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 دستور رسوليّ 

 من األسقف يوحنّا بولس خادم ُخّدام هللا، للذّكرى الخالدة

 إلى اإلخوة الكرام البطاركة ورؤساء األساقفة واألساقفة

 واألبناء األعّزاء الكهنة والّشمامسة

 الكنائس الّشرقيّة وسائر مؤمني

تأييدًا مطلقًا، اآلباء المجتمعون في « أوامرها الطاهرة الثّابتة»أيّد  الَّتيإّن القوانين المقدّسة 

ن أوفدهم الَّذيللميالد، برئاسة المندوبين  787المجمع المسكونّي الّسابع، بجوار كرسي نيقيا، سنة 

مبتهجين بها كمن حاز الغنائم »ولى للمجمع، سلفنا أدريانوس األّول، في القاعدة القانونيّة األ
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المجامع المسكونية »أصدرها اآلباء الّرسل و الَّتي، أعلن المجمع بوجيز العبارة أنّها هي «الكثيرة

 أيًضا، كما جاء في التَّقليد. « آباؤنا القديسون»و« الّستّة المقدَّسة والمجامع المحلّيّة

مستنيرين  ،«نبغيما ي» واضعّي القوانين المقدَّسة قّرروا ذلك إّن المجمع المذكور، بإعالنه أنّ 

ّرها سيّة وأقالكن ، اعتبر تلك القوانين مجموًعا واحدًا من القوانين«بالّروح القدس الواحد ال غير»

 ي قاعةلجميع الكنائس الّشرقيّة، كما سبق وفعل الّسينودس الخامس والّسادس ف« مجموعة»كـ

ة ين بالمزيد من الدقّ للميالد، محدّدا نطاق هذه القوان 691ة القسطنطينية سنة تروللو، المنعقد في مدين

 في القانون الثّاني.

 لتنظيميّ ّي واوسط هذا التنّوع العجيب من الطقوس، أي هذا التّراث الطقسّي والالهوتّي والروح

إلنطاكّي ندرّي واإلسك[ االماثل في كّل من هذه الكنائس، المنحدرة عن التّقاليد المبّجلة، ]أي التّقليد

راث، وتكّون هذا التّ  ا منواألرمنّي والكلدانّي والقسطنطينّي، تـُعتبر القوانين المقدّسة بحّق جزًءا هام  

 األساس الواحد والمشترك لقوانين هذه الكنائس ونظامها.

دد بلغ ع تيالَّ جموعة من القواعد التّنظيميّة، في الّشرق م -بل ال نجد-وفي الواقع ال نكاد نجد 

من أهم  عتُبرتقبل مجمع خلقيدونية أكثر من خمسمائة، إالَّ وأبِرزت وا حتَّىقوانينها المقدّسة 

ن . وكّل مكنيسةمصادر الّشرع، وضعتها واعتمدتها لهذه الكنائس سلطاتها العليا كقواعد أساسيّة لل

ألحكام ته من ادّ قوّ ، إنَّما يَستمهذه الكنائس لم تشّك لحظة واحدة في أنَّ إي ترتيب للنّظم الكنسية

أصدرتها هذه  تيالَّ نين القوا اعتمدتها الّسلطة الكنسيّة العليا، أو الواردة في الَّتيالمنبثقة عن التّقاليد 

ا إذا ليست شيئً ها، والّسلطة، وأنَّ قواعد الّشرع الخاص لها قيمتها إذا ما اتّفقت والّشرع األعلى من

 خالفته.

ا التّراث المقدَّس من النّظم الكنسيّة، أدّت إلى الحفاظ على الّسمات الخاصة بالّشرق واألمانة لهذ»

تعّرضت لها الكنائس الّشرقيّة قديًما  الَّتيكاملة، مع كل ما دهمه من شتّى التقلّبات والنّوائب المختلفة 

 الَّتيه العبارة المأثورة . إنَّ هذ(1)«وحديثًا. وال شك في أنَّ هذا لم يتّم بغير مكاسب عظيمة للنّفوس

نطق بها بولس الّسادس سعيد الذّكر، في معبد الكنيسة السيكستينا، أمام أّول جماعة من أعضاء لجنة 

الواجبة « بالغ األمانة»القانون الكنسّي الشرقّي، تردّد نفس ما أعلنه المجمع الفاتيكانّي الثاني، عن 

أن تعمل على العودة »اث من النّظم، طالبًا منها أيًضا على جميع الكنائس، في الحفاظ على هذا التّر

، إذا ما فّرطت في شيء منها بال وجه حق، لظروف متعلّقة بالنّاس أو ظروف «التليدةإلى التّقاليد 

 .(2)«الدّهر

األمانة للتّقاليد القديمة »ومما يُلفت النّظر أنَّ المجمع الفاتيكانّي الثاني، أّكد أيًضا بوضوح، أنَّ 

بالّصلوات والقدوة والمزيد من التّعارف والتّعاون والتّقدير األخوي المتبادل »، مقرونة «توقيرهاو

سولّي «لألفراد واألحداث ، له أثر جبّار في جعل الكنائس الّشرقيّة المتّحدة اتحادًا تاّما مع الكرسي الرَّ

                                                            
 .245( 1974) 66راجع أعمال الكرسي الرسولي  (1)
 .6" رقم Orientalium Ecclesiarumراجع مرسوم "الكنائس الّشرقيّة  ( 2)
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، (3)«ما الشَّرقيين منهمالرومانّي، تلعب دورها الخاص في تعزيز وحدة جميع المسيحيين، ال سي

 وتقوم به وفقا لمرسوم المسكونية.

وليكية، ة الكاثالكنيس اآلن في وحدة تاّمة مع حتَّىليست  الَّتيوال ننس هنا أنَّ الكنائس الّشرقيّة 

 الكنيسة لى عـهدإالعائدة « القوانين المقدسة»يحكمها أساًسا تراث تنظيمّي قانونّي واحد، أال وهو 

 األولى.

أطلقها الّروح القدس إتماًما لوحدة  الَّتيا في ما يتعلّق على وجه عاّم بقضيّة الحركة المسكونيّة، أمَّ 

كنيسة المسيح الّشاملة، فإنَّ مجموعة القوانين الجديدة لم تكتف بأالّ تعارضها فحسب، بل أيّدتها كّل 

إال وهو الحق في أن يُعلن  -ساسيّ التّأييد. ذلك أنَّ هذه المجموعة تدافع عن حق الّشخص اإلنسانّي األ

كثيرا ما يستقيه من ثدي أّمه، وهذه هي قاعدة كل حركة  الَّذيكل إنسان إيمانه بطقسه الخاص، 

وال تهمل إي وسيلة، لتتمكـّن الكنائس الّشرقيّة من تحقيق رغبات المجمع الفاتيكانّي الثّاني  -مسكونية

. ومن هنا ال بد لقوانين الكنائس (4)الدّور المعهود إليهابسالم ونظام، فتزدهر وتقوم بهّمة متجددة ب

لمجموعة قوانين الكنيسة الاّلتينّية، فتبقى سارية  الَّذيالّشرقيّة الكاثوليكية أن تتمتّع بنفس االستقرار 

 المفعول إلى أن تُبطلها أو تـُعَدّلها الّسلطة الكنسيّة العليا ألسباب صائبة، من أهّمها بال شّك الوحدة

التّاّمة لجميع الكنائس الّشرقيّة مع الكنيسة الكاثوليكيّة، ال سيما وأنَّها ]وحدة[ تتّفق كل االتفاق مع 

 رغبات مخلّصنا يسوع المسيح نفسه.

انصهر عبر  كيّة،ثّم أنَّ هذا اإلرث من القوانين المقدّسة المشتركة فيه جميع الكنائس الكاثولي

نائس، ه الكمن الجماعات المسيحية المتكّونة منها سائر هذ الدّهور على نحو عجيب في فطرة كلّ 

جيلية، رته اإلنوبشا وكثيرا ما أدّى إلى اندماج بعض هذه األمم، بكّل ما لديها من ثقافة، باسم المسيح

 دير.كل تقاندماًجا جعله جزًءا ال يتجزأ من قلب هذه الّشعوب، وُحرمة ال تُنتََهك وجديرة ب

تنّوع النُُظم، والطقوس »عشر، لّما أعلن في نهاية القرن التّاسع عشر أنَّ الثّالث ليو وسلفنا 

، رأى أنَّ «زينة للكنيسة جمعاء وتوكيد لوحدة المذهب الكاثوليكيّ »هو « تبنّاه الشرع الَّذيالّشرقيّة 

لمجمع . وآباء ا(5)«ربما ال أروع منه في إبراز الطابع الكاثوليكّي لكنيسة هللا تعالى»هذا التنّوع 

تنّوع الكنائس المؤدي إلى وحدة »الفاتيكانّي الثّاني أّكدوا بصوت واحد نفس الحقيقة، معلنين أنَّ 

يؤّكد وحدة الكنيسة »، وهو (6)«ال تقبل االنقسام الَّتيالهدف، يُثبت على وجه قاطع كاثوليكيّة الكنيسة 

 .(7)«وال يضّر بها

نصدرها اآلن معظمها ُمتّخذ من  الَّتية من القوانين لهذه االعتبارات كلّها، نرى أن هذه المجموع

قوانين الكنائس الّشرقيّة القديمة، كما نُدرك حّق اإلدراك ما فيها من وحدة وتنويع مؤدّ إلى الوحدة، 

ال تعرف الشيخوخة، وتسمو بشكل  الَّتييبرز عنفوان الكنيسة »وباندماج ]هذه الوحدة وهذا التنويع[ 

                                                            
 .24المرجع نفسه رقم   (3)
 .1 المرجع نفسه رقم  (4)
، 8941نوفمبر تشرين ثاني  Orientalium dignitas“30 ليون الثالث عشر، الرسالة "كرامة الشرقيين (5)

 المدخل.
 .23" رقم Lumen gentiumمرسوم "نور األمم ( 6)
 .2" رقم Orientalium Ecclesiarumراجع مرسوم "الكنائس الّشرقيّة  (7)
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قامت »رأى اآلباء القديسون بحكمتهم إشارة إليها في قول داود النبي:  الَّتيرائع عروس المسيح، 

 .(8)«باألشكالالملكة عن يمينك بحلّة من ذهب محاطة 

عتين، ومفي إصدار مج ثم أنَّ رغبة األحبار الّرومانيين منذ بداية تدوين قوانين الكنائس الّشرقيّة،

ى ما تحقّق لحفاظ علدوا ايّة، تُثبت بما ال شك فيه أنَّهم أراالواحدة للكنيسة الالتينيّة واألخرى للّشرق

ا رئتين همبنفّس في الكنيسة بعنايته تعالى: وهو أنَّ الّروح الواحد قد جمع شملها كما لو كانت تت

 الشرق والغرب، وتتّقد بمحبة المسيح بقلب واحد له بَُطينان.

قيّة س الّشرلّطقوة المستقّرة، في حفظ جميع اكما تظهر جليّا نيّة مشّرع الكنيسة األعلى الثّابت

تلو األخرى  ا المّرةر عنهالمنبثقة من المصادر الخمسة الّسابقة الذّكر بأمانة والعمل بها بدقّة؛ وقد ُعبّ 

 في هذه المجموعة بأحكام مالئمة لذلك.

تها، حيث تبرز يتّضح األمر نفسه من الِصيَغ المختلفة في تكوين رئاسات الكنائس الّشرقيّة بدرجا

بشكل مهيب الكنائس البطريركية حيث يشترك البطاركة والسيندوسات، بحكم القانون الكنسّي، 

بالسُّلطة الكنسيّة العليا. وهذه الِصيَغ المحدّد كلٌّ منها بلقبه تجعل ومن يفتح هذا اِلسفر، سرعان ما 

حكام القانونيّة، ومن ناحية أخرى يلمح، من ناحية، مالمح كّلٍّ من الكنائس الّشرقيّة مسّجلة في األ

بصفته قيّما على  الَّذيميزة الحكم الذَّاتي والّشركة التّامة مع الحبر الروماني خليفة القديس بطرس، 

أسرة المحبة باسرها، يحافظ على هذا التَّنّوع المشروع، ويسهر في آنٍّ واحد كي ال يسيء ما هو 

 .(9)خاص إلى الوحدة بل بالحري يفيده

كنيسة  بكلّ  هذا الصدَد ال بدّ من المالحظة أنَّ هذه المجموعة تُحيل على الّشرع الخاص وفي

في هذه  يّتنامتمتّعة بحكم ذاتي كّل ما يُعتبر غير ضروري لخير عموم الكنائس الّشرقيّة. فإن ن

من  ي كّلٍّ ف شريعيةن يتمتّعون بالّسلطة التَّ الَّذيالشؤون، هي أن يبّت في أمرها وبأسرع وقت أولئك 

عاليم ت ىباإلضافة إل هذه الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتّي، بأحكام خاّصة، مع أخذ تقاليد كل واحدة منها،

 المجمع الفاتيكانّي الثّاني، بعين االعتبار.

ئس ى للكناالقصو الحفاظ على الطقوس بأمانة، ال بدَّ من أن يتَّفق على أكمل وجه مع الغايةإنَّ 

ًما ادرة قدين الصّ بجملتها إلى خالص النّفوس. ولذلك، كل ما ُوِجد من هذه القـوانيبأسرها، الهادفة 

ي هذه دخل فيعابـًرا أو يمكن االستغناء عنـه أو غـير مـالئم الحتياجات المكان والّزمان، لم 

 المجموعة.

تصلح دون  تيالَّ وعند َسّن القوانين الجديدة، أّول ما اتُِّخذ بعين االعتبار كانت بالفعل األمور 

فيها من حيويّة وثراء، وتنسجم الكنائس الّشرقيّة، بما سواها لما يقتضيه خالص النّفوس وتدبيره في 

في آن واحد وتتفق مع التّقاليد الّسليمة وفقًا لتمنّيات سلفنا البابا بولس الّسادس، الُمعِلن في بداية 

                                                            
نوفمبر  Orientalium dignitas" 30  الرسالة "كرامة الشرقيين؛ راجع ليو الثالث عشر، 10، 44المزمور  (8)

 ، المدخل.1894تشرين ثاني 
 .13رقم  "Lumen gentium مرسوم "نور األمم   (9)
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ت الجديدة أاّل تكون بمثابة جسم غريب أُقِحم على التَّشريعا»األعمال التَّحريريّة لهذه المجموعة: 

 .(10)«على الجهاز القانوني اقحاًما، بل يجب أن تنبع تلقائيّا من التّشريعات القديمة

استمدّ من كنوز التَّقليد »يتّضح هذا األمر جلي ا من المجمع الفاتيكاني الثَّاني، ألنَّ هذا المجمع 

وصلنا عن الّرسل فاآلباء، نقي ا في كّلِ وجوهه بالبشرى اإلنجيليّة،  ذيالَّ ، ذلك التَّقليد (11)«جددًا وعتقًا

 وترجمه إلى حياة جديدة.

ترى النّور اآلن، ينبغي اعتبارها تكميالً جديدًا للتّعاليم  الَّتيومجموعة قوانين الكنائس الّشرقيّة 

يم القانونّي في الكنيسة بأسرها، وقد قدّمها المجمع الفاتيكانّي الثّاني، وبها يكتمل أخيًرا التَّنظ الَّتي

الدّستور الّرسولّي »، و1983، الّصادرة سنة «مجموعة القانون الكنسّي للكنيسة الاّلتينية»سبقتها 

، الملحق بالمجموعتين، كوسيلة رئيسية بين يدي الحبر الّرومانّي 1988سنة « في الدّائرة الّرومانيّة

 .(12)رإن صّح هذا التَّعبي« لصقها»لتوحيد 

واآلن، لو التفتنا بنظرنا إلى الخطوات األولى في تحرير قوانين الكنائس الّشرقيّة، لبَدَت لنا هذه 

المجموعة بمثابة الميناء المنشود، بعد إبحار طويل دام أكثر من ستّين سنة. ففي هذا المجموع من 

ع الكنسّي األعلى، ج نت ألول مـّرة وصدرت عن المشّرِ ميع قوانين التَّنـظـيم الكنسّي التَّشريعات دُّوِ

المشتركـة بين الكنائـس الّشرقيّة الكاثوليكيّة، بعد جهود ُمضنيَة بذلتها ثالث لجان شّكلها المشّرع 

، أقامها سلفنا البابا بيوس «لجنة الكرادلة للدّراسات التَّحضيرية للتَّشريع الّشرقيّ »نفسه، األولى هي 

. من أعضاء هذه P.Gasparriة الكردينال بطرس جاسپاّري ، برئاس(13)1929الحادي عشر، سنة 

وفرنسيس ايهرلي  B.Cerrettiوبونافنتورا تشيّريتّي  L.Sinceroاللّجنة الكرادلة لويس سنشيرو 

F.Ehrle وكان أمين سّرها قدس األب هامليت يوحنّا تشيكونياني ،A. G. Cicognani عميد ،

 وقد أصبح فيما بعد كرديناالً. -ا كان يلقّب حينذاككم -المجمع المقدَّس للكنائس الّشرقيّة

على يد مجموعتين من الخبراء، انتـُخب  -وبعد أن تّمت الدّراسات التَّحضيرية على أوسع نطاق

مستغرقةً سّت سنوات تخلّلتها وفاة الكردينال بطرس  -(14)معظمهم من بين آباء الكنائس الّشرقيّة

«. اللّجنة الحبرية لتدوين مجموعة قوانين القانون الّشرقيّ »شكيل جاسپاّري، تقّرر المضّي قدما في ت

كما يتّضح من العنوان  -1935شـُّكلت في الّسابع عشر من شهر يوليو سنة  الَّتيومهّمة هذه اللّجنة، 

وهنا «. مجموعة قوانين الكنيسة الّشرقيّة»كانت تحديد نص القوانين واإلشراف على وضع  -نفسه 

سمية « اإلعالن»ذكر أنَّ الحبر األعظم نفسه قرر في ال بد من أن ن أعمال »المنشور في المجلّة الرَّ

سوليّ  ، والخاّص بتشكيل هذه اللّجنة، ]قرر[ أن يُوضع عنوان المجموعة العتيدة (15)«الكرسي الرَّ

يُعثر ريثما »بين عالمتّي تنصيص، إشارة إلى أنَّه مع كونه من أفضل ]العناوين[، إالّ أنَّه مؤقت، 

 «.على أفضل منه

                                                            
 .246( 1974) 66أعمال الكرسي الرسولّي  (10)
ي الرسولي لكرس" في أعمال اSacrae disciplinae leges راجع الدّستور الّرسولّي "قواعد النظم المقدسة (11)

 .12، 2( الجزء 1983) 75
 .2رقم "Pastor bonus راجع الدّستور الّرسولّي "الراعي الصالح (12)
 .669( 1929) 21راجع أعمال الكرسّي الّرسولّي  (13)
 .1ص  1930أبريل سنة  L'Osservatore Romano" 2 راجع "لوسيرفاتوري رومانو( 14)
 .308-306( 1935) 27الّسنة ( 15)
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 .Lالكردينال لويس سنتشيرو « لجنة إعداد مجموعة القوانين الكنسية الّشرقيّة»كان رؤساء 

Sincero وفاته، والكردينال ماّسيمو ماّسيمي  حتَّىM. Massimi  وبعد وفاته الكردينال

 غريغوريوس بطرس اغجانيان، بطريرك الكنيسة االرمنية.

ضّمتهم أّول مجموعة في اللّجنة المذكورة ورؤسائها، إي الكرادلة اوجين ن الَّذيوبين الكرادلة 

 .Pوبطرس فومازوني بيوندي  I. Serafiniويوليوس سيرافيني  E. Pacelliپاتشيللي 

Fumasoni Biondi يلمع اسم الكردينال اوجين پاتشيللي ،E. Pacelli ،شاءت العناية  الَّذي

نفـّذ معظم  الَّذيعد نائب المسيح وراعي الكنيسة بأسرها، وهو اإللهية السَّامية أن يصبح فيما ب

األعمال المتعلّقة بتحرير القانون الشرقّي، لشدّة حرصه على مصالح الكنائس الّشرقيّة. ذلك أنَّه من 

تكّونت منها بإرادته مجموعة القوانين الكنسية الّشرقيّة، على يد تلك  الَّتيبين األربعة والعشرين بابا 

. Motu proprio(16)جنة، ال أقل من عشرة وأكثرها إلحاحا، اصدرها هو بأربع إرادات رسولية اللّ 

أما األبواب المتبقّية، فبعد أن اعتمدها الكرادلة أعضاء اللجنة ُوطبع معظمها بأمر حبري تمهيدا 

يوحنا الثَّالث  بسبب وفاة الحبر نفسه وإعالن المجمع الفاتيكانّي الثَّاني من قِبَل -، بقيت«إلصداره»

 ]بقيت[ في أرشيف اللّجنة. -والعشرين، خلفه على كرسي القدّيس بطرس

ائها بأمر زاد عدد أعض الَّتي، يوم انحلّت اللّجنة 1972منتصف سنة  حتَّىومع مرور الزمن و

 ة المجمعبنهايمن قداسة البابا، عمل فيها عدد كبير من الكرادلة وتال أحدهم اآلخر بعد وفاته. و

ة الكاثوليكية. وفي جميع بطاركة الكنائس الّشرقيّ  1965فاتيكانّي الثَّاني، ضـُّم إلى اللّجنة سنة ال

اء لجنة رؤساء المستهّل السَّنة األخيرة للّجنة تدوين مجموعة القوانين الّشرقيّة، كان يشّكل أعض

 الكنائس الّشرقيّة الّستة ووكيل مجمع الكنائس الّشرقيّة.

ّر لها سأمين تدوين مجموعة القوانين الّشرقيّة وعلى مدى سنين طويلة، عمل ك ومنذ تشكيل لجنة

هبنة الباسيليّة الحلبية. بعلم  -رديناالً كأصبح فيما بعد  لَّذيا -المرحوم األب اكاكيوس كوسى من الرَّ

 ونشاط عظيمين. وال بدّ لنا هنا من الثّناء عليه هو ومستشاري اللّجنة األجالء.

ا اللّجن لتشُ  الَّتية الحبرية إلعادة النّظر في مجموعة القوانين الّشرقيّة، أمَّ صف سنة في منت ّكِ

س لكنائ، فضمنت بتكوينها وصيغتها الطابع الشَّرقّي، لكونها ضّمت ]أعضاء[ من شتّى ا1972

 اعية إلىالجم الّشرقيّة، على رأسهم البطاركة الشرقيون. كما تميّزت أعمال هذه اللّجنة بالّصفة

ميع جقصى حد. فان صيغ القوانين دّونتها بدقة وتأني مجموعات من الخبراء، اختيروا من أ

م فيها عن رأيه بّرواالكنائس، ثم بُعث بها إلى مطارنة الكنائس الّشرقيّة الكاثوليكية دون سواهم، ليع

ت بحث اجموعبصورة جماعيّة قدر المستطاع. وهذه الّصيغ بعد إعادة النّظر فيها مّرة أخرى في م

بل ققّقة من سة مدخاّصة وفقا لرغبة األساقفة، وبعد إعادة صياغتها كلّما اقتضى األمر ذلك، إثر درا

وافقة مغرية بم 1988أعضاء اللّجنة، تّم قبولها في جلسة رسميّة شاملة لألعضاء في شهر نوفمبر 

 من األصوات.

                                                            
 ,Crebrae allatae sunt, Sollicitudinem nostram, Postquam Apostolicis Litterisراجع  (16)

Cleri sanctitati. 
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حّرروا هذه المجموعة، وفقا لتمنّيات  نالَّذيهم « الّشرقيين أنفسهم»وال بدَّ من االعتراف بأنَّ 

. واليوم نريد (17)ألقاها لدى افتتاح أعمال اللّجنة الّرسميّ  الَّتيسلفنا البابا بولس الّسادس، في الكلمة 

 ن أسهموا فيها، جماعات وأفرادا.الَّذيأن نعبّر عن جزيل الّشكر لجميع 

رحمه هللا،  G. Parecattilاريكاّتيل لكردينال جوزيف با -بل الجميعق -نشعر بواجبنا أن نشكرو

جه، لى خير وديدة عقام بمهمته كرئيس لجنة المجموعة القانونيّة الج الَّذيمن الكنيسة الماالبارية، 

ألساقفة ئيس امعظم المدة، ما عدا الثاّلث سنوات األخيرة. كما نذكر معه ذكًرا خاًصا المرحوم ر

صب نائب عبة منتولّى في الّسنوات األولى الصّ  الَّذي، كليمنس منصوراتي، من الكنيسة الّسريانية

 رئيس اللّجنة.

زالوس ين ميرولمكّرمان ما زالوا على قيد الحياة، وفي المقدّمة اإلخوة الَّذيكما يحلو لنا أن نذكر 

الكنائس  ُعيِّن اآلن رئيس أساقفة وأمين سّر مجمع الَّذي، M. S. Marusynاستيفان ماروسين 

ئب يد، ناعوقد تولّى لمدة طويلة منصب نائب رئيس اللّجنة بجدارة؛ واألسقف إميل الّشرقيّة، 

ننا با نذكر بعدهما له فضل كبير في الوصول بهذا العمل إلى النّجاح المنشود. الَّذيالّرئيس الحالي، 

 -نةعمل جاد ا منذ البداية كأمين سر للج لَّذيا -الّراهب اليسوعي I. Žužekالحبيب ايفان چوچك 

ورؤساء  كرادلةن قدّموا مساهمتهم الفعّالة في اللّجنة، سواء البطاركة والالَّذيوجميع اآلخرين 

رى. األخ األساقفة واألساقفة كأعضاء، أو المستشارين والمعضدين في مجموعات البحث والمهامّ 

يع ة جمدوأخيًرا ]ال بد من ذكر[ المراقبين المدعوين من الكنائس األرثوذكسية، رغبة في وح

 الكنائس المنشودة؛ فقد قدّموا بحضورهم وتعاونهم المرموقَين أفضل المساعدة.

« بطريقة ناجحة إلى أعمال في الحياة اليومية»هذه المجموعة « تـُتَرجم»يحدونا أمل وطيد أن 

س ، وفقا لتمنّيات الّسعيد الذّكر البابا بول«تؤدي شهادة أصيلة للتّشريع الكنسّي وحبه واحترامه»و

 الَّتي، فيسود بفضلها في الكنائس الّشرقيّة، المتميزة بقدمها العريق، نظام تلك الطمأنينة (18)الّسادس

 تمنّيناها من أعماق القلب للمجتمع الكنسّي بأسره، لدى إصدارنا القانون الكنسي للكنيسة الاّلتينيّة.

والمواهب، وييّسر في نفس الوقت  يعطي األولية للمحبة والنّعمة الَّذيإننا نشير إلى ذلك النّظام 

 .(19)«نمّوها المنتظم في حياة المجتمع الكنسّي، وحياة كل فرد منتم إليه على حد سواء

بالفرح والّسالم مع العدالة والطاعة، فينفـّذ األعضاء ما »هذه المجموعة أيًضا « عسى أن تَُؤيّد»

ة الكنيسة الجامعة ونمّوها، فيسود ملك ، لتضافر جميع الجهود في انتشار رسال(20)«يأمر به الّرأس

 .(21)أكثر فأكثر« القادر على كل شيء»المسيح 

                                                            
 .246( 1974) 66أعمال الكرسي الّرسولي  (17)
 .247( 1974) 66راجع أعمال الكرسي الّرسولي  (18)
 .9( الجزء الثاني رقم 1983) 75أعمال الكرسي الّرسولي  (19)
 .13لمرجع نفسه رقم ا (20)
 28رس، في لقدّيس بطنيسة اكراجع كلمة البابا يوحنا بولس الثّاني في مقابلته للعاملين في الدّائرة الّرومانيّة في  (21)

 .196( 1987) 79، أعمال الكرسي الّرسولي 1986يونيو 



19 

 

كثيرا ما وضعنا تحضير هذه المجموعة تحت  الَّتي -كما ندعو القديسة مريم الدّائمة البتولية

ت تجلّ  الَّتيأن تنال بصلوات األم من ابنها، أن يجعل من هذه القوانين قناة لتلك المحبة،  -حمايتها

بشكل عجيب من جنب المسيح المطعون على الّصليب بالحربة، بشهادة القديس يوحنا الّرسول 

 الّسامية، ويجب أن ترّسخ في قلب كل مخلوق بشرّي.

واآلن، وبعد االستغاثة بالنّعمة اإللهيّة، واستنادًا إلى سلطة القديسين الّرسولين بطرس وبولس، 

ن تعاونوا معنا بمحبة الَّذيّشرقيّة ورؤساء أساقفتها وأساقفتها، وتلبيةً لتمنّيات بطاركة الكنائس ال

وشركة، بثقة ومعرفة، وبناء على ما لدينا من ملء الّسلطة الّرسولية، نُصدر بدستورنا هذا هذه 

المجموعة بنصها هذا المحقَّق، لتكون سارية المفعول اآلن وفي المستقبل، ونريد بل نأمر أن تُحرز 

لقانون في جميع الكنائس الّشرقيّة الكاثوليكيّة، ونقدّمها إلى الّرؤساء الكنسيين لهذه منذ اآلن قّوة ا

 الكنائس، ليحرصوا ويسهروا على الحفاظ عليها.

من يعنيهم األمر االّطالع على أحكام هذه المجموعة عن كثب قبل تنفيذها، ولكي يُتاح لجميع 

، عيد شفاعة 1991ليوم األول من شهر أكتوبر نقّرر ونأمر أن تحظى بقّوة اإللزام ابتداء من ا

 كنائس شرقيّة. القدّيسة مريم في عدة 

غير أن يحول دون ذلك أّي أمر مخالف، مهما كان هاّما أو جديرا بالذّكر واالعتبار. وندعو من 

ي جميع أبنائنا األحبّاء، أن ينفّذوا األوامر المذكورة فيها، بإخالص راضين مختارين، وال نشّك قط ف

أن الكنائس الّشرقيّة بحرصها على النّظام ستُعنى بخير نفوس رعاياها على خير ما يُرام، فتنمو 

وتزدهر أكثر فأكثر، وتقوم بالمهّمة المعهودة إليها، بحماية العذراء مريم المجيدة المباركة الدّائمة 

 .، واألم الجليلة للكنيسة الجامعة«أم هللا»البتوليّة، المدعّوة بكّلِ حق 

، الّسنة 1990صادر عن روما، كنيسة القدّيس بطرس، في الثّامن عشر من شهر أكتوبر سنة 

 الثّانية عشرة من حبريّتنا.

 

 البابا يوحنّا بولس الثّاني.
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لم تنقض بعد مئة وخمسون سنة "منذ أن فّكر الباب بيوس التّاسع بالنظر في بعث شؤون  

فرأى أنَّه ال  الّطوائف الّشرقيّة بمساع جديدة، ودعم طقوسهم وتعديل تقاليدهم والعودة إلى أنظمتهم"،

الً  ه أنَّ نقطة االنطالق إنَّما هي الكنسيّة ونشرها. "وهذا الحبر الحكيم، لم يفُتمن جمع القوانين  بدّ أوَّ

. لدلك قام (22)اقتبس الّشرق منها من أقصاه إلى أقصاه الشيء الكثير" الَّتيالمراجع اليونانيّة األولى، 

من الحبر  أحد الّرهبان البندكتيين، وأصبح فيما بعد كرديناالً، ]قام[ بأمر G.P.Pitraجان بابتيست 

األعظم بالبحث عن المصادر القانونيّة الّشرقيّة المشتّتة، وبمساعدته جمع أبحاثة ونشرها تحت 

 بعنوان  "تاريخ القانون الكنسّي اليونانّي ومصادره".، (23)رعايته في مجلّدين

                                                            
 ، المقدّمة.Pitra, Iuris…راجع راجع ( 22)
 نفس المرجع.(  23)
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ثوليكّي كاملة ثمَّ أنَّ الحبر الّرومانّي، بعد أن تحقّق من كّلِ شيء، "حفاًظا على وديعة اإليمان الكا 

وبال عيب، ورغبةً منه في تطّور النّظام الكنسّي وازدهاره، وتألق الّطقوس على أقدس وأنصع 

، شّكل مجموعة خاّصة من اآلباء الكرادلة، أطلق عليها اسم "مجمع نشر اإليمان للشؤون (24)وجه" 

 Romani Pontifices( "6الّطقسيّة الّشرقيّة"، وذلك بالدّستور الّرسولّي "األحبار الّرومانيون 

(، وحدّد لهم نطاق األعمال الواجب عليهم معالجتها، كما أمر أن تضّم المجموعة بصفة 1862يناير 

دائمة وبتعيين من الحبر األعظم، الكردينال "المدبّر"، "مهّمته االشراف الدّائم على الدّراسات 

يع ــــــــفي جم -عند الّضرورة–الّشرقيّة، والبحث  ةـــــــــــع القوانين الكنسيّ ــــــــــــــالاّلزمة لجم

ت، سواء ما يتعلّق منها بتراجم الكتاب المقدّس أو ــــــــــة من أي نوع كانــــب الّشرقيّ ـــــــــالكت

 .(25)التّعليم المسيحّي أو التّنظيم الكنسّي" 

ائس الّشرقيّة، مّمن ُطلب منهم ومع نشأة الدّراسات في القوانين الّشرقيّة، رأى بعض أساقفة الكن 

اقتراح بعض المسائل على المجمع الفاتيكاني األّول، أن قضيّة إعادة النظر في القانون الكنسّي 

الّشرقّي ال بدّ أن تُناقش في المجمع نفسه. من أشدّ المؤيّدين لهذا الرأي كان البطريرك غريغوريوس 

عن أسفه الّشديد الفتقارنا إلى قانون كنسّي خاص عبّر  الَّذييوسف، بطريرك الكنيسة الملكيّة، 

ومالئم لكّلِ من الّطوائف الّشرقيّة )
أسقف ماجنو  J. P. Szilagyi(. كذلك جوزيف باب جيالجي 26

طالب ببعث عدد كبير من مواد التَّنظيم الكنسّي، مقترًحا قانونًا كنسي ا شبه  الَّذيفارادين للشرقيين، 

 .(27)كامل 

ل، أي "لجنة اإلرساليات والكنائس ذات الّطقس ثمَّ أنَّ ال  لّجنة التّحضيريّة للمجمع الفاتيكاني األوَّ

الّشرقّي"، اعترفت في الجلسة الّسادسة بأنَّ الكنائس الّشرقيّة في حاجة ماّسة إلى مجموعة من 

لة، لجميع القوانين الكنسيّة، يقوم عليها تنظيمها الكنسّي، أعني مجموعة تتمتّع بحجيّة كبرى وكام

 .(28)شعوبها، ومالئمة للّظروف المعاصرة 

على أنَّ هذه اللّجنة، مع تقدّم األبحاث، عدّلت في وقت الحق عن هذا الّرأي، مقترحة بالحري  

، مّما جعل عدّة أصوات لها شأنها ترتفع في قاعة المجمع، تأييدًا (29)نظاًما واحدًا للكنيسة بأسرها 

 رقّي.لحماية النّظام الكنسّي الشّ 

ن تحدّثوا بهذا المعنى، البطريرك يوسف أودو، رئيس الكنيسة الكلدانيّة الكاثوليكيّة، الَّذيمن ألمع  

إذ دافع في الجلسة الّسادسة عشرة للمجمع بقّوة عن التّنّوع "فيما ال يمّس اإليمان"، لكونه "دليالً 

ئ ذي بدء لكنيسته ديّة"، وطالبًا باقاطعًا لقّوة هللا وقدرته الفائقة في وحدة الكنيسة الكاثوليك

                                                            
 .034 -402وس التّاسع"، الجزء الثّالث، ص راجع "أعمال بي (24)
 .410المرجع نفسة ص  (25)
(26) Mansi 49  200ص. 
 .198، 49المرجع نفسه  (27)
 .1012، 49المرجع نفسه (  28)
 .31x ،34x ،45x- 46x ،74x- 75x، 50المرجع نفسه (  29)
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البطريركيّة "أن يُسمح له ويُعطى مهلة" إلعداد "قانون كنسّي جديد" مالئم للقوانين القديمة 

 .(30)ومتطلّبات المجمع، وتقديمه ليوافق اآلباء عليه

ل قبل تمامه لتدهور األوضاع، فأحّب ليو الثّالث عشر  ، ذو ثمَّ توقّف المجمع الفاتيكانّي األوَّ

يرفع االطالع الّشامل الواسع في الّشؤون الّشرقيّة عن طريق "مجالس البطاركة الّشرقيين"، أن 

اسنى المديح "للشؤون الّشرقيّة المشروعة المتنوعة، الطقسيّة منها والقانونيّة"، لما تُضيفه على 

 .(31)كنيسة هللا من طابع كاثوليكّي "جامع" متألّق

الحكيمة ونظًرا لرغبة الجميع في إعادة النَّظر في التَّنظيم القانونّي للكنائس ثمَّ برعاية الحبر نفسه  

الّشرقيّة وترجيح الجميع أن تقوم بهذا العمل كّل كنيسة على حدة، ثمَّ تقدّمه للكرسّي الرسولّي للنظر 

 ، ومجمع1888فيه، ُعقدت عدّة مجامع محلّيّة، من أبرزها مجمع شرفة للسريان، المنعقد سنة 

، ومجمعا آلبا يوليا للكنيسة الّرومانيّة، المنعقدان سنة 1891التأم سنة  الَّذيليوبوليس للروتينيين، 

. وآخر هذه المجامع 1898، وأخيًرا المجمع اإلسكندري لألقباط، الُمحتفل به سنة 1900و  1882

 الَّذية، كان مجمع األرمن، أعادت النظر في مسائل التَّنظيم الكنسّي لكّلِ كنيسة إعادة شبه كامل الَّتي

، لتُعالَج فيه "حقوق البطاركة واألساقفة، 1911أمر بعقده في روما البابا القدّيس بيوس العاشر، سنة 

ورعاية الّشعب الُمتقنة، ونظام اإلكليروس والمؤسسات الّرهبانيّة، واحتياجات اإلرساليات، ورونق 

 .(32)العبادة اإللهيّة والّطقوس المقدَّسة" 

 لو ألقينا نظرة على أعمال هذه المجامع وقرارتها، مقارنة بالمجامع األخرى المنقعدة سابقًا، 

واعتمده البابا بينيديكتوس  1736التأم سنة  الَّذيكأعمال مجمع جبل لبنان للموارنة ومقّرراته، 

ا" ، 1835به سنة احتُفل  الَّذي، ومجمع عين تراز للروم الملكيين، (33)الّرابع عشر "اعتمادًا خاص 

لخرجنا بانطباع مفاده أنَّ التّراث القانونّي لجميع الكنائس الّشرقيّة، المستند في ذلك العصر على 

قوانين الكنيسة األولى، كان قد اعتراه نوع من الغموض مّما أدّى إلى اضطرار السُّلطة الكنسيّة 

الّشرقيّة، القائمة في كنف الكنيسة  العليا إلى اللّجوء إلى عدّة تنظيمات قانونيّة بعدد "الطوائف"

ا بالنسبة للكنيسة الاّلتينيّة، فإن "مجموعة القوانين الكنسيّة"  كان قد باشرها البابا  الَّتيالكاثوليكيّة. أمَّ

 Arduum saneالقدّيس بيوس العاشر بهّمة ورأي سديد، بكتابه الّرسولّي "المهّمة الّشاقّة 

munus فكان قد بدأ في نفس الوقت تدوينها بخطى حثيثة.1904مارس سنة  19، بتاريخ ، 

، لم يُصدر البابا بنيديكتوس الخامس عشر "مجموعة القانون الكنسّي للكنيسة 1917وفي سنة  

بل أبدى اهتماًما كبيًرا بالكنائس ، (34)الاّلتينيّة" فحسب، "ملبيًا تشّوق العالم الكاثوليكّي بأسره" 

اء على لسانه، "بذكراها الممتدّة الجذور إلى العصور القديمة، تشّع الّشرقيّة أيًضا، فهي، كما ج

أيامنا هذه األقطار المسيحيّة  حتَّىبأنوار من العلم والقداسة الّساطعة إلى حد تُنير معه بضيائها 

ثّم أنشأ هو نفسه "المجمع المقدّس للكنيسة الّشرقيّة"، . (35)األخرى، رغم ما مرَّ عليها من زمن"

                                                            
 . 516 -515، 50نفس المرجع (  30)
 ، المدخل.1894نوفمبر  Orientalium Dignitas ،"30الكتاب الّرسولّي "كرامة الّشرقيين (  31)
  .1911أغسطس  Vobis plane ،30الّرسالة (  32)
 .1741سبتمبر  Singularis Romanorum ،1الّرسالة  ( 33)
 .1917سبتمبر  15، بتاريخ Cum Iuris Canoniciاإلرادة الّرسوليّة  ( 34)
 .1917مايو  Dei Providentia ،1اإلرادة الّرسوليّة  ( 35)
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تتمتّع بها سائر المجامع المختّصة  الَّتي، مانًحا إياه "جميع الّصالحيات 1917مايو  1بتاريخ 

بالكنيسة الاّلتينيّة"، باستثناء بعض األمور اليسيرة كما جاء في "مجموعة القانون الكنسّي" )القانون 

نّهوض بأمور ( الّصادرة في عيد العنصرة من الّسنة نفسها. بذلك أمكن بطرق مالئمة ال2البند  257

كان من المحال أو شبه المحال أن تنهض بها كل كنيسة شرقيّة على حدة، لما في طبيعة األمور 

 القانونيّة من صعوبة.

