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الوقــائـع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة أودعت قلمم
كتاب المحكمة يوم السبت الموافق  ، 2012/6/2طلب في ختامها الحكم:
أوالً :بقبول الدعوي شكالً.

ثانيم ماً :بص ممفة مس ممتعجلة وقم م

تنفي ممذ قم مرار الجه ممة ايداري ممة الس مملبي باالمتن مما ع ممن اتخ مماذ

ايجراءات القانونية المقررة بشأن إسقاط الجنسمية المصمرية عمن الممدعي عليهمما ااول والثانيمة

وممما يترتممب علممم ذلممر مممن ثممار أخصممها إسممقاط الجنسممية المصمرية عممن المممدعم عليهممما ااول

والثانية وسحب والغاء جواز سفرهما المصري والزام الجهة ايدارية بتقديم شهادة رسمية بإسقاط
الجنسممية المص مرية عممن المممدعي عليهممما ااول والثانيممة إلممي اللجنممة العليمما لالنتخابممات الرئاسممية

التخمماذ ممما ت مراه حيممال المرشممح الرئاسممي محمممد محمممد مرسممي عيسممي العيمماط نحممو اسممتبعاده مممن

خمموج جولممة ايعممادة علممي منصممب رئمميس الجمهوريممة المقممرر لهمما  16يونيممو  ،وتنفيممذ الحكممم

بمسودته وبدون إعالن والزام الجهة ايدارية مصروفات طلب وق

التنفيذ.

ثالثاً :وفي الموضو  :بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لمم يكمن مما مما يترتمب علمي

ذلر من ثار ما إلزام المدعي عليهم المصاري
وذكر الم دعي ش را ل دعواا الم ة

ومقابل أتعاب المحاماة .

أن الممدعم عليهمما ااول والثانيمة همم أبنماء المرشمح

لمنصم ممب رئم مميس الجمهوريم ممة المم ممدعم علي م مه الثالم ممح ويحملم ممون الجنسم ممية اامريكيم ممة منم ممذ أوائم ممل

الثمانينممات مممن القممرن الماضممي دون إذن مممن السمملطات المصمرية المختصممة  ،وقممد أقممر المممدعم
علي مه الثالممح واعتممر إعت ارفمما صممريحاً أمممام الماليممين مممن المشمماهدين بحصممول المممدعم عليهممما
ااول والثانيممة علممي الجنسممية اامريكيممة وأنممه وعنممد بلمموسهم سممن الرشممد حصممال علممي جمواز سممفر

أمريكي لكل منهما باعتبارهم ممواطنين أممريكيين وحتمم انن لمم يتنمازل أي منهمما عمن الجنسمية

اامريكيممة رسممم دخممول والممدهما المرشممح الرئاسممي المممدعم عليمه الثالممح جولممة ايعممادة ينتخابممات
رئاسممة الجمهوريممة المقممررة  17 ،16يونيممو  2012واحتمممال فمموزه بمنصممب رئمميس الجمهوريممة ،
ولممما كممان المممدعم عليهممما ااول والثانيممة قممد حصممال علممي جنسممية دولممة أخممري وهممي الجنسممية

اامريكيمة دون إذن ممن الحكوممة المصمرية بالمخالفمة لممنل الممادة  10ممن قمانون الجنسمية رقممم
 26لسمنة  1975ومممن ثممم يتموافر فممي حممق كممل منهمما أحممد مبممررات إسمقاط الجنسممية وفقماً للمممادة
( )16مممن القممانون المشممار إليممه وكممان يتعممين إتخمماذ ايج مراءات المقممررة قانون ماً يسممقاط الجنسممية
عممن المممذكورين وفق ماً احكممام القممانون واعممماالً لسمملطته المقممررة  ,واذ إمتنعممت جهممة ايدارة عممن

إتخاذ هذه ايجراءات فإن ذلر يعد ق ار اًر إدارياً سلبياً  ،واذ ينعم المدعي علم قرار جهمة االدارة
السلبي المطعون فيه مخالفة القانون  ،اامر الذي حدا به إلم إقامة دعواه الماثلة بطلباته نفمة
البيان .

ونظممرت المحكمممة الشممق العاجممل مممن الممدعوى  ،حيمح قممررت – بموجممب تأشمميرة علممم ملم

الدعوى  -إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير فيها بالرأي القانوني.

ونفمماذا لممذلر  ،أحيلممت الممدعوى لهيئممة مفوضممي الدولممة  ،حيممح جممرى تحضمميرها علممم النحممو

الثابم ممت بمحاضم ممر الجلس م ممات فبجلسم ممة  2012/7/19حضم ممر المم ممدعي شخصم ممياً وقم ممدم حافظم ممة

مستندات طويت علي أسوانة مدمجمة ( )cdيتضممن بمرامت تليفزيونيمة متعمددة يقمر فيهما الممدعم

عليه الثالح بحصول أبنائه وهم المدعم عليهما ااول والثانية علي الجنسية اامريكية بالميالد

طبق ماً للقممانون اامريكممي واسممتخراجهم ج موازات سممفر أمريكيممة  ،كممما قممدم بجلسممة 2012/9/20
مذكرة طلب في ختامها الحكمم بإلغ ء قرار جه اإلدارة الس بي ب المتن ع عن اتخ ذ اإلج راءا
الق نوني المق ررة بش سن طس ق ن الجنس ي الم رم ع ن الم دعى ع يهم الوو والة ني وم

يترت ع ع ى ذل ث م ن هة ر هخ ه طس ق ن الجنس ي الم رم ع ن الم دعى ع يهم الوو

والة ني وساع والغ ء جواز سفرهم الم ري  ،وبجلسمة  2012/11/22طلمب الممدعي إلمزام
قلم كتاب المحكمة بإعالن المدعم عليهمما ااول والثانيمة بمحمل إقامتهمما الكمائن بفميال المدكتور

محمممد مرسممي بشممار  20منطقممة  1بج موار مسممجد فاطمممة الش مربتلي  -الحممي الثمماني  -التجممما
الخامس  ،كما قدم نائب الدولة الحاضر عن المدعم عليهم الرابا والخامس والسادس بصفتهم

حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من مذكرة و ازرة الداخلية بالرد علي الدعوى الماثلة

 ،وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم:

أصلياً :بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار ايداري السلبي.
إحتياطياً :بعدم قبول الدعوى لرفعها من سير ذي صفة ومصلحة.

ومن باب ايحتياط الكلي :رفج الدعوى ما إلزام المدعي المصاري .

وبجلسة  2013/2/7قدم المدعي إعالن للمدعم عليهما ااول والثانية تضمن إجابمة ممن
الحراسات الخاصة بأن محل ايقاممة لميس كمما ورد بمايعالن وانمما بالزقمازيق شمرقية  ،وبجلسمة
 2013/3/7قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من بيانمات شمهادتي

ميالد وبطاقتي الرقم القومي للمدعم عليهما ااول والثانية  ،وتم إلزام و ازرة الخارجيمة بمخاطبمة

الخارجي ممة اامريكي ممة لمعرف ممة موقم م

الم ممدعم عليهم مما ااول والثاني ممة م ممن الجنس ممية اامريكي ممة ،

وبجلسممة  2013/4/4دف مما الحاض ممر ع ممن الم ممدعم عليهممما ااول والثاني ممة بع ممدم قب ممول ال ممدعوى

لرفعها من سير ذي صفة كما دفا باعتبمار المدعوى كمأن لمم تكمن لمخالفمة نمل الممادة  70ممن

قانون المرافعات  ،وبجلسة  2013/5/2قرر الحاضر عن المدعي عليهما ااول والثانيمة عمدم
معرفته كون المدعم عليهما حصال علي الجنسية اامريكية من عدمه وقدم نائب الدولة مذكرة

طلب في ختامها الحكم:
ب لنس ب ل ط ع الوو (طمتن ع مج و ال وزراء ع ن طس ق ن الجنس ي الم رم ع ن الم دعى
ع يهم الوو والة ني ):

أصلياً :بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار ايداري.
احتياطياً :بعدم قبول الدعوى لرفعها من سير ذي صفة ومصلحة.

وعلي سبيل ايحتياط الكلي :أوالً :عدم قبول الدعوى لرفعها علي سير ذي صفة بالنسبة

لوزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لالنتخابات بصفاتهم.

الدعوى موضوعاً .ما إلزام المدعي المصروفات.

