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قان$( )ألح$)3 )لشخص+ة للس&+ا( )أل&ث$#ك!
-لفصل -أل+* ـ )حكا% عامة

-لـماFG 1: تسمى Bذ@ -ألحكا% )حكا% -ألحو-* -لشخص=ة للسريا8 -أل7ثو4كس.

-لـماFG 2: تسرB Hذ@ -ألحكا% على كافة -ألشخاV -لتابع=ن للكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة بغض -لنظر Oلى تابع=تKمI +تسرH على
IثةGكانت )7ثو4كس=ته حا +( Iعلى -لز+_ سريان=اً )7ثو4كس=اً في -ألصل +( Iًج=ن سريان==ن )7ثو4كس==ن مطلقا+d لجا7ية كافة ب=ن- Gلعقو-
مKما كا8 مذBب -لز+جةI +يعتبر سريان=اً )7ثو4كس=اً كل من +لد من )h سرياني )7ثو4كسي )+ -عتنق مذBب -لسريا8 -أل7ثو4كس متمماً

-لو-جباk -لدين=ة +-لمدن=ة.

-لفصل -لثاني ـ في -لخـطبة 
-لـماFG 3: -لخطبة Bي +عد -خت=اH7 باالقتر-8 ب=ن 4كر +)نثى غ=ر مرتبط=ن بعقد سابقI +-لعقد Bو -إليجاh +-لقبو* ب=ن -لخط=ب=ن بحضو7

كاBن +شاBدين مس=ح==ن عاقل=ن بالغ=نI على )8 يكونا سل=مي -لحو-u -لرئ=س=ة.

مع  Fعشر -لساGسة  عن   Fلفتا- +سن   IFعشر -لثامنة  عن   hلشا- سن  ف=Kما  تقل  ال   8( -لز+-_  +عقد  -لخطبة  في   wيشتر  :4  FGلـما-
مر-عاF -لقو-ن=ن -لمحل=ة.

:5 FGلـما-
1 ـ ال تخطب -لفتاF عند بلوغKا -لساGسة عشرO Fالّ من )ب=Kا )+ +لي )مرBا.

2 ـ يشترw في -لخطبة +-لز+-_ مو-فقة -لخط=ب=ن -لصريحة. 

-لـماFG 6: -لوالية في -لخطبة تكو8 لألIh فالجد ألIh ثم -ألy فابن -ألIy ثم -لعم فابن -لعمI ثم -لجد أل%I ثم -لخا* فابن -لخا*I ثم مطر-8
-ألبرش=ة )+ نائبهI +يقد% ف=Kم -ألقر7G hجة فاألقرIh +يستوH في 4لك -إلخوF +-ألعما% أل%I مع -إلخوF +-ألعما% أل4O+ Ih- -ستو+- في
h7قا( +( h( اKيتولى 7ئ=س -ألبرش=ة )+ نائبه -لخطبة للكاملة سناً -لتي ل=س ل+ IمKلمن تختا7@ -لخط=بة من +( Iبالقرعة dلوالية فلمن يفو-

على -لوجه -لمتقد%I )+ كا8 لKا )قاh7 +كانو- غائب=نI )+ كانو- حاضرين فامتنعو- من -لوالية عل=Kا عند حصو* 7غبتKا.

-لـماFG 7: يشترw في كل من -لولي +-لوك=ل )8 ال تقل سنه عن -لعشرين. +)8 يكو8 من )بناء -لكن=سة عاقالً حسن -ألخال{.

-لـماFG 8: يصحّ للقس=س )8 يكو8 +ك=الً عن -بنتهI +ال يصحّ )8 يكو8 شاBد-ً لKا.

-لـما4O :9 FG- +قعت -لخطبة بعد -لسن -لشرع=ة لكل من -لطرف=نI +لم يع=ّن dمن إلجر-ء -لعقدI +جب Oجر-Ç@ بعد سنة من تا7يخ -لخطبة
عن ناتج  بع=د   hغ=ا  +(  IَينG  +(  Öكعر  FرBاÜ حجة   áناB كانت   -4O Oالّ   Iفسنت=ن  Iبلدين في  كانا   -4O+  Iحد-+ بلد  في  -لخط=با8  كا8   8O

ضر+IF7 فتقد7ّ -لمحكمة -لكنس=ة مدF مناسبة بحسب -ألحو-*.

-لـماFG 10: ال تخو* -لخطبة )حد -لخط=ب=ن حق -الGعاء بإكر-@ -آلخر على -لز+-_ +Oنما تخوّله -لمطالبة بتحديد موعد -لز+-_ +تنف=ذ@I +عند
wشر من  يكن  لم   8O+  IماKب=ن عل=ه  -لمتفق  -لتضم=ن   wشر +تنف=ذ  -لخطبة  +بKد-يا  -لعربو8   FGبإعا -الGعاء  -آلخر  تخو*  منه  -ستنكافه 

فبالعطل +-لضر7 تقدB7ّما -لمحكمة -لكنس=ة.

-لفصل -لثالث ـ في مو-نع -لخطبة +-لز+-_
-لـماFG 11: يشترw لصحة -لعقد:

Hلمستديمة +-لنقص -لطب=عي -لذ- kاBلسا7ية +-لعا- Ö-من -ألمر للعقد +4لك )8 يكو8 سل=ماً  1 ـ )8 يكو8 كل من -لمر)F +-لرجل )Bالً 
يمنع تمكن )حدBما من -آلخر +4لك بموجب تقرير wبي.

2 ـ )8 ال يكو8 )حد -لز+ج=ن مخطوباً بآخر )+ مرتبطاً بعقد d+-_ سابق.

3 ـ )8 تكو8 -لمر)F قد )كملت عدتKا8O+ I كانت حامالً فعدتKا +ضع حملKاI +مدF -لعدF للمر)B Fي )7بعو8 يوماً.
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4 ـ مضي )7بع=ن يوماً على -لز+_ -لذH توف=ت d+جته -بتد-ءً من +فاتKا.

5 ـ )8 ال يكو8 -لز+جا8 من H+4 -لقر-باk -لتال=ة:
) ــ -آلباء +d+جاتKمI +-ألمKاd(+ k+-جKن8O+ I علو-.
h ـ -ألبناء +d+جاتKمI +-لبناd(+ k+-جKن8O+ I علو-.

_ ـ )فر-G -لد7جة -لثان=ة مطلقاً: +Bم -إلخوF +-ألخو-Ik +يضاO çل=Kم )+الG -إلخوF +)+الG -ألخو-8O+ k سفلو-.
G ـ )صحاh -لد7جة -لثالثة مطلقاIً +منKم -ألعما% +d+جاتKمI +-ألخو-* +d+جاتKم +-لعماd(+ k+-جKن +-لخاالd(+ k+-جKن.

Bـ ـ +يعتبر بحكم -لقر-بة -لمانعة للز+-_ قر-بة -لعماG -لثابتة.

-لفصل -لر-بع ـ في فسخ -لخطبة
-لـماFG 12: تفسخ -لخطبة -لرسم=ة عند -لطلب في -لحاالk -آلت=ة:
1 ـ 4O- +جد في )حد -لمتعاقدين عاBة لم يكن قد -wّلع عل=Kا -آلخر.