باإلضافة إلى ذلك شهر أكتوبر من الّسنة نفسها، قّرر إنشاء "مقّر خاّص للدّراسات العليا في  

الحبري للدّراسات الّشرقيّة، "إحياًء لألمل في الّشؤون الّشرقيّة" في مدينة روما نفسها، أي المعهد 

بعث ما كان عليه الّشرق الكاثوليكّي العريق من ازدهار"، طالبًا أن يُبحث ويُدّرس فيه، إلى جانب 

 .(36)المواد األخرى، "القانون الكنسّي لجميع الّشعوب المسيحيّة الّشرقيّة"

أُهِمل فيها  الَّتيالّسنوات األولى لنشأته، قدّم للكنائس ثمَّ أنَّ المجمع المقدّس للكنيسة الّشرقيّة، في  

لى قادرة ع نَّهاأأو تضّمن أموًرا كثيرة زائلة أو بالية أو منقوصة، أو ظنّت  التّشريع القانونّي،

قاليدها تبإهمال  بَّمار"مجموعة القانون الكنسّي ]الاّلتينّي[" الّصادرة حديثًا،  المضّي قدًما على هدى

على  ة، جريًاختلفس الم، قدّم لها ردودًا أوحى بها إعداد قوانين جديدة في سيندوسات الكنائالّخاّصة

سولّي إلعادة النَّظر فيه  ا.عادة العصور األولى، لعرضها فيما بعد على الكرسي الرَّ

من، غلب في جميع الكنائس الّرأي القائل أنَّ أفضل طريقة هي جمع كافة القوانين   ومع مرور الزَّ

" ع قوانينمجموة، في "ـــــــس الّشرقيّ ـــــــلمشتركة أو يجب أن تكون مشتركة بين جميع الكنائا

سولّي، يُصدره فيما بعد الحبر األعظم.  واحد منتظم، يُوضع تحت رعاية الكرسي الرَّ

لهذا الغرض رأى بيوس الحادي عشر، في لقائه مع أمين مجمع الكنيسة الّشرقيّة لويجي  

لكرادلة ا، بعد النَّظر في طلب رفعته جماعة 1927أغسطس سنة  3، بتاريخ L.Sinceroسينتشيرو 

قوانين ير الأعضاء المجمع المذكور في جلسة رسمية كانوا قد عقدوها قبل بضعة أيام، رأى أن تحر

ف ر أن يشر، وقرالكنسيّة الّشرقيّة ليس أمًرا ضروري ا فحسب، بل اعتبره من أكثر األمور إلحاًحا

 يه بنفسه.عل

 النّظم القانونيّة الّشرقيّة. (codification)بدأ بالفعل تحرير  1929وهكذا بدأ سنة  

في مستهل الّسنة نفسها، في الخامس من شهر يناير، أمر الحبر األعظم باستشارة الّرؤساء  

م في هذا الّشأن الّشرقيين، وفي مقدّمتهم البطاركة، "ليتبادلوا اآلراء ويعبّروا بكامل الحريّة عن رأيه

، مبينين في نفس الوقت ما هي، في اعتقادهم، الطريقة وما هو المنهج الواجب البالغ األهميّة

اتباعهما ليعود ذلك التَّشريع بالفائدة إلى تلك الكنائس وإكليروسها وشعوبها، مع اعتبار خاص لتنظيم 

واخمر لبطاركة الّطوائف يوليو صدرت األ 20كل طائفة واحتياجاتها وامتيازاتها". وبتاريخ 

                                                            
 .1917أكتوبر  Orientis Catholici "15"الّشرق الكاثوليكّي اإلرادة الّرسوليّة  ( 36)
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المختلفة ورؤساء أساقفتها، أن يختار كّل منهم لطائفته كاهنًا مؤهالً يعمل في سبيل انجاز هذه 

 .(37)المهّمة

وفي الّسابع والعشرين من شهر أبريل، في مقابلة مع أمين المجمع المقدّس للكنيسة الشَّرقيّة،  

ا للتّشريع الشَّرقّي، وكان قد فّكر به ملي ا منذ سنة (38)شكَّل الحبر األعظم لنفسه "مجلًسا رئاسي ا " خاص 

 L.Sinceroولويس سينتشيرو  P.Gasparri، كان أعضاؤه الكردينال بطرس جاسباّري 1927

 ، وألحق به لجنة مصغّرة مكّونة من ثالثة خبراء في الحقوق.B.Cerrettiوبونافنتورا تشيّريتّي 

"المجلس الّرئاسّي" كما يجب ردود الّرؤساء الّشرقيين، في فائدة  في السَّنة نفسها، بعد أن جمع 

سولّي، والمنهج الواجب ات اّمة هي قضيّة فباعه هذا التَّشريع الشَّرقّي، وإنجازه بمساعي الكرسي الرَّ

قط أن ه فيها فضح لكهذه، وبحث فيها ملي ا، عقد جلسة رسمية في اليوم الّرابع من شهر يوليو، لم يتَّ 

يد لهذه القضية كّل الالشَّ  دد عدّة ي هذا العظم فشبه اإلجماع، بل رفع للحبر األأييد وبما يُ تّ رق مّؤِ صَّ

 اقتراحات.

الّسابع ( 39)"وبعد البحث في هذه األمور كلّها، قّرر الحبر األعظم ما يلي، كما يتّضح من "اعالن 

 :1935عشر من يوليو 

 الَّتيت لدّراساعداد انّيافة األساقفة لبعثهم إلى روما، بإن اختارهم أصحاب الالَّذيأن يقوم الكهنة  (1

 ؛"تحضيريّة" عن تشريعات الكنائس الّشرقيّة المختلفة وتقاليدها أُطلق عليها اسم

فتهم، فة أساقلنّيااأن يرسل الكهنة المندوبون سابقو الذّكر، صيغ القوانين بعد تدوينها إلى أصحاب  (2

 ها؛ليُتاح لهم إبداء مالحظاتهم علي

أن يتم البحث عن المصادر التّشريعيّة للكنائس المختلفة، ال سيّما القانونيّة منها، وتنشر على يد  (3

 .(40)علماء وخبراء في مجالَي الحق القانونّي والتّاريخ

، عيَّن بيوس الحادي عشر، كمشرفين على هذه الدّراسات، 1929نوفمبر  23وفي مقابلة بتاريخ  

عنها في "مجلّة أعمال الكرسي  المعلن ،(41)ات التَّحضيريّة للقوانين الشَّرقيّة""لجنة الكرادلة للدّراس

(. ترأس هذه اللّجنة 669)ص  1929الّرسميّة، منذ الثّاني من شهر ديسمبر  AAsالّرسولّي" 

 L.Sinceroبعضويّة الكرادلة لويس سينتشيرو  P.Gasparriالكردينال بطرس جاسباّري 

. وُعيّن كأمين سر لها األب F.Ehrle، وفرنسيس إيهرلي B.Cerretti وبونافنتورا تشيّريتّي

كان آنئذ عميد المجمع المقدّس للكنيسة الشَّرقيّة،  الَّذي، A.Cicognaniهامليت يوحنّا تشيكونياني 

 وأصبح فيما بعد كرديناالً.

                                                            
 .669( 1929) 21أعمال الكرسي الّرسولّي  ( 37)
(38 ) Consilium Praesidentiae 
 .1917أكتوبر  Orientis Catholici "15"الّشرق الكاثوليكّي اإلرادة الّرسوليّة  ( 39)
سولّي أعمال الكرسي  ( 40)  .307 -306( 1935) 27الرَّ
(41 ) Commissio Cardinaitia pro Studiis Praeparatoriis Codificationis Orientalis 
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ظم في مقابلة أُلحق بلجنة الكرادلة مجموعتان من الخبراء، وفقًا لضوابط حدَّدها الحبر األع 

ألعمال ايوليو من الّسنة نفسها: أعني مجموعة من المندوبين الّشرقيين، إلنجاز  13بتاريخ 

يم  ذاتها، لتقدة في حدِّ رقيّ الشّ  قوانين الكنائس ةـــــن مجموعـــــــــــالمتعلّقة بمهّمة تدوي التّحضيريّة

ونّي ع القانشريارين "لجمع المصادر للتَّ المساعدة لآلباء الكرادلة أعضاء اللّجنة، ومجموعة المستش

 الّشرقّي".

المجموعة األولى أربعة عشر كاهنًا، انتخبهم "في الّسينودس" بإرادة صريحة من الحبر ضّمت  

صوت  ذلكيرتفع بم، لفسهناألعظم، أساقفة الكنائس الشَّرقيّة المختلفة، "كممثّلين" حقيقيين لألساقفة أ

ان المقيمين الّرهب عة منن الّشرقّي منذ البداية. وأُضيف إلى هؤالء الكهنة أربالشَّرق مدّويًا في القانو

 في مدينة روما، من أطول الخبراء باًعا في القانون الكنسّي.

ا المجموعة األخرى، فاستُدعي إليها كهنة من ذوي الخبرة واالطالع على المصادر والثقافة   أمَّ

لشَّرقيّة، اصادر التَّنظيمات القانونيّة مهّمة جمع م -لحبر األعظملرغبة ا وفقًا–العليا، واسنِدت إليهم 

 نّي الشَّرقّي.القانو شريعال للفائدة العلميّة فحسب، بل لتسهم فوق كّل شيء اسهاًما فعّاالً في أعمال التَّ 

ن لهم الفضل الكبير في األعمال التَّحضيريّة للتّشريع القانوني الَّذيوأسماء هؤالء الكهنة،  

في  -1930بإيحاء من الحبر األعظم في مقابلة األّول من مارس سنة –الّشرقّي، أُعِلنت رسمي ا 

 ، بتاريخ الثّاني من أبريل التّالي. (42)جريدة "لوسيرفاتوري رومانو"

األعمال التَّحضيريّة للتَّشريع الكنسي الّشرقّي، على مدى ست سنوات من فرغت هذه اللّجنة من  

، في نية والمجهود الجبّار. ذلك أن جميع مواد الت نظيم القانونّي نوقشت أكثر من مّرةالدّراسات المض

رسمها مندوبو الكنائس الّشرقيّة أنفسهم باإلجماع، وُوزعت على وجه  الَّتيجلسة، وفقًا للخطة  183

لتَّنظيم مناسب في عدّة "صيغ"، وأُرِسلت إلى أساقفة الّشرق أنفسهم إلبداء الّرأي. أّما مصادر ا

وطبعها المجمع المقدّس القانونّي، القديم منها والحديث، بعد أنفرزها أعضاء اللّجنة ببالغ الدّقّة 

ال في متناول  1934للكنيسة الّشرقيّة في ثالثة عشر جزًءا من القطع الكبير، أصبحت منذ سنة 

يشهد شهادة ناصعة لحرص اللّجنة وحدها، بل لدى جميع معاهد الدّراسات العليا أيًضا. وهذا كلّه 

البابا بيوس الحادي عشر ودأبه على التَّشريع القانونّي الّشرقّي، غذ إنَّه عبر أربع وعشرين 

"مقابلة"، لم ينفّك يطالب باالّطالع على أعمال اللّجنة، غير مهمل أي مجهود للفراغ من الدّراسات 

كما شاء أن  ،(43)ين الكنسيّة  الّشرقيّة"التّحضيريّة والّشروع في أقرب وقت بتحرير "مجموعة القوان

 .(44)يسّميها، "ريثما نجد تسمية افضل"

، في مقابلة بتاريخ الّسابع من شهر يونيو، رأى الحبر األعظم تشكيل لجنة 1935وفي سنة  

جديدة، تشرف على أعمال تدوين المجموعة وتحرير نصوص القوانين، بعد النَّظر ملي ا في 

رق على "الّصيغ" سابقة الذّكر. وبتاريخ الّسابع عشر من شهر يوليو من الّسنة مالحظات أساقفة الشّ 

                                                            
(42) Osservatore Romano’L 
(43 ) Redactio Codicis Iuris Canonici Orientalis 
 .1935مقابلة الخامس من شهر يونيو سنة  ( 44)
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–إعالن" في هذا الّصدد، ُحدّدت فيه " (45)نفسها، ظهر في مجلّة أعمال الكرسي الّرسولّي الّرسميّة 

عضويّة اللّجنة وصالحيتها. هذه "اللّجنة الحبرية لتحرير مجموعة القوانين  -باإلضافة إلى االسم

لم تضم في البداية إاّل أربعة من الكرادلة كأعضاء وهم: لويس  -كما ُسّميت– (46)الكنسيّة الّشرقيّة"

وجوليو  -بيوس الثّاني عشر فيما بعد -E.Pacelliرئيًسا، وأوجين باتشيللي  L.Sinceroسينتشيرو 

. لكن على مدى P.Fumasoni Biondiوبطرس فومازوني بيوندي  G. Serafiniسيرافيني 

استغرقها عمر هذه اللّجنة، انضم إليها عدّة كرادلة، كلما توفّي الواحد خلفة اآلخر  الَّتيالثاّلثين سنة 

 في عضويّة اللّجنة، وجميع بطاركة الكنائس الّشرقيّة أيًضا، عند انتهاء المجمع الفاتيكاني الثّاني.

، ُجِعل رئيًسا للجنة 1936ر فبراي 7، بتاريخ L.Sinceroوعند وفاة الكاردينال لويس سينتشيرو  

قيادته  بتاريخ الّسابع عشر من الّشهر نفسه، وتحت M. Massimiالكردينال ماّسيمو ماّسيمي 

الدّليل يّة". ولّشرقاالحكمية، أُنِجز معظم العمل الّشاق المتعلّق بتحرير "مجموعة القوانين الكنسيّة 

ي نحبه ن يقضألبابا بيوس الثّاني عشر، قبل على ذلك ثالثة أجزاء معتبرة من المجموعة، أصدرها ا

 صاحب الفضل الكبير، الكاردينال سابق الذّكر.

رئس أيًضا الكنيسة  الَّذي، P. Agagianianخلفه الكاردينال بطرس الخامس عشر أعاجانيان  

 .1971مايو  6يخ وفاته بتار حتَّى، كما رئس اللّجنة 1962نهاية عام  حتَّىاألرمنيّة الكاثوليكيّة 

. وقد تولّى هذا المنصب ببالغ .A. Koussa B. Aكأمين للّجنة ُعيّن األب أكاكيوس كوسى  

الهّمة والجدارة يوم تقليده منصب كاردينال. ثّم توقّفت أعمال تحرير مجموعة القوانين الكنسيّة 

ن الَّتينيال فاللّجنة األب دا (47)"الّشرقيّة بسبب المجمع الفاتيكاني الثّاني، وتولّى منصب "مساعد

D.Faltin O. F. M. Conv. ،انحاللها. حتَّى، من الفرنسيسكان الدّيريين 

كمساعد للكرادلة أعضاء اللّجنة، ُعيّن ثالثة عشر خبيًرا كمستشارين، اختير معظمهم من بين  

رين . كانت مهّمة المستشا(48)كهنة الكنائس الّشرقيّة، ونُشرت أسماؤهم في "اإلعالن" الّسابق الذّكر

سبق وُحّررت، واضافة  الَّتيالّرئيسيّة مناقشة مالحظات األساقفة الّشرقيين على "الصيغ" 

ها على الكرادلة أعضاء اللّجنة. انِجزت هذه المهّمة بجدارة في ثمان ــــاعتباراتهم عليها، لعرض

 .1939نوفمبر  3، كانت آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ وسبعين جلسة

رادلة جاهدين على تحرير مجموعة القوانين الكنسيّة الّشرقيّة، عبر ثالث عكف اآلباء الك 

عمال يع األلم يزل يتابع جم الَّذيوسبعين جلسة، بتشجيع متّصل من قِبَل الحبر األعظم نفسه، 

طلب وأسرها، نين ب، برعايته الدّائبة، وفحص بمبادرة شخصيّة منه، بنود القواالتحريريّة بال انقطاع

ر معظم ى غرامجموعة القوانين بجملتها منقسمة بالتّرتيب إلى أربعة وعشرين بابًا، عل أن تُحرر

 مجموعات التَّقليد الّشرقي األصيل.

                                                            
(45 ) 27 (1935 )306- 308. 
(46 ) Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis 
(47 ) Adsistens 
 .308( 1935) 27أعمال الكرسي الّرسولّي  ( 48)
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على أصحبا  -بعد طبعها في مجلّد واحد–ُعرضت هذه المجموعة  1944 -1943وفي عامي  

ن يليوس هيرماسيليّة، وأم، من الّرهبانيّة الحلبيّة البا.A. Coussa B. Aالكرامة أكاكيوس كوسى 

E.Herman S.J. وأركاديوس الّراوونا ،A.Larraona C.M.F للتدقيق والتّمحيص فيها ،

كثر من مّرة أ 1945وتنسيقها. وبعد إعادة طبع نص المجموعة بأسرها، نقّحه اآلباء الكرادلة سنة 

 .1948في تسع عشرة جلسة، إلى أن قُدّم إلى الحبر األعظم في شهر يناير سنة 

ا فيما يتعلّق باإلصدار، فاستقّر الّرأي على أن يتم على أجزاء. ولذلك أمر الحبر األعظم سنة   أمَّ

ة بالمحاكمات، لمتعلّقنين ابطبع القوانين المتعلّقة بالّزواج، نظًرا لشدّة االحتياج إليها، ثّم القوا 1949

شر من ثّالث عاب الأُدِرجت في الب [واجقوانين الزّ لمباشرة األعمال القضائيّة، تمهيدًا إلصدارها. ]

 "صيغة" القانون المعَدّ للتحرير، واألخرى في الباب الحادي والعشرين.

نفسها، في عيد الكرسي األنطاكّي  1949كذلك منذ الثّاني والعشرين من شهر فبراير سنة  

 Crebrae allataeللقدّيس بطرس الّرسول، صدرت قوانين "سّر الّزواج" بالكتاب الّرسولّي 

sunt(49).وأصبحت نافذة ابتداء من الثّاني من شهر مايو التّالي ، 

، المحّرر بإرادة رسوليّة بتاريخ Sollicitudinem Nostram"(50)وبالكتاب الّرسولّي "غيرتنا  

، في عيد ظهور الّرّب، صدرت قوانين المحاكمات وأُرِجئت سنة كاملة ثّم أصبحت 1950يناير  6

 دس من يناير من الّسنة التّالية.نافذة في الّسا

 Postquamوفي عيد القدّيس كيرلّس اإلسكندري، الحبر ومعلّم الكنيسة، بالكتاب الّرسولّي  

Apostolicis Litteris صدرت  (51)1952، المحّرر بإرادة رسوليّة بتاريخ التّاسع من فبراير سنة

ي األلفاظ"، وأصبحت نافذة منذ الحادي القوانين الخاّصة "بالرهبان" و "أموال الكنيسة" و "معان

والعشرين من شهر نوفمبر من الّسنة نفسها، في عيد تقديم القدّيسة العذراء مريم إلى الهيكل. 

واألقسام الثاّلثة المعنيّة بهذا الكتاب الّرسولّي، كانت في صيغة القانون الجاري إعداده تشّكل على 

 التّوالي األبواب التّالية:

 ابع عشر: الّرهبان المتوّحدون وسائر الّرهبان؛الباب الرّ  

 الباب التّاسع عشر: األموال الكنسيّة؛ 

 الباب الّرابع والعشرون: معاني األلفاظ. 

، 1957يونيو  2بتاريخ  ،Clei Sanctitati"(52)وأخيًرا، بالكتاب الّرسولّي "لقداسة اإلكليروس  

يده، القوانين المتعلّقة "بالطقوس الّشرقيّة" و أصدر البابا بيوس الثّاني عشر كهديّة بمناسبة ع

"األشخاص"، وأصبحت نافذة في الّسنة التّالية، في عيد بشارة مريم البتول القدّيسة. هذه القوانين 

 كانت تشّكل في صيغة المجموعة الجاري تحريرها األبواب الخمسة التّالية:

 الباب الثّاني: الّطقوس الّشرقيّة؛ 

                                                            
 .191 -89( 1949) 41أعمال الكرسي الّرسولّي  ( 49)
 .012 -5( 1950) 42أعمال الكرسي الّرسولّي  ( 50)
 .150 -65( 1952) 44أعمال الكرسي الّرسولّي  ( 51)
 .006 -433( 1957) 49أعمال الكرسي الّرسولّي  ( 52)
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 األشخاص الّطبيعيّون واألشخاص االعتباريّة؛الباب الثّلث،  

 الباب الّرابع: اإلكليروس على وجه عام؛ 

 الباب الخامس: اإلكليروس على وجه خاص؛ 

 الباب الّسابع: العلمانيون. 

صيغة "المجموعة" الجاري تحريرها، صدر  1945كانت تضّمها سنة  الَّتيقانونًا  2666من الـ  

 ، فبقيت في أرشيف اللّجنة.1095ين المتبقية، وعددها ثالثة أخماس. أّما القوان

بإعالن المجمع الفاتيكاني الثّاني من قِبَل البابا يوحنّا الثّالث والعشرين، أصبح من المتوقّع أن  

يُعاد النّظر في التَّنظيم القانونّي الكنسّي بأسره، على ضوء توجيهات المجمع ومبادئه، فعُلّقت 

ف سائر مهام بحد ذاتها لمجموعة قوانين الكنيسة الّشرقيّة، لكن بغير أن تتوقاألعمال التّحريريّة 

قد تّم إصدارها تأويالً رسمي ا، ومهّمة  الَّتياللّجنة، الجدير منها بالذّكر: مهّمة تأويل أجزاء القانون 

 اإلشراف على نشر "مصادر" القانون الكنسّي الّشرقّي.

األعظم بولس الّسادس اللّجنة الحبريّة إلعادة النّظر في ، أنشأ الحبر 1972وفي منتصف سنة  

"لتحرير"  1935سبق وُشّكلت سنة  الَّتيالقانون الكنسّي الّشرقّي، وقّرر في آن واحد انحالل اللّجنة 

 .1972يونيو  16بتاريخ  L’Osservatore Romanoالقانون. أُعِلن ذلك في جريدة 

ع الّشرقّي. ذلك أن مجلس أعضاء اللّجنة كان مكّونًا من ُحرص في اللّجنة الجديدة على الّطاب 

بطاركة الكنائس الّشرقيّة ورؤسائها اآلخرين، وكان عدد أعضائه في البداية خمسة وعشرين، 

ين الدّائرة الّرومانيّة وأصبح فيما بعد ثمانية وثالثين، أضيف إليهم بعض الكرادلة من رؤساء دوا

ا مجموعة الّسبعين مستشاًرا ةذات العالقة بالكنائس الّشرقيّ  نة، فكان ــــن ُضّموا إلى اللّجالَّذي. أمَّ

ها، أضيف إليهم بعض ــــــــــــــــة وكهنتــــــــس الّشرقيّ ــــــــــمعظمهم من أساقفة الكنائ

 اإلكليريكيين والعلمانيين من الّطقس الاّلتينّي، من ذوي الخبرة في التّنظيم القانونّي الّشرقّي.

وال ننس عددًا آخر من شخصيات مرموقة من الكنائس الّشرقيّة األخرى غير المتحدة اتّحادًا تاًما  

مع الكنيسة الكاثوليكيّة، دُعوا كمراقبين ليقدّموا مساهمتهم في األعمال المتعلّقة بإعادة النّظر في 

 القانون الّشرقّي.

، رئيس أساقفة G. Parecattilيكاتّيل أُسنِد منصب رئيس اللّجنة إلى الكاردينال جوزيف بار 

فبراير  20ب بجدارة إلى أن قضى نحبه )ـــــأرناكوالم من الكنيسة الماالباريّة. شغل هذا المنص

 (. وبوفاة الكاردينال الّرئيس. بقي منصبه شاغًرا في أيام اللّجنة األخيرة.1987شباط 

ا منصب نائب الّرئيس فعُيّن فيه انياس كليمينس م  ، األسقف I. C. Mansouratiنصوراتي أمَّ

يونيو  15الفخرّي الفاميا في سوريا، ولبث في منصبه هذا مدّة خمس سنوات. خلفه، بتاريخ 

، األسقف الفخرّي لكادوين M. S. Marysyn، ميروزالوس استيفان ماروسين 1977

(Cadoen)يسة ، من الكنيسة األوكرانية، وشغل منصب نائب رئيس إميل عيد ، من الكن

 ، األسقف الفخرّي لصرفة من الموارنة.E. Eidاألوكرانية، وشغل منصب نائب رئيس إميل عيد 
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، من اآلباء اليسوعيين، وكان في البداية نائب I. Euaeekُعيّن أمينًا للّجنة األب إيفان جوجك  

 .1977أكتوبر  22األمين، وهو أمين منذ 

لّجنة إعادة النّظر جذري ا، ال سيما على ضوء المجمع أسندها الحبر األعظم ل الَّتيكانت المهّمة  

األقسام  أو تلك طبوعةالفاتيكاني الثّاني، في جميع مراسيم القانون الكنسّي الّشرقّي، سواء أجزاؤه الم

 صدر.تبلغت على يد اللّجنة الّسابقة المرحلة النهائيّة من التّحرير لكنّها لم  الَّتي

، وضع 1974مارس  18جنة الّرسمّي، في كنيسة الّسكستينا، بتاريخ وبمناسبة افتتاح أعمال اللّ  

ؤثّرة. مكلمة بالحبر األعظم بولس الّسادس الخطوط األساسيّة لمسار إعادة النّظر بأسره، وشرحها 

ي لنّظر فاادة ، إع[أوالً طلب الحبر األعظم من كّل اللّجنة أن تقوم قبل كّل شيء بمهمتين وهما: ]

ضوء  ى]ثانيًا[ عل ثّاني،الّشرقيّة الكاثوليكيّة على ضوء آراء آباء المجمع الفاتيكانّي القانون الكنائس 

 التّقاليد الّشرقيّة األصيلة.

يمثّل الغاية القصوى من القواعد  الَّذيثّم إنَّ الحبر األعظم لشدّة حرصه على خالص النّفوس،  

توّخاها  الَّتيوالمنعشة في الحياة المسيحيّة  الكنسيّة بأسرها، شدّد بنوع خاّص على النّهضة الجديدة

وعّززها المجمع الفاتيكانّي الثّانّي بالنسبة إلى الكنيسة جمعاء. ذلك أنَّه أمر بأن يجاري هذا القانون 

متطلّبات الحياة المعاصرة وظروف األمكنة واألزمنة الحقيقيّة المتغيّرة بسرعة فائقة وبال انقطاع، 

ا مع تلك ويحافظ على تالؤمه و اتّفاقه مع التّقاليد الّسليمة، منسجًما في نفس الوقت انسجاًما تام 

المهّمة الخاصة المنوطة بمؤمني الكنائس الّشرقيّة، أال وهي "دعم وحدة جميع المسيحيين، ال سيما 

 .(53)الّشرقيين منهم، وفقًا لمبادئ مرسوم ... المسكونيّة"

بلفتة –، اشترك فيها 1974مارس  23 -18ميّة بتاريخ عقدت اللّجنة بكامل أعضائها جلسة رس 

رقيّة ي اللّجنة أيًضا، وبعض المراقبين من الكنائس الشّ جميع مستشار -كريمة من الحبر األعظم

مبادئ عض الالغير كاثوليكيّة، مع استبعاد الّصوت التّقريري، ووافقت بما يشبه االجماع على ب

 لقوانيناغة االلّجنة على "مجموعات البحث" المختلفة، لصي الواجب األخذ بها في توزيع مستشاريّ 

 وتدوينها.

 ، كانت:(54)ُحّررت بثالث لغات ونُشرت كاملة في أعمال اللّجنة الَّتيأهم هذه المبادئ،  

انونّي قن تراث ا[ مما ورد في مجموعة القوانين الواحدة لجميع الكنائس الّشرقيّة، باعتباره ]منبثقً  (1

 ب ال محالة أن يجاري ظروف الحياة المعاصرة أيًضا؛مقدّس واحد، يج

يجب حقًا أن يكون للقانون طابعه الّشرقّي، أي أن يتفق ومتطلّبات المجمع الفاتيكانّي الثّاني، في  (2

وجوب الحفاظ على التّنظيمات الخاصة بالكنائس الّشرقيّة، "ألنَّها مؤيّدة بكرامة الِقدَم، وهي 

لذلك، على مجموعة . (55)ها وأصلح لتوفير خيرهم الّروحّي"أكثر مالئمة لتقاليد أبنائ

                                                            
 .OE "24"الكنائس الّشرقيّة  ( 53)
 .3رقم  “Nuntia”إعالنات  ( 54)
 .5" رقم OEإ"الكنائس الّشرقيّة  ( 55)
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]القوانين[ أن تعبّر عن تنظيم منبثق من القوانين المقدّسة والتّقاليد المشتركة في جميع 

 الكنائس الّشرقيّة؛

 الثّاني اتيكانيّ مع الفأناطها المج الَّتيكما يجب أن تتفق المجموعة كّل االتّفاق مع المهّمة الخاصة  (3

لى عمنهم،  رقيينكنائس الّشرقيّة الكاثوليكيّة، أي دعم وحدة جميع المسيحيين، ال سيما الشّ بال

 هدى مبادئ مرسوم المجمع في "المسكونيّة".

 اجباتوبديهي أن يكون للمجموعة طابعها القانونّي، تحمي به وتحدّد بشكل واضح حقوق وو (4

 وتجاه المجتمع الكنسّي؛ األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريّة، فيما بينهم

 -إلى جانب العدالة–في صياعة القوانين يجب أن تُوضع في االعتبار في مجموعة القوانين  (5

ة د بواسطقصى حالمحبّة واإلنسانيّة والقناعة واالعتدال أيًضا، تعزيًزا لخالص النّفوس إلى أ

العام  ك الخيرض ذلما لم يقت العناية الّرعويّة؛ لذلك ال يجوز فرض أحكام ملزمة إلزاًما قهري ا،

 والتّنظيم الكنسّي الّشامل؛

ال ينبغي  ، ولذلكsubsidiarietasيجب أن تحافظ المجموعة على ما يسّمونه مبدأ "االستعانة"  (6

كة رأن تكون مشت -في تقدير الّراعي األعلى للكنيسة الجامعة–يجب  الَّتيأن تُضم إاّل القوانين 

الخاص  لّشرعاالكاثوليكيّة، وإحالة األمور األخرى بأسرها إلى  لدى جميع الكنائس الّشرقيّة

 بكّل كنيسة.

ا بالنسبة إلى تقسيم قوانين المجموعة وترتيبها، فالبد من أن نالحظ أوالً، أن مجموعة قوانين   أمَّ

على يد  ُكلّفت اللّجنة بإعادة النّظر فيها، بعد أن تمت دراستها أكثر من مرة الَّتيالكنيسة الّشرقيّة، 

، قُّسمت، بإرادة الحبرين األعظمين بيوس الحادي عشر وبيوس 1929اللّجنتين الّسابقتين منذ عام 

الثّاني عشر، ال إلى عدّة "كتب"، على غرار القانون الكنسّي الاّلتينّي، بل إلى أربع وعشرين بابا. 

ب المجموعة وتُقّسم ، قّرر بصراحة أن تُرتّ 1937فبراير  8ذلك أن بيوس الحادي عشر، بتاريخ 

، (56)1945إلى أبواب. أّما بيوس الثّاني عشر، ففي مقابلة الّسادس والعشرين من شهر ديسمبر 

بابًا، وكان هو شخصي ا قد أخذ به وأِلفه في اللّجنة، قبل انتخابه حبًرا  24اعتمد هذا التّقسيم إلى 

بعد أن نقل –متّصلة وبال كلل، وأقّره أعظم، وتابعه فيما بعد عبر أعمال اللّجنة بأسرها، بعناية 

قبلها ووافق  الَّتيورة ـــــــــبالصّ  -اب إلى آخرـــــــــــــــالحبر نفسه بعض أقسام المجموعة من ب

نوفمبر من نفس  20عليها كرادلة اللّجنة باإلجماع، لدى اجتماعهم في جلسة رسميّة انعقدت بتاريخ 

 الّسنة.

األحبار األعظمين للشك في صالحية هذا التّقسيم والتّرتيب. ال بل أن لم يكن هناك أي داع لدى  

مجموعة البحث ]التابعة[ لمستشارّي اللّجنة، اجتمعت لهذا الغرض ووافقت على هذا التّرتيب، 

قدّم  1980لكونه مالئًما، بأكثر من دليل جدير باالعتبار لظروف الحياة المعاصرة أيًضا. وفي عام 

استيفان ماروسين، نائب أمين اللّجنة، تقريًرا واضًحا في هذا الصدد لسينودس  األسقف ميرزالوس

                                                            
 .83 -82ص  26 " رقم Nuntia"اإلعالنات ( 56)
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األساقفة. ونال هذا التّرتيب حظوة لدى األجهزة االستشاريّة، ولم يكد يجد أي معارضة. أّما أعضاء 

 .1988اللّجنة، فوافقوا عليه كـ"خطة عمل"، في الجلسة الّرسميّة المنعقدة في شهر نوفمبر 

النّظر في النّص األّول لمجموعة القوانين، على يد مستشاري اللّجنة، استغرقت ست إعادة  

سنوات. شّكل المستشارون عشر مجموعات بحث وبذلوا جهدًا جبّاًرا، فعقدوا بال انقطاع نحو ماءة 

 جلسة، ]في لقاءات[ مدّة كّل منها في الغالب خمسة عشر يوًما.

ي صيغ وقُدّم على مراحل مختلفة إلى الحبر األعظم، على وجه عملي إلى ثمان قُّسم النّص 

للموافقة عليه وإرساله إلى األجهزة االستشاريّة، أي إلى جميع أساقفة الكنائس الّشرقيّة ودواوين 

ادات ـــــــــــن التحـــــــالدّائرة الّرومانيّة ومعاهد الدّراسات العليا في روما، والّرؤساء العامي

ل لها من صيغ، في ـــــــــب من هذه األجهزة ابداء المالحظات والّرأي في ما أُرسِ الّرهبانيّات. ُطل

 غضون ستة أشهر.

 أُرِسلت إلى األجهزة االستشاريّة: الَّتيوإليك بالترتيب الصيغ  

"صيغة قوانين العبادة اإللهيّة وال سيّما األسرار المقدّسة" وفي شهر  1980في شهر يونيو  

ة قوانين المتوحدين وسائر الّرهبان وأعضاء هيئات الحياة المكّرسة"؛ وفي "صيغ 1980ديسمبر 

"صيغة قوانين تبشير األمم وسلطة الكنيسة التّعليميّة والمسكونيّة"؛ وفي شهر  1981شهر يونيو 

" صيغة قوانين المبادئ العاّمة واألموال الكنسيّة" و "صيغة قوانين الجزاءات  1981سبتمبر 

"صيغة قوانين اإلكليريكيين والعلمانيين"؛ وفي شهر  1981نيسة"؛ وفي شهر نوفمبر العابية في الك

"صيغة  1984"صيغة قوانين الدّفاع عن الحقوق أي المحاكمات"؛ وفي شهر أكتوبر  1982فبراير 

 قوانين تكوين الّرئاسة بدرجاتها في الكنائس الّشرقيّة".

جان بحجمها الهائل وأهّميتها البالغة وجدّيتها المثبته وصلت إلى اللّ  الَّتيال شيء إاّل المالحظات  

باألدلّة تُبرز الّطابع الجماعّي في إعادة النّظر في "المجموعة". جميع مطارنة الكنائس الّشرقيّة 

وسائر األجهزة االستشاريّة ساهمت بشكل جاد وفعّال في إعادة النّظر في "المجموعة". وفي هذا 

ظر إلى أن نشر الّصيغ سابقة الذّكر إنّما كان الغرض منه شهر أعمال اللّجان الّصدد البد من لفت النّ 

 ليُتاح للجميع، ال سيما الخبراء في القانون الكنسّي، أن يُبدوا رأيهم ويساهموا في نجاح "المجموعة"

جميع المالحظات، بال استثناء، بعد تصنيفها وترتيبها دُفِعت مّرة أخرى إلى مجموعات بحث  

إلعادة النّظر فيها ودراستها بدقّة وفقًا لتوجيهات األجهزة اإلداريّة. في هذه المجموعات  خاّصة

النظر  مستشارو اللّجنة وبعض الّسادة من ذوي الخبرة الخاّصة في الّشؤون موضوع البحث أعادوا

جنة من في نص "المجموعة". والنّص المعاد النّظر فيه على هذا النّحو كان يظهر في ما ترفعه اللّ 

 .Nuntiaتقارير في مجلّة "اإلعالنات" 

ثّم إنَّ الّصيغ بعد إعادة سبكها ُصنّفت على وجه مالئم في نّص واحد من ثالثين بابًا وُسلّمت إلى  

]جماعة[ "التّنسيق". كانت مهّمة هذه الجماعة ضبط وحدة مجموعة بحث خاّصة أطلق عليها اسم 

ب التّناقضات واللّبس وحصر معاني كّل من األلفاظ القانونيّة "المجموعة" وتالحمها الدّاخلّي ونجنّ 

في معنى واحد قدر المستطاع، وحذف ما هو مكّرر أو غير مجد، وتوحيد اإلمالء وعالمات الوقف. 
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ت ـــــوقُدّم (57)ُطبعت "صيغة مجموعة قوانين الكنائس الّشرقيّة" 1986وفي شهر أكتوبر سنة 

فأمر في الّسابع عشر من الّشهر نفسه، عيد القدّيس أغناطيوس م، ـــــــــــــــــــبر األعظـــــللح

 األنطاكّي، أن تُرفع ألعضاء اللّجنة للفحص والحكم.

ُطرحت مالحظات أعضاء اللّجنة بعد ترتيبها بشكل مناسب، على مجموعة خاّصة من الدّارسين  

 15مرتين لمدّة واجتمعوا  (58)المستشارين لفحصها، أُطِلق عليهم اسم لجنة "فحص المالحظات"

يوًما. كانت مهّمة هذه المجموعة النّظر في المالحظات ملي ا واقتراح التّعديالت المالئمة للقوانين أو 

دعت إلى عدم قبول المالحظات موضوع النّقاش. ثمَّ  الَّتيذكر األسباب  -في حالة التزام النّص–

ّراسة واحدة وأرِسلت إلى أعضاء اللّجنة في شهر ُجمعت المالحظات مع آراء هذه المجموعة في ك

 ، وُطرحت عليهم للبحث والحكم في جلسة رسميّة ُعقدت بعد بضعة أشهر.1988أبريل 

لم تتوقّف قّط عن العمل، اقترحت عدّت تعديالت  الَّتي (59)في نفس الوقت "مجموعة التّنسيق" 

ا بعضها فكان يمس جوهر القوانين، فرأت ، أمّ الكتابة بأسلوبعلى نّص القوانين، معظمها متعلّق 

"بحكم المنصب" وجوب األخذ بها، حفاًظا على االنسجام التّام بين القوانين، وسد ا للثغرات القانونيّة 

]التّعديالت[ كلَّها وأُرِسلت إلى أعضاء اللّجنة في شهر بإحكام مالئمة قدر المستطاع. ُجمعت هذه 

 والحكم. ، ُطرحت عليهم للنّظر1988يوليو 

، في قاعة القصر 1988ثمَّ ُعقدت جلسة رسميّة من الثّالث إلى الّرابع عشر من شهر نوفمبر سنة  

سولّي الملقبة بـ  ع قّرروا باالقترا، دعا الحبر األعظم أعضاء اللّجنة إلى عقدها لي”Bologna“الرَّ

ر ت، ليُنشب وقاألعظم بأقر إن كان نص مجموعة القوانين المعدّل بأسره أهالً ألن يُرفع إلى الحبر

ح ال اقتر تيالَّ ئل في الوقت والّشكل اللّذين يراهما مناسبين. في هذه الجلسة عّمت مناقشة تلك المسا

يُبدي لقوانين، عة ال. بعد االقتراع على النّص النّهائّي لمجمو[مناقشتهاأقل من خمسة أعضاء اللّجنة ]

ب نالت ألبوالى حدة، كانت النّتيجة كما يلي: جميع اأعضاء اللّجنة وأيهم في كّل من األبواب ع

 موافقة أغلبيّة األعضاء، وغالبًا باألجماع.