ب لنسب ل ط ع الة ني (طمتن ع ال جن الع ي لل نتخ ب

ثانياً :رفج

الرئ سي عن طستبع د المدعى ع يه

الة لث من الترشح لمن ع رئيو الجمهورم ):

أصلياً :بعدم اختصال المحكمة والئياً بنظر هذا الطلب.
إحتياطياً :بعدم قبول الدعوى ينتفاء القرار ايداري السلبي المطعون فيه.

وعلي سبيل االحتياط الكلي :بعدم قبول هذا الطلب لرفعه من سير ذي صفة ومصلحة.

ومن باب االحتياط البعيد :أوالً :عدم قبول هذا الطلب لرفعه علم سير ذي صفة بالنسبة

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم.
لإلنتخابات الرئاسية.

ثانيماً :بعممدم قبممول هممذا الطلممب لممزوال صممفة رئمميس اللجنممة العليمما

ومن باب االحتياط ااحوط :رفج هذا الطلب موضوعاً .
ما إلزام المدعي المصروفات في أي من هذه الحاالت.

وبذات الجلسة تم تغريم رئيس ايدارة القانونية بو ازرة الخارجية  400جنيه لتعطيله الفصل

في الدعوى والزام المدعي عليهما ااول والثانية بالحضور لمناقشتهم في موضو الدعوى ،
وبجلسة  2013/5/30قدم الحاضر عن المدعي عليهم من ااول إلي الثالح حافظة

مستندات طويت علي إفادة بصدور القرار رقم  1003لسنة  2013بالسماح للمدعي عليهما
ااول والثانية بالتجنس بالجنسية اامريكية ما االحتفاظ بالجنسية المصرية وتم ايقالة من

الغرامة الموقعة بالجلسة السابقة  ،وبجلسة  2013/6/27قدم المدعي مذكرة طلب في ختامها

الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ما طلغ ء قرار وزمر الداخ ي رقم  1003لسن

 2013وعلي سبيل االحتياط إلزام و ازرة الداخلية بتقديم الطلبات المقدمة من المدعي عليهما

للتجنس بالجنسية اامريكية ودفا بانعدام وبطالن قرار وزير الداخلية رقم  1003لسنة 2013
لصدوره بعد تجنسهم بالجنسية اامريكية بأكثر من عشرين عام  ،وقدم الحاضر عن المدعم

عليهم من ااول إلي الثالح حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من قرار وزير

الداخلية رقم  1003لسنة  2013ودفا بعدم قبول الدعوى النتفاء شرط المصلحة وقرر أن

أبناء الرئيس حصال علي الجنسية اامريكية طبقاً للقانون اامريكي والجنسية المصرية إعماال
للقانون المصري  ،وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعالة
علي سالفها  ،وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير  ،وقد وردت إلينا الدعوى يعداد
تقرير مفوج الدولة فيها .

الرأي القانوني

بعد ايطال علم ااوراق والمستندات .
ومن حيح أن المدعي يهد

بدعواه  -وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته  ،ووفقا ً لطلباته

الختامية  -إلم طلب الحكم بقبولها شكالً  ،وفم الموضو بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم

 1003لسنة  2013فيما تضمنه من ايذن للمدعي عليهما ااول والثانية بالتجنس بالجنسية
اامريكية ما االحتفاظ بالجنسية المصرية ما ما يترتب علم ذلر من ثار أخصها عرج

أمر إسقاط الجنسية المصرية عنهما علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه
بما يتفق وأحكام القانون  ،والزام جهة ايدارة المصروفات.

وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة:
فم م م مإن الم م م ممادة ( )5م م م ممن دس م م ممتور جمهوري م م ممة مص م م ممر العربي م م ممة المعط م م ممل والص م م ممادر ع م م ممام

 2012ت م ممنل عل م ممي أن " السمم مميادة للش م ممعب يمارس م ممها ويحميه م مما  ،ويص م ممون وحدت م ممه الوطنيم م ممة
 ،وهو مصدر السلطات وذلر علي النحو المبين في الدستور".

وتم م ممنل المم م ممادة ( )7منم م ممه علم م ممي أن " الحفم م مماظ علم م ممي اامم م ممن القم م ممومي  ،والم م ممدفا عم م ممن

الوطن وحماية أرضه  ،شر وواجب مقدس . " .............

وتنل المادة ( )2من ايعالن الدستوري  -الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت والنافذ

اعتبا اًر من  - 2013/7/8تنل علي أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها ،ويصون وحدته

الوطنية ،وهو مصدر جميا السلطات ".

ومن حيح أن المادة الثالثة من ق نون المرافع

المدني والتج رم الصادر بالقانون رقم

 13لسنة  1968المستبدلة بالقانون رقم  81لسنة  1996تنل علم أن " ال تقبل أي دعوى

كما ال يقبل أي طلب أو دفا إستناداً احكام هذا القانون أو أي قانون خر  ،ال يكون
لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون ".
ومن حيح إن المادة ( )12من ق نون مج و الدول الصادر بالقرار بقانون رقم 47
لسنة  1972تنل علم أن " ال تقبل الطلبات انتية :أ) الطلبات المقدمة من أشخال ليست
لهم فيها مصلحة شخصية .

ب) ." .............................
ومن ايث طنه من المقرر أن شرطي الصفة والمصلحة كالهما يتميز عن انخر ،

فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو االعتداء علي

حقه الذاتي في الدعوي الذاتية  ،أما الصفة في الدعوي فهي " قدرة الشخل علي المثول أمام

القضاء في الدعوي كمد أو كمد عليه "  ،فهي بالنسبة للفرد كونه أصيالً أو وكيالً ،ممثالً
أو وصياً أو قيماً .والصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي  ،بينما المصلحة
مسألة ذات صفة موضوعية ال تتضح وال تبين إال عند فحل موضو الدعوي فيها ،ومن ثم

فإن التعرج للمصلحة يكون تالياً للتعرج للصفة ،فالمصلحة شرط لقبول الدعوي ،بينما
الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضاء وابداء دفا فيها ،ذلر أنه قد يكون الشخل

صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ،وما ذلر ال يجوز له مزاولة هذه الدعوي بنفسه لقيام

سبب من أسباب عدم ااهلية أو عدم وجوده ضمن خصوم منازعة ااصل أو لغير ذلر من

ااسباب.

ومن حيح إن قضاء الماكم اإلدارم الع ي قد جرى علي أنه " ولئن كان المشر قد

اشترط لقبول أي دعوى أو طلب أو دفا أن يكون لصاحبة فيه مصلحة شخصية ومباشرة
وقائمة يقرها القانون  ,بيد أن المشر لم يعر

المصلحة أو يحدد مضمونها تاركاً ذلر للفقه

والقضاء  ،وبناء عليه كان علم القضاء ايداري حتما مقضياً أن يجتهد رأيه وال يألو في تحديد

مفهوم المصلحة بالنسبة للدعاوى التي تطرح في ساحته – سواء اكنت من دعاوى الإلغاء أو مما اصطلح
عىل تسميته بدعاوى القضاء الاكمل – بتفسير النصول التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوى تفسي اًر
ينأى بالمنازعات ايدارية – بوجه عام – عن أن تكون من دعاوى الحسبة  ,ويتوافق في ذات
الوقت ما طبيعة المنازعات ايدارية والدور الذي يقوم به القضاء ايداري في حراسة الشرعية
وسيادة القانون  ,بغير إفراط وال تفريط  ،فال يبسط في مفهوم المصلحة كل البسط في

المنازعات ايدارية فيتالشم الفارق بينها وبين دعاوى الحسبة فال يكاد يبين  ,وال يتشدد في

تحديد مفهوم المصلحة بما يتأبي وطبيعة المنازعات ايدارية فيحجب أصحاب الحقوق
والمصالح عن أن يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم  ,وانما كان عليه
أن يتخذ بين ذلر سبيالً  ,وذلر حسب الظرو والمالبسات التي تظهر له في الدعوى ".
(يراجع في ذلك :حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعنين رقمي  30952و  31314لسنة  56ق.ع
– جلسة  – 2010/9/14غير منشور)

ومن حيح إن المصلحة الشخصية معناها وجود الطاعن في مركز قانوني خال يتأثر

بالقرار المطعون فيه مادام قائماً وهذا المركز وثيق الصلة بالقرار إذ تربطه به عالقة مباشرة
تختل تبعاً لنوعه  ،ولذلر ال يلزم لقبول دعوى ايلغاء أن يكون المدعي ذا حق علم سبيل

االستئثار واالنفراد مسه القرار المطعون فيه  ،وانما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية

خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤث اًر تأثي اًر مباش اًر في مصلحة شخصية له مباشرة مادية
كانت أو أدبية ولو شاركه فيها سيره  ،كما أن الصفة في التقاضي أمام قضاء ايلغاء تندمت

في المصلحة فيكفي لقبول طلب إلغاء القرار ايداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة
مهما كانت صفة رافا الدعوي بالنسبة إلي القرار المطعون فيه.

