
  )  مسيحي 2010 (ر . و 1378لسنة  ) 24( قانون رقم 
  

  بشأن أحكام الجنسية الليبية
  

  ::  مؤتمر الشعب العاممؤتمر الشعب العام
  

  .ر.و1377للعام ًتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبيـة األساسية في دور انعقادھا السنوي  -
 .وبعد اإلطالع على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب  -
 .ة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماھير وعلى الوثيق -
 . مسيحي ، بشأن تعزيز الحرية 1991لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -
 . ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. و1375لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
   .بشأن الجنسية مسيحي ، 1987لسنة ) 17(وعلى القانون رقم  -
  .لجنسية وتعديالته مسيحي ، بشأن أحكام قانون ا1980لسنة ) 18(وعلى قانون رقم  -
  

  صاغ القانون اآلتي 
  )1( المادة 

  .الليبية ھي جنسية مواطني الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى الجنسية 
  

  )2(المادة 
د  ان يع خص ك ل ش سابقة ك ادة ال ام الم ا ألحك ا وفق ة ًليبي ة عادي ا إقام ي ليبي ا ف   ًمقيم

ي  د 07/10/1951ف ه اح وافر في ة ، إذا ت ة أجنبي سية أو رعوي ه جن ن ل م تك سيحي، ول    م
  :الشروط اآلتية 

  

  .أن يكون قد ولد في ليبيا . أ
 .أن يكون قد ولد خارج ليبيا ، وكان أحد أبويه قد ولد فيھا . ب
ا إقام. ج ام فيھ ا ، وأق ارج ليبي د خ د ول ون ق ة أن يك نوات متتالي شر س ن ع ل ع دة ال تق ة لم ة عادي

 .  مسيحي 07/10/1951قبل
 

  )3(المادة 
   :ًيعد ليبيا

  

  .أو تجنسه كل من ولد في ليبيا ألب ليبي ، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيھا . أ
ن . ب د سجلت خالل سنة من يولد خارج ليبيا ألب ليبي ، وفي ھذه الحالة يجب أن تكون والدة االب ق

ين  ا أم ة يوافق عليھ شعبي أو مكتب األخوة بالخارج أو أي جھ دى المكتب ال اريخ حصولھا ل من ت
سية  رة جن ذه الفق م ھ ه حك ق علي ذي ينطب اللجنة الشعبية العامة لألمن العام ، وإذا اكتسب الشخص ال

ة أجنبية بحكم والدته بالخارج فإنه ال يفقد جنسيته الليبية ، إال أن ل سية األجنبي ه الحق في اختيار الجن
 .التي اكتسبھا وذلك بعد بلوغ سن الرشد 

  . كل من ولد في ليبيا ألم ليبية وأب مجھول الجنسية أو ال جنسية له ، أو كان مجھول األبوين. ج
  

  .  الالئحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ ھذه المادة وتحدد
 

  )4(المادة 



اريجوز  ي ألي شخص اختي ان من أصل ليب ى ك انون مت ذا الق ام ھ تنادا ألحك ة اس سية الليبي ً الجن
شرطين07/10/1951وولد قبل  ه أحد ال وافر في اريخ إذا ت ذلك الت ا ب ا في ليبي  ً مسيحي، ولم يكن مقيم

  :اآلتيين 
  

  .أن يكون قد ولد في ليبيا . أ
 .ً األب مولودا فيھا أن يكون قد ولد خارج ليبيا ، وكان والده أو جده األول من جھة. ب
 

  )5(المادة 
ة يفقد شعبية العام ة ال ذلك اللجن ه ب أذن ل  الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم ت

  .لألمن العام 
  

  . الالئحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام ھذه المادة وتحدد
  

  )6( المادة 
  :بما يلي    عامة لألمن العام تختص لجنة الشعبية اللجان للجنسية بقرار من أمين الُتشكل 

  

ين . أ ي للمقيم ل الليب ة لألص سية الليبي البي الجن اء ط حة انتم ي ص سببا ف رأي م داء ال رة ًإب ي دائ ف
  .من ھذا القانون ) 4(ًاختصاصھا ، وفقا لحكم المادة 

ن األج. ب ة م ة المقدم سية الليبي ى الجن ات الحصول عل ة طلب ول ودراس اق قب ي نط ين ف ب المقيم ان
 .اختصاصھا 

  
  )7(المادة 

ادة يثبت  ام الم ا ألحك ة ، طبق سية الليبي ار الجن البي اختي ي لط اء لألصل الليب ذا) 4(ًاالنتم ن ھ  م
  :ًالقانون وفقا للضوابط اآلتية 

  .يكون إثبات االنتماء لألصل الليبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة ذلك . أ
د الم. ب شعبية يصدر بتحدي ة ال ين اللجن رار من أم ي ق اء لألصل الليب ات االنتم ة إلثب ستندات الالزم

 .العامة لألمن العام ، وفي جميع األحوال ال يجوز االعتداد بشھادة الشھود في مقام صحة اإلنتماء 
د أو المكاتب الًيجب أن يكون طالب اختيار الجنسية الليبية مسجال بسجل مكاتب األخوة . ج شعبية بالبل

 . ھاجر إليه واستقر به الذي
  

  )8( المادة 
ديم يجوز  د تق للمھاجر الليبي الذي تجنس بجنسية البلد الذي ھاجر إليه أن يسترد جنسيته الليبية بع

  .المستندات الالزمة التي تؤكد صحة انتمائه لألصل الليبي 
  

   )9( المادة 
ل عليھا وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء منح الجنسية الليبية للراغبين في الحصويجوز 

