
  نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية
  هذا النظام معمول به في الطوائف الكاثوليكية الشرقية

الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، األرمن الكاثوليك، الموارنة، (
  )الكلدان، الالتين

  
   ١المادة 

  .  قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين-١
  
  . ذا ال يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سرًا ول-٢
  

   ٢المادة 
  .  للزواج غاية أولية هي والدة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة-١
  
ان-٢ زواج خاصتان جوهريت ا :  لل سب آلتاهم الل، وتكت ة االنح دم قابلي دة وع زواج  الوح ي ال ًا خصوصيًا ف  ثبوت

  . المسيحي لكونه سرًا
  

   ٣المادة 
ذا يجب          اة         ) في حال الريب    (ينعم الزواج برعاية القانون، ول ه، مع مراع وت خالف ى ثب زواج حت ول بصحة ال الق

  . ١١٦منطوق القانون 
  

   ٤المادة 
ال  يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقررًا إن آان لم يتم بعد باال   -١ تمًال إذا     . آتم ررًا ومك ه مق ال ل ويق

  . حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعًا عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسدًا واحدًا
  
  .  إذا تساآن الزوجان معًا بعد عقد زواجهما قدر اآتماله حتى ثبوت خالف ذلك-٢
  
  .  الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسيًا-٣
  
ى أن يتحقق آال                                  -٤ ريقين إل ه أحد الف ليم أقل سة بضمير س ام الكني ده أم ًا إذا عق ر الصحيح موهم زواج غي  يقال لل

  . الفريقين بطالنه
  

   ٥المادة 
ا                         ة بم سلطة المدني اة اختصاص ال ضًا، مع مراع يضبط زواج المعتمدين ال الحق اإللهي فقط، بل الحق القانوني أي

  . المحضة الصادرة عن الزواجيتعلق بالمفاعيل المدنية 
  

   ٦المادة 
ام            ) ويعرف إذ ذاك بالخطبة   ( الوعد بالزواج، وإن آان مزدوج األطراف        -١ تم أم م ي ا ل باطل في آلتا المحكمتين م

  . الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام آاهن نال من أحدهما اإلذن بحضور الخطبة
  
٢-   
  
زواج        -١ د ال انونين             من له أن يحضر عق سًا        ٨٧ و   ٨٦ حضورًا صحيحًا بموجب منطوق الق ان أو رئي ًا آ ، خوري

  . آنسيًا محليًا أو آاهنًا يعينه أحدهما، له أن يحضر الوعد بالزواج حضورًا صحيحًا
  
  .  يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات-٢
  
  . ء على الوعد به، بل لتعويض األضرار إن وجب ال دعوى للمطالبة بعقد الزواج بنا-٣
  



   ٧المادة 
سية         ال يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البرآة المرسومة في الكتب الطق

  . إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص
  

   ٨المادة 
  .  وموانعهال يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج

  
   ٩المادة 

  .  قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه-١
  
أن يقسم ) ما لم تكن هناك قرائن مخالفة( إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذآر، يكفي        -٢

  . من آل مانعالفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان 
  

   ١٠المادة 
د        -١  على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عق

  . الزواج من العوائق
  
ا                         -٢ ا، وهل هم انع م دهما م ك، هل يقي وال ( ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وآال على حدة أن استصوب ذل

ة يما المخطوب سؤال  حران ) س ذا ال دا ه ي، إال إذا ب ا يكف سيحي م يم الم ن التعل ان م داء رضاهما وهل يعرف ي إب ف
  . األخير نافًال بالنظر إلى صفات الشخصين

  
  .  للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري-٣
  

   ١١المادة 
ي مكان واليته، إبراز شهادة المعمودية على آال الفريقين، أو على  ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح ف    -١

  . الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختالف الدين
  
وا              -٢ ل أن يقبل شقة جسيمة، قب ك دون م نهم ذل الوه، إن أمك د سر التثبيت أن ين  على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بع

   .لعقد الزواج
  

   ١٢المادة 
  . ليعلن الخوري جهارًا أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص

  
   ١٣المادة 

  .  يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص-١
  
ى                     -٢ ى الخوري أن يعرض األمر عل وغ وجب عل د سن البل ان آخر ستة أشهر بع ريقين في مك  إذا أقام أحد الف

رائن                     رئيسه الكنسي،  ة أو ق أمر بتحصيل أدل  وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما ي
  . أخرى عن مطلق الحال

  
ان    -٣  أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو آانت مدة اإلقامة في المك

  . ٢يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند اآلخر أقصر مما ورد، وعلى الرئيس الكنسي أن ال 
  

   ١٤المادة 
ة                 ة فروض إلهي يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثالث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقام

  . يقصدها عدد آبير من الشعب
  

   ١٥المادة 



ستعيض عن             ه أن ي ان واليت ى               للرئيس الكنسي المحلي في مك ة عل زواج عالني ات بعرض أسماء طالبي ال  المنادي
دان من                       دة عي ذه الم ل ه ام شرط أن يتخل ة أي ل عن ثماني دة ال تق ائس لم أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكن

  . األعياد المفروضة
  

   ١٦المادة 
تال      دين أو اخ تالف ال انع اخ ن م سيح م د بتف ذي يعق زواج ال شأن ال ات ب راء المنادي ر إج م  يحظ ا ل ذهب، م ف الم

ي          ون الكرس ى أن يك ار وعل ى العث ى أن يتحاش ا، عل سماح به ه ال ي فطنت ي ف سي المحل رئيس الكن صوب ال يست
انون      وق الق اة منط ع مراع سيح، م نح التف بق فم د س ولي ق ر    ٣٢الرس ق غي ذهب الفري ر م ل ذآ رط أن يغف ، وش

  . الكاثوليكي
  

   ١٧المادة 
  . أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانعيتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج 

  
   ١٨المادة 

ات                            -١ يته، من إجراء المنادي ر أبرش ى في غي سح حت ه، أن يف  يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنت
  . لسبب مشروع

  
زو                -٢ د ال سيح لمن يعق زواج             إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق التف د ال ا إذا عق يته، أم اج في أبرش

  . خارجًا عن أبرشيات المتعاقدين فألحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أيًا آان
  

   ١٩المادة 
ه أن                              ذي ل ع الخوري ال ه أن يطل زواج، وجب علي ه أن يحضر ال إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي ل

  . ، وذلك حاًال وبسند وثيقيحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري
  

   ٢٠المادة 
ائق الضرورية        -١  بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوث

  . وقبل أن تمر ثالثة أيام على المناداة األخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خالف ذلك
  
  .  أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خالف ذلك إذا لم يعقد الزواج خالل ستة-٢
  

   ٢١المادة 
  :  إذا وقع ريب في وجود مانع ما-١
  
م               -١ ا ل ا، م  وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثًا دقيقًا مستجوبًا بقسم شاهدين على األقل يوثق بهم

  . يقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهمايكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفر
  
  .  عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الريب قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها-٢
  
  .  وال يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الريب لم يزل بعد-٣
  
  :  عند ظهور مانع أآيد-٢
  
سي                        إذا آان    -١ رئيس الكن ى ال ع األمر إل ا وأن يرف ات أو ينجزه المانع خفيًا وجب على الخوري أن يجري المنادي

  . المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس آاتمًا األسماء في آال الحالين
  
ا من         -٢ ا يتبعه ى م ال   أما إذا آان المانع علنيًا وآان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فال يتخطين الخوري إل األعم

د                           انع بع ا إذا ظهر الم ط، أم حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على التفسيح من المانع في محكمة الضمير فق
  . المنادة األولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض األمر على الرئيس الكنسي

  



وري     -٣ ى الخ د، فعل ه أم أآي شكوك في انع م ر م م يظه رًا إذا ل د     أخي ريقين لعق ل الف ات أن يقب از المنادي د إنج بع
  . زواجهما

  
   ٢٢المادة 

ليمتنع الخوري، في ما خال حال الضرورة، عن حضور زواج الدوارين، أي من ال مسكن لهم وال شبه مسكن في               
ي       سي المحل رئيس الكن ى ال أي مكان آان، ما لم يحصل على اإلذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض األمر عل

  . على من فوضه هذا من الكهنةأو 
  

   ٢٣المادة 
ات        زواج وواجب ر ال ة س ة، قداس خاص المتنوع ة األش ضيه حال ا تقت ى م ين، عل ام الخطيب وري إفه ن الخ ال يهمل
االعتراف         ا ب ى أن يعين ريض عل ديد التح هما ش ا وليحرض و أوالدهم دين نح ات الوال ة وواجب زوجيين المتبادل ال

