
  قانون األحوال الشخصية للسريان األرثوذآس
  

   ١المادة 
  . تسمى هذه األحكام أحكام األحوال الشخصية للسريان األرثوذآس

  
   ٢المادة 

ابعيتهم،       ى ت ر إل دون النظ سية ب سريانية األرثوذآ سة ال ابعين للكني خاص الت ة األش ى آاف ام عل ذه األحك سري ه ت
ين أرثوذآسيين مطلقًا، أو آان الزوج أرثوذآسيًا في األصل، أو آانت     وتسري على آافة العقود الجارية بين زوج      

ق               سي أو اعتن ن أب أرثوذآ د م ن ول ل م سيًا آ ر أرثوذآ ة ويعتب ذهب الزوج ان م ا آ ة، مهم سية حادث أرثوذآ
  . األرثوذآسية متممُا الواجبات الدينية والمدنية

  
   ٣المادة 

ين                   الخطبة هي وعد اختياري باالقتران بين ذآر وأنث        ول ب د هو اإليجاب والقب ابق، والعق د س رتبطين بعق ر م ى غي
  . الخطيبين بحضور آاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية

  
   ٤المادة 

ل                         د أن ال يق يشترط في الخطبة أن ال يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العق
  ). وهو الحد األدنى( الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة عمر

  
   ٥المادة 

  .  ال تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إال من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة-١
  
  . ، وال يعتبر سكوتها رضا يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب واألرملة فال بد من موافقتها الصريحة-٢
  

   ٦المادة 
ابن             م الخال ف م الجد ألم، ث م، ث ابن الع م ف م الع ابن األخ، ث م األخ ف ألب، فالجد ألب، ث ة تكون ل ة في الخطب الوالي
ام ألم،                        ك األخوة واألعم ستوي في ذل األقرب، وي الخال، ثم مطران األبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم األقرب درجة ف

وة واأل ع األخ ولى  م نهم، ويت ة م اره الخطيب ن تخت ة، أو لم وز بالقرع ن يف ة فلم ي الوالي تووا ف ام ألب، وإذا اس عم
ا أب أو                     ان له دم، أو آ ى الوجه المتق ارب عل ا أب أو أق يس له ي ل نًا الت مطران األبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة س

  . عند حصول رغبتهاأقارب وآانوا غائبين، أو آانوا حاضرين فامتنعوا من الوالية عليها 
  

   ٧المادة 
اقًال حسن األخالق،                يشترط في آل من الولي والوآيل أن ال يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة ع

  . وال تصح الوالية أو الوآالة للمرآة وإن آانت أم المخطوبة
  

   ٨المادة 
  .  لهايصح للقسيس أن يكون وآيًال عن ابنته، وال يصير أن يكون شاهدًا

  
   ٩المادة 

د سنة من                           د، وجب إجراؤه بع إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعين زمن إلجراء العق
اك حجة   ان هن سنتين، إال إذا آ فر، ف دة س ا متباعدين م دة، وإذا آان دة واح ي بل ان ف ان الخطيب ة إن آ اريخ الخطب ت

  . ن ضرورة، فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب األحوالظاهرة آعرض أو دين، أو غياب بعيد ناتج ع
  

   ١٠المادة 
زواج         د موعد ال ة بتحدي ال تخول الخطبة أحد الخطيبين حق االدعاء بإآراه اآلخر على الزواج وإنما تخوله المطالب

ذ شرط التضم                        ة وتنفي دايا الخطب ون وبه ادة العرب ين المتفق   وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول اآلخر االدعاء بإع
  . عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية

  
   ١١المادة 

  : يشترط لصحة العقد



  
ستديمة                        -١ سارية والعاهات الم ليمًا من األمراض ال  أن يكون آل من المرآة والرجل محًال للعقد وذلك أن يكون س

  . آلخروالنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من ا
  
  .  أن ال يكون أحد الزوجين مخطوبًا آلخر أو مرتبطًا بعقد زواج سابق-٢
  
  .  أن ال يكون أحدهما مطلقًا-٣
  
  .  أن تكون المرآة قد أآملت العدة وهي عشرة أشهر، وإن آانت حامًال فعدتها وضع حملها-٤
  
  .  مضي أربعين يومًا على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها-٥
  
  :  أن ال يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية-٦
  
  .  اآلباء وزوجاتهم، واألمهات وأزواجهن وإن علو-أ 
  .  األبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن سفلوا-ب 
يهم أوالد األخوة وأوالد              :  أفراد الدرجة الثانية مطلقاً    -ج   ن، ويضاف إل وهم األخوة وزوجاتهم واألخوات وأزواجه