2 ـ 4O- نشأk خصومة شديدF تعذdO k7ّ-لتKا.
3 ـ 4O- -تفق -لخط=با8 على -لفسخ.
4 ـ 4O- -نتسب )حدBما Oلى -لترBب.

5 ـ 4O- حدè تأخ=ر في عقد -إلكل=ل -لذH حلّ موعد@ -لمتفق عل=ه بد+8 سبب شرعي.
6 ـ 4O- -7تكب )حدBما جرماً معاقباً عل=ه بالقانو8 +حكم عل=ه بسببه مدF ال تقل عن -لسنت=ن.

7 ـ 4O- تشوّ@ تشوBّاً ثابتاً.
.Fال تقل عن -لسنة -لو-حد Fنقطعت )خبا7@ لمد-+ hّ4- تغرO 8 ـ

-لـماFG 13: يحق لكل من -لخط=ب=ن )8 يفسخ -لخطبة غ=ر -لرسم=ة.

-لفصل -لخامس ـ في -ألحكا% -لمترتبة على فسخ -لخطبة
:14 FGلـما-

يرG -لعربو8 +كافة -لKد-يا Oلى -لخط=بI بعد -لطلب في -لحاالk -آلت=ة:
1 ـ 4O- حصل -لفسخ بالتر-ضي.

2 ـ 4O- -متنعت -لخط=بة )+ +ل=Kا من -النتظا7 بعد -لمدF -لمضر+بة في -لـماFG -لتاسعة.
.F3 ـ -لوفا

4 ـ حد+è عاBة في )حد -لز+ج=ن تمنع من Oتما% عقد -لز+-_.
5 ـ 4O- لم تكن -لخطبة 7سم=ةI +لم يتمّ عقد -لز+-_.

6 ـ 4O- كانت Bناá )سباh مانعة من -لخطبةI +كاw 8الب -لفسخ ال يعلم بوجوBGا عند تقديم -لعربو8 +-لKد-يا.

-لـماFG 15: ترG -لKد-يا +يرG -لعربو8 +حد@ ضعف=ن في -لحاالk -آلت=ة:
1 ـ 4O- كا8 -لر-غب في -لفسخ Bي -لخط=بةI )+ +ل=Kا +كا8 كل منKما )+ )حدBما عالماً باألسباh -لمانعة في -لرجل عند -لخطبة.

2 ـ 4O -متنعت -لخط=بة )+ +ل=Kا من Oجر-ء -لعقد في مدته -لمع=نة في -لـماFG -لتاسعة.
3 ـ 4O- كانت -لخط=بة Bي wالبة -لفسخ بحجة -لرBبنة +لم تترBبI +في Bذ@ -لحالة يرG ما )نفق عل=Kا حتى dمن -لفسخ.

-لـماFG 16: ال تعاG -لKد-يا +-لعربو8 في -لحاالk -آلت=ة:
1 ـ 4O- كا8 -لخط=ب Bو wالب -لفسخI +كا8 يعلم عند -لخطبة بالسبب -لمانع في -لخط=بة قبل تقديم -لKد-يا +-لعربو8 +7ضي بذلك.

2 ـ 4O- -متنع -لخط=ب من Oتما% عقد -لز+-_ في -لمدF -لمع=نة في -لـماFG -لتاسعة.
Iلمحكمة- تقرB7ا  -لتي   kلتضم=نا-+ )مثالKا  بنسبة   F7لبكا- بد*  تأGية  لزمه  -لز+-_  عقد  من  -ستنكف  ثم  بخط=بته  -لخط=ب  غر7   -4O ـ   3

+فقد-8 -لعربو8.

-لـماFG 17: تسقط -لمد-عاF بجم=ع -لحقو{ -لناشئة عن فسخ -لخطبة بمضي سنة من تا7يخ -لفسخ.
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-لفصل -لساuG ـ في عقد -لز+-_
-لـماFG 18: ال يصحّ عقد -لز+-_ ما لم يقم به -لكاBن -لمجاd لKذ- -لغرÖ من مطر-8 -ألبرش=ة )+ نائبه في )ثناء غ=اh -أل+* بعد )8 يتحقق

من -لرضا -لتا% +)Bل=ة -لز+ج=ن +بق=ة -لشر+w -لمنصوV عل=Kا في Bذ@ -ألحكا%.

-لـماFG 19: تمنح 7خصة من مطر-8 -ألبرش=ة )+ نائبه في غ=ابه بناء على -ستئذ-8 كاBن wالبي -لز+-_I +-لكاBن -لمذكو7 مسؤ+* عن
كل مخالفة تظKر في wلب -إل84 في -إلكل=ل.

-لقربا8 +تنا+*   ç-عتر- من   FGلمعتا- -لكنس=ة  -لفر-ئض  يؤGيا   8( بعد  -لعر+سا8  يحضرBا   Iعلن=ة بحفلة  -لز+-_  عقد   Hيجر  :20  FGلـما-
-لمقدIu ف=باá7 -لكاBن لKما -لخاتم=ن +-إلكل=ل=ن بحضو7 شاBدين على -ألقل باإلضافة Oلى -إلشب=ن=ن +لئن كا8 -لعر+سا8 )+ )حدBما

)7مل.

-لـماFG 21: ال يكفي Oقر-7 -لز+ج=ن +حد@ إلثباk -لز+-_I بل يثبت 4لك بصك ينظمه -لكاBن -لذH يبا7كه.

-لـماFG 22: يشترw )8 يكو8 -لز+جا8 )+ )حدBما سريان=اً )7ثو4كس=اً.

-لـما4O :23 FG- كاw 8الب -لز+-_ من )برش=ة )خرî )+ بالG غريبةI فعل=ه )8 يقد% شKاFG من مرجعه -لر+حي4O+ I- كا8 )حد wالبي -لز+-_
غ=ر سرياني )7ثو4كسيI يترتّب عل=ه:

1 ـ )8 يقدّ% شKاFG من 7ئاسته -لر+ح=ة بعد% -7تباwه بخطبة )+ 4O+ I_-+d- -ستنكف فل=قد% شKوG-ً عد+الً.
-ألصو* بحسب  +)حكامKا  فر-ئضKا  لجم=ع   ïبالخضو متعKد-ً  -أل7ثو4كس=ة  -لسريان=ة  -لكن=سة  Oلى  -النضما%  في  خط=اً  wلباً  يقد%   8( ـ   2

-لمقرG F7ين=اً +مدن=اً +)8 يتمّ قبوله في -لكن=سة.

.îلقصو- F7+الّ بإ84 من مطر-8 -ألبرش=ة +للضرO %إلكل=ل في )يا% -لص=ا- d24: ال يجو FGلـما-

-لـماFG 25: ال يجوd -لطعن في عقد -لز+-_ )+ فسخه Oالّ لألسباh -لمب=ّنة في باh فسخ عقد -لز+-_.

-لـما4O :26 FG- -نضم Oلى -لكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة )حد -لز+ج=ن -لتابع=ن غ=رBا من -لمذ-Bب -لمس=ح=ة G+8 -آلخرI يبقى )مر
-لنظر في كل خالd ç+جي ب=نKما عائد-ً Oلى محكمة -لطائفة -لتي عقدd k+-جKماI )ما 4O- -نضم Oل=Kا -لز+جا8 كالBما +مضت سنة على

4لك ف=خضعا8 ألحكا% محكمتKا مع مر-عاF -لقو-ن=ن -لمحل=ة.

