
  قانون األحوال الشخصية للطائفة األرمنية األرثوذآسية
  

   ١المادة 
  . الخطبة هي وعد بين ذآر وأنثى على زواج مستقبل

  
   ٢المادة 

  . تتم الخطبة بإقامة الصالة من قبل آاهن الطائفة األرمنية األرثوذآسية ذي االختصاص
  

   ٣المادة 
  : شروط الخطبة هي اآلتية

  
  .  أتم السابعة عشرة من عمره إذا آان ذآرًا أو الرابعة عشرة إذا آانت أنثى أن يكون الخطيب قد-أ 
  .  رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين-ب 
  .  موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضًا-ج 
  . برضاء الطرفين يجب أن ال تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة -د 

  
   ٤المادة 

ديهما أو من                   ين أو من وال دمت من الخطيب إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تق
  . أقاربهما أو أصدقائهما

  
   ٥المادة 

  . إن االتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين لآلخر في حالة رفض الزواج باطلة
  

   ٦المادة 
ه                 ة خاضعة لموافقت ة من تكون الخطب ديهما أو برفق قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة وال
إلى المطرانية أو إلى الكاهن األقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط      

  . لمستقلخارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معًا في ا
  

   ٧المادة 
ا أو                           ذاآر هويتهم ًا لت ين وفق سة مع ذآر اسم وشهرة الخطيب يسجل التصريح المذآور في سجل المطرانية أو الكني
سية وشهادة إطالق                    جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الوالدة والمهنة ومحل اإلقامة والجن

  . الحال
  

سمع         يجب أن يوقع القيد من قبل ا       ذي ي اهن ال ة والك ام الخطب وافقتهم إلتم لخطيبين واألشخاص الذين يقتضي أخذ م
  . التصريح

  
نظم                           ة أن ي تم الخطب ذي ي اهن ال ى الك سة يجب عل إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكني

  . محضرًا موقعًا من الطرفين ومن شاهدين ذآرين يتضمن النقاط المبينة أعاله
  

  إن المحضر المذآور يكون أساسًا لقيد السجل 
  

   ٨المادة 
  : تنفك الخطبة

  
  .  باتفاق الطرفين المتبادل-أ 
  .  بوفاة أحد الخطيبين-ب 
  .  بظهور مانع يمنع الزيجة-ج 
  .  باعتناق أحد الخطيبين دينًا آخر-د 
  .  إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة-ه 
  . خطبة المعينة لم تحترم إذا آانت مدة ال-و 



  .  إذا آان سلوك أحد الخطيبين تفاقم-ز 
  

   ٩المادة 
م                             ي أخذها إذا ل ات الت د لآلخر العربون أن يعي ًا ب ا ملزم إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون آل منهم

  . تذآر طريقة تسوية أخرى في االتفاق
  

   ١٠المادة 
  . طيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفينإذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخ

  
   ١١المادة 

ى    اره عل زواج إلجب ة أو رفض ال سخ الخطب ذي ف ب ال ى الخطي دعوى عل يم ال ب المرفوض أن يق ال يحق للخطي
  . الزواج

  
  : ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعًا لألحكام اآلتية

  
  .  ال يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات-أ 

  
ر  -ب  ًا وإذا آانت غي ا عين ق المخطئ أن يرده ى الفري دمها وعل ي ق ات الت ب رد العربون ريء أن يطل ق الب  للفري

  . موجودة فيكون ملزمًا أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم
  
ة           على الفريق المخطئ أن يدف     -ج   ع تعويضًا مناسبًا لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن ني

  . وباالقتناع الثابت أن الزواج سيجري
  
ة سبب -د  ه العاطل لوآه أو بأعمال سوء س ه ب دفع تعويض مناسب إذا ثبت أن ق المخطئ ب ى الفري م عل  يمكن الحك

  . ضررًا معنويًا إلى الفريق البريء
  

   ١٢المادة 
  .  حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيبإن
  

دعوى فال يحق                            يم ال وفى دون أن يق ا إذا ت دعوى أم وإذا توفي هذا األخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة ال
  . لورثته أن يقيموا الدعوى

  
   ١٣المادة 

زمن      تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ و   د مر ال ك يكون ق بعد ذل
  . عليها

  
   ١٤المادة 

  . يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح
  

  . ال يكون االتفاق حرًا أو صريحًا إذا حصل بإآراه أو بخدعة
  

  . ال زواج بدون اتفاق
  

   ١٥المادة 
  .  عشرة من عمرها أن يتزوجاال يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة

  
أذن       » الرئيس الجسماني «إنما يمكن لمطران األبرشية باالتفاق مع        لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن ي

ر   ة غي ي حال ا ف ة عشرة من عمره ي أتمت الرابع رآة الت ره والم سادسة عشرة من عم م ال ذي أت زواج الرجل ال
  . اعتيادية ولسبب مهم جدًا

  



   ١٦المادة 
  . ال يمكن أن يتزوج إال الذين لهم قوة التمييز

  
  . إن زواج المصابين باألمراض العقلية ممنوع منعُا باتًا

  
   ١٧المادة 

ائزان                    على الرجل والمرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من األمراض التي تعتبر مانعًا طبيًا للزواج وأنهما ح
  . جنسي الطبيعيعلى المؤهالت الضرورية لالقتران ال

  
   ١٨المادة 

  . على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق
  

   ١٩المادة 
داًء               وم ابت ة ي د انقضاء ثالثماي زوج بع يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تت

  .  مفترقة سابقًا يؤخذ بعين االعتبارمن تاريخ الوفاة أو إعالن إبطال أو فسخ الزواج وإذا آانت
  

  تنتهي هذه المدة بالوالدة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حامًال يمكن تقصير المهلة 
  

   ٢٠المادة 
ة                                  م من المحكم زواج بحك سخ ال م يف ا ل زوج م زوج اآلخر الحاضر أن يت زوجين ال يمكن لل في حالة غياب أحد ال

  . الصالحة
  

   ٢١المادة 
ديهما                       إن الرجل أو ا    ة وال دون موافق ا ب ا أن يتزوج ا ال يمكنهم ة والعشرين من عمرهم ا الحادي م يتم ذين ل رآة الل لم

  . وعند االختالف فموافقة األب آافية
  

د                ان األب واألم في قي ي، وإذا آ وعند وفاة األب أو األم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة اآلخر تكف
ه                       الحياة وإنما مطلقين أو      لم إلي م الطالق أو الهجر وس ذي صدر لمصلحته حك ق ال ة الفري مهجورين فتكفي موافق

  . الولد
  

ة                          د عدم وجود وصي تؤخذ موافق وعند وفاة األب واألم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعن
  . القريب األدنى

  
ران أن موقف الوصي أو ا  رتين إذا رأى المط التين األخي ي الح زواج يعرض  ف ب ال صلحة طال ب مضر بم لقري

  . القضية إلى المحكمة البدائية
  

   ٢٢المادة 
  : إن الزواج ممنوع بين األشخاص اآلتين

  
م وبنت         -أ   ين الع  القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين األصول والفروع وبين األخ واألخت وب

  . ال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أوالد أخوين أو أختينأخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخ
  
ين الرجل         -ب   اة والصهر وب ين الحم ه وب ين الحمي وآنت  القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي ب

  ال يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة . وزوجة شقيقه
  زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية في حالة وفاة 

  
  . المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة:  القرابة التي من المعمودية-ج 

  
  . بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج اآلخر:  القرابة من التبني-د 

  



  . لرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها بين ا-ه 
  
  .  بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة-و 

  
   ٢٣المادة 

ة (في حاالت غير اعتيادية وألسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية            ة           ) البطريرآي زواج في الحاالت المبين أذن ال أن ت
  من المادة السابقة ) ج، د، ه، و(في الفقرات 

  
   ٢٤ة الماد

ة                      راد الطائف ا من أف رآة أن يكون ألجل الزواج وفقًا لطقوس الكنيسة األرمنية األرثوذآسية يقتضي على الرجل والم
  . المذآورة وأن يستحصال على ترخيص من مطران األبرشية

  
   ٢٥المادة 

ا               ًا مصرحين بأنهم دُا خطي رخيص أن يمضي الزوجان تعه أن   في الزيجات المختلطة يقتضي إلعطاء الت بالن ب يق
  . ينتميا إلى الطائفة األرمنية األرثوذآسية وأن يخضعا لقوانينها

  
   ٢٦المادة 

ذاآر    ه ت رزا ل ية وأن يب ا مطران األبرش زواج أن يراجع البي ال ى ط ضي عل رخيص يقت ى الت ألجل الحصول عل
ة إل           ان    هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع اإلثباتات والشهادات الالزم ا يتمم ات آونهم ثب

  . الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما
  

   ٢٧المادة 
إذا آان أحد طالبي الزواج ال ينتمي إلى الطائفة األرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطالق الحال صادرة عن السلطة               

  . الدينية التي ينتمي إليها
  

رة األحوال الشخصية               وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء ا      رز شهادة صادرة عن دائ ه أن يب لشهادة يقتضي علي
  . المدينة

  
  . إذا لم يكن طالب الزواج لبنانيًا يقتضي أن تكون شهادة إطالق الحال صادرة عن السلطة األجنبية الصالحة

  
   ٢٨المادة 

د زواج يجب أن تتض                بط بعق ه أن ارت ى     إن شهادة إطالق الحال التي تعطى لمن سبق ل ي دعت إل من األسباب الت
  . إطالق حاله منه آالوفاة والبطالن أو فسخ الزواج

  
   ٢٩المادة 

الزواج وأن         رخيص ب م الت اريخ ورق يجب أن توضع اإلثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل ت
  . تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجالت األبرشية

  
   ٣٠المادة 

  . يص بالزواج في سجل األبرشية المخصوصيجب أن تسجل التراخ
  

   ٣١المادة 
  . يقتضي أن يعلن الزواج قبل اإلآليل بعشرة أيام

  
   ٣٢المادة 

زواج                ة طالبي ال ان هوي سة مع بي ر الكني فاها من منب ي ش ل رجل دين يجري اإلعالن في القرى والقصبات من قب
  . مفصًال

  
  . أو آنيسة محل سكن طالبي الزواجوفي المدن بموجب إعالن يلصق على باب األبرشية 

  



  . ويجب أن يحتوي اإلعالن المذآور االسم والشهرة والعمر ومحل الوالدة والمهنة ومحل اإلآليل
  

   ٣٣المادة 
اك أسباب                            ة إذا آانت هن رر تقصير المهل ة اإلعالن أو أن يق زواج من معامل لمطران األبرشية أن يعفي طالبي ال

  . ة من اإلعالنمهمة وهو مقتنع أن ال فائد
  

   ٣٤المادة 
ه                   زواج أو أن تمم شروط ال زواج أو أحدهما ال ي أن طالبي ال ة اإلعالن ب يمكن لكل ذي عالقة أن يعترض في مهل

  . يوجد مانع قانوني للزواج
  

   ٣٥المادة 
  . يجب أن تقدم االعتراضات إلى مطران األبرشية خطيًا، ال تقبل االعتراضات الشفاهية

  
   ٣٦المادة 
  .  السلطة الدينية أن ال تأخذ بعين االعتبار االعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عمًال بهذا القانونعلى

  
   ٣٧المادة 

ن       ازالن ع راض ويتن بالن االعت ا يق ذين إم زواج الل البي ال ى ط ه إل المطران يبلغ ة ف راض ذا أهمي ان االعت إذا آ
  . مامهالزواج وإما يتمنعان إذا آان هناك شرط يجب إت

  
  . وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض

  
   ٣٨المادة 

ة                   ى محكم ه إل راض فيحيل دقيق في االعت ه يقتضي الت ى اعتراضه أو إذا رأى المطران أن إذا أصر المعترض عل
  . البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج

  
   ٣٩المادة 

  . ل في الكنيسة، وال يمكن للمطران أن يأذن اإلآليل خارج الكنيسة إال ألسباب غير اعتيادية فقطيتم اإلآلي
  

   ٤٠المادة 
ُا للطقوس المفروضة                      إن زواج الكنيسة األرمنية هو سر يصبح صحيحًا بمبارآة اإلآليل من قبل آاهن صالح وفق

  . من الكنيسة
  

   ٤١المادة 
  . ن من الرجال على األقليجري اإلآليل بحضور شاهدين راشدي

  
   ٤٢المادة 

زوجين                    الزواج واسم وشهرة المت رخيص ب يجب أن يسجل اإلآليل في الكنيسة حيث يجب أن يذآر تاريخ ورقم الت
ارك     ذي ب اهن ال هرة الك م وش شاهدين واس ة ال ر ومحل إقام هرة وعم م وش ديهما واس ة وال ا ومحل إقام وعمرهم

  . اإلآليل
  

  . من المتزوجين ومن الشاهدين ومن الكاهن المباركيجب أن يوقع هذا القيد 
  

 يجب على الكاهن الذي بارك اإلآليل أن ينظم        ٣٩إذا حصل اإلآليل خارج الكنيسة لسبب غير اعتيادي وفقًا للمادة           
  . محضرًا يحتوي على التفاصيل واإلمضاءات المذآورة في المادة السابقة

