 ème éd., Montchrestion 1993, 
P. 563. 



 مجلة علمية محكمة                              المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

31 

 يحدد القا ون قوتيا ومداها. 
ان ايا من م اعر الحالة ليع قاطعا فا داللتا ، أل ا  يلازم معرفاة ماا  -ها 

إذا كان الشخ  قد مومم او امتبر فر  يا بوا طة ا دارة او  لك م لك الوط ا 
 (.11)ومن ثم فون القا ا ال يتقيد بايا من هذه الع اعر

زة الحالاااة الفر  اااية قري اااة قا و ياااة ب ااايطة تكفاااا بتاااوافر إذن تعتبااار حياااا -38
 ثبااااات الج  ااااية  –طبقااااا لتقاااادير قااااا  المو ااااوع  –م اعاااارها كليااااا او بع اااايا 

 الفر  ية األعلية القا مة ملا حق الدم باال ت اع إلا اع وط ا او ام وط ية.
وهااذه القري ااة تقباام إثبااات العكااع بطاارق ا ثبااات األخاارى ماان عاااحع الشااان 

 كان هو الدولة ذاتيا ام فردا  من األفراد.   وا 
 إثبات الجنسية الالحقة علب الميالذ بإثبات حيا   الحالة الفرنسية: -اثانيا 

اجااز المشاارع الفر  ااا اكت اااع الج  اية الفر  ااية ال حقااة ملااا المااي د  -39
 وذلك بطريق الطلع ممن توافرت في  الشروط اآلتيةن

  تمرة. حيازة حالة الفر  ا الم -1 
ا تمرار حيازة الحالة الفر  ية خ م العشر   وات ال ابقة ملا تقديم  -2 
 الطلع.
حيااازة الحالااة الفر  ااية  ا تفااا اال يكااون ه اااك إثبااات مكااع ياادم ملااا  -3 

 بفقد الج  ية الفر  ية وا تمرار ال بع الذى ادى إلا ذلك.
ومااااااا ماااااان و  حااااااظ ملااااااا هااااااذه الحالااااااة ان المشاااااارع يعطااااااا لحيااااااازة الحالااااااة  

وذلاك مان خا م تاوافر حياازة الحالاة  une sorte de naturalization( 16التج ع)

                                                 

)55( Cass. civ. 15 avril, Clunet, 1928, P. 161, cass. civ 24 fev et 5 mars 
1959, Clunet 1959, P. 1086 note p. Rymond, 5 nov. 1962, Rev. critiq dr. 
I. privé 1963, p. 263.                                                  

)56( Martin, L'article precité, p. 336. 
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 لمدة مشر   وات  ابقة ملا تقديم الطلع. 
وي حااظ ان الماادة المطلوبااة للتجاا ع هااا خم ااة  اا وات ماان ا قامااة الم ااتمرة 
فاااا فر  اااا،  اااابقة ملاااا تقاااديم الطلاااع، بي ماااا شااارط ا قاماااة لااايع الزماااا الكت ااااع 

ية ب اااا  ملاااا حياااازة الحالاااة. ومااان ثااام فاااون عااااحع الشاااان إذا لااام تتاااوافر لااا  الج  ااا
شااروط التجاا ع يجااوز لاا  ان ي اات د إلااا حيااازة الحالااة الفر  ااية فااا طلباا  الحعااوم 
ملييااا. وال تملااك جيااة ا دارة  االطة تقديريااة إزا  طلباا ، إ مااا تملااك  االطة التقاادير 

 ة الحالة. تحت رقابة الق ا  بشان التحقق من توافر شرط حياز 
و  حااظ ان شاارط حيااازة الحالااة يشااترط فقااط تااوافره فااا عاااحع الشااان بال  اابة 

 حالة الم ع من قبوم ا ثبات بحيازة الحالةن 
من قا ون الج  ية ملا حالة الفرد  144   المشرع الفر  ا فا المادة  -4

ر ماان الااذى يقاايم او اقااام هااو وا اا ف  الااذين ا ااتمد ماا يم ج  اايت  بااالب وة لماادة اكثاا
 ع  قرن فا الخاارج، ال يكاون لا  إثباات ج  ايت  بال  اع إذا لام يكان لا  او ألى 