-لـما4O :27 FG- -نتقل )حد -لز+ج=ن من -لكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة Oلى Gين )+ مذBب ñخر فال يسرH حكم Bذ- -النتقا* على -لز+_
-آلخرI +يبقى خاضعاً ف=ما يتعلّق بعقد -لز+-_ +موجباته +ما يتفرïّ عنه الختصاV محاكم -لسلطة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة.

-لفصل -لسابع ـ في بطال8 -لز+-_
-لـماFG 28: يكو8 -لز+-_ باwالً من تلقاء نفسه في -لحاالk -آلت=ة:

1 ـ 4O- كا8 )حد -لز+ج=ن مرتبطاً بعقد d+-_ سابق.
2 ـ 4O- كا8 )حد -لز+ج=ن مترBّباً قبل -لعقد +لم يستحصل على -إل84 في -لز+-_ من -لبطريرك=ة.

3 ـ G- -4Oّعى )حد -لز+ج=ن -لمس=ح=ة فظKر )نه ل=س كذلكI +عند 4لك يعرÖ عل=ه +يمKل مدF معقولة تضربKا -لمحكمة -لر+ح=ة فإ4-
-متنع عن -لدخو* Oلى -لمس=ح=ةI بطل -لز+-_.

4 ـ 4O- كا8 في )حد -لز+ج=ن نقص wب=عي يمنع من -لز+-_ +Bو في -لمر)F -نسد-G -لقبل +-متناï -لح=ض )+ علة -لرحم4O I- لم يتمكن
-لرجل من -لجما4O+ Iï- تعذw 7ّب=اً dO-لة -لمانع بعد -نتظا7@ سنة كاملة. +في -لرجل -لعن=نة +-لقطع +-إلخصاء4O I- -نتظرk -لمر)F سنة كاملة

+لم يعد -لرجل Oلى حالته -لطب=ع=ة +4لك بشKاw( FGباء -ختصاص==ن.
5 ـ 4O- تب=ّن خد-ï في )ساu عقد -لز+-_.

-لـماFG 29: من يخطف فتاF سريان=ة )7ثو4كس=ة 7-شدF بالقوF بقصد -لز+-_ منKا يحظّر على )ية سلطة 7+ح=ة من )ية wائفة كانت )8
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تعقد d+-جه عل=Kا4O+ I- جرî -لعقد يعتبر باwالIً +يخضع في -لمحاكمة لسلطة -لكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة. )ما 4O- كانت -لفتاF غ=ر
Iلترخ=ص- Bذ-  بد+8  d+-جKا  عقد   -4O+  IاK=ل+ من  خطي  بترخ=ص  Oالّ  d+-جKا  عقد  يصحّ  +ال  برضاBا  يعتد  فال   Iل=ةBأل- +عديمة   F7-شد

فللمحكمة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة OبطالهI +في Bات=ن -لحالت=ن تنتزï -لفتاF من خاwفKا +تسلّم Oلى +ل=Kا. 

سرياني كاBن   Gبوجو )7ثو4كسي  سرياني  غ=ر  كاBن  بو-سطة  )7ثو4كس==ن  سريان==ن  ب=ن   _-+d  +( خطبة   kعقد  -4O  :30  FGلـما-
)7ثو4كسي في -لمنطقةI يعتبر -لعقد باwالً ال مفعو* له -لبتةI +يطبّق على 4لك -لقانو8 -لعا%.

ألحكا% -لكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة ف=عتبر باwالIً +يؤخذ عقد -لخطبة )+ -لز+-_ لسريان==ن )7ثو4كس==ن +فقاً  -لـما4O :31 FG- لم يتمّ 
بع=ن -العتبا7 -التفاقاk -لمجمع=ة مع -لكنائس -لشق=قة.

Fا )+ بقوB+لتابع=ة -ألجنب=ة -لتي -تخذ- Fا سو-ء بقوK=لO 8يعقد@ -لمنتمو _-+d لكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة بعقد- ç32: ال تعتر FGلـما-
-لشر-ئع -لمدن=ة.

-لفصل -لثامن ـ في )حكا% -لز+-_
-لمحكمة  ïقتنا-+ -الضطر-7  عند  Oالّ   îنأ  8O+ كا8  محل   H( Oلى  مر-فقته  +عل=Kا   Iلعقد- بعد  d+جKا  بمطا+عة  ملزمة  -لز+جة   :33  FGلـما-

-لكنس=ة بأعذ-B7ا.

+-لضعف  Öلمر- عند  -لخدمة  +كذلك   Iلسكن-+  Fلكسو-+ -لطعا%   Öلغر -لقاصرين   @Gال+(+ d+جته  على  باإلنفا{  -لز+_  يلتز%   :34  FGلـما-
بحسب حالته -لمال=ة.

-لـما4O :35 FG- كانت حالة -لز+_ ضع=فة مال=اIً +كا8 يمكن سكنا@ مع d+جته بحسب عرç -لبلدF في G-7 +-حدF مع ع=ا* )خرî من Gينه
معر+فة بحسن -ألخال{I فال يلز% بإسكاd 8+جته في G-7 مستقلةI +لكن يشترw على كل حا* )8 يكو8 لKما غرفة خاصة بKما.

çلعر- بحسب  بتأث=ثKا  يقو%   8( -لز+_  +على   FGلمعتا- للسكنى  -لالdمة  -لمر-فق  على  -لمحتوية  -لد-7  شرع=ة   ً-7-G تعتبر   :36  FGلـما-
-لمحلي.

-لـماFG 37: لكل من -لز+ج=ن )8 يستقل بثر+ته -لخاصة +يتصرçّ بKاO Iالّ 4O -تفقا على غ=ر 4لك عند عقد -لز+-_ )+ بعقد مستقلI على )8
ال يتعاÖ7 مع -لنظا% -لكنسي -لعا% +Oالّ عدّ باwالً.

-لـماFG 38: ال يجوd ألحد -لز+ج=ن بعد عقد -لز+-_ )8 ينفرG في تبديل ما تمّ ب=نKما من -تفا{.

-لـماFG 39: كل ما تملكه -لز+جة بجKوBGا -لخاصة خال -ألعما* -لب=ت=ة فKو لKا.

-لفصل -لتاسع ـ في -لمKر +-لصد-{ +-لعربو8 +-لجKاd +-لبائنة
F(يصبح ملك -لمر+ Ih-ما عد- -لطعا% +-لشر Iو كل ما يقدمه -لخط=ب لخط=بته ب=ن -لخطبة +-لعقدB+ و -لصد-{ نفسهB رK40: -لم FGلـما-
بعد -لعقد -لكنسي. +-لعربوB 8و -لخاتم +ما يقدمه -لخط=ب لخط=بته بسبب -لخطبةI +قبولKا Oيا@ Gل=ل على 7ضاBا بالعقدI +-لجKاB dو
ما تجKّز به -لعر+u من قبل )BلKا من ث=اh +حلي +)+-ني ب=ت=ة تأتي بKا d 7-G+جKاI +ما يقد% لKا من ما* )ب=Kا )+ )حد )+ل=ائKا يبقى ملكاً

.çلتصر-+ FG-7مقدمه حر -إل áمن ما* مملو IاKج-+d ا في سب=لKقربائ( +( IF(ي كل ما يتّفق على تقديمه للز+_ من -لمرB ا. +-لبائنةKل

بالتصرç بKاI +)ما )8 تعطى بموجب -لـماFG 41: -لبائنة نوعاO I8ما )8 تعط=Kا -لز+جة )+ )BلKا للز+_ بد+8 +7قة -تفا{I ف=كو8 -لز+_ حر-ً 
-تفا{ مخطوw فال ينفقKا -لز+_ Oال باتفا{ d+جته في سب=ل مصلحة -لعائلة.