ثّم إنَّ النّص األخير، بعد تعديله وفقًا لرغبات أعضاء اللّجنة وتسميته "مجموعة قوانين الكنائس  

يناير  28ع بتاريخ وطبعه بما يسّمونها "الوسائل المعلوماتيّة" في عشر نسخ، ُرف ،(60)الّشرقيّة"

 إلى الحبر الّرومانّي مع طلب إصداره. 1989

والحبر األعظم نظر شخصي ا في هذا النّص األخير، بمساعدة بعض الخبراء وباالستماع إلى  

وأمر  ،وأمين سّرها نائب رئيس اللّجنة الحبريّة إلعادة النّظر في مجموعة قوانين الكنائس الّشرقيّة،

 ريخ الثّامن عشر، قّرر إصدار مجموعة القوانين الجديدة بتا1990أكتوبر  1ريخ بطبعه. وأخيًرا، بتا

 من الّشهر نفسه.

                                                            
(57 )Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis 
(58 )one observationumDe expensi 
(59 )Coetus de Coordinatione 
(60 )Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 
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 ةرقيّ مجموعة قوانين الكنائس الشّ 

 6-1ة قوانين تمهيديّ 

ر ة الكاثوليكيّ رقيّ قوانين هذه المجموعة تعني جميع الكنائس الشّ  -1ق. ة وإيّاها وحدها، ما لم يُقرَّ

 تينية.العالقات مع الكنيسة الاّل  ير ذلك صراحة في ما يخصّ غ

ة القديم وتحذو حذوه، رقيّ غالبًا ما تتبنّى شرع الكنائس الشّ  الَّتيقوانين هذه المجموعة  -2ق. 

 رع.ءتها باألرجح على ضوء هذا الشّ يجب قرا
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ال  اغالبً  ها، إال أنَّ ةلطقسيّ هذه المجموعة، وإن كانت كثيًرا ما تشير إلى مراسيم الكتب ا -3ق. 

[ هانين ]هذض وقوة، لذلك يجب العمل بهذه المراسيم بعناية ما لم تتعارؤون الطقسيّ تَبُتُّ في الشّ 

 المجموعة.

كرسي قدها أو اعتمدها الع الَّتيقوانين هذه المجموعة ال تُلغي وال تخالف المعاهدات  -4ق. 

ة، من اهنالرّ  التهااسيّة، ومن ثّم تبقى سارية على حيول وغيرها من المنّظمات السّ مع الدّ  سوليّ الرّ 

  خالفها من أحكام ]هذه[ المجموعة.غير أن يعوقها ما ي

لألشخاص  سوليّ لرّ منحها الكرسي ا الَّتيالحقوق المكتسبة وكذلك االمتيازات  إنَّ  -5ق.

م لها ما لبأكم بقىاليوم بدون أن تُنقَض، ت حتَّىالطبيعيين أو األشخاص االعتبارية والمعمول بها 

 نقضها نًصا قوانين هذه المجموعة.ت

 عند نفاذ قوانين هذه المجموعة: -6ق. 

 لمجموعة،هذه[ اتتعارض وقوانين ] الَّتيرع الخاص رع العام أو الشّ ( تُلغى جميع قوانين الشّ 1)

 تتعلّق بمادّة صاغتها بأكملها هذه المجموعة. الَّتي أو

وال تعود  معها، تتعارض الَّتيترذلها قوانين ]هذه[ المجموعة أو  تيالَّ ( تُنقض جميع العادات 2)

 إلى أكثر من مئة سنة أو ليست عريقة في القدم.

 

 

ل  الباب األوَّ

 وما لهم جميعا )61(المؤمنون

 من حقوق وواجبات

 لذلكدية، وهلل باتحادهم بالمسيح بواسطة المعمو ن أُقيموا شعبًاالَّذيلمؤمنون هم ا - 1البند  -7ق. 

 - كل حسب وضعه -بوية والملكية، يُدَعونباشتراكهم على نحو ما في وظيفة المسيح الكهنوتية والنّ 

 عِهد هللا إلى الكنيسة االضطالع بها في العالم. الَّتيسالة إلى ممارسة الرّ 

ة كيّ اثوليالعالم، قائمة في الكنيسة الك هذه الكنيسة المكّونة والمنّظمة كمجتمع في هذا - 2البند 

 ركة معه. ن هم في الشّ الَّذيساقفة يسوسها خليفة بطرس واأل الَّتي

دون المرتبطواة في هذا العالم، يشترك شركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكيّ  -8ق.  ح ن بالمسيلمعمَّ

 .اإليمان واألسرار والحكم الكنسيّ في بُنية ]الكنيسة[ المنظورة، بِوثاق االعتراف ب

قون وح القدس يتُون بدافع من الرّ الَّذيتبط بالكنيسة بنوع خاص الموعوظون ري - 1البند  -9ق. 

 يالَّتبة المحوجاء حاد بها، ومن ثّم فبإرادتهم هذه وبحياة اإليمان والرّ بإرادة صريحة إلى االتّ 

 تعضدهم كأبنائها. الَّتييعيشونها، يُضّمون إلى الكنيسة 

                                                            
لفظة "مؤمن" يُعنى بها في هذه المجموعة المنتمون الى الكنيسة الكاثوليكيّة ال غير، ما لم يتبين من الّسياق أو   )61(

معناها  الَّتي Christifedelesاللّفظة الاّلتينية  (؛ وهي تعريب2البند  352النّص غير ذلك )راجع مثالً القانون 

 الحرفّي "المؤمن بالمسيح(.
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خاصة، وهي إذ تدعوهم إلى أن يعيشوا الحياة تُولي الكنيسة الموعوظين عناية  - 2البند 

لوات الطقسيّة، تمنحهم منذ اآلن ة وتهيّئهم لالشتراك في القدّاس اإللهي واألسرار والصّ اإلنجيليّ 

 لمسيحيين. مختلف االمتيازات الخاصة با

سة، عليم الحّي واألصيل للكنيعلى المؤمنين، مع التمّسك بكلمة هللا ووالئهم لسلطان التّ  -10ق. 

صانه أجدادهم وتناقلوه بأغلى ثمن، وأن يعترفوا به علنًا  الَّذيمام والكمال اإليمان أن يحفظوا بالتّ 

 ا بأعمال المحبّة.، ويجعلوه مثمرً ويستوعبوه أكثر فأكثر بالممارسة

 

ة في المسيح، مساواة حقيقيّة في انيتقوم بين جميع المؤمنين، بناء على والدتهم الثّ  -11ق. 

 سد المسيح، كل حسب وضعه ومهّمته.ة والعمل، بها يتعاون جميعهم لبناء جالكرام

 ركة مع الكنيسة.ا على الشَّ يجب على المؤمنين، كّل بسيرته، أن يحافظوا دومً  -1بند ال -12ق. 

نحو كنيستهم وعليهم أن يبذلوا كل جهدهم في إتمام واجباتهم نحو الكنيسة جمعاء و - 2البند 

 تي.المتمتعة بحكم ذا

على المؤمنين جميعا، كل حسب وضعه، أن يبذلوا جهدهم ليعيشوا حياة القداسة ولنمّو  -13ق. 

 لكنيسة ودعم تقديسها بال انقطاع.ا

المؤمنين من حقّهم ومن واجبهم أن يجتهدوا في تبليغ بشرى الخالص اإللهيّة  جميع -14ق. 

 نحاء العالم.العصور وفي جميع أ لِّ اس في كأكثر فأكثر، إلى جميع النّ 

اإليمان، أو ما  ما يعلنه رعاة الكنيسة، ممثّلو المسيح، بصفتهم معلميّ  إنَّ  - 1البند  -15ق. 

يقّررونه، بصفتهم رؤساء الكنيسة، يجب على المؤمنين أن يتلقّوه بروح الطاعة المسيحيّة، مدركين 

 خصية. مسؤوليتهم الشّ 

ة منها، وحيّ الكنيسة على احتياجاتهم، السيّما الرّ  باستطاعة المؤمنين أن يُطلعوا رعاة - 2البند 

 وعلى أمانيهم.

ا عون به من علم واختصاص ومكانة، بل عليهم أحيانً ولهم الحق، بحسب ما يتمتّ  - 3البند 

الواجب، أن يبدوا رأيهم لرعاة الكنيسة في األمور المتعلقة بخير الكنيسة، وأن يطلعوا سائر 

عاة، ومع مع عدم اإلخالل بسالمة اإليمان واالحترام ]الواجب[ للرّ  أي[،المؤمنين على هذا ]الرّ 

 امة وكرامة اإلنسان في االعتبار.وضع المصلحة الع

ة، وحيابعة من خيراتها الرّ للمؤمنين الحق في أن ينالوا من رعاة الكنيسة المساعدات النّ  -16ق. 

 ال سيّما كلمة هللا واألسرار.

ة وفقًا ألحكام كنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي، ارسوا العبادة اإللهيّ من حق المؤمنين أن يم -17ق. 

 عاليم الكنسية.ا والتّ ا متّفقً خاص  ا وحية نمطً وأن يتبعوا في حياتهم الرّ 
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ة أو المؤمنون في استطاعتهم ولهم الحرية في تأسيس جمعيات وإدارتها ألهداف خيريّ  -18ق. 

عاون في بلوغ هذه ي العالم، كما لهم أن يعقدوا اجتماعات للتّ ة فعوة المسيحيّ تقَويّة، أو لتعزيز الدّ 

 األهداف. 

جميع المؤمنين، بصفتهم شركاء في رسالة الكنيسة، لهم الحق في تشجيع أو دعم العمل  -19ق. 

حسب حالته ووضعه، ولكن ال يحّق ألية مبادرة أن تدّعي لنفسها  بمبادراتهم الخاّصة، كلّ  سوليّ الرّ 

 .ة المختصةلطة الكنسيّ ة إن لم تكن مشفوعة برضى السّ كيّ صفة الكاثولي

الحق  -ة عاليم اإلنجيليّ لكونهم مدعوين بالمعموديّة إلى انتهاج حياة مالئمة للتّ  -للمؤمنين  -20ق. 

عرفة ، وفي آن واحد إلى ماإلنسانيّ  خصيّ ضوج الشّ ة تُعدّهم كما يجب للبلوغ إلى النّ في تربية مسيحيّ 

 لوك بموجبه.سّ سّر الخالص وال

عبير عن ة المشروعة في البحث والتّ ينيّة، بالحّريّ ن يعكفون على العلوم الدّ الَّذييتمتّع  -21ق. 

  .عليم الكنسيّ وقير الواجب لسلطان التّ رأيهم بحكمة في نطاق خبرتهم، مع مراعاة التّ 

 حالة حياتهم.إكراه لدى اختيارهم لجميع المؤمنين الحق في أالّ يكونوا عرضة ألي  -22ق. 

يتمتع بها  الَّتيمعة الحسنة ال يجوز ألحد أن يتعرض بطريقة غير مشروعة إلى السّ  -23ق. 

 حق أي شخص في صون شؤونه الخاصة. غيره، وال أن ينتهك

يتمتّعون بها في  الَّتيللمؤمنين أن يطالبوا على وجه مشروع بالحقوق  - 1البند  -24ق. 

 رع.المحكمة الكنسيّة المختّصة، وفقًا للشّ  الكنيسة، وأن يدافعوا عنها في

لطة المختّصة إلى المحاكمة، أن يُحاَكموا وكذلك من حق المؤمنين، إذا استدعتهم السّ  - 2البند 

 رع وتطبيقها بإنصاف.مع العمل بأحكام الشّ 

 ات قانونية، إالّ وفقًا للقانون.من حق المؤمنين أالّ تُوقَع عليهم عقوب - 3البند 

يجب على المؤمنين أن يلبّوا احتياجات الكنيسة، بحيث تحصل على العون  - 1البند  -25ق. 

سالة والمحبّة، وما يلزم لمعيشة خدّامها الضروري لبلوغ أهدافها، ال سيّما العبادة اإللهية وأعمال الرّ 

 ئقة.الاّل 

م، ذاكرين وصيّة اء من دخلهة وإسعاف الفقركما يجب عليهم تعزيز العدالة االجتماعيّ  - 2البند 

 ب.الرّ 

يجب على المؤمنين أفرادًا أو منضّمين في جمعيّات، لدى ممارسة حقوقهم،  - 1البند  -26ق. 

 أن يضعوا في اعتبارهم خير الكنيسة العام وحقوق اآلخرين، وكذلك واجباتهم نحو غيرهم.

الحقوق الخاصة  ممارسةة، في سبيل الخير العام، ضبط لطة الكنسيّ من اختصاص السّ  - 2البند 

 بالمؤمنين.
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 انيالباب الثّ 

  )62(الكنائس المتمتعة بحكم ذاتيّ 

 والطقوس

منا ا أو ضقانون، وتعترف بها نص  ة وفقًا للترتبط بالرئاسة الكنسيّ  الَّتيجماعة المؤمنين  -27ق. 

م متعة بحكة متلمجموعة كنيسا ة العليا على أنها متمتعة بحكم ذاتي، تُدعى في هذهلطة الكنسيّ السّ 

 ذاتي.

ة سم بثقافالمتّ  نظيميّ والتّ  وحيّ ي والرّ هوتّ والاّل  يتورجيّ لطقس هو التُراث اللّ ا - 1البند  -28ق. 

متمتعة  كنيسة لّ يمان كتعيش بها اإل الَّتية، ويُعبّر عنه بالطريقة الخاصة اريخيّ عوب وظروفها التّ الشّ 

 . ذاتيّ  بحكمٍّ 

 دريّ واإلسكن قليد األرمنيّ ن التّ س المعنيّة في هذه المجموعة، هي المنحدرة مقوالطّ  -2البند 

 ، ما لم يتضح غير ذلك.والكلدانيّ  والقسطنطينيّ  واألنطاكيّ 

 الفصل األول

 ذاتي تماء إلى كنيسة متمتعة بحكم  االن

                                                            
نرى أنَّها أوفق للمعنى المقصود بالنّسبة الى الكنيسة،  الَّتيبعبارة "حكم ذاتّي"  sui iurisترجمنا العبارة الاّلتينية  )62)

 .2بند  433انون استخدمناها بالنّسبة الى األديرة. أنظر ق الَّتيمن لفظة "مستقل" 
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إلى الكنيسة ابعة عشرة من عمره ينتمي بالمعموديّة لم يبلغ الرّ  الَّذياالبن  - 1البند  -29ق. 

 ذاتيّ  ه ينتمي إلى الكنيسة المتمتّعة بحكمٍّ ؛ لكنَّ ينتمي إليها والده الكاثوليكيّ  الَّتي المتمتعة بحكم ذاتيّ 

ة، أو إذا طلب ذلك كال الوالدين متّفقين، مع تنتمي إليها والدته، إذا كانت والدته وحدها كاثوليكيّ  الَّتي

 .سوليّ بَل الكرسي الرّ رع الخاص المقّرر من قِ عدم اإلخالل بالشّ 

 ابعة عشرة من عمره:لم يتّم الرّ  الَّذيا إذا كان االبن أمّ  - 2البند 

 

 تنتمي إليها أّمه؛  الَّتي ذاتيّ  من أم غير متّزوجة، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكمٍّ ( 1) 

ن الَّذيك ــــــــيها أولئينتمي إل الَّتي ذاتيّ  مجهول الوالدين، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكمٍّ ( 2)

ذين ر باألب واألم اللّ ـــــــــــــــــق األمـــــــــــــــــُعِهدَت إليهم العناية به على وجه شرعي؛ وإذا تعلّ 

 ؛1تبنّياه، فيَُطبَّق البند

دين، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكمٍّ ( 3) ي ـــــــــــــــــــــــينتم الَّتي ذاتيّ  من أبوين غير معمَّ

 .ها من تعّهد بتربيته في اإليمان الكاثوليكيّ ـــــــــــــــــإلي

يار ـــــــــــــــابعة عشرة من عمره، له الحّرية في اختمن تقدّم للمعمودية وقد أتّم الرَّ  كلُّ  -30ق. 

رع الخاص بالشّ  واالنتماء إليها بقبول المعمودية فيها، مع عدم اإلخالل ذاتيّ  أية كنيسة متمتّعة بحكمٍّ 

 .سوليّ المقّرر من قِبَل الكرسي الرّ 

ة أخرى متمتّعة ـــــــــــى كنيسال يتجاسْر أحد أن يستميل كيفما كان أّي مؤمن لالنتقال إل -31ق. 

 بحكم ذاتي.

، أن ينتقل على وجه صحيح سوليّ ليس بوسع أحد، بدون رضى الكرسي الرّ  - 1البند  -32ق. 

 .ذاتيّ  ة بحكمٍّ إلى كنيسة أخرى متمتّع

، يَطلب يّ ـــذات أّما إذا تعلّق األمر بمؤمن من إيبارشيّة إحدى الكنائس المتمتعة بحكمٍّ  - 2البند 

ن ترجيح ـــــة، فيمكــــــ، لها في نفس المنطقة إيبارشيّ ذاتيّ  االنتقال إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

ان ــــــــــــــــإليبارشيّ ان اـــــــنتقال األسقف، بشرط أن يرضى كتابةً على االسوليّ رضى الكرسي الرّ 

 لكال اإليبارشيّتين.

د االحتفال ــــي، عنـــفي استطاعة المرأة أن تنتقل إلى كنيسة زوجها المتمتعة بحكم ذات -33ق. 

ستها نيودة إلى كـــــــــــــواج لها الحّرية في العا؛ وعند انحالل الزّ بالزواج أو ما دام ]الزواج[ قائمً 

 .ذاتيّ  األولى المتمتعة بحكمٍّ 

ة أخرى ـــــــواج المختلط، إلى كنيسفي حالة الزّ  وج الكاثوليكيّ إذا انتقل الوالدان، أو الزّ  -34ق. 

ابعة عشرة من العمر، ينتمون ن هم دون الرّ الَّذياألوالد  ، فإنَّ ذاتيّ  مٍّ ـــــــــــــــعة بحكـــــــــــمتمتّ 

  مـــــــــــــبحك

واج بين الكاثوليك، إذا انتقل أحد الوالدين فقط إلى كنيسة رع إلى نفس الكنيسة؛ أّما في حالة الزّ الشّ 

ابعة عشرة من  برضى كال الوالدين؛ أّما عند إتمام الرّ ، ال ينتقل األوالد إاّل ذاتيّ  أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

 .ذاتيّ  ستهم األولى المتمتعة بحكمٍّ العمر، فلألوالد أن يعودوا إلي كني
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ة، اّمة مع الكنيسة الكاثوليكيّ ركة التّ ن ينضّمون إلى الشّ الَّذيإّن المعّمدين غير الكاثوليك  -35ق. 

يحتفظون بطقسهم في جميع أنحاء العالم، ويمارسونه ويحفظونه قدر المستطاع، ولذلك ينتمون إلى 

جوء إلى الكرسي الل بحق اللّ قس، مع عدم اإلخلها نفس الطّ  الَّتي ذاتيّ  الكنيسة المتمتعة بحكمٍّ 

 .أو بمناطقٍّ  أو بجماعاتٍّ  صة بأشخاصٍّ في حاالت خا سوليّ الرَّ 

ئيس ا منذ إعالنه إّما أمام الرّ ، يصبح نافذً ذاتيّ  كل انتقال إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ  -36ق. 

من قِبَل أحدهما  اعي الخاص، وإّما أمام الكاهن المفّوضلتلك الكنيسة أو أمام الرّ  المحلّيّ  الكنسيّ 

 غير ذلك. سوليّ الرّ وأمام شاهدَين، ما لم يقِض مرسوم الكرسي 

يَُسّجل كل انتماء إلى إحدى الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي، أو االنتقال إلى كنيسة أخِرى  -37ق. 

الكنيسة  في حتَّىتم فيها االحتفال بالمعمودية،  الَّتيعيّة متمتّعة بحكم ذاتي، في سجّل المعّمدين بالرّ 

اعي ة إذا اقتضى األمر؛ وإن تعذّر ذلك، ففي وثيقة أخرى تـُحفظ في أرشيف رعيّة الرّ تينيّ الاّل 

 تم االنتماء إليها.  الَّتي ذاتيّ  مٍّ الخاص بالكنيسة المتمتعة بحك

إن ُعِهدَ  حتَّى، ذاتيّ  ة منتمين إلى كنيستهم المتمتعة بحكمٍّ رقيّ يبقى مؤمنو الكنائس الشّ  -38ق. 

 .ذاتيّ  أو راع من كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ  ر العناية بهم إلى رئيس كنسيّ أم

 انيالفصل الثّ 

 قوس وحفظهاالطّ 

ة يجب حفظها ودعمها بورع، لكونها تراث كنيسة المسيح رقيّ إّن طقوس الكنائس الشّ  -39ق. 

دة اإليمان ه وحسل عن طريق اآلباء، ويؤّكد بتنّوعقليد المنحدر من الرّ بأسرها، يشّع فيه التَّ 

 اإللهيّة. الكاثوليكيّ 

 

، وعلى ذاتيّ  ن يرئسـون الكنائـس المتمتعة بحكمٍّ الَّذيعلى الرؤسـاء الكنـسـيّين  - 1البند  -40ق. 

ؤساء الكنسيّين اآلخرين، أن يُعنوا عناية بالغة بَصون طقسهم بأمانة وحفظه بدقّة وال يقبلوا جميع الرّ 

، واضعين مع ذلك نُصب أعينهم المحبة والحيويّ  اتيّ سبيل نمّوه الذّ  أّي تغيير فيه، ما لم يكن في

 المتبادلة بين المسيحيّين ووحدتهم.

على سائر اإلكليروس وجميع أعضاء مؤّسسات الحياة المكّرسة أن يحفظوا بأمانة  - 2البند 

 وام معرفة له أعمق وممارسة أكمل.طقسهم ويكتسبوا على الدّ 

ائر المؤمنين أن يعّززوا معرفة طقسهم وتقديرهم له، كما يجب عليهم أن وكذلك على س - 3البند 

 ا ما.رع أمرً مكان، ما لم يستثن الشّ  يحفظوه في كلِّ 

ن الَّذي -تينيةبما في ذلك الكنيسة الاّل  - ذاتيّ  على المؤمنين، من أية كنيسة متمتّعة بحكمٍّ  -41ق. 

متواترة مع مؤمني كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، لهم بحكم الوظيفة أو الخدمة أو المهّمة عالقات 

أن يتكّونوا بدقّة في معرفة طقس هذه الكنيسة وممارسته، وذلك على قدر أهميّة الوظيفة أو الخدمة 

 يضطلعون بها.  الَّتيأو المهّمة 
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 الثالباب الثّ 

 ُسلطة الكنيسة العُليا

، هيئة واحدة، كذلك يتّحد بّ سل، بإرادة من الرَّ كما يشّكل القدّيس بطرس وسائر الرّ  -42ق. 

 اقفةُ خلفاُء الرسل، فيما بينهم.الحبُر الروماني خليفةُ بطرس، واألس

 لالفصل األوَّ 

 الحبر الروماني

على  بّ منحها الرّ  الَّتيتستـمّر في شخصه المهّمة  الَّذية إّن أسـقَف الكنيسـة الرومانيّ  -43ق. 

سل، لتنتقل لخلفائه، هو رأس هيئة األساقفة ونائب المسيح وراعي وجه خاص لبطرس أّول الرّ 

لطان المألوف األعلى المطلق الكنيسة بأسرها في هذا العالم، ومن ثّم يتمتّع بحكم منصبه بالسّ 

 وام الحّرية في ممارسته. امل في الكنيسة، وله على الدّ المباشر الشّ 

اّم على الكنيسة، بانتخابه على ــلطان األعـلى التّ السّ  ومانيّ يُحـرز الحـبر الـرّ  - 1البند  -44ق. 

ة؛ ولذلك، فإن المنتَخب للحبرية يامة األسقفيّ وقبوله لهذا ]االنتخاب[ باإلضافة إلى السّ  وجه شرعيّ 

لطان منذ قبوله ]االنتخاب[؛ أّما إذا خال المنتَخُب من ة، يُحرز هذا السّ مة األسقفيّ العظمى المتّسم بالسّ 

 ة، فيُرَسم أسقفا فوًرا.األسقفيّ مة السّ 

خلّي أن يتّم بحّرية عن منصبه، يلزم لصّحة التّ  ومانيّ إذا حدث أن تخلّى الحبر الـرّ  - 2البند 

 ]يلزم[ أن يقبله أحد.  لكن ال ب،ويُعلَن عنه كما يج
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ه ل بحكم منصبه سلطان، ال على الكنيسة بأسرها فحسب، بل ومانيّ للحبر الرّ  - 1البند  -45ق. 

لطان لطان المألوف، وبها يوّطد ويحمي في آن واحد السّ على جميع اإليبارشيات وهيئاتها رئاسة السّ 

 من األساقفة في اإليبارشية المعهودة إلى عنايته. يتمتّع به كلّ  الَّذيوالمألوف والمباشر،  اتيّ الذّ 

 

 

ى ــــــــــــــراعٍّ أعلـــــــبـمـنصـبه كالعه ـــــــــدى اضـطـــــــــــل ومانيّ الحبر الرّ  إنَّ  - 2البند 

ة، بل مع ـــــــــــــــركة مع سائر األساقفوام في الشّ ة بأسرها، متّحد على الدّ ــــــلـلكنيس

ة ة جمعاء؛ ومع ذلك فله الحّق في تحديد أسلوب ممارسة هذا المنصب بطريقة شخصيّ ـــــــــــالكنيس

 حتياجات الكنيسة.ة، حسب اـــــــــــــــأو جماعيّ 

 أو قراره. ومانيّ من حكم الحبر الرّ ظلّم ال مجال لالستئناف وال للتّ  - 3البند 

في ممارسة مهاّم منصبه، ويمكنهم أن  ومانيّ يعـاضد األسـاقفة الحبر الرّ  - 1البند  -46ق. 

رادلة عن ذلك اآلباء الك يتعاونوا معه بطرق مختلفة، منها سينودس األساقفة؛ ويساعده فضالً 

ة والمندوبون الحبريون، وغيُرهم من األشخاص والمؤّسسات المختلفة، حسب ومانيّ والدائرة الرّ 

هؤالء األشخاص وهذه المؤّسسات بالمهّمات المعهودة إليهم باسمه  من، ويضطلع كلّ احتياجات الزّ 

 سه.نف ومانيّ يقّررها الحبر الرّ  الَّتيوبسلطته، لخير جميع الكنائس، وفقًا للقواعد 

، تحكم ذاتيّ  ن يرئسـون كنائس متمتّعة بحكمٍّ الَّذيؤسـاء الكنسـيّين، البطاركة وسـائر الرّ  - 2البند 

 نفسه. ومانيّ مشاركتهم في سينودس األساقفة، قواعد خاصة يقّررها الحبر الرّ 

أو إعاقته إعاقة تاّمةّ، ال يُستحدَث أي شيء في حكم  ومانيّ عند شغور الكرسي الرّ  -47ق. 

 ادرة لمثل هذه الظروف.لكنيسة بأسرها، بل يُعَمل بالقوانين الخاصة الصّ ا

أو الكرسي المقدّس، ال الحبر  سوليّ في هذه المجموعة يندرج تحت اسم الكرسي الرّ  -48ق. 

ة، ما لم يـُستدرك في ومانيّ ائرة الرّ واوين أيًضا والمؤّسسات األخرى للدّ فحسب بل الدّ  ومانيّ الرّ 

 ضح من طبيعة األمر غير ذلك.أو يتّ رع الشّ 

 انيالفصل الثّ 

 هيئة األساقفة

وأعـضاؤها األساقفة، بحكم سّر  ومانيّ رأُسها الحبر الرّ  الَّتيإّن هيئة األساقفة  -49ق. 

ة بدرجاتها بين رأس الهيئة ـــــــــــــــــــــــــئاسة في الرّ ـــــــــركة وبالشّ ـــــــــــــــسامالرّ 

  الَّتيها، ]هذه الهيئة[ ــــــــــــــــــوأعضائ

 

 

صاحبة  -باتّحادها مع رأسها ال بدونه قط  -اة، هي أيضً سوليّ فيها تستمّر بال انقطاع الجماعة الرّ 

 سلطة ُعليَا وتاّمة في الكنيسة بأسرها.
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تمارس هيئة األسـاقفة سـلطانها على الكنيسـة بأسرها على وجه َمهيب في  - 1البند  -50ق. 

 .جمع المسكونيّ الم

ة ــــــــــــلطان نفسه، بما يقوم به األسـاقفتمارس هيئة األساقفة السّ  - 2البند 

رون في العالم من عمل موّحد، يباشره أو يقبله باختياره بصفته هذه الحبر ـــــــــــــــــــالمنتش

 جماعيًا. ، فيصبح بالحقيقة عمالً ومانيّ الرّ 

بها  الَّتيأن يختار ويشّجع حسب احتياجات الكنيسة الطرق  مانيّ ويعود للحبر الرّ  - 3البند 

 في الكنيسة بأسرها. تمارس هيئة األساقفة مهاّمها على وجه جماعيّ 

، ويرئسه بنفسه أو وحده أن يدعو إلى ]عقد[ مجمع مسكونيّ  ومانيّ للحبر الرّ  - 1البند  -51ق. 

 ويُثبّت قراراته.بغيره؛ وكذلك أن ينقل المجمع أو يُوقفه أو يحلّه 

، ويحدّد نفسه أن يحدّد المسائل الواجب معالجتها في المجمع المسكونيّ  ومانيّ للحبر الرّ  - 2البند 

 ومانيّ يقترحها الحبر الرّ  الَّتييُضيفوا إلى المسائل  ظام الواجب إتّباعه فيه؛ وبوسع آباء المجمع أنالنّ 

 نفسه. ومانيّ يعتمدها الحبر الرّ  مسائل أخرى،

ن هم أعضاء هيئة األساقفة دون سواهم، من حقّهم ومن الَّذيجميع األساقفة  - 1البند  -52 ق.

 تقريري. بصوتٍّ  واجبهم المشاركة في المجمع المسكونيّ 

ا من غير المتّسمين لطة العُـليا لـلكنيسة أن تدعو عددً باإلضافة إلى ذلك بوسـع السـّ  - 2البند 

 ، وتحدّد دورهم فيه.لمسكونيّ ة إلى المجمع ابالكرامة األسقفيّ 

 

 

 

 

، يتوقّف في أثـنـاء انعقاد المجمع المسكونيّ  سـوليّ إذا حـدث أن شغـر الكرسـي الرّ  -53ق. 

 أو حلّه. الجديد بمتابعة المجمع المسكونيّ  ومانيّ رع، إلى أن يأمر الحبر الرّ المجمع بحكم الشّ 

 ومانيّ قّوة اإللزام، ما لم يعتمدها الحبر الرّ  ليس لـقرارات الـمجمع المسـكونيّ  - 1البند  -54ق. 

 مع آباء المجمع ويُثبِّتها ويأمر بإصدارها.

ثـبيت وهذا اإلصدار نفسـيهما، لكي تحظى بقّوة اإللزام، القرارات تحتاج إلى هذا التّ  - 2البند 

ا أو قَبِلَها الحبر ، بطريقة أخرى باشرها بعمل جماعيّ تَُسنّها هيئة األساقفة، لدى قيامها حق   الَّتي

 باختياره. ومانيّ الرّ 
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 ابعالباب الرّ 

 ةالكنائس البطريركيّ 

اعترفت  الَّذيالعريق في القدم  قليد الكنسيّ قائم في الكنيسة، َوفقًا للتّ  ظام البطريركيّ النّ  -55ق. 

ن يرئس كّل منهم الَّذيرقية شّ ة األولى؛ ولذلك يجب أن يحظى بطاركة الكنائس البه المجامع المسكونيّ 

 ة كأب ورأس، باإلكرام والتبجيل.يّ كنيسته البطريرك

يع ــــــــــــان على جمــــــــلطف له السّ ــــــرك هو أسـقــــــــالبطري -56ق. 

سها، يرئ الَّتيوعلى سائر مؤمني الكنيسة  -بما في ذلك المتروبوليت  -ة ــــــــــــــــاقفـــــــــــــاألس

 من قِبَل سلطة الكنيسة العُليَا.رع المعتَمد وفقًا للشّ 

إّن إنشـاء الكنائـس البطـريـركية وإعادتها ]إلى الوجود[ وتغييرها وإلغاءها  - 1البند  -57ق. 

 محفوظ لسلطة الكنيسة العُليَا.

ح على وجه قب المعترف به أو الممنوللسلطة الكنسية الُعليَا دون سواها تغيير اللّ  - 2البند 

 ة.كنيسة بطريركيّ  لكلِّ  شرعيّ 

ة داخل حدود منطقتها، مقّر ثابت يمكث فيه يجب أن يكون للكنيسـة البطريركيّ  - 3البند 

ذا ــل هــمنها يقتبس البطريرك لقبه؛ وال يمكن نق الَّتيالبطريرك، يُقام، اذا أمكن، في المدينة 

ة ـد موافقعـــوبة، أساقفة الكنيسة البطريركيّ الكرسي إال لسبب بالغ األهميّة، وبرضى سينودس 

 .ومانيّ الحبر الرّ 

قدم على األساقفة، من أية درجة كانوا، في جميع أنحاء ة لهم التّ رقيّ بطاركة الكنائس الشّ  -58ق. 

 .ومانيّ أقّرها الحبر الرّ  الَّتياصة العالم، مع َسَريَان قواعد التقدّم الخ
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من، فهم ة، وإن تأّخر بعضهم على بعض في الزّ رقيّ كنائس الشّ إّن بطاركة ال - 1البند  -59ق. 

 بينهم. رفيّ ة، مع عدم اإلخالل بالتقدّم الشّ تبة البطريركيّ متساوون بالنظر إلى الرّ 

ة القديمة هو كما يلي: في المقام ة البطريركيّ رقيّ ترتيب التقدّم بين كراسي الكنائس الشّ  - 2البند 

 .فاألورشليميّ  ، فاألنطاكيّ يليه اإلسكندريّ و األول الكرسي القسطنطينيّ 

 

ي ــــــب قِدَم الكرســــــــــة حسرقيّ التقدّم بين سـائر بطاركة الكنائس الشّ  يترتّب - 3البند 

 .البطريركيّ 

ة ن لهم لقب واحد لكنّهم يرئسون كنائس بطريركيّ الَّذية رقيّ بين بطاركة الكنائس الشّ  -4البند 

 ة.تبة البطريركيّ ت ترقيته إلى الرّ دّم من سبققمختلفة، يحظى بالتّ 

يرئسها وفي احتفاالت  الَّتيالبطريرك، في الكنائس المخّصصة لمؤمني الكنيسة  - 1بند  -60ق. 

إذا كانوا أعلى منه بلقَب كرسيّهم، أو أقدم منه في  حتَّىكنيسته الطقسية، يتقدّم على سائر البطاركة، 

 رقية.التّ 

ن ما زالوا الَّذي، يتقدّم على أولئك لطان البطريركيّ ريرك الحائز حاليًا على السّ إّن البط - 2البند 

 ا.حازوه سابقً  الَّذي سّي البطريركيّ محتفظين بلقب الكر

فسه، بعد موافقة وكيل يعيـّنه هو ن سوليّ سع البطريرك أن يكون له لدى الكرسي الرَّ وب -61ق. 

 .ومانيّ الحبر الرّ 

يتخلّى عن وظيفته، يحتـفظ بلقبه وكرامته ال سيّما في االحتفاالت  الَّذي البطريرك إنَّ  -62ق. 

ة، كما له الحق أن يخصَّص له، برضاه، مقٌر مناسٌب إلقامته، وأن تـَُوفـّر له سبـُل المعيشة الطقسيّ 

في  2د البن 60ة، تكفُل له إعالةً الئقةً بلقبه، مع عدم اإلخالل بالقانون من أموال الكنيسة البطريركيّ 

 ما يتعلّق بالتقدّم.

 لالفصل األوَّ 

 انتخاب البطاركة

 ة.يُنتََخب البطريرك على وجه شرعّي في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -63ق. 

د الَشرع الخاص ما يـلزم لكي يـكوَن الشّ  -64ق.  ة تبة البطريركيّ ا بالرّ ـخُص جديرً يـجـب أن يحدِّ

 .180ل بأحكام القانون األحوا كلِّ  مع عدم اإلخالل في

 

 

، أو ة في المقّر البطريركيّ يجب انعـقاد سينودس أساقـفة الكنيسـة البطريركيّ  - 1البند  -65ق. 

 ائم.ينودس الدّ ة، برضى السّ في مكان آخر يعيّنه مدبّر الكنيسة البطريركيّ 
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شهر من شغور ة في غضون يجــب انـعقاد سينودس أســاقـفـة الـكـنيسة البطريركيّ  - 2البند 

 رع الخاص إذا قّرر مدة أطول، أقصاها شهران.، مع َسَريان الشّ الكرسي البطريركيّ 

لدى انتخاب البطريرك، يتمتـّع جميُع أعـضاء سينودس أساقفة الكنيسة  - 1البند  -66ق. 

 ة دون سواهم، بالحق في أن يَنتَخبوا. البطريركيّ 

سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أن يحضر  يـُحظر على كّل من ليس من أعضاء - 2البند 

ن يُتََّخذون كفاِرِزي األصوات أو كاتب الَّذيفي القاعة النتخاب البطريرك، ما عدا اإلكليريكيّين 

 .1بند  71ينودس، وفقًا للقانون أعمال السّ 

ي أثناء دّخل كيفما كان في انتخاب البطريرك، سواء كان قبل أو فال يجوز ألحد التّ  - 3البند 

 ة.نودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ سي

وتُرذل كل عادة مخالفة،  957 - 947لدى انتخاب البطريرك يـجـب الـعـمل بالقوانين  -67ق. 

 رع العام غير ذلك.ا لم يقّرر الشّ م

واجب جسيم في حضور  على جمـيع األساقفة المدعوين على وجه شرعيّ  - 1البند  -68ق. 

 االنتخاب.

ا يقيّده، عليه أن يُطلع سينودس أساقفة إذا رأى أحد األسـاقفة أّن هناك عائقا صوابي   - 2البند 

، ولألساقفة الحاضرين في المكان المعيّن عند بدء بطريركية على أسباب تغيّبه كتابةالكنيسة ال

 سينودس الحكم على شرعيّة العائق.جلسات ال

حضر إلى المكان المعيّن ثلثا األساقفة الواجب ، إذا متى تّمت الدعوة على وجه قانونيّ  -69ق. 

ن يقيّدهم عائق مشروع، تُعلن الَّذية، بعد حذف عليهم حضور سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 روع في االنتخاب.ينودس ويمكن الشّ قانونية السّ 

رع الشّ ما لم يقّرر  -ة النتخاب البطريرك يرئس سينودس أسـاقفة الكنيسـة البطريركيّ  -70ق. 

ئاسة مدبّر رّ َمن ِمن الحاضرين يـُنتخب في الجلسة األولى، وقبل ذلك يحتفظ بال -الخاص غير ذلك 

 ة.الكنيسة البطريركيّ 

من  حتَّىرع الخاص يمكن اتّـخاذ فارزي األصوات وكاتب األعمال وفقًا للشّ  - 1البند  -71ق. 

 مامسة اإلنجيليّين.بين الكهنة والشّ 

ـّر في ما يتعلّق ـينودس واجب جـسـيم في حفظ السّ ع الحاضرين في السّ على جمي - 2البند 

 اع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.باالقتر

رع الخاص أنّه، بعد عدد ا َمن أحرز ثلثي األصوات؛ ما لم يقّرر الشّ يـُعَدّ منتخبً  - 1البند  -72ق. 

المطلقة من األصوات، ويتّم االنتخاب مالئم من االقتراعات ال يقّل عن ثالث مرات، تكفي األغلبيّة 

 .4و 3البندين  183وفقًا للقانون 

عشر يوًما منذ بدء سينودس أساقفة الكنيسة  إن لم يتّم االنتخاب في غضون خمسة - 2البند 

 .ومانيّ يُحال األمر إلى الحبر الرّ ة، البطريركيّ 
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ئيس، باسم ، فعلى الرّ وجه شرعيّ ا على ا معلَنً إذا كان المنتَخب على أقّل تقدير أسـقفً  -73ق. 

