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 قانون الجنسية اللبناني
 19/1/1925صادر في  - 15قرار رقم 

 
 الجنرال ساراي المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز، إن

 ،1920تشرين الثاني سنة  23بناء على المرسوم المؤرخ في 
 ،1924اب سنة  20المؤرخ في  2825وعلى القرار رقم 

 وعلى اقتراح السكرتير العام،
 :قرر ما يأتي

لبنان الكبير ولم  أراضيكل شخص مولود في  - 2 .لبناني أبمولود من  شخص كل -1 :يعد لبنانيا -1المادة 
 أولبنان الكبير من والدين مجهولين  أراضيكل شخص يولد في  - 3 .أجنبيةيثبت انه اكتسب بالبنوة عند الوالدة تابعية 

 .والدين مجهولي التابعية
كان احد والديه الذي ثبتت  إذاالولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية  إن -2المادة 
حكم واحد  أوناتجا عن عقد واحد  وإالم األب إلىكان برهان ثبوت البنوة بالنظر  وإذا، لبنانيا. إليهبالنظر  أوالالبنوة 

 .لبنانيا األبكان هذا  إذا األبتابعية  اتخذ االبن
 19/6/1939بتاريخ  122ملغاة وفقا للقرار  -3المادة 
المتخذ التابعية المذكورة،  األجنبي أوالدالمرأة المقترنة بأجنبي أتخز التابعية اللبنانية، والراشدين من  إن -4المادة 
ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية  أكان، سواء اإلقامةيحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط  أنطلبوا  إذايمكنهم 
الم اتخذت هذه التابعية  أواتخذ التابعية اللبنانية  ألبالقاصرون  األوالدبقرار خاص. وكذلك  أولالم  أو لألب أوللزوج 

 .كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية إذا يصيرون لبنانيين اال فإنهم األبوبقيت حية بعد وفاة 
 11/1/1960معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ  -5المادة 

التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على  األجنبيةالمرأة  إن
 .طلبها

 11/1/1960قانون الصادر بتاريخ معدلة وفقا لل -6المادة 
الكتسابها جنسية  اإلحصاءتطلب شطب قيدها من سجالت  أن إلىتبقى لبنانية  بأجنبيالمرأة اللبنانية التي تقترن  إن

 .زوجها
 11/1/1960معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ  -7المادة 

تستعيد هذه الجنسية بعد انحالل الزواج بناء على  أنيجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها بأجنبي 
 .طلبها

وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجالت هذا  1932سنة  إحصاءاللبنانيات اللواتي تزوجن قبل  إن
 1924سنة  أب 30ثبت وجودهن بتاريخ  إذايمكنهن بعد انحالل الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن  اإلحصاء

كانون  31اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون  األراضيعلى 
 .1946الثاني سنة 
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كان هذا االكتساب قد سبق الترخيص فيه  إذا أجنبيةاللبناني الذي اكتسب تابعية  - 1 :يفقد الصفة اللبنانية -8المادة 
ويحتفظ بها بالرغم من صدور  أجنبيةحكومة  إياهااللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلده  - 2 .بقرار من رئيس الدولة

 .الحكومة اللبنانية بأن يتخلى عنها في مهلة معينة أوامر
 .المحاكم الحقوقية دون سواها إلىرؤية الدعاوى المتعلقة بالتابعية عائدة  إن -9المادة 
 قتةؤم أحكام

، يعد 1923مع االحتفاظ بحقوق االختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان سنة  -10المادة 
حائزا  1914تشرين الثاني سنة  1، وكان في أيضاولد فيه  أبلبنان الكبير من  أراضيلبنانيا كل شخص مولود في 

 .للتابعية العثمانية
من معاهدة  36بمقتضى المادة  األجنبيةيكونون قد اكتسبوا التابعية والنساء المتزوجات الذين  األوالد إن -11المادة 

الصلح المعقودة في لوزان يجوز لهم ان يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط ان 
 .الرشد او انحالل الزواجتصريحا بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ  ديمهمبتقلبنان وذلك  أراضييكونوا مقيمين في 

 .هذا القرار أحكامالتي تخالف  األحكامجميع  ألغيت -12المادة 
على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير، كل فيما خص به تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ تاريخ  -13المادة 
 .المفوضية العليا ألعمالفي النشرة الرسمية  إذاعته

 1925نون الثاني سنة كا 19بيروت في 
 المفوض السامي
 االمضاء: ساراي