-لـماFG 42: تدفع -لبائنة نقد-ً Gفعاً لمشاكل يمكن حد+ثKا.

-لـماFG 43: ل=س -لمKر بشرw لعقد -لز+-_ +قلته مستحسنة.
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-لـماFG 44: يثبت -لمKر )+ -لجKاd -لعلني بشKاFG شاBدين مس=ح==ن عاGل=ن.

-لـماFG 45: يثبت -لمKر )+ -لجKاd -لسرّيا8 بشKاFG ثالثة شKوG مس=ح==نI كما يثبت بكافة -لوثائق -لتحريريةI عرف=ة كانت )% 7سم=ة.

فال )ُجِّل  فإ4-  تأج=له.   +( بتعج=له   wشر  áناB يكن  لم  ما   IFمباشر -لعقد  +بعد  -إلكل=ل  قبل  -لمعجّل  مKرBا   F(لمر- تستحق   :46  FGلـما-
تستحقه -لز+جة Oال عند -نتفاء -لز+ج=ة +يكوG 8َيناً في 4مة -لز+_.

-لـما4O :47 FG- -ختلف -لز+جا8 في ملك=ة متاï -لب=ت ف=ما يختص عرفاً بأحدBما حُقَّ لهI ما لم يقم -آلخر -لب=ّنة على عكس 4لك.

-لفصل -لعاشر ـ في -لKجر )+ -لفر-{
-لـماFG 48: يحكم بالKجر )+ -لفر-{ في -لحاالk -آلت=ة:

1 ـ 4O- تحقق للمحكمة تعمّد )حد -لز+ج=ن -إلضر-7 باآلخر )+ -المتناï عنه لمدF سنة +-حدF +لم يكن باإلمكاO 8قناعه بالرجوï عن 4لك بعد
على خصامه +-متناعه عن Oعطاء حقو{ قرينه -لشرع=ة wو-* -لمدF -لمذكوF7 ما لم يكن )8 ينKا@ -لرئ=س -لديني لمر-k عديدIF +)صرّ 

-المتناï بسبب -لمرÖ )+ بعذ7 مشر+ï كالصو% -لمقر7 كنس=اً.

2 ـ )ما 4O- كا8 -إلضر-7 +-ستعما* -لعنف +-المتناï قد حدè عند تقديم -لطلبI ف=نذ7 مدF سنة +-حدF على -ألقل +4لك قصد -ال7عو-ء فإ4-
لم يرعوِ للمحكمة )8 تحكم في فسخ -لز+-_.

3 ـ 4O- -تفق )حد -لز+ج=ن على -إلضر-7 بح=اF -آلخرI )+ سكت عن )مر يضرّ بح=اته مع علمه بهI كأ8 يتّفق مع غ=ر@ على قتله بأية +س=لة
كانت.

4 ـ 4O- كا8 -لز+_ يعرd Öّ+جته للفساG سو-ء إلفساG عرضKا )+ GينKا.

5 ـ 4O- حكمت -لمحكمة -لكنس=ة على -لز+جة بأ8 تتبع 7جلKا Oلى محل Oقامته +7فضت 4لك )+ حكمت عل=Kا بالعوO FGلى -لب=ت -لز+جي
+ع=ّنت لKا مKلة للعوFG +لم تعد +لم تقدّ% عذ7-ً شرع=اً.

6 ـ 4O- توwّ7 -لز+_ في Oت=اd 8+جته خالفاً للطب=عة.

F7لكنسي. +في كل -ألحو-* -لمذكو- ïرية +فقاً للشرKا7ئة قw hألسبا 7 ـ +للمحكمة -لكنس=ة )8 تحكم بالKجر عندما تجد 4لك ضر+7ياً 
)عال@ تقر7ّ -لمحكمة مدF -لKجر +مقد-7 -لنفقة -لتي تجب ألحد -لز+ج=ن على -آلخر بنسبة حالKما كما تقر7 مص=ر ترب=ة -أل+الG +-إلنفا{

+-لمحافظة عل=Kم.

-لفصل -لحاHG عشر ـ في )حكا% -لKجر
Fو-* مدw اKج+d Fلب معاشرw اKا +ال يحق لKا سقطت نفقتKجر بسبب تعديKا بالK=ي -لمعتدية +حكم علB 4- كانت -لز+جةO :49 FGلـما-

-لفر-{.

-لـما4O :50 FG- ثبت لدî -لمحكمة -لكنس=ة نشوd -لز+جة +عد% -7عو-ئKا يمكنKا )8 تحكم عل=Kا بنفقة شKرية لز+جKا تقدB7ا -لمحكمة.

-لـماFG 51: تجب نفقة -لز+جة على d+جKا -لمعتدIH +ل=س له )8 يطلب مساكنتKا كما ال يحق له معاشرتKا wو-* مدF -لحكم بالKجر.

-لـماFG 52: تكو8 -لنفقة متناسبة +-لوضع -لمالي للمحكو% عل=هO+ Iعسا7@ ال يعف=ه منKا.

+( Öا. +ال تسقط -لنفقة بسبب -لمرKتKمن ج hا ألسباKج+d ا عنKلمحكمة -لكنس=ة تفريق- k4- )قرO 53: تسقط نفقة -لز+جة FGلـما-
-المتناï بسبب عذ7 مشر+ï كالص=ا% +ما )شبه 4لك.
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-لفصل -لثاني عشر ـ في فسخ -لز+-_ )+ -لطال{
-لـماFG 54: يتم فسخ عقد -لز+-_ )+ -لطال{ بناء على -ألسباh -آلت=ة بعد wلب )حد -لز+ج=ن:

1 ـ 4O- كانت -لز+جة قد -نتحلت صفة -لبكاKÜ+ F7رk بعد -لدخو* بKا )نKا ث=ّب بشKاw FGب=ة مصدّقة 7سم=اً تقدّ% في -ألسبوï -أل+* من
-لدخو*.

2 ـ d -4Oنت -لز+جة متعمدF غ=ر مغصوبة +كذلك d -4Oنى -لز+_.
3 ـ 4O- تعوkGّ -لز+جة -لسكر +-للKو مع 7جا* غرباء بد+8 علم d+جKا +لم ترتدï 7غم 7OشاG كاBن كن=ستKا )كثر من ثالè مر-Ik +عندئذ
يحكم بالKجر ب=ن -لز+ج=ن سنة كاملةI فإ8 -ستمرk على خطتKا خال* مدF -لKجر +لم ترتدIï حكمت -لمحكمة -لكنس=ة بفسخ -لز+-_.