  .  القربان المقدس بتقوىبخطاياهما قبل الزواج وبتناول
  

   ٢٤المادة 
نهم،                    الرغم م ديهم أو ب ة وال زواج دون معرف دوا ال ى أن ال يعق ليحرض الخوري األوالد القصر تحريضًا شديدًا عل
سي       رئيس الكن شير ال ل أن يست م قب ن حضور زواجه ع ع ذعنوا، فليمتن م ي اهم صوابيا، وإذا ل دم رض ان ع إذا آ

  . المحلي
  

   ٢٥المادة 
  . ان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعًاآل إنس

  
   ٢٦المادة 

  .  يالزم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج ال يضحي باطًال إذا عقد مع وجود المانع-١
  
  .  المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهيًا شديدًا ويحول أيضًا دون صحة عقده-٢
  
  . ل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط المانع يحرم أو يبط-٣
  

   ٢٧المادة 
  . يعد المانع علنيًا إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإال آان خفيًا

  
   ٢٨المادة 

شر    -١ رم ال ا يح ي فيه االت الت ليًا الح ضاحًا أص واها أن توضح إي ا دون س سية العلي سلطة الكن ي  يحق لل ع اإلله
  . الزواج أو يبطله

  
ة  -٢ ة أو مبطل ة أخرى محرم ع زواجي دين موان ى المعت واها أن تفرض عل ذآورة دون س ا الم سلطة العلي  يحق لل

  . وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة
  

   ٢٩المادة 
ين فعالً                          -١ ع المقيم زواج جمي د ال وا عن عق ة، أن ينه ة معين ين، في حال ان    يحق للرؤساء الكنسيين المحلي  في مك

ط  ى حين فق ذا النهي إل ى أن يكون ه تهم، عل ضًا وإن وجدوا خارج حدود والي يهم أي وا مرؤوس تهم وأن ينه والي
  . ولسبب عادل وما استمر السبب

  
  .  للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيدًا يبطل الزواج-٢
  

   ٣٠المادة 
  .  الموانع الموضوعةتنبذ آل عادة تدخل مانعًا جديدًا أو تضاد

  
   ٣١المادة 

  :  الموانع الصغرى هي-١



  
  .  القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف-١
  
انون  -٢ ي الق ذآورة ف ة الم ة األهلي دد ٦٧ القراب د األول الع ذا  ١ البن ن الخط المنحرف، وآ ع م ه الراب ي الوج ، ف

  .  في آل وجه٣ و ٢ العدد ١القرابة أهلية المذآورة في القانون نفسه البند 
  
  .  الحشمة في الوجه الثاني-٣
  
  .  القرابة الروحية-٤
  
  . ٧١ الوصاية والقرابة الشرعية المذآورتان في القانون -٥
  
  .  لجرم الناشئ عن زنى مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني ال غير-٦
  
  .  سائر الموانع المبطلة هي آبرى-٢
  

   ٣٢المادة 
 مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم، لكن ال للنائب             -١

ى سبب    تنادًا إل م اس يهم الخاصين به ع مرؤوس سحوا لجمي صريفًا خصوصيًا، أن يف م يخول ت ا ل ام م قفي الع األس
ع الم ا خال الموان ة م ع المحرم انوني، من الموان صغير أي ق اني ال ذر الرهب ذهب أو عن الن ة عن اختالط الم تأتي

  : البسيط المبرز في رهبانية حبرية أو بطريرآية، ومن الموانع المبطلة التالية
  
  .  مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف-١
  
انون               -٢ ه في الق ة المنصوص عن ة األهلي د    ٦٧ مانع القراب دد    ١ البن ع من الخط المنحرف             ١الع  في الوجه الراب

  .  في آل وجه٣ و ٢ العدد ١والموانع المذآورة في نفس القانون البند 
  
  .  مانع الحشمة في الوجه الثاني-٣
  
  .  مانع القرابة الروحية-٤
  
  .  مانع القرابة الشرعية والوصاية-٥
  
  . التفسيح سنتين آاملتين مانع السن خارج حدود البطريرآيات، على أن ال يتجاوز -٦
  
، ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق             ١ يحق للبطريرك فضًال عما يليه من سلطان في البند           -٢

  : خاص، أن يفسح
  
  .  من مانع السن على أن ال يتجاوز التفسيح سنتين آاملتين-١
  
  . ١ العدد٦٥ من مانع الجرم المذآور في القانون -٢
  
  . لقرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف من ا-٣
  
  .  في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف١ العدد ١ البند٦٧ من مانع القرابة األهلية المذآورة في القانون -٤
  
  . جدًا، وذلك لسبب خطير ٢ العدد ١ من صيغة عقد الزواج في الحالة التي ورد الكالم عنها في القانون، البند -٥
  



دين     -٣ ي البن ه ف ه ب رف ل ه أو يعت ذي يخول سلطان ال ارس ال ذي يم رك ال ق للبطري ين ٢ و ١ يح ق المرؤوس  بح
م مسكن أو شبه                                  م يكن له ة وإن ل ًال في البطريرآي ين فع سه المقيم ؤمني طق انوا وبحق آل م الخاصين به أينما آ

  . مسكن في إحدى أبرشيات البطريرآية
  
  . انع محفوظ للكرسي الرسولي التفسيح من سائر المو-٤
  
سيح من                       -٥ ين وجب طلب التف  إذا آان المتعاقدان من أبرشيات مختلفة ومن طقس واحد أو آانا من طقسين مختلف

ه الرجل ذي يخضع ل سي ال رئيس الكن ه . ال ذي تخضع ل سي ال رئيس الكن اثوليكي فمن ال ر آ ان الرجل غي إذا آ ف
  . المرآة

  
اً      -٦ ك تخويًال صريحًا في آل حادث                           ليس لمن فوض تفويضًا جامع ره إال إذا خول ذل ى غي دوره إل  أن يفوض ب

  . بمفرده
  

   ٣٣المادة 
ضمير، وإذا دعت الحال           ة ال ة في معالجة حال ين، رغب عندما يحرج خطر الموت، يحق للرؤساء الكنسيين المحلي

ز د ال صيغة المفروضة لعق سحوا من ال رارًا شرعيًا أن يف سل إق رار الن ي إق ة ف ع المرسومة رغب واج ومن الموان
ال درجة                             ة عن اقتب ع المتأتي ا خال الموان ددت، م و تع ة ول ة أم خفي رادًا، سواء أآانت علني بوضع آنسي جملة وإف

د  ٦٨القسوسية المقدسة وعن القرابة األهلية المذآورة في القانون       زواج،       ١ البن ال ال د اآتم ستقيم وبع  في الخط الم
ى أن يتحاشى                 وهذا السلطان يتناول المرؤو    سين الخاصين بهم أينما آانوا وآل من وجد فعًال في مكان واليتهم، عل

  . العثار، وتقدم الضمانات المألوفة في حالة التفسيح من مانع اختالف الدين أو اختالف المذهب
  

   ٣٤المادة 
انون    -١ ي الق ا ف ي ورد ذآره روف الت س الظ ت نف ال  ٣٣ إذا تحقق ى ب ضًا حت صال أي ذر االت سي  وتع رئيس الكن

شهد                           ذي ي اهن ال اون والك ه المع المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه آل من الخوري ونائب
انون  زواج حسب منطوق الق دد ٨٩ال ة ٢ الع ى المحكم صر عل ر يقت ذا األخي لطان ه ضًا، إال أن س ، والمعرف أي

  . الباطنية في حال سماع االعتراف السري
  
ة                    إذا لم ي   -٢ ذرًا في الحال تسن االلتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إال عن طريق البرق والهاتف عد االتصال متع

  . التي جاء الكالم عنها في البند األول
  

   ٣٥المادة 
انون      -١ ر الق ي آخ ومة ف ود المرس من القي ين، ض سيين المحلي اء الكن ع   ٣٣ للرؤس ع الموان ن جمي سحوا م  أن يف

ا        ٣٣ المذآورة في القانون ًا فيم ان معروف و آ سي أو الخوري ـ ول  آلما اآتشف مانع أو آلما بلغ خبرة الرئيس الكن
ا    قبل ـ عندما يكون قد أعد آل شيء للزواج ولم يعد يمكن، دون احتمالية خطر شر جسيم، تأجيل عقد الزواج ريثم

  . ينال التفسيح من الكرسي الرسولي
  

   يستطيع البطريرك أن يفسح منها أو من البطريرك في ما يخص الموانع التي
  
سع من                     -٢ ق مت م يب سه ول ل الخطر نف ان في التأجي ابقًا إذا آ ود س ضًا لتصحيح زواج معق سلطان أي ذا ال  يصلح ه