 من األع او األم حيازة الحالة الفر  ية. 
اى ان المشرع قد جعم من مدم توافر حيازة الحالاة الفر  اية لادى جيلاين  اببا 

 (.17)م قطا للج  ية الفر  ية بشرط ا قامة والخارج ألكثر من خم ين ماما
 حااظ ان المشاارع لاام ي ااتلزم ان يكااون ال اال  فر  ااا الج  ااية بال  ااع اى وي

ب ا  ملا حق الدم، ومن ثم فو   يكفا ان يكاون ال ال  األع او األم قاد كا ات لا  
الج  ااية الفر  ااية ال حقااة ملااا المااي د. ويتا ااع هااذا الحكاام ملااا ماادم ا ااتعمام 

هماليااااا) ع الحعااااوم ملااااا اجاااااز طلاااا 1113(. وي حااااظ ان قااااا ون 19الج  ااااية وا 
الج  ااية الفر  ااية بال  اابة لياافال  إذا كااان قااد حااافظوا ملااا بعاا  الااروابط الثقافيااة، 

                                                 

)57( Cass. civ. 23 fev 1977, Rev. critiq, 1978, P. 483 note P. Lagarde. 
)58( Trib de grande instance de Paris, 18 octobre 1985, Rev. critiq. dr, I. 

Privé, 1987, P. 93 note P. Lagarde. 
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 المي ية او االقتعادية او العا لية مع فر  ا او ادوا الخدمة الع كرية.
 الموقف فب القانول المصرح:  -ثالثاا

لظااهرة لم يورد المشرع  عا  ملا جواز ا ثبات بحياازة الحالاة الوط ياة ا -41
ومن ثم فون األمر يخ ع للقوامد العامة، والتا تعتبار حياازة الحالاة قري اة ق اا ية 
ب ايطة، يملاك القا اا إزا هااا  الطة وا اعة. فيملاك ان يعتااد بياا مجتمعاة او ياخااذ 
باحد م اعرها وفقا لما ي ت بط  مان وقاا ع الادموى ومان ثام يجاوز للفارد ان ي ات د 

 ثباات ج  ايت  األعالية ويملاك القا اا األخاذ بياا إلا حيازة الحالاة اماام الق اا  
من مدم . وها يمكن ان ت اتفاد مان دال ام معي اة م ياا ان يكاون للشاخ  بطاقاة 
تعرياا  وط يااة، ان يكااون لاا  جااواز  اافر وط ااا، ان ياافدى الخدمااة الع ااكرية فااا 
 الدولة، وان يتولا وظيفة من الوظا   العامة فا الدولة والمم ومة ملا األجا ع. 

يجاااوز للمااادما مليااا  ان يااا ق  الااادليم الم اااتمد مااان الحالاااة الظااااهرة بتقاااديم و 
الاادليم ملااا العكااع. وي ااتوى فااا ذلااك ان يكااون الماادما ملياا  فااردا ماان األفااراد ام 

 الدولة ذاتيا. 
 موقف القضاء المصرح مل حيا   الحالة الظاهر : -

ا ي اااودان الق اااا  المعااارى احااادهما  جاااده فااا اتجااااهينيمكااان ان  مياااز باااين 
 الق ا  العادى والثا ا ي ود فا الق ا  ا دارى. 

 القضاء العاذح: -أ
يعتبااار الق اااا  العاااادى مماااث  فاااا محكماااة الااا ق  المعااارية ان الحالاااة  -42
 الظاهرةن
 قري ة مامة. -4. احتياطيةقري ة  -3قري ة   بية.  -2قري ة ق ا ية.  -1
و ا فا معر من ليع ثمة ما يم ع قا »ومن ثم ق ت محكمة ال ق  با    -

معاااززة بادلااة اخاارى مثبتااة للج  ااية  اااوا   احتياطيااةاألخااذ بالحالااة الظاااهرة كقري ااة 
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 (.11«)كا ت مف  ة ملا حق الدم او حق ا قليم
اال ات اد فاا ثباوت الج  اية »ان  29/3/1116وقررت المحكمة العليا فاا  -