ة بأسره، أن يُْبلّغ االنتخاب إلى المنتخـَب فوًرا، أّما إذا كان سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

يغة ة، وذلك حسب الصّ سامة األسقفيّ الرئيس نفسه هو المنتَخب، ]فيبلـّغه[ األسقف األقدم في الرّ 

، وإذا لم يكن المنتخـَب أسقفًا معلَنًا على وجه شرعيّ  ة؛كل المألوفَين في كنيسته البطريركيّ والشّ 

تجاه المنتخـَب،  حتَّىّر ن اّطلعوا كيفما كان على نتيجة االنتخاب أن يحفظوا السّ الَّذيفيجب على 

نين بليغ إالّ بعد تنفيذ كل ما تقتضيه القواة، وال يتّم التّ ويُوقَف سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 .إلعالن األسقفيّ المتعلقّة با

من المتاح يُحسـبان منذ التبليغ، أن يعلن يجب على المنتَخب، في غضون يومين من الزّ  -74ق. 

يفقد كل حّق اكتسبه من إن كان يقبل االنتخاب؛ أّما إذا لم يقبل أو لم يُجب في غضون اليومين، ف

 االنتخاب.

ة في اِشر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ ا، فليُبَ إذا قَِبَل المنتَخب وكان أسقفًا مرسومً  -75ق. 

ا، ة؛ أّما إذا لم يكن المنتخب أسقفًا مرسومً إعالنه وتنصيبه كبطريرك، حسب مراسيم الكتب الطقسيّ 

 ة.سامة األسقفيّ ينال المنتَخب الرّ نصيب على وجه صحيح قبل أْن فال يمكن أن يتّم التّ 

 

اب ــــــــم بكتـــــــــــــــــة أن يُعليسة البطريركيّ على سينودس أسـاقفة الكن - 1البند  -76ق. 

 هٍّ ــــــــــــــــنصيب وإتمامهما على وجباالنتخاب والتّ  ومانيّ سينودسي في أقرب وقت الحبر الرّ 

ينودس من اعتراف باإليمان والوعد بإتمام الوظيفة ، وبما أدّاه البطريرك الجديد أمام السّ قانونيّ 

يَغ المعتمدة؛ كما يجب أن يُرَسل كتاب سينودسي عّما جرى من انتخاب إلى بأمانة، حسب الِص 

 ة األخرى.رقيّ بطاركة الكنائس الشّ 

ركة في أقرب وقت الشّ  ومانيّ يجب على البطريرك الجديد أن يلتـمـس من الحبر الرّ  - 2البند 

 ه.ة بكتاب موقََّع بخط يدالكنسيّ 

لى وجه قانوني ال يمارس ]مهّمة[ منصبه على وجه البـطريرك المنتـَخب ع - 1البند  -77ق. 

 به يَتَسلَّم منصبه بكامل الحقوق. الَّذينصيب صحيح، إال منذ التّ 

ة ]إلى االنعقاد[، وال يَرسْم ال يدُع البـطريرك سينودس أسـاقفة الكنيسـة البطريركيّ  - 2البند 

 .ومانيّ ة من الحبر الرّ ركة الكنسيّ شّ أساقفة، قبل تلقّي ال

 انيلفصل الثّ ا

 حقوق البطاركة وواجباتهم

ن والعادات المشروعة، ـــــــــيتمتّع به البطريرك وفقًا للقواني الَّذيلطان إّن السّ  - 1البند  -78ق. 

ه ــــنــــــــــي لكــــــــــــــــــــــيرئسها، هو مألوف وذات الَّتيعلى األساقفة وسائر مؤمني الكنيسة 

ة بأسرها أو تفويض سلطانه ، بحيث ال يسعه إقامة نائب للكنيسة البطريركيّ يــــــــــــشخص

 د على عموم الحاالت. ـــــــــــــــــــــــــألح
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ة ـــــــــــبوسـع البطـريرك مـمارسـة سـلطانه على وجـهٍّ صحيـح ضمـن حدود منطق - 2البند 

ام  أو ــــــــرع العطبيعة األمر وإّما من الشّ ة فقط، ما لم يثبت غير ذلك إّما من الكنيسة البطريركيّ 

 .ومانيّ الخاّص المعتَمد من قِبَل الحبر الرّ 

 ة.ة في جميع شؤونها القانونيّ البطريرك الكنيسة البطريركيّ  يمثّل -79ق. 

 

 للبطريرك: -80ق. 

 يها أقاليم؛لم تـُقَم ف الَّتيأن يمارس حقوَق المتروبوليت ويتّمم واجباته في جميع األماكن ( 1)

 أْن يعّوض من إهمال المتروبوليت وفقًا للقانون؛( 2)

أْن يمارس، عند شغور الكرسي المتروبوليتي، حقوق المتروبوليت ويتّمم واجباته في اإلقليم ( 3)

 بأسره؛ 

؛ وإن لم يُجِد 1البند  262ا ماليًا وفـقًا للقانون ال يعيّن مديرً  الَّذيأْن ينبـّه المتروبوليت ( 4)

 .، يُعيّن هو نفسه المدير الماليّ التنبيه

يجب على البطريرك أن يُطلع األسـاقفة االيبارشـيّين وسائر َمْن يعنيهم األمر على  -81ق. 

قد دّبر ذلك  سوليّ ة، ما لم يكن الكرسي الرّ المتعلّقة بالكنيسة البطريركيّ  ومانيّ أعمال الحبر الرّ 

 بطريقة مباشرة.

 البطريرك، بما له من حّق:بوسع  - 1البند  -82ق. 

د بالمزيد من الدقّة الطرق  الَّتيأن يتّخذ في نطاق اختصاصه القرارات ( 1) يجب  الَّتيتحدِّ

 تشدّد على حفظ القوانين. الَّتيإتّباعها في تطبيق القانون، أو 

قوى يز التّ حيح وتعزعليم الصّ يرئسها لشرح التّ  الَّتيأن يوّجه تعليماته إلى مؤمني كل الكنيسة ( 2)

 ؛وحيّ تعّزز خير المؤمنين الرّ  الَّتيوتقويم التجاوزات وتحبيذ واعتماد الممارسات 

يرئسها، تتعلّق بالمسائل الخاصةّ بكنيسته  الَّتيأْن يوّجه رسائل عامة إلى كل الكنيسة ( 3)

 وطقسه.

الحياة بوسع البطريـرك أن يأمر األساقفة وسائر اإلكليروس وأعضاء مؤّسسات  - 2البند 

يرئسها، أْن تـُقرأ وتـُشَرح علنًا قراراته وتعليماته ورسائله العاّمة، في  الَّتيالمكّرسة في كّل الكنيسة 

 كنائسهم أو أديرتهم.

ائم أو سينودس أساقفة الكنيسة ينودس الدّ على البطريرك أال يُهِمَل االستماع إلى السّ  - 3البند 

ؤون يرئسها، أو في الشّ  الَّتيما يتعلّق بالكنيسة  ًضا، في كلِّ أي ة أو المجمع البطريركيّ البطريركيّ 

 الهاّمة.

 

مع عدم اإلخالل بحّق األسـقف اإليبارشـي وواجبه في زيارة إيبارشيته زيارة  - 1البند  -83ق. 

ة زيارةً رعـوية، في أوقات يقّررها ة، من حق البطريرك ومن واجبه زيارة هذه اإليبارشيّ قانونيّ 

 لخاّص. رع االشّ 
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ائم، أن  يزور كنيسة ما أو مدينة يـنودس الدّ بوسع البطريرك، لسـبب هام وبرضى السّ  - 2البند 

م في أثناء هذه الزّ  يارة كّل ما يختص باألسقف أو إيبارشية، بنفسه أو بواسطة أسقف آخر، وأن يتّمِ

 ة.يارة القانونيّ في الزّ  اإليبارشيّ 

ات ــــــــــيُعنى كل العناية، هو نفسه وأساقفة إيبارشي على البطريرك أنْ  - 1البند  -84ق. 

ات ـــــــــــــــــــــــــــال سيّما في االجتماع -يرئسها على حدّ سواء، وبعد تبادل اآلراء  الَّتيالكنيسة 

، ذاتيّ  مع البطاركة وأساقفة إيبارشيات الكنائس األخرى المتمتّعة بحكمٍّ  -رع واردة في الشّ ـــــال

ن يمارسون سلطانهم في نفس المنطقة، أن يشّجعوا وحدة العمل فيما بينهم وبين ــــــــذيالَّ 

، ويدعموا األنشطة المشتركة بتضافر ذاتيّ  ائر مؤمني أيّة كنيسة متمتّعة بحكمٍّ ـــــــــــــــــــــــــــس

بطريقة فعّالة،  ام الكنسيّ ظين بطريقة أيسر، وحماية النّ ح للدّ ــــــــــــــــالقوى، لتنمية ما يصل

 ين بروح الوفاق.ــــيع المسيحيــــدة جمــــــــــــــــــوتعزيز وح

ؤساء الكنسيّين وسائر قاءات المتواترة بين الرّ كذلك على البطريرك أن يعّزز اللّ  - 2البند 

ؤون األخرى عويّة والشّ ن يرى بحكمته أنّه تجب دعوتهم، ]لمناقشة[ األمور الرّ الَّذيالمؤمنين، 

 يرئسها، أو بأحد األقاليم أو المناطق. الَّتيالمتعلّقة إّما بكّل الكنيسة 

ة وبعد بوسع البطريرك لسـبب هاّم وبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -1البند -85ق. 

ويُلغيها ، أْن يُْنِشئ أقاليم وإيبارشيات ويغيّر حدودها ويضّمها ويُقّسمها سوليّ استشارة الكرسي الرّ 

 ويُبدّل درجة رئاستها وينقل الكرسي اإليبارشي.

 ة:من اختصاص البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  - 2البند 

 1البند  181أسقفًا مساعدًا أو أسقفًا معاونًا، مع العمل بالقانون  أن يمنح األسقف اإليبارشيّ  (1)

 .212و 187 - 182والقوانين 

 

 

 إلى كرسي متروبوليتيّ  أو الفخريّ  بب هاّم المتروبوليت أو األسقف اإليبارشيّ أن ينقل لس( 2) 

ة أن يحسم أو إيبارشي أو فخري آخر؛ وإذا أبى أحدهم فعلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 .ومانيّ األمر أو يُحيله إلى الحبر الرّ 

م أن يُْنِشئ اإلكسـرخيات ــــــائلدّ نـودس اـــــــيى السّ ـــــــــبوسع البـطريـرك برض - 3البند 

 ويُغيّرها ويُلغيها.

 علًما بهذه الـقرارات في أقرب وقت. سوليّ على البطريرك أن يحيط الكرسي الرّ  - 4البند 

 من اختصاص البطريرك: - 1البند  -86 ق.

 ة؛للتولية القانونيّ  منح المتروبوليت أو األسقف الكتاب البطريركيّ ( 1)

تروبوليت بنفسه، أو إذا أُعيق، بواسطة أساقفة آخرين، وكذلك رسامة جميع رسامة الم( 2)

 رع الخاص؛األساقفة إذا اقتضى ذلك الشّ 

 ة.سامة األسقفيّ تنصيب المتروبوليت بعد الرّ ( 3)
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رع صالحية رسامة وتنصيب المتروبوليت وسائر أساقفة الكنيسة لـلبطريرك بحكم الشّ  - 2البند 

خارج حدود منطقة هذه الكنيسة، ما لم يُقّرر غير ذلك  ومانيّ يقيمهم الحبر الرّ يرئسها، مّمن  الَّتي

 صراحة في حالة خاصة.

رع، أّما يحدّدها الشّ  الَّتيـنصيـب في غـضون المدّة ة والتّ سـامة األسـقفيّ يجـب أن تتمَّ الرّ  - 3البند 

رة أيّام من إعالن االنتخاب؛ ة، فيجب منُحه في غضون عشولية القانونيّ الكتاب البطريركّي بالتّ 

 نصيب.ة والتّ سامة األسقفيّ ا في أقرب وقت بالرّ علمً  سوليّ ويُحاط الكرسي الرّ 

 1البند  181ة، وفقًا للقانون بوسـع البطريرك في سينـودس أسـاقفة الكنيسـة البطريركيّ  -87ق. 

ة، لكن ال أكثر من ثالثة، ركيّ ائرة البطري، أن يُعنى بانتخاب بعض األساقفة للدّ 187 - 182والقوانين 

ة، بشرط أن يوفّر لهم معيشة الئقة، وبوسعه أن ائرة البطريركيّ يقلّدهم وظيفة مع اإلقامة في الدّ 

 . يرسمهم بعد تنفيذ كّل ما يلزم لإلعالن األسقفيّ 

رك ـــــــــــــة أن يـؤدّوا للبطريعلى أسـاقفة الكنيسـة البطريركيّ  - 1البند  -88ق. 

اعة الواجبة، وعلى البطريرك أن يعاملهم باحترام وقير، ويُقدّموا له الطّ راَم والتّ ـــــــــــــــاإلك

 مماثل، ويحوطهم بمحبّة أخوية.

قد تطرأ بين األساقفة مع َسَريان حّق  الَّتيعلى البطريرك أن يُعنى بحّل المنازعات  - 2البند 

 إلى الحبر الروماني في أّي وقت. إحالتها

من حّق البـطريرك ومن واجبه أن يسـهر على جميع اإلكليروس وفقًا للشرع؛  - 1البند  -89ق. 

يخضع له اإلكليريكي بطريقة  الَّذي يّ ــــــــئيس الكنسفإذا بدا له أن أحدهم يستحّق العقاب، فلينبِّه الرّ 

دّ ـــــــــراء ضــــــــــــــــــــــه في اإلجــــــــــــنبيه، فليشرع هو نفسمباشرة؛ وإن لم يُجِد التّ 

 رع.اإلكليريكي وفقًا للشّ 

ة بأسرها، تـعني الكنـيسة البطريركيّ  الَّتيللبطريرك أن يعهد بمهّمة تـصريف األمور  - 2البند 

أو رئيسه الكبير، إذا تعلّق األمر بأحد أعضاء  ، بعد استشارة أسقفه اإليبارشيّ إلى أّي اكليريكيّ 

رع الخاص بالكنيسة هبان، ما لم يقتض الشّ جمعيّة حياة مشتركة على ِغـرار الرّ ة أو مؤّسسة رهبانيّ 

لنفسه بطريقة مباشرة ما دامت المهّمة  ة رضاهما؛ كما بوسعه أن يُخضع هذا اإلكليريكيّ البطريركيّ 

 قائمة.

ة، مع للبطريرك أن يقلّد أّي إكليريكي رتبة شـرف معتـَرفا بهـا في كنيسـته البطريركيّ  - 3البند 

، يخضع له اإلكليريكيّ  الَّذي ، بشرط أن تُشفَع كتابةً برضى األسقف اإليبارشيّ 430سَريان القانون 

ئيس الكبير إذا تعلّق األمر بعضو مؤّسسة رهبانية أو جمعيّة حياة مشتركة على ِغرار أو الرّ 

 الرهبان.

ينودس رشي وبرضى السّ لسببٍّ هاّم وبـعد استشارة األسقف اإليبا -بوسع البطريرك  -90ق. 

ا غير تابعَين لمؤّسسة ا اعتباريً ا أو شخصً أن يُعفي من سلطان األسقف اإليبارشي مكانً  -ائم الدّ 

ينشئهما به، ويُخضعهما لنفسه بطريقة مباشرة، في ما يتعلّق بإدارة  الَّذية، في نفس الفعل رهبانيّ 

خص د التابعين لهذا المكان أو هذا الشّ ؤون الخاصة بوظيفة أو مهّمة األفرااألموال وبجميع الشّ 

 .االعتباريّ 



50 

 

 يجب على جميع األسـاقفة وسائر اإلكليروس أن يذكروا البطريرك في القداّس اإللهيّ  -91ق. 

 ة.، حسب مراسيم الكتب الطقسيّ ومانيّ لوات الطقسيّة بعد الحبر الرّ وفي الصّ 

 

ئاسة بدرجاتها مع الحبر في الرّ  ركةعلى البطريرك أن يُبرز وحدة الشّ  - 1البند  -92ق. 

ي األعلى ـــــــاعة للرّ ـــة الواجبـــــــــــاعوقير والطّ يس بطرس، بالوالء والتّ خليفة القدّ  ومانيّ الرّ 

 للكنيسة بأسرها.

قسيّة لوات الطّ وفي الصّ  في الـقدّاس اإللهـيّ  ومانيّ على البـطريـرك أن يـذكر الحبر الـرّ  - 2البند 

اّمة معه وأن يُعنى بأن يفعل ذلك بأمانة جميع ة، رمًزا للشركة التّ قسيّ الكتب الطّ حسب مراسيم 

 يرئسها. الَّتياألساقفة وسائر إكليروس الكنيسة 

دّم له ــــــــــــوأن يُق ومانيّ على البطريرك أن يكون في اتـّصال متـواتر مع الحبر الرّ  - 3البند 

أن؛ ويقوم ــــــــــــــــــــ، حسب القواعد المقررة لهذا الشيرئسها الَّتيتقريًرا عن حال الكنيسة 

تلي انتخابه، ثّم عدّة مّرات بعد  الَّتينة ا بزيارة مدينة روما في غضون السّ ــــــــــــــــــــــــــً أيض

س ذلك في أثناء مهّمته، لتكريم أعتاب الِقدّيَسين الرسولَين بطرس وبولس، ويَمثل أمام خليفة القدّي

 بطرس في األّوليّة على الكنيسة بأسرها.

 .على البطريرك أن يُقيَم في مـقّر إقامته وال يتغيّب عنه إالّ لسبب قانونيّ  -93ق. 

يرئسها،  الَّتييجب على البطريرك أن يُـقيَم القداس اإللـهي على نـيّة شـعب كّل الكنيسة  -94ق. 

 .رع الخاصيقّررها الشّ  الَّتيفي أيّام األعياد 

تـُلزم  196إّن واجـبات األساقفة اإليبارشيين المنصوص عليها في القانون  - 1البند  -95ق. 

 البطريرك أيًضا، مع سريان واجبات كل أسقف بمفرده في سائر األحوال.

على البطريرك أن يُعنى بـأن يـقوم األساقفة اإليبارشيون بمهاّمهم الرعويّة بأمانة  - 2البند 

يتولّونها؛ وأن يستنهض غيرتهم؛ وإذا أخطأوا في أمر ما على وجه  الَّتييبارشية ويُقيموا في اإل

أخير خطٌر، وإن لم يحظ ائم، ما لم يكن في التّ ينودس الدّ جسيم فال يُهِمل إنذارهم بعد استشـارة السّ 

 .ومانيّ اإلنذار بمفعوله المنشود، فلُيِحل األمر إلى الحبر الرّ 

 

 

ؤساء الكنسيّين للرّ  الَّتيالحيات يرئسها نفس الصّ  الَّتيلكنيسة للبطريرك في كل ا -96ق. 

 لوات والممارسات التقَويّة، بشرط أن تالئم طقسه.ق بالصّ المحليّين، في ما يتعلّ 

ة إدارة ــــــوال الكنسيّ ـــــــيجب على البطريرك أن يسهر بعناية على إدارة جميع األم -97ق. 

 1022ئيسي المنصوص عليه في القانون األساقفة اإليبارشيين الرّ  رشيدة، مع سَريان واجب كّل من

 .1البند 
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ة ـــــــــــــة وبموافقبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  –بوسع البطريرك  -98ق. 

 الَّذيرع لطة المدنية معاهدات ال تتعارض مع الشّ أن يعِقدَ مع السّ  – ومانيّ ة من الحبر الرّ ــــــُمسبق

؛ وليس بوسع البطريرك أن ينفّذ هذه المعاهدات ما لم يحصل على اعتماد سوليّ ه الكرسي الرّ قّرر

 لها. ومانيّ الحبر الرّ 

خصيّة في على البطريرك أن يُعنى بأن يعمل الجميُع بأحكام األحوال الشّ  - 1البند  -99ق. 

 تسري فيها.  الَّتيالمناطق 

واحد بسلطان معتَرف به أو ممنوح في ما يتعلّق  إذا تمتّع عدّة بطاركة في مكان - 2البند 

 خصيّة، فيُحبّذ أن يسيّروا األمور ذات األهمية الكبرى بتبادل اآلراء.باألحوال الشّ 

لطة ق بعدّة إيبارشيات وتمس السّ تتعلّ  الَّتيؤون بوسع البطريرك أن ينقل إلى نفسه الشّ  -100ق.

ن يعنيهم الَّذيإالّ بعد استشارة األساقفة اإليبارشيين  اكن ليس بوسعه أن يقّرر فيها شيئً المدنيّة، ل

اينودس الدّ األمر، وبرضى السّ  وال يتّسع الوقت لجمع األساقفة أعضاء  ائم؛ أّما إذا كان األمر ّملح 

ة إن ُوجدوا، وإال فاألسقفان ائرة البطريركيّ ائم، فينوب عنهم في هذه الحالة أساقفة الدّ ينودس الدّ السّ 

 سامة األسقفيّة.يان األقدمان في الرّ اإليبارش

" ليب البطريركيّ ُغرس فيها الصّ  الَّتييتمتع البطريرك في إيبارشيته وفي األديرة " -101ق. 

من  لم تُنشأ فيها إيبارشية وال اكسرخية، بما يتمتّع به األسقف اإليبارشيّ  الَّتيوكذلك في األماكن 

 حقوق وواجبات.

 

 الثالفصل الثّ 

 ةقفة الكنيسة البطريركيّ سينودس أسا

يجب أن يُدعى إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية جميُع األساقفة  -1البند  -102ق. 

ابعين لنفس الكنيسة دون سواهم، أينما كانا ُمقامين، باستثناء المنصوص عليهم في المرسومين التّ 

 1433ونية المنصوص عليها في القانون ن أُوقِعت عليهم العقوبات القانالَّذيأو  -1البند  953القانون 

 .1434و

أّما في ما يخّص األساقفة اإليبارشيين المقامين في خارج حدود منطقة الكنيسة  - 2البند 

قريري في م التّ ــــــــــــــــص صوتهـــــــــــــة واألساقفة الفخريّين، فيمكن أن يُقلّ البطريركيّ 

ة ـــــــــع سَريَان قوانين انتخاب البطريرك واألساقفاص، مـــــــرع الخــــــــــــالشّ 

 .149وارد ذكُرهم في القانون ــــــــــب، الـــــين للمناصـــــــــوالمرشح

ائم ينودس الدّ رع الخاص، أو برضى السّ لتسيير أمور معيّنة، بوسع البطريرك وفقاً للشّ  - 3البند 

أساقفة وخبراء، إلبداء آرائهم لألساقفة المجتمعين في  أن يدعو آخرين، ال سيّما رؤساء كنسيّين غير

 .2البند  66ينودس، مع سريان القانون السّ 
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ة إلى االنعقاد ة الكنيسة البطريركيّ ــــــودس أساقفــــــــــو سينـــــــأن يدع للبطريرك -103ق. 

 وأن يرئسه.

رعي إلى سينودس أساقفة ن دُعوا على وجه شالَّذيعلى جميع األساقفة  -1البند  -104ق. 

 ينودس، باستثناء المتخلّين عن وظيفتهم.الكنيسة البطريركية واجب جسيم بحضور السّ 

أساقفة  يعيقه، عليه أن يحيط سينودس رأى أحد األساقفة أن هناك عائقًا صوابيًا إذا - 2البند 

ن المعيّن عند بدء جلسات كتابةً، ولألساقفة الحاضرين في المكا باألسباب الكنيسة البطريركية علًما

 ينودس الحكم على شرعيّة العائق.السّ 

ة ينودس أن يُوفِدَ إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ ال يسع أحد من أعضاء السّ  -105ق. 

 وكيالً ينوب عنه، وال يتمتّع أحد بأكثر من صوت.

  االنعقاد كلّما: ة إلىدعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  يجب - 1البند  -106ق. 

ة دون هي من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  الَّتيؤون وجب تصريف الشّ ( 1)

 ينودس نفسه؛سواه، أو يقتضي إنجازها رضى السّ 

 ائم، ضرورة ذلك؛ينودس الدّ رأي البطريرك، برضى السّ ( 2)

الل في جميع األحوال ن، مع عدم اإلخمعيّ طلب ذلك ثلث األعضاء ال أقل، للبت في شأن ( 3)

 رع العاّم.بحق البطاركة واألساقفة وغيرهم من األشخاص، المقّررة في الشّ 

فضالً عن ذلك يجب دعوة سينودس أساقفة الكنسية البطريركية إلى االنعقاد، في مواعيد  -2البند 

 رع الخاص ذلك.سنة، إذا اقتضى الشّ محدّدة، بل كل 

ة ــــــسات سينودس أساقفة الكنيسكّل جلسة من جل - 1البند  -107ق. 

ة ــــــــــر أغلبيّ ـــــــــــــــة، وكّل اقتراع صحيح، إذا حضة قانونيّ ــــــــــــــــــــــالبطريركيّ 

رع ـــــــــــــــــــــض الشّ ــــــــينودس، ما لم يقتة الواجب عليهم حضور السّ ـــــــــــــاألساقف

 .1البند  183و 149و 69أوسع، ومع سريان القوانين  وًراـــــــــــــــاص حضــــــــــالخ

، في استطاعة سينودس أساقفة 4و 3البندين  183و 149و 72مع سَريَان القوانين  -2البند 

ة تحديد قواعد يقّرر بها عددَ األصوات واالقتراعات المطلوبة لكي تكوَن الكنيسة البطريركيّ 

 .924ون؛ وإالّ فوجب العمل بالقانون لقرارات السينودس قّوة القان

ة، كما له برضى نفس للبطريرك أن يفتتح سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -1البند  -108ق. 

 ينودس أن ينقله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه.السّ 

إلى أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة  د للبطريرك، بعد االستماع ُمسبقًاكما يعو -2البند 

، إعداد الجدول الواجب إتباعه في المسائل المعروضة للبحث، وإخضاعه العتماد ةالبطريركيّ 

 ينودس عند بدء الجلسات.السّ 

ة، ــــــــة البطريركيّ ــــــــــــة الكنيســــــــــــــــودس أساقفـــــــــــــــــفي أثناء سين -3البند 

 على المسائل المقترحة مسائل أخرى، إذا وافق ّل من األساقفة أن يُضيفَ ــــــع كــــــــــــــــبوس

 ينودس.عليها ولو ثلث األعضاء الحاضرين في السّ 
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ة، ال يجوز ألّي أسقف أن يغادر جلسات متى بدأ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -109ق. 

 ينودس.ينودس، إالّ لسبب صوابي يعتمده السّ السّ 

ة دون سواه سّن قوانين اقفة الكنيسة البطريركيّ من اختصاص سينودس أس - 1البند  -110ق. 

 .3و 2البندين  150ة بأسرها، تصبح نافذة وفقاً للقانون للكنيسة البطريركيّ 

 .1062للقانون  ة هو محكمة وفقًاسينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -2البند 

ألساقفة، والمرّشحين ة بانتخاب البطريرك وايقوم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  - 3البند 

 .149للوظائف الوارد ذكُرها في القانون 

عمال اإلدارية من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ما لم ليست األ - 4البند 

رع العاّم بعَض األعمال يقّرر البطريرك غير ذلك في ما يتعلّق بأعمال معيّنة، أو ما لم يحفظ الشّ 

 ة.تقتضي رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  الَّتين القوانين للسينودس نفسه، مع سَريَا

يعيّن سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية طريقة إصدار القوانين وإعالن  - 1البند  -111ق. 

 القرارات وموعدها.

ّر بخصوص حفظ السّ  خذ قراًراوكذلك على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يتّ  - 2البند 

ّر في الحاالت عالجها، مع عدم اإلخالل بواجب حفظ السّ  الَّتيؤون ا يتعلق باألعمال والشّ في م

 رع العاّم.المقّررة في الشّ 

؛ ومانيّ يجب إرسال األعمال المتعلّقة بالقوانين والقرارات في أقرب وقت إلى الحبر الرّ  - 3البند 

بل جميعها، إلى سائر بطاركة  لاألعماتبليغ بعض  –ينودس نفسه حسب تقدير السّ  –كما يجب 

 رقيّة.الكنائس الشّ 

من اختصاص البطريرك إصدار قوانين سينودس أساقفة الكنيسة  - 1البند  -112ق. 

 ة وإعالن قراراته.البطريركيّ 

ائم، تفسير قوانين سينودس أساقفة ينودس الدّ من اختصاص البطريرك، بعد استشارة السّ  -2البند 

 حق.ينودس الاّل السّ  حتَّى، لى وجه رسميّ ة عالكنيسة البطريركيّ 

 

اخلية يُدبّر بها ما ة أن يضع الئحته الدّ علي سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -113ق. 

حضيريّة والجدول الواجب إتباعه، وكذلك الوسائل األخرى جان التّ ينودس واللّ يخّص أمانة سّر السّ 

 .تُْسِهم في بلوغ الهدف بطريقة فعّالة الَّتي

 ابعالفصل الرّ 

 ةائرة البطريركيّ الدّ 

ة، متميّزة عن دائرة يجب أن يكون للبطريرك لدى كرسيّه دائرة بطريركيّ  - 1البند  -114ق. 

ة، ومحكمة الكنيسة ائرة البطريركيّ ائم، وأساقفة الدّ ينودس الدّ ة البطريرك، مكّونة من السّ إيبارشيّ 
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ؤون ة، ولجنة الشّ ائرة البطريركيّ ، ورئيس قلم الدّ طريركيّ ر المالي البة المألوفة، والمدبّ البطريركيّ 

 ة.ائرة البطريركيّ رع بالدّ يُلحقها الشّ  الَّتيجان األخرى الطقسيّة، وسائر اللّ 

 ة من بين إكليريكيّ ائرة البطريركيّ ابعين للدّ بوسع البطريرك أن يختار األشخاص التّ  - 2البند 

، أو رئيسهم الكبير إذا تعلّق األمر بأعضاء رة أسقفهم اإليبارشيّ يرئسها، بعد استشا الَّتيكّل الكنيسة 

 هبان.مؤّسسة رهبانيّة أو جمعية حياة مشتركة على ِغرار الرّ 

ا دائرتي ـــــــيجب قدر المستطاع أال يجمع نفس األشخاص بين وظائف كلت - 3البند 

 البطريرك.

ون لخمس ـــــوأربعة أساقفة يعيّنائم البطريرك ينودس الدّ يضّم السّ  - 1البند  -115ق. 

 سنوات.

ة، على أن يكون ولو ثالثة من هؤالء ينتخبهم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  - 2البند 

 اثنان منهم من األساقفة اإليبارشيين، وواحد يعيّنه البطريرك.

ون متناوبين في نفس الوقت وبنفس الطريقة، يُعيّن قدر المستطاع أربعة أساقفة يحلّ  - 3البند 

ينودس ة، محّل من أُعيق من أعضاء السّ يحدّده سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  الَّذيرتيب بالتّ 

 ائم.الدّ 

 

 ائم إلى ]االنعقاد[، وأن يرئسه.ينودس الدّ للبطريرك أن يدعو السّ  - 1البند  -116ق. 

 األسقفينودس لسات السّ ائم، يرئس جينودس الدّ إذا أعيق البطريرك عن حضور السّ  - 2البند 

 115للقانون  اـــــــــً ينودس، ويُستكمل عدد الخمسة وفقة بين أعضاء السّ سامة األسقفيّ األقدم في الرّ 

 .2البند 

ائم أن يبّت في شأن يمّس شخص أحد األساقفة األعضاء ينودس الدّ متى وجب على السّ  - 3البند 

ينودس ته، يجب أن تُسمع أقواله، لكي يُستبدَل في السّ ينودس، أو يمّس إيبارشيته أو وظيففي نفس السّ 

 .3البند  115للقانون  ، وفقًابأسقف آخر

ن الَّذيئيس وجميع األعضاء اآلخرين ائم الرّ ينودس الدّ يجب أن يوقّع أعمال السّ  -117ق. 

 ينودس.حضروا السّ 

باألشخاص؛ أّما في  األمر قإذا تعلّ  ي اائم سرّ ينودس الدّ صويت في السّ يجب أن يكون التّ  -118ق. 

 الحاالت األخرى، فإذا طلب ذلك صراحة ولو واحد من األعضاء.

اد ـــــــــائم، في أثناء انعقينودس الدّ إذا وجب البتُّ في شأن من اختصاص السّ  -119ق. 

ودس ينأن للسّ ــــــــــــــــــــــــة، يُحفظ البّت في هذا الشّ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

ه يصلح إحالة البّت إلى أساقفة ائم، أنَّ ينودس الدّ م، ما لم يَر البطريرك، برضى السّ ـــــــــــــــــــائالدّ 

 ة. سينودس الكنيسة البطريركيّ 
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 نة ال اقل،ائم إلى االنعقاد في مواعيد محدّدة، مّرتين في السّ ينودس الدّ يجب دعوة السّ  -120ق. 

رع العاّم رضى ، وكلّما وجب تصريف شؤون يقتضي فيها الشّ اسبًاوكلّما رأى البطريرك ذلك من

 ينودس أو مشورته.نفس السّ 

ينودس ه ال يمكن لسبب هاّم تكوين السّ ة أنَّ إذا رأى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -121ق. 

ة أسقفين، بذلك ويَنتخب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ   علًماسوليّ ائم، فيُحاط الكرسي الرّ الدّ 

ائم، ما دام ينودس الدّ يجب أن يكون أحدهما من األساقفة اإليبارشيين، يقومان مع البطريرك مقام السّ 

 .بب قائًماالسّ 

ائم ينودس الدّ ة، يعيّن البطريرك برضى السّ إلدارة أموال الكنيسة البطريركيّ  - 1البند  -122ق. 

ؤون في الشّ  ، يكون مؤمنًا وخبيًرارك الماليّ عن مدير إيبارشية البطري ًزامتميّ  مديًرا ماليًا

م أو ين يُستبعد َمن تربُطه بالبطريرك قرابة الدّ عيحة التّ باالستقامة، لكن لصّ  يًاة، ومتحلّ االقتصاديّ 

 ضّمن.بالتّ  ةابعرجة الرّ الدّ  حتَّىالمصاهرة 

وليس بوسع البطريرك رع الخاص؛ لمدّة يحدّدها الشّ  البطريركيّ  يُعيَّن المدير الماليّ  - 2البند 

أخير ة، أو إذا كان في التّ عزله في أثناء وظيفته إال برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 ائم.ينودس الدّ خطر، فبرضى السّ 

ائم، ينودس الدّ أن يقدّم كّل سنة كتابة إلى السّ  البطريركيّ  يجب على المدير الماليّ  - 3البند 

نة البادئة، كما يجب نة المنصرمة، مع تقدير الوارد والمنصرف للسّ سّ ة للالحساب عن اإلدارة الماليّ 

 ائم.ينودس الدّ تقديم حساب عن اإلدارة الماليّة كلّما طلب ذلك السّ 

 البطريركيّ  ة أن يطلب من المدير الماليّ بوسع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  - 4البند 

 ويفحصها بنفسه. ف أيًضالية وتقدير الوارد والمنصرحساب اإلدارة الما

، فوق اًسا إنجيلي اأو شمّ  ة كاهنًاائرة البطريركيّ على البطريرك أن يعيّن في الدّ  - 1البند  -123ق. 

ة، يساعده إذا ائرة البطريركيّ ة وأرشيف الدّ ، يرئس قلم البطريركيّ شبهة، كرئيس قلم بطريركيّ  كلّ 

 اقتضى األمر نائب يعينه البطريرك.

ذين يُعتبران كاتبَين شرعيّين بحكم الوظيفة، ائرة ونائبه، اللّ اإلضافة إلى رئيس قلم الدّ وب - 2البند 

يرئسها كاتبين شرعيّين آخرين، ينطبق عليهم جميعاً  الَّتيالكنيسة  بوسع البطريرك أن يعيّن لكلّ 

 رعيّين عن وظيفتهم.حّرية عزل هؤالء الكتّاب الشّ  له أيًضا، و254و 253القانونان 

 .260-256ة يُعمل بالقوانين ريركيّ ائرة البطوفي ما يخّص أرشيف الدّ  - 3ند الب

ة، وسائر ة الواجب وجودها في كل كنيسة بطريركيّ جنة الطقسيّ يقيم البطريرك اللّ  -124ق. 

، مكّونة من أشخاص يعيّنهم البطريرك وخاضعة لقواعد ذاتيّ  جان المقّررة للكنائس المتمتعة بحكمٍّ اللّ 

 رع غير ذلك.و نفسه، ما لم يستدرك الشّ يُقّرها ه
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بوسع البطريرك أن يستخدمها لهذه  الَّتية من األموال ائرة البطريركيّ تُدفع نفقات الدّ  -125ق. 

ة، بنسبة يحدّدها سينودس أساقفة الكنيسة إيبارشيّ  فقات كلّ الغاية؛ وإن لم تكِف فتشترك في دفع النّ 

 ة.البطريركيّ 

 الفصل الخامس

 رسي البطريركّي أو إعاقتهشغور الك

 بوفاة البطريرك أو بتخلّيه. يشغر الكرسي البطريركيّ  - 1البند  -126ق. 

قبول تخلّي البطريرك ]عن منصبه[ من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة  - 2البند 

 ومانيّ ر الرّ ـــــــرك الحبــــــــــــ، ما لم يقصد البطريومانيّ ة بعد استشارة الحبر الرّ البطريركيّ 

 .ة مباشرةــــبطريق

ة األسقف األقدم في للكنيسة البطريركيّ  ، يُصبح مدبًراعند شغور الكرسي البطريركيّ  -127ق. 

ينودس ة، وإن لم يوجدوا، فبين األساقفة أعضاء السّ ائرة البطريركيّ سامة األسقفية بين أساقفة الدّ الرّ 

 رع الخاص غير ذلك.ائم، ما لم يَقتِض الشّ الدّ 

 يعود إلى مدبّر الكنيسة البطريركية: -128ق. 

ة نبأ شغور الكرسي وجميَع أساقفة الكنيسة البطريركيّ  ومانيّ إلى الحبر الرّ  أن يبلّغ فوًرا( 1)

 ؛البطريركيّ 

حدث فيها شغور الكرسي  الَّتيروف المختلفة للظّ  وفقًا –أو يُعنى بأن ينفّذ غيره  أن ينفّذ بدقة( 2)

 ؛ومانيّ رع العام أو الخاص، أو تعليمات الحبر الرّ يقررها الشّ  الَّتيد الخاّصة القواع – البطريركيّ 

ة النتخاب البطريرك أن يدعو األساقفة إلى ]انعقاد[ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ ( 3)

 زمة للسينودس ذاته.ع األمور الاّل ويهيئ جمي

 

 

المغروس فيها »ة البطريرك وفي األديرة يتمتّع مدبّر الكنيسة البطريركية في إيبارشي - 129ق. 

لم تـُنَشأ فيها إيبارشية أو اكسرخية، بنفس حقوق  الَّتي، وكذلك في األماكن «ليب البطريركيّ الصّ 

 اغرة.وواجبات مدبّر اإليبارشية الشّ 

ة سـلطان البطريرك المألوف، باستثناء ينتقل إلى مدبّر الكنيسة البطريركيّ  - 1البند  -130ق. 

 ة.ما ال يمكن عمله إالّ برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ كّل 

ّواب ام األّول أو النّ ـــــــــــب العــــائة أن يعزل النّ ليـس بوسع مدبّر الكنيسة البطريركيّ  - 2البند 

ا، في أثناء شغور الكرسي العاّمين إليبارشية البطريرك عن وظيفتهم وال أن يستحدَث شيئً 

 .البطريركيّ 
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ة وإن خال من امتيازات البطريرك، يتقدّم على جميع أساقفة إّن مدبّر الكنيسة البطريركيّ  - 3البند 

ة المنعِقد النتخاب ة البطريركيّ ـــــــــــــــــــتلك الكنيسة، لكن ال في سينودس أساقفة الكنيس

 البطريرك.

رته إلى البطريرك الجديد في ة تقديم  حساب إدايجب على مدبّـر الكنيسـة البطريركيّ  -131ق. 

 أقرب وقت.

ألّي سـبب كان، بحيث يتعذّر على  إذا أُعـيـق الكرسـي البـطريركيّ  - 1البند  -132ق. 

بالمراسلة، يصبح حكم الكنيسة  حتَّىيرئسها  الَّتيالبطريرك االتّصال باألساقفة اإليبارشيين للكنيسة 

سامة األسقفية، داخل حدود األقدم في الرّ  قف اإليبارشيّ ، في يد األس130ا للقانون ة، وفقً البطريركيّ 

 حتَّىا آخر أو ا، ما لم يكن البطريرك قد عيّن أسقفً منطقة الكنيسة نفسها، إن لم يكن هو نفسه ُمعاقً 

 رورة القصوى.ا في حالة الضّ كاهنَ 

 حتَّىرشيته إذا أُعيـق البطريرك بحيث لـم يَـعُد في إمكانه االتّصال بمؤمني إيبا - 2البند 

ا ففي ائب العاّم األّول؛ أّما إذا أعيق هذا األخير أيضً بالمراسلة، يصبح حكم هذه اإليبارشية في يد النّ 

 يحكم الكنيسة البطريركية مؤقتًا. الَّذييد من عيّنه البطريرك أو في يد 

ً  - 3البند  ب وقت بإعاقة ا في أقرعـلمً  ومانيّ ا عليه أن يحيط الحبر الرّ من تولّى الحكم مؤقّت

 وتََولّيه الحكم. الكرسي البطريركيّ 

 ادسالفصل السّ 

 متروبوليت الكنيسة البطريركية

يـرئـس أحد األقاليم داخل حدود منطقة الكنيسة  الَّذيالمتروبوليت  - 1البند  -133ق. 