سح          رك أن يف ستطيع البطري ي ي ع الت ا يخص الموان الوقت لاللتجاء إلى الكرسي الرسولي، أو إلى البطريرك في م
  . منها

  
انون               عندما تتحقق هذه ال    -٣ د    ٣٤ظروف بعينها يلي نفس السلطان آل من ورد ذآرهم في الق ود     ١ البن  ضمن القي

ه                               ذر االتصال ب ط، وإن يتع ًال فق ا فع ه وأم ا من ذات طبع الواردة في القانون نفسه، على أن يكون الحادث خفيًا أم
  . تعرض لخطر آشف السر أو ال يتسنى ذلك إلى مع ال٣٤حتى بالرئيس الكنسي المحلي على ما جاء في القانون 

  
ن     -٤ سيح م لطان التف ين س سيين المحلي اء الكن ن الرؤس زع ع د األول ال ين ي البن ه ف صوص عن سلطان المن  إن ال

ا                          ا، آلم سح منه اد الكرسي الرسولي أن يف ي اعت سي الت ع الحق الكن الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موان
  .  المذود بالسلطان الالزم وآان في االنتظار خطر ضرر جسيمصعب االلتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الروماني

  



   ٣٦المادة 
انون    ي الق ره ف وارد ذآ اهن ال اون أو الك ه المع وري ونائب ى الخ سي ٣٤يتوجب عل رئيس الكن اًال ال وا ح  أن يعلم

   .المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج
  

   ٣٧المادة 
ما خال الحاالت التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق        
سرية في سجل                ر ال ة غي ة الباطني وح في المحكم ي ممن انع خف اختصاص آل منهما، يجب أن يدون التفسيح من م

و    ينبغي حفظه باهتمام في خزانة األوراق السري التاب        ة ول عة للديوان، وال حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجي
سابق                    سيح ال أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنيًا، لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضروريًا إذا اقتصر التف

  . على المحكمة الباطنية السرية
  

   ٣٨المادة 
ى ال                 -١ ى الكرسي الرسولي يحظر عل سيح إل د              إذا أرسل طلب التف ا ق ين أن يتصرفوا بم سيين المحلي رؤساء الكن

  . يكون لهم من سلطان ما لم يحرجهم ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يشعروا حاًال الكرسي الرسولي بالواقع
  
 على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين ألحد البطارآة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب التفسيح إلى             -٢

  . البطريرك
  

   ٣٩المادة 
ك                               -١ سح من ذل ستطيع أن يف يعقد، ي ود أم س زواج معق ان ل ين، سواء أآ انع مع  من حاز إنعامًا عامًا للتفسيح من م

  . المانع ولو تعدد، ما لم يرد خالف ذلك في األنعام صراحة
  
ة، ي            -٢ سح   من آان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة األنواع، مبطلة آانت أو محرم ستطيع أن يف

  . من تلك الموانع، ولو آانت علنية، إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد
  

   ٤٠المادة 
ه،                                سيح من ه التف انع آخر ال يحق ل ا م سح منه ام أن يف وة أنع إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق ألحدهم بق

سيح من   وجب االلتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفس      ح من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب التف
  . الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع التفسيح منها فله أن يتصرف بما يليه من سلطان

  
   ٤١المادة 

يم                                      ام ال عن رق ام ع وة سلطان مفوض صادر عن أنع وة سلطان أصلي أو بق نح بق انع مبطل يم آل تفسيح من م
ذين             معطى لحوادث مخصوصة، يصحبه بذات       سل لألشخاص ال الفعل منح إقرار النسل إقرارًا شرعيًا إذا ما ولد ن

  . أعطوا التفسيح أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات
  

   ٤٢المادة 
سيح أو في منحه                   يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو األهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التف

ر                    غل انع غي ل م ذلك وإن أغف سيح آ ى، ويصح التف ع الحال أدن ى أن يكون الوجه المطابق لواق ط بشأن الوجه، عل
  . المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى

  
   ٤٣المادة 

ي يمنح                  ذلك اإلجازة الت ل، وآ ر المكتم رر غي م    إن التفسيح الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المق ا من ه ه
ًا إذا                         ا دوم زوجين، يالزمهم اة أحد ال دير وف دون الكرسي الرسولي من أولي السلطان بعقد زواج آخر بناء على تق

  . ١ العدد ٦٥اقتضى الحال تفسيح من المانع الوارد ذآره في القانون 
  

   ٤٤المادة 
تم أمر وجب عر                      اذب أو آ ائبة عرض آ ع الصغرى ش و ورد في الطلب     ال تلغى التفسيح من أحد الموان ضه، ول

  . سبب غائي وحيد آاذب
  

   ٤٥المادة 



سيح يجب أن                   البوا التف ه ط ذي يخضع ل سي ال رئيس الكن ى ال ذها إل د بتنفي ي يعه ة الت ع العلني التفسيحات من الموان
رك، وإن                 ى البطري ى الكرسي الرسولي أو إل شهادة أو حول الطلب إل اب ال ينفذها الرئيس الكنسي الذي أعطى آت

ة عدم       غادر  الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما أو شبه مسكنهما في تلك األبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بني
  . الرجوع إلى األولى، شرط أن يعلما الرئيس الكنسي في المكان الذي يرغبان أن يعقدا الزواج فيه

  
   ٤٦المادة 

ا             يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتق         ان، م ًا آ ًا أي اضوا بمناسبة منح التفسيح ماًال أو نفع
ذا                              ة له ادة مخالف ديوان، وآل ع م ال ات قل سبب نفق راء ب ر الفق سيحات الممنوحة لغي خال رسمًا قليًال يرتب على التف

ان األمر مرسوماً                                 ذلك أو آ ًا صريحًا ب الوا من الكرسي إذن يئًا إذا ن م أن يتقاضوا ش ه يجوز له  أو  النهي ينبذ، لكن
  . معترفًا به في المجامع المثبتة، فإذا تقاضوا شيئًا على خالف الشرع تحتم عليهم رده

  
   ٤٧المادة 

  . من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحًا في التفسيح ذآر أنعام الرئيس مانح التفويض
  

   ٤٨المادة 
  :  يحرم الزواج-١
  
  . لمبرز في الترهب البسيط أي الصغير النذر العمومي بحفظ العفة الكاملة ا-١
  
رادي                  -٢ ذر االنف ذلك الن ة، آ ة الرهباني ة أو بانتحال الحال  النذر االنفرادي بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوب

ون بالمحافظة                        ا األآليريكي زم فيه ي يلت رى في الطقوس الت بقبول درجة الشماس الرسائلي أو إحدى الدرجات الكب
  . ة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسائليعلى العزوب

  
 إذا استثني النذر االحتفالي أي النذر المبرز في الترهب الكبير، فما من نذر آخر يبطل الزواج إال إذا تقرر ذلك                     -٢

  . في حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسي الرسولي
  

   ٤٩المادة 
وة الحق                 حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو        زواج بق ي يحرم ال  القرابة الشرعية الناشئة عن التبن

  . القانوني
  

   ٥٠المادة 
ى                           تم إل اثوليكي واآلخر من دين الواحد آ ين شخصين معتم تنهى الكنيسة في آل مكان أشد النهي عن عقد الزواج ب

 فالزواج محرم بمقتضى  بدعة هرطوقية أو مشاقة، وإذا آان على الفريق الكاثوليكي أو على األوالد خطر ضالل،  
  . الشريعة اإللهية نفسها

  
   ٥١المادة 

  :  ال تفسح الكنيسة من مانع اختالط المذهب ما لم تستوف الشروط التالية-١
  
  .  أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة-١
  
الزوجين معًا  أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضمانًا بدفع خطر الضالل عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي آال               -٢

  . ضمانًا بتعميد جميع األوالد وتربيتهم تربية آاثوليكية ال غير
  
  .  أن يوقن من إتمام هذه الضمانات بقينا أدبيًا-٣
  
  .  يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات آتابة-٢
  

   ٥٢المادة 
  . يتحتم على الزوج الكاثوليكي أن يسعى بفطنة في هداية الزوج غير الكاثوليكي

  



   ٥٣دة الما
ل من      -١ ذاتهما أو بواسطة وآي ضًا ب ذهبا أي ده، أن ي سة وال بع ام الكني زواج أم د ال ل عق زوجين، ال قب  ال يجوز لل

الزواج أو ليجدداه،                    ديا بحضرته رضاهما ب ة ليب ة ديني دًا خدم ه مقل ار آون اثوليكي باعتب قبلهما أمام خادم مذهب آ
  . ختالط المذهبوذلك ولو آانا حاصلين على التفسيح الكنسي من ا