ومن حيح إن طلب إلغاء الق اررات ايدارية لمجاوزة المشروعية هو طعن موضوعي عام

مبني علي المصلحة العامة التي يجب أن تسود ااعمال ايدارية القصد منه مخاصمة القرار

ايداري سير المشرو في حد ذاته يبطاله  ،فقضاء ايلغاء هو قضاء موضوعي ال يتطلب

في كل من يلجأ إليه أن يكون صاحب حق شخصي بل يكفي فيه أن يكون ذا مصلحة
شخصية مباشرة في إلغاء القرار ايداري المطعون فيه .

(يراجع حكم محكمة القضاء اإلداري – الدائرة السابعة – في الدعوى رقم  21855لسنة  65قضائية – غير منشور)

متى ك ن م تقدم وك ن الحفاظ علي اامن القومي  ،والدفا عن الوطن وحماية أرضه
 ،شر

وواجب مقدس طبقاً لما قرره الدستور  ،وكانت جنسية الدولة تتعلق بسيادتها علي

أرضها وتتصل مباشرة بأمن البالد القومي  ،اامر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا
عنها وفق ما يقرره القانون بإتبا

الشعب حقاً  -بل عليه واجب والتزام – في الدفا
ايجراءات والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء إلم القضاء
الستصدار حكم قضائي يكون بمثابة السند التنفيذي الذي تتحقق به الحماية المنشودة  ،اامر

الذى من شأنه أن يجعل لكل مواطن صفة ومصلحة أكيدة فم اللجوء للقضاء مطالباً بالحفاظ
علم اامن القومي ضد من يحاول العبح به أو انتهار حرمته  ،ولما كان المدعي يهد

من

دعواه إلي إلغاء قرار وزير الداخلية رقم  1003لسنة  2013بايذن للمدعم عليهما ااول

والثاني بالتجنس بالجنسية اامريكية ما ما يترتب علم ذلر من أثار أخصها عرج أمر

إسقاط الجنسية المصرية عنهما علم مجلس الوزراء يعمال سلطته في هذا الشأن وهي

خصومة قائمة بكامل أركانها وعظيم هدفها التصالها المباشر بأمن البالد القومي والتي تشارر
السلطات المختصة وكافة أطيا

الشعب المصري في خطورته وواجب حسمه بما يتفق

والمصلحة العامة للبالد ومن ثم يتوافر في المدعي باعتباره مواطن مصري صفة ومصلحة

حقيقية في إقامة الدعوى الماثلة حتم ال تكون الجنسية المصرية مرتعاً لكل صاحب سرج
وحتم ال يظل مزدوجي الجنسية الذين يعيشون في المجتما ووالئهم مج أز بينه وبين دولة

أخرى خط اًر يهدد أمنه واستق ارره  ،اامر الذي يكون معه الدفا الماثل بعدم قبول الدعوى
النتفاء شرطي الصفة والمصلحة قائماً علي سير سند من القانون جدي اًر بالرفج وهو ما
يتعين التقرير به  ،ما ايكتفاء بذكر ذلر في ااسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى إلنتفاء القرار اإلداري:
ولم م مما ك م ممان الم م ممدعي وفقم م ماً للتكييم م م

الق م ممانوني الص م ممحيح لطلبات م ممه يه م ممد

ب م ممدعواه إل م ممم

إلغ م م مماء قم م م مرار وزي م م ممر الداخلي م م ممة رق م م ممم  1003لس م م ممنة  2013ب م م ممايذن للم م م ممدعم عليهم م م مما ااول
والثم مماني بم ممالتجنس بالجنس م ممية اامريكيم ممة مم مما م م مما يترتم ممب عل م ممم ذلم ممر مم ممن أث م ممار  ،وكم ممان ه م ممذا

الق م م مرار هم م ممو ق م م مرار إداري اسم م ممتجما كم م ممل مقوماتم م ممه بإعتبم م ممار أن الق م م مرار ايداري ه م م مو إفصم م مماح
جهم ممة ايدارة عم ممن إرادتهم مما الملزمم ممة بمالهم مما مم ممن سم مملطة عامم ممة بمقتضم ممم الق م موانين والل م موائح فم ممي

الش ممكل ال ممذي يح ممدده الق ممانون وذل ممر بقص ممد أحم ممداح أث ممر ق ممانوني مع ممين ممك ممن وج ممائز قانون م ماً

حم م مماالً ومباش م م مرة ابتغم م مماء تحقيم م ممق المصم م مملحة العامم م ممة  ،ومم م ممن ثم م ممم واذ يختصم م ممم المم م ممدعي فم م ممي

دعم م مواه قم م مرار وزي م ممر الداخلي م ممة عل م ممم النح م ممو المش م ممار إلي م ممه اام م ممر ال م ممذي يض م ممحم مع م ممه ال م ممدفا
الماثم ممل قائم م ماً علم ممم سيم ممر سم ممنده الصم ممحيح خليق م ماً بم ممالرفج ،وه ممو م مما يتع ممين التقريم ممر بمممه ،مم مما
ايكتفاء بذكر ذلر في ااسباب دون المنطوق.

واستتتتت لاب للبحتتتتث فتتتت شتتتت د التتتتدعوى  ،ولمم مما كانم ممت الم ممدعوى الماثلم ممة مم ممن دعم مماوى

إلغ م مماء القم م م اررات ايداري م ممة الت م ممي تتقي م ممد بالمواعي م ممد وايجم م مراءات المق م ممررة بش م ممأن دع م مموى ايلغ م مماء
المنصم م ممول عليهم م مما فم م ممي قم م ممانون مجلم م ممس الدولم م ممة الصم م ممادر بم م ممالقرار بقم م ممانون رقم م ممم  47لسم م ممنة
 ، 1972وكم م م ممان الق م م م مرار المطعم م م ممون فيم م م ممه قم م م ممد صم م م ممدر بتم م م مماري  2013/5/25ونشم م م ممر فم م م ممي

الجري م م ممدة الرس م م مممية بت م م مماري  2013/6/15وعل م م ممم ب م م ممه الم م م ممدعي وق م م ممام بتع م م ممديل طلبات م م ممه ف م م ممي

الم ممدعوى الماثلم ممة طعن م ماً فم ممي هم ممذا الق م مرار بتم مماري  2013/6/27فإنهم مما تكم ممون قم ممد أقيمم ممت فم ممي
الميع م م مماد  ،وكان م م ممت ال م م ممدعوى الماثل م م ممة م م م ممن ال م م ممدعاوى المس م م ممتثناة م م م ممن الع م م ممرج عل م م ممم لج م م ممان

التوفيم م م ممق فم م م ممي بعم م م ممج المنازعم م م ممات بموجم م م ممب المم م م ممادة ( )11مم م م ممن القم م م ممانون  7لسم م م ممنة 2000
يقتم م م مران طل م م ممب ايلغ م م مماء بطل م م ممب لوقم م م م

التنفيم م م مذ  ،واذ اس م م ممتوفت ال م م ممدعوى س م م ممائر أوض م م مماعها

الشكلية ااخرى المتطلبة قانوناً فإنها تغدو مقبولة شكالً.

ومن حيث إن البحث فى موضوع الدعوى يغني – بحسب األصل – عن بحث الشق
العاجل منها .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى  ،فإن المادة ( )15من ايعالن العالمي لحقوق

اينسان (والذي اعتمد ونشر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  217ألف (د )3-املؤرخ يف  10ديسمرب

 )1948تنل علم أن " -1لكل فرد الحق فم جنسية ما -2 .وال يجوز تحكمياً حرمان أحد
من جنسيته أو من الحق فم تغيير الجنسية " .

ومن حيح إن المادة ( )24من العهد الدولي الخال بالحقوق المدنية والسياسية (والذي

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2200ألف (د )21-املؤرخ يف

 16ديسمرب ، 1966والنافذ اعتباراً من  23مارس  )1976تنل علم أن " لكل طفل الحق فم ان تكون
له جنسية ".

ومن حيح إن المادة رقم ( )2من القانون رقم  26لسنة  1975بشأن الجنسية المصرية

والمعدلة بالقانون رقم  154لسنة  2004تنل علم أنه " يكون مصرياً:
 -1من ولد اب مصري  ،أو ام مصرية.

 -2من ولد في مصر من أبوين مجهولين  ،ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها

ما لم يثبت العكس.