  . األخوات وإن سفلوا
 أصحاب الدرجة الثالثة مطلقا، ومنهم األعمام وزوجاتهم، واألخوال وزوجاتهم، والعمات وأزواجهن والخاالت              -د  

  . وأزواجهن، وبنات األخ وبنات األخت
  .  ومن الدرجة الرابعة أبناء وبنات العم-ه 
نتين            -و   ر إال إذا توالت الرضاعة س ه المرضعة من زوج        األخوة بالرضاعة، وال تعتب واليتين من حليب حازت  مت

  . واحد حتى الدرجة الثالثة
  .  ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد واإلآليل حتى الدرجة الثالثة-ز 
  .  فروع الزوج والزوجة وأصولهما وأقاربهما حتى الدرجة الخامسة-ح 

  
   ١٢المادة 

  : الحاالت اآلتيةتفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في 
  
  .  إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها اآلخر-١
  .  إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها-٢
  .  إذا اتفق الخطيبان على الفسخ-٣
  .  إذا انتسب أحدهما إلى الترهب-٤
  . عي إذا حدث تأخير في عقد اإلآليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شر-٥
ل                          -٦ دة ال تق اره لم ًا، أو إذا تغرب وانقطعت أخب  إذا ارتكب أحدهما جناية وحكم عليه بسببها، أو تشوه تشوهًا ثابت

  . عن السنتين
  

   ١٣المادة 
  . لكل من الخطيبين أن يستبد بفسخ الخطبة غير الرسمية

  
   ١٤المادة 

  : ت اآلتيةيرد العربون وآافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحاال
  
  .  إذا حصل الفسخ بالتراضي-١
  .  إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من االنتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة-٢
  .  الوفاة أو حدوث عاهة في الزوجة تمنع من إتمام عقد الزواج-٣
  .  إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتم عقد الزواج-٤
  . نعة من الخطبة، وآان طالب الفسخ ال يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا إذا آانت هناك أسباب ما-٥
  

   ١٥المادة 



  : ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحاالت اآلتية
  
 إذا آان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وآان آل منهما أو أحدهما عالمًا باألسباب المانعة في الرجل                -١

  . خطبةعند ال
  .  إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة-٢
ى زمن                        -٣ ا حت ا أنفق عليه رد م ة ي ذه الحال  إذا آانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي ه

  . الفسخ
  

   ١٦المادة 
  : ال تعاد الهدايا والعربون في الحاالت اآلتية

  
 إذا آان الخطيب هو طالب الفسخ، وآان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطبة قبل تقديم الهدايا والعربون                   -١

  . ورضي بذلك
  .  إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة-٢
ي           إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بد            -٣ ا والتضمينات الت سبة أمثاله ل البكارة بن

  . تقررها المحكمة، وفقدان العربون
  

   ١٧المادة 
  . تسقط المداعاة لجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ

  
   ١٨المادة 

د أ                 ه، بع ية أو نائب ذا الغرض من مطران األبرش ن يتحقق من الرضا    ال يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز له
  . التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه األحكام

  
   ١٩المادة 

ذآور مسئول عن                    اهن الم تمنح رخصة من مطران األبرشية أو نائبه بناء على استئذان آاهن طالبي الزواج، والك
  . آل مخالفة تظهر في طلب اإلذن باإلآليل

  
   ٢٠المادة 

اول                   يجري عقد الزو   راف وتن ادة من اعت سية المعت اج بحفلة علنية، يحضرها العريسان بعد أن يؤديا الفرائض الكن
ين           ا أرمل بينين، وإذا آان دا اإلش ا ع القربان، فيبارك الكاهن لهما الخاتمين واإلآليلين بحضور شاهدين على األقل م

  . ه الدعاء المفروضأو أحدهما أرمًال، فال يبارك لألرمل منهما خاتم وإآليل، ويتلى علي
  

   ٢١المادة 
  . ال يكفي إقرار الزوجين وحده إلثبات الزواج، بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يبارآه

  
   ٢٢المادة 

  . يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما أرثوذآسيًا، على أن يكون الثاني من دين آخر
  

   ٢٣المادة 
ان أحد         إذا آان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بال         ه الروحي، وإذا آ د غريبة، فعليه أن يقدم شهادة من مرجع