 رع العام:ة، له في إيبارشيات ذلك اإلقليم، باإلضافة إلى ما يُسنده إليه الشّ البطريركيّ 

رع، مع َسَريان القانون يحدّدها الشّ  الَّتيأن يرسم أساقفة اإلقليم ويُنَّصبهم في غضون المدّة ( 1)

 ؛2رقم  1البند  86

يحدّدها سينودس أساقفة  الَّتيإلى االنعقاد، في المواعيد  ينودس  المتروبوليتيّ أن يدعو السّ ( 2)

ينودس وينقله واجب معالجتها، ويرئس السّ ة، ويعدّ بطريقة مالئمة المسائل الالكنيسة البطريركيّ 

 ويمدَّه ويوقفه ويحلّه؛

 ة؛( أن يُنشئ المحكمة المتروبوليتيّ 3)

 بعناية؛ ظام الكنسيّ أن يسهر على حفظ اإليمان والنّ ( 4)

 ؛ة إذا أهملها األسقف اإليبارشيّ أن يقوم بالزيارة القانونيّ ( 5)

لوظيفة ما، إذا أهمل األسقف  خب على وجه شرعيّ أن يُعيّن أو يُثبِّت من ُرّشـح أو انتُـ( 6)

ون ـــــــــــــــــــــــ، في غضأن يفعل ذلك من غير أن يعوقه عائق صوابيّ  اإليبارشيّ 

ا، إذا أهمل ا إيبارشي  ا مالي  رً ـــــرع، وكذلك أن يعيّن مدييحدّدها الشّ  الَّتيدّة ــــــــــــــــــــــــالم

 يينه رغم تنبيهه.األسقف اإليبارشي تع

 ة.يمثّل المتروبوليت اإلقليم في جميع شؤونه القانونيّ  - 2البند 
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 ا بكرسي إيبارشي محدّد.رتبة المتروبوليت مقترنة دائمً  - 1البند  -134ق. 

لألسـقف اإليبارشي في  الَّتيلـلمتروبوليت في إيبارشـيته نفـس الحقوق والواجبات  - 2البند 

 إيبارشيته.

لى جميع األسـاقفة وسائر اإلكليروس أن يذكروا المتـروبوليت في القدّاس اإللهي ع -135ق. 

 ة.قسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسيّ لوات الطّ والصّ 

 يرئس إقليما ما على المتروبوليت الفخري في كّل مكان. الَّذييتقدّم المتروبوليت  -136ق. 

فصيل حـقوق يحدّد بالمزيد من التّ ة أن على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -137ق. 

ة المشروعة ا لعادات كنيستهم البطريركيّ المتروبوليتي، وفقً  ينودسوواجبات المتروبـوليت والسّ 

 مان والمكان.وظروف الزّ 

إّن حقوق وواجبات المتروبوليت الُمقام خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية، هي  -138ق. 

 1084و 160و 136و 135، والقـوانين 2والبند  6 - 2األرقام  1ندالب 133هي الواردة في القانون 

يقترحها  الَّتي؛ أّما بخصوص سائر الحقوق والواجبات فيعمل المتروبوليت بالقواعد الخاّصة 3البند 

 ، أو يقّررها هذا الكرسي نفسه.سوليّ ة ويعتمدها الكرسي الرّ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

يمارس سلطانه خارج حدود منطقة كنيسته البطريركية وال  الَّذياإليبارشي األسقـف  -139ق. 

، وتعود لهذا ا ما بعد استشارة البطريرك واعتماد الكرسي الرسوليّ يتبع أّي إقليم، يختار متروبوليتً 

 .6 - 3أرقام  1البند  133لقانون المتروبوليت الحقوق والواجبات المنصوص عليها في ا

 

 ابعالفصل السّ 

 المجمع البطريركيّ 

يرئسها البطريرك، وهو  الَّتية لكّل الكنيسة هو هيئة استشاريّ  المجمع البطريركيّ  -140ق. 

ؤون ذات األهّمية الكبرى، ال ة في إدارة الشّ يساعد البطريرك وسينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

ا للظروف المعاصرة ا مالئمً ، تنسيقً ظام الكنسيّ سالة وطرقها بما في ذلك النّ سيّما في تنسيق أنماط الرّ 

تقوم فيها عدّة كنائس متمتّعة  الَّتيالمنطقة  ا في االعتبار الخير العام لكلِّ وخير كنيسته العام، آخذً 

 .بحكم ذاتيّ 

 

إلي االنعقاد مّرة ولو كل خمس سنوات، وبرضى  يجب دعوة المجمع البطريركيّ  -141ق. 

 ا.ة، كلّما رأى البطريرك ذلك مفيدً فة الكنيسة البطريركيّ ائم أو سينودس أساقينودس الدّ السّ 

ويمدَّه  إلى االنعقاد ويرئسه وينقله للبطريرك أن يدعو المجمع البطريركيّ  - 1البند  -142ق. 

 ويُوقفه ويحلَّه؛ ويعيّن البطريرك نفُسه نائب رئيس يرئس المجمع في غياب البطريرك.
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رع، إلى أن يَتّخذ ، بحكم الشّ يوقَف المجمع البطريركيّ  يّ عند شغور الكرسي البطريرك - 2البند 

 ا في شأنه البطريرك الجديد.قرارً 

 :يُـدعى إلى المجمع البطريركيّ  - 1البند  -143ق. 

 ؤساء الكنسيّين المحليّين؛األساقفة اإليبارشيّون وسائر الرّ ( 1)

 األساقفة الفخريّون؛( 2)

سة، ورؤساء والرّ  رؤساء تحالفات أديرة المتوّحدين،( 3) ؤساء العاّمون لمؤّسسات الحياة المكرَّ

 أديرة المتوّحدين المستقلّة؛

هوت والقانون ة، وكذلك عمداء كلّيات الاّل ة والجامعات الكنسيّ مديرو الجامعات الكاثوليكيّ ( 4)

 لها مقّر داخل حدود منطقة الكنيسة المنعقد مجمعها؛ الَّتي، الكنسيّ 

 ات العُليا؛مديرو اإلكليريكي( 5)

عاة، ة، ال سيّما من الرّ من كل إيبارشية واحد على األقل من الكهنة المنتمين إلي اإليبارشيّ ( 6)

هبان، وكذلك اثنان من هبان أو من أعضاء جمعيات الحياة المشتركة على ِغرار الرّ وواحد من الرّ 

يحدّدها  الَّتيريقة ا بالطّ يّنون جميعً ا أكبر، وهؤالء يُعاخلية عددً ئحة الدّ العلمانيين، ما لم تحدّد الاّل 

ة أو جمعية حياة مشتركة على ِغرار ؛ أّما إذا تعلّق األمُر بأعضاء مؤّسسة رهبانيّ األسقف اإليبارشيّ 

 .ئيس المختصهبان، فبرضى الرّ الرّ 

ن تجب دعوتهم إلى المجمع البطريركي أن يحضروا، ما لم يعُقهم عائق الَّذيعلى جميع  - 2البند 

ا به؛ أّما األساقفة اإليبارشيّون فبوسعهم إيفاد وكيل ينوب بي عليهم أن يحيطوا البطريرك علمً صوا

 عنهم.

، أشخاص من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ  يمكن أن يُدعى إلى المجمع البطريركيّ  - 3البند 

  اخلية.ا لالئحة الدّ ويشاركوا فيه وفقً 

بعض المراقبين من الكنائس أو  المجمع البطريركيّ  كذلك من الممكن أن يُدعى إلى - 4البند 

 ة.الطوائف الكنسية غير الكاثوليكيّ 

ؤساء الكنسيّين بعض مع َسَريان حّق أّي مؤمن في أن يعرض على الرّ  - 1البند  -144ق. 

ة تحديد المواضيع الواجب المسائل، يعود للبطريرك بمفرده أو لسينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 .تها في المجمع البطريركيّ معالج

ه مناسبة بأن تُعدّ جميع على البطريرك أن يـُعنى بواسطة لجان ومشاورات تمهيديّ  - 2البند 

 المسائل كما يجب وتـُرسل في وقت مناسب إلى أعضاء المجمع.

اخلية معتَمدة من قِبَل سينودس أساقفة أن تكون له الئحته الدّ  على المجمع البطريركيّ  -145ق. 

 زمة لبلوغ هدف المجمع.قواعد الاّل ة، تشمل اللكنيسة البطريركيّ ا

 

 امنالفصل الثّ 

 ةمنطقة الكنيسة البطريركيّ 

 ينودسات خارج هذه المنطقةرك والسّ وسلطان البطري
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يُماَرس فيها  الَّتييرئسـها البطريرك تمتدّ إلى األقطار  الَّتيمنـطقة الكنيسـة  - 1البند  -146ق. 

أن ينشئ أقاليم  بهذه الكنيسة، وفيها للبطريرك حّق مكتسب على وجه شرعيّ  قس الخاصّ الطّ 

 ا.وإيبارشيات واكسرخيات أيضً 

ة، أو إذا تعلّق األمُر بتغيير حدود إذا طرأ شـّك حول حدود منطقة الكنيسـة البطريركيّ  - 2البند 

ى األمَر بعد االما، فعلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  لطة اإلداريّة ستماع إلى السّ ة أن يتحرَّ

ينودس نفسه، عليه أن يَعنِيها األمر، ثم بعد مناقشة األمر في السّ  ذاتيّ  كنيسة متمتّعة بحكمٍّ  العُليا لكلِّ 

له وحده َحْسم  الَّذي، ومانيّ أو تغيير الحدود، إلي الحبر الرّ  ا معدّا كما يجب لتبديد الّشكيرفع طلبً 

 خاذ قرار في تغيير الحدود.ة أو اتّ الشّك بطريقة رسميّ 

 

ة، ال ينودسات داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ يُـماَرس سـلطان البطريرك والسّ  -147ق. 

ا مّمن ليس لهم رئيس على جميع المؤمنين المنتمين إلى نفس الكنيسة فقط، بل على غيرهم أيضً 

المنطقة، وهم مع بقائهم منتمين إلى ، ُمقام في نفس ذاتيّ  كنسي محلّي من كنيستهم المتمتّعة بحكمٍّ 

ؤساء الكنسيّين المحليّين لنفس الكنيسة البطريركية، مع َسَريان كنيستهم، يُعهد بهم إلى عناية الرّ 

 . 5البند 916القانون 

ن يمكثون خارج الَّذيسبة إلى المؤمنين من حّق البطريرك ومن واجبه، بالـنّ  - 1البند  -148ق. 

بواسطة زائر ]قانوني[ يرسله  حتَّىيرئسها، أن يطلب معلومات مناسبة،  الَّتيحدود منطقة الكنيسة 

 .بنفسه، بعد موافقة الكرسي الرسوليّ 

ته، أن يتوّجه إلى األسقف اإليبارشيّ [ ائر ]القانونيّ على الزّ  - 2البند  لهؤالء  قبل أن يباشر مهمَّ

 المؤمنين ويُْبِرَز له كتاب تعيينه.

ل ــــــــــــارة، أن يرســـــــــــــــــيام الزّ ــــــــــــ[، بعد إتمالقانونيّ ئر ]اعلى الزّ  - 3البند 

ة األمر في سينودس ــــــــــــــــــــــعه، بعد مناقشـــــــبوس الَّذيا إلى البطريرك رً ـــــــتقري

 سوليّ ي الرّ ــــــــــالكرس ة، أن يقترح علىة البطريركيّ ــــــــــــــــــــــــة الكنيســـــــــأساقف

 وحيّ اء العالم حماية وتنمية الخير الرّ ـــــــــع أنحـــــل المناسبة، لكي تُوفَّر في جميــــــالوسائ

 بإنشاء رعايا أو اكسرخيات أو إيبارشيات خاّصة بهم. حتَّىها، ــــــــــــــــيرئس الَّتيلمؤمني الكنيسة 

ا لقوانين انتخاب األساقفة، ة، أن ينتخب، وفقً الكنيسة البطريركيّ على سـينودس أسـاقفة  -149ق. 

ثالثة مرّشحين ال أقّل، لالضطالع بوظيفة أسقف إيبارشي أو أسقف مساعد أو أسقف معاون، خارج 

لتعيينهم، على  ومانيّ ة، ويقدّمهم عن طريق البطريرك إلى الحبر الرّ حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ 

 تجاه المرّشحين. حتَّىن اّطلعوا كيفما كان على نتيجة االنتخاب، الَّذيجميع ّر أن يحفظ السّ 

ة جميع الحقوق لألساقفة الُمقامين خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ  - 1البند  -150ق. 

 .2البند  102لسائر أساقفة تلك الكنيسة، مع َسَريان القانون  الَّتية ينودسيّ والواجبات السّ 
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ة ويُصدرها البطريرك، إذا يسـنّها سـينـودس أسـاقـفة الكنيسـة البطريـركيّ  الَّتيالقوانين  - 2البند 

ة أو إذا تعلّق األمر كانت قوانين طقسيّة، تسري في كل أنحاء العالم؛ أّما إذا كانت قوانين تنظيميّ 

 ة. ركيّ ينودس، فلها قّوة القانون، داخل حدود منطقة الكنيسة البطريبسائر قرارات السّ 

ة، يُرجى األساقـفة اإليبارشـيـون المقامون خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ  - 3البند 

ال  الَّتية ينودسيّ نظيميّة وسائر القرارات السّ قّوة القانون في إيبارشياتهم على القوانين التّ  إضفاء

، فلها سوليّ من قِبل الكرسي الرّ تتجاوز اختصاصهم، أّما إذا كانت هذه القوانين أو القرارات معتَمدَة 

 قّوة القانون في جميع أنحاء العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الخامس

 ة الكبرىئاسات األسقفيّ كنائس الرّ 

ة يسالكنلطة تحدّده أو تعترف به السُّ  رئيـس األسـاقفة الكبير هو متروبوليت كرسيّ  -151ق. 

 وغير متّسمة بلقب بطريركية. ذاتيّ  تّعة بحكمٍّ ة بأكملها متمالعُليا، ويرئس كنيسة شرقيّ 

ا على ة أو عن البطاركة، يُعتبر ساريً رع العاّم عن الكنائس البطريركيّ ما يرد في الشّ  -152ق. 

رع العاّم ة الكبرى أو على رؤساء األساقفة الكبار، ما لم يستدرك الشّ ئاسات األسقفيّ كنائس الرّ 

 ذلك.صراحة أو يظهر من طبيعة األمر غير 

 .74-63يُنتخب رئيس األساقفة الكبير وفقا لـلقوانين  - 1البند  -153ق. 
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انتخابه[، يجب على سـينودس األسـاقفة لكنيسة رئيس األساقفة بعد قبول المنتَخب ] - 2البند 

؛ أّما المنتَخب أن االنتخاب تّمْ على وجه قانونيّ  ومانيّ الحبر الرّ  الكبير أن يُعلم بكتاب سينودسيّ 

 تثبيَت انتخابه بكتاب يوقّعه بخّط يده. ومانيّ يجب عليه أن يلتمس من الحبر الرّ ف

ثبيت، يـجـب على اـلمنتَخب أن يـؤدّي أمام سينودس األساقفة بعد الـحصول على التّ  - 3البند 

باَشر باإليمان والوعد بالقيام بمهاّم وظيفته بأمانة، ومن ثّم يُ  لكنيسة رئيس األساقفة الكبير، االعتراف

نصيب على وجه صحيح ا، فال يمكن التّ إلى إعالنه وتنصيبه؛ أّما إذا لم يكن المنتَخب قد ُرِسَم أسقفً 

 ة.سامة األسقفيّ قبل أن ينال المنتَخب الرّ 

 .ومانيّ ثبيت فيتّم انـتـخاب جـديـد في غـضون مدّة يحدّدها الحبر الرّ أّما إذا ُرفض التّ  - 4البند 

مبـاشرة بعد البطاركة، حسـب ترتيب  رفيّ قدّم الشّ [ التّ سـاقفة الكبار ]حقَّ لرؤسـاء األ -154ق. 

 يرئسونها إلى ]درجة[ كنيسة رئاسة أسقفية كبرى. الَّتيترقية الكنيسة 

 

 

 

 
 

 ادسالباب السّ 

 ةالكنائس المتروبوليتيّ 

 ذاتيّ  ائر الكنائس المتمتّعة بحكم  وس

 

 لالفصل األوّ 

 ذاتيّ  تمتّعة بحكم  ة الممتروبوليتيّ الكنائس ال

متروبوليت كرسي محدّد،  ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ يرئس الكنيسـة المتروبوليتيّ  - 1البند  -155ق. 

 رع.ا للشّ ؤساء الكنسيّين وفقً ويساعده مجلس الرّ  ومانيّ يعيّنه الحبر الرّ 

 ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ تيّ ة العُـليا ال غير حـّق إنشـاء الكنائـس المتروبوليـلطة الكنسيّ لـلسّ  - 2البند 

 وتغييرها وإلغائها ورسم تخوم محدّدة لمنطقتها.

ة، أو سامة األسقفيّ يجب على المتروبوليت في غضون ثالثة أشهر من الرّ  - 1البند  -156ق. 

، «ومـــــــــــــــــــــالبالي» انيّ ـــــــوما، أن يطلب من الحبر الرّ نصيب إذا كان قد ُرِسَم أسقفً من التّ 

مع  ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ امة للكنيسة المتروبوليتيّ ركة التّ والشّ  وهو عالمة سلطانه  المتروبوليتيّ 

 . ومانيّ الحبر الرّ 

ؤساء الكنسيّين إلى ، ال أن يدعو مجلس الرّ «الباليوم»ال يسع المتروبوليت قبل تقلّد  - 2البند 

 االنعقاد وال أن يرسم األساقفة.
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ا للقانون، على األساقفة وسائر يتـمتّع به المتروبوليت وفقً  الَّذيـلطان السّ  إنَّ  - 1البند  -157ق. 

، بحيث ليس بوسعه أن ه شخصيّ يرئسها، هو مألوف وذاتي لكنَّ  الَّتية مؤمني الكنيسة المتروبوليتيّ 

فّوض إلى أحد سلطانه بأسرها، أو أن ي ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ ا عنه على الكنيسة المتروبوليتيّ يُقيَم نائبً 

 على جميع الحاالت. 

 

 

ؤساء الكنسيّين على وجه صحيح يـُماَرس سـلطان المتروبوليت وسلطان مجلس الرّ  - 2البند 

 فقط. ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ داخل حدود منطقة الكنيسة المتروبوليتيّ 

في جميع شؤونها  ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ يمثّل المتروبوليت الكنيسة المتروبوليتيّ  - 3البند 

 ة. القانونيّ 

 الَّتية ئيسيّ ، هو في المدينة الرّ ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ مقّر الكنيسة المتروبوليتيّ  - 1البند  -158ق. 

 يرئس تلك الكنيسة لقبه. الَّذيمنها يقتبس المتروبوليت 

لألسقف  الَّتيات للمتروبوليت في اإليبارشية المعهودة إليه نفس الحقوق والواجب - 2البند 

 في إيبارشيّته. اإليبارشيّ 

 الَّتي ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ من اختصاص المتروبوليت في الكنيسة المتروبوليتيّ  -159ق. 

 :ومانيّ رع الخاّص المقّرر من قِبَل الحبر الرّ رع العاّم أو الشّ يرئسها، باإلضافة إلى ما يُسنده إليه الشّ 

ب أساق( 1) دها الشّ  الَّتيفة تلك الكنيسة في غضون المدّة أن يرسم ويُنَّصِ  رع؛يحدِّ

رع ويعدّ المسائل الواجب مناقشتها فيه ا للشّ ؤساء الكنسيّين إلى االنعقاد وفقً أن يدعو مجلس الرّ ( 2)

 بطريقة مناسبة ويرئسه ويَنقَله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه؛

 ة؛أن ينشئ المحكمة المتروبوليتيّ ( 3)

 بعناية؛ ظام الكنسيّ حفظ اإليمان والنّ أن يسهر على ( 4)

 ؛ة في اإليبارشيات إذا أهملها األسقف اإليبارشييارة القانونيّ أن يقوم بالزّ ( 5)

 ؛4رقم  221ة في الحالة المنصوص عليها في القانون أن يعيّن مدبراً لإليبارشيّ ( 6)

 اإليبارشيّ  ما إذا أهمل األسقفأن يعيّن أو يثبّت من يُقدَّم أو يُنتَخب على وجه شرعي لوظيفة ( 7)

رع، وكذلك أن يحدّدها الشّ  الَّتيأن يفعل ذلك من غير أن يعوقه عائق صوابي، في غضون المدّة 

 تعيينه رغم تنبيهه؛ ة إذا أغفل األسقف اإليبارشيّ ا ماليّا لإليبارشيّ يُعَيّن مديرً 

، ما لم يكن ومانيّ أعمال الحبر الرّ  أن يبلّغ إلى األساقفة اإليبارشيين وسائر من يعنيهم األمر( 8)

الواردة في تلك األعمال  قد دّبر األمر بطريقة مباشرة، وأن يُعنى بتنفيذ األحكام سوليّ الكرسي الرّ 

 بأمانة.

 

تنطوي على صعوبة خاّصة، ال يُهمِل األساقفة  الَّتيؤون خارقة العادة أو في الشّ  -160ق. 

 يت، وال المتروبوليت إلى األساقفة اإليبارشيين.اإليبارشيون االستماع إلى المتروبول
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 ومانيّ على جميع األساقـفة وسائر اإلكليروس أن يذكروا المتروبـوليت بعد الحبر الرّ  -161ق. 

 ة.قسيّة، حسب مراسيم الكتب الطقسيّ لوات الطّ والصّ  في القدّاس اإللهيّ 

لوات الطقسيّة والصّ  ـداّس اإللـهـيّ في الق ومانيّ على المتروبـوليت أن يذكر الحبر الرّ  -162ق. 

جميع  اّمة معه، ويسعى إلى أن يفعل ذلك بأمانةٍّ ركة التّ ة، رمًزا إلى الشّ حسب مراسيم الكتب الطقسيّ 

 يرئسها. الَّتية األساقفة وسائر إكليروس الكنيسة المتروبوليتيّ 

 الَّتييارة ؛ أّما الزّ انيّ ومصال متواتر مع الحبر الرّ على المتروبوليت أن يـكون على اتّ  -163ق. 

، فلتتّم قدر المستطاع بصحبة جميع 2البند  208ا للقانون يجب أن يقوم بها كل خمس سنوات وفقً 

 يرئسها. الَّتية أساقفة الكنيسة المتروبوليتيّ 

ع اء الكنسيّين يجب أن يُدعى جميــــــــــــــــؤسس الرّ ـــــــــــــــــــإلى مجل - 1البند  -164ق. 

دون سواهم وحيثما كانوا  ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ ة المرسومين لنفس الكنيسة المتروبوليتيّ ـــــاألساقف

ت عليهم ــــــــــــــن أوقِعالَّذي، أو 1البند  953ُمقامين، باستثناء المنصوص عليهم في القانون 

، ويمكن 1434و 1433القانونين  وص عليها فيــــــــــــة المنصات القانونيّ ـــــــــــــــالعقوب

كضيوف ال غير، إذا وافقت على ذلك  ذاتيّ  س أخرى متمتّعة بحكمٍّ ــــة كنائـــــــــوة أساقفـــــــــــدع

 ؤساء الكنسيّين.أغلبيّة أعضاء مجلس الرّ 

 ؤسـاء الكنسـيّين، األسـاقفة اإليبارشيون واألساقفة المساعدون لهم صوتفي مجلس الرّ  - 2البند 

وت إذا تقّرر ذلك فلهم هذا الصّ  ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ ؛ أّما سائر أساقفة الكنيسة المتروبوليتيّ تقريريّ 

 رع الخاص.صراحة في الشّ 

ؤساء إلى مجلس الرّ  ن دُعــوا على وجـه شرعيّ الَّذيعلى جميع األساقفة  - 1البند  -165ق. 

 ن قد تخلَّوا عن وظيفتهم.ذيالَّ الكنسيّين واجب جسيم بحضور المجلس، باستثناء 

 

 

إذا رأى أحد األسـاقفة أن هناك عائقا صوابيّا يعـوقه، عليه أن يُعلم مجلس الرؤساء  - 2البند 

الكنسيّين باألسباب كتابةً؛ ولألساقفة الحاضرين في المكان المحدّد المتمتّعين بصوت تقريري، البّت 

 في شرعيّة العائق في بداية جلسات المجلس.

ينوب عنه وليس  ؤساء الكنسيّين أن يُرسل وكيالً ليس بوسع أحد من أعضاء مجلس الرّ  - 3ند الب

 ألحد أكثر من صوت.

ن عليهم واجب الحضور أن الَّذيؤساء الكنسيّين ال يجـوز ألحد من بعد افتتاح مجلس الرّ  - 4البند 

 يغادره إالّ لسبب صوابي يعتمده رئيس المجلس. 

ؤساء ا أوسع، تكون أيّة جلسة لمجلس الرّ رع الخاص حضورً لم يقتض الشّ  ما - 1البند  -166ق. 

ا، إذا حضرت أغلبيّة األساقفة الواجب عليهم حضور مجلس الكنسيّين قانونيّة وكّل اقتراع صحيحً 

 الرؤساء الكنسيّين.

 ؤون باألغلبية المطلقة من أصوات الحاضرينؤساء الكنسيّين في الشّ يبّت مجلس الرّ  -2البند 

 .المتمتّعين بصوت تقريريّ 
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ؤساء الكنسيّين في مع َسَريان القـوانين المتـعـلّقة صراحة بسلطان مجـلـس الرّ  -1البند  -167ق. 

رع العام يُحيل فيها الشّ  الَّتيا َسّن قوانين وقواعد، فإّن هذا المجلس بوسعه سنّها في تلك الحاالت أيضً 

 .ذاتيّ  عة بحكمٍّ رع الخاص بالكنيسة المتمتّ األمر إلى الشّ 

 الَّتيبالـقوانـين والقواعد  سوليّ عـلى المتروبوليت أن يُـعـلم في أقرب وقت الكرسي الرّ  -2البند 

ؤساء الكنسيّين، وال يمكن إصدار القوانين والقواعد على وجه صحيح قبل أن يتلقّى سنّها مجلس الرّ 

المجلس؛ وكذلك علي المتروبوليت أن كتابةً نبأ وصول أعمال  سوليّ المتروبوليت من الكرسي الرّ 

 ؤساء الكنسيّين.بسائر ما جرى في مجلس الرّ  سوليّ يُعِلَم الكرسي الرّ 

 ؤساء الكنسيين وإعالن قراراته.للمتروبوليت أن يُعنى بإصدار قوانين مجلس الرّ  -3البند 

يرئس كنيسة  الَّذيت ا باألعـمال اإلداريّة للمتروبوليمع سريان القوانين المتعـلّقة نص   -4البند 

رع يُسندها الشّ  الَّتيا باألعمال اإلداريّة ، للمتروبوليت أن يقوم أيضً ذاتيّ  متروبوليتية متمتّعة بحكمٍّ 

 ؤساء الكنسيّين.، لكن برضى مجلس الرّ ذاتيّ  لطة اإلدارية العُليا للكنيسة المتمتّعة بحكمٍّ العام إلى السّ 

ؤساء الكنسيّين أن يعدّ وليت واألساقفة، على مجلس الرّ في ما يتعلّق بـتعيين المتروب -168ق. 

، مع سوليّ حالة بمفردها قائمة ال تقّل عن ثالثة من أجدر المرشحين، ويرسلها إلى الكرسي الرّ  لكلِّ 

ؤساء تجاه المرشحين؛ وفي سبيل إعداد هذه القائمة بوسع أعضاء مجلس الرّ  حتَّىّر حفظ السّ 

ا، أن يطلبوا رأي بعض الكهنة أو المؤمنين المتميّزين بالحكمة، حول سبً الكنسيّين، إذا رأوا ذلك منا

 ة من مواهب خاصة.احتياجات الكنيسة وما للمرشحين لألسقفيّ 

عوية، كما في ؤساء الكنسيّين أن يُعنى بتدبير احتياجات المؤمنين الرّ على مجلس الرّ  -169ق. 

المشترك  هار اإليمان وتعزيز العمل الرعويّ ا لما يؤدّي إلى ازدوسعه أن يقّرر ما يراه مناسبً 

 العام. ظام الكنسيّ قس الخاص والنّ وتهذيب األخالق وحفظ الطّ 

نة، وكلّما تطلّبت ذلك ظروف ؤساء الكنسـيّين ولو مرة في السّ يجب عقد مجلس الرّ  -170ق. 

ضى المجلس رع العام لهذا المجلس أو يقتضي إتماُمها رخاّصة أو وجب تسيير أمور يحفظها الشّ 

 نفسه.

اخلية ويرسلها إلى الكرسي ؤسـاء الكنسـيّين أن يضع الئـحته الدّ على مجلس الرّ  -171ق. 

حضيرية والجدول الواجب إتباعه، جان التّ ، يدّبر بها ما يخّص أمانة سّر المجلس، واللّ سوليّ الرّ 

 تُْسِهم في بلوغ الهدف بطريقة فعّالة. الَّتيوكذلك الوسائل األخرى 

ا مجمع وفقً  يّ ـــــــــذات مٍّ ـــــــــة بحكــــــــة المتمتّعـــــة المتروبوليتيّ ــــــــــليكن للكنيس -172ق. 

، يُدعى إلى االنعقاد كل خمس سنوات ال أقّل؛ وللمتروبوليت ما ورد في هذه 145-140للقوانين 

 ]القوانين[ عن البطريرك.

ة المتمتّعة بحكم في الكنائس المتروبوليتيّ  وبوليتيّ عند شغور الكرسي المتر - 1البند  -173ق. 

 ذاتي:
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سامة هو األسقف اإليبارشي األقدم في الرّ  ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ مدبّر الكنيسة المتروبوليتيّ ( 1)

علًما في أقرب وقت بشغور الكرسي   ومانيّ ة في الكنيسة نفسها، وعليه أن يُحيط الحبر الرّ األسقفيّ 

 ؛المتروبوليتيّ 

 

سلطان المتروبوليت المألوف،  ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ ينتقل إلى مدبّر الكنيسة المتروبوليتيّ ( 2) 

  ؤساء الكنسيّين؛باستثناء كّل ما ال يمكن إتمامه إالّ برضى مجلس الرّ 

 شاغر. ال يُستحدثَّن أي شيء والكرسي المتروبوليتيّ ( 3)

في هذه الكنائـس، يجب العمل بـما هـو مقّرر في  يّ عـند إعاقة الكرسـي المتروبـوليت - 2البند 

؛ ويعود للمتروبوليت ما ورد في هذا ، عن إعاقة الكرسي البطريركيّ 1، البند 132القانون 

 ]القانون[ عن البطريرك.

-221وبوليت يُعمل بالقوانين في ما يتعلّق بشغور أو إعاقة كرسـي إيبارشـية المتر - 3البند 

233. 
 

 نياالفصل الثّ 

 ذاتيّ  ائر الكنائس المتمتّعة بحكم  س

ة كبرى وال ليسـت بطريركية وال رئاسـة أسقفيّ  الَّتي ذاتيّ  الكنيسـة المتمتّـعة بحكمٍّ  -174ق. 

 رع الخاص الذيرع العام والشّ ا للشّ يرئسها وفقً  الَّذي ئيس الكنسيّ ة، يُعهد بها إلى الرّ متروبوليتيّ 

 .ومانيّ الحبر الرّ  يقّرره

؛ أّما الحقوق والواجبات سـوليّ تخضع هذه الكنائـس بطريقة مباشرة للكرسـي الرَّ  -175ق. 

يفّوضه الكرسي  الَّذي ئيس الكنسيّ ، فيمارسها الرّ 8-3األرقام  159المنصوص عليها في القانون 

 .سوليّ الرّ 

اص، أو ــــــــــــــــــلخرع اـــــــــــــا ما إلى الشّ ام أمـرً ــــــــــــــــرع العإذا أحال الشّ  -176ق. 

ة ــــــــــــــــلطة المختصّ السّ  إنَّ ـــــــــــــــــ، فذاتيّ  لطة اإلدارية العُليا لكنيسة متمتّعة بحكمٍّ إلي السّ 

ي ـــــــــرع برضى الكرسا للشّ يرئسها وفقً  الَّذي ئيس الكنسيّ س هي الرّ ـــــفي هذه الكنائ

 ّرر غير ذلك صراحة.، ما لم يُقوليّ ـــــــــسالرّ 

 

 

 

 ابعالباب السّ 

 اإليبارشيات واألساقفة
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 لالفصل األوّ 

 األساقفة 

اإليبارشـية هي قوم من شـعب هللا ُعـِهد برعايتها إلى أسقف بمساعدة الكهنة،  -1البند  -177ق. 

والقربان  وح القدس، بواسطة اإلنجيليجمعها في الرّ  الَّذيباتّحادها ]بالرب[ راعيها  -مّما يجعلها 

تكّون كنيسة خاّصة، تقوم وتعمل فيها حقّا كنيسة المسيح الواحدة المقدّسة الجامعة  -األقدس 

 سولية.الرّ 

في ما يتعلّق بإنشـاء وتغيير وإلغاء اإليبارشيات، داخل حدود منطقة الكنيسة  -2البند 

ن إنشاء اإليبارشيّات ؛ أّما في سائر الحاالت فإ1البند  85ة، يجب العمل بالقانون البطريركيّ 

 دون سواه. سوليّ وتغييرها وإلغاءها من اختصاص الكرسي الرّ 

، يحكمها خصيّ األسـقف اإليبارشي، أي َمن يُعَهد إليه برعاية اإليبارشية باسمه الشَّ  -178ق. 

ا باسم المسيح ذاتي ومألوف ومباشر؛ مـع يقوم به شخصيً  الَّذيلطان كنائب المسيح ومندوبه؛ والسّ 

لطان تحكمها في نهاية األمر سلطة الكنيسة العُليا، ويمكن أن توضع لها بعض  ممارسة هذا السّ أنّ 

  الحدود في سبيل منفعة الكنيسة أو المؤمنين. 

 الَّتين لم يُعَهْد إليهم بحكم إيبارشية باسمهم الخاّص، أيّا كانت المهّمة الَّذياألساقفة  -179ق. 

 يسة، يُدَعون أساقفة فخريّين.في الكنيمارسونها أو مارسوها 

 

 

 

 الماّدة األولى: انتخاب األساقفة

 ا باألسقفيّة يلَزمه:لكي يُعدّ أحد جديرً  -180ق. 

 فوس وحكمة؛أن يتميّز بإيمان راسخ وأخالق حميدة وتـقوى وغيرة على النّ ( 1)

 أن يتمتّع بُسمعة َحسنة؛( 2)

 ة؛وجيّ أالّ يكون مرتبطـًا برباط الزّ ( 3)

 ال يقّل عمره عن خمس وثالثين سنة؛أ( 4)

 أن يكون في درجة الكهنوت منذ خمس سنوات ال أقّل؛( 5)

انس أو بأقّل تقدير خبيًرا في ـــــيسوراه أو اللّ ــــــــــكـتعلى الدّ  الً ـــــــــــــــأن يكون حاص( 6)

 ة.ينيّ وم الدّ ــــــــــد العلــــــأح

ة، لكرسي إيبارشي ة، داخل حدود منطقة الكنيسـة البطريركيّ يُعيّن األساقف -1البند  -181ق. 

رع ، ما لم يستدرك الشّ 957-947، وفقًا للقوانين شاغر أو لتولّي منصب آخر، باالنتخاب القانونيّ 

 العام غير ذلك.
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 .168و 149مع سـريان القانونَين  ومانيّ سائر األسـاقفة يُعـيّنهم الحبر الرّ  - 2البند   

ة دون سواهم تقديم بـوسـع أعضاء سينودس أسـاقـفـة الكنـيسـة البطريركيّ  -1ند الب -182ق. 

زمة رع الخاص جمع المعلومات والوثائق الاّل ا للشّ مرّشحين جديرين باألسقفيّة؛ ولهم أيًضا وفقً 

بعد االستماع سّرا وعلى حدة، إلى بعض  -ا إذا رأوا األمر مناسبً  -إلثبات جدارة المرّشحين، وذلك 

 ا، متميّزين بحكمتهم وسيرتهم المسيحية.لكهنة أو غيرهم من المؤمنين أيضً ا

على األساقفة أن يُحيطوا البطريرك علًما بما لديهم من معلومات في الوقت المناسب،  -2البند   

ة إلي االنعقاد؛ أّما البطريرك فيرسلها إلى جميع قبل دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 ينودس بعد إضافة معلوماته الخاصة إذا اقتضى األمر.أعضاء السّ 

ة في أسماء المرّشحين، ويُِعدّ باقتراع سّري ينظر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -3البند   

، ومانيّ للحصول على موافقة الحبر الرّ  سوليّ قائمة المرشحين، فيُرسلها البطريرك إلي الكرسي الرّ 

 غير ذلك. ومانيّ المعتـَمد من ِقبَل الحبر الرّ  رع الخاصما لم يَقتـض الشّ 

 

فور صدورها، تَصلح لـكّل من المرشحين بمفرده، طالما لم  ومانيّ موافقة الحبر الرّ  -4البند 

 ح من القائمة.ة؛ وفي هذه الحالة يُشطب اسم المرشّ حدهم[ صراحأ]يُرفض 

إلى المكان المعيّن ثُلثا األساقفة وحضر  عوة على وجه قانونيّ متى تّمت الدّ  -1البند  -183ق.   

ن يحول دونهم عائق مشروع، الَّذية بعد حذف الملزمين بحضور سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 روع في االنتخاب.ينودس ويمكن الشّ تُعلن قانونيّة السّ 

لــلـّه مسـتحقًا ام اـــــــــــــــــــعلى األسـاقفة أن ينـتخبـوا بحّرية من يعتبرونه أم -2البند   

 ا دون سواه.وجديرً 

لالنتخاب تـلزم األغـلبية المطـلـقة من أصوات الحاضرين؛ وبعد ثالثة اقتراعات غير  -3البند  

ابع إالّ على المرّشَحين اللذَين حصال على أكثريّة مجدية ال يُدلى باألصوات في االقتراع الرّ 

 الث.األصوات في االقتراع الثّ 

ح ابع، بسبب تسـاوي األصوات، َمن هو المرشّ الث أو الرّ لم يتّضح بعد االقتراع الثّ إذا  -4البند   

ة؛ وإن لم سامة الكهنوتيّ ساوي لصالح األقدم في الرّ لالقتراع الجديد، أو َمن هو المنتَخب، فيُحَسم التَّ 

 ا.ة فلألكبر سن  سامة الكهنوتيّ يسبق أحدها اآلخرين في الرّ 

ن في قائمة ـــــــــن المذكوريــــــــــب ضمــــــــان المنتخَ إذا ك -1البند  -184ق. 

، فعلى البطريرك أن يبِلّغ إلى المنتَخب على وجه ومانيّ وافق عليها الحبر الرّ  الَّتيين ــــــــــالمرّشح

 سّري ما تّم من انتخاب.

على الفور  سوليّ إذا قبل المنتَخب االنتخاب، على البطريرك أن يُعلم الكرسي الرّ  -2البند   

 بقبول االنتخاب وبيوم إعالنه.

إذا لم يكن المنتَخب من بين المذكورين في قائمة المرّشحين، فعلى البطريرك  -1البند  -185ق. 

، ومانيّ على الفور بما تّم من انتخاب للحصول على موافقة الحبر الرّ  سوليّ أن يُعِلَم الكرسي الرّ 

تجاه المنتَخب، إلى  حتَّىّر ا كان على نتيجة االنتخاب أن يحفظوا السّ ن اّطلعوا كيفمالَّذيوعلى جميع 

 أن يبلُغ البطريرك علٌم بالموافقة.
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، على البطريرك أن يبِلّـغ إلى المنتَخب على ومانيّ بعد الحصول على موافقة الحبر الرّ  -2البند 

 .2البند  184ا للقانون وجه سّري ما تّم من انتخاب ويعمل وفقً 

ة، فعلى البطريرك بعد إذا تعذّر انـعقاد سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -1البند  -186ق.  