ويك م م ممون لم م م ممن تثب م م ممت ل م م ممه جنس م م ممية أجنبي م م ممة إل م م ممم جان م م ممب الجنس م م ممية المصم م م مرية إعم م م مماال

احك م م ممام الفقم م م مرة الس م م ممابقة  ،أن يعل م م ممن وزي م م ممر الداخلي م م ممة رسبت م م ممه ف م م ممم التخل م م ممم ع م م ممن الجنس م م ممية

المص م مرية  ،ويك م ممون إع م ممالن ه م ممذه الرسب م ممة بالنسم ممبة للقاص م ممر م م ممن نائب م ممه الق م ممانونم أو م م ممن اام
أو متولم التربية فم حالة عدم وجود أيهما .

وللقاصم م ممر الم م ممذى ازلم م ممت عنم م ممه الجنسم م ممية المص م م مرية تطبيقم م مما لحكم م ممم الفق م م مرة السم م ممابقة  ،أن

يعلم م م ممن رسبتم م م ممه ف م م م ممم اسم م م ممتردادها خم م م ممالل الس م م م ممنة التاليم م م ممة لبلوسم م م ممه س م م م ممن الرشم م م ممد  .ويص م م م ممدر
ب م ممايجراءات والمواعي م ممد الت م ممم تتب م مما ف م ممم تنفي م ممذ أحك م ممام الفقم م مرتين الس م ممابقتين قم م مرار م م ممن وزي م ممر

الداخليم م ممة  ،ويك م م ممون الب م م ممت فم م ممم زوال الجنس م م ممية المصم م م مرية بم م ممالتخلم أو رده م م مما إعم م م مماال له م م ممذه
ااحكام  ،بقرار منه".

وتمم ممنل الممم ممادة ( )10مم م ممن ذات القم م ممانون علم م ممي أنم م ممه " ال يجم م مموز لمصم م ممري أن يتجم م ممنس

بجنسم ممية أجنبيم ممة إال بعم ممد الحص م مول علم ممي إذن بم ممذلر يصم ممدر بق م مرار مم ممن وزيم ممر الداخليم ممة واال
ظم ممل معتب م م اًر مص م مرياً مم ممن جميم مما الوجم مموه وفم ممي جميم مما ااح م موال مم مما لم ممم يقم ممرر مجلم ممس الم مموزراء
إس م ممقاط الجنس م ممية عن م ممه طبقم م ماً لحك م ممم الم م ممادة  16م م ممن ه م ممذا الق م ممانون .ويترت م ممب عل م ممي تج م ممنس

المصم م ممري بجنسم م ممية أجنبيم م ممة  ،متم م ممم إذن لم م ممه فم م ممي ذلم م ممر  ،زوال الجنسم م ممية المص م م مرية عنم م ممه .
وم م مما ذل م ممر يج م مموز أن يتض م مممن ايذن ب م ممالتجنس إج م ممازة احتف م مماظ الم م ممأذون ل م ممه وزوجت م ممه وأوالده

القصم ممر بالجنسم ممية المص م مرية  ،فم ممإذا أعلم ممن رسبتم ممه فم ممي ايفم ممادة مم ممن ذلم ممر خم ممالل مم ممدة ال تزيم ممد

ع م ممن س م ممنه م م ممن ت م مماري اكتس م ممابه الجنس م ممية ااجنبي م ممة ،ظلم م موا محتفظ م ممين بجنس م مميتهم المصم م مرية
رسم اكتسابهم الجنسية ااجنبية ".

وتم م ممنل المم م ممادة ( )11مم م ممن ذات القم م ممانون علم م ممم أن " ال يترتم م ممب علم م ممم زوال الجنسم م ممية

المص م مرية عم ممن المصم ممرى لتجنسم ممه بجنسم ممية أجنبيم ممة بعم ممد االذن لم ممه  ,زوالهم مما عم ممن زوجتم ممه إال
إذا قم ممررت رسبتهم مما فم ممم دخم ممول جنسم ممية زوجهم مما واكتسم ممبتها طبقم مما لقانونهم مما  ,ومم مما ذلم ممر يجم مموز

له م مما االحتف م مماظ بالجنس م ممية المصم م مرية طبق م مما للفقم م مرة ااخيم م مرة م م ممن الم م ممادة الس م ممابقة  .أم م مما ااوالد

القص ممر فتم ممزول عم ممنهم الجنسم ممية المصم مرية إذا كم ممانوا بحكم ممم تغييم ممر جنيس ممة أبم مميهم يم ممدخلون فم ممم
جنسم مميته الجديم ممدة طبقم مما لقانونهم مما  ,علم ممم أنم ممه يسم مموس لهم ممم خم ممالل السم ممنة التاليم ممة لبلم مموسهم سم ممن

الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية ".

وتم ممنل الم م ممادة ( )16مم ممن ذات الق م ممانون علم ممي أن " يج م مموز بق م مرار مس م ممبب مم ممن مجل م ممس

الم مموزراء إسم ممقاط الجنسم ممية المص م مرية عم ممن كم ممل مم ممن يتمتم مما به م ما فم ممي أيم ممة حالم ممة مم ممن ااح م موال
انتية:

( )1إذا دخل في جنسية أجنبية علي خال

(." ................................. )2

وت م م ممنل الم م م ممادة ( )17م م م ممن ذات الق م م ممانون س م م ممال

حكم المادة .10
ال م م ممذكر عل م م ممم أن م م ممه " .............

ويترت م م ممب عل م م ممم إس م م ممقاط الجنس م م ممية ف م م ممي ااحم م م موال المبين م م ممة ف م م ممي الم م م ممادة ( )16زواله م م مما ع م م ممن
صاحبها وحده ".

وت م ممنل الم م ممادة ( )29م م ممن ذات الق م ممانون عل م ممم أن " يص م ممدر وزي م ممر الداخلي م ممة القم م م اررات

الالزمة لتنفيذ هذا القانون".

ومم ممن حيم ممح إن مم ممن المسم مملم بم ممه أن الجنسم ممية مم ممن عناصم ممر الشخصم ممية القانونيم ممة التم ممي

يتمت م مما به م مما الف م ممرد وهم م مي م م ممن ااهمي م ممة بالنس م ممبة للف م ممرد بمك م ممان مم م مما ح م ممدا ب م مماامم المتح م ممدة أن
تعالجهم م م م ما ف م م م ممي ايع م م م ممالن الع م م م ممالمي لحق م م م مموق اينس م م م ممان والعه م م م ممد ال م م م ممدولي للحق م م م مموق المدين م م م ممة

والسياس م ممية بوص م ممفها حقم م ماً م م ممن الحق م مموق الشخص م ممية كم م مالحق فم م مي الحي م مماة والح م ممق ف م ممم الحري م ممة

والح م ممق ف م ممم االعتم م م ار

بالشخص م ممية القانوني م ممة  ،عل م ممم أن م ممه مهم م مما يك م ممن م م ممن أهمي م ممة مص م مملحة

الفم ممرد فم ممم التمتم مما بالجنسم ممية فإنم ممه ممم مما الشم ممر فيم ممه أن مصم مملحة الدولم ممة فم ممم الجنسم ممية أعظم ممم

مر ؛ إذ اام م ممر يتعل م ممق بكي م ممان الدول م ممة وأمنه م مما باعتب م ممار أن الجنس م ممية تتعل م ممق
ش م ممئناً وأش م ممد خط م م اً
بتحديمممد مم ممن هم ممم مواطنم ممو الدولم ممة الم ممذين يكونم ممون ركم ممن الشم ممعب فيهم مما وهم ممو أحم ممد أركم ممان ثالثم ممة
تقممموم عليهم مما الدولم ممة  ،ولم ممذلر فإنهممما تنفم ممرد بإنشم مماء الجنسم ممية وتنظمه مما وتفرضم ممها علم ممم ااف م مراد

الت ممابعين له مما فرضم ماً تأسيسم ماً عل ممم ح ممق الم ممدم أو عل ممم ح ممق ايقل مميم أو كليهم مما حتم مم تضم مممن

دوام ركم ممن الشم ممعب منهم مما  ،ثم ممم تت م موافر بعم ممد ذلم ممر حمايم ممة مصم مملحة الفم ممرد بم مماحترام ارادتم ممه فم ممم
نطاق حرية الجنسية بوصفها إحدى الحريات العامة التم يتمتا بها .