4 ـ 4O- )تلفت -لز+جة ï7d -لرجل عمد-ً يفسخ -لز+-_.
5 ـ خر+_ )حد -لز+ج=ن عن -لدين -لمس=حي +-شتKا7 )مر@ بذلك +في Bذ@ -لحالة يمKل -لخا7_ مدF معقولة تفرضKا -لمحكمة -لكنس=ة

لغرÖ 7جوعهI فإ4- -نقطع -ألمل من عوGتهI فلقرينه wلب -لطال{.
Ö4- )ص=ب بمرO+ Iباء -الختصاص==نwأل- FGاK4لك بش+ Fألسر- G-ما جنوناً مطبقاً غ=ر قابل -لشفاء +يشكّل خطر-ً على )فرB4- جنّ )حدO 6 ـ

معدٍ خط=ر يضر باألخرين +ال يمكن شفاÇ@ يفسخ -لز+-_.
7 ـ في حا* -لخالç -لمستحكم +-لمستفحل +عند -ستحالة -لتفاBم +بعد مر+7 ثالè سنو-k على -ألقل على -لKجر )+ -النفصا* يفسخ

-لز+-_.

.*Gما -لمتباB7ضا G55: ال يصحّ -لطال{ )+ فسخ -لز+-_ ب=ن -لز+ج=ن لمجر FGلـما-

-لـماFG 56: يثبت -لزنى في -ألحو-* -آلت=ة:
1 ـ بشKاFG شاBدين مس=ح==ن على -ألقلI يكونا8 عاقل=ن بالغ=ن من H+4 -لسمعة -لحسنةI على )8 ال يكونا من -لكKنة.

2 ـ 4O- حبلت -لز+جة +كاd 8+جKا غائباIً )+ كا8 حاضر-ً +كا8 من -لمتعذ7 عل=ه معاشرتKا معاشرF -ألd+-_ لعلة ثابتة.
3 ـ 4O- -شتKر )مر )حدBما بالزنى )+ -لترO GGلى محالk معر+فة بالدعاF7 )+ مشتبه بKا +ما )شبه 4لك.
4 ـ 4O- ثبتت تKمة -لزنى على )حدBما في Oحدî -لمحاكم -لجز-ئ=ة +-كتسب -لحكم -لد7جة -لقطع=ة.

-لفصل -لثالث عشر ـ في )حكا% فسخ -لز+-_ )+ -لطال{
-لـماFG 57: يجب )8 يقتر8 كل حكم wال{ )+ فسخ d+-_ )+ بطال8 صا7G عن -لمحكمة -لكنس=ةI بمصاGقة قد-سة -لبطريرá بعد -كتسابه

-لد7جة -لقطع=ة.

-ألبرش=ة +لمطر-8  -لدين  عن  -لمر+{   +(  Iلزنى- بسبب  للمطلَّق  Oالّ   Iîخر(  Fمر -لفسخ  بعد  -لز+-_  +-لرجل   F(لمر- من  لكل   :58 FGلـما-
.ïمعالجة -ألمر عند -لتوبة +-لرجو

Fلح=ا- FGعاO خر +تتمñ 8 لم يحل مانع شرعيO يتّحد- ثان=ة+ -Gما )8 يعوKل I_-+ما حكم بفسخ -لزK59: -لز+جا8 -للذ-8 فصل ب=ن FGلـما-
-لز+ج=ة Oل=Kما بقر-7 من -لمحكمة -لكنس=ة +بصالF خاصة +يجرH بعد 4لك -لتسج=ل -لكنسي +-لمدني.

قد-سة +مصاGقة  بحقKما  -لقطع=ة  -لد7جة  -لحكم   hكتسا- بعد  Oالّ  ثان=ة  -لز+-_  d+-جKما   yلمفسو- -لز+ج=ن  ألحد   dيجو ال   :60  FGلـما-
-لبطريرá عل=ه.

-لـماFG 61: تستحق -لز+جة -لتعويض +-لجKاd بعد -لفسخ Oالّ في -لحاالk -آلت=ة:
1ـ 4O- كانت عالمة قبل -لعقد بعن=نة d+جKا )+ قطعه )+ Oخصائه +كانت Bي wالبة -لفسخ.
2 ـ 4O- كا8 -لفسخ بسبب -نسد-G -لقبل +علة -لرحم +لم يكن -لز+_ عالماً بKا قبل -لعقد.

3 ـ 4O- فسخ -لز+-_ بسبب من -لز+جة.
4 ـ 4O- حدè فك 7باw -لز+-_ بسبب -لز+جة +للز+ج=ن )+الIG فالبائنة تعوG لKم4O+ I- كانو- قاصرين يستثمرBا +-لدBم.

5 ـ 4O- كا8 -لز+_ عالماً بحالة -لز+جة قبل -لعقد من -نسد-G -لقبل )+ علة -لرحم يضاعف تعويضKا 4O- كاB 8و wالب -لفسخ.
6 ـ لكل من -لز+ج=ن حق -لمطالبة بالتعويض عن كل -ألضر-7 -لتي لحقت بأحدBما بسبب -لمر+{ )+ -لتعدH من جر-ء فسخ -لز+-_ )+

-لتفريق.
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-لفصل -لر-بع عشر ـ في -لحـضانة
-لـماFG 62: مدF -لحضانة تسع سنو-k للصبي +Oحدî عشرF سنة للبنت +في حالة -لضر+F7 يمكن dياFG مدF -لحضانة سنت=ن كاملت=ن.

-لـماFG 63: عند -نحال* -لر+-بط -لز+ج=ة يرجّح غ=ر -لمسبب من -لز+ج=ن بترب=ة -أل+الO Gالّ 4O- -7تبط بز+-_ ثا8ٍ.

-لـماFG 64: -أل% Bي -لحاضنة +تسقط عنKا -لحضانة في -لحاالk -لتال=ة:
1 ـ 4O- كانت متعدية +wلّقت.

2 ـ 4O- توفي -لز+_ +كانت Bي في -ألصل غ=ر سريان=ة )7ثو4كس=ة.
3 ـ 4O- -7تبطت -أل% بز+-_ ñخر.

4 ـ 4O- لم تحسن في Oعطاء -لمحضو8 حقه من -لحضانة.
5 ـ 4O- )قدمت على تعل=م -لطفل -لمحضو8 تعال=م مغايرF إليماw+ 8قوu -لكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة.

-لـما4O :65 FG- سقطت حضانة -أل% -نتقلت Oلى -أل8O h لم يكن متعدياً )+ سيء -لسلوá عند -ألنفصا* .

.hما كانت -لرضاعة لأل% +-لنفقة على -ألK=4- كانت -لفرقة )+ -لفسخ قد +قعا بسبب -لز+ج=ن كلO :66 FGلـما-

-لـماFG 67: عند عد% +جوG -ألh )+ -أل% يقو% -أل+ل=اء مقامKما.

-لـماFG 68: -ألمو7 -لتي تمنع سالمة )حد -لو-لدين من -لحضانةI كالجنو8 +-لخش=ة على سالمة -لولد )+ Gينه )+ Gñ-به تقدB7ا -لمحكمة
-لكنس=ة +تن=ط -لحضانة +-لترب=ة بمن تعKد ف=ه حسن -لس=رF +-ألمانة. +يحق لكل من -لز+ج=ن Ç7ية )+الG@ -لموجوGين لدî -لز+_ -آلخر

G+7ياً. +عند -ختالç -لز+ج=ن حو* Ç7ية )+الBGما تع=ّن -لمحكمة مكا8 -لرÇية +موعدBا +مدتKا بحسب -لحا*.