  
رة                         -٢ ا ألسباب خطي ا، فال يحضرن زواجهم د خالفاه شريعة أو ق  إذا أيقن الخوري بأن الزوجين سيخالفان هذه ال

  . جدًا مع تحاشي العثار وبعد استشارة الرئيس الكنسي
  
اثول               -٣ ر آ ادم مذهب غي ام خ ى أم ثًال حت ة فم يكي يضطلع   على أنه ال يعاب الزوجان إذا ألزمتهما الشريعة المدني

  . بمهمة موظف مدني ال غير، وذلك بقصد إنجاز أجراه مدني محض طلبًا للمفاعيل المدنية
  

   ٥٤المادة 
  : على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس

  
  .  أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيًال-١
  
  .  جهدهم آي ال يتم عقده خالف شرائع اهللا والكنيسة فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى-٢
  
سهروا آل            -٣  وبعد عقد الزواج المختلط، سواء أتم العقد في مكان واليتهم الخاص أو في منطقة والية غيرهم، فلي

  . السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به
  

   ٥٥المادة 
زوج بمن اشتهر عنهم أنهم نبذوا اإليمان الكاثوليكي، وإن لم ينضموا إلى بدعة         وليحذروا أيضًا المؤمنين من الت     -١

  . غير آاثوليكية، أو أنهم انضموا إلى جمعيات حرمتها الكنيسة
  
ع         -٢ ى جمي  ال يحضرن الخوري الزواج المذآور آنفًا إال بعد استشارة رئيسه الكنسي الذي يمكنه، بعد اإلطالع عل

سي حسب      ظروف الحال، أن يجيز له      حضور الزواج شرط أن يحرج إلى ذلك سبب خطير وأن يرى الرئيس الكن
  . فطنته أن تربية جميع األوالد تربية آاثوليكية ودفع خطر الضالل عن الزوج اآلخر مضمونان ضمانًا آافيًا

  
   ٥٦المادة 

زواج عل                   ل ال سري أو أن   وإذا أبى خاطئ علني أو من اشتهر عنه أنه مقيد بتأديب آنسي أن يقدم قب راف ال ى االعت
شأنه                    شر ب يتصالح مع الكنيسة، فال يحضرن الخوري زواجه إال إذا أحرجه إلى ذلك سبب خطير، وإن أمكنه فليست

  . رئيسه الكهني
  

   ٥٧المادة 
ة عشرة من                 -١ ام الرابع ل تم رآة قب ره وال زواج الم  ال يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عم

  . عمرها
  
وه                         -٢ شبان إذا طلب ه ال وا عن اة النفوس أن يرغب ك رع ذآور، فليحرص مع ذل  وإن صح عقد الزواج بعد السن الم

  . قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في آل بلد
  

   ٥٨المادة 
ه أم    العجز السابق المؤبد سواء أآان من طرف الرجل أو من طرف المرآة، وسواء أآان الزوج اآل  -١ ًا ب خر عارف

  . ال، مطلقًا آان العجز أم نسبيًا، يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه
  
  .  إذا ارتيب في مانع العجز سواء أآان الريب من قبل الحق أم من قبل الواقع، فال يمنعن الزواج-٢
  
  .  العقم ال يبطل الزواج وال يحرمه-٣
  

   ٥٩المادة 



  .  سابق ولو غير مكتمل يحاول باطًال عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز اإليمان من آان مقيدًا بوثائق زواج-١
  
 وإن آان الزواج السابق لغوًا أو انحل لسبب من األسباب، فال يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقينًا بموجب                      -٢

  . الشرع بطالن الزواج السابق أو انحالله
  

   ٦٠المادة 
  .  غير معتمد وشخص معتمد باطل الزواج المعقود بين شخص-١
  
 إذا اعتبر أحد الفريقين في عرف العموم عند عقد الزواج معمدًا أو آان عماده مشكوآًا فيه، يجب القول بصحة                    -٢

  .  إلى أن يثبت دون ارتياب أن أحد الفريقين معتمد واآلخر غير معتمد٣الزواج وفقًا للقانون 
  

   ٦١المادة 
ده     ٥٤ ـ  ٥٠ في القوانين ما رسم عن الزواج المختلط ذي يحول دون عق زواج ال  يجب أن يسري حكمه أيضًا في ال

  . مانع اختالف الدين
  

   ٦٢المادة 
  .  باطل الزواج الذي يحاول عقده األآليريكيون ذوو الدرجات الكبرى-١
  
  .  وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج-٢
  
   ٦٤مادة ال
  .  ال يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرآة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف-١
  
  .  يزول المانع إذا فصلت المرآة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه-٢
  
زواج         في ما يخص بطالن الزواج، يعادل الخطف ضبط المرآة عنوة          -٣  أي إذا ضبط الرجل المرآة عنوة بقصد ال

  . في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها
  

   ٦٥المادة 
  : ال يصح عقد الزواج بين األشخاص التالية

  
ا                         -١ ط وهم دني فق إجراء م و ب سه ول  من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا آالهما بالتزوج أو حاوال عقد الزواج نف

  . زواج الصحيحمرتبطان بذات ال
  
  .  من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما آالهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح-٢
  
  .  من تعاون مع صاحبه تعاونًا طبيعيًا أو أدبيًا فقتال الزوج، وإن لم يزن أحدهما مع اآلخر-٣
  

   ٦٦المادة 
ين آل      -١ ة ب ة الدموي ستقيم من القراب زواج الغ في الخط الم انوا أم     ال ازلين شرعيين آ صاعدين والن ارب ال  األق

  . طبيعيين
  
دد األصل                            -٢ ا تع انع الزيجة آلم دد م ى أن يتع سادس بالتضمن عل  الزواج الغ في الخط المنحرف حتى الوجه ال

  . الجامع
  
ست                          -٣ ة في أحد وجوه الخط الم ة دموي ان قراب قيم أو   ال يسمحن أبدًا بعقد الزواج إذا حصل ريب أن الفريقين قريب

  . في الوجه الثاني من الخط المنحرف
  
٤-   
  



  .  القرابة الدموية تحسب على خطوط ووجوه-١
  
  .  ففي الخط المستقيم عدد الوجوه بقدر األشخاص ما عدا األصل-٢
  
  .  أما في الخط المنحرف فعدد الوجوه بعدد األشخاص في آال الجانبين ما عدا األصل-٣
  

   ٦٧المادة 
١-   
  
د    ٦٨ األهلية الواردة في القانون       القرابة -١ ع الوجوه وفي الخط                   ١ البن ستقيم في جمي زواج في الخط الم  تبطل ال

  . المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن
  
  .  تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن٢ البند ٦٨ القرابة األهلية المنصوص عنها في القانون -٢
  
  .  تبطل الزواج في الوجه األول٣ البند ٦٨انون  القرابة األهلية المذآورة في الق-٣
  
  : ١، عدد ١ البند ٦٨ يتعدد مانع القرابة األهلية المذآورة في القانون -٢
  
  .  بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه-١
  
  .  بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين-٢
  

   ٦٨المادة 
١-   
  
  . القرابة األهلية األصلية تنشأ عن الزواج الصحيح وإن غير مكتمل -١
  
  .  وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج اآلخر الدمويين-٢
  
  .  مقدار قرابة شخص ألحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته األهلية للزوج اآلخر خطًا ووجهًا-٣
  
٢-   
  
دمويين           القرابة األهلية المذآورة في البند       -١ زوج ال اء ال ين أقرب األول العدد األول تنشأ أيضًا بقوة الحق الخاص ب

  . وأقرباء المرآة الدمويين
  
 وطريقة عدها أن يكون وجه القرابة األهلية معادًال لمجموع وجوه القرابة الدموية الحاصلة بين من هما قريبان         -٢

  . قرابة األهلية من جهة أخرىقرابة أهلية من جهة والزوجين اللذين نشأت عن زواجهما ال
  
ين                  -٣ ر مكتمل وة الحق الخاص عن زواجين صحيحين وإن غي ة بق ة الفرعي ة األهلي  فضًال عما سبق، تنشأ القراب

  : وذلك إذا أبرم شخصان عقد زواج
  
  .  مع شخص ثالث بعينه، الواحد تلو اآلخر، بعد انحالل الزواج-آ 
  
  . صين تربطهما قرابة دموية أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج مع شخ-ب
  
٣-   
  
ة أصلية عن                              -١ ة أهلي زوج اآلخر قراب اء ال م أقرب ى من ه النظر إل زوجين ب  القرابة األهلية الفرعية تالزم أحد ال