كمم مما أنم ممه مم ممن المبم مماد( المسم ممتقر عليهم مما (مبم ممدأ حريم ممة الدولم ممة فم ممم تنظم مميم الجنسم ممية) مم مما

م ارعم مماة مم مما يم ممرد علم م مم هم ممذه الحريم ممة م م ممن قيم ممود ؛ إذ يحم ممق لكم ممل دول م ممة أن تكم ممون لهم مما فكرته م مما
الخاصم ممة بهم مما عم ممن الجنسم ممية وأن تتخم ممذ م م من ااسم ممس لصم مموس قواعم ممدها مم مما يكفم ممل تحقيم ممق هم ممذه

الفكرة  .ومهما يكن من أمر فإن هنار أسس عامة تبنم عليها رابطة الجنسية .

وقم م ممد نشم م ممأت هم م ممذه العالقم م ممة قم م ممديماً علم م ممم أسم م مماس عنصم م ممري (نظريم م ممة ااجنم م مماس)  ،ثم م ممم

تطم ممورت لتصم ممبح علم ممم أسم مماس ومفهم مموم سياسم ممي قوامم ممه المصم مملحة السياسم ممية للدولم ممة وانتمم مماء

الف م ممرد إليهم م ما  ،ث م ممم تط م ممورت إل م ممي مفه م مموم ق م ممانوني يق م مموم عل م ممم أساسم م مه التم م مزام الدول م ممة بحماي م ممة
الشم م ممخل الم م ممذي ينتمم م ممي إليهم م مما بجنسم م مميته فم م ممي مجم م ممال العالقم م ممات الدوليم م ممة مقابم م ممل خضم م مموعه
لسم مملطان الدولمممة ومم مما تفرضمممه الوطنيم ممة ممممن واجبم ممات وتكم ممالي

قاص م مرة علم ممي مواطنيهم مما الم ممذين

يقممموم علم ممم مجمم مموعهم ركم ممن الشم ممعب كأحم ممد ااركم ممان ااساسم ممية لقيم ممام الدولم ممة  ،وهم ممذه الرابطم ممة

السياس م ممية والقانوني م ممة ب م ممين المم م مواطن والدول م ممة ليس م ممت رابط م ممة دائم م ممة ال ت م ممزول أب م ممداً وال س م ممبيل
إلم ممم الخ م ممروإ منه م مما  ،وانم م مما أج م مماز المش م ممر تجم ممنس ال م مموطني بجنس م ممية دول م ممة أجنبي م ممة اس م ممتثناء
م م ممن مب م ممدأ الم م موالء ال م ممدائم  ،وأن م ممه ول م ممئن ك م ممان للف م ممرد دو اًر أساس م ممياً ف م ممي اكتس م مماب الجنس م ممية ف م ممي

ح م مماالت التج م ممنس  ،فم م مإن للط م ممابا التنظيم م ممي لرابط م ممة الجنس م ممية ال م ممدور ااب م ممرز ف م ممي الجنس م ممية
ااصم مملية بحسم ممبان أن فك م مرة الجنسم ممية ت م مرتبط ارتباط م ماً لصم مميقاً بمبم ممدأ سم مميادة الدولم ممة ومم ممن قبم ممل
لقيمم ممام الدولم م ممة ذاتهم م مما باعتبارهم م مما ااداة الرئيسم م ممية لتحديم م ممد الشم م ممعب الم م ممذي ينتمم م ممي إليهم م مما  ،وقم م ممد

اسم م ممتقر الفقم م ممه الم م ممدولي فم م ممي هم م ممذا الخصم م ممول علم م ممم أن الجنسم م ممية مم م ممن المسم م ممائل المحجم م مموزة

للقم ممانون الم ممداخلي للم ممدول  ،كمم مما أفصم ممح ايعم ممالن العم ممالمي لحقم مموق اينسم ممان عم ممن هم ممذا الفكم ممر
بمم مما تضم مممنته المم ممادة ( )15منم ممه بم ممالتقرير بم ممأن لكم ممل فم ممرد الحم ممق فم ممي الجنسم ممية ويسم ممتمد هم ممذا

الح م ممق م م ممن الق م ممانون ال م ممداخلي ف م ممي ك م ممل دول م ممة  ،والدول م ممة تنف م ممرد بوض م مما الش م ممروط الت م ممي ي م ممتم
بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها واسقاطها دون معقب عليها في ذلر .

ومم م ممن حيم م ممح إن قم م ممانون الجنسم م ممية المصم م ممري  ،وعلم م ممم هم م ممدي مم م ممن المبم م مماد( الدسم م ممتورية

التم ممي تؤكم ممد مم ممن ناحيم ممة علم ممم أن ك ارمم ممة الفم ممرد هم ممي انعكم مماس لك ارمم ممة الم مموطن وأن الفم ممرد هم ممو

حجم ممر ااسم مماس فم ممي بنم مماء الم مموطن وبقم ممدر قيمم ممة الفم ممرد وكرامتم ممه تكم ممون مكانم ممة الم مموطن وقوتم ممه
وهيبتم ممه  ،ومم ممن ناحيم ممة أخم ممرى وجم مموب المحافظم ممة علم ممم المصم ممالح العليم مما للم ممبالد داخم ممل حم ممدود

ال م م مموطن وخارج م م ممه بحس م م ممبان أن حف م م ممي اام م م ممن الق م م ممومي حاج م م ممة قومي م م ممة واجتماعي م م ممة لإلفم م م مراد
والمجتمم م مما عل م م ممم اخ م م ممتال

انتم م م ممائهم السياسم م ممي أو العقائ م م ممدي أو االجتم م م مماعي  ،وس م م ممي اًر ف م م ممي

ه م ممذا االتج م مماه تض م مممنت أحك م ممام ق م ممانون الجنس م ممية المصم م مرية المش م ممار إلي م ممه قواع م ممد موض م مموعية

ف م م ممي إط م م ممار م م م ممن التنظ م م مميم الش م م ممامل اس م م ممباب م م م ممنح الجنس م م ممية المصم م م مرية لغي م م ممر المصم م م مريين

واس م ممباب فق م ممدها وق م ممد أخ م ممذ المش م ممر المص م ممري بفكم م مرة وح م ممدة الجنس م ممية بص م ممفة أساس م ممية وع م ممدم

ازدواإ الجنس م ممية  ،حي م ممح حظ م ممرت تل م ممر ااحك م ممام كقاعم م مدة عام م ممة تج م ممنس المص م ممري بجنس م ممية
أجنبيمم ممة إال بعمم ممد الحصم م ممول علم م ممم أذن بم م ممذلر ممم ممن و ازرة الداخلي م ممة  ،ويترتم م ممب عل م ممم إكتسم م مماب

الجنس م ممية ايجنبي م ممة ف م ممي ه م ممذه الحال م ممة – بحس م ممب ااص م ممل – أثم م م اًر قانونيم م ماً مباشم م م اًر عل م ممم ذل م ممر
يقم مما بقم مموة القم ممانون وهم ممو زوال الجنسم ممية المص م مرية مم مما لم ممم يتضم مممن ايذن الصم ممادر بم ممالتجنس
ايحتف م مماظ بالجنس م ممية المصم م مرية واع م ممالن الش م ممخل رسبت م ممه ف م ممي ذل م ممر ،وح م ممددت الم م ممادة ()16
م ممن الق ممانون المشم ممار إلي ممه تحدي ممداً حص م مرياً ح مماالت إسم ممقاط الجنس ممية الت ممي تم ممدور جله مما حم ممول

المحافظ م ممة عل م ممم اام م ممن الق م ممومي لل م ممبالد ودرء أي م ممة مخ م مماطر تن م ممال الوح م ممدة الوطني م ممة أو تض م ممر

بالمصم م ممالح السياسم م ممية أو االقتصم م ممادية أو االجتماعيم م ممة للم م ممبالد  ،وتحقيق م م ماً لم م ممذلر ودعم م م ماً لم م ممه
فق م ممد وسم م م مد المش م ممر لمجل م ممس ال م مموزراء االختص م ممال بمباشم م مرة س م مملطة إس م ممقاط الجنس م ممية – دون
س م مواه  -باعتبم مماره يشم مممل جميم مما الم مموزراء فم ممي السم مملطة التنفيذيم ممة وبالتم ممالي يكم ممون هم ممو ااقم ممدر
عل م ممم حف م ممي مفه م مموم اام م ممن الق م ممومي م م ممن كاف م ممه مناحي م ممه عل م ممم ض م مموء التخصص م ممات الو ازري م ممة

المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار " .

(يراجع في ذلك :حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  26969لسنة  55ق.ع – جلسة  – 2010/6/5غير
منشور)

ووفقاً احكام قانون الجنسية المصرى رقم  26لسمنة  1975وتعديالتمه فمإن فقمد الجنسمية
المص مرية إممما أن يكممون مممن خممالل زوالهمما عممن المصممري المممأذون لممه بممالتجنس بجنسممية أجنبيممة
وامتداد هذا ااثر إلي زوجته وأوالده القصر وفقاً لألحكام المنصول عليهما فمي الممادتين ،10

 11سالفتي الذكر أو إسقاط الجنسية عنمه إذا تموافرت إحمدى الحماالت المنصمول عليهما علمم
سبيل الحصر طبقاً للمادة  16نفة الذكر وبمراعاة أن لكمل ممن الممادتين  16 ،10الممذكورتين
مجالها في التطبيق  ،ورائد تلر القواعد هو المحافظة علم ااسمرة المصمرية والمموروح الثقمافي

المميز للمجتما المصري وحماية اامن القومي للدولة .

ومم ممن حيم ممح إن الق م مرار المطعم ممون فيم ممه فم ممي الم ممدعوى الماثلم ممة هم ممو ق م مرار وزيم ممر الداخلي م ممة
رق م م م ممم  1003لس م م م ممنة  2013فيم م م م مما تض م م م مممنه م م م م ممن ايذن للم م م م ممدعم عليهم م م م مما ااول والثاني م م م ممة
بم ممالتجنس بالجنسم ممية اامريكيم ممة مم مما ايحتفم مماظ بالجنسم ممية المص م مرية  ،علم ممم الم ممرسم مم ممن سم ممبق

إكتسم ممابهم هم ممذه الجنسم ممية ااجنبيم ممة منم ممذ المم مميالد وذلم ممر ل م موالدتهم علم ممم ايقلم مميم اامريكم ممي وفق م ماً

لم مما يق ممرره الدس ممتور اامريك ممي ف ممي ه ممذا الش ممأن  ،وم ن ة م فإن ه تمهي داي لرهين الق نوني
ف ي ال دعوث الم ة يك ون الزم ي ع ين التع رب لم رمن الوو يتع ب سةر ط تس ع
الق

ر ل جنس ي اإلجنبي

ب لمي د ف ي طق يم دول

هجنبي

 ،والة ني ي رتب ب إلذن

المتط ع ل تج نو بجنس ي هجنبي
من عدمه.

وذل ث لبي ن م دث مش روعي الق رار المطع ون في ه

وذلنن
ومننح ث ننه باننس ة لألمنناأل ل مننا ذيو
ذلق صننا للسألمنن أل ذيةألا ننأل
يتعلننب ةنن ا ذكتمنن
ة لم الد في بقل م دولأل أةألا أل
 يمكمممن القمممول بم ممأن المشم ممر عم ممالت فم ممي الفق م مرة الثانيم ممة م ممن الممممادة ( )11أثم ممر إكتسم مماب
ااوالد القصم ممر جنسم ممية دولم ممة أجنبيم ممة نتيج

لتج نو وال دهم بجنس ي ه ذا الدول

،

حيم ممح رتم ممب المشم ممر علم ممم إكتسم ممابهم الجنسم ممية ايجنبيم ممة بحكم ممم قم ممانون هم ممذه الدولم ممة تبع م ماً

لوالم م ممدهم زوال الجنسم م ممية المص م م مرية عم م ممنهم منع م م ماً لوجم م ممود حالم م ممة إزدواإ الجنسم م ممية التم م ممي ال
تتفم م ممق مم م مما فك م م مرة وحم م ممدة الجنسم م ممية التم م ممي إنتهجهم م مما المشم م ممر المصم م ممري  ،إال إن المشم م ممر
رسبم ممة منم ممه فم ممي حمايم ممة ه م مؤالء القصم ممر عنم ممد بلم مموسهم سم ممن الرشم ممد وكم ممذا إمتحم ممان رسبم ممتهم
ف م ممي الع م ممودة لإلرتب م مماط بمص م ممر برابط م ممة الجنس م ممية بع م ممد إكتم م ممال رش م ممدهم وس م ممالمة إرادته م ممم

أج مماز له ممم طل ممب إس ممترداد الجنس ممية المصم مرية الت ممي فق ممدوها خ ممالل س ممنة م ممن ت مماري بل مموس
سن الرشد.
 ك ممذلر فان ممه بص ممدور الق ممانون  154لس ممنة  2004بتع ممديل ق ممانون الجنس ممية فق ممد س مماوى
المشممر بممين حممق الممدم لكممل مممن اام وااب المص مريين فممي اكتسمماب الجنسممية المص مرية ،
ونتيجة لذلر عالت المشر الفرج الذى تثبت فيه لكل من ولد اب مصري أو أم مصمرية

جنسية أجنبية إلم جانب الجنسية المصرية طعم ال لا

ال دم المق رر م ن ن اي الع هو

الم ؛ فيكون له أن يعلن وزير الداخلية برسبته فم التخلم عن الجنسية المصرية  ،ويكون
إعممالن هممذه الرسبممة بالنسممبة للقاصممر مممن نائبممه القممانونم أو مممن اام أو متممولم التربيممة فممم

حالممة عممدم وجممود أيهممما  ،وللقاصممر الممذي ازلممت عنممه الجنسممية المصمرية تطبيقمما لحكممم الفقمرة

الس ممابقة  ،أن يعل ممن رسبت ممه ف ممم اس ممتردادها خ ممالل الس ممنة التالي ممة لبلوس ممه س ممن الرش ممد  ،وفقم ماً
لإلج مراءات والمواعيممد الت مي يحممددها وزيممر الداخليممة بق مرار من مه  ،ويكممون لممه البممت فممي زوال
الجنسية المصرية بالتخلم أو ردها إعماال لهذه ااحكام .

والنطماق الزمنمي لسمريان همذا المنل إنممما يتحمدد بوقمائا الممميالد التمم تقما بعممد العممل بهممذا
القانون والتم ِتنشأ معها حالة ازدواإ الجنسية لمن ولد اب مصري أو أم مصرية .
أمم مما قبم ممل العمم ممل بأحكم ممام القم ممانون رقم ممم  154لسمممنة  2004المشم ممار إلي ممه  ،فمممإن المشم ممر

المصمري كممان قمد عممالت الفممرج المذي يكتسممب فيممه القاصمر جنسممية أجنبيممة تبعماً يكتسمماب والممده
الم ح ال ذي نا ن
الجنسية ايجنبية علم نحو ما سل بيانه ؛ طال هنه لم يع لج ا ل الف رب ِ

ب ددا وهو ا ل ط تس ع الق

ر الجنس ي الجنبي لم ي دا ع ى طق يم دول هجنبي لع

م ري متى ك ن ق نونه يمناهم هذا الجنسي بمجرد المي د ع ى طق يمه :

وهنمما يثممور التسمماؤل حممول ماهيممة الحممل المطممروح ؛ فهممل يفقممد القاصممر جنسمميته المص مرية

قياسماً علممم الحالممة التممي نظمهمما المشممر ويكممون لممه خممالل عممام مممن بلوسممه سممن الرشممد أن يقممرر
بإرادته الصريحة والحرة في ايختيار رسبته فمي إسمترداد الجنسمية المصمريةأ  ،أم أن همذه حالمة

خاصة ال يقاس عليها ويحتفي له بالجنسمية المصمرية حتمم البلموس وهنما نكمون بصمدد حالمة ممن
حاالت ايزدواإ التي لم يجزها المشر إال فمي حماالت محمددة وبموافقمة جهمة ايدارة ممن خمالل

ايذن بالتجنس بالجنسية الجنبية ما ايحتفاظ بالجنسية المصرية أ

ومن حيح إنمه ممن المسملم أن " القمانون ايدارى يفتمرق عمن القمانون الممدنم فمم أنمه سيمر

مقنن حتم يكون متطو اًر سير جامد .ويتميز القضاء ايدارى عن القضاء المدنم فم أنمه لميس
مجرد قضاء تطبيقم مهمته تطبيق نصول مقننة مقدما  ،بل هو علم ااسلب قضاء إنشائم

ال مندوحة له من خلق الحل المناسب إذا أعوزتمه النصمول  ،ويكمون لمه حريتمه واسمتقالله فمم

إبتدا الحلول المناسبة للروابط القانونية التم تنشمأ فمم مجمال القمانون العمام بمين ايدارة  ،وبمين
اافمراد  ،فلممه أن يطبممق مممن القواعممد المدنيممة ممما يممتالءم معهمما  ،ولممه أن يطرحهمما إن كانممت سيممر

مالئمممة معهمما ويبتممد سيرهمما  ،ولممه أن يطورهمما بممما يحقممق هممذا الممتالؤم  ،وبهممذا يرسممم القواع مد

لنظام قانونم قائم بذاته ينبثق ممن طبيعمة روابمط القمانون العمام واحتياجمات الم ارفمق ومقتضميات
حسن سيرها ".