-لفصل -لخامس عشر ـ في صحة -لنسـب
-لـماFG 69: يثبت نسب -لولد 4O- عاú ثالثة )يا% بعد -لوالIFG +ال يطعن بعد% -نتسابه Oلى )ب=ه Oالّ 4O- ثبت عد% -تصا* -لز+_ بز+جته سنة

شمس=ة كاملة سابقة للوال4O +( FG- +لد بعد Gخو* -لز+_ بز+جته ألقل من ستة )شKر ما لم يعترç به -لز+_.

-لـماFG 70: يثبت -لنسب 4O- )قرّ -لبالغ -لعاقل بنسب لحقهI ما لم يكذّبه -لحس )+ -لب=نة كمن يقو* "B 8Oذ- +لدO "Hال )8 يكونا متقا7ب=ن
في -لعمر +)8 يكو8 للمقر له نسب ñخر معر+ç محقق. )+ يق=م +7ثة -لمقر له -لب=ّنة على Oبطا* -إلقر-7.

غ=ر dيجة  من  له   ً-Gمولو كا8  فإ8  شرعاً   kإلثبا- لزمه  ـ  له  مكذب=ن  -لب=ّنة   +( -لحس  يكن  +لم  ما  شخص   Fبأبو +لد  -Gّعى   -4O  :71 FGلـما-
شرع=ةI فحاله مع )ب=ه ++7ثته من جKة -إلعالة +-لترب=ة على ما تر-@ -لمحكمة -لكنس=ة8O+ I كا8 من dيجة شرع=ة فحكمه كأقر-نه.

-لـماFG 72: تثبت -لبنوF بإبر-d صك -لوالFG -لمسجل في G-ئرF -ألحو-* -لشخص=ة +-لمدن=ة في -لمحل -لذH تمّت -لوالFG ف=هI +عند عد%
+-لطب=ة -لعلم=ة  -لوسائل   Gعتما- +يمكن   IFGلوال- تلك  ف=Kا  حدثت  -لتي  -لمحلة  في  -العتبا7   ++4 يوقّعKا   FGاKش Oلى  يستند   @Gجو+

-لمعاصرIF +يصدّقKا -لكاBن -لمحلي ثم -لمطر-8.

-لفصل -لساuG عشر ـ في -لتبني
Iألقل- على  -لمتبنى  من  )كبر  سنة   Fعشر ثماني  يكو8   8( يجب   Iال  %( )قا7به  من  )كا8  سو-ء  +لد-ً  يتبنّى   8( 7جل   G-7(  -4O  :73 FGلـما-
+بمو-فقته )+ مو-فقة )+ل=ائه 4O- كا8 تحت +الية )+ +صايةI ثم يرفع -لمتبني -ستدعاء Oلى -لرئاسة -لكنس=ة ف=ه يب=ّن سبب -لتبنيI ثم

تصد7 -لمحكمة -لكنس=ة حكماً بذلك.

Iا بالوضعKف=كو8 -بن F(لذلك -لولد قر-بة +ضع=ة مع تلك -لمر k7ا ـ صاBلولد F7ضاعاً تاماً عن قصد كو-لدO ً-لد+ F(4- )7ضعت -مرO :74 FGلـما-
+يجب عل=Kا Oعالته Oلى )8 يبلغ 7شد@ 4O- )مكنKا 4لك +Oالّ فتدبر )مر@ -لمحكمة -لكنس=ة.
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-لـما4O :75 FG- تبنّى 7جل +لد-ً مجKو* -لنسب +7بّا@ ترب=ة كاملة كو-لد wب=عي لولد@ صاk7 لذلك -لولد قر-بة +ضع=ة مع 4لك -لرجلI ف=كو8
-بنه بالوضعI +يلزمه معاملته في -إلعالة +-لرعاية بحسب ما يمكنه +wبقاً لما قر7@ )ما% -لرئاسة -لكنس=ة عند تبن=هI كما )8 -لولد يلتز%

بالطاعة للرجل نظ=ر -أل+الG -لطب=ع==ن لو-لديKم.

-لفصل -لسابع عشر ـ في -لنفقة على )بناء -لجنس
-لـماFG 76: )بناء -لجنس -لذين تحق لKم -لنفقة Bم -أل+الG +)+الBGم +-آلباء ++-لد+Bم -لعاجز+8 -لمعوd+8 -لذين ال يمكنKم -لعمل سو-ء

كا8 بسبب -لصبوF )+ -لش=خوخة )+ بد-عي مرÖ -عتر-Bم.

+-جتماع=اIً +يؤGّبKم بقد7 ما تسمح به -لـماFG 77: لألh سلطا8 على )+الG@ من -لز+-_ )+ من -لتبنيI ف=جب )8 يعولKم +يرب=Kم Gين=اً 
Iم سن -لرشدKم حتى بلوغKفي )مو-ل çّيتصر+ Iً-7م +ص=اً مختاKيق=م ل+ Iم بما ف=ه مصلحة -لعائلةKيستخدم+ Içلقو-ن=ن -لمدن=ة +-لعر-

+ح=نئذ تبطل -لسلطة -ألبوية عنKم.

-4O +( Iلقو-ن=ن -لعامة-+ h-Gم على -لس=ر في ما يخالف -لدين +-آلKB-كرO G-7( -4O +( IFم بالوفاK=عن سلطة )ب G78: يخر_ -أل+ال FGلـما-
تبُني Bو )+ -بنه آلخر4O +( I- تز+ّجت -لبنت.

-لرئاسة بأمر  فل=كن  -ستقرضت   -4O+  I@مر( بد+8  مالKا  من  حاجتKم  تسدّ   8( في  لأل%  مأ8+4   @Gال+( على   hأل- تباخل   -4O  :79  FGلـما-
-لكنس=ة.

عد- ماله (ما  من  يب=عو-   8( فلKم   I@G-جد(+ +-لد-@  +-حتا_  -البن   hغا  -4O+  Iلمحتاج=ن- +)جد-BGم  +-لديKم  بإعالة   Gأل+ال- يلز%   :80 FGلـما-
عند@  Hلذ- -لغريب  )ما  يفي.  -البن   Gعا +متى   Iلكنس=ة- -لرئاسة  بإ84  يستدينو-   8( )يضاً  +لKم   IمK7مق +يسدّ+-  -لمنقولة)  غ=ر  -ألمو-* 

+Gيعة لالبن فبأمر -لمحكمة -لكنس=ة يعط=Kا لو-لديه.

-لفصل -لثامن عشر ـ في -لوالية +-لوصايـة
بو-جب -لق=ا%  عل=ه  متعذ7-ً   +( -لدين  مفا7قاً   +( عل=ه  محجو7-ً  يكن  لم  ما  للو-لد  )+الً  Bي  +wب=ع=اً  شرعاً  -لقاصر  على  -لوالية   :81 FGلـما-

-لواليةI ثم لمن يول=ه -ألh نفسه قبل موته من -لمس=ح==ن.