 يت  بج  ية إلا احكام عادرة من المحاكم الق علية يتع  فييا المت ازع ملا ج 
 ليم، إذ ان هذا االتعا  ال يخرج من كو   مظيرا  من مظااهر  ا ت ادمعي ة هو 

 «.المعاملة بالحالة الظاهرة
جاارى ق اااة محكمااة الاا ق  با اا  لاايع ثمااة مااا »وا ااافت المحكمااة با اا  قااد  -

يم اااع قا و اااا  مااان األخاااذ بالحالاااة الظااااهرة كقري اااة إحتياطياااة معاااززة بادلاااة اخااارى فاااا 
ج  ية المعرية او الج  ية األج بية و وا  اكا ت مف  اة ملاا حاق الادم إثبات ال

 (. 60«)او حق ا قليم
إذن ت ظر محكمة ال ق  ملاا الحالاة الظااهرة بامتبارهاا قري اة ق اا ية  -43

 وها تت من م عرينن 
واقعااة ثابتااة يختارهااا القا ااا ماان بااين وقااا ع الاادموى وت ااما هااذه الواقعااة  -1

 وهذا هو الع عر المادى للقري ة.  les indices واألماراتبالدال م 
مملياااة ا ااات باط يقاااوم بياااا القا اااا ليعااام مااان هاااذه الواقعاااة الثابتاااة إلاااا  -2

الواقعاااة الماااراد إثباتياااا وهاااذا هاااو الع عااار المع اااوى للقري اااة. وهاااذه القري اااة مااان ا ااالم 
ياا  األدلااة ماان حياا  الواقعااة الثابتااة التااا ت اات بط م يااا القري ااة وماان اخطرهااا ماان ح

 . وا تقامت اال ت باط 
ومن ثم فون محكمة ال ق  قد اخذت بالحالة الظاهرة بامتبارهاا قري اة ق اا ية 
ت تخل  من الوقا ع. وتخ ع لل لطة التقديرية لقاا  المو اوع بشارط ان يكاون 

                                                 

قواماد القا و ياة التاا قررتياا ، مجموماة ال29/3/1116احاوام شخعاية جل اة  21ع 1( الطعن رقام 11)
 .614محكمة ال ق  فا خم ين ماما ، الجز  األوم،  ادى الق ا ،  

ش، المرجااااااع ال ااااااابق ذات  11/12/1117ق احااااااوام شخعااااااية، جل ااااااة  21ع 14( طعاااااان رقاااااام 60)
 المو ع. 
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 (.61 ا  ا) ا تخ عاذلك 
و  حظ ان محكمة ال ق  قد امتبرت حيازة الحالة دلي   اقعاا يتعاين تعزيازه 
بدال م اخرى كما اجاز اال ت اد إليياا فاا الج  اية األعالية بعافة ماام  اوا  كاان 

 مب اها حق الدم ام حق ا قليم. 
 موقف القضاء اإلذارح: -ب

ذهااااع الق ااااا  ا دارى إلااااا االمتااااداد بالحالااااة الظاااااهرة بمفردهااااا كاااادليم  -44
 كافا  ثبات الج  ية فق ا بانن 

 ايلة  ثباات الج  اية بام تكفاا وحادها  ثباات الحالة الظاهرة يمكن ان تكاون و  -
الج  ية. ومما يدخم فاا تكاوين الحالاة الظااهرة الوثاا ق والم ات دات التاا يحملياا الفارد 
كجااواز ال اافر او شاايادة التج يااد او بطاقااة اال تخاااع او البطاقااة الشخعااية او العا ليااة 

 (.62ال را ع) او ال جم التجارى او إقرارات
قاااوم فاااا الشاااخ  بقياااام ا ااابابيا ومقوماتياااا وم اعااارها فاااا الج  اااية حالاااة ت» -

الشخ   ف  . فوذا توافرت في  هذه الع اعر يعتبر ا ا  متمتاع بالج  اية وماا ذكار فاا 
شاايادة الوفااا  ماان ا اا  يو ااا ا الج  ااية فاا  يلتفاات إلياا  باادوره إذ ان هااذه الشاايادة لاام تعااد 

 (.63«)ا  ثبات ج  يت  المواطن وا  ما امدت  ثبات واقعة الوف

                                                 