(مقتطف ات من حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  1289لسنة  8ق.عليا – بجلسة ، 1965/1/2
مجموعة المكتب الفني  -السنة  – 10الجزء األول – ص )323

بداءة ال يمكن إنكار أن هذه المسألة تمثل قصو اًر تشريعياً نهيب بالمشر أن يسر

الخطم ويتدخل لعالجه وتداركه  ،وازاء هذا القصور التشريعي وانطالقاً من الدور اينشائي
للقاضي ايداري في مواجهة هذه الحاالت التي يعجز فيها النل أو يشوبه القصور عن
إيجاد الحل القانوني العادل للحالة المطروحة أمامه  ،يمكن القول بأنه إذا كان كمال ااهلية

هو شرط إكتساب الجنسية فإنه أيضاً شرط لفقدها  ،وهو مبدأ إلتزمه القانون المصري في
الحالتين سالفتي البيان حين أجاز للقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لهاتين

الحالتين أن يعلن رسبته فم استردادها خالل السنة التالية لبلوسه سن الرشد  ،واذا كان والد

القاصر الذي تجنس بجنسية أجنبية تكون له إرادة واضحة في فقد الجنسية المصرية ويعامل

القاصر بهذه ايرادة ضمناً بإعتبار أن والده ينوب عنه إلم أن يبلغ سن الرشد  ،فإن اامر
يختل

فيما يتعلق بالقاصر الذي أجبر علم الدخول في جنسية دولة أجنبية بالميالد علم

إقليمها فال ينبغي أن يحرم من جنسيته ااصلية (المصرية) إلم أن يبلغ سن الرشد  ،كما ال
ينبغي أن يتخذ قبله أية إجراءات من شأنها إفقاده هذه الجنسية المصرية أو الجنسية ااجنبية

التي إكتسبها بالميالد إلم أن تكتمل أهليته وتصبح له إرادة حقيقية يتمكن من خاللها أن يقرر
موقفه وهل يرسب في ايحتفاظ بالجنسية المصرية من عدمه .

وقد أكدت المحكمة ايدارية العليا هذا النظر في حكم لها حيح قمررت أن " عمدم احتفماظ

ايبناء القصر بالجنسية المصرية مرهوناً بتجنس ااب بجنسية أجنبية ".

(يراجع في ذلك حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  6083لسنة  47ق.ع بجلسة )2002/12/21

القتتتتانون  -نتتتترى أق القاصتتتتر التتتتفي
ولتتتتفلن ف ن تتتتا  -وفتتتت يتتتتد غيتتتتاو التتتت
ي تستتتتس ة ستتتتية دولتتتتة أة بيتتتتة بتتتتالليود علتتتت إقلتتتتي تتتتف الدولتتتتة وقبتتتتد العلتتتتد
بالقتتتتانوق رقتتتت  154لستتتت ة  2004يظتتتتد متلتعتتتتا بالج ستتتتية اللصتتتترية إلتتتت أق
يبلتتتن ستتتن الرشتتتد وي تتتوق عليتتته أق يقتتترر متتتا إذا نتتتاق يريتتتد الت تتتا ل عتتتن ة ستتتيته
اإلة بيتتتتتة واإلحتفتتتتتاي بالج ستتتتتية اللصتتتتترية أم يرغتتتتتس فتتتتت اإلحتفتتتتتاي بالج ستتتتتية
اإلة بيتتتة إلتتت ةانتتتس الج ستتتية اللصتتترية وفتتت تتتف الحالتتتة ي تتتوق عليتتته إلتتتت ام بتتت ق
يتقتتتتتدم إلتتتتت الدولتتتتتة اللصتتتتترية البتتتتتا الحصتتتتتول علتتتتت إذنهتتتتتا إلستتتتتتلرار لتعتتتتته
بالج ستتتتية اللصتتتترية فتتتت يتتتتد إحتفايتتتته بالج ستتتتية ا ة بيتتتتة ولهتتتتا أق ستتتتل لتتتته
بتتتتتفلن فيظتتتتتد متلتعتتتتتا بالج ستتتتتيتين معتتتتتا أو تتتتترف وبالتتتتتتال تتتتت ول الج ستتتتتية
اللصتترية ع تته بعتتا لتتفلن فتت ذا ل ت يتقتتدم بهتتفا العلتتس ف نتته يتعتتين معاملتتته معاملتتة
اللصتتتتري التتتتفي يتجتتتت بج ستتتتية أة بيتتتتة دوق الحصتتتتول علتتتت إذق مستتتتب فيظتتتتد
مصتتتريا متتتن ةليتتتع الوةتتتو إلتتت أق يعتتترو أمتتتر علتتت مجلتتت التتتو راء لبحتتتث
مس لة إسقا الج سية ع ه وفقا لللادة  16من قانوق الج سية .
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وذلمتعلب ة لوقن ذلنال
ذلمتطل للتسألس ةسألم أل أةألا أل
عالت المشر المصري في المادتين  10و 11من قانون الجنسية حالة المصري الذي
يرسب في التجنس بجنسية أجنبية  ،واشترط صراحة وجوب الحصول علم إذن مسبق من

وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية ااجنبية حتم يتحقق هذا ااثر  ،ولعل العلة من هذا الشرط

تكمن في تمكين الدولة من التحقق من جدية الرسبة في التخلي عن الجنسية المصرية ،

وانعدام نية الغش لدى طالب التجنس في أن تكون رسبته من التجنس هي التهرب من أداء
ايلتزامات الوطنية  ،وتمكين الدولة من معرفة حركة اافراد والحفاظ علم الكفاءات البشرية

الالزمة لنهوج الدولة وتطورها  ،ورتب المشر علم عدم الحصول علم هذا ااذن أن يبقم

الشخل مصرياً من جميا الوجوه .

ويشترط وفقاً لنل المادة ( )10سالفة الذكر هن يكون ط ع الذن س بق ي ع ى ط تس ع

الجنسي الجنبي  ،وليس الحقاً عليها  ،ان هذا هو مقتضم ايذن أي إستئذان الدولة

المصرية قبل السعي للحصول علم جنسية دولة أجنبية  ،والدليل علم ذلر أن أثر التجنس
بجنسية أجنبية ال يترتب علم مجرد الحصول علم ايذن ولكنه يترتب علم إكتساب الجنسية

ااجنبية فعالً حرصاً علم تجنب حالة إنعدام الجنسية  ،هذا فضالً عن أن من قام بإكتساب

جنسية دولة أجنبية بالفعل دون الحصول علم إذن مسبق من وزير الداخلية كما توجب المادة

 10المشار إليها يكون قد وقا في حومة مخالفة هذه المادة  ،ودخل في نطاق المادة  16من

قانون الجنسية بإعتباره قد تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول علم إذن صريح من وزير
الداخلية  ،وفي هذه الحالة يكون اإلخت ص بباث الا ل لمج و الوزراء وليس لوزير

الداخلية باعتباره يشمل جميا الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو ااقدر علم حفي
مفهوم اامن القومي من كافه مناحيه علم ضوء التخصصات الو ازرية المتعددة وفقاً لمفهوم
كل منها عند المشاركة في القرار  ،بحيح يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطني

بجنسية أجنبية ؛ بحيح إذا قدر أنه ال سضاضة في تجنسه بالجنسية ايجنبية أجاز له ذلر

وهنا يصبح التصريح الالحق كايذن السابق ويحتفي هذا الشخل بجنسيته المصرية جنباً
إلم جنب ما جنسيته ااجنبية  ،أما إذا قدر خطورة تجنس هذا الوطني بجنسية أجنبية علم

اامن القومي والوحدة الوطنية أو إض ارره بالمصالح السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية

للبالد فإنه يقوم بإسقاط الجنسية المصرية عنه كعقوبة يقترافه ذنبين :ااول :عدم إحترامه
انظمة وقوانين الدولة التي أوجبت عليه الحصول علم إذن مسبق  ،والثاني :عدم رسبته في

ايستمرار في الجماعة الوطنية وزهده في الجنسية المصرية مما يجعله سير جدير بها.

واسقاط الجنسية المصرية  -في هذه الحالة  -أم اًر جوازياً لمجلس الوزراء علم ٍ
نحو

يخوله سلطة تقديرية فم إسقاطها من عدمه وفقا لما يراه محققاً للمصلحة العامة  ،ويحده في

ذلر عدم التعس

في هذه السلطة التقديرية أو االنح ار

بها عن سايتها.

