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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 الحریري المحترم سعداألستاذ 

 

 ات المدنیة المعقودة في لبنان وتسجیلها في سجالت النفوساالمتناع عن تنفیذ الزیج الموضوع:

 وما یلیها من النظام الداخلي لمجلس النواب. 124المادة  المرجع:

 باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله،

 بتوجیه السؤال التالي نّصه إلى الحكومة: النائبة بوال یعقوبیان تشرَّفت

قد كرََّست  2013لما كانت اإلستشارة الصادرة عن الهیئة اإلستشاریة العلیا في وزارة العدل عام 

في أن یعقد زواجًا مدنیًا في لبنان بحیث یكون الكاتب  ،حق اللبناني الذي ال ینتمي إلى طائفة ما

یق علیه، ویعود للزوجین حریة تعیین القانون المدني الذي العدل هو المرجع المختص لعقده والتصد

یتم اختیاره من قبلهما لیرعى عقد زواجهما بالنسبة آلثاره كافَّة، وأنه لیس هناك أي مانع من تسجیل 

 هذه الزیجات المدنیَّة في سجالت النفوس.

أعاله، قد أقدَمت في عهد  وباإلستناد إلى اإلستشارة المذكورة ولما كانت وزارة الداخلیة والبلدیات،

زواجًا مدنیًا معقودًا في لبنان، في  13الوزیر األسبق مروان شربل إلى الموافقة على تسجیل حوالي 

 سجالت النفوس وأبرزها زواج خلود سكریَّة ونضال درویش.

ولما كانت وزارة الداخلیة والبلدیات ومنذ عهد الوزیر السابق نهاد المشنوق قد امتنعت عن 

اإلیعاز بتسجیل هذه الزیجات، وذلك بناًء على موقف إعالمي للوزیر المذكور عبَّر فیه عن رفضه 

 لها.

 

 



ولما كان قد تكدَّس حتى تاریخه في أدراج وزارة الداخلیة والبلدیات ما یفوق الخمسة وأربعین 

جو أبي ناصیف الذي  زواجًا مدنیًا معقودًا في لبنان لیس آخرها زواج المحامیان عبداهللا سالم وماري

ُعِقد في شهر جزیران الماضي بشكل احتفالي في قصر سرسق في بیروت، وهذه الزیجات ال تزال 

 دون تسجیل في سجالت النفوس بانتظار أخذ موافقة الوزیر.

 وعلیه، وبالنظر ِلما تقدَّم،

ه سؤاًال إلى الحكومة وتحدیدًا إلى وزیرة الداخلیة و  البلدیات ووزیر العدل، فإنني أتشرَّف بأن أوجِّ

 على الوجه اآلتي: 

ما هو عدد الزیجات المدنیَّة المعقودة في لبنان الُمحالة إلى وزارة الداخلیة والبلدیات والتي لم  -1

یجِر تنفیذها وقیدها أصوًال في سجالت النفوس حتى تاریخه؟؟ وكیف یتّم التعامل مع اآلثار 

لة ال سیَّما لناحیة البنوَّة وتسجیل الموالی  د؟؟؟ الواقعیَّة لهذه الزیجات غیر الُمسجَّ

لماذا تمتِنع وزارة الداخلیة والبلدیات حتى تاریخه عن اإلیعاز بتسجیل الزیجات المدنیة التي  -2

في لبنان بین أشخاص ال ینتمون إلى طائفة محدَّدة؟؟؟ وهل هناك  2014انعقَدت منذ العام 

 أي مدى زمني ُیمِكن أن ُتحدِّد خالله وزیرة الداخلیة والبلدیات موقفها من تسجیل هذه

 الزیجات؟؟؟  

صریح صادر عن وزارة الداخلیة والبلدیات یمنع تسجیل هل هناك أي قرار إداري خطي و  -3

 الزیجات المدنیة المعقودة في لبنان بین أشخاص ال ینتمون إلى طائفة ُمحدَّدة؟؟؟

لماذا ُتحال الزیجات المدنیَّة المعقودة في لبنان تسلُسًال عبر مأموري النفوس إلى وزیر  -4

في حین أن ذلك هو من صلب واجبات  ،یة والبلدیات قبل تسجیلها للموافقة على ذلكالداخل

ومهام مأمور النفوس دون سواه والذي ال یحتاج ألیة موافقة من أي مرجع لتسجیل وثائق 

وتعدیالته؟؟؟  7/12/1951الزواج سندًا لقانون قید وثائق األحوال الشخصیَّة الصادر بتاریخ 

 ُتعاَمل الزیجات المدنیة المعقودة في لبنان ُمعاملة الزیجات الدینیَّة التي وبمعنى آخر لماذا ال

لها مأموري النفوس بصورة آلیة تلقائیَّة دون أخذ موافقة أي مرجع تسلُسلي؟؟؟  ُیسجِّ

 

 



بحسب قیود هیئة القضایا في وزارة العدل: هل عَمد أي من األزواج المعنیین بهذه الزیجات  -5

لة إلى مراجعة القضاة المنفردین الناظرین في قضایا األحوال الشخصیَّة المدنیَّة غیر الم سجَّ

بخصوص تسجیلها؟؟؟ وفي حال اإلیجاب ما هو الموقف الذي اتَّخَذته الدولة في هذه 

الدعاوى؟؟؟ وهل صدَرت فیها أیَّة أحكام؟؟؟؟ وهل أن وزارة الداخلیَّة والبلدیات على استعداد 

 ة فیما لو قَضت بفرض تسجیل هذه الزیجات؟؟؟        لتنفیذ األحكام القضائیَّ 

  وعلیه،

فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب علیه خالل 

الى تحویل سؤالي  نالداخلي لمجلس النواب، وٕاال اضطرر من النظام ا 124المهلة الُمحدَّدة في المادة 

                                                                وفقًا لألصول. هذا إلى استجواب

 وتفضلوا بقبول اإلحترام                                                               

 النائبة بوال یعقوبیان 

 29/7/2019بیروت في 

 