  
  .  الزواجإن المحضر المذآور يكون أساسًا لقيد سجل

  
   ٤٤المادة 



ة             ي واألمان سي الطبيع ران الجن ا واالقت ة حياتهم رة طيل سن المعاش رآة ح ل والم ى الرج ب عل زواج يوج إن ال
  . والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة

  
د وت                 د  يقتضي على الرجل والمرآة أن يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مبارآة اإلآليل وفقًا لعوائ قالي

  . الكنيسة األرمنية
  

   ٤٥المادة 
  . بزواجهما يكون الرجل والمرآة قد أخذا على عاتقهما إعاشة وتربية أوالدهما

  
   ٤٦المادة 

  . الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي
  

  . على الرجل أن يحمي زوجته وعلى المرآة أن تطيع زوجها
  

   ٤٧المادة 
  . رة عائلة زوجها وأن تقطن معه وأن تتبعه إلى حيثما يرى من المناسب أن يسكنعلى الزوجة أن تتخذ شه

  
  . على الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها آل حاجات الحياة حسب اقتداره

  
   ٤٨المادة 

  . ال يمكن للمرآة أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة إال بموافقة زوجها المباشرة أو غير المباشرة
  

ارس       مصلحةرفض الزوج إعطاء الموافقة وأثبتت الزوجة أن        إذا   تم بعمل أو أن تم ة تقضي أن ته اد والعائل  اإلتح
  . مهنة يمكن لمحكمة البداية أن تعطي اإلذن المطلوب

  
   ٤٩المادة 

اإلآراه أو الخدعة ال يمك                       ن إن الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح أو بدون اتفاق أحدهما أو ب
  . طلب إبطاله إال من الطرفين أو من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حرًا وصريحًا

  
ه         ذي في إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة إذا آان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة أشهر ابتداء من التاريخ ال

  . أعاد حريته أو علم بالخدعة
  

   ٥٠المادة 
ام ا             ل إتم ذي جرى قب ه ووصيه                 يمكن طلب إبطال الزواج ال شأن ووالدي زوج صاحب ال ل ال انوني من قب لعمر الق

  . والقريب األدنى
  

  : إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة
  
  .  بعد إتمام ستة أشهر على إتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني-أ 
  .  إذا آانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة أشهر-ب 

  
  . وصي وللقريب أن يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة إذا سبق ووافقوا على الزواجال يحق لألب ولألم ولل

  
   ٥١المادة 

  . طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر
  

  . يجب بهذه الحالة أن يثبت بواسطة أطباء اختصاصيين أن االقتران الجنسي لم يتم وأنه ال يمكن إتمامه
  

  . يمكن لمحكمة البداية أن تمنح مهلة لغاية سنة إذا أوصى بذلك األطباء
  



   ٥٢المادة 
اه                   د أخف ه وق ى ذريت زوج اآلخر أو إل ى ال رًا إل سبب خطرًا آبي أنه أن ي إذا آان أحد الزوجين مصابًا بمرض من ش

  . يمكن للفريق السالم أن يطلب إبطال الزواج
  

   ٥٣المادة 
  .  يطلبوا إبطال الزواج بسبب ارتباط أحد الزوجين بزواج سابق عند اإلآليليمكن لكل ذوي العالقة أن

  
  . يمكن لمطران األبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج

  
ة        زواج الدرجة القطعي تبطل دعوى إبطال الزواج إذا توفى الزوج السابق قبل أن يكتسب الحكم القاضي بإبطال ال

  . إذا فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعيأو إذا أبطل أو 
  

   ٥٤المادة 
  . ال تسمع دعوى إبطال الزواج الحاصل قبل انقضاء مدة العدة

  
   ٥٥المادة 

ل األشخاص            ه من قب إن الزواج الحاصل دون موافقة األب أو األم أو الوصي أو القريب األدنى يمكن طلب إبطال
  . ج الذي آان زواجه خاضعًا إلى الموافقةالذين آان يقتضي أخذ موافقتهم أو من الزو

  
  . على الوصي أو القريب األدنى أن يمارس هذا الحق بموافقة مطران األبرشية

  
الزواج أو إذا                      ه ب ى علم إن دعوى األب أو األم أو الوصي أو القريب األدنى غير مسمعة إذا انقضت ستة أشهر عل