والقول بغير ذلر يساوي بين المصري الذي يحترم القانون ويتقدم بطلب سابق للحصول

علم إذن بالتجنس وبين المصري الذي يضرب بالقانون عرج الحائط ويكتسب جنسية

أجنبية دون إذن ثم يتقدم طالباً موافقة الدولة علم ما قام به وهي نتيجة تتأباها قواعد العدالة
ومبدأ سيادة القانون وهو أساس الدول الديمقراطية الحديثة .
واذا كان ذلر بالنسبة لمن يتجنس بجنسية دولة أجنبية وهو ب لغ لسن الرشد  ،فإن

اامر يختل

بالنسبة ل ق

ر الذى ثبتت له جنسية أجنبية إلم جانب الجنسية المصرية فكما

سل البيان فإن كمال ااهلية هو شرط إكتساب الجنسية وهو أيضاً شرط لفقدها وهو ما سار
عليه المشر المصرى  ،ومن ثم فقد عول المشر علم بلوس القاصر لسن الرشد ومنحه سن
من هذا التاري ليقرر ما إذا كان يرسب فم استرداد الجنسية المصرية أم ال وذلر إذا كان

اكتسب الجنسية ااجنبية وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الجنسية المضافة
بالقانون رقم  154لسنة  ، 2004وكذلر فعل بالنسبة للقاصر الذى يتجنس والده بجنسية
دولة أجنبية وهو ما قرره المشر في نل المادة  11من قانون الجنسية المشار إليها .

وفتتت نعتتتال الحالتتتة التتتت نحتتتن بصتتتدد ا واستصتتتحابا لهتتتف ا ح تتتام فتتت ق
القاصتتتر التتتفي انتستتتس ة ستتتية أة بيتتتة بتتتالليود علتتت إقلتتتي دولتتتة أ تتترى وقبتتتد

العلتتتتد بالقتتتتانوق رقتتتت  154لستتتت ة  2004ونلتتتتا ستتتتلت القتتتتول ظتتتتد ة ستتتتيته
اللصتترية قاةلتتة إلتت أق يبلتتن ستتن الرشتتد ففتت تتف الحالتتة يتعتتين عليتته أق يحتتدد
موقفتتته متتتن لتتتن الج ستتتية تتتول ستتت ة متتتن تتتاريد بلوغتتته لستتتن ال تتتد وإب ف نتتته
ببلوغتتتته لستتتتن الرشتتتتد وفتتتت يتتتتد لتعتتتته بج ستتتتية أة بيتتتتة دوق أق يتقتتتتدم بعلتتتتس
بتتتالت ل عتتتن الج ستتتية اللصتتترية أو ابحتفتتتاي بهتتتا وموتتت فتتتترة م يتتتة تجتتتتاو
الستتت ة ف نتتته يعامتتتد معاملتتتة متتتن يتجتتت بج ستتتية دولتتتة أة بيتتتة دوق الحصتتتول علتتت
إذق بتتتتفلن وفقتتتتا ل صتتتت اللتتتتاد ين  10و  16متتتتن قتتتتانوق الج ستتتتية علتتتت ال حتتتتو
سالت البياق .
مت ممم ك ممان م مما تق ممدم وك ممان الثاب ممت م ممن االوراق أن الم ممدعم عليهم مما ااول والثاني ممة ول ممدا

بالواليممات المتح ممدة اامريكي ممة بت مماري  1981/5/24و  1982/12/20عل ممي الترتي ممب لوال ممدين

مصمريين الجنسممية  ،وحصممال علممي الجنسممية اامريكيممة بممالميالد طبقمما للقممانون اامريكممي  -وفقماً

لم مما أق ممر ب ممه الحاض ممر عنهم مما بجلس ممة  ، - 2013/6/27وبت مماري  2013/5/25ص ممدر قم مرار
وزير الداخلية رقم  1003لسنة  2013بايذن لهما بالتجنس بالجنسية اامريكية ما االحتفماظ

بالجنسممية المص مرية  ،ولممما كنمما قممد إنتهينمما إلممم أن القاصممر الممذي يكتسممب جنسممية دولممة أجنبيممة

بممالميالد علممم إقلمميم هممذه الدولممة يظممل محتفظ ماً بجنسمميته المص مرية حتممم يبلممغ سممن الرشممد وعليممه
ٍ
حينئذ وفم خالل سمنة ممن تماري بلوسمه لسمن الرشمد أن يتقمدم للدولمة المصمرية ممثلمة فمي وزيمر
الداخلية بطلب يحمدد فيمه رسبتمه فمي ايحتفماظ بالجنسمية المصمرية إلمم جانمب جنسميته ايجنبيمة

أو بمالتخلي عنهمما  ،فممإذا ممما انقضمت تلممر المممدة دون أن يحممدد موقفمه علممم النحممو المممذكور فإنممه
يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبيمة  ،دون الحصمول علمم إذن مسمبق ويكمون علمم
وزير الداخلية في هذه الحالة أن يرفا اامر لمجلس الوزراء ليقمرر مما يمراه بشمأن الموافقمة علمم

إحتفاظ ممه بجنس مميته المصم مرية إل ممم جان ممب الجنس ممية ااجنبي ممة أو ع ممدم الموافق ممة وم ممن ث ممم إس ممقاط

الجنسية وفقاً لإلعتبارات التي يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعس

فمي إسمتعمال

السلطة أو ينحر بها .

ولممما كانممت االوراق قممد خلممت مممما يفيممد سممبق تقممدم المممدعم عليهممما ااول والثانيممة بطلممب

احتفاظ بالجنسية المصرية خالل سنة من تماري بلموس سمن الرشمد ولمم يتقمدما بالطلمب الممذكور

إال بعمد ممرور مما يتجماوز العشمر سمنوات علمم بلوسهمما لسمن الرشمد وبعمد إقاممة المدعوى الماثلمة
ومن ثم فإنهما يعامال وفقاً لنصمي الممادتين  10و 16ممن قمانون الجنسمية  ،وكمان يتعمين علمم

وزيممر الداخليممة أن يبممادر بعممرج هممذا الطلممب علممم مجلممس المموزراء يعمممال سمملطته بشممأنه  ،واذ

أصممدر وزيممر الداخليممة ق م ارره المطعممون فيممه رقممم  1003لسممنة  2013متضمممناً السممماح للمممدعم
عليهما ااول والثانية بالتجنس بالجنسية اامريكية ما ايحتفماظ بالجنسمية المصمرية فإنمه بمذلر

يكمون قممد افتئمت علممم سملطة مجلممس الموزراء علممم النحمو المتقممدم  ،ويكمون القمرار المطعمون فيممه

صمماد اًر مممن جهممة سيممر منمموط بهمما إصممداره قانونماً وسيممر مفوضممه فممي إصممداره مممما يصمممه بعيممب

عممدم االختصممال  ،ويتعممين التقريممر بإلغائممه ممما ممما يترتممب علممم ذلممر مممن ثممار أخصممها إحالممة
الطل ممب المقم مدم م ممن الم ممدعم عليهم مما ااول والثاني ممة إل ممم مجل ممس ال مموزراء ليق ممرر م مما يم مراه بش ممأن
الس ممماح لهم مما بايحتف مماظ بالجنس ممية المصم مرية إل ممم جان ممب اامريكي ممة أو يق ممرر إس ممقاط الجنس ممية

المصرية عنهما يحتفاظهما بالجنسية اامريكية .

ومما يتعين ايشارة إليه أننا وتقدي اًر منا لصحيح العدالة والصمالح العمام نناشمد المشمر أن

يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية  ،ااصلية والطارئة  ،بمزيد من العناية وأن ينظم
أحكامهما علم نحو دقيق وشمامل متالفيماً مشمكلة ازدواإ الجنسمية ومحماوالً حصمرها فمي أضميق
نطاق.

ومن حيح إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عمالً بحكم المادة ( )184من قانون

المرافعات .

فلهذه األسباب
نري الح  /بقبول الدعوى شكالً  ،وفي الموضمو بإلغماء قمرار وزيمر الداخليمة رقمم 1003

لسنة  2013فيما تضمنه من ايذن للمدعم عليهما ااول والثانيمة بمالتجنس بالجنسمية اامريكيمة
ممما احتفاظهممما بالجنسممية المص مرية  ،م ما ممما يترتممب علممم ذلممر مممن ثممار  ،وعلممم النحممو المبممين
بااسباب  ،والزام المدعم عليهم المصروفات .
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