، مجموماااة احكااام الااا ق  فاااا خم اااين ماماااا ، 19/12/1170جل اااة  –ق  36/ع201( طعاان رقااام 61)
 ، ذات المرجع. 11/12/1170، جل ة 36ع 241، الطعن رقم 616  الجز  األوم،

المباادى  القا و ياة ، م شاور فاا مجموماة 1116ابريام  3( حكم محكمة الق ا  ا دارى العاادر فاا 62)
 فاااع المرجاااع  1114 اااوفمبر  2 وحكمياااا فاااا 271  10التاااا قررتياااا محكماااة الق اااا  ا دارى، ع

م شاور فاا مجموماة احكاام  10/11/1116ياة العلياا فاا ، وحكام المحكماة ا دار 9،  1ال ابق ع
، 12ع 11/11/1166، وحكميااااا فااااا 33،  2المحكمااااة ا داريااااة العليااااا فااااا مشاااار  اااا وات ع

 200  . 
( حكم المحكمة ا دارية العليا، م شور فا مجموماة المباادى  التاا قررتياا المحكماة ا دارياة 63)

 . 124،  1192العليا فا خم ة مشر ماما، الجز  األوم 
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ل  بج  ية الجميورية  باالمترا من حي  ان المدما ي ت د فا المطالبة » -
العربيااة المتحاادة بعاافة ا ا ااية إلااا توط اا  هااو ووالااده وجااده ماان قباام باارف   ااي ا ، 
وملاااا حالتااا  الظااااهرة التاااا تفيااادها الم ااات دات المقدماااة م ااا ... إن الحالاااة الظااااهرة 

تفياد ان الجياة ا دارياة كا ات تعاملا  ملاا ا ا  التا ابدتيا الم ات دات المقدماة م ا  
معااارى، ومااان شاااان الحالاااة الظااااهرة طبقاااا لماااا هاااو م اااتقر قا و اااا، ان ت قااام ماااع  
ا ثبات فا م ا م الج  ية ملا ماتق من يدما خ   القري ة الم تفادة من هذه 

 (. 64«)الحالة
ة للحالااااة الظاااااهرة لي اااات ليااااا حجياااا ا اااات اداإثبااااات الج  ااااية المعاااارية  -45

 (.61قطعية، ويجوز دا ما إقامة الدليم ملا مكع ما تشيد ب  تلك الحالة)
إلااا  1114إذا قاادم الماادما للتاادليم ملااا إقامتاا  فااا معاار فااا الفتاارة ماان  -
شاااايادة مرفيااااة.. ذات حجيااااة بمااااا اشااااتملت ملياااا .. مززهااااا الماااادما  1119 اااا ة 

مكا اا .. كشاو  باال ت اد فا غقامتا  باألرا اا المعارية إلاا وقاا ع مي ياا زما اا و 
.. إلااااا  ااااج ت 1112الوافاااادين إلااااا معاااار ماااان ركاااااع الباااااخر المحرو ااااة  اااا ة 

المعتقلااين فااا الحاارع العالميااة األولااا بمعااتق ت  ااافواى وقعاار ال ياام وكاام ذلااك 
يرقااا إلااا مرتبااة العااذر القاااهر الااذى يشاافع فااا إمكااان إثبااات ا قامااة خاا م الفتاارة 

وام.. هااذه القاارا ن جميعيااا تزكااا االمت اااع المااذكورة بالشااواهد المي اارة وقاارا ن األحاا
 اا    اليم تبارره ظارو  الحاام وشاواهده فاا  ا تخ  بعدق دمواه.. الذى هو 
 (. 66الخعوعية المعرو ة)

                                                 

، مجموماة المباادى  التاا قررتياا المحكماة ا داريااة 21/3/1170( حكام المحكماة ا دارياة العلياا فاا 64)
 . 227  1172، 11العليا، ال  ة 

ق، مجمومااة المبااادى  التااا  9ع 1220( حكاام المحكمااة ا داريااة العليااا العااادر فااا الق ااية رقاام 61)
 .124  - 122،  1192، 1اما، جاقررتيا المحكمة ا دارية العليا فا خم ة مشر م