أن يطلب أصوات األساقفة بالمراسلة؛ وفي هذه الحالة على البطريرك  سوليّ استشارة الكرسي الرّ 

جوده، رع الخاّص، وفي عدم وا للشّ لصّحة العمل أن يستعين بأسقفَين لفرز األصوات، يُعيّنان وفقً 

 ائم.ينودس الدّ ]يُعيّنهما[ البطريرك برضى السّ 

ـّر أن يفتحـا رسـائل األسـاقفة ويُحصيا على فـارَزي األصوات مع حفـظ السّ  -2البند   

 من تصويت، يوقّعانه مع البطريرك. ا عّما تمَّ ا مكتوبً األصوات ويقدّما تقريرً 

الـوحيد على األغـلبية المطلقة من  إذا حصل أحد المرّشحـين في هذا االقتراع -3البند   

؛ 185أو  184ينودس، يُعتبر منتخبًا ويتابع البطريرك ]اإلجراء[ وفقًا للقانون أصوات أعضاء السّ 

 .سوليّ وإالّ فيُحيل البطريرك األمر إلى الكرسي الرّ 

بها يُقام أسقفًا  الَّتية ولية القانونيّ لترقية أّي شخص إلى األسـقفية البدّ من التّ  -1البند  -187ق. 

 إيبارشيّـًا إليبارشيّة محدّدة أو يُسند بها إليه منصب آخر محدّد في الكنيسة.

ة اعتـرافه باإليـمان والوعد بالطاعة سـامة األسـقفيّ على المرّشـح أن يـؤدّي قبل الرّ  -2البند   

 الَّتيؤون في تلك الشّ  ة الوعد بالطاعة للبطريرك أيًضا،، وفي الكنائس البطريركيّ ومانيّ للحبر الرّ 

 رع.يخضع فيها للبطريرك وفقًا للشّ 

ة سامة األسقفيّ على المَرقَّى إلى األسقفيّة إذا لم يعُقه عائق مشروع أن يقبل الرّ  -1البند  -188ق. 

سولي إذا في غضون ثالثة أشهر من يوم إعالنه ]أسقفًا[ إذا كان منتخبًا، أو من يوم تلقّيه الكتاب الرّ 

 نًا.كان معَيّ 

أن تـتّم حيازته القانونية لإليبارشية في غضون أربعة أشهر  على األسـقـف اإليبارشيّ  -2البند 

 من انتخابه أو تعيينه.

نصيب نفسه على يحـوز األسـقف اإليبارشي إيبارشيته حـيازة قانونية بالتّ  -1البند  -189ق. 

 ة.ولية القانونيّ بالتّ  و البطريركيّ أ سوليّ ، إذ يُتلى في أثنائه علنًا الكتاب الرّ وجه شرعيّ 

نفسه مع رئيس  يجب إعداد وثـيقة عّما تّم من تـنصيب، يـوقّعـه األسقـف اإليبارشـيّ  -2البند 

 ة.ائرة اإليبارشيّ القلم وشاهدَين أيًضا ال أقل، ثم تُحفظ في أرشيف الدّ 

بنفسه وال بغيره وال بأيّة نـصيب ال يتدّخل األسقف في حكم اإليبارشـية ال قبل التّ  -3البند   

 ة فبوسعه أن يحتفظ بها ويمارسها.صفة كانت؛ أّما إذا كانت له إحدى الوظائف في اإليبارشيّ 

 

 انيةالمادة الثّ 

 األساقفة اإليبارشيين وواجباتهم حقوق 



70 

 

 ة.يمثّـل اإليبارشية في جميع شـؤونها القانونيّ  األسـقف اإليبارشيّ  -190ق. 

 ألسـقف اإليبارشي أن يحكم اإليبارشية المعهـودة إليه بسلطان تشريعيّ ل -1البند  -191ق. 

 .وقضائيّ  وتنفيذيّ 

لطان التنفيذي شـريعي بنفسه؛ ويمارس السّ ـلطان التّ يمارس األسـقف اإليبارشي السّ  -2البند 

بنفسه وإّما لطان القضائي إّما ائب العام األّول أو النّواب العاّمين؛ والسّ سواء بنفسه أو بواسطة النّ 

 ائب القضائي والقضاة.بواسطة النّ 

عوية، أن يُبدي اهتماًما على األسقف اإليبارشي، لدى ممارسة مهّمته الرّ  -1البند  -192ق. 

ا كان عمرهم أو وضعهم أو وطنهم أو كنيستهم المتمتّعة بجميع المؤمنين المعهودة إليه العناية بهم، أي  

ا، ويعطـف بروح رسوليّة ة أو الماكثون فيها مؤقتً منطقة اإليبارشيّ ، سواء المقيمون في ذاتيّ  بحكمٍّ 

عوية المألوفة على وجه واف، بسبب ظروف حياتهم، ن ال يمكنهم اإلفادة من العناية الرَّ الَّذيعلى 

 ة.ينيّ ن أهملوا الممارسة الدّ الَّذيوكذلك على 

ز جميُع المؤمنين الموكولين إلى أن يُعنَى بنوع خاص بأن يعزّ  على األسقف اإليبارشيّ  -2البند 

 اعتمدتها الكنيسة. الَّتيا للمبادئ عنايته الوحدةَ بين المسيحيين، وفقً 

دين أمانةً في عنقه أمام الرّ  على األسقف اإليبارشيّ  -3البند  ب، ويعمل على أن يعتبر غير المعمَّ

 الكنسية. ركةأن تُضيء عليهم محبّة المسيح بشهادة المؤمنين العائشين في الشّ 

 

أن يتابع باهتمام خاّص الكهنة، ويجب أن يُصغي إليهم  على األسـقف اإليبارشيّ  -4البند 

كمساعدين ومشيرين، ويدافع عن حقوقهم ويعتني بأن يقوموا بالواجبات الخاّصة بحالتهم، وتـُوفّر 

 ة.افيّ ة والثقوحيّ يحتاجون إليها لتعزيز الحياة الرّ  الَّتيلهم الوسائل والمْنَشئات 

أمين ئقة والضمانات المالئمة والتّ أن يـُعنَى بتوفيـر المعيشة الاّل  على األسقف اإليبارشيّ  -5البند 

 رع.ّحي لإلكليروس وعائالتهم إذا كانوا متزوجين، وفقًا للشّ أمين الصّ والتّ  االجتماعيّ 

س ــين من كنائــــــــالمعهودة إليه العناية بمؤمن على األسقف اإليبارشيّ  -1البند  -193ق. 

ؤالء ـــــــــــــظ هــــــــــــأخرى متمتّعة بحكم ذاتي، واجب جسيم في توفير كّل ما يلزم لكي يحتف

هم مع ــــــــــــّززوا عالقتـــــــــــوا به قدر المستطاع ويعالمؤمنون بطقس كنيستهم ويحترموه ويعملّ 

 سلطة كنيستهم العُليا.

ة بواسطة كهنة أو وحيّ أن يوفّر احتياجات هؤالء المؤمنين الرّ  يبارشيّ على األسقف اإل -2البند 

، إذا أمكن، أو بواسطة نائب عاّم أيًضا يُقام للعناية بهؤالء ذاتيّ  رعاة من كنيستهم المتمتّعة بحكمٍّ 

 المؤمنين.

ّواب العاّمين، النّ عاة أو ن يُقيمـون مثـل هؤالء الكهنة أو الرُّ الَّذيإن األساقفة اإليبارشيين  -3البند 

ة، عليهم أن يتّصلوا بالبطاركة المعنيّين باألمر؛ وبعد الحصول للعناية بمؤمني الكنائس البطريركيّ 

علًما في أقرب  سوليّ على رضاهم، لهم أن يتصّرفوا بسلطتهم الخاّصة، على أن يُحاط الكرسي الرّ 

 .سوليّ إلى الكرسي الرَّ وقت؛ أّما إذا اختلف البطاركة ألّي سبب كان، فيُحال األمر 

أن يقـلّد رتـبًا َشـَرفية لإلكليروس الخاضع له دون سواه،  بوسع األسقف اإليبارشيّ  -194ق. 

 .ذاتيّ  رع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكمٍّ ولكن وفقًا للشّ 
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ة والشّماسيّة عوات الكهنوتيّ على األسـقف اإليبارشي أن يـدعـم إلى أقـصى حـدّ الدّ  -195ق. 

سة واإلرساليّات.هبانيّة و]الدّ والرّ   عوات[ لسائر مؤّسسات الحياة المكرَّ

رض ويَشـرح للمؤمنين ــــــــــي أن يعـــــــــــعلى األسـقف اإليبارش -1البند  -196ق. 

 ا منرً ـــــهم، مكثـــــــا على سلوكـــــــــا ويطبّقوهــهــــيجب أن يؤمنوا ب الَّتيق اإليمان ـــائـــــحق

 ه؛ وعليهــــــــــــــــظ بنفســـــــــالوع

 

عليم رع المتعلّقة بخدمة كلمة هللا وال سيّما بالوعظ والتّ أيًضا أن يُعنى بالحفاظ بأمانة على أحكام الشّ 

 لتقديم العقيدة المسيحية بأكملها للجميع. ،المسيحيّ 

 ن ووحدته.أن يدافع بحزم عن كمال اإليما على األسـقف اإليبارشيّ  -2البند 

م مثال ـــــــأن يـذكر ما عليه من واجب في تقدي يجب على األسـقف اإليبارشيّ  -197ق. 

ة قداسة ـــيــــــــــــــل إلى تنمــــــــواضع وبساطة الحياة، فيسعى بكل الوسائالقداسة، في المحبّة والتّ 

ع األ -المؤمنين، كّل حسب دعوته الخاّصة؛ وان يسعى  ر هللا ـــول لسرائلكونه الموِزّ

عمة المؤمنون المعهودة العناية بهم إليه، باحتفالهم باألسرار إلى أن ينمو في النّ  -ى ـــــــــــــالـــتع

، ليكونوا ّر الفصحيّ ، فيُدركوا ويعيشوا بعمق السّ المقدّسة وال سيّما باشتراكهم في القدّاس اإللهيّ 

 .ا في وحدة محبّة المسيحا واحدً ا سّريً جسدً 

أن يحتفل بالقدّاس اإللهي بكثرة على نيّة شعب اإليبارشية  على األسـقف اإليبارشيّ  -198ق. 

فهذا االحتفال  ذاتيّ  يحدّدها شرع كنيسته الخاص المتمتّعة بحكمٍّ  الَّتيالمعهودة إليه؛ أّما في األيّام 

 واجب.

والحارس في  ، بصفته المشرف والمنّشطعلى األسـقـف اإليبارشيّ  -1البند  -199ق. 

ة بأسرها، أن يسهر على تعزيزها إلى أقصى حدّ قسيّ اإليبارشية المعهودة إليه على الحياة الطّ 

 .ذاتيّ  وتنظيمها، بموجب األحكام والعادات المشروعة في كنيسته المتمتّعة بحكمٍّ 

بجزء من أن يـسـعى إلى أن يُحتفل في كنيسته الكاتدرائية ولو  على األسقـف اإليبارشيّ  -2البند 

؛ وبالمثل أن ذاتيّ  كّل يوم، حسب العادات المشروعة لكنيسته المتمتّعة بحكمٍّ  حتَّىقسيّة لوات الطّ الصّ 

قسيّة، في أيّام اآلحاد واألعياد وفي االحتفاالت لوات الطّ يُحتفل في كل رعيّة قدر المستطاع بالصّ 

 الهاّمة وعشيّتها.

قسيّة في الكنيسـة الكاتدرائية أو في لوات الطّ لصّ بكثرة ا ليرئس األسقف اإليبارشيّ  -3البند 

يشترك فيها عدد غفير من  الَّتية وسائر االحتفاالت كنيسة أخرى، ال سيّما أيام األعياد اإللزاميّ 

 عب.الشّ 

 

 الَّتية ينيّ عائر الدّ ة كلّها، بالشّ الـحـق في أن يـحتـفل في اإليبارشيّ  لألسقف اإليبارشيّ  -200ق. 

، وهو متّشح بجميع أن يقوم بها هو بنفسه على وجه احتفاليّ  -ة قسيّ راسيم الكتب الطّ حسب م -يجب 
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ريح أو الصّ  ارات الحبرية، ولكن خارج حدود إيبارشيته ال بدّ من رضى األسقف اإليبارشيّ الشّ 

 المرّجح بأقل تقدير.

نيسة بأسرها، أن يدافع عن وحدة الك لما كان من واجب األسقف اإليبارشيّ  -1البند  -201ق. 

 ة والعادات المشروعة.العام، ويَحّث على حفظ جميع القوانين الكنسيّ  ظام الكنسيّ فعليه أن ينهض بالنّ 

ال سيّما في ما  ظام الكنسيّ على أال تتسّرب تجاوزات إلى النّ  ليسهر األسقف اإليبارشيّ  -2البند 

قدّسة، وعبادة هللا و]إكرام[ القدّيسين يُخّص ِخدمة كلمة هللا واالحتفال باألسرار وشبه األسرار الم

 وتنفيذ اإلرادات التقَويّة.

ن يمارسون الَّذي، ذاتيّ  ابعين لعدّة كنائس متمتّعة بحكمٍّ على األسـاقفة اإليبارشيين التّ  -202ق. 

سلطانهم في نفس المنطقة، أن يعّززوا وحدة العمل بتبادل اآلراء في اجتماعات دوريّة، ويؤيّدوا 

 بشكلٍّ  ظام الكنسيّ ين بطريقة أيسر، وحماية النّ لمشتركة بتضافر القوى لتنمية ما يصلح للدّ األنشطة ا

 فعّال. 

سالة ويعمل أن يعّزز في إيبارشيته شتّى أنواع الرّ  على األسـقف اإليبارشيّ  -1البند  -203ق. 

ختلف نواحيها، سوليّة تحت إشرافه، في اإليبارشية بأسرها أو في مُ على تنسيق جميع األعمال الرّ 

 ابع الخاّص بكّل منها.مع الحفاظ عل الطّ 

، سوليّ شاط الرّ شـديد على واجب المـؤمنين في مـزاولة النّ التّ  على األسـقـف اإليبارشيّ  -2البند 

ودعـمها،  سوليّ شاط الرّ كل حسب وضعه وكفاءته، مع الحّث إلى المشاركة في مختلف أعمال النّ 

  ان.محسب احتياجات المكان والزّ 

 تسـعى إلى هدف روحيّ  الَّتيتشـجيع جمعيّات المؤمنين  على األسـقـف اإليبارشيّ  -3البند 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ وذلك، إذا اقتضى األمر، بإنشائها أو اعتمادها أو اإلشادة أو 

 ا للقانون.وصية بها وفقً التّ 

إذا كان له أسقف مساعد أو أسقف  حتَّى، يجـب على األسـقف اإليبارشيّ  -1البند  -204 ق.

 ُمعاون، أن يُقيم في إيبارشيته.

ا عن اإليبارشية، بوسع ا مـشـروعً تــقـتضي غيابً  الَّتيبـاإلضافة إلى االلـتـزامات  -2البند 

أن يتغيّب عن اإليبارشية لسبب صوابي كل سنة، لكن ال ألكثر من شهر متّصل  األسقف اإليبارشيّ 

 ة.ا ما باإليبارشيّ حتياط أال يُلِحق غيابه ضررً أو متقّطع، بشرط اال

ا لتقاليد كنيسته المتمتّعة رع الخـاص، وفقً يحدّدها الشّ  الَّتيأّما في االحتفـاالت الكبرى  -3البند 

 يتغيّب عن إيبارشيته إالّ لسبب هام.  أال، فعلى األسقف اإليبارشيّ ذاتيّ  بحكمٍّ 

ة ارس سـلطـانـه داخـل حـدود مـنطقة الكنيسة البطريركيّ يـم الَّذي األسـقف اإليبارشيّ  -4البند 

ة أشهر عن اإليبارشية المعهودة إليه، يُحيل إذا تغيّب على وجه غير مشروع ألكثر من ستّ 

؛ وفي الحاالت األخرى يقوم بذلك المتروبوليت؛ وإذا ومانيّ ا إلى الحبر الرّ البطريرك األمر فورً 

ة سامة األسقفيّ األقدم في الرّ  غير مشروع فاألسقف اإليبارشيّ تغيّب المتروبوليت نفسه على وجه 

 الخاضع لنفس المتروبوليت.
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ة إليبارشيّته بأسرها يارة القانونيّ أن يقوم بالزّ  يجب على األسقف اإليبارشيّ  -1البند  -205ق. 

خمس  لّ أو لجزءٍّ منها كّل سنة، بحيث يزور بنفسه اإليبارشية بأسرها زيارةً قانونية ولو مّرة ك

سنوات، أو إذا أعاقه عائق مشروع، بواسطة األسقف المساعد أو األسقف المعاون، أو بواسطة 

 ائب العام، أو بواسطة كاهن آخر.ائب العام األول أو النّ النّ 

ة واألشياء ة األشخاص والمؤسسات الكاثوليكيّ القانونيّ  يخضع لزيارة األسـقف اإليبارشيّ  -2البند 

 ة.القائمة داخل حدود اإليبارشيّ  واألماكن المقدّسة

ة وكذلك جمعيات هبانيّ أن يزور أعـضاء المؤّسسات الرّ  بوسـع األسقف اإليبارشيّ  -3البند 

وأديرتهم، في الحاالت  أو البطريركيّ  هبان، ذات الحق الحبريّ الحياة المشتركة على ِغرار الرّ 

 رع ال غير.المنصوص عنها في الشّ 

ة الكنيسة ـــــيماِرُس سلطانه داخل حدود منطق الَّذي ألسقف اإليبارشيّ على ا -1البند  -206ق. 

ة ـــــــــــــــــــــــــا للبطريرك عن حالدّم كل خمس سنوات تقريرً ــة أن يقالبطريركيّ 

 ة المعهودة يّ ـــــــــاإليبارش

 

وعلى األسقف أن يُرسل ة؛ يحدّدها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  الَّتيا للطريقة إليه، وفقً 

 في أقرب وقت. سوليّ قرير إلى الكرسي الرّ صورة من هذا التَّ 

قرير ذا التَّ ـــــــــــــــل هـــــــــوا مثـــــــــــــعلى سائر األساقفة اإليبارشيين أن يقدّم -2البند 

دى ـــــــــــــر بأساقفة إحــــــــــــــــــــــخمس سنوات، وإذا تعلّق األم كلّ  سوليّ ي الرّ ــــــللكرس

، فليُرسلوا ذاتيّ  ة المتمتّعة بحكمٍّ س المتروبوليتيّ ـــــــــــــة أو الكنائــــــــــــــالكنائس البطريركيّ 

 قرير إلى البطريرك أو إلى المتروبوليت في أقرب وقت.صورة من هذا التَّ 

ا في ــــــــ، بميّ ــــــــــــذات مٍّ ـــــــــحكألّي كنيسـة متـمتّعة ب على األسـقف اإليبارشـيّ  -207ق. 

مس، أن ــــــــــــوات الخــــنــــــــتقرير عن السّ تينية، لدى ]تقديمه[ الَّ ك الكنيسة الاّل ـــــــــــذل

ن ُعِهدَ بهم إلي عنايته مع انتمائهم الَّذيعلى حالة واحتياجات المؤمنين  سوليّ ع الكرسي الرّ ــــــــيُطلِ 

 .ذاتيّ  ى كنائس أخرى متمتّعة بحكمٍّ إل

يمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة  الَّذي على األسقف اإليبارشيّ  -1البند  -208ق. 

ة، أن يقوم في غضون خمس سنوات من تنصيبه، بزيارة مدينة روما، بمعيّة البطريرك البطريركيّ 

يس بطرس في س وللمثول، أمام خليفة القدّ سولَين بطرس وبولإذا أمكن، إلكرام أعتاب القدّيَسين الرّ 

 األّوليّة على الكنيسة بأسرها.

خمس سنوات بأنفسهم، أو  على سائر األساقفة اإليبارشيين القيام بزيارة مدينة روما كلّ  -2البند 

ة فيَُحبَّذُ بواسطة غيرهم إذا عاقهم عائق مشروع؛ أّما في ما يخص أساقفة إحدى الكنائس البطريركيّ 

 يارات، ولو بعضها، بمعيّة البطريرك.ون الزّ أن تك

قبل الجميع في القدّاس  ومانيّ أن يذكر الحبر الرّ  على األسـقف اإليبارشيّ  -1البند  -209ق. 

اّمة معه، وليُعَن ركة التّ ة، رمًزا إلى الشّ لوات الطقسيّة، حسب مراسيم الكتب الطقسيّ وفي الصّ  اإللهيّ 

 ة. كليروس اإليبارشيّ على أن يفعل ذلك بأمانة سائر إ
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لوات في القـدّاس اإللهي والصّ  على جميع اإلكليروس أن يـذكروا األسـقـف اإليبارشيّ  -2البند 

 ة.قسيّ ا لمراسيم الكتب الطّ الطقسيّة وفقً 

 

ة ـــــــأتّم الخامس الَّذي يّ ــــــــــــى األسـقف اإليبارشـــــــيُرج -1البند  -210ق. 

يعد كفًؤا للقيام بوظيفته العتالل صحته أو لسبب آخر هام، أن يتقدّم  من عمره أو لم ينـــــــــبعوالسّ 

 بتََخلِّيه عن وظيفته.

أن يتـقدّم بتََخلِّيه عن وظيفته للبطريرك، إذا تعلّق األمُر  على األسـقـف اإليبارشيّ  -2البند 

؛ أّما في سائر األحوال ةبأسقف إيبارشي يمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ 

؛ وباإلضافة إلى ذلك يجب تبليغه إلى البطريرك في أقرب ومانيّ خلّي إلى الحبر الرّ فيجب تقديم التَّ 

 ة.ا لكنيسة بطريركيّ وقت إذا كان األسقف تابعً 

خلّي قد عوة للتّ ائم، ما لم تكن الدّ ينودس الدّ خلّي البدّ للبطريرك من رضى السّ لقبول التّ  -3البند 

 ة.درت من سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ ب

ب ـــال لقــــــــــــــــفة ينـــــــقـُبَِل تخلّيه عن الوظي الَّذي األسـقف اإليبارشيّ  -1البند  -211ق. 

س ــن في نفــــــــــــــكتوالّها، وبوسعه أن يحتفظ بمقّر للسّ  الَّتية لإليبارشيّ  قف شرفيّ ــــــــأس

ة قد دَبّر غير ذلك ــــــــــــــــــة، ما لم يكن في بعض الحاالت لظروف خاصيّ ــــــــــــــــاإليبارش

ة إذا ، وإّما البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ يّ ــــــــــــــسولإّما الكرسي الرّ 

 ة. تعلّق األمر بإيبارشيّة واقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ 

ؤسـاء الكنسيّين أن يُعنَيَا بتوفير ة أو مـجلـس الرّ على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -2 البند

 ، لكن مع األخذ في االعتبار أّن هذا الواجب يقع أوالً رفيّ معيشة مالئمة والئقة بمقام األسقف الشّ 

 خدمها. الَّتية على اإليبارشيّ 

 

 الثةة الثّ المادّ 

 ساقفة المعاونونة المساعدون واألاألساقف 

، إذا دعت يُقـام أسـقـف معـاون أو أكثر، بناء على طلب األسقف اإليبارشيّ  -1البند  -212ق. 

 عويّة.ة الرّ إلى ذلك احتياجات اإليبارشيّ 

خصي، يمكن بحكم المنصب إقامة أسقف ابع الشّ ذات الطّ  حتَّىروف، في أخطر الـظّ  -2البند 

 سلطات خاّصة.مساعد، له حّق الخالفة ومتمتّع ب

 

رع يُقّرها الشّ  الَّتياألسقف المساعـد، بـاإلضافــة إلى الحـقــوق والواجبات  -1البند  -213ق. 

 ة.ولية القانونيّ العام، له أيًضا ما هو محدّد في كتاب التّ 
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ائـم، حقوق وواجبات األسقف المساعد ينودس الـدّ يحدّد البطريرك نفسه بعد استشارة السّ  -2البند 

يُقيمه؛ أّما إذا تعلّق األمر بأسقف مساعد ينبغي تزويده بجميع حقوق وواجبات األسقف  ذيالَّ 

 ة.، فال بدّ من رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ اإليبارشيّ 

 رع العام.يحدّدها الشّ  الَّتيحقوق األسقف المعاون وواجباته هي  -3البند 

واألسـقف المعاون وظيفتهما حيازة قانونية  لكي يحوز األسقف المساعد -1البند  -214ق. 

 .ة لألسقف اإليبارشيّ ولية القانونيّ عليهما تقديم كتاب التّ 

ة لهيئة المستشارين ولية القانونيّ عن ذلـك على األسـقف المسـاعد تقديم كتاب التّ  فـضالً  -2البند 

 اإليبارشيّين. 

قـة تـاّمـة فـيكـفـي أن يـقدّم األسقف المساعد إعـا أّما إذا أُعـيـق األسـقـف اإليبارشيّ  -3البند 

 ة لهيئة المستشارين اإليبارشيّين.ولية القانونيّ واألسقف المعاون كتاب التّ 

ائرة ويُثبته في ا رئيـس قلم الدّ ة يجب أن يـكون حاضرً ـولية القانونيّ لدى تـقديم كتاب التّ  -4البند 

 محضر األعمال.

الغائب أو الُمعاق؛ ويجب  ف المسـاعد مقام األسـقف اإليبارشيّ يقوم األسـق -1البند  -215ق. 

يقتضي فيها  الَّتيؤون أن يُسنِد إليه دون سواه الشّ  ، وعلى األسقف اإليبارشيّ ا أوالً ا عامً تعيينه نائبً 

 ا.ا خاصً رع انتدابً الشّ 

؛ ا أوالً ا عامً ن نائبً ، أن يُعيّن األسقف المعاو1، مع سريان البند على األسـقف اإليبارشيّ  -2البند 

 ا عاّمين.واآلخرين نُوابً  ا أّوالً ا عام  ا منهم نائبً أّما إذا كان هناك أكثر من ]أسقف معاون[ فليُعيِّن واحدً 

أن  عوي، على األسقف اإليبارشيّ ابع الرّ في تقييـم أكثر القضايا أهّمـية السـيّـما ذات الطّ  -3البند 

 واهم. يستشير األساقفة المعاونين دون س

في  لما كانت دعوة األسقف المساعد واألسقف المعاون مشاركة األسقف اإليبارشيّ  -4البند 

 فاق تام معه. ؤون باتّ مساعيه، فعليهما أن يمارسا وظيفتهما بحيث يسيّران جميع الشّ 

ما ـــــــعلى األسقف المسـاعد واألسـقـف المعاون إذا لم يعقه -1البند  -216ق. 

نفسه كلّما  أن يقوما بالمهاّم الواجبة على األسقف اإليبارشيّ  ق صوابيّ ـــــــــــــــــــعائ

 ذلك. قف اإليبارشيّ ــــــــــــما األســــــــــــب منهـــــــــــــــطل

أال يُسنـد إلى شـخـص آخــر على وجـه مألوف الحقوق  على األسقف اإليبارشـيّ  -2البند 

 يستطيع ويريد القيام بها األسقف المساعد واألسقف المعاون. الَّتية والمهام األسقفيّ 

ة وال يغادراها إال يجب على األسقف المساعد واألسقف المعاون أن يُقيما في اإليبارشيّ  -217ق. 

 هر. ة أو إلجازة ال تتجاوز الشّ لمدّة قصيرة، ما لم يكن للقيام ببعض المهام خارج اإليبارشيّ 

تخلّي األسـقف المسـاعد أو األسـقف المعاون عن وظيفتهما، يُطبّق في ما يتعـلّق ب -218ق. 

أدّوها  الَّتيرفي للوظيفة قب الشّ ؛ ويُمنَح مثل هؤالء األساقفة اللّ 2البند  211والقانون  210القانون 

 ا.سابقً 
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 ابعةة الرّ المادّ 

 أو إعاقته شغور الكرسي اإليبارشيّ 

 األسـقـف اإليبارشي وتخلِّيه ونقله وحرمانه.بوفاة  يشغر الكرسي اإليبارشيّ  -219ق. 

دود ـــــــــــــــــــــــاغـرة الواقـعـة داخـل حـة الشّ بشـأن الكراسـي اإليبارشيّ  -220ق. 

ومع سَريان القانونَين  232 - 225ة، باإلضافة إلى القوانين ة البطريركيّ ـــــــــقة الكنيســــــــــــمنط

 ا يلي:يجب العمل بم 223و 222

 ؛ا في أقرب وقت بشغور الكرسي اإليبارشيّ علمً  سوليّ يحيط البطريرك الكرسي الرّ ( 1)

رك، ريثما ـــــــــــــــــــوف إلى البطريـــــــــــــــــالمأل ينتقل سلطان األسقف اإليبارشيّ ( 2)

ة ــــــــــــــــغير ذلك شرع الكنيس ة، ما لم يكن قد َرتّبر لإليبارشيّ ــــــــــــــّم تعيين مدبّ ـــــــــــيت

 ؛ ومانيّ بر الرّ ـــــــــــــاص أو الحـــــــــــــــة الخيّ ــــــــــــالبطريرك

 

 

ب ــــــــــــــــتاح يُحسَ ـــــــــــــــــــة في غضون شهر مُ ا لإليبارشيّ للبطريرك أن يعيّن مدبّرً ( 3) 

، بعد استشارة أساقفة يّ ـــــــــــــــــــــــــــــــالكرسي اإليبارشذ تلقّي خبر شغور ـــــــــــــــمن

ائم؛ ينودس الدّ ة إن ُوجدوا، وإال فبعد استشارة السّ يّ ــــــــــــــــــــــرة البطريركــــــــــــــــــــــائالدّ 

 ؛سوليّ هر بال جدوى يُحال تعيين المدبّر إلى الكرسي الرّ وإن مضى الشّ 

ام ــــــان أمـــــــــــــــــــــــــة سلطانه بعد أدائه االعتراف باإليممدبّر اإليبارشيّ  يحوز( 4)

ة، وذلك يتّم بتقديم كتاب تعيينه رك، على أال يمارسه ما لم يحز وظيفته حيازةً قانونيّ ــــــــــــالبطري

 لهيئة المستشارين اإليبارشيّين؛

اغر في الشّ  اإليبارشيّ  مستحق وجدير بالكرسيّ  قف إيبارشيّ على البطريرك أن يهتّم بتعيين أس( 5)

 رع العام.ره الشّ يقرّ  الَّذيأقرب وقت لكن ال بعد األجل 

، يجب في 220اغرة المنصوص عنها في القانون ة الشّ باستثناء الكراسي اإليبارشيّ  -221ق. 

، ومع سريان 232 - 225، باإلضافة إلى القوانين سائر الحاالت عند شغور الكرسي اإليبارشيّ 

 ، العمل بما يلي:223و 222القانونَين 

البند  271ا للقانون على المتروبوليت، وإال على َمن يرئس هيئة المستشارين اإليبارشيين، وفقً ( 1)

ا إذا تعلّق األمر بإيبارشية كنيسة ، والبطريرك أيضً سوليّ ، أن يُطِلع في أقرب وقت الكرسي الرّ 5

 ؛الكرسي اإليبارشيّ بطريركية على شغور 

ب ـــــــــــــقد رتّ  يّ ـــــــــــــــــــسولي الرَّ ـــــــــــما لم يكن الكرس -ة ينتقل حكم اإليبارشيّ ( 2)

ة، أو إذا كان هناك أكثر من إلى األسقف المعاون ريثما تتم إقامة مدبّر لإليبارشيّ  -ر ذلك ـــــــــغي

وجود أسقف معاون  سامة األسقفيّة، أو في عدماألقدم في الرّ  ]أسقف معاون[، فإلى األسقف المعاون

يُسنِده  الَّذيلطان ة مؤقتًا بالسّ فإلى هيئة المستشارين اإليبارشيّين،؛ ويحكم اآلنف ذكُرهم اإليبارشيّ 

 ل.ائب العام األوَّ رع العام إلى النّ الشّ 
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ة في غضون ثمانية أيام منذ تَلَقّي رشيّ ا لإليباعلى هيئة المستشارين اإليبارشيّين أن تنتخب مدبّرً ( 3)

، لكن لصّحة االنتخاب يلزم الحصول على األغلبية المطلقة من خبر شغور الكرسي اإليبارشيّ 

 أصوات أعضاء الهيئة نفسها؛

 

 

 الَّتيروط ة في غضون ثمانية أيام أو إذا لم تتوفَّر في المنتَخب الشّ إذا لم يُنتَخب مدبّر لإليبارشيّ ( 4) 

ة إلى المتروبوليت؛ وفي لصّحة االنتخاب، يُحال تعيين مدبّر لإليبارشيّ  2البند  227يها القانون يقتض

 .سوليّ حالة عدم وجوده أو إعاقته فإلى الكرسي الرّ 

يحوز سلطانه فوًرا وال يحتاج إلى أّي  ة المنتَخب أو المعيَّن على وجه شرعيّ مدبّر اإليبارشيّ ( 5)

ا في أقرب وقت، إذا كان تابعا لكنيسة والبطريرك أيضً  سوليّ كرسي الرّ تثبيت؛ وعليه أن يُطلع ال

 ه أو تعيينه من قبل المتروبوليت.بطريركية، على انتخاب

إن حاَز األسقف المساعد وظيفته حيازةً قانونية، يصبح بحكم القانون، عند شغور  -222ق. 

 ا إيبارشيًا.، مدبًّرا إيبارشيًا، إلى أن يُنصَّب أسقفً الكرسي اإليبارشيّ 

وز ــــــــــــآخر أن يح على األسقف في حالة نَقلِه إلى كرسي إيبارشيّ  -223ق. 

قل؛ أّما في ن منذ تبليغ النّ ــــــــــــة الجديدة حيازة قانونية في غضون شهرييّ ــــــــــــــــــــــاإليبارش

 ابقة:أثناء ذلك ففي إيبارشيته السّ 

 ة؛ر اإليبارشيّ له حقوق وواجبات مدّب( 1)

 ة؛رفيّ يحتفظ بامتيازات األساقفة اإليبارشيّين الشّ ( 2)

 .ابقة كامالً ل على دخل وظيفته السّ يحص( 3)

ّواب العامون وظيفتهم فـوًرا عند شغور الكرسي ل والنّ ائب العام األوَّ يفِقد النّ  -1البند  -224ق. 

 ، ما لم يكونوا:اإليبارشيّ 

 أساقفة مرسومين؛( 1)

 امين في إيبارشية البطريرك؛ُمق( 2)

ة، إلى أن يحوز مدبّر ُمقامين في إيبارشية واقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ ( 3)

 ة.ة وظيفته حيازة قانونيّ اإليبارشيّ 

ن يفقدون ــــــالَّذيّواب العاّمون، ـــــــــل والنّ ائب العام األوَّ النّ  ما فعله على وجه شـرعيّ  -2البند 

ذٌ إلى أن يبلغهم خبر أكيد بشغور الكرسي ـــــــ، نافيّ ـــــــــهم فور شغور الكرسي اإليبارشوظيفت

 .اإليبارشيّ 

 

يمنحه إيّاها  الَّتيلطات بالسّ  يحتفظ األسـقـف المعاون عنـد شغور الكرسي اإليبارشيّ  -3لبند ا

 عام أول أو كنائبٍّ  ها كنائبٍّ ة وكان يتمتّع برع والواجب ممارستها تحت سلطة مدبّر اإليبارشيّ الشّ 

رع الخاص أو الشّ  سوليّ غير شاغر، ما لم يقّرر غير ذلك الكرسي الرَّ  عام والكرسي اإليبارشيّ 

 ة.بكنيسته البطريركيّ 
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ير ــــــــــد ال غـــــــــــــــية واحــــــــــــــــــــيُنتَخب أو يُعيّن مدبّر إيبارش -1البند  -225ق. 

 رذل كل عادة مخالفة.ــــــــــــــوتُ 

ؤون المالية مؤقتًا ا، يَنتخب مجلـس الشّ مدبًّرا إيبارشي   إذا أصبـح المدير المالي اإليبارشيّ  -2البند 

 مديًرا ماليًا آخر.

، أن ال يسع البطريرك وال هيئة المسـتشارين اإليبارشيين، عند إقامة المدبّر اإليبارشيّ  -226ق. 

زء من سلطانه وال أن يحدّدوا مدة ممارسة وظيفته أو أن يشرطوا عليه يحتفظوا ألنفسهم بأّي ج

 قيودًا أخرى.

قوى وسالمة العقيدة على مـدبّر اإليبارشـية أن يتحلّى باالسـتقامة والتَّ  -1البند  -227ق. 

 والحكمة.

أسقفًا أو ال يُنتخب أو يُـعيَّن في وظيفة مدبّـر اإليبارشية على وجه صحيح إال َمن كان  -2البند 

واج وأتّم خمًسا وثالثين سنةً من عمره ولم يسبق له أن انتـُخب أو ُعيّن كاهنًا غير مرتبط برباط الزّ 

روط، فأفعاُل المنتَخب أو غاضي عن هذه الشّ اغر؛ وإذا تّم التّ الشّ  أو نـُقل إلى نفس الكرسي اإليبارشيّ 

 ة، باطلةٌ بحكم القانون.المعيَّن مدبًرا لإليبارشيّ 

 شاغر. يُستحدثّن أّي شيء والكرسي اإليبارشيّ  ال -1البند  -228 ق.

يء ـــــــيّة، أن يفعلوا أّي شـــــــــــــــم اإليبارشـــــــــــــــــن يُعنون بحكالَّذييُحَظر على  -2البند 

وع خاّص ـــــــــــبنهم ـــــــــــــــــــــــــيمكن أن يسبّب ضرًرا لإليبارشيّة أو للحقوق األسقفيّة؛ وعلي

يّة أو ـــــــــــــــــــائرة اإليبارشهم أنفسهم وجميع اآلخرين االمتناع عن اختالس وثائق الدّ 

 ها أو تغييرها، بنفسهم أو بغيرهم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإتالف

 

رع أو ت، ما لم يستدرك الشّ من حقوق وواجبا لمدبّر اإليبارشيّة ما لألسقف اإليبارشيّ  -229ق. 

 يتّضح من طبيعة األمر غير ذلك.

 :ما لم يُدبَّر غير ذلك على وجه شرعيّ  -230ق. 

ر بموجب قانون في الشّ ( 1) رع الخاّص أو تحدّدها عادة يحّق لمدبّر اإليبارشيّة مكافأةٌ عادلة تُقرَّ

 مشروعة، على أن تـُستوفى من أموال اإليبارشيّة؛

، لألسقف ر اإليرادات الواجبة ألسقف اإليبارشيّة في أثناء شغور الكرسي اإليبارشيّ تـُحفظ سائ( 2)

فيه كيفيّة تُحدّد  الَّذيرع الخاص القادم، ألجل احتياجات اإليبارشيّة، مع العمل بقواعد الشّ  اإليبارشيّ 

 إنفاق هذه اإليرادات.

رك، إذا ـــــــــــــبتخلّيه للبطري ةيّ ـــــــــــــــيـتقدّم مدبّر اإليبارش -1البند  -231ق. 

ه قد َعيّنه مدبًّرا، وإالّ فلهيئة المستشارين اإليبارشيين، وفي هذه الحالة ـــــــــــان هو نفســــــــــــــك

 خلّي[. ال ضرورة لقبولهم لصحة ]هذا التّ 

ة البطريركيّ ة داخل حدود منطقة الكنيسة يعود إلى البطريرك عزل مدبّر اإليبارشيّ  -2البند 

 .سوليّ ائم، وإالّ فاألمر محفوظ للكرسي الرّ ينودس الدّ برضى السّ 
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لطة مدبًّرا جديدًا بنفس ة أو تخـلّيه أو عزله، تقيم نفس السّ بعد وفاة مدبّر اإليبارشيّ  -3البند 

 الطريقة المقّررة لسلفه.

الجديد اإليبارشية حيازة  ة وظيفته حالما يحوز األسقف اإليبارشيّ يفقد مدبّر اإليبارشيّ  -4البند 

 الجديد أن يطالبه بحساب إدارته. قانونية؛ وبوسع األسقف اإليبارشيّ 

بوظيفته  يقوم المدير المالي اإليبارشيّ  في أثناء شغور الكرسي اإليبارشيّ  -1البند  -232ق. 

ليس  الَّتية لكنسيّ إدارة األموال ا ة؛ وتـُحال إلى المدير المالي البطريركيّ تحت سلطة مدبر اإليبارشيّ 

، ما لم يدبّر البطريرك أو هيئة المستشارين اإليبارشيين لها مدبّر بسبب شغور الكرسي اإليبارشيّ 

 غير ذلك. 