  . زواج آخر



  
اء                          -٢ انوا أقرب ين إن من آ زوج اآلخر األهلي ارب ال زوجين وأق  وطريقة عد هذه القرابة األهلية القائمة بين أحد ال

  . قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر هم بالوجه نفسه أقرباء المرآة قرابة أهلية فرعية وبالعكسالرجل 
  
ين جرى عدها                         -٣ زوج اآلخر األهلي اء ال دمويين وأقرب زوجين ال  آلما قامت هذه القرابة األهلية بين أقرباء أحد ال

ة األص                  ة والقراب ة الدموي در مجموع وجوه القراب ة          بأن يكون عدد الوجوه بق ة أهلي ريبين قراب ين الق لية الحاصلة ب
  . والزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة األهلية

  
   ٦٩المادة 

زواج في                     ي، فيبطل ال شتهر أو العلن سري الم ان أم ال، وعن الت تمًال آ زواج الباطل، مك ينشأ مانع الحشمة عن ال
  . رآة الدمويين وبالعكسالوجه األول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب الم

  
   ٧٠المادة 

  .  يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها في البند الثاني-١
  
٢-   
  
  .  العماد ينشئ قرابة روحية بين اإلشبين من جهة والمعتمد ووالديه من جهة أخرى-١
  
  .  بدور اإلشبين في إعادة التعميد إذا أعيد التعميد شرطًا فال تحصل لإلشبين قرابة روحية إال إذا قام هو نفسه-٢
  

   ٧١المادة 
شرعية الناشئة عن                           ة ال سبب الوصاية أو القراب نهم ب د زواج بي إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعق

  . التبني، ال يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجًا صحيحًا فيما بينهم
  

   ٧٢المادة 
ان أي سلطان                     يقوم الزواج بالر   -١ يس في إمك ضا الذي يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابالن لعقدة شرعًا، ول

  . بشري أن يعوض عنه إذا نقص
  
ى جسد صاحبه، وهو                  -٢ ًا عل ل حق  الرضا الزواجي هو فعل إرادة به يعطي آل من الفريقين حقًا على جسده ويقب

  . فعال المرتبة بذاتها لوالدة البنينحق مؤبد ومحصور بالزوجين دون سواهما في ما يتعلق باأل
  

   ٧٣المادة 
ذر                               رز ن ذا من أب ر، وآ رز في الترهب الكبي ي تب ة أي الت ذور االحتفالي ان ذوو الن يحاول عقد الزواج باطًال الرهب

  . العفة خارجًا عن هذا الترهب إذا أضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال الزواج بمرسوم خاص من الكرسي الرسولي
  
ين الرجل                        من   -١ ستمرة ب زواج هو شرآة م ه أن ال دان أقل ام الرضا الزواجي أن ال يجهل المتعاق الضروري لقي

  . والمرآة بقصد والدة البنين
  
  .  ال يقدر هذا الجهل بعد سن البلوغ-٢
  

   ٧٤المادة 
  .  الغلط في الشخص يبطل الزواج-١
  
  : طل الزواج ما لم الغلط في صفة للشخص، وإن آان الغلط سببًا للعقد، ال يب-٢
  
  .  يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص-١
  
  .  ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حرًا بينما هو بالعكس عبد رقيق-٢
  



   ٧٥المادة 
سد               د، ال يف ببًا للعق ط س ان الغل و آ الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحالله أو مقامه آسر، ول

  . الرضا الزواجي
  

   ٧٦المادة 
  . العلم أو الظن ببطالن الزواج ال ينفي ضرورة الرضا الزواجي

  
   ٧٧المادة 

  .  يقدر دائمًا رضا النفس الباطني مطابقًا لأللفاظ أو اإلشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج-١
  
زواج               -٢ ى الفعل الزواجي أو        إذا نفى أحد الفريقين أو آالهما، بفعل وضعي من اإلرادة، ال سه أو آل حق عل نف

  . إحدى خاصات الزواج الجوهرية، فالعقد الغ
  

   ٧٨المادة 
ى -١ ريقين عل راه أحد الف ة إلآ ة خارجي ه دون حق عل ديد توقع سر أو خوف ش ى ق ود عل زواج المعق  ال يصح ال

  . الرضا
  
  .  آل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، ال يلزمه بطالن الزواج-٢
  
   ٧٩مادة ال
  .  من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وآيل عنهما-١
  
  .  على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما باأللفاظ وال يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق-٢
  

   ٨٠المادة 
  . س الكنسي المحلي خطًا وفي حالة مخصوصة ال يمكن عقد الزواج بواسطة وآيل إال إذا أذن بذلك الرئي-١
  
ريقين الحضور                     -٢  يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الف

  . معًا أمام الكاهن لسبب خطير
  

   ٨١المادة 
د زواج مع شخص مع                  -١ ا فضًال      تلزم لصحة الزواج المنوي عقده بواسطة وآيل وآالة خصوصية بعق ين يوقعه

عن الموآل، الخوري المحلي أو الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوآالة، أو آاهن أذن له بذلك أحدهما،             
  . أو شاهدان على األقل، مع مراعاة مراسيم األبرشيات التي قد تنص على أآثر مما ذآر

  
ة    إذا جهل الموآل الكتابة تجب اإلشارة إلى ذلك في وثيقة الوآ    -٢ ى الكتاب الة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضا عل

  . وإال آانت الوثيقة الغية
  
اطًال وإن جهل           -٣ زواج ب ان ال  إذا رجع الموآل عن توآيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وآيله عقد الزواج باسمه، آ

  . ذلك الوآيل أو الفريق اآلخر المتعاقد
  
  . آيله، وإن يباشر الوآيل مهمته بذاته ال بد لصحة الزواج أن يعين الموآل نفسه و-٤
  

   ٨٢المادة 
  . ٨٦ و ٨٥ يجب لصحة عقد الزواج بالوآالة أن تراعى مراسيم القانون -١
  
انون     -٢ ي الق ذآورة ف ة الم ول البرآ ال قب ا أال يهم ى اجتمع زوجين مت ى ال ضى  ٩١ عل ين بمقت اهن المع ن الك  م

  . القانونين السابق ذآرهما
  

   ٨٣المادة 



  .  عقد الزواج بشرطال يمكن
  

   ٨٤المادة 
  . وإن آان عقد الزواج باطًال بسبب أحد الموانع، يقدر استمرار الرضا الذي أبدي إلى أن يثبت الرجوع عنه

  
   ٨٥المادة 

دهما          -١ ه أح اهن أذن ل ي أو آ سي المحل رئيس الكن وري أو ال ام الخ ة أم ة ديني د برتب صح زواج إال إذا عق  ال ي
انونيين                       بحضور الزواج، وأما   ستثنى في الق ا ي اة م ة مع مراع وانين التالي م شاهدين على األقل بموجب مرسوم الق

  . ٩٠ و ٨٩
  
  .  تعد الرتبة الدينية، لنفوذ حكم البند األول، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك-٢
  

   ٨٦المادة 
  :  يكون حضور الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي للزواج صحيحًا-١
  
ا        اعتباراً -١ م يكون ا ل  من يوم مباشرتهما بمقتضى الشرع تدبير وظيفتهما ال قبل ذلك، بدخل آانت أم دون دخل، م

  . بقوة حكم قضائي قد حرما أو منعا أو ربطا عن وظيفتهما أو أعلن أنهما على إحدى هذه الحاالت
  
يهما أو    -٢ ن مرؤوس دان م ون المتعاق رق أن يك ط، وال ف ا فق ان واليتهم دود مك ن   ضمن ح ا م ى أن يكون ال، عل

  . طقسهما
  
  .  شرط أن يطلبا ويقبال دون قسر أو خوف شديد رضا المتعاقدين-٣
  
ي     -٢ سي المحل رئيس الكن ن ال ل م ا حضورًا صحيحًا آ دين يحضر زواجهم ؤمنين المتعاق س الم ف طق  إذا اختل

  . هما الخاص، رئيسهما الكنسي الخاص وخوري٤، ٢ العدد ٣والخوري اللذين يعتبران، وفق البند 
  
٣-   
  
م                            -١ ا ل ق المسكن أو شبه المسكن م سه عن طري  يتعين لكل فرد خوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص من طق

  . ينص بخالف ذلك
  
ل                       -٢ د ني م بع ى به  إذا وجد مؤمنو أحد الطقوس دون خوري فليعين لهم رئيسهم الكنسي خوريًا من طقس آخر يعن

  . لخوري المطلوب تعيينهرضا الرئيس الكنسي الذي يخضع له ا
  
رئيس           -٣ ار ال سهم الخاص يجب اعتب ة طق ان والي  إذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس آنسي من طقسهم خارج مك