  : طالبي الزواج غير سرياني أرثوذآسي، يترتب عليه
  
دني               -١  أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج، وإذا استنكفت فليقدم شهادة من مرجع م

  . صالح
ى    -٢ ضمام إل ي االن ًا ف ًا خطي دم طلب ضها      أن يق ع فرائ ضوع لجمي دًا بالخ سية متعه سريانية األرثوذآ سة ال الكني

  . وأحكامها بحسب األصول المقررة دينيًا ومدنيًا وأن يتم قبوله في الكنيسة
  

   ٢٥المادة 
  . ال يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إال لألسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج



  
   ٢٦المادة 

سة       سيحية دون اآلخر،                     إذا انضم إلى الكني ذاهب الم ا من الم ابعين غيره زوجين الت سية أحد ال سريانية األرثوذآ ال
ا                   ضم إليه ا إذا ان ا، أم د زواجهم ي عق ة الت ة الطائف ى محكم دًا إل ا عائ يبقى أمر النظر في آل خالف زوجي بينهم

  . الزوجان آالهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان ألحكام محكمتها
  

   ٢٧المادة 
قل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية األرثوذآسية إلى دين أو مذهب آخر فال يسري حكم هذا االنتقال على             إذا انت 

سلطة       اآم ال صاص مح ه الخت رع عن ا يتف ه وم زواج وموجبات د ال ق بعق ا يتعل عًا فيم ى خاض ر، ويبق زوج اآلخ ال
  . السريانية األرثوذآسية

  
   ٢٨المادة 

  : فسه في الحاالت اآلتيةيكون الزواج باطًال من تلقاء ن
  
  .  إذا آان أحد الزوجين مرتبطًا بعقد زواج سابق-١
  .  إذا آان أحد الزوجين مترهبًا قبل العهد ولم يستحصل اإلذن بالزواج من البطريرآية-٢
ة تضربها          -٣ دة معقول ه وينظر م ك يعرض علي  إذا ادعى أحد الزوجين النصرانية فظهر أنه ليس آذلك، وعند ذل

  . مة الروحية فإذا امتنع من الدخول في النصرانية، بطل الزواجالمحك
ة  -٤ اع الحيض أو عل ل وامتن سداد القب رآة ان ي الم و ف زواج وه ع ال زوجين نقص طبيعي يمن د ال ي أح ان ف  إذا آ

العنينة الرحم، إذا لم يتمكن الرجل من الجماع، وامتنع طبيًا إزالة المانع بعد انتظار الرجل سنة آاملة، وفي الرجل          
اء            شهادة أطب ك ب ة وذل ه الطبيعي ى حالت ل إل د الرج م يع ة ول نة آامل رآة س رت الم صاء، إذا انتظ ع واإلخ والقط

  . اختصاصين
  

   ٢٩المادة 
ة                          ة طائف ة من أي ة سلطة روحي من يخطف ابنة سريانية أرثوذآسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أي

ا  آانت أن تعقد زواجه عليها، وإذا     جرى العقد يعتبر باطًال، ويخضع في المحاآمة لسلطة الكنيسة األرثوذآسية، أم
رخيص خطي من                                 ا إال بت د زواجه د برضاها وال يصح عق ة، فال يعت ة األهلي ر راشدة وعديم ة غي إذا آانت االبن

زع    وليها، وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السريانية األرثوذآسية إبطاله، وفي هاتي             ن الحالتين تنت
  . االبنة من خاطفها وتسلم لوليها

  
   ٣٠المادة 

اهن                      ر أرثوذآسي بواسطة آ إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذآسيين أو بين سرياني أرثوذآسي وغي
  . غير سرياني، فيعتبر العقد باطًال ال مفعول له البتة، وتترتب على ذلك مسؤولية جزائية

  
   ٣١المادة 
  . م يتم عقد الخطبة أو الزواج وفقًا ألحكام الكنيسة السريانية األرثوذآسية فيعتبر باطًالإذا ل

  
   ٣٢المادة 

ي          ة الت ة األجنبي وة التابعي واء بق ا س ون إليه ده المنتم د زواج يعق سية بعق سريانية األرثوذآ سة ال رف الكني ال تعت
  . اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية

  
   ٣٣المادة 

اع                   الزوجة مل  زمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل آان وإن نأى إال عند االضطرار واقتن
  . المحكمة الروحية بأعذارها