Iمت غ=ر متز+جة-G أل7شد +بعد@ للعم فالبن -لعم ثم لأل% ما- yحد-ً فالوالية بعد@ للجد -لصح=ح +بعد -لجد لأل( h8 لم يو*ِ -ألO :82 FGلـما-
+بعد% +جوG -لمذكو7ين يولي -لرئ=س -لكنسي +ل=اً من -ألقاh7 -لباق=ن 8O +جد+- +Oالّ فمن غ=رBم.

بحكم )يضاً  -لوصاية  +تثبت  -لكنسي  -لرئ=س  يصدّقه  صكاً  بذلك  +يوقّع  -لقاصرين   @Gال+( على  مختا7-ً  +ص=اً  يق=م   8(  hلأل  :83  FGلـما-
-لمحكمة -لكنس=ةI ++الية Bذ- -لوصي تحجب كل +الية سو-Bا.

-لـما4O :84 FG- تعا7ضت مصلحة -لقاصرين +مصلحة -أل+ل=اء )+ -أل+ص=اء فعلى -لمحكمة -لكنس=ة )8 تق=م +ص=اً عل=Kم -لذH تقر7@.

-لـماFG 85: عند +فاF -أل4O h- +جد ب=ن -لو7ثة غائب )+ قاصر +من Bو في حكم -لقاصر تقو% -لمحكمة -لكنس=ة )+ من تنتدبه بتحرير -لتركة
بموجب ضبط ينظم +فقاً لألصو* +يوقّعه منظمو@ +-لحاضر+8 من H+4 -لعالقة.

-لـما4O :86 FG- غاh شخص +-نقطعت )خبا7@ مدF خمس سنو-k فأكثرI عدk غ=بته منقطعة +ترتّب على -لمحكمة -لكنس=ة بناء على
م على مر-جعة H+4 -لعالقة -تّخا4 جم=ع -لتد-ب=ر للتحق=ق عن ح=اته )+ مماته +)8 تنصّب ق=ِّماً على )مو-له بحسب -ألصو* -لمتعلقة بالقـ=ـِّ

-لقاصر.

-لـماFG 87: ال يرè -لغائب غ=بة منقطعة 4O- )+صي له Oالّ بعد ثبوk ح=اته.

-لـماFG 88: يلتز% -لوصي )+ -لولي )8 يفي للقاصر بالغذ-ء +-للباu +-لمسكن +-لز+-_ 4O- +جب +يجتKد بتعل=مه قو-عد -لدين -لمس=حي
عل=ه  Gتعو محافظة  ماله  على  +يحافظ   Fلح=ا-  kضر+7يا بكل  له  +يقو%  -لضر+7ية   ç7لمعا-+ +-ألخال{   h-Gباآل +يKذّبه  -أل7ثو4كس  للسريا8 
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بالمنفعة. 

-لـماFG 89: ال يجوd للولي )+ -لوصي )8 يب=ع ش=ئاً من ما* -لقاصر لوفاء خر-_ )+ Gَين Oالّ بعد -ستئذ-8 -لرئاسة -لكنس=ة -لتي تعطي 4Oناً
خط=اً في 4لك. +كذلك ال يجوd )8 يفرwّ في شيء من ما* -لقاصر في سفر )+ ب=ع مؤجّل Oال لعلة ÜاBرF +بضماB7 +( 8ن 4O- )مكن. +ال )8

يقرÖ منه ش=ئاً Oالّ G-7( -4O سفر-ً )+ -ضطر Oلى Oيد-عه.

-لـما4O :90 FG- )+فى بKذ@ -لو-جباk -ستمرk +اليته لغايتKا8O+ I )خلّ بKا +ثبت 4لك فللرئ=س -لكنسي )8 يق=م ñخر صالحاً بدالً منه.

له 4لك +لئن )تمّ -لـماFG 91: ال يجوd للقاصر )8 يتصرç في عقد )+ قر-7 ال لنفسه +ال لغ=ر@8O+ I 7غب في -متالá منافع )+ d+-_ فال يتمّ 
-لساGسة عشرF من عمر@ Oالّ بمعرفة -لولي )+ -لوصي +تفويضه -لخطي +مو-فقة -لسلطة -لكنس=ة.

-لـما4O :92 FG- توقف -لولي )+ -لوصي في -لضر+7ياk كالز+-_ مثالIً فللقاصر )8 ير-جع -لسلطة -لكنس=ة4O+ I- كا8 -لتوقف في غ=ر 4لك من
-لضر+7ياk -لموجبة فالرئاسة -لكنس=ة تكلفه بوفائKا.

Iب=ةw FGاKبش +( Iج=ر-8 -لقاصر +عائلته +( ç7معا +( h7قا( FGاKـ تقد7 -لسن بناء على ش FGق=د 7سمي للوال G93: عند عد% +جو FGلـما-
+بكل -ألحو-* فالتقدير -لنKائي يعوO Gلى -لسلطة -لكنس=ة.

-لـماFG 94: متى بلغ -لقاصر -لثامنة عشرF من عمر@ -نتKت مدF -لوصاية عل=ه +صا7 له -لسلطا8 -لذ-تي على نفسه.

Hلفصل -لتاسع عشر ـ في -لوقف -لخ=ر-
+سائر -لكن=سة  على  كالوقف  ينقطع  ال  برّ  لجKة  مالكه  يحسبه  ما   H( -لصدقة  بطريق  يوقف  ما  منافع  Bبة   Hلخ=ر- -لوقف   :95  FGلـما-

-لمؤسساk -لمل=ة -لخ=رية +على -لفقر-ء.

-لـماFG 96: +لئن كانت -ألش=اء -لموقوفة ال توBب +لكنKا ال تسترG )بد-ً. +تمنح فو-ئد ما يوقف بطريق -لصدقة ال بطريق -لشرç )+ -لشكر.

Fفائد +مف=د-ً  منقو*  +غ=ر  منقو*  من   ً-G+محد+ معر+فاً   çلتصر- قابالً  معلق  غ=ر  +منجز-ً  للو-قف  ملكاً   çلموقو- يكو8   8( يجب   :97 FGلـما-
تامة ببقائه +)الّ يكو8 +-قعاً تحت محذ+7 كحجز )+ B7ن )+ Bرباً من Gَين.

-لـماFG 98: يجب )8 يكو8 -لو-قف لدî +قفه بالغاً 7-شد-ً حر-ً مختا7-ً عاقالً +في حالة تخوّله حق -لتصرç في ملكه.

-لـماFG 99: يشترw لصحة -لوقف -قتر-O 8قر-7 -لو-قف +-إلشKاIG +-أل+لى )8 يكتب بذلك كتاh +قف يوثّق بالتسج=ل. +ال يصحّ شرw -لو-قف
)8 يتصرç في -لوقف ما G-% ح=اً 4O ال تبقى له س=اFG على -لوقف.

Fجر(  wشر +لو  كالمه  +يقبل  له   dيجو  IرÜنا  +( كمتو*ٍ  -لوقف  في   çيتصر Bو  )نه  مخصوصاً  شخصاً  يسمي  -لو-قف  كا8   -4O  :100 FGلـما-
مثل Gير )+ كن=سة Oلخ... فالرئ=س محد+FG لذلك -لمتصر4O+ .ç- لم يُسمِّ فالموقوç له يتصرç به 8O كا8 منفرG-ً. +لكن 8O كا8 مشاعاً 

-لكنسي يبقى +ك=الً ل=قو% بتدب=ر@.