ه    ن يعين نهم م رئيس الخاص م ان ال ون آ سيون المحلي اء الكن دد الرؤس إذا تع م، ف ًا به سيًا خاص سًا آن سي رئي الكن
ة        الكرسي الرسولي أو من يعينه البطريرك بعد         ه بالعناي نيل رضا الكرسي الرسولي إذا آان الحق الخاص يعهد إلي
  . بمن يقيم خارج البطريرآيات من مؤمني طقسه

  
ذي من                         -٤ ي ال سي المحل رئيس الكن سه أو ال ا خوري طق  أما الدوار فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص فهم

ي     وري أو رئ ن خ ان م إذا خال المك ًال، ف دوار فع يم ال ث يق سه حي د   طق ل بالقواع سه يجب العم ن طق سي م س آن
  . ٣ و ٢المرسومة في العددين 

  
ه                            -٥ ذي يقيمون في ان ال ية هو خوري المك  الخوري الخاص بمن ليس لهم مسكن أو شبه مسكن سوى في األبرش

  . فعًال
  

   ٨٧المادة 
١-   
  



زواج حضورًا صحيحًا أن ي   -١ ستطيعان حضور ال ذين ي سي الل رئيس الكن وري ولل وز للخ ر   يج اهن آخ ا لك أذن
ا                         ذات، ولهم ًا بال اهن معين ذلك وأن يكون الك ى أن يصرحا ب ا عل ان واليتهم بحضور زواج معين ضمن حدود مك

  . أيضًا أن يخوال ذاك الكاهن سلطانًا ألن يفوض بدوره أي آاهن آخر معين حضور الزواج المذآور
  
ي أن يخوال نائب الخ          -٢ سي المحل رئيس الكن ضًا، لحضور       يستطيع الخوري أو ال ًا أي اون سلطانًا عام وري المع

  . ١الزواج فإذا حاز هذا السلطان آان له أن يفوض بدوره إلى سواه األذن بحضور الزواج آما في العدد 
  
  . ٢ و ١ السطالن الغ إذا منح خالف مرسوم العددين -٣
  
  . قانون إلثبات مطلق الحال ما لم يتم آل ما يرسمه ال١ العدد ١ يحظر منح السلطان المذآور في البند -٢
  
سهم               -٣ ر طق ؤمنين من غي دبير شؤون م شرع، بت  يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون، على مقتضى ال

يس            ذين ل أن يمنحوا رؤساء الكنائس من أي طقس شرقي آانوا أو غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين ال
سهم الخاص، سلطاناً           ابعين لطقس شرقي وإن اختلف عن                   لهم خوري من طق ؤمنين الت ًا بحضور زواج الم  عام
  . طقس رئيس الكنيسة أو الكاهن المذآور

  
   ٨٨المادة 

  :  يحضرا لخوري أو الرئيس الكنسي المحلي الزواج حضورًا جائزًا-١
  
  .  بعد أن يتثبت لديهما شرعًا مطلق حال الفريقين بمقتضى القانون-١
  
ما أيضًا أن ألحد المتعاقدين مسكنًا أو شبه مسكن أو إقامة شهر في مكان عقد الزواج، أما إذا                   بعد أن يتثبت لديه    -٢

  . آان أحد المتعاقدين دوارًا فيجب أن يثبت لدى الخوري أو الرئيس المكاني أنه مقيم فعًال في مكان عقد الزواج
  
ريقين          إذا لم تستوف الشروط الواردة في العدد الثاني، يجب استئذان الخ           -٣ وري أو الرئيس الكنسي حيث ألحد الف

ة في           ر إقام مسكن أو شبه مسكن أو إقامة شهر، ويستثنى من هذا الحكم الدوارون المتنقلون فعًال الذين ليس لهم مق
  . مكان ما وحيلولة ضرورة آبرى دون االستئذان

  
دما ينص    يحتاج الخوري لحضور الزواج حضورًا جائزًا، فضًال عما ورد إلى إذن الر          -٢ ئيس الكنسي المحلي عن

  . عن ذلك الحق الخاص
  
اة                    -٣ ذر عن مراع م يع ا ل ك أو م  ينبغي أن يعقد الزواج أمام خوري الرجل ما لم توجب عادة مشروعة خالف ذل

هذه القاعدة سبب عادل، أما إذا آان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقسين مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس                   
زواج                       الرجل وأمام  د ال رم عق أن يب  خوريه إال إذا آان للرجل مسكن أو شبه مسكن في األصقاع الشرقية ورضي ب

  . حسب طقس المرآة وأمام خوريها
  
ى                           -٤ سلمه إل ه أن ي تم علي ل يتح  الخوري الذي يحضر زواجًا دون إذن يوجبه الشرع ال يعود له دخل البطرشيل ب

  . خوري المتعاقدين الخاص
  

   ٨٩المادة 
ه أحدهما بحضور                   إذا ح  أذن ل اهن ي ى آ سي أو عل رئيس الكن ى الخوري أو ال الت مشقة جسيمة دون الحصول عل

  :  أو حالت هذه المشقة دون البلوغ إلى أحدهم٨٧ و ٨٦الزواج بموجب القانونين 
  
ا سوى خطر الموت، شرط أن               -١ ى في م ط، حت شهود فق  ففي خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود أمام ال

  .  بفطنة استمرار هذا الحال مدة شهريقدر
  
 إذا توفر في آلتا الحالتين وجود أي آاهن آاثوليكي بإمكانه أن يشهد العقد، وجب أن يدعى وأن يحضر الزواج          -٢

  . مع الشهود، ولو صح الزواج بحضور الشهود فقط
  

   ٩٠المادة 



  :  تلزم الصيغة المرسومة أعاله-١
  
ا               جميع المعتمدين في الكنيسة      -١ ا فيم دوا عنه و ارت الكاثوليكية، وجميع المهتدين إليها من الهرطقة أو االنشقاق ول

  . بعد سواء أآانوا ممن اعتمدوا فيها أو ممن اهتدوا إليها، وذلك آلما عقدوا زواجًا بينهم
  
دي                -٢ د      جميع المذآورين في البند األول إذا عقدوا زواجًا مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتم ى بع ن، حت

  . نيل التفسيح من مانع اختالط المذهب أم اختالف الدين
  
 ال يلتزم المعتمدون غير الكاثوليكيين، أينما آانوا، بالمحافظة على صيغة الزواج الكاثوليكية، إذا عقدوا الزواج              -٢

  . ١البند  من ١فيما بينهم أو مع من هم غير آاثوليكيين غير معتمدين، وذلك مع مراعاة منطوق العدد 
  

   ٩١المادة 
سلطان       ة ب سية المثبت ب الطق ي الكت ومة ف ب المرس وس والرت ى الطق زواج عل د ال رام عق د إب ة عن يجب المحافظ

  . الكنيسة، أو التي صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة، إال إذا حالت دون ذلك ضرورة
  

   ٩٢المادة 
 سجل الزواج أسماء الزوجين والشهود والمكان  يجب على الخوري أو من ينوب عنه أن يدون ألول فرصة في       -١

ك من                      ا سوى ذل ه وم ه ووجه سح من واليوم الذي فيه تم الزواج والتفسيح، إن حصل، ومن الذي منحه والمانع المف
  . األمور على نحو ما تأمر به الكنيسة الطقسية والرئيس الكنسي الخاص

  
  . نه أو من الرئيس الكنسيويلتزم الخوري ذلك ولو حضر الزواج آاهن آخر بتفويض م

  
إذا                      -٢ ه، ف ًا في خورنيت د زواج ذا عق وم آ زوج في ي دين أن ال  يجب على الخوري أن يدون أيضًا في سجل المعتم

ديوان                           سه أو بواسطة ال زواج، بنف د ال ر عق غ خب آان الزوج قد اعتمد في غير خورنيته وجب على الخوري أن يبل
زواج في        األسقفي، الخوري الذي يجب تدوين عماد      دون ال وانين، لكي ي ه بمقتضى الق الزوج في سجالت خورنيت

  . سجل المعتمدين عنده
  
ده    ( وجب على الكاهن     ٨٩ آلما عقد الزواج بمقتضى القانون       -٣ سجالت           ) إن حضر عق دون في ال أن ي ى ب أن يعن

  . وإن هو لم يحضر، آان هذا الواجب على الشهود والمتعاقدين. الرسمية في أول فرصة
  
   ٩٣ادة الم

رًا  ) ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفًا خاصاً    (يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون      أن يسمحوا بعقد الزواج س
  : لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إال، أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين اآلتية