  : الشروط اآلتية على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة لألمن العام إذا توافرت فيه
  

  .ًأن يكون بالغا سن الرشد وكامل األھلية. 1
در أن يكون دخوله للجماھيرية العظمى بصورة قانونية ، وبموجب مستند سفر ساري المفعول صا. 2

 .عن السلطات الرسمية بالدولة التي يحمل جنسيتھا 



ا ، . 3 ه إليھ اريخ دخول ًأن يكون مقيما في ليبيا إقامة شرعية متصلة مدة ال تقل عن عشر سنوات من ت
 .وأن يكون له مصدر دخل مشروع وثابت 

شرف . 4 ة بال أو األمن أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخل
 .ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

 .ًأن يكون خاليا من األمراض المعدية أو السارية . 5
 .أال يتجاوز عمره خمسين سنة عند تاريخ تقديم الطلب . 6

  

وز ة ويج دده الالئح ا تح ا لم ه وفق ك كل ة ، وذل صلحة العام ضيھا الم رى تقت روط أخ افة ش ً إض
  . التنفيذية لھذا القانون 

  

  .جميع األحوال ال يجوز منح الجنسية للفلسطينيين عدا الفلسطينيات المتزوجات من ليبيين  وفي 
  

  )10(المادة 
دين  يستثنى  ا في البن شروط المنصوص عليھ ادة ) 6 – 2(أفراد الفئات اآلتية من ال  )9(من الم

  :من ھذا القانون 
  

  .ا ذوو الخبرات الخاصة والمؤھالت العالية التي تحتاجھا ليبي. 1
ل . 2 نتين قب ل عن س دة ال تق ة لم ة الزوجي األجنبية المتزوجة من مواطن ليبي شريطة استمرار العالق

 .تقديم الطلب 
 .أرامل ومطلقات المواطنين الليبيين . 3
 .األوالد الذين بلغوا سن الرشد  ولم يتم إدراجھم بشھادة جنسية والدھم . 4
 .رية العظمى من قدم خدمات جليلة أو متميزة للجماھي. 5
 

   )11( المادة 
ة وتحدد الالئحة يجوز   منح أوالد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبي

  .التنفيذية الضوابط الالزمة لتنفيذ ھذه المادة 
  

   )12( المادة 
ايفقد   ى معلوم اء عل م بن د ت ا ق ان حصوله عليھ ات  حامل الجنسية الليبية جنسيته إذا ك ت أو بيان

د  ان من فق سية ، وإذا ك ق بالجن ائق تتعل اء حق ام بإخف كاذبة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو ق
  . جنسيته ھو األب تبعه في ذلك أوالده

  
  )13(المادة 

 سحب الجنسية الليبية من أي شخص غير ليبي دخل فيھا بمقتضى أحكام ھذا القانون خالل يجوز
  : وله عليھا ، وذلك في الحاالت اآلتيةالعشر سنوات التالية لحص

  

  . إذا قام بأعمال تمس أمن ليبيا أو قصر بإحدى مصالحھا. 1
نتين . 2 اليإذا أقام خارج ليبيا مدة س ر عذر نيتمتت سية بغي سابه الجن ة الكت  خالل العشر سنوات التالي

 . تقبله اللجنة الشعبية العامة لألمن العام
 

  



  )14(المادة 
ة  قرار سحب يصدر ين اللجن ى عرض من أم اء عل ة بن شعبية العام ة ال ًالجنسية مسببا  من اللجن

ى  ة عل ار المترتب وق واآلث ة الحق اء كاف رار إلغ ي صدور الق ام ، ويترتب عل الشعبية العامة لألمن الع
  . اكتساب الجنسية

  
  )15(المادة 

سية الليبيتثبت ين بموجب شھادة الجن واطنين الليبي انون  الجنسية الليبية للم ذا الق ام ھ ا ألحك ًة وفق

ة  ين اللجن ى عرض من أم اء عل ويكون منح الجنسية الليبية لغيرھم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بن
  . ًالشعبية العامة لألمن العام وتصدر شھادة الجنسية الليبية وفقا للنموذج الذي يعد  لھذا الغرض

  )16(المادة 
واطن  المتحصل على الجنسية الليبيةيتمتع وق الم انون بحق ذا الق ام ھ ا ألحك ً بطريق التجنس وفق

اء  ام أمن ا أو مھ ولى وظائف اإلدارة العلي تثناء ت ذة ، باس شريعات الناف الليبي ويلتزم بواجباته حسب الت
شعبية  ى أن المؤتمرات الشعبية األساسية أو اللجان ال ة عل روابط المھني ات أو ال أو االتحادات أو النقاب

  .  ھذا المنع لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية الليبيةيسري
  

  )17(المادة 
ين تصدر ى عرض من أم  الالئحة التنفيذية لھذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، بناء عل

  . اللجنة الشعبية العامة لألمن العام
  

  )18(المادة 
م  مس1954لسنة ) 17( كل من القانون رقم يلغى انون رق ة والق سية الليبي شأن الجن ) 18(ِيحي ، ب

ام 1980لسنة  ِ مسيحي ، بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليھما  كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحك
  . ھذا القانون

  
  )19(المادة 

  . ھذا القانون في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ نشره ينشر
  

                                                                                       
  
  مؤتمر الشعب العام

  
  
  
  

  سرت : صدر في 
  ر.و1378  /صفر/  13:  بتاريخ 

   .  مسيحي2010 /أي النار /  28: الموافق  
 