، مجمومااة المبااادى  القا و يااة التااا قررتيااا المحكمااة ا داريااة 19/1/1164( حكاام ا داريااة العليااا فااا 66)
 .446 – 441،  1، ع1العليا، المكتع الف ا ع
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ا اما  المتمتعاين بحمايتياا،  بودراجدفاتر ق عليات الدوم األج بية الخاعة  -
 (.67ان)لم تعد  ثبات واقعة المي د ف  تكون ليا حجية فا هذا الش

إلاااا  ااا ة  1114إثباااات العثماااا ا إقامتااا  فاااا معااار فاااا الفتااارة مااان  ااا ة  -
بشيادة مرفية يقرر فييا موقعيا بان المدما كان يقطان بم ازم والادهم مان  1119
، جواز اآلخذ بيذه الشيادة إذا مززتيا األدلة والقارا ن 1122إلا   ة  1114  ة 

 (. 69األخرى)
يااره ماان ان حالتاا  الظاااهرة تعتباار دلااي  كافيااا ال ي ياار ماان مركااز الطااامن مااا يث» -

ملااا ج  اايت  المعاارية، ذلاااك ان الحالااة الظاااهرة لي اات لياااا حجيااة قطعيااة فااا إثباااات 
ثبوتيااا إذا كا اات مظاااهر هااذه الحالااة  ا تفااا الج  ااية، خاعااة إذا تااوافرت الاادال م ملااا 

ا شاتراكا او م اوية باالتحااد  ا تخااعالطامن لبطاقاة ما لياة او بطاقاة  ا تخراجمن 
وواقعااة تج ياااد  جليااا  طالماااا ال تكااان احكاااام تشااريعات الج  اااية تعااار  هاااذا المركاااز فاااا 

 (.61«)القا ون الخا  بالج  ية المعرية..
و خل  مما  ابق ان الق اا  ا دارى ي ظار إلاا حياازة الحالاة الظااهرة  -46

 ملا ا يان 
  قري ة ق ا ية   بية الداللة اى قابلة  ثبات العكع. -1 
وهااا قري اااة كافياااة بااذاتيا  ثباااات الج  اااية  ااوا  بع اعااارها او بتاااوافر  -2 

 المحكمة إلا ذلك.  اطم  تبع  م اعرها إذا 
ال يت اا  ماان احكااام الق ااا  ا دارى قعاار ا ثبااات بالحالااة الظاااهرة  -3 

                                                 

 – 1161، مجموماااة احكاااام المحكماااة ا دارياااة العلياااا، فاااا خم اااة مشااار ماماااا  1/11/1166( حكااام 67)
 . 123 ، 1، جا1190

، طعان 1، مجمومة المبادى  القا و ية التا قررتيا المحكمة ا دارية العليا ن ع19/1/1164( حكم 69)
621  . 

، 33، مجمومااة المبااادى  القا و يااة التااا قررتيااا المحكمااة ا داريااة العلياااا، ع21/11/1197( حكاام 61)
 . 227،  1191اى آخر فبراير  1197من اوم اكتوبر  1جا
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ملا الج  ية األعلية فقاط المبي اة ملاا حاق الادم، ومان ثام يمكان القاوم ان حياازة 
عل   ثبات الج  ية األعلية  اوا  ب يات ملاا حاق الادم ام ملاا الحالة الظاهرة ت

 حق ا قليم.
ولذلك يمكن اال ات اد إليياا  ثباات الج  اية المبي اة ملاا حاق الادم ألع وط اا او 
ألم وط ية. وجدير بالذكر ان المشرع المعرى لم يشترط تاوافر حياازة الحالاة لادى مادد 

كتفاا بتاوافر حياازة الحالاة لادى جيام واحاد معين من األجيام وبذلك يجوز للق اا  ان ي
 او جيلين كما هو الشان فا القا ون الفر  ا. 