  
   ٩٤المادة 

شهود                   يالزم اإلذن بإبرام عقد الزوا     زواج وال ذي يحضر ال اهن ال دان الك ج سرًا وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقي
  . والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام اآلخر غير راض بنشر السر

  
   ٩٥المادة 

  : إن إلزام هذا الوعد، بالنظر إلى الرئيس الكنسي، ال يشمل الحاالت اآلتي بيانها
  
  . ج عثار أو إهانة جسيمة من جراء حفظ السر إذا دهم قداسة الزوا-١
  
ة                          -٢ م أسماء آاذب ستعيرين له دهم م ا بتعمي زواج، أو إذا عني  إذا لم يعن الوالدين بتعميد البنين المولودين من هذا ال

  . دون إشعار الرئيس الكنسي في غضون ثالثين يومًا بوالدة البنين وتعميدهم مع ذآر أسماء الوالدين الصحيحة
  
  . ا أهمل الوالدان تربية البنيين تربية مسيحية إذ-٣
  

   ٩٦المادة 



ل في سجل خاص يجب حفظه في                               اد ب الزواج والعم ادي المختص ب ال يدون الزواج المعقود سرُا في السجل الع
  . الديوان في خزانة األوراق السرية

  
   ٩٧المادة 

  . ٢البند  يمكن إبرام عقد الزواج في آل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم -١
  
سابق                          -٢ زمن المقدس ال ك في ال ه وذل ال ب ط االحتف  يحظر وفقًا للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فق

  . لميالد الرب وفي الصوم الكبير وفي األوقات األخرى المعينة في الحق الخاص
  
زواج   -٣ زمن      يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد ال ه في ال ال ببرآت  أو باالحتف

  . المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى االمتناع عن مظاهر األبهة
  

   ٩٨المادة 
ًا                -١ د، عمومي ائس أو المعاب ا من الكن ه في غيره ة وال يجوز إبرام سة الخورني  يجب أن يبرم عقد الزواج في آني

  . ي أو الخوريآان المعبد أم شبه عمومي، إال بإذن الرئيس الكنسي المحل
  
وت الخاصة، ال في                     -٢  يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل وصوابي أن يأذنوا بعقد الزواج في البي

ة     ذ الحيط د أخ ة وبع ك ضرورة محرج ى ذل أت إل ات إال إذا ألج ة أو الراهب دارس اإلآليريكي د الم ائس أو معاب آن
  . المناسبة

  
   ٩٩المادة 

زواج المسيحي عالوة                    ينشأ عن الزواج الصحيح      ا، وال م ومحصور بهم ه دائ بين الزوجين وثاق هو من ذات طبع
  . على ذلك يمنح الزوجين النعمة إذا لم يضعا عائقًا دونها

  
   ١٠٠المادة 

  . حق الزوجين وواجبهما فيما يتعلق باألفعال الخاصة بالعيشة الزواجية متساويان منذ بدء الزواج
  

   ١٠١المادة 
  . كة زوجها في حاله بالنظر إلى المفاعيل القانونية، ما لم يستدرك خالف ذلك في الحق الخاصالزوجة هي شري

  
   ١٠٢المادة 

يلتزم الوالدان أشد االلتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أوالدهما تربية دينية وأدبية، جسدية ومدنية، وأن يتدبرا              
  . ما يعود لخيرهم الزمني

  
  . لذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهماألوالد الشرعيون هم ا

  
   ١٠٤المادة 

  .  الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خالف ذلك بأدلة بينة-١
  
وم                        -٢ ة ي زواج أو ضمن ثالثمائ  يقدر األوالد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يومًا على األقل من تاريخ عقد ال

  . ل العيشة الزواجيةعلى األقل من تاريخ انحال
  

   ١٠٥المادة 
ان                              و آ ى ول رة أم صحح، حت د ألول م ًا، وسواء أعق ان أم موهم ًا آ تقر شرعية الولد بزواج والديه الالحق، حقيقي

  . غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين ألن يتزوج أحدهما باآلخر في مدة الحبل أو الحمل أو الوالدة
  

   ١٠٦المادة 
ق        ) أصًال(ين أقرت شرعيتهم بناء على زواج الحق يساوون واألوالد الشرعيين           األوالد الذ  ا يتعل في آل أمر في م

  . بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحًا خالف ذلك
  



   ١٠٧المادة 
  . الزواج الصحيح المقرر المكتمل ال يمكن حله بسلطان بشري أيًا آان وألي سبب آان ما خال الموت

  
   ١٠٨المادة 

ر أي                   شرع بالترهب الكبي الزواج غير المكتمل بين المعتمدين أو بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل بذات ال
الرغم من                االحتفالي أو بتفسيح يمنحه الحبر الروماني لسبب عادل عن طلب من الفريقين أو من أحدهما فقط ولو ب

  . الفريق اآلخر
  

   ١٠٩المادة 
  . ين غير المعتمدين وإن آان مكتمًال، مراعاة اإليمان بقوة االمتياز البولسي يحل الزواج الناموسي ب-١
  
  .  ال يشمل هذا االمتياز زواجًا يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختالف الدين-٢
  

   ١١٠المادة 
انون     يجب على الزوج المهتدي إلى اإليمان والمعتمد، قبل أن يعقد زوجًا صحي      -١ اة منطوق الق حًا آخر، مع مراع

  . ، أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكي١١٤
  
  .  هل يريد هو أيضًا أن يهتدي ويعتمد-١
  
  .  هل يريد على األقل أن يساآنه بسالم دون إهانة الخالق-٢
  
  .  يجب أن تجري هذه االستجوابات في آل األحوال إال إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك-٢
  
   ١١١ادة الم
ي             -١ سي المحل رئيس الكن سلطان ال  يجب عادة أن تجري االستجوابات بصورة أقله موجزة وغير قضائية، وذلك ب

  . الذي يخضع له الفريق المعتدي
  

النفي إذا               يقدر ب ه س اه أن جواب ولهذا الرئيس أيضًا أن يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي إذا ما طلبها، منذرًا إي
  . هلة دون جدوىما انقضت الم

  
ا                 -٢ م يمكنه  االستجوابات التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصورة المرسومة تصح أيضًا ال بل تجوز إذا ل

  . العمل بالصورة الموردة أعاله
  

ك             ت، وذل د أجري وفي هذا الحال يجب أن يثبت بشهادة شاهدين على األقل أو بغير ذلك من األدلة المشروعة أنها ق
  . ال المحكمة الخارجيةالستعم

  
   ١١٢المادة 

ا    النفي جواب ؤمن ب ر الم ق غي ا الفري ولي، أو إذا أجاب عليه ن الكرسي الرس صريح م تجوابات بت ت االس إذا أهمل
اده                  د عم ان بع اثوليكي، إال إذا آ د زواج آخر مع شخص آ رم عق د أن يب ق المعتم صريحًا أم مضمرًا، يحق للفري

  . بًا عادًال لمغادرتهأحدثت للفريق غير المعتمد سب
  

   ١١٣المادة 
ر                     ق غي اده الفري د اعتم ة بع اثوليكي وإن ساآن ثاني د مع شخص آ ال يفقد الزوج المؤمن حقه على عقد زواج جدي
ه   د عن إرادت ا بع ؤمن فيم ر الم زوج غي ذا إذا رجع ال ه ه ه أن يتصرف بحق الي ل ة، وبالت ساآنة زواجي ؤمن م الم

  . ادل أو لم يعد يساآنه بسالم دون إهانة الخالقوغادر زوجه المعتمد دون سبب ع
  

   ١١٤المادة 
  .  ومطلعه١٥٣٧ حزيران سنة ١إن ما يختص بالزواج في منشور البابا بولس الثالث الصادر بتاريخ 

  
  .  ومطلعه١٥٧١ آب سنة ٢وفي منشور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 



  
  .  ومطلعه١٥٨٥ آانون الثاني سنة ٢٥عشر الصادر بتاريخ وفي منشور البابا غريغوريوس الثالث 

  
  . وآلها موجهة إلى أماآن معينة، يعمم أيضًا بما سواها من بالد في الظروف نفسها

  
   ١١٥المادة 

  . ال يحل وثاق الزواج األول المعقود خارجًا عن اإليمان إال عندما يعقد فعًال الفريق المؤمن زواجًا جديدًا صحيحًا
  

   ١١٦دة الما
  . عند وقوع الريب ينعم امتياز اإليمان برعاية الشرع

  
   ١١٧المادة 

  . على الزوجين أن يلزما العيشة الزواجية المشترآة ما لم يعذرهما سبب عادل
  

   ١١٨المادة 
ًا،                         -١ رًا دائم ى هج شترآة حت شة الم  إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج اآلخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العي