  . صادق على الزواج صراحة أو ضمنًا
  

ين                     إن دعوى الز   ره أو إذا ب ة والعشرين من عم م الحادي د أن أت ضًا إذا انقضت ستة أشهر بع وج غير مسموعة أي
  . قبوله قبل انقضاء الستة أشهر المذآورة

  
  . في آل األحوال ترد الدعوى إذا آانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت

  
   ٥٦المادة 

ادة               ة في الم ع المعين ًا عن الموان ان  ٢٢يمكن لجميع أصحاب العالقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغم  إذا آ
  . المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب

  
  . يمكن لمطران األبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج

  
   ٥٧المادة 

زوجين أن    رات        ال يمكن إال لل ة في الفق ع المبين ًا عن الموان زواج الحاصل رغم ا إبطال ال من ) ج، د، ه، و(يطلب
  . ٢٢المادة 

  
  . إن الدعوى المذآورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجة

  
  . على اإلآليل) البطريرك(تبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس 

  
   ٥٨المادة 

  . ما يعتبر آأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلةإذا أبطل زواج 
  

  . ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي
  

   ٥٩المادة 



اه       يهم تج م أو عل ي له ات الت وق والواجب رعيين والحق ه أوالدًا ش رر إبطال ن زواج تق ر األوالد الحاصلون م يعتب
  . عة ألحكام فسخ الزواجوالديهم تكون خاض

  
   ٦٠المادة 

ان                  ريقين وإذا آ ة بحق الف ه نتائجه القانوني رر إبطال زواج المق ة يكون لل إذا آان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن ني
  . أحدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا األخير فقط

  
   ٦١المادة 

  . اق الزوج والزوجة المتبادلال يمكن فسخ الزواج باتف
  

   ٦٢المادة 
  : يمكن طلب فسخ الزواج لألسباب اآلتية

  
  : ال تسمع الدعوى:  بسبب زنى الزوج أو الزوجة -أ 

  
  .  في حالة العفو-أوًال
  .  بعد انقضاء ستة أشهر على اآتشاف الذنب وفي آل األحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنا-ثانيًا
ة                     .  توفي المذنب   إذا -ثالثًا دعوى وال يحق للورث دعوى تبطل ال وإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في ال

  . متابعتها
  
  .  إذا آان أحد الزوجين حاول قتل اآلخر أو إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جناية شائنة-ب 

  
 عاش عيشة سيئة لدرجة أن أصبحت    إذا آان أحد الزوجين عامل اآلخر معاملة عنيفة شرسة، ال تطاق، أو إذا            -ج  

  . المساآنة معًا غير ممكنة
  
  .  إذا اعتنق أحد الزوجين دينًا غير الدين المسيحي-د 

  
 إذا آان أحد الزوجين تهرب من موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساآنة اآلخر وبقيت        -ه  

  . جية بدون فائدة وطلب الفريق اآلخر فسخ الزواجإنذارات محكمة البداية لرجوعهما إلى المساآنة الزو
  

  . للمحكمة أن تحكم بفسخ الزواج أو أن تؤجل الدعوى لغاية سنتين ألجل المصالحة
  
  .  إذا جن أحد الزوجين من مدة ثالث سنوات وثبت بشهادة األطباء االختصاصين أنه ال يمكن شفاؤه-و 

  
ار الظروف                تفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها أن تحكم على        ين االعتب  الفريق السالم بإعالة المريض مع األخذ بع

  . والحاجة
  
  .  إذا غاب أحد الزوجين عن البيت ولم يمكن معرفة وجوده بعد أن يمر على غيابه خمس سنوات متوالية-ز 

  
   ٦٣المادة 

  ). فتراقاال(أو الهجر ) الطالق(يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج أن يطلب فسخ الزواج 
  

   ٦٤المادة 
ة    ة البداي يس محكم دعو رئ ية ي ى األبرش دعوى إل دم ال دما تق ريقين أن يحضرا » الجسماني«و » الروحي«عن الف

  . أمامهما ويسعيان لمصالحتهما
  

  . إذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية ألجل المحاآمة
  

ة   ذه الحال ي ه ة   وف ة البداي سا محكم ذ رئي ي«يتخ سماني«و » الروح ضرورية   » الج ة ال دابير الموقت اق الت باالتف
  . بخصوص المسائل المستعجلة آسكن الزوجة والنفقة والعالقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ األوالد



  
   ٦٥المادة 

  . اج أو بالهجرعند ثبوت أحد أسباب فسخ الزواج يمكن لمحكمة البداية أن تحكم بفسخ الزو
  

  . إذا آان المدعي لم يطلب إال الهجر والمدعى عليه لم يثر طلب فسخ الزواج ال يمكن إعطاء الحكم بفسخ الزواج
  

   ٦٦المادة 
  . يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثالث سنوات

  
  . إذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذآورة يمكن ألحدهما أن يطلب فسخ الزواج

  
   ٦٧مادة ال

  . إذا آان سبب الهجر هو الزوج بسلوآه السيئ يلتزم بدفع نفقة زوجته وأوالده
  

  . وإذا آان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أوالده فقط إذا آان هؤالء مسلمين إلى الزوجة
  

   ٦٨المادة 
  . يطلب تعويضًا ماديًايمكن للفريق المتضرر ماديًا أو معنويًا من األمور التي سببت فسخ الزواج أن 

  
ضًا            ريء تعوي ق الب ى الفري دفع إل أن ي ذنب ب ق الم ى الفري في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة ألن تحكم عل

  . لقاء الضرر المادي أو المعنوي
  

   ٦٩المادة 
  . سنتينيمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكمًا بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة 

  
  . يدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقًا

  
  . يمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة

  
   ٧٠المادة 

بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات األمانة والمساعدة المتبادلة التي آانت       
  . عليهما

  
  . مل شهرة عائلة زوجهاال يحق بعد ذلك للمرآة أن تح

  
   ٧١المادة 

  . بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة اآلخر
  

ة                ق اآلخر بالنفق إنما إذا آان الزوج أو الزوجة البريء قد أصبح معسرًا بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفري
  . بنسبة اقتداره لمدة ثالث سنوات

  
ه بصورة محسوسة                    إذا تزوج ال   ة العسر أو إذا تحسنت حالت ة وتخلص من حال ه بالنفق زوج أو الزوجة المحكوم ل

  . يمكن قطع النفقة أو تخفيضها بناء على طلب المدين
  

   ٧٢المادة 
  . للزوج المطلق أو للزوجة المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة الملحوظة في هذا القانون

  
   ٧٣المادة 

  . ال يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكرارًا مع بعضهما
  



  . إنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية
  

   ٧٤المادة 
  . يسلم حفظ األوالد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته

  
سلم األوالد أو        ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ ب        عين االعتبار حالة ومرآز الفريقين ومصلحة األوالد وأن ت

  . البعض منهم إلى الفريق المذنب
  

   ٧٥المادة 
إذا آان تسليم األوالد إلى أحد الوالدين أو إلى اآلخر يمكن أن يسبب فضيحة يمكن للمحكمة بالنظر إلى مصلحة أو             

  . ء أو إلى شخص غريب أو إلى مؤسسة خيريةمستقبل األوالد أن تسلمهم إلى أنسب األقربا
  

   ٧٦المادة 
اءة التعامل أو          إذا حدثت حالة جديدة مثل زواج األب أو األم مع شخص آخر أو السفر إلى محل آخر أو وفاة أو إس

  . السلوك تأخذ المحكمة عفوًا أو بناء على طلب أحد الوالدين التدبير األنسب حسب الظروف بما يختص األوالد
  
   ٧٧مادة ال

ا هي آانت في خالل                            ديهم تبقى آم اه وال ات األوالد تج وق وواجب إن حقوق وواجبات الوالدين تجاه أوالدهم وحق
  . الزواج ما عدا الحرمانات المقررة من قبل المحكمة وفقًا ألحكام هذا القانون

  
   ٧٨المادة 

  . في نفقات معيشتهم وتربيتهمإن الفريق الذي لم يسلم إليه األوالد ملزم بأن يشترك حسب اقتداره 
  

ة أن                         للفريق الذي لم يسلم إليه األوالد أن يكون له عالقات شخصية مع أوالده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكم
  . تقرر تدابير بهذا الخصوص

  
   ٧٩المادة 

  . ئلةالبائنة هي آل األموال المنقولة وغير المنقولة التي تجلبها الزوجة معها تخفيضًا لمصاريف العا
  

   ٨٠المادة 
  . تؤسس البائنة عند الزواج

  
   ٨١المادة 

ارب أو أي             دان أو األق دمها الوال ي ق زواج أو الت د ال ا الزوجة عن ي عينته تعتبر مخصصة للبائنة جميع األموال الت
  . شخص آخر إلى الزوجة آبائنة

  
ذه األ                    وم ه أموال أخرى تق زواج ب ذآورة في خالل ال ى          إذا استبدلت األموال الم وال األول ام األم رة مق وال األخي م