مااان  احياااة اخااارى، يجاااوز اال ااات اد إلاااا حياااازة الحالاااة الظااااهرة  ثباااات  -47
الج  ااية المعاارية األعاالية المب يااة ملااا حااق ا قلاايم اى حالااة االلتقاااط ب ثبااات ان 

ادة الماااي د وان طالاااع الج  اااية لااايع لااا  الماااي د قاااد تااام فاااا ا قلااايم المعااارية بشاااي
والدين معلومين وقت المي د وي ت د فا ذلاك إلاا قارا ن الحاام والظااهر الاذى يفياد 
ان هذا الشخ  قد ولد بمعر دون   ع إلا اع معلاوم قا و اا او ام معروفاة مان 

 ال احية القا و ية او الواقعية. 
الج  ااية يمكاان القااوم ان  وبعااد بحاا  دور الحالااة الظاااهرة وحجيتيااا فااا إثبااات

هااذه الحالااة الظاااهرة تكفااا  ثبااات الج  ااية األج بيااة بشاارط اال يوجااد الشااخ  فااا 
اى حاااااالت الج  ااااية الوط يااااة. ويشااااترط لااااذلك ان يكااااون القااااا ون األج بااااا يجيااااز 
ا ثبات بحيازة الحالة او بالقرا ن ويخ اع لياذا القاا و ين تقادير قاوة الادليم الم اتمد 

 (.70)من حيازة الحالة
ويجااوز لقااا  المو ااوع ان ي ااتيدى بااالتطبيق ومااا يجاارى ملياا  العماام امااام 

 ق ا  دولة الج  ية فا هذه الحالة.
وبعاااد بحااا  القيماااة ا ثباتياااة لحياااازة الحالاااة الظااااهرة  قاااارن بي ياااا وباااين القري اااة 

 القا و ية خاعة تلك الم تمدة من شيادة الج  ية. 
                                                 

 . 132ج  ية ال ودا ية، المرجع ال ابق،  ( مفلف ا، ال70)
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 المطلب الثانى

 بين القرينة القضائية والقرينة القانونيةحيازة الحالة الظاهرة 

يقرر القا ون الفر  ا ا ثبات بحيازة الحالة الظااهرة فاا مجاام إثباات  -48
الج  ية األعلية المب ية ملاا حاق الادم وفاا مجاام الج  اية ال حقاة ملاا الماي د 

 كما امتبرها إحدى حاالت الم ع من المطالبة بالج  ية الفر  ية. 
 اعابر قرينة قانونية:ومل ثم فإنها 

وهااذه القري ااة تجااد معاادرها فااا القااا ون، اى لعاااحع الشااان التم ااك  -1 
 بيا وليع للقا  إهدارها ما لم يكن ه اك دليم مخال . 

، مااا هااذه القري ااة تكفااا بتااوافر م اعاارها كليااا او بع اايا  ثبااات الج  ااية -2 
 لم يقم دليم ي اه  الدليم الم تمد من حيازة الحالة. 

وتشب  القري ة القا و ية الم تمدة من حيازة الحالة القري ة الم تمدة مان  -3 
شاااايادة الج  ااااية التااااا تعباااار ماااان ك ااااع الج  ااااية بتااااوافر الشااااروط المقااااررة قا و ااااا 

(. وتعطاااا القواماااد العاماااة فاااا القااا ون المعااارى لحياااازة الحالاااة الظااااهرة 71لك اابيا)
ا  ثبااات الج  ااية وتكااوين مقياادة قيمااة القري ااة الق ااا ية الب اايطة التااا تكفااا بااذاتي

 المحكمة إذا لم يكن ه اك دليم آخر.
ملااا   اابية القري ااة القا و يااة او الق ااا ية الم ااتمدة ماان  اتفاااقه اااك  -4 

(. ت تقام 72حيازة الحالة الظاهرة فاا الج  اية، كماا ا ياا مثلياا مثام شايادة الج  اية)
ي ااه  الادليم الم اتمد  مع  ا ثبات ملا ماتق من ي ازع فا شيادة الج  ية او

 من الو ع الظاهر.

                                                 

إدارياااااة ملياااااا، مجموماااااة المباااااادى  القا و ياااااة التاااااا اعااااادرتيا  20/12/1196( راجااااع حكااااام 71)
 المحكمة ا دارية العليا. 