سه الجرم                             ة أو اقترف هو نف إال أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدالل
  . عينه

  
م                -٢ د أن عل ى زوجه بع زوج إل ًا وبانعطاف ال  يكون الصفح بالداللة إذا عاشر الزوج البريء الزوج اآلخر طوع

ادره أو                بجرم زناه، ويقدر هذا االنعطاف إذا مضت ستة أشهر على          م يغ زوج الزاني أو ل  حادث الزنا ولم يطرد ال
  . لم يرفع شكوى مشروعة عليه

  
   ١١٩المادة 

شرع، أن                       ُا لل سه وفق اء نف م القاضي أم من تلق ي بحك ريء، سواء أهجر زوجه الزان زوج الب ى ال دًا عل ال يتحتم أب
ن يقبله أو أن يستدعيه، ما لم يكن الزوج     يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشارآة العيشة الزواجية، لكنه ال يستطيع أ           

  . المجرم قد انتحل برضى الزوج البريء حالة منافية للزواج
  

   ١٢٠المادة 
١-   
  
ًا                    -١ لوآًا مجرم ة أو سلك س ر آاثوليكي ة غي ى األوالد تربي ة أو رب ر آاثوليكي  إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غي

نفس أو    سيم لل ر ج ي خط ه ف ائنًا أو وضع زوج صرفه    ش سب ت دًا ب شترآة صعبة ج شة الم ل العي سد، أو جع الج
ي، أو                    سي المحل رئيس الكن سلطة ال ة زوجه ب بابًا مشروعة لمفارق القاسي، فهذه وما شاآلها تكون للزوج اآلخر أس

  . من تلقاء نفسه أيضًا إذا ثبت لديه وقوع هذه األسباب وآان خطر في االنتظار
  
أمر       في جميع هذه األحوال يجب العود   -٢ راق ب رر االفت ا إذا تق راق، أم  إلى الحياة المشترآة عند زوال سبب االفت

سي                      الرئيس الكنسي إلى زمن معين أو غير معين فال يلتزم الزوج البريء بذلك إال بناء على قرار من الرئيس الكن
  . أو عند انقضاء الزمن المعين

  
ى            يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة أن ينال هو أ           -٢ الفراق إل رارًا ب يضًا من الرئيس الكنسي المحلي ق

  . ٢ العدد١زمن معين أو غير معين بموجب منطوق البند 
  

   ١٢١المادة 
زوج     دى ال اثوليكي فل ر آ زوجين غي د ال ان أح ريء، وإذا آ زوج الب دى ال ى األوالد ل راق يجب أن يرب د االفت عن

ك في            ًا                  الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخالف ذل ى أن تضمن دوم سهم، عل ين أنف ر البن التين لخي ا الح  آلت
  . تربيتهم الكاثوليكية

  
   ١٢٢المادة 



ل                      -١ ى األق انع عل الم بالم  ال يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إال إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق الع
  . رضاه

  
ة            تجديد الرضا واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح، ولو         -٢ ديا رضاهما في البداي  آان الفريقان قد أب

  . ولم يرجعا عنه فيما بعد
  

   ١٢٣المادة 
  . يجب أن يكون تجديد الرضا فعًال جديدًا لإلرادة يقصد به زواج ثبت أنه آان منذ البداية باطًال

  
   ١٢٤المادة 

  .  شرعًا إذا آان المانع علنيا وجب على الفريقين أن يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة-١
  
  .  أما إذا آان المانع خفيًا ويعلم به آال الفريقين فيكفي أن يجددا رضاهما دون الصيغة المرسومة وفي السر-٢
  
ده رضاه دون  -٣ انع وح الم بالم ق الع دد الفري ي أن يج ط، يكف ريقين فق د الف ه أح م ب ًا ويعل انع خفي ان الم ا إذا آ  أم

  .  الفريق اآلخر على الرضا الذي آان أبداهالصيغة المرسومة وفي السر، شرط أن يستمر
  

   ١٢٥المادة 
ابقًا فرضي، شرط أن                      -١ الزواج س م يرضى ب  يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الرضا إذا عاد الفريق الذي ل

  . يستمر الفريق اآلخر على الرضا الذي أبداه
  
  . لذي لم يكن قد رضي سابقًا إذا آان نقصان الرضا باطنيًا فقط، يكفي أن يرضى باطنًا الفريق ا-٢
  
ان            -٣ صيغة المرسومة شرعًا إن آ ا بال ًا، أم  أما إذا آان نقصان الرضا خارجيًا أيضًا فيجب إظهار الرضا خارج

  . النقصان علنيًا وأما بأي صيغة أخرى دون المرسومة و في السر إن آان النقصان خفيًا
  

   ١٢٦المادة 
  . صيغة المشروعة إال بعقده ثانية بموجب هذه الصيغةال يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان ال

  
   ١٢٧المادة 

شريعة                    -١ سيح من ال ه، تف انع أو زوال سيح من الم ه، فضًال عن التف  تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يالزم
  . الموجبة تجديد الرضا ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية

  
دء                     -٢ ى ب غ حت ه بل ر أن زمن الماضي فيعتب ى ال ل إل ا الرجوع بالمفاعي ذ حين إعطاء المنحة، أم تم من  التصحيح ي

  . الزواج، ما لم يستدرك خالف ذلك صريحًا
  
  .  يمكن منح التفسيح من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين-٣
  

   ١٢٨المادة 
ان برضى آاف من ذات  -١ ه الفريق انع مبطل صادر عن    آل زواج يبرم سبب م ذ شرعًا ب ر ناف ه غي ه لكن  طبع

  . الشرع الكنسي أو بسبب نقصان صيغة الزواج الشرعية، يمكن أن يصحح من أصله شرط أن يستمر الرضا
  
ى              -٢  إن الكنيسة ال تصحح من األصل الزواج الذي عقد مع وجود مانع صادر عن الحق الطبيعي أو اإللهي، حت

  . نع إذا زال فيما بعدوال من حين زوال الما
  

   ١٢٩المادة 
داءة أم                 -١ ذ الب  إذا نقص رضا الفريقين أو إحداهما ال يمكن أن يصحح الزواج من أصله، سواء أنقص الرضا من

  . أعطي في البداءة ثم رجع عنه
  
  . رضا أما إذا نقص الرضا في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء ال-٢



  
   ١٣٠المادة 

  . ٢ ال يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إال الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند -١
  
ده أو            -٢  للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عق

  . مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه
  

   ١٣١المادة 
اة منطوق               وإن   ه يصح ويجوز مع مراع ا يلي اني وم زواج الث آان الترمل المقرون بالعفاف أولى آرامة، إال أن ال

  . ٢ البند ٥٩القانون 
  

وة شريعة في حق            ا ق وردة أعاله ونخوله فنحن إذًا بكتابنا هذا الرسولي الصادر عن تلقاء إرادتنا نذيع القوانين الم
دوا  ا وج شرقية أينم سة ال ؤمني الكني ذه   م صبح ه ا ت سهم، وحالم ر طق ن غي سي م رئيس آن انوا خاضعين ل  وإن آ

ى           القوانين نافذة الحكم بقوة هذه الرسالة الرسولية تبطل قوة آل قانون آخر، عامًا آان أم خصوصيًا أم مختصًا، حت
ة اإلجراء إ                     ادة مرعي وة آل مرسوم وع ضًا ق ى  ما قد يكون صدر عن مجامع مثبتة بصورة خاصة، آما تبطل أي ل

ه ال يبقى                      اآلن، عامة أم خصوصية، بحيث أن نظام سر الزواج يضبط بالقوانين الحاضرة دون سواها، وبحيث أن
  . فيما بعد نفوذ لحق خاص مضاد لها إال حينما يقبل فيها وبقدر ما يقبل

  
صادرة   ولكي نبلغ معرفة إرادتنا هذه في وقت مناسب جميع من يعنيهم ذلك، نريد ونرسم أن توضع رسالتنا     ذه ال ه

اريخ              ارًا من ت ار سنة      ٢من تلقاء إرادتنا موضع اإلجراء اعتب يس             ١٩٤٩ أي ديس إثناسيوس رئ د الق وم عي  وهو ي
  . الكهنة وملفان الكنيسة ـ وال يحول دون ذلك أي أمر معاآس ولو آان جديرًا بذآر خاص جدًا

  
اني والعش                 وم الث ديس       صدر عن روما بالقرب من آنيسة القديس بطرس في الي د سدة الق باط، عي رين من شهر ش

  . ، وهي السنة العاشرة لحبريتنا١٩٤٩بطرس في إنطاآية، من سنة 
  

 البابا بيوس الثاني عشر