أو عزله في أثناء شغور الكرسي  في ما يتعلّق بتخلّي المدير المالي اإليبارشيّ  -2البند 

 .2و 1البندين  231اإليبارشي يُعَمل بالقانون 

 

ة كيفما داخل حـدود منـطـقـة الكنـيسـة البطريركيّ  اإليبارشيّ  بزوال حّق المدير الماليّ  -3البند 

ائرة الجديد أو تعيينه إلى البطريرك، بعد استشارة أساقفة الدّ  كان، يعود انتخاب المدير الماليّ 

خب المديَر المالي ائم؛ وفي سائر الحاالت يَنتينودس الدّ ة إن ُوجدوا، وإال بعد استشارة السّ البطريركيّ 

 هيئة المستشارين اإليبارشيين.

ا عن إدارته، الجديد حسابً  على المدير المالي اإليبارشي أن يقدّم إلي األسقف اإليبارشيّ  -4البند 

 ومتى قدّمه يفقد وظيفته ما لم يُثبّته ]األسقف[ نفسه في الوظيفة.

أو إبعاده أو نفيه أو  ألسقف اإليبارشيّ بأْسـر ا إذا أُعيق الكرسي اإليبارشيّ  -1البند  -233ق. 

صال بنفسه بالمؤمنين المعهودين إليه ولو بالمراسلة، يعود حكم عجزه، بحيث لم يعد في إمكانه االتّ 

ائم، في اإليبارشيات ينودس الدّ اإليبارشية إلى األسقف المساعد ما لم يكن البطريرك برضى السّ 

، قد دبَّرا غير ذلك؛ وفي حالة سوليّ يرئسها، أو الكرسي الرّ  الَّتيالواقعة داخل حدود منطقة الكنيسة 

ائب العام أو إلى ل أو إلى النّ ائب العام األوَّ [ إلى النّ قف مساعد أو إعاقته، يعود ]الحكمعدم وجود أس

ل من ائب العام األوَّ ما للنّ  -رع بحكم الشّ  -، يكون له كاهن آخر جدير يعيّنه األسقف اإليبارشيّ 

أن يعيّن في الوقت المناسب أكثر من واحد يخلف  جبات؛ وبوسع األسقف اإليبارشيّ حقوق ووا

 بعضهم بعًضا في الوظيفة.

في حالة عدم وجود هؤالء أو إعاقتهم عن تسلّم حكم اإليبارشية، لهيئة المستشارين  -2البند 

 اإليبارشيين أن تنتخب كاهنًا لحكم اإليبارشية.

ة، أن يُعِلَم ة داخـل حدود منـطقة الكنيسة البطريركيّ اإليبارشيّ عـلى من تـسلّم حكم  -3البند 

وبتسلّمه الوظيفة؛ وفي سائر الحاالت عليه أن  البطريرك في أقرب وقت بإعاقة الكرسي اإليبارشيّ 

 ة.ا لكنيسة بطريركيّ والبطريرك أيًضا إذا كان تابعً  سوليّ يُعِلَم الكرسي الرَّ 

 

 المادة الخامسة

 سوليونالمدبّرون الرّ  

حكم  ومانيّ في بعض األحيان وألسباب هامة وخاّصة، يُسنِد الحبر الرّ  -1البند  -234ق. 

 .اإليبارشية، سواء كان الكرسي شاغًرا أو غير شاغر، إلى مدبّر رسوليّ 
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 باته وامتيازاته من كتاب تعيينه.وواج سوليّ تُستمدّ حقوق المدبّر الرَّ  -2البند 

 انيالفصل الثَّ 

 ةفي حكم اإليبارشيّ  لمساعدة لألسقف اإليبارشيّ األجهزة ا

 

 المادة األولى

 المجمع اإليبارشيّ  

في األمور المتعلّقة باالحتياجات  يعاون األسـقف اإليبارشـيّ  المجمع اإليبارشـيّ  -235ق. 

 ة أو فائدتها.الخاصة لإليبارشيّ 

بعد استشارة  ف اإليبارشيّ إلى االنعقاد كلّما رأى األسق يُدَعى المجمع اإليبارشيّ  -236ق. 

 روف تستدعي ذلك.الظّ  مجلس الكهنة أنَّ 

إلى االنعقاد ويرئسه بنفسه أو  أن يدعو المجمع اإليبارشيّ  لألسقف اإليبارشيّ  -1البند  -237ق. 

 بواسطة غيره وينقله ويُمدّه ويُوقفه ويحلّه.

، إلى أن الكـرسـي اإليبارشيّ  بـحكم الـقانـون عـنـد شغور يُوقَف المجـمع اإليبارشيّ  -2بند ال

 الجديد.  يَبّت في األمر األسقف اإليبارشيّ 

 ويحضره: يجب أن يُدَعى إلى المجمع اإليبارشيّ  -1البند  -238ق. 

 األسقف المساعد واألساقفة المعاونون؛( 1)

 ؛يّ ائب القضائي والمدير المالي اإليبارشّواب العامون والنّ ل والنّ ائب العام األوَّ النّ ( 2)

 المستشارون اإليبارشيون؛( 3)

 ة؛مدير اإلكليريكية العليا لإليبارشيّ ( 4)

 ُعَمداء الكهنة؛( 5)

 اــــــــــــً ن تعود إليهم فيها حاليالَّذيولو راعٍّ واحد من كّل منطقة رعويّة ينتخبه جميع ( 6) 

ب أن يُنتخب ة النفوس، ويرئس االنتخاب عميد الكهنة؛ كما يجـــــــــــــــــــــرعاي

 ّل محلّه إذا عاقه عائق؛ـــــــــــــــــن آخـر يحــــــــــــــــــــــــكاه

 

م هذا المجلس إن ُوِجدَ، ينتخبه عويّ المجلس الرَّ  وكذلك بعض مندوبيّ  أعضاء مجلس الكهنة،( 7) 

 رع الخاص؛الشّ  مايقّرره نذيلَّ بالطريقة والعدد ال

 رع الخاص؛ا للشّ ، يُنتخبون وفقً مامسة اإلنجيليّينبعض الشّ ( 8)

سة، ( 9) ن لهـم دير الَّذيرؤساء األديرة المستقلة وكذلك بعض رؤساء سائر مؤسسات الحياة المكرَّ

 رع الخاص؛الشّ  مايقّرره نذيلَّ ، يُنتـخبون بالطريقـة والعدد الةفي اإليبارشيّ 

، يحدّدها األسقف اإليبارشيّ  الَّتييقة إن ُوجد، وإال فبالطر عويّ علمانيّون ينتخبهم المجلس الرَّ ( 10)

 .على أال يتعدَّى عدد العلمانيّين ثُلث أعضاء المجمع اإليبارشيّ 
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إذا رأى ذلك مناسبًا أن يدعو إلى المجمع اإليبارشي آخرين  بوسع األسـقف اإليبارشيّ  -2البند 

هم جميعًا حق وله أيًضا أن يمنح ذاتيّ  بما في ذلك أشخاص من كنائس أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

 صويت. التّ 

ة إلى ة غير الكاثوليكيّ يمكن كذلك دعوة بعض المراقبين من الكنائس أو الطوائف الكنسـيّ  -3البند 

 .المجمع اإليبارشيّ 

إذا أعاقهم عائق مشروع، أن  حتَّى، هاب إلى المجمع اإليبارشيّ ن عليهم الذّ الَّذيال يسع  -239ق. 

ا علمً  ، بل عليهم أن يحيطوا األسقف اإليبارشيّ لمجمع اإليبارشيّ يحضر باسمهم ا يُوفِدُوا وكيالً 

 بالعائق.

وحده تحديد المواضيع الواجب معالجتها في المجمع  لألسقف اإليبارشيّ  -1البند  -240ق. 

 ، مع سـَريان حق أّي مؤمن أن يطرح مسائل لتُعالج في هذا المجمع.اإليبارشيّ 

ن يشـّكل في الوقت المناسـب لجنةً أو ّعدة لجان تُِعدّ أ على األسـقف اإليبارشيّ  -2البند 

 .المواضيع الواجب معالجتها في المجمع اإليبارشيّ 

أيًضا بأن تُقدّم لجميع المدعوين في الوقت المناسب ورقة عمل  يُعنى األسقف اإليبارشيّ  -3البند 

 بالمواضيع الواجب معالجتها.

مع ــــــــــــــات المجــــــــــــــــي جـلستخضع جميع المسائل المطـروحة ف -4البند 

 قاش الحّر.للنّ  يّ ـــــارشــــاإليب

 

وللباقين صوت  هو الُمَشّرع الوحيد في المجمع اإليبارشيّ  األسقف اإليبارشيّ  -241ق. 

؛ فإن صدرت في نفس فقط، وهو وحده يوقّع أّي قرارات يتّخذها المجمع اإليبارشيّ  استشاريّ 

 إلزامها فوًرا، ما لم يُستدرك صراحة غير ذلك. المجمع يبدأ

يحدّدها شرع كنيسته الخاص  الَّتيأن يُبلّغ إلى السلطة  على األسـقـف اإليبارشيّ  -242ق. 

 .صريحات والقرارات المنبثقة عن المجمع اإليبارشيّ نّص القوانين والتّ  ذاتيّ  المتمتّعة بحكمٍّ 

 

 انيةالماّدة الثَّ 

 ةائرة اإليبارشيّ الدّ  

ة تساعده في حكم لدى مقّره دائرة إيبارشيّ  يجب أن يكون لألسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -243ق. 

 ة المعهودة إليه.اإليبارشيّ 

والمدير  ائب القضائيّ ّواب العاّمين والنّ ل والنّ ائب العاّم األوَّ ة النّ ائـرة اإليبارشيّ تضم الدّ  - 2البند 

ائرة والقضاة اإليبارشيين والمحامي عن لمالية ورئيس قلم الدّ ؤون اومجلس الشّ  اإليبارشيّ  الماليّ 

ن يتّخذهم األسقف الَّذيرعيين وغيرهم من األشخاص العدل والمحامي عن الوثاق والكتّاب الشّ 

 ة كما يجب.ائرة اإليبارشيّ للقيام بوظائف الدّ  اإليبارشيّ 
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ة وظائف أخرى أيًضا، إذا دعت ارشيّ ائرة اإليبأن يقيم في الدّ  بوسع األسقف اإليبارشيّ  - 3البند 

 ة أو مصلحتها.إلى ذلك احتياجات اإليبارشيّ 

ائرة ن يمارسون وظائفهم في الدّ الَّذييعود إلى األسقف اإليبارشي تـعـيين  - 1البند  -244ق. 

 ة وعزلهم عن الوظيفة.اإليبارشيّ 

 ة:بارشيّ ائرة اإلين يُقبَلون في إحدى وظائف الدّ الَّذيجميع  على - 2البند 

 الَّتية ــــــــــــــب الطريقـــــــــــة حســــــــهم بأمانـــــــام وظيفتـــــــــــــــأن يَِعدُوا بإتم( 1)

 .رع أو األسقف اإليبارشيّ ا الشّ ـــــــيحدّده

 .رع أو األسقف اإليبارشيّ يحدّدها الشّ  الَّتيطاق وبالطريقة ّر في النّ أن يحفظوا السّ ( 2)

 

 ّواب العاّمونالعاّم األّول والنّ ائب النّ  - 1

رع وفقًا للشّ  ة، متمتّع بسـلطان مألوف نيابيّ إيبارشيّ  يجب أن يُقام نائب عاّم أّول في كلِّ  -245ق. 

 ة بأسرها.في حكم اإليبارشيّ  العاّم، لمساعدة األسقف اإليبارشيّ 

مة نائب عاّم أو أكثر، يتمتّع بحكم شيد، يمكن إقاة الرّ كلّما اقتضى ذلـك حكم اإليبارشيّ  -246ق. 

ؤون، أو لخدمة المؤمنين المنتمين إلى ة أو لنوع معيّن من الشّ على جزء محدّد من اإليبارشيّ -رع الشّ 

رع العاّم إلى يُسنده الشّ  الَّذيلطان بنفس السّ  -اسذاتي أو لفئة معيّنة من النّ  كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

 ائب العاّم األّول. النّ 

ّواب العاّمين، ائب العاّم األّول والنّ الحّرية في تعيين النّ  لألسـقف اإليبارشيّ  - 1البند  -247 ق.

 .2 - 1البندين  215والحريّة في عزلهم، مع سَريان القانون 

ا ــــــــــــــً اّم، كاهنــــــــــــــب العــــــــــــائـائـب العاّم األّول وكذلك النّ ليكن النّ  - 2البند 

ذاتي، وقدر المستطاع من  رع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكمٍّ زب، ما لم يقّرر غير ذلك الشّ ـــــــــأع

كتوراه أو على الدّ  ة، يَبلغ من العمر ال أقل من ثالثين سنة، وحاصالً اإلكليروس المنتمين لإليبارشيّ 

له بسالمة العقيدة واالستقامة  ا فيها على األقل، يُشهدينية أو خبيرً يسانس في أحد العلوم الدّ اللّ 

 ؤون اإلداريّة. والحكمة والخبرة في الشّ 

م بقرابة الدّ  ائـب العاّم ألقارب األسقف اإليبارشيّ ل والنّ ائب العاّم األوَّ ال تُقلّد وظيفة النّ  - 3البند 

 ضّمن.ابعة بالتّ رجة الرّ الدّ  حتَّى

لعاّم األّول والنّواب العاّمين أيًضا من إيبارشية ائب اخاذ النّ اتّ  بوسع األسقف اإليبارشيّ  - 4البند 

 .ذاتي، لكن برضى أسقفهم اإليبارشيّ  أخرى أو من كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

ائب العاّم األّول في رع العاّم غير ذلك صراحة، يكون للنّ ما لم يستدرك الشّ  - 1البند  -248ق. 

قُلِّدوها، ما لألسقف اإليبارشي من  الَّتيوظيفة اإليبارشية بأسرها، وللنّواب العاّمين في نطاق ال

لنفسه أو لغيره، أو ما يقتضي بحكم  ، باستثناء ما يحفظه األسقف اإليبارشيّ سلطان حكم تنفيذيّ 

 .يقتضي هذا االنتداب باطالً  الَّذيا خاًصا منه، بدونه يكون الفعل رع انتدابً الشّ 
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الحيات ا في نطاق اختصاصهم الصّ العاّمون لهم أيضً واب ل والنّ وَّ ئب العاّم األاالنّ  - 2البند 

 سوليّ ، كما لهم تنفيذ مراسيم الكرسي الرّ لألسقف اإليبارشيّ  سوليّ يمنحها الكرسي الرّ  الَّتيالعادية 

بناء على  أو البطريرك، ما لم يُستدَرك غير ذلك صراحة أو ما لم يكن قد اختير األسقف اإليبارشيّ 

 ة.خصيّ مهارته الشّ 

ؤون على الشّ  ّواب العاّمين إطالع األسقف اإليبارشيّ ل والنّ ائب العاّم األوَّ على النّ  -249ق. 

 ا ضدّ إرادته ونيّته.أُنجَزت أو يجب إنجازها، وأالّ يفعلوا شيئً  الَّتيالهاّمة 

زات ـّواب العاّمين الـكـهـنة، ما داموا في وظيفتهم، امتيالـلنّواب العـاّمين األوائـل والنّ  -250ق. 

 تبة األسقفيّة.ة تتلو الرّ وشارات أّول رتبة شرفيّ 

واب العاّمون وظيفتهم بانقضاء المدّة المحدّدة، ائب العاّم األّول والنّ يفقد النّ  - 1البند  -251ق. 

 ، أو بالعزل.خلّي إذا قبِله األسقف اإليبارشيّ وبالتّ 

ائب العاّم األّول والنّواب يتعـلّق بالنّ ، يُعـمل في ما في أثناء شغور الكرسـي اإليبارشيّ  - 2البند 

 .224العاّمين بالقانون 

ّواب العاّمين، ائب العاّم األّول والنّ ، يتوقّف سلطان النّ بتوقّف وظيفة األسقف اإليبارشيّ  - 3البند 

 ما لم يكونوا أساقفة مرسومين.

 

 رعيّينرئيس القلم وغيره من الكتّاب الشّ  - 2

 ة.رشيّ ائرة اإليباوأرشيف الدّ  

ا أو شّماًسا إنجيليًا، ة، يكون كاهنً ائرة اإليبارشيّ يجب إقامة رئيس قلم في الدّ  - 1البند  -252ق. 

ة، ما ائرة اإليبارشيّ ائرة وتصنيفها وحفظها في أرشيف الدّ االعتناء بتدوين أعمال الدّ  ئيسيّ واجبه الرّ 

ر غير ذلك في الشّ   رع الخاص.لم يُقرَّ

ائرة، يُقال له نائب رئيس قلم األمـر يمكن إلحاق مسـاعد برئيـس قـلم الدّ إذا اقـتضى  - 2البند 

 ائرة.الدّ 

 

رع الكاتبان ـــــــــم الشّ ـــــــــــــــائـرة ونائبه هما بحكم الدّ ـــــــــــــــــــرئيـس قـل - 3البند 

 ة.رة اإليبارشيّ ـــــــــــــائرعيان للدّ الشّ 

ائرة يمكن إقامة ُكتّاب شرعيّين آخرين يُوثَق فة إلى رئيس قلم الدّ باإلضا - 1البند  -253ق. 

ة دون سواها، أو ألعمال رسميًا بتوقيعهم، و]يقامون[ إّما لعموّم األعمال وإّما لألعمال القضائيّ 

 قضيّة أو معاملة معيّنة ال غير.

شبهة؛ وفي  معة الحسنة وفوق كلرعيون من ذوي السّ يجب أن يكون الكتّاب الشّ  - 2البند 

 رعيّ يمكن أن تتعّرض فيها سمعة أحد اإلكليروس للخطر، يجب أن يكون الكاتب الشّ  الَّتيالقضايا 

 كاهنًا.

 رعيّين:على الُكتّاب الشّ  -254ق. 
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 الَّتيؤون األخرى دابير وااللتزامات أو الشّ أن يسّجلوا األعمال والوثائق المتعلّقة بالقرارات والتّ ( 1)

 ؛تتطلّب مساهمتهم

أن يُدّونوا بأمانة األعمال الجارية، ويوقّعوا محاضر هذه األعمال مع ذكر المكان واليوم ( 2)

 نة؛هر والسّ والشّ 

، مع العمل بما يجب عمله، ويُِعلنوا شرعيّ  أن يقدّموا األعمال أو الوثائق لمن يطلبها على وجهٍّ ( 3)

 مطابقة صَورها لألصل.

ائرة م الدّ ـــــــــــس قلـــــــــــــزل رئيـــــــــــــة في عالحّريّ  لألسـقف اإليبارشيّ  -255ق. 

ال يسعه ذلك إال برضى هيئة  رعيّين عن وظيفتهم، لكن المدبر اإليبارشيّ ره من الكتّاب الشّ ـــــــوغي

 المستشارين اإليبارشيين.

ة اإليبارشيّ  أن ينشئ في مكان أمين أرشيف دائرة على األسـقف اإليبارشيّ  - 1البند  -256ق. 

 ة.تُحفظ فيه الوثائق الخاّصة بشؤون اإليبارشيّ 

ائرة قّة إعـداد قائـمة لجرد الوثائق المحفوظة في أرشيف الدّ يجب ببالغ الِحرص والدّ  - 2البند 

 اإليبارشيّة، مع ملّخص موجز عنها.

 

ورئيس  يجب أن يكون األرشيف موصدًا ومفتاحه لدى األسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -257ق. 

ائب وحده أو من النّ  ائرة؛ وال يـُسمح ألحد بدخوله بدون ترخيص إّما من األسقف اإليبارشيّ الدّ  قلم

 ائرة. العاّم األّول بصحبة رئيس قلم الدّ 

من حّق من يعنيهم األمر الحصول شـخصيًا أو بواسـطة وكيل، على نسخة رسميّة من  - 2البند 

 خصيّة.لّقة بحالتهم الشّ ابع العلني المتعالوثائق ذات الطّ 

ة إالّ لمدّة قصيرة، ائـرة اإليبارشيّ ال يجوز إخراج مسـتندات من أرشـيـف الدّ  -258ق. 

 ائرة. ائب العاّم األّول بصحبة رئيس قلم الدّ وحده، أو النّ  وبترخيص من األسقف اإليبارشيّ 

أو بأقّل تقدير خزانة سّرية  ة أيًضا أرشيف سرّي،ليـكن في الدائرة اإليبارشيّ  - 1البند  -259ق. 

ة، ُمْحَكَمة اإلقفال، ال يمكن نقلها من مكانها، تُحفظ فيها الوثائق الواجب ائرة اإليبارشيّ في أرشيف الدّ 

 حفظها سًرا.

كّل سـنة يجب إتالف أعمال اإلجراءات المتعـلّقة بإيـقاع عقـوبات في مادّة اآلداب  - 2البند 

تهى أمُرها منذ عشر سنوات، بعد أن يُحفظ عنها خالصة موجزة للواقعة وتُوفّي المتهمون فيها أو ان

 .هائي أو القرارونّص الحكم النّ 

 ّرية.ّري أو الخزانة السّ وحده يحتفظ بمفتاح األرشيف السّ  األسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -260ق. 

ّرية، ي أو الخزانة السّ رّ ال يفتح ]أحد[ األرشيف السّ  في أثناء شـغور الكرسي اإليبارشيّ  - 2البند 

 نفسه في حالة الضرورة الحقيقية. ما عدا المدبّر اإليبارشيّ 

 ّرية.ّري أو الخزانة السّ يُحَظر إخراج وثائق من األرشيف السّ  - 3البند 
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ا بعناية أعمال ووثائق  أن يُعنَى بأن تـُحفظ أيضً على األسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -261ق. 

ة، وتـُعَدّ عوية وغيرها، القائمة داخل حدود منطقة اإليبارشيّ درائية والرّ أرشيف الكنائس الكات

نسختان من قائمة جرد األعمال والوثائق، تـُحفظ إحداهما في أرشيفها الخاّص واألخرى في أرشيف 

 ة.ائرة اإليبارشيّ الدّ 

يقّررها  تيالَّ على أعمال ووثائق هذا األرشيف وإخراجها يُـعمل بالقواعد  لالطالع - 2البند 

 .األسقف اإليبارشيّ 

 اإليبارشيّ  المدير الماليّ  - 3

 ةؤون الماليّ ومجلس الشّ  

بعد استشارة هيئة المستشارين اإليبارشيّين ومجلس  على األسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -262ق. 

ماليّة ومتميّزا ؤون الفي الشّ  ا ماليًا إيبارشيًا، يكون مؤمنًا وخبيًراؤون الماليّة أن يعيّن مديرً الشّ 

 باستقامته. 

رع الخاّص؛ وما دام في وظيفته ال لمدّة يحدّدها الشّ  يُعَيَّن المدير المالي اإليبارشيّ  - 2البند 

إالّ لسبب هاّم، يقدّره بعد استشارة هيئة المستشارين اإليبارشيّين ومجلس  يعزله األسقف اإليبارشيّ 

 ؤون الماليّة.الشّ 

 الَّذي يّ ــــــــت سـلطان األسـقف اإليبارشـــــــــــتح – اإليبارشيّ  اليّ لـلمديـر الم - 3البند 

ر ــــــــــــأن يدي -ة اليّ ــــــــؤون المقّة حقوقه وعالقاته بمجلس الشّ دّد بالمزيد من الدّ ـــــــــــيح

في اإليبارشيّة  وال الكنسيّةـــــــــــــــــوال اإليبارشيّة ويسهر على إدارة األمـــــــــــأم

ا، ويدبّر أمر حفظها وحمايتها وإنمائها، ويعّوض من إهمال المدبّرين المحليّين ويدير ـــــــــبأسره

 رع.ليس لها مدبّر يعيّنه الشّ  الَّتيبنفسه األموال الكنسيّة 

 أن يؤدّي حسـابًا عن إدارته الماليّة إلى األسقف اإليبارشيّ  على المدير الماليّ  - 4البند 

فعليه أن يراجع عن طريق  اإليبارشي، كل سنة وكلّما طلب األسقف ذلك؛ أّما األسقف اإليبارشيّ 

 .اإليبارشيّ  قدّمه المدير الماليّ  الَّذيؤون الماليّة الحساب مجلس الشّ 

في أثـنـاء شغور الكرسي  اإليبارشيّ  في مـا يـتعـلّق بـواجبات المديـر المـاليّ  - 5البند 

 .232عمل بالقانون يُ  اإليبارشيّ 

ؤون الماليّة، يضّم ئ مجلًسا للشّ ــــــــــأن يُنش يّ ـــــــــعلى األسقف اإليبارش - 1البند  -263ق. 

ن ــــــــــــــــــاص الجديريـــــــــــــــنفسه، وبعض األشخ ئيس، وهو األسقف اإليبارشيّ الرّ 

قف ــــــــــــــــــن، يعيّنهم األســـــــــــذا أمكأيًضا إ راء في القانون المدنيّ ــــــــــــــالخب

رع ن اإليبارشيّين، ما لم يقّرر الشّ ـــــــــــــئة المستشاريـــــــشارة هيــــــــي بعد استـــــــاإليبارش

ان رى موازية، مع سريــــــــقة أخــــــــطري يّ ــــــــذات مٍّ ــــــــــــالخاص بكنيسته المتمتّعة بحك

بالنسبة إلى من ينتخبهم  يّ ــــــــــــــــقف اإليبارشـــــــــــــــــثبيت من قِبَل األسا إلى التّ الحاجة دومً 

 أو يعيّنهم غيره.

 ة.ؤون الماليّ هو بحكم القانون عضٌو في مجلس الشّ  اإليبارشيّ  الماليّ  المدير - 2البند 

م أو المصاهرة ة مـن تـربـطهـم قـرابـة الـدّ الـيـّ ـؤون الميُسـتبعَـد مـن مجـلـس الشّ  - 3البند 

 ضّمن.ابعة بالتّ رجة الرّ الدّ  حتَّى باألسقف اإليبارشيّ 
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ة ــــــفي األعمال ذات األهّمية الكبرى الخاّصـ على األسـقف اإليبارشيّ  - 4البند 

ة؛ لكن ألعضاء هذا ليّ ؤون الماؤون الماليّة، أالّ يهمل االستماع إلى مجلس الشّ ــــــــــــــــبالشّ 

اّم أو ـــــــــــــــــرع العـــــــــــــــــــــ]المجلس[ صوت استشاري ال غير، ما لم يقتض رضاهم الشّ 

 أسيس، في حاالت منصوص عنها صراحة.ــــــــــــــــــقة التّ ــــــــــــوثي

يَعهدها إليه  الَّتيـاّم األخـرى ـة بـاإلضافــة إلى المـهؤون المالـيّ على مـجلـس الشّ  - 5البند 

نة المقبلة لحكم فقات المتوقّعة في السّ رع العام، أن يُعدَّ كل سنة حسابًا عن اإليرادات والنّ الشّ 

 نة المنصرمة.ة بأسرها، كما عليه اعتماد حساب الوارد والمنصرف عن السّ اإليبارشيّ 

 الثةالمادة الثَّ 

 ارشيينمجلس الكهنة وهيئة المستشارين اإليب 

ة مجلس كهنة، أي هيئة من الكهنة تمثّل األسرة الكهنوتيّة، يجب أن يُقام في اإليبارشيّ  -264ق. 

 عويّ رع، في األمور المتعلّقة باحتياجات العمل الرّ تساعد األسقف اإليبارشي بمشورتها، وفقًا للشّ 

 ة.وخير اإليبارشيّ 

، مع سريان َمدة من قِبَل األسـقف اإليبارشيّ اخلية المعتليكن لمجلس الكهنة الئحته الدَّ  -265ق. 

 .ذاتيّ  ـرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكمٍّ رع العاّم والشّ قواعد الشّ 

 في ما يتعلّق بإقامة مجلس الكهنة يُعمل بما يلي: -266ق. 

 كمٍّ رع الخاص بكنيستهم المتمتّعة بحيَنتخب الكهنة أنفسهم عـددًا مناسبًا من األعـضاء وفقًا للشّ ( 1)

 ذاتي؛

اخلية، أعضاء تلقائيّين، أي ينتمون للمجلس بحكم يجب أن يكون بعض الكهنة، وفقًا لالئحة الدّ ( 2)

 الوظيفة المعهودة إليهم؛

 أن يعيّن باختياره بعض األعضاء. في استطاعة األسقف اإليبارشيّ ( 3)

 تِخب ويُنتَخب:لدى انتخاب أعضاء مجلس الكهنة يعود الحّق في أن يَن - 1البند  -267ق. 

 إلى جميع الكهنة المنتمين لإليبارشية؛ (1)

ن لهم في اإليبارشيّة موطـن أو شبه موطـن، ويمارسون في نفس الوقت الَّذيإلى سائر الكهنة ( 2)

 مهّمة ما لخير اإليبارشيّة نفسها.

ر في الالئحة الّ  - 2البند  أيًضا لهم موطٌن ة، يمكن أن يُـمنح كـهنة آخرون داخليّ بقدر ما هو مقرَّ

 ة، الحق في أن يَنتخبوا ويُنتخـَبوا.أو شبه موطن في اإليبارشيّ 

اخـلية طريقـة انـتـخاب األعـضاء في مجلس الكهنة بحيُث يجب أن تحِدّد الالئـحة الدّ  - 268ق. 

تُمثَّل فيه قدر المستطاع األسرة الكهنوتيّة، مع اعتبار خاّص لمختلف أنواع الخدمة ومناطق 

 بارشية ]الرعوية[.اإلي

أن يدعو مجلس الكهنة لالنعقاد ويرئسه ويحدّد المسائل  لألسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -269ق. 

 الواجب معالجتها فيه أو يقبل مقترحات أعضائه.
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ـس ــــــــــــــع إلى مجلـــــــــأن يسـتم يّ ــــــــــعلى األسقف اإليبارش - 2البند 

ها ــــــــؤون ذات األهّمية الكبرى، ويستشيره في الحاالت المنصوص علينة في الشّ ـــــــــــــــــــالكه

ا ـــــــــــــــيحدّده الَّتيام؛ لكنّه ال يحتاج إلى رضاه إالّ في الحاالت ـــــرع العــــــــــــــــفي الشّ 

ارة ــــــــــــــستشرع العاّم صراحة، مع سَريان حّق البطريرك في أن يكتفي باــــــــــــالشّ 

يديرها  الَّتية في هذه الحاالت، إذا تعلّقت بشؤون اإليبارشيّ  حتَّىنة ــــــــــــس الكهـــــــــــــــــمجل

 بنفسه.

من اختصاصه  الَّذي ليس بوسع مجلس الكهنة أن يعمل قّط بدون األسقف اإليبارشيّ  - 3البند 

 س.وحده أيًضا تولّي إذاعة ما تّم في المجل

ها الاّل  - 1البند  -270ق.  ة، على أن يتجدّد داخليّ ئحة الّ يُعيَّن أعـضاء مجلس الكهنة لمدّة تحددِّ

 المجلس كلّه أو جزء منه في غضون خمس سنوات.

ينتهي أمر مجلس الكهنة وتقوم بمهاّمه هيئة المستشارين  بشغور الكرسـي اإليبارشيّ  - 2البند 

ة يجب على األسقف اإليبارشي أن ة حيازة قانونيّ حيازة اإليبارشيّ اإليبارشيين؛ وفي غضون سنة من 

 يقيم مجلس كهنة جديدًا.

 

ير ـــــــه لخــــــة إليــــــإذا لم يَقُم مجلـس الكـهـنة بالمهّمة الموكـول - 3البند 

حلّه  يّ ــــــــة أو أساء ممارستها إساءة جسيمة، بوسع األسقف اإليبارشـــــــــــــــــــاإليبارشيّ 

ي ـــــــــــــــــيت، أو إذا تعلّق األمر بالكرســـــــــشارة المتروبولـــــــــــــد استــــــبع

األقدم في  شارة األسقف اإليبارشيّ ـــــــــــــــعد استــــــــــــسه، فبــــــــــنف يّ ـــــــــــــــالمتروبوليت

نة ــــــــــــس كهـــــــــيم مجلـــــــــــــــت، على أن يقتروبولية الخاضع لنفس المسامة األسقفيّ الرّ 

 في غضون سنة. جديدًا

أن يقيم هيئة مستشارين إيبارشيّين، تعود إليها  على األسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -271ق. 

 رع.يحدّدها الشّ  الَّتيالمهاّم 

س سنوات لكن بعد انقضائها تتابع ممارسة تُقام هيئة المستشارين اإليبارشيين لمدّة خم - 2البند 

 مهاّمها إلي أن تُقام الهيئة الجديدة.

في هيئـة المستشارين اإليبارشيّين يجب أن يكون عـدد األعضـاء ال أقّل من ستّة وال  - 3البند 

نوات الخمس المحدّدة لم يعد العدد األدنى من أعضاء أكثر من اثني عشر؛ وإذا في غضون السّ 

أن يكّمله في أقرب وقت بتعيين أعضاء جدد  ألّي سبب كان، فعلى األسقف اإليبارشيّ  امالً الهيئة ك

 للهيئة، وإالّ فليس في وسع الهيئة أن تعمل على وجه صحيح.

الحّرية في تعيين أعضاء هيئة المستشارين اإليبارشيّين باختيارهم  لألسقف اإليبارشيّ  - 4البند 

 عيين.ت التّ من بين الكهنة أعضاء المجلس وق

؛ أّما عند شغور الكرسي هيئة المستشارين اإليبارشيّين يرئسها األسقف اإليبارشيّ  - 5البند 

ا، فأقدم كاهن في ذلك الحين، وإذا لم يكن مقامً  أو إعاقته فالقائم مقام األسقف اإليبارشيّ  اإليبارشيّ 

 سامة المقدّسة.من هذه الهيئة في الرّ 
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رع أّن األسـقـف اإليبارشي في حاجة إلى رضى هيئة المستشارين كلّما قّرر الشّ  - 6البند 

يديرها  الَّتياإليبارشيّين، يكفي أن يستشير البطريرك هذه الهيئة إذا تعلّق األمر بشؤون اإليبارشية 

 بنفسه.

 

 

 ابعةالمادة الرّ 

 عويّ المجلس الرّ 

ة، مجلس رعوي مهّمته عويروف الرّ يـُقام في اإليبارشية، إذا دعت إلى ذلك الظّ  -272ق. 

وصيات العمليّة ، واقتراح التّ اة وتقديرهعوية في اإليبارشيّ ما يخّص األنشطة الرّ  البحث في كلِّ 

 .، تحت سلطة األسقف اإليبارشيّ ابشأنه

ا ة ال غير، إكليروس ورهبانً ، وهو هيئة استشاريّ عويّ يضّم المجلس الرّ  - 1البند  -273ق. 

 الَّتيريقة هبان، وال سيّما علمانييّن يُعيَّنون بالطّ على ِغرار الرّ  وأعضاء جمعيات حياة مشتركة

 يحدّدها األسقف اإليبارشي.

ة، مع أخذ بحيث يُمثّل قدر المستطاع مؤمني اإليبارشيّ  عويّ يجب أن يقام المجلس الرّ  - 2البند 

 مختلف فئات األشخاص والجمعيات واألنشطة األخرى باالعتبار.

روف، باإلضافة ، حسب الظّ عويّ أن يدعو إلى المجلس الرّ  ألسـقـف اإليبارشيّ بوسـع ا - 3البند 

 ذاتي.  من كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ  حتَّىإلى هؤالء، غيرهم أيًضا من المؤمنين، 

راسخ وأخالق حميدة  إالّ مؤمنون يتميّزون بإيمانٍّ  عويّ ال يُعيَّن في المجلس الرّ  - 4البند 

 وحكمة.

 الَّتية اخليّ لمـدّة محدّدة حسـب قـواعد الالئحة الدّ  عـويّ يُـقام المجلس الرّ  - 1البند  -274ق. 

 .يضعها األسقف اإليبارشيّ 

 .ينتهي أمره عند شغور الكرسي اإليبارشيّ  عويّ المجلس الرّ  - 2البند 

إلى االنعقاد حسب  عويّ وحده أن يدعـو المجـلس الرّ  يعود إلى األسقف اإليبارشيّ  -275ق. 

 ، ويرئسه ويُعلن ما عولج فيه.سوليّ اجات العمل الرّ احتي

 

 

 

 المادة الخامسة

 ُعمداء الكهنة 
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ة[ مكّونة من عدّة رعايا، عميد الكهنة هو كاهن يَُولّى على منطقة ]رعويّ  - 1البند  -276ق. 

 رع.يحدّدها الشّ  الَّتيبالمهاّم  لكي يقوم فيها باسم األسقف اإليبارشيّ 

بعد استشارة مجلس الكهنة إنشاء مثل هذه المناطق  األسـقف اإليبارشيّ  يعود إلى - 2البند 

 .عويّ وتغييرها وإلغاؤها حسب احتياجات العمل الرّ 

رع الخاص لكنيسته مع عدم اإلخالل بالشّ  -وظيفة عميد الكهـنة ال يجوز  - 1البند  -277ق. 

رعيّة معيّنة، وعلى األسقف  أن تقترن على وجه مستقّر بوظيفة راعي - ذاتيّ  المتمتّعة بحكمٍّ 

ا اة، متميّزً ــــــــــــــرى من بين الُرعــــــــــــأن يعيّن ]في هذه الوظيفة[ كاهنًا، باألح اإليبارشيّ 

إلى  -بًاـــــــــــإذا رأى ذلك مناس-ماع ـــــــــــد االستــــــــــــــــة، بعيّ ــــــــــسولبعلمه وغيرته الرّ 

 بهم في المنطقة المتعلّق بها األمر.الُرعاة ونّوا

 .رع الخاصّ يُعيَّن عميد الكهنة لمدّة يحدّدها الشّ  - 2البند 

 عزل عميد الكهنة عن منصبه لسبب صوابي. بوسع األسقف اإليبارشيّ  - 3البند 

رع يمنحها الشّ  الَّتيالحيّات لطات والصّ عميد الكهنة، باإلضافة إلى السّ  - 1البند  -278ق. 

 ، من حقّه ومن واجبه:الخاص

 المشترك؛ عويّ تشجيع وتنسيق العمل الرّ ( 1)

 ا مالئًما لحالتهم ويحرصوا على القيام بواجباتهم؛َهر على أن يسلك اإلكليروس سلوكً السَّ ( 2)

ة، قسيّ قسيّة حسب مراسيم الكتب الطّ لوات الطّ عي إلى أن يتّم االحتفال بالقدّاس اإللهي والصّ السَّ ( 3)

 بدقّة على أناقة الكنائس واآلنية المقدّسة ورونقها، ال سيّما في االحتفال بالقدّاس اإللهيّ ويُحافَظ 

ة بأمانة ة وتتّم إدارة األموال الكنسيّ عيّ وحفظ القربان األقدّس، وتدّون وتُقتنى كما يجب سجالّت الرّ 

 عيّة.ويبذل أخيًرا العناية الواجبة بدار الرّ 

 ي المنطقة المعهودة إليه:على عميد الكهنة ف - 2البند 

المحلّي مناسبة لتنمية  أن يعمل على اشتراك اإلكليروس في ندوات يراها الرئيس الكنسيّ  (1)

 عويّة؛ؤون الرّ ينيّة والشّ العلوم الدّ 

ن تواجههم ظروف الَّذية لإلكليروس ويُبدي كّل االهتمام بوحيّ أن يُعنى بتوفير المعونات الرّ ( 2) 

 ائق.صعبة أو يُعانون من مض

ن بلغه الَّذيعاة ة والمادّية الرّ وحيّ على عميد الكهنة أن يُعنى بأالّ يُحَرم من اإلسعافات الرّ  - 3البند 

علم بمرضهم الخطير، هم وعائالتهم إذا كانوا متزّوجين، وأن تقام الجنّازات للمتوفّين على وجه 

جالّت والوثائق واآلنية المقدّسة الئق؛ ويسعى أيًضا أالّ تتلف أو تُنقل عند مرضهم أو وفاتهم السّ 

 وكل متعلّقات الكنيسة.

 .عايا وفقًا لما يحدّده األسقف اإليبارشيّ يجب على عميد الكهنة أن يزور الرّ  - 4البند 

 

 الثالفصل الثَّ 

 عاةعاة ونّواب الر  عايا والر  الرّ  

ما على نحو ثابت، تُعهد  عيّة هي جماعةٌ معيّنةٌ من المؤمنين، ُمقامة في إيبارشيةالرّ  -279ق. 

 العناية الرعوية بها إلى راع.
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عيّة عادة محلّية، أعني تشمل جميع مؤمني منطقة معيّنة؛ أّما إذا تكون الرّ  - 1البند  -280ق. 