)72( Cass. crim. 28 ovril 1986, JCP (sèmaine juridoque), 1986, IV, 190.  
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 خاتمة

  خل  من بح  الحالة الظاهرة فا غثبات الج  ية المعرية بانن -49
 قاا  الاا   التشااريعا الااذى يحاادد م اعاار الحالااة الظاااهرة وحجيتيااا فااا  -1

 إثبات الج  ية. 
ومااااع ذلااااك فقااااد ا ااااتطاع الق ااااا  ان ي ااااير ملااااا درع الق ااااا  الفر  ااااا  -2

زة الحالاة تتكاون مان م اعار اال ام الاوط ا والشاير الوط ياة والمعاملاة ويعتبر حياا
 من األفراد ومن ا دارة ملا ا اع العفة الوط ية. 

بان يكون الفرد حام  لشيادة مي د وط ية او جواز  فر وط ا، او مقيدا فا 
جداوم ال اخبين، او يعمم بوظيفة قاعرة ملا الوط يين. او يكون قاد ادى الخدماة 

 ع كرية. وغير ذلك من م اعر الواقع التا ت تقم بتقديرها محكمة المو وع.ال
إن حيازة الحالة وفقا  ألحكام الق ا  المعرى تكفا بحق  ثبات الج  ية  -3

المعرية األعلية  وا  كا ت مب ية ملا حق الدم او حق ا قليم إذا لم يوجد دليم 
 آخر ي  ا م يا او دليم آخر ي اه يا.

ازة الحالة ت قم مع  ا ثبات ملا ماتق من يدما خا   الو اع إن حي -4
 الظاهر  وا  كان هو الفرد او الدولة.

ان اطارا  خعاومة الج  اية ال  بامتبااري حظ اخيرا  اهمية حيازة الحالاة  -1
(. وتعتباااار الوقااااا ع المكو ااااة لع اعاااار الحالااااة 73يتم ااااكون فااااا ال الااااع إال بقاااارا ن)

ان مجمومااااة قاااارا ن، يكفااااا ايااااا م يااااا  ثبااااات الم ااااتمدة ماااان ظاااارو  عاااااحع الشاااا
الج  ية او قد ت ا م مجتمعة ل يم هذا ا ثبات ولعم هذا يف ر كثرة الق ايا التا 
ي اات د فييااا األفااراد إلااا حيااازة الحالااة  ثبااات ج  اايتيم األعاالية وقااد راي ااا كياا  ان 

 المشرع ي ت د إلييا فا م   الج  ية ال حقة ملا المي د. 
لبحااا  يكاااون بداياااة ألبحاااا  ودرا اااات امماااق تياااتم بحياااازة الحالاااة ولعااام هاااذا ا

                                                 

)73( Martin, La prevue de la nationalité, op. cit., P. 337. 
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الظااااهرة وت ااااتخل  م اعاااارها والوقااااا ع ال مت اهياااة التااااا ي ااااتخل  م يااااا قااااا  
 المو وع دلي   كافيا  ثبات الج  ية. 

 «تعليق واستدراك " 

والعاادر  2012ل ا ة  22ا شارة إلا القاا ون رقام  –وح ن فعل ا –لقد اغفل ا
لتعاديم احكاام  2012ماايو  20 وم بقا ون من المجلع الع كرى فا فا شكم مر 
 26بشاان ت ظايم اال تخاباات الر ا اية والقاا ون رقام  2001ل  ة  174القا ون رقم 

م ا  ملااا ان ت اا  فقاارة  2بشااان الج  اية المعاارية و عات المااادة  1171ل ا ة 
ة المعاارية شااان الج  اايب 1171ل اا ة  26ماان القااا ون رقاام  24ثا يااة إلااا المااادة 

 نكاآلتي عيا 
الج  ااية  إثباااتتعتباار شاايادة المااي د او الم ااتخرج الر ااما م يااا حجااة فااا  »

المعرية لمان يحملياا مان الماواط ين وكاذلك اى وثاا ق او م ات دات اخارى تم حياا 
ة او ا مفاا  الدولة للمواط ين مثم بطاقة الارقم القاوما او شايادة المعاملاة الع اكري

  «.م يا طبقا  للقا ون
وتجاااادر ا شااااارة إلااااا ان هااااذا القااااا ون قااااد خااااال  األعااااوم العامااااة والمبااااادت 