  
   ٣٤المادة 

يلتزم الزوج باإلنفاق على زوجته لغرض الطعام والكسوة والسكن، وآذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب                 
  . حالته المالية

  
   ٣٥المادة 



ال                                 دة في دار واحدة مع عي ه بحسب عرف البل ان يمكن سكناه مع زوجت ًا، وآ إذا آانت حالة الزوج ضعيفة مالي
ى آل حال أن                      شترط عل أخرى من دينه معروفة بحسن األخالق، فال يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة، ولكن ي

  . يكون لهما غرفة خاصة بهما
  

   ٣٦المادة 
دار ا      ا بحسب                       تعتبر دارًا شرعية ال وم بتأثيثه زوج أن يق ى ال ادة وعل سكنى المعت ة لل ى المرافق الالزم ة عل لمحتوي

رًا                    ان موس ة أشهر وإذا آ ل عن ثالث دة ال تق ه وأوالده لم العرف المحلي، وإن يجهزها بالمؤونة الكافية له ولزوجت
  . وجب عليه إتباع العرف المحلي في تجهيزه داره بالمواد الكمالية وغيرها

  
   ٣٧ المادة

إعسار الزوج ال يعفيه من النفقة، وللزوجة أن تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية، أما إذا آانت موسرة                   
  . أنفقت من مالها بمعرفة المحكمة، وترجع عليه في آلتا الحالتين عند يساره

  
   ٣٨المادة 

ن جهت     باب م ا ألس ن زوجه ا ع ة تفريقه ررت المحكم ة إذا ق ة الزوج سقط نفق رض أو  ت سبب الم سقط ب ا، وال ت ه
  . االمتناع بسبب مشروع آالصيام وما أشبه ذلك

  
   ٣٩المادة 

د                  زواج أو بعق د ال د عق ك عن ر ذل ى غي ا عل ا، إال إذا اتفق لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف به
  . مستقل، على أن ال يتعارض مع النظام الكنسي العام وإال عد باطًال

  
   ٤٠المادة 

  . ال يجوز أحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق
  

   ٤١المادة 
  . آل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خال األعمال البيتية فهو لها

  
   ٤٢المادة 

شر            اب، ويصبح  المهر هو الصداق نفسه وهو آل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد، ما عدا الطعام وال
ل                         اه دلي ا إي ة، وقبوله سبب الخطب ه ب ملك المرآة بعد العقد الكنسي، والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبت
ا دار                  أتي به ة ت ي وأواني بيتي اب وحل ا من ثي ل أهله على رضاها بالعقد، والجهاز هو ما تجهز به العروس من قب

زوج من                زوجها، وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أول          ه لل ى تقديم ا يتفق عل يائها يبقى ملكًا لها، والبائنة هي آل م
  . المرآة، أو أقربائها في سبيل زواجها، من مال مملوك مقدمه حر اإلرادة والتصرف

  
   ٤٣المادة 

أن البائنة نوعان، أما إن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق، فيكون الزوج حرًا بالتصرف بها، وأما      
  . تعطى بموجب اتفاق مخطوط فال ينفقها الزوج إال باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة

  
   ٤٤المادة 

  . تدفع البائنة نقدًا دفعًا لمشاآل يمكن حدوثها
  

   ٤٥المادة 
  . ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة

  
   ٤٦المادة 

  . ين عدليثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحي
  

   ٤٧المادة 
ة آانت أم         ة، عرفي ائق التحريري ة الوث يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثالثة شهود مسيحيين، آما يثبت بكاف

  . رسمية



  
   ٤٨المادة 

إذا أجل                        ه، ف ه أو تأجيل تستحق المرآة مهرها المعجل قبل الدخول وبعد العقد مباشرة، ما لم يكن هناك شرط بتعجيل
  . قه الزوجة إال عند انتفاء الزوجية ويكون دينًا في ذمة الزوجفال تستح

  
   ٤٩المادة 

ى عكس                            ة عل م اآلخر البين م يق ا ل ه، م ًا بأحدهما حق ل إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرف
  . ذلك

  
   ٥٠المادة 

  : يحكم بالهجر أو الفراق مع بقاء رابطة الزوجية في الحاالت اآلتية
  
ان                       -١ م يكن باإلمك ه ودام ثالث سنوات ول اع عن اآلخر واالمتن زوجين اإلضرار ب  إذا تحقق للمحكمة تعمد أحد ال