، بعد استشارة مجلس الكهنة، أن األمر مناسب، تـُنشأ رعايا شخصيّة بناًء رأى األسقف اإليبارشيّ 

ذاتي، بل بناًء على سبب  و انتماء المؤمنين إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ غة أعلى الجنسيّة أو اللّ 

 آخر محدّد.

، بعد استشارة مجلس الكهنة، إنشاء الرعايا وتعديلها من حّق األسقف اإليبارشيّ  - 2البند 

 وإلغاؤها.

 رع.هي شخٌص اعتبارٌي بحكم الشّ  أنِشئت على وجه شرعيّ  الَّتيعية الرّ  – 3البند 

رعاية  -لألسقف اإليبارشيّ  كمعاون رئيسيّ  -اعي كاهن ُعِهدت إليهالرّ  - 1البند  -281ق. 

 نفسه. فوس في رعيّة محدّدة بصفة راعٍّ خاّص بها، تحت سلطة األسقف اإليبارشيّ النّ 

 شخص اعتباري ال يمكن أن يكون راعيًا على وجه صحيح. - 2البند 

 

ال مدبّر اإليبارشية، بعد استشارة مجلس الكهنة  ،بوسع األسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -282ق. 

هبان، أن يُنشئ ئيس الكبير لمؤسسة رهبانية، أو جمعيّة حياة مشتركة على ِغرار الرّ وبرضى الرّ 

 .480رعيّة في كنيسة تلك المؤسسة أو تلك الجمعيّة، مع سَريان القانون 

ئيس والرّ  بين األسقف اإليبارشيّ يجب أن يتّم هذا اإلنشاء بموجب معاهدة مكتوبة،  - 2البند 

هبان، يحدَّد فيها بدقّة ما يتعلّق الكبير لمؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرّ 

ؤون الماليّة، وكذلك ما عويّة الواجب تأديتها، واألشخاص الواجب إلحاقهم بالرعيّة، والشّ بالخدمة الرّ 

اء تلك المؤّسسة أو تلك الجمعيّة على تلك الكنيسة وما هي سبة إلى أعضهي الحقوق والواجبات بالنّ 

 اعي.سبة إلى الرّ بالنّ 

ا أو جزئيّا، إالّ لسبب هام، فئات اعي، كلّيً من عناية الرّ  ال يَستثن األسقف اإليبارشيّ  -283ق. 

عيّة وغير المعصومة على وجه معيّنة من األشخاص والمباني واألماكن الواقعة في منطقة الرّ 

 .يّ شرع

 عاة ويعيّنهم بكامل حّريته.وحده الحّق في تعيين الرّ  لألسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -284ق. 

ليُعَهد برعية إلى عضو في مؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار  - 2البند 

عيين، مع ا بالتّ كاهنًا من مؤّسسته أو جمعيّته جديرً  ئيس الكبير لألسقف اإليبارشيّ هبان، يرّشح الرّ الرّ 

رع الخاص أو مع سلطة أخرى يحدّدها الشّ  عدم اإلخالل بالمعاهدة الُمبَرمة مع األسقف اإليبارشيّ 

 ذاتي. بكنيستها المتمتّعة بحكمٍّ 

 اعي ثابت في منصبه، ولذلك ال يُعيَّن لمدّة محدّدة إالّ:الرّ  - 3البند 

 هبان؛حياة مشتركة على غرار الرّ  إذا تعلّق األمر بعضو مؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّة( 1)

 إذا رضي المرّشح بذلك كتابةً؛( 2)

 إذا تعلّق األمر بحالة خاّصة، وفي هذه الحال يلزم رضى هيئة المستشارين اإليبارشيين؛( 3)

 ذاتي. الخاص بكنيسة متمتّعة بحكمٍّ رع إذا سمح بذلك الشّ ( 4)
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أن يتحلّى بأخالق حميدة وبعقيدة سليمة لكي يمكن تعيين كاهن راعيًا يجب  - 1البند  -285ق. 

رع للقيام بالخدمة يقتضيها الشّ  الَّتيفوس وبحكمة وبسائر الفضائل والخصال وبغيرة على النّ 

 ا.ا حميدً عوية قيامً الرّ 

إذا كان الكاهن متزّوًجا، يجب أن تتّصف زوجته وأوالده أيًضا المقيمون معه باألخالق  - 2البند 

 الحسنة.

د ــــا بها، بعرً ـــــــــبره جديـــــرة من يعتـــــــــاغعيّة الشّ قلِّد األسقف اإليبارشي الرّ ي - 3البند 

غي أن ــــــدارة ينبـــــــــــروف وبدون محاباة الوجوه؛ وللحكم في الجر في كافّة الظّ ــــــــالنظ

مع ــــــــــــــــــة، بل فليستـــــــــــــمع إلى عميد الكهنة، ويقوم بالتحّريات المالئمـــــــــــيست

 ن ال سيّما اإلكليروس، إذا رأى ذلك مناسبًا.ـــــــــــــين آخريــــــــا إلى مؤمنــــــــــــً أيض

أو إعاقته، يعود إلى مدبّر اإليبارشية أو إلى من  في حال شغور الكرسي اإليبارشيّ  -286ق. 

 ا:يحكم اإليبارشية مؤقتً 

 .2البند  284ا للقانون ئيس الكبير وفقً يرّشحه الرّ  الَّذيا الكاهن راعيً  أن يعيَّن( 1)

عيق لمدّة ال تقّل عن سنة أو أُ  ا أحد الكهنة اآلخرين، إذا شغر الكرسي اإليبارشيّ أن يعيّن راعيً ( 2)

 واحدة.

ة عدد ة برعيّة واحدة فقط، ولكن لسبب قلّ عويّ اعي العناية الرّ يتولّى الرّ  - 1البند  -287ق. 

 الكهنة أو لظروف أخرى، يمكن أن تُعهد إلى راع واحد العناية بعدّة رعايا متجاورة.

 ذاتيّ  رع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكمٍّ واحد ال غير، أّما إذا سمح الشّ  ة راعٍّ ليكن للرعيّ  - 2البند 

ما هي حقوق  رع الخاص نفسه،ة ألكثر من كاهن، فيجب أن يحدّد بدقّة، في هذا الشّ عيّ أن تعهد الرّ 

عنه أمام األسقف  عليه أن يدير العمل المشترك ويكون مسئوالً  الَّذيوواجبات المشرف عليهم، 

 ، وما هي ]حقوق وواجبات[ سائر الكهنة.اإليبارشيّ 

فوس، لكن ال يجوز له ممارستها إالّ عند اعي منذ توليته القانونية رعاية النّ يتولّى الرّ  -288ق. 

 رع الخاص.ا للشً قانونية وفقً  حيازته رعيّته حيازة

عليم، أن ّمة التّ ــــــــــــته مهــــــــدى ممارســـــــي، لـــــــاعيجب على الرّ  - 1البند  -289ق. 

جاء والمحبة وينموا في المسيح، فتؤدّي يعظ جميع المؤمنين بكلمة هللا، ليرسخوا في اإليمان والرّ 

ب؛ وعليه أيًضا أن يرشد المؤمنين بواسطة أوصى بها الرّ  تيالَّ الجماعة المسيحيّة شهادة المحبّة 

بة مع ـــــــــــــة ومتناســـــــــــــــة سّر الخالص معرفة تامّ ــــــــــــــإلى معرف يّ ــــــعليم المسيحالتّ 

 عليم،كل سّن؛ وإللقاء هذا التّ 

  

عيّات الحياة المشتركة على غرار اعي أن يستعين ال بأعضاء المؤّسسات الرهبانيّة أو جمعلى الرّ 

 ا.هبان فحسب، بل بمؤازرة العلمانيّين أيضً الرّ 

قديس، بأن يكون االحتفال اعي أن يُعنى، لدى اضطالعه بمهّمة التّ يجب على الرّ  - 2البند 

ة بأسرها، وكذلك أن يسعى إلى أن يتغذّى مركز وقّمة حياة الجماعة المسيحيّ  بالقدّاس اإللهيّ 

بواسطة قبول األسرار المقدّسة بخشوع وبكثرة، وبالمشاركة الواعية  وحيّ الغذاء الرّ المؤمنون ب

ا في تعزيز ا عظيمً وبة دورً اعي أالّ ينسى أن لسّر التّ قسيّة؛ كما على الرّ لوات الطّ والفعليّة في الصّ 
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كهنة  -ألمرإذا لزم ا -ّر، ويدعو إليه ة؛ ولذلك عليه أن يسارع إلى خدمة هذا السّ الحياة المسيحيّ 

 آخرين يُتقنون لغاتٍّ مختلفةً.

بصفته -أن يعرف قطيعه، ويعّزز اعي، لدى أدائه مهّمة الوالية، أن يُعنى أّوال بعلى الرّ  - 3البند 

ال  -ة، سواء في كّل واحدٍّ من المؤمنين، أو في الجمعيّات نمّو الحياة المسيحيّ  -خادم جميع الخراف 

ة بأسرها؛ فعليه إذن أن يزور المنازل عويّ أو في الجماعة الرّ  - وليّ سشاط الرّ سيّما الملتزمة بالنّ 

بيبة؛ ويتفقّد الفقراء ا على الفتيان والشّ ة؛ ويسهر جاهدً عويّ والمدارس على ما تقتضيه المهّمة الرّ 

ا العّمال عناية خاصة، ويعمل على أن يعاضد المؤمنون أعماَل والمرضى بمحبّة أبويّة؛ ويولي أخيرً 

 .سوليّ ط الرّ شاالنّ 

 ة.اعي رعيّته في كّل شؤونها القانونيّ يمثّل الرّ  - 1البند  -290ق. 

نشئة المسيحيّة، ومباركة ة ذات األهّمية الكبرى، كاالحتفال بأسرار التّ ينيّ عائر الدّ الشّ  - 2البند 

جوز لنّواب اعي، بحيث ال ية، تعود للرّ ، والجنّازات الكنسيّ 2البند  302الزيجات مع سَريان القانون 

 اعي أن يقيموها إالّ بترخيص منه ولو مفترض.الرّ 

عيّة، لدى اعي وسائر اإلكليروس الملحقين بالرّ يتلقّاها الرّ  الَّتيبّرعات جميع التّ  -291ق. 

، يجب أن تحال 717 - 715بّرعات[ المذكورة في القوانين عوية، ما عدا ]التّ ممارستهم مهاّمهم الرّ 

بّرعات االختياريّة ما لم يتّضح غير ذلك من نيّة المحسنين في ما يتعلّق بالتّ ة، عيّ إلى صندوق الرّ 

تنّظم  الَّتي، بعد استشارة مجلس الكهنة، تحديد القواعد البحتة؛ ومن اختصاص األسقف اإليبارشيّ 

ا للقانون ة، وفقً عيّ اعي وسائر إكليروس الرّ بّرعات، وكذلك المكافأة العادلة للرّ تخصيص هذه التّ 

390. 

ه عيّة، على أنَّ عيّة إلى جوار كنيسة الرّ اعي أن يُقيم في دار الرّ يجب على الرّ  - 1البند  -292ق. 

، أن يسمح له أن يمكث في مكان آخر، بشرط أالّ يلحق ، لسبب صوابيّ المحلّيّ  ئيس الكنسيّ بوسع الرّ 

 عوية أّي ضرر من جّراء ذلك.الخدمة الرّ 

كان  ا ال أكثر، متّصالً ا واحدً يّب عن رعيّته لإلجازة كّل سنة، شهرً اعي أن يتغيجوز للرّ  - 2البند 

يعتكف فيها  الَّتيأو متقّطعًا، ما لم يحل دون ذلك سبب هاّم؛ وال تـُحَسب في مدّة اإلجازة، األيام 

من  اعي إذا أراد أن يتغيّب عن رعيّته ألكثرة؛ بيد أن الرّ وحيّ نة للخلوة الرّ اعي مّرة واحدة في السّ الرّ 

 المحلّي علًما بذلك. أسبوع، عليه أن يحيط رئيسه الكنسيّ 

اعي تـدبـير خدمة أن يضع قـواعد تكفل لدى غـياب الـرّ  اإليبارشيّ  على األسقف – 3البند 

 الحيات الالزمة.لطات والصّ ة على يد كاهن حائز على السّ عيّ الرّ 

سـلوكه وحرصه، للمعّمدين وغير م يوميّا باعي أّن من واجـبه أن يقدّ الرّ  ال ينسَ  -293ق. 

ا ة، وأن يؤدّي أيضً عويّ المعّمدين، للكاثوليك وغير الكاثوليك، قدوة حقيقيّة للخدمة الكهنوتية والرّ 

ن امتنعوا عن قبول األسرار المقدّسة بل تخلّوا الَّذيللجميع شهادة الحّق والحياة، ويتفقّد كراعٍّ صالح، 

 ة.يسة الكاثوليكيّ عن اإليمان بعد أن تعّمدوا في الكن

عيّة المعهودة إليه، على نيّة شعب الرّ  اعي أن يحتفل بكثرة بالقـدّاس اإللهيّ ينبغي للرّ  -294ق. 

 ، فهذا االحتفال واجب.ذاتيّ  رع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكمٍّ يقّررها الشّ  الَّتيأّما في األيّام 
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، مجالس مناسبة ذاتيّ  يسة المتمتّعة بحكمٍّ رع الخاّص بالكنا للشّ عيّة، وفقً ليكن في الرّ  -295ق. 

 عويّة والماليّة.ؤون الرّ لمعالجة الشّ 

يجات وسجّل المتوفّين ليكن للرعيّة سـجالّتها، أي سجّل المعّمدين وسجّل الزّ  - 1البند  -296ق. 

ذه ، أو في حالة عدم وجود هذاتيّ  رع الخاّص بكنيستها المتمتّعة بحكمٍّ وغيرها، وفقًا لقواعد الشّ 

جالّت اعي على أن تُحّرر هذه السّ نفسه؛ وليسهر الرّ  ا للتي يضعها األسقف اإليبارشيّ القواعد فوفقً 

 وتـُحفظ كما يجب، مع العمل بهذه القواعد.

ن في سجّل المعّمدين انتم - 2البند  د إلى كنيسة معيَّنة متمتّعة بحكمٍّ ــــــاء المعـــــــــكذلك يُدوَّ  مَّ

، والمسح بالميرون المقدّس، وما يتعلّق بأحوال المؤمنين 37ا للقانون ـــــــــــــً وفق يّ ـــــــــــــــــذات

 ة نتيجةالقانونيّ 

سة رجة المقدّ ونتيجة للتبنّي، وكذلك نتيجة للدّ  - 3البند  840لكن مع عدم اإلخالل بالقانون  -واج للزّ 

ا ـــــــــب ذكرهــــــــــــــي يجــــــــــوهذه الحواشيّة؛ ـــــــسة رهبانـــــــــائم في مؤسّ ذر الدّ والنّ 

 ا في شهادة المعموديّة.دائمً 

يّة، ـــــــــــــــهم الـقانـونــــــــتُـعـطى لـلمـؤمنين عن أحوال الَّتيهادات الـشـّ  - 3البند 

ب ـــــــــيّة، يجــــــــــية قانونــــــــــــــــا أهمّ ــــــــــقد يكون له الَّتيق ـــــــــــــيع الوثائـــــــــوجـم

 ة.عيّ ي نفسه أو مندوبه، وتـُختم بخـتم الرّ ـــــــاعها الرّ ـــــــــأن يَُوقّع

ؤساء ل الرّ ـــــــــعيّة ورسائالّت الرّ ـــــــــــــــة أرشيف تُحـفظ فيه سجعيّ لـيكن في الرّ  - 4البند 

ها ـــــــرورة أو المنفعة؛ وهذه كلّ ـــــــــحفظها للض الكنسيّين والوثائق األخرى الواجب

ة أو في يّ ــــــــــــــــــيارة القانونأو مندوبه، عند الزّ  ش األسقف اإليبارشيّ ـــــــــعة لتفتيــــــــــخاض

 اعي أالّ تقع في أياد غريبة.ت آخر مناسب، وليحذر الرّ ــــــــــــــــــوق

 رع الخاص.يمة وفقًا للشّ ة القدّ عويّ جالّت الرّ السّ كذلك تُحفظ  - 5البند 

أو بانقضاء  يقبله األسقف اإليبارشيّ  الَّذيخلّي اعي بالتّ تنتهي وظيفة الرّ  - 1البند  -297ق. 

 قل.المدّة المحدّدة أو بالعزل أو بالنّ 

م بتخلّيه عن منصبه ـبعين من عـمره، أن يتـقدّ أتـّم الخامســة والسّ  الَّذياعي يُـرجى الـرّ  - 2البند 

أن يقّرر إن  -خص والمكان ظر في جميع ظروف الشّ بعد النّ  -عليه  الَّذي، إلى األسقف اإليبارشيّ 

اعي[ المتخلّي المعيشة أن يوفّر ]للرّ  كان يجب قبول ]طلبه[ أو تأجيله؛ وعلى األسقف اإليبارشيّ 

 .ذاتيّ  المتمتّعة بحكمٍّ  رع الخاص بكنيستهكن الالئقين، مع مراعاة ما يقّره الشّ والسّ 

عويّة في اعي ألّي سبب كان عن ممارسة مهاّمه الرّ إذا شغرت رعيةٌ أو أُعيق الرّ  -298ق. 

 ا للرعيّة.مدبّرً  اا آخرً في أقرب وقت كاهنً  رعيّة ما، يعيِّن األسقف اإليبارشيّ 

 ر األسقف اإليبارشيّ اعي وواجباته، ما لم يقرّ عيّة نفس حقـوق الرّ لمدبّر الرّ  - 1البند  -299ق. 

 غير ذلك.

ا اعي أو يُلحق ضررّ عيّة أن يفعل أّي شيء قد يُسيء إلى حقوق الرّ ال يجـوز لمدبّر الرّ  - 2البند 

 عيّة.بأموال الرّ 

 ا إلى الراعي.عيّة أن يقدّم بعد انتهاء مهّمته حسابً على مدبّر الرّ  - 3البند 
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ة عويّ اعي عن ممارسة مهّمته الرّ إعاقة الرّ  عند شغور رعيّة، وكذلك عند - 1البند  -300ق. 

اعي، وإن كان هناك أكثر من إعاقة تاّمة، وقبل تعيين مدبّر للرعيّة، يتسلَّم العناية بها مؤقتًا نائب الرّ 

اعي األقرب؛ ولكن على األسقف ة، وإن لم يكن هناك نّواب، فالرّ سامة الكهنوتيّ نائب، فاألقدم في الرّ 

 في حينه أّي رعيّة هي األقرب لها ولمن ]هي أقرب[. أن يحدّد اإليبارشيّ 

 ا.ا بذلك فورً علمً  عيّة مؤقتًا، أن يُحيط األسـقف اإليبارشيّ على من تسلّم حكم الرّ  - 2البند 

ة كما يجب، يمكن عويّ إذا بدا من الضروري أو المناسـب للقيام بالعناية الرّ  - 1البند  -301ق. 

 أكثر على أن يكونوا كهنة. اعي نائب أوأن يُضاف إلى الرّ 

 يمكن أن يُقام نائب راع إّما للرعيّة بكاملها أو لجزء محدّد منها. - 2البند 

اعي، ما لم ير اعي، بعد االستماع إلى الرّ ة في تعيين نائب الرّ الحّريّ  لألسقف اإليبارشيّ  - 3البند 

ة حياة مشتركة على غرار بحكمته غير ذلك، وإذا تعلّق األمر بعضو مؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّ 

 .2البند  284هبان، فيُعمل بالقانون الرّ 

رع العاّم والخاّص ومن كتاب اعي وواجباته من الشّ تُستنبط حقوق نائب الرّ  - 1البند  -302ق. 

ما لم يُستدرك غير ذلك صراحة،  -اعي؛ لكن ، وتـُماَرس تحت سلطة الرّ األسقف اإليبارشيّ 

اعي اعي بحكم وظيفته، أن يساعد الرّ على نائب الرّ  - 294في القانون  وباستثناء الواجب المذكور

 بأسره، ويقوم مقامه إذا احتاج األمر. عويّ في عمله الرّ 

باإلضافة إلي  -اعي، بحكم منصبه، صالحية مباركة الزيجات؛ لكن ليس لنائب الرّ  - 2البند 

بصفة  حتَّىالحية يّته أن يمنحه هذه الصّ اعي أيًضا في حدود رعبوسع الرّ  -المحلّي  ئيس الكنسيّ الرّ 

الحية، فبوسعه أن يمنحها لكهنة آخرين أيًضا في كّل حالة اعي اذا أعِطي هذه الصّ عاّمة؛ ونائب الرّ 

 بمفردها. 

اعي، أن يبذل كّل يوم قصارى جهده ونشاطه في ا للرّ اعي، بصفته معاونً على نائب الرّ  - 3البند 

اعي ونائبه ِعشرة أخويّة ومحبّة متبادلة، ويسود بينهما قوم بين الرّ عوية؛ ويجب أن تمهّمته الرّ 

عيّة وام، ويساعد الواحد اآلخر بالمشورة والعون والقدوة، مع تأمين العناية بالرّ االحترام على الدّ 

 أي والجهد المشترك.باتفاق الرّ 

 

أو  اعد األسـقف اإليبارشيّ ا لقوعـيّة وفـقً اعـي أن يقيـم في الرّ يـجب على نـائب الرّ  - 4البند 

 اعي من حقوق.اعي ما للرّ العادات المشروعة؛ أّما في ما يتعلّق بمدّة اإلجازة، فلنائب الرّ 

؛ أّما إذا كان نائب اعي لسـبب صوابيّ أن يعزل نائب الرّ  بوسـع األسـقف اإليبارشيّ   -303ق. 

هبان، فيُعَمل بالقانون ى ِغرار الرّ ا في مؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة علاعي عضوً الرّ 

 .2البند  1391

 

 ابعالفصل الرّ 

 مديرو الكنائس 
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مديـر الكنيسـة كاهن ُعـِهدت إليه العناية بكنيسة ما، ليست كنيسة رعيّة وال ُملحقة  -304ق. 

 بدير مؤّسسة حياة مكّرسة.

ئيس عدم اإلخالل بحّق الرّ الكنيسـة، مع  امديرً  يُعيِّن األسقف اإليبارشيّ  - 1البند  -305ق. 

هبان في ترشيح كاهن من هيئته أو الكبير لمؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرّ 

 عيين.مؤّسسته جدير بالتّ 

سـة إكليريكيّة، ذات حّق حبري أو  - 2البند  وإذا كانت الكنيسـة تابعة لمؤّسسة حياة مكرَّ

أن يُعَيّن كمدير للكنيسة َمن يرّشحه رئيس  ارشيّ فمن اختصاص األسقف اإليب بطريركي،

 ]المؤسسة[.

إذا كانت الكنيسة منضّمة إلى إكليريكيّة أو مدرسة ما يديرها كهنة، فرئيس اإلكليريكيّة  - 3البند 

ر األسقف اإليبارشيّ ــــــس الوقــــــو في نفــــــة هــــــــــأو المدرس غير  ت مدير الكنيسة، ما لم يقّرِ

 لك.ذ

عيّة في الكنيسة ينيّة الخاّصة بالرّ عائر الدّ ال يجوز لمدير الكنيسة أن يقوم بالشّ  - 1البند  -306ق. 

 .2البند  336بتفويض منه، مع سَريان القانون  -إذا لزم األمر -اعي أو المعهودة إليه إالّ بموافقة الرّ 

 

قسيّة، مع ـلوات الطّ س اإللـهـي والصّ بوسـع مديـر الكنيسـة أن يحتـفل فيـهـا بالقـدّا - 2البند 

أن ذلك ال يلحق  المحلّيّ  ئيس الكنسيّ اخلية المشروعة، بشرط أن يرى الرّ أسيس الدّ مراعاة الئحة التّ 

 عويّة.أّي ضرر بالخدمة الرّ 

ا، أن يأمر مدير الكنيسة بإقامة ، إذا رأى ذلك مناسبً المحلّيّ  ئيـس الكنسيّ بوسـع الرّ  -307ق. 

عيّة، في الكنيسة المعهودة إليه، وكذلك بإتاحة الكنيسة يّة محدّدة بما في ذلك ]الخاّصة[ بالرّ شعائر دين

 لبعض الفئات من المؤمنين.

ة ـــــر الكنيســـــــــــيص، ولو مفترض، من مديــــــــدون ترخـــــــال يجوز ألحد، ب -308ق. 

قسيّة، وال أن لوات الطّ ــــــــــــإللهي أو بالصّ لطة األعلى، أن يحتفل في الكنيسة بالقدّاس اأو السّ 

ية؛ وهذا ــــــــــينر الدّ ــــــــعائح األسرار المقدّسة أو يُقيم غير ذلك من الشّ ــــــــــــــيمن

 رع.ا للشّ يص يجب أن يُمنح أو يُرفض وفقً ـــــــــــــــــرخالتّ 

المحلّي، ومع العمل بالالئحة  ئيس الكنسـيّ تحت سلطة الرّ -على مدير الكنيسة أن يُعنى  -309ق. 

باالحتفال في كنيسته بالقدّاس اإللهي واألسرار المقدّسة  -اخليّة المشروعة والحقوق المكتسبةالدّ 

رع، وبالقيام باألعباء بأمانة، وبإدارة األموال قسيّة والشّ ا لمراسيم الكتب الطّ قسيّة، وفقً لوات الطّ والصّ 

سة وأناقتها، كي ال يحدث ما يتنافى ن المحافظة على األواني والمباني المقدَّ ة بحرص، وبضماالكنسيّ 

 كيفما كان مع قُدِسيّة المكان واالحترام الواجب لبيت هللا.

صوابي؛ أّما إذا كان مدير  أن يعزل مدير الكنيسة لسببٍّ  بوسـع األسقف اإليبارشيّ  -310ق. 

هبان، فيُعمل بالقانون حياة مشتركة على ِغرار الرّ  ا في مؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّةالكنيسة عضوً 

 .2البند  1391
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 الباب الثامن

 اإلكسرخيّات واإلكسرخيّون

ة لظروف خاّصة، ، لم تُنشأ لهم إيبارشيّ اإلكسرخية هي قوم من شعب هللا - 1البند  -311ق. 

 وس. وتحدَّد بمثابة منطقة أو باعتبارات أخرى، وتُعهد رعايتها إلى إكسرخ

إلنشاء وتغيير وإلغاء اإلكسرخيّة، الواقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية،  - 2البند 

؛ أّما إنشاء سائر اإلكسرخيّات وتغييرها وإلغاؤها، فمن اختصاص 3البند  85يُعمل بالقانون 

 ال غير. سوليّ الكرسي الرّ 

أو باسمه هو؛ ويجب أن يتّضح  ة، سواء باسم َمن عيّنهيحكم اإلكسرخوس اإلكسرخيّ  -312ق. 

 ذلك عند إنشاء إكسرخية أو تغييرها.

فة ــــــن األساقـــــيات أو عــــــرع عن اإليبارشــــــــر في الشـــــــما يُـذك -313ق. 

رع ا على اإلكسرخيّات أو اإلكسرخيّين ما لم يستدرك الشّ ري أيضً ـــــــــــــــــاإليبارشيين يس

 من طبيعة األمر غير ذلك. صراحة أو يتّضح

ة، يعيِّن البطريرك اإلكسرخوس داخل حدود منطقة الكنيسـة البـطريركيّ  - 1البند  -314ق. 

، إذا تعلّق األمر بإكسرخوس مهيّأ 188-181ائم، ومع سَريان القوانين ينودس الدّ برضى السّ 

ال  سوليّ الكرسي الرّ ة؛ وفي سائر الحاالت، تعيين اإلكسرخوس من اختصاص سامة األسقفيّ للرّ 

 غير.

يعيّنه البطريرك ال يمكن عزله عن منصـبه إالّ برضى سينودس  الَّذياإلكسرخوس  - 2البند 

 ة.أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

ة، بتقديم قرار تعيينه لمن يحـوز اإلكسـرخوس اإلكسرخية المعهودة إليه حيازة قانونيّ  - 3البند 

 ا.يحكم اإلكسرخية مؤقتً 

 

 

ة، أن بوسع اإلكسـرخوس، المقام خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ  - 1البند  -315ق. 

ة بالمؤمنين؛ وعلى عويّ يطلب من البطريرك كهنة جديرين، يتولّون في اإلكسرخيّة العناية الرّ 

 البطريرك أن يستجيب قدر المستطاع إلى طلب اإلكسرخوس.
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ك إلى اإلكسرخيّة لمدّة محدّدة أو غير محدّدة يُعتبرون ن أرسلهم البطريرالَّذيإن الكهنة  - 2البند 

 ملَحقين باإلكسرخية، ويخضعون في كّل شيء لسلطان اإلكسرخوس.

 ومانيّ يحكم اإلكسـرخيّة باسم الحبر الرّ  الَّذييُرفع التظلُّم من قـرارات اإلكسـرخوس  -316ق. 

ظلّم من قرارات طريرك؛ ويُرفع التّ أو الب سوليّ ا لتبعيّته إلى الكرسي الرّ أو البطريرك، وفقً 

 رع المألوفة.ا ألحكام الشّ يحكم اإلكسرخية باسمه وفقً  الَّذياإلكسرخوس 

ا يجب على اإلكسرخوس زيارة أعتاب القدّيسـين الرسـولَين بطرس وبولس وفقً  -317ق. 

ة المعهودة ن يحكمون باسم البطريرك اإلكسرخيّ الَّذي، ويُستثنى من ذلك اإلكسرخيون 208للقانون 

 إليهم.

رسل إلى البطريرك كل يعيّنه البطريرك أن يُ  الَّذييجب على اإلكسرخوس  - 1البند  -318ق. 

 وحيّة والمادّية لإلكسرخيّة.ا عن الحالة الرّ ا مكتوبً خمس سنوات تقريرً 

يعيّنه الحبر الروماني أن يقـدّم كل خمس سنوات نفس  الَّذييجب على اإلكسرخوس  -2البند 

ا لكنيسة بطريركية فعليه أن يُرسل في أقرب وقت نسخة ، وإذا كان تابعً سوليّ قرير للكرسي الرّ التّ 

 ا.قرير إلى البطريرك أيضً من التّ 

ائرة اإليبارشيّة والدّ  اإلكسرخوس ُملَزم بالقوانين المتعلّقة بالمجمع اإليبارشيّ  - 1البند  -319ق. 

، مع تسويتها بإنصاف حسب عويّ ين والمجلس الرّ ومجلس الكهنة وهيئة المستشارين اإليبارشيّ 

 أنشأت اإلكسرخية أو غيّرتها. الَّتيلطة األماكن واألشخاص على رأي السّ 

، فعلى اإلكسرخوس أن 2البند 271ا للقانون إذا تعذّرت إقامة هيئة المستشارين وفقً  - 2البند 

قدر المستطاع من بين أعضاء يشّكل مجموعة من الكهنة الحكماء، ال أقّل من ثالثة، مختارين 

رع أن األسقف مجلس الكهنة إن ُوجد، ويجب عليه طلب رضاهم أو مشورتهم كلّما قّرر الشّ 

 اإليبارشي يحتاج للعمل إلى رضى هيئة المستشارين اإليبارشيين أو مشورتهم. 

 

ألّول، وفي عند شغور اإلكسرخية أو إعاقتها ينتقل حكمها إلى النائب العام ا - 1البند  -320ق. 

 سامة الكهنوتيّة.اعي األقدم في الرّ حالة عدم وجوده إلى الرّ 

يعود  الَّتيلطة ا حكم اإلكسرخية أن يُعـلم في أقـرب وقـت السّ آل إليـه مؤقّـتً  الَّذيعلى  - 2البند 

إليها تعيين اإلكسرخوس لكي تدبّر األمر؛ وبوسعه في أثناء ذلك ممارسة جميع سلطات 

ا حياته المألوفة أو المفّوضة، ما لم تكن قد ُعـهدت إلى اإلكسرخوس نظرً اإلكسرخوس وصال

 خصيّة. لمهارته الشّ 

اإلكسرخوس غير المرسـوم أسقفا، ما دام في وظيفته، له امتيازات وشارات  - 1البند  -321ق. 

 ة.تبة األسقفيّ أّول رتبة شرفية تلي الرّ 

يازات والشارات أو ال، بعد زوال المنصب، يُعَمل في ما يتعلّق باالحتفاظ بهذه االمت - 2البند 

 بالشرع الخاص.
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 اسعالباب التّ 

 ؤساء الكنسيّين لعّدة كنائساجتماعات الرّ 

 ذاتيّ  متمتّعة بحكم  

األمر مالئما، على البطريرك أو أيّة سلطة  سوليّ كلّما رأى الكرسـي الرّ  - 1البند  -322ق. 

، أن يدعو البطاركة ومتروبوليتي الكنائس المتروبوليتية المتمتّعة سوليّ الرّ أخرى يعيّنها الكرسي 

ؤساء الكنسيّين اخلية ذلك، سائر الرّ ئحة الدّ وإذا اقتضت الاّل -، واألساقفة اإليبارشيين ذاتيّ  بحكمٍّ 

انهم في ، بما فيها الكنيسة الالتينية، الممارسين سلطذاتيّ  المحلّيين أيًضا لعدة كنائس متمتّعة بحكمٍّ 

داول على عن طريق التّ  -وّصل إلى اجتماعات دوريّة في مواعيد محدّدة، للتّ  -ولة أو المنطقةنفس الدّ 

إلى تواطؤ مقدّس بين القوى لخير الكنائس العام، دعًما  -ضوء الحكمة والخبرة، وتبادل اآلراء 

 ظام الكنسيّ أيسر، والعمل بالنّ  ين بطريقةلوحدة العمل وتأييدًا للمساعي المشتركة لتنمية ما يصلح للدّ 

 بطريقة فعّالة.

ليـس لقرارات هذا االجتماع قّوة قانونيّة ملِزمة، ما لم تتعلّق بأمور ال يمكن أن تـُلحق  - 2البند 

ينودسات والمتروبوليتين ، أو بسلطان البطاركة والسّ ذاتيّ  أّي ضرر بطقس أّي كنيسة متمتّعة بحكمٍّ 

لثين من أصوات ن، وما لم تُتّخذ في نفس الوقت بما ال يقّل عن الثّ ؤساء الكنسيّيومجالس الرّ 

 ا.أيضً  سوليّ قريري، وتُعتَمد من قِبَل الكرسي الرّ وت التّ األعضاء ذوي الصّ 

إذا اتُِّخذ بإجماع  حتَّىيتجاوز كيفما كان اختـصاص هذا االجتماع،  الَّذيإن الـقرار  - 3البند 

 نفسه. ومانيّ أن يعتمده الحبر الرّ  األصوات، ليس له أّي قّوة، إلى

 مٍّ ــــــــس متـمتّعة بحكــــــــــــاء كنسيّين لعدّة كنائـــــــعلى كّل اجتـماع رؤس - 4البند 

ز فيها يّ ــــــــــذات اء ــــــــــــــمشاركة رؤس -قدر المستطاع  -، أن يُِعدّ الئحة داخليّة، تُعزَّ

ة؛ وهذه الالئحة ة تاّمة مع الكنيسة الكاثوليكيّ ــــــــــــــــت بعد في شركـــــــــليس الَّتيس ـــــــــالكنائ

 .سوليّ دها الكرسي الرّ ـــــــــــها، أن يعتمــــــــــب، لصّحتـــــــــــــاخليّة يجالدّ 
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 الباب العاشر

 اإلكليروس

األقداس، هم مؤمنون تختارهم  اإلكليريكيون، ويُطلق عليهـم أيًضا اسم خدّام - 1البند  -323ق. 

سة، يُنتدبون لكي سامة المقدّ ينالونها في الرّ  الَّتيوح القدس ة، وبموهبة الرّ لطة الكنسية المختصّ السُّ 

 اعي وسلطانه، خدّام الكنيسة.يكونوا بمشاركتهم في رسالة المسيح الرّ 

 ، عن سائر المؤمنين. سامة المقدّسة، يميّز اإلكليريكيون، بوضع إلـهيبفعل الرّ  - 2البند 

ئاسـة بدرجاتها، أي المقامين ـركة في الرّ إن اإلكليريكيّين المرتـبط بعضهم ببعض بالشّ  -324ق. 

 .إلهيّ  في درجات مختلفة، يشتركون، بطرق متنّوعة، في خدمة كنسية واحدة من وضعٍّ 

كهنة وشمامسة سامة المقدسة، إلى أساقفة وظر إلى الرّ ينقسم اإلكليريكيون، بالنّ  -325ق. 

 إنجيليين.

سة نفسها؛ لكن ال يسعهم أن سـامة المقدّ يُـقام اإلكليريكيون في مختلف درجاتهم بالرّ  -326ق. 

 يمارسوا سلطانهم إالّ وفقـًا للقانون.

ِخذ أو ُعـيِّن  -327ق.  ُخدّام  -مامسة اإلنجيليينباإلضـافة إلى األساقـفـة والكـهـنة والشّ  -إذا اتُـّ

قامون في درجة صغرى ويُدَعون على وجه عاّم صغار اإلكليريكيين، من أجل خدمة آخرون، يـُ 

ص بكنيستهم رع الخاقوس المقدّسة، فاّن هؤالء ال يحكمهم إالّ الشّ شعب هللا أو مزاولة شعائر الطّ 

 .ذاتيّ  المتمتّعة بحكمٍّ 

 

 لالفصل األوَّ 

 تنشئة اإلكليروس 

اّصة تنشئة اإلكليريكيين وخدّامها اآلخرين؛ وهي من حقوق الكنيسة وواجباتها الخ -328ق. 

 تمارس هذا الواجب على وجه خاّص وجادّ لدى إنشاء اإلكليريكيّات وإدارتها.

عوات ال سيّما لـلخــدمـات المقدّسة، تعود إلى كّل إن مهّمة تـعزيز الدّ  - 1البند  -329ق. 

المسؤولية، الحرص على احتياجات خدمة عليها، بناء على اشتراكها في  الَّتيالجماعة المسيحيّة 

 الكنيسة بأسرها:

ة، أن يُعنوا على اآلباء والمعلّمين وغيرهم مّمن هم في طليعة المربّين على الحياة المسيحيّ  (1)

بّان حّرية اإلصغاء إلى ة، لكي تتسنّى لألطفال والشّ وح اإلنجيليّ بإنعاش العائالت والمدارس بالرّ 

 وح القدس ويسارعوا إلى االستجابة إليه؛بالرّ يناديهم  الَّذيّب الرّ 
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عوات وتعزيزها بين الفتيان أو عاة، أن يُعنَوا باكتشاف الدّ على اإلكليروس، وفي مقدّمتهم الرّ  (2)

 ن؛غيرهم، بما في ذلك المتقدّمون في السّ 

حّرض ؤساء الكنسيين، أن يعاون مع غيره من الرّ بنوع خاّص، بالتّ  على األسقف اإليبارشيّ  (3)

 عوات.قطيعه وينّسق مبادراته في سبيل الدّ 

ـأن ـــــــــة أنـشـطة للنهوض بشــــــــــــــــــــــــــــرع الخاّص بإقـاميجب أن يُعـنى الشّ  - 2البند 

ر دـــــــــــــــــــق –قة، أو ــــــواء على صعيد المنطــــــــــــــــالكنائس، س وات في كلِّ ــــــــــعالدّ 

حة على ــــــون ]هذه األنشطة[ منفتــــــعلى صعيد اإليبارشيّة، ويجب أن تك -المستطاع 

 ات الكنيسة بأسرها، ال سيّما اإلرساليّة منها.ــــــــــــاحتياج

ؤساء الكنسيين، أن ة أو مجلس الرّ يعود لسينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  - 1البند  -330ق. 

ا لتنشئة اإلكليروس، يُحدَّد فيه بالمزيد الواقعة في حدود منطقة كنيستهم، منهجً يضعوا لإلكليريكيّات 

أن يضع مثل  رع العام؛ أّما في سائر الحاالت فيعود إلى األسقف اإليبارشيّ فصيل ما في الشّ من التَّ 

ا هذا لطات نفسها أن تعدّل أيضً ؛ ولهذه السّ 3البند 150هذا المنهج إليبارشيّته، مع سَريان القانون 

 المنهج.

منطقة كاملة أو دولة،  -بعقـد اتفاقيات  حتَّى -منهج تنشئة اإلكليروس يـمكن أن يشمل  - 2البند 

 قوس وطابعها.، مع االحتياط أالّ يُساء إلى الطّ ذاتيّ  بل كنائس أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

تقاليد الكنيسة  رع العام بأمانة، ومراعاةمع العمل بالشّ  -منهج تنشئة اإلكليروس  - 3البند 

 خصيّ لبة الشّ يجب أن يتضّمن