 الج  ية ل  باع اآلتيةن إثباتالقا و ية فا 
ان معلحة األحوام المد ية ومكاتع العحة فا الوحدات العحية ها  –أولا 

التااا تعاادر شاايادات المااي د، دون بحاا  او تحاارى وتعتمااد ملااا األقااوام المر االة 
ن المي د، وبالتاالا ي ايم الحعاوم ملاا شايادة الماي د لمان يولاد ملاا للب غ م

ا قليم المعرى من اى ج  ية ومن اى دولة كا ت اما  او اباوه. يترتاع ملاا ذلاك 
الخطاار الج اايم المحاادق باألمااة المعاارية وهااو ان ج  ااية معاار  ااتكون اداة  اايم 

مد ياة ي اجم فيياا يحررهاا موظا  األحاوام ال إدارياةالحعوم ملييا بوا طة شيادة 
األع او األم او حتااا الطبيااع الااذى قااام بعمليااة التوليااد. إن اقعااا مااا يمكاان  إقاارار

ان يكاااون لشااايادة الج  اااية هاااو كو ياااا قري اااة ب ااايطة مااان القااارا ن التاااا ي ااات د إليياااا 
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 الج  ية.  ثبات
إن بطاقااة الاارقم القااوما يااتم الحعااوم ملييااا ب ااا  ملااا واقعااة المااي د  –ا ثانيايي
المي د الم وه م يا، وها ال تدم بذاتيا ملاا ثباوت الج  اية لحامام بطاقاة وشيادة 

 الرقم القوما.
ان ادا  الخدمة الع كرية يتم ملا  و  تكلي  الحاملين لبطاقة الارقم  –ا ثالثا 

ن كااان قري ااة قويااة  ل  خااراطالقااوما الااذين بل ااوا  اان التج يااد  فااا الج ديااة، وهااو وا 
 دافع م  ، إال ا   م و فا الحالة الوط ية.ملا وط ية من يفتدى الوطن وي

ان القاااا ون المااااذكور ال يعتبااار قا و ااااا  إذ ا يمااااا يفتقاااد إلااااا المقومااااات  – ارابعايييي
 الشكلية والشرمية الشكلية  عدار القا ون ن

 أل   لم يمر بمراحم  ن التشريع.  -
 لم يتم عدور من هي ة تشريعية ذات اختعا  د تورى.  -
ا غيبة الد اتور، وقعاارى القاوم ا ا  مجارد قارار عدر من هي ة مفقتة ف  -

 ادارى. ولم تتم المعادقة ملا هذه القوا ين من برلمان م تقر.
ان هاااذا المااادمو قاااا ون عااادر فاااا ظااارو  ا اااتث ا ية، مااان قبااام موظااا    -

العلام بكافاة  –لرجاام القاا ون ا تما ا رغام  –تطيعمكل  بوعدار التشريعات ال ي 
وهاااو مااان لفاااا  ألعاااوم القاااا ون المااا ظم للج  اااية ملاااوم القاااا ون ومااان ثااام جاااا  مخا

، والتاااا يجاااع القاااوا ين األ ا اااية فاااا كااام دوم العاااالم اى القاااوا ين المكملاااة للد اااتور
 خاعة فا إعدارها. إجرا اتإتباع 
جا  القا ون لت ييم اثبات ج  ية المتقادمين لر ا اة الجميورياة حتاا ياتم  إ ل،

إلااا الااوط ين األعااوم اآلبااا  المف  ااين  اال تمااا تفااادى ا ثبااات الشاايطا ا  ثبااات 
 للج  ية المعرية.
إن الج  اية الوط ياة تحتااج ألدلاة دام اة ملاا ثبوتياا وكام ماا  :خالصية القيول

يحوزه الفرد ال يخرج من كو   قري ة ال ي مو إلا مرتبة الدليم، مدا شيادة الج  ية 
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 او الحكم الق ا ا المقرر ثبوت العفة الوط ية لشخ  معين.
ك  اادمو المشاارع ان يعيااد ال ظاار فااا هااذا القااا ون أل اا  خطاار ملااا األماان ولااذل

م اعاااار غياااار معاااارية إلااااا الج  ااااية المعاااارية ب اااايولة  ا  اااامامالقااااوما وي اااايم 
 مت اهية. 
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