  . بصفة بائنة
  

   ٨٢المادة 
  . يمكن للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة وحتى األموال التي ستمتلكها في المستقبل

  
   ٨٣المادة 

  . إن أموال الزوجة اآلتي بيانها ال تعتبر آبائنة
  
  .  األموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة-١
  . موال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس آبائنة بل آهدية األ-٢
  

   ٨٤المادة 



د                     ة عن سلم البائن ه أن ي ة فعلي مؤسس البائنة مسئول عن األموال المعينة وملزم بتسليمها دون تأخير وإذا حددت مهل
  . نهايتها

  
   ٨٥المادة 

  : إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم
  
  .  إذا آانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتها-أ 
  .  إذا آانت البائنة منقوًال أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع اإليرادات الحاصلة-ب 
دفع العطل    -ج  بب ضررًا أن ي سليم س ي الت أخير ف ت أن الت راد وثب وال ذات اإلي ن األم ست م ة لي ت البائن  إذا آان

  . والضرر
  

   ٨٦المادة 
  . ه أن يقيم الدعوى وأن يطلب استالم البائنة وفائدتها وإيرادها أو العطل والضرر ممن تعهد بهاللرجل وحد

  
   ٨٧المادة 

  . إن مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ اإلآليل
  

  . األجلإذا آان تسليم البائنة خاضعًا ألجل تبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة 
  

   ٨٨المادة 
  . يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقين

  
  . إن تخصيص األموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقًا لقوانين الدولة

  
   ٨٩المادة 

  . يةيمكن إثبات تسليم البائنة بشهادة الشهود على شرط وجود ابتداء بينة خط
  

   ٩٠المادة 
دير                                 زوج وحده أن ي زوج، لل ى ال ود إل تثمارها يع ا واس ك الزوجة ولكن حق إدارته إن البائنة هي في األساس مل
د تأسيس                          ك عن د شرط ذل م يكن ق البائنة وأن يقبض إيراداتها وأن يجمع ثمارها وهو غير ملزم بأن يقدم آفالة ما ل

  . البائنة
  

   ٩١المادة 
  . رط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من إيرادات البائنة إليها لحاجاتها الشخصيةيمكن للزوجة أن تشت

  
   ٩٢المادة 

  . إذا آانت البائنة دراهم أو بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج أن يتصرف بها آملكه الخاص
  

   ٩٣المادة 
ى ع عل ة البي ر قابل واال غي ول أو أم ر منق ة غي ه إذا آانت البائن رء ملك دير الم ا ي ة آم ديرها بحسن ني زوج أن ي  ال

  . الخاص
  

  . وإن آانت الزوجة مالكة هذه األموال ال يحق لها بيعها
  

   ٩٤المادة 
  : يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحاالت اآلتية

  
  . ا الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق إذا آانت بحاجة أن تؤسس عمًال ألوالده-أ 
روع وترغب في أن تهب                  -ب   ا أوالد أو ف يس له ا ول ين من عمره د أآملت الخامسة واألربع  إذا آانت الزوجة ق

  . أموالها إلى غاية خيرية



  وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج باالنتفاع من ريع األموال غير المنقولة محفوظًا 
  . ص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي لتخل-ج 
  .  لنفقة العائلة-د 
  .  لحفظ األموال غير المنقولة إذا آان من الضروري إجراء تصليحات مهمة-ه 
  .  إذا آانت البائنة جزءًا ال يتجزأ من عقار يقتضي بيعه ألجل تقسيمه-و 

  
   ٩٥المادة 

  :  بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحاالت اآلتيةيمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير
  
  .  إذا آانت بحاجة أن تؤسس عمًال ألوالدها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق-أ 
روع وترغب في أن تهب                  -ب   ا أوالد أو ف يس له ا ول ين من عمره د أآملت الخامسة واألربع  إذا آانت الزوجة ق

  . خيريةأموالها إلى غاية 
  وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج باالنتفاع من ريع األموال غير المنقولة محفوظًا 

  .  لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي-ج 
  .  لنفقة العائلة-د 
  .  لحفظ األموال غير المنقولة إذا آان من الضروري إجراء تصليحات مهمة-ه 
  . زأ من عقار يقتضي بيعه ألجل تقسيمه إذا آانت البائنة جزءًا ال يتج-و 

  
   ٩٦المادة 

  . إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بال أوالد ترد البائنة إلى ورثة الزوجة
  

  . وإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة
  

   ٩٧المادة 
  . د ويديرها الوالد لغاية بلوغ األوالد سن الرشدإذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها أوالد فتنتقل البائنة إلى األوال

  
   ٩٨المادة 

ة                               ة البداي زوج والزوجة مهجورين فتأخذ محكم ان ال ة محل وجوده أو إذا آ ًا وال يمكن معرف إذا آان الزوج غائب
  . التدابير الموقتة بخصوص إدارة البائنة وريعها

  
  .  الزوج يسيء التصرف بريع البائنة ولضرر العائلةيمكن أيضًا أخذ مثل هذا التدبير إذا أثبتت الزوجة أن

  
   ٩٩المادة 

  . إذا انفك الزواج بالطالق ترد البائنة إلى الزوجة
  

  . ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيرًا مناسبًا فيما يتعلق بعيشة وتربية األوالد
  

   ١٠٠المادة 
  : ترد البائنة بالصورة اآلتية

  
  . اهم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدة إذا آانت در-أ 
  .  إذا آانت منقوًال يرد آما هو وإذا لم يوجد يدفع ثمنه-ب 
  .  إذا آانت غير منقولة ترد في الحالة التي آان عليها عندما توجب رده-ج 
  .  إن الزوج أو ورثته ال يكونون مسئولين إال عن األضرار التي يكونون قد سببوها عن سوء نية-د 
  .  تحسم المصاريف القانونية واالعتيادية-ه 

  
   ١٠١المادة 

  . يجب رد األموال غير المنقولة واألغراض المنقولة دون تأخير
  

  . وإذا آان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن ال تتجاوز السنة



  
  . ليس للورثة حق بمهلة

  
   ١٠٢المادة 

  . نة تكون ملكها الخاصإن أموال الزوجة غير المخصصة للبائ
  

   ١٠٣المادة 
  . يمكن للزوج إدارتها بموافقة الزوجة. إدارة أموال الزوجة تعود إليها

  
   ١٠٤المادة 

  . إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليها
  

  . يخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة
  

   ١٠٦المادة 
  .  مواد القانون العام وال داعي لتفاصيلهاتطبق في األبوة والبنوة

  
   ١٢٨المادة 

  . إن واجب رضاعة األوالد يعود إلى األم ابتداء من تاريخ الوالدة لغاية سنتين
  

  . إن فسخ الزواج أو الهجر ال يمنع هذا الواجب
  

   ١٢٩المادة 
ين الم                   ا يكون حق تعي سبب م د عدم           إذا توفيت األم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها ب ى األب وعن دًا إل رضع عائ

  . وجود األب لذوي األب واألم العاقلين األقرب فاألقرب
  

   ١٣٠المادة 
ره والبنت التاسعة من                       حضانةتبتدئ مدة ال   سابعة من عم ذآر ال د ال ى أن يكمل الول  من انتهاء زمن الرضاعة إل

  . عمرها
  

  . لظروف وخصوصًا مصلحة األوالد اقتضت ذلكيمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا آانت ا
  

   ١٣١المادة 
ضانة سلوك      ح سن ال ت بح ده وعرف ر وال ل غي ة برج ر متزوج ت غي ه إذا آان ى أم ر إل ي أول األم ود ف د تع  الول

  . واألخالق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانته
  

  .  الولد إلى أبيه أو إلى من يعينهحضانة  تعودحضانةإذا توفيت األم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق ال
  

   ١٣٢المادة 
  . عند فسخ الزواج أو الهجر تقرر محكمة البداية التدبير األنسب للولد وفقًا ألحكام هذا القانون

  
   ١٣٣المادة 

ة عج                   -أ   ي حال زهم  إن الوالدين ملزمان بأن يعوال أوالدهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد فف
  . فقط

  
  .  إن األوالد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا آانا في حالة العسر-ب 

  
   ١٣٤المادة 

ه الرضاعة وال  ن أم ب م شرعي أن يطل ر ال د غي د حضانةيحق للول غ سن الرش ى أن يبل ة إل صورة .  والنفق وبال
  . المتبادلة يلزم بأن يدفع نفقة إلى أمه في حالة العسر



  
   ١٣٥المادة 

  . قة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثلهتعين النف
  

  . تقدر قيمة النفقة باألخذ بعين االعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية
  

   ١٣٦المادة 
ة                ة  إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكم  البداي

  . بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتًا أو أن تخفضها
  

 .وإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض أو زيادة النفقة


