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المحامي د. شربل عون عون: قانون استعادة الجنسیة اللبنانیة أحد
أھم القوانین التي من المفترض ان يتم المباشرة بتطبیقھا خالل

سنة 2016
األربعاء ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٦   15:40 مقابالت االقتصادية

 

بما ان قانون استعادة الجنسیة اللبنانیة أحد أھم القوانین التي من المفترض ان یتم المباشرة بتطبیقھا خالل سنة
2016، وبعد ان تم الطعن بھ أمام المجلس الدستوري إلبطالھ، كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع المحامي

باالستئناف، المستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة، د.  شربل عون عون ، لإلستفسار أكثر عن ھذا القانون،
.شروط تطبیقھ ودور المحاكم العدلیة في دراسة الطلبات

بدایًة، على ماذا ینص قانون استعادة الجنسیة اللبنانیة؟ وما ھي شروط تطبیقھ؟ -

قانون استعادة الجنسیة اللبنانیة رقم 41 قد صدر بتاریخ 24 تشرین الثاني 2015 وتم نشره في الجریدة الرسمیة
بعد یومین أي بتاریخ 26/11/2015. استناداً إلى ھذا القانون، یحق لكل شخص من أصل لبناني، مھاجر خارج

األراضي اللبنانیة، أن یتقّدم بطلب إستعادة الجنسیة اللبنانیة أمام وزالرة الداخلیة والبلدیات - المدیریة العامة
لألحوال الشخصیة - ، وذلك إما مباشرًة إما بواسطة السفارات اللبنانیة في الخارج في حال وجود مقّدم الّطلب

.خارج األراضي اللبنانیة

لكن ھناك شروط یقتضي توافرھا في مقّدم الطلب وھي أن یكون إسمھ مدرجاً أو إسم أحد أصولھ الذكور ألبیھ أو
أقاربھ الذكور ألبیھ حتى الّدرجة الثانیة في سجالت اإلحصاء التي أجریت بعد إعالن دولة لبنان الكبیر أي
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سجالت 1921 – 1924 مقیمین ومھاجرین وسجل 1932 مھاجرین، الموجودین لدى دائرة األحوال
.الشخصیة

ھل للمحاكم العدلیة دور في دراسة طلبات استعادة الجنسیة اللبنانیة؟ -

إن أبرز ما یتمّیز بھ القانون ھو أن طریقة اإلستحصال على الجنسیة ھي عملیة إداریة یتم المرور بھا دون
.اللجوء إلى القضاء لحین صدور مرسوم من مجلس الوزراء یثبت ذلك

عند تقدیم الطلب إلى مدیریة األحوال الشخصیة في وزارة الداخلیة، تحیل األخیرة الطلب خالل مھلة شھرین إلى
المدیریة العامة لألمن العام إلجراء التحقیقات الالزمة ووضع تقریرھا النھائي بشأنھ. بعد ورود تقریر المدیریة

العامة لألمن العام، تعود المدیریة لألحوال الشخصیة وتضع یدھا على الملف مجدداً وتضع تقریراً مفّصالً بنتیجة
التحقیقات المجراة وتحیلھ إلى لجنة مؤلفة من ثالثة أعضاء: قاض رئیسا، مدیر عام األحوال الشخصیة، ومدیر

.عام المغتربین

تتولى اللّجنة دراسة الملف وتتخذ قراراتھا بأكثریة أعضائھا وتصدر قرار معلالً لجھة قبول الّطلب أم رفضھ. إن
قرارات اللجنة قابلة لإلستئناف خالل مھلة شھر من تاریخ التبلیغ أمام محكمة اإلستئناف المدنیة، ویمكن تقدیم

اإلستئناف من قبل صاحب العالقة (مقّدم الطلب) أم من قبل وزیر الّداخلیة. وال تقبل قرارات محكمة اإلستئناف
.أي طریق من طرق المراجعة باستثناء اإلعتراض على األحكام الغیابیة

بعد صدور قرار اللّجنة بقبول الّطلب وإنھاء مھلة الّشھر لإلستئناف، أو بعد صدور قرار محكمة اإلستئناف بقبول
.الّطلب، یصدر فوراً مرسوم بناًء على اقتراح وزیر الّداخلیة والبلدیات باعتبار صاحب العالقة لبنانیاً

ھل من مھلة معّینة لتقدیم طلب استعادة الجنسیة اللبنانیة؟ -

یجب على صاحب العالقة تقدیم طلب استعادة الجنسیة اللبنانیة خالل مّدة عشر سنوات من تاریخ نشر القانون في
.الجریدة الّرسمیة أي من تاریخ 26/11/2015 وإال یسقط حقھ في تقدیم الّطلب

لماذا تّم الطعن بالقانون أمام المجلس الّدستوري؟ -

بعد صدور القانون في الجریدة الّرسمیة، تقّدم أحدى عشر نائبا على رأسھم الوزیر الّسابق ولید جبالط، بالطعن
.بھ أمام المجلس الّدستوري إلبطالھ

كما أشرنا سابقاً، إن القانون نص في إحدى مواده على أن لكل مغترب الحق في استعادة الجنسیة "إذا كان إسمھ
مدرجاً أو إسم أحد أصولھ الذكور ألبیھ أو أقاربھ الذكور ألبیھ حتى الّدرجة الثانیة في سجالت اإلحصاء التي

أجریت بعد إعالن دولة لبنان الكبیر أي سجالت 1921 – 1924 مقیمین ومھاجرین وسجل 1932 مھاجرین،
الموجودین لدى دائرة األحوال الشخصیة" وشرط "أال یكون المدرج إسمھ قد اختار صراحة أو ضمناً تابعّیة
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إحدى الّدول التي انفصلت عن الّسلطنة العثمانیة ..."، ھذا الشرط تحدیداً ھو ما اعترضت علیھ كتلة اللّقاء
الدیمقراطي باعتباره مخالفاً ألحكام الّدستور ومع میثاق االمم المتحدة وشرعة حقوق االنسان ما قد یسبب في

.حرمان عدد من مستحقي استعادة الجنسیة من تقدیم طلباتھم

بتاریخ 7/1/2016 صدر قرار عن المجلس الّدستوري قضى برد الطعن المقدم وبالتالي أصبح قانون رقم 41
نافذاً ویتوّجب اآلن على الوزارات واإلدارات المعنیة المباشرة بتطبیقھ وذلك بالّطبع بعد تألیف اللّجنة التي أشارنا

.إلیھا سابقاً والمؤلفة من ثالثة أعضاء حیث ستكون مختّصة بدراسة الّطلبات