ى خصامه وامتناعه من إعطاء                  دة، وأصر عل ديني لمرات عدي رئيس ال اه ال د أن ينه إقناعه بالرجوع عن ذلك بع
سبب        ا إذا      حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذآورة ما لم يكن االمتناع ب صوم، أم ذر مشروع آال المرض أو بع

إذا               ك قصد األرعواء ف آان اإلضرار واالمتناع قد حدث عند الطلب، فينذر مدة أقصى ما يكون ثالث سنوات وذل
  . لم يرعو وجب الطالق

  
  .  إذا وقع الزوج في جريمة الزنا بالمنزل الزوجي أو إذا ألحق بها في مسكنها خليلة-٢
  
أن يتفق مع                إذا اتفق أحد الز    -٣ ه، آ ه ب وجين على اإلضرار بحياة اآلخر، أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علم

  . غيره على قتله بأية وسيلة آانت
  
  .  إذا آان الزوج يعرض زوجته للفساد سواء إلفساد عرضها أو دينها-٤
  
ك                            -٥ ه ورفضت ذل ى محل إقامت ا إل ع رجله أن تتب ى الزوجة ب ة عل ة الروحي ا      إذا حكمت المحكم أو حكمت عليه

  . بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذرًا شرعيًا
  
  .  إذا تورط الزوج في إتيان زوجته خالفًا للطبيعة-٦
  
سي، وفي      -٧ شرع الكن  وللمحكمة الروحية أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضروريًا ألسباب طارئة قهرية وفقًا لل

سبة                  آل األحوال    ى اآلخر بن زوجين عل ي يجب ألحد ال المذآورة أعاله تقرر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة الت
  . حالهما آما تقرر مصير تربية األوالد واإلنفاق والمحافظة عليهم

  
   ٥١المادة 

ها زوجها إذا آانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها وال يحق لها طلب معاشرت 
  . طوال مدة الفراق

  
   ٥٢المادة 

سبة راتب                     إذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم إرعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بن
  . شهري لخادمة في البيت

  
   ٥٣المادة 

ه معاشرت                   م       تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي، وليس له أن يطلب مساآنتها آما ال يحق ل دة الحك ها طوال م
  . بالهجر

  
   ٥٤المادة 

  : ال يتم فسخ عقد الزواج إال بحكم المحكمة الروحية بناء على األسباب اآلتية بعد طلب أحد الزوجين
  
  .  إذا آانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسمية-١



  
  . وبة وآانت سنها تزيد على أربع عشرة سنة إذا زنت متعمدة غير مغص-٢
  
ر من                      -٣ ية أآث اهن األبرش اد آ ه رغم إرش م تنت ا ول م زوجه دون عل اء ب  إذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرب

م                          ق ول دة التفري ا خالل م ى خطته إن استمرت عل ة، ف ثالث مرات، وعندئذ يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة آامل
  . وحية بفسخ الزواج وبطالقهاتنته، حكمت المحكمة الر

  
  .  إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمدًا-٤
  
ة     -٥ دة معقول ارج م ل الخ ة يمه ذه الحال ي ه ذلك وف ره ب تهار أم سيحي واش دين الم ن ال زوجين ع د ال روج أح  خ

  . تفرضها المحكمة الروحية لفرض رجوعه، فإذا انقطع األمل من عودته، فلقرينه طلب الفسخ
  
  . دهما جنونًا مطبقًا غير قابل الشفاء وذلك بشهادة األطباء اإلختصاصيين إذا جن أح-٦
  

   ٥٥المادة 
  . ال يصح الطالق بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل

  
   ٥٦المادة 

  : يثبت زنى الزوجة في األحوال اآلتية
  
  .  بشهادة أربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين-١
ة            إذا حبلت الزوجة وآان زوجها غ      -٢ ائبًا، أو آان حاضرًا وآان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة األزواج لعل

  . ثابتة
  .  إذا اشتهر أمرها بالزنا أو التردد إلى محالت معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك-٣
  .  إذا ثبت على المرآة تهمة الزنا في إحدى المحاآم الجزائية واآتسب الحكم الدرجة القطعية-٤
  

   ٥٧المادة 
  . لكل من المرآة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة واحدة، إال المرآة المطلقة بسبب الزنا، والمروق عن الدين

  
   ٥٨المادة 

الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطالق لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة                    
  . محكمة الروحية ويجري بعد ذلك التسجيل الروحي والمدنيالزوجية إليهما بقرار من ال

  
   ٥٩المادة 

ا ومرور سنة                    ة بحقهم م الطالق الدرجة القطعي ال يجوز ألحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية إال بعد اآتساب حك
  . عليه بالنسبة لسبب الطالق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك

  
   ٦٠المادة 

  :  والجهاز بعد الفسخ سواء آان الهجر مؤجًال ومعجًال إال في الحاالت اآلتيةتستحق الزوجة المهر
  
  .  تخسر مهرها وجهازها إذا آانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وآانت هي طالبة الفسخ-١
  
د                     -٢ ل العق ا قب ًا به زوج عالم ا فضًال عن          إذا آان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن ال  فتخسر مهره

  . الحلي والثياب وسائر الهدايا المعطاة من قبل الزوج
  
  .  إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة خسرت مهرها وجهازها أيضًا-٣
  
ستثمرها                         -٤ انوا قاصرين ي م، وإذا آ ود له ة تع زوجين أوالد، فالبائن  إذا حدث فك رباط ا لزواج بسبب الزوجة ولل

  . والدهم
  



ان             إذا آان  -٥ ا إذا آ ا وجهازه  الزوج عالمًا بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف مهره
  . هو طالب الفسخ

  
سبب مروق                        -٦ ق ب زواج أو التفري  للمرآة أن تطالب بالتعويض عن آل األضرار التي لحقت بها من جراء فسخ ال

  . الزوج أو تعديه
  

   ٦١المادة 
  . ت للصبي وتسع للبنت سبع سنواحضانةمدة ال

  
   ٦٢المادة 

  . عند انحالل الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية األوالد إال إذا ارتبط بزوج ثان
  

   ٦٣المادة 
  : األم هي الحاضنة إال في الحاالت التالية

  
  .  إذا آانت متعدية وطلقت-١
  . ة خوفًا على سالمة معتقد األوالد إذا توفي الزوج وآانت هي في األصل غير أرثوذآسي-٢
  

   ٦٤المادة 
  .  األم انتقلت لألب إن لم يكن متعديًا عند الفسخ أو سيء السلوكحضانةإذا سقطت 

  
   ٦٥المادة 

  . إذا آانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين آليهما آانت الرضاعة لألم والنفقة والتربية على األب
  

   ٦٦المادة 
  . د األب أو األم يقوم أولياؤهما مقامهماعند عدم وجو

  
   ٦٧المادة 

درهما               حضانةاألمور األخرى التي تمنع أحد الوالدين من ال        ه تق ه أو آداب د أو دين  آالجنون والخشية على حياة الول
  .  والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة واألمانةحضانةالمحكمة الروحية وتنيط ال

  
   ٦٨المادة 

  فصالن الخامس عشر والسادس عشر النطباق القانون العام بشأنهما لم نذآر هنا ال
  

   ٧٥المادة 
ان          أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم األوالد وأوالدهم واآلباء ووالديهم البائسون الذين ال يمكنهم العمل سواء آ

  . بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم
  

   ٧٦المادة 
ا                       لألب سلطان على     در م ؤدبهم بق ُا، وي ُا واجتماعي ربيهم ديني ولهم وي أوالده من الزواج أو من التبني، فيجب أن يع

صرف    ارًا، ويت م وصيًا مخت يم له ة، ويق صلحة العائل ه م ا في ستخدمهم بم رف، وي ة والع وانين المدني ه الق سمح ب ت
  . بأموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وحينئذ تبطل السلطة األبوية عنهم

  
   ٧٧دة الما

ة، أو إذا                  دين واآلداب العام ا يخالف ال يخرج األوالد عن سلطة أبيهم بالوفاة، أو إذا أراد إآراههم على السير في م
  . تبني هو أو ابنه اآلخر، أو إذا تزوجت البنت

  
   ٧٨المادة 

ره، وإذا إستقرضت فل        دون أم ا ب أمر   إذا تباخل األب على أوالده مأذون لألم أن تسد حاجتهم من ماله اء ب يكن اإليف
  . الرئاسة الروحية



  
   ٧٩المادة 

ويسدوا رمقهم، ولهم ) ما عدا األموال غير المنقولة (إذا غاب االبن واحتاج والداه وأجداده، فلهم أن يبيعوا من ماله            
ة  أيضًا أن يستدينوا بإذن الرئاسة الروحية، ومتى عاد االبن يفي، أما الغريب الذي عنده وديعة لالبن فبأمر ا            لمحكم

 .الروحية يعطيها لوالديه