-لـما4O :101 FG- ثبت للمحكمة -لكنس=ة فساG تصرç -لمتولّي )+ -لناÜر -لذH يع=ّنه -لو-قفI فللرئ=س -لكنسي عزله +Oقامه غ=ر@.

-لـماFG 102: ال يباï -لوقف +ال يُتصرç ف=ه Oالّ باألنفع.

-لفصل -لعشر+8 ـ في -لوص=ة
I@غ=ر +( è7-+ لىO ï4لك بطريق -لتبر+ Iè-عن -لم=ر -لـماFG 103: -لوص=ة Bي ما يرî -إلنسا8 +جوh توdيعه من ماله بعد +فاته خا7جاً 

+Bي +-جبة شرعاً.
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-لـماFG 104: يجب )8 يكو8 -لموصي عاقالً بالغاً حر-ً مختا7-ً +لذ- فال تصحّ +ص=ة -لقاصر +-لمحجو7 عل=ه.

يعوO Gل=Kم شرع=اً  حقاً  +Oناثاً  -لـماFG 105: ال يجوd للموصي )8 يحر% من 7Oثه -لو7ثة -لشرع==ن -ألh +-أل% +-لز+_ +-لز+جة +-أل+الG 4كو7-ً 
بعد +فاته 8O كانو- )ح=اءO Iالّ بالنسبة -لمب=نة في قانو8 -لوص=ة -لمدني.

Bو wالما  شرعاً  للموصي  +يحق  -لمدني.  -لوص=ة  قانو8  -لشرع==ن  للو7ثة   è7إل- من  -لشرع=ة  -لحصص  توdيع  في  ير-عى   :106 FGلـما-
متمتع باأل+صاç -لمعتبرF )8 يعدّ* )+ يغ=ر -لص=غة كلما شاء 4لك +كل +ص=ة الحقة تبطل -لسابقة.

-لـماFG 107: يشترw في -لموصى له )8 يكو8 ح=اً )+ بحكم -لحي ح=ن +فاF -لموصي.

.Vا ثم تسجّل في -لسجل -لخاK=ا على موقعBيتلو Hا -لرئ=س -لكنسي -لذKيثبّت+ GوK108: ينظم -لموصي -لوص=ة بحضو7 ش FGلـما-

-لفصل -لحاHG +-لعشر+8 ـ في +ص=ة -إلكل=ر+u +م=ر-ثKم +dيKم
سلفه في -لكرسي -ألنطاكي -لمقدIu لذلك متى توفي فكل -لـماFG 109: بما )8 -لبطريرá -ألنطاكي للسريا8 -أل7ثو4كس يرè شرعاً 

متر+كاته Bي للكرسي -ألنطاكيI +ل=س ألحد من )قربائه حق -الGعاء بشيء منKا.

متر+كاته من  +-لبق=ة  )برش=ته  مقر  Oلى   Gتعو +-لكتب  -لمقدسة  +-آلن=ة  -لكنس=ة  فاأللبسة   Iألسقف-  +( -لمطر-8   Fفا+ عند   :110 FGلـما-
نصفKا للبطريرك=ة +نصفKا لمركز -ألبرش=ة -لتي كا8 مرتبطاً بخدمتKا +ل=س ألقا7به حق -الGعاء بإ7ثه.

-لـماFG 111: يجب )8 تم=ز )ش=اء -لمطر-8 )+ -ألسقف من )ش=اء -لكن=سة في )+* 7سامته أل8 له حق -لتصرç في ماله +ل=س كذلك
من بعد +فاته للكرسي -ألسقفي. +-لمنقولة في -ألش=اء -لمختصة بالكن=سة )+ -لتي -كتسبKا من Gخل -ألسقف=ة. فالثابتة تكو8 ملكاً 
-لسريان=ة -لكن=سة  عن  غريباً  مذBباً  -عتناقه   +( عزله   +(  @Gرw حالة  في  )ما  -ألسقفي.  +-لكرسي  -لبطريرك=ة  ب=ن  مناصفة  تقسم 
+( -أل7ثو4كس=ة )+ تناdله عن -لكKنوk ـ فكل ما في حوdته سو-ء G-خل -لكن=سة )+ -ألبرش=ة )+ خا7جKا باسمه )+ باسم مستعاI7 ثابتاً 

منقوالً من )H نوï كاI8 يرجع Oلى -لبطريرك=ة )+ -لكرسي -ألسقفي.

-لـما8O :112 FG كا8 -لر-Bب ممن يع=شو8 في -ألGيا7 ع=شة مشتركة فال +ص=ة له +ال م=ر-è لكن كل ما يخصّه Bو للدير -لذH ترBّب )+
ال شركة ب=نه +ب=ن مجامع -لرBبا8 ـ فله G-7( 8O )8 يوصي بشيء ألBله +لكن بشرw )8 ال يزيد عن  ً-G8 كا8 يع=ش منفرO+ .ف=ه úعا

ثلث ماله. )ما -لثلثا8 -لباق=ا8 +-لكتب +-آلن=ة -لمقدسة فتكو8 للبطريرك=ة.

-لـما8O :113 FG -لكن=سة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ة تملك كافة -لكنائس +-ألGيا7 +-لمعابد +-لمقابر +-لمد-u7 +-لعقاk-7 +-أل+قاç -لعائدF لKا
-لبطريرك=ة  7+G في  ب=ت=ة   èثا(+  kمفر+شا+ كKنوت=ة  +حلل  مقدسة  +ñن=ة   kمطبوعا+ خط=ة  كتب  من  كنائسKا  تحتويKا  ما  جم=ع  مع 
ال يناdعKا ف=ه مناïd على -إلwال{. فإ4- حدè +-نتقل منKا فرG )+ مجموï )فر-G +تبعو- )حد -لمذ-Bب +-ألسقف=اk +-ألGيا7 +سو-Bا ملكاً 
Iكا8 )+ جماعة  ً-Gفر I8من كا -لغريبة عنKا فال يحق لKم -الGعاء بشيء مما 4كرنا@ )عال@ على -إلwال{. +كل Gعوî تقا% من )حد كائناً 

قل=لة )+ كث=رF فKي ملغاF مطلقاً.

-4O ستعماله. +كذلك- îائفة )خرw ألية dفال يجو Vخا Hd 8-لمطر-+ áلسرياني -أل7ثو4كسي +ال س=ما -لبطرير- u+114: لإلكل=ر FGلـما-
حدè +مر{ منKا )حد -لمطا7نة )+ -لبطا7كة تابعاً wائفة )خرî فال يجوd له -ستعماله مطلقاً.

.uو -لمرجع -ألساB ستو7 كن=سة )نطاك=ة -لسريان=ة -أل7ثو4كس=ةG ذ- -لقانو8 يبقىB k115: في كل حاال FGلـما-

Gير ما7 )فر-% -لسرياني 10/9/2003 
)قرّ@ -لمجمع -ألنطاكي -لمقدu في 10/9/2003 

صدّقه قد-سة -لبطريرá ماO 7غناw=وd uكا -أل+* ع=و-V في 10/9/2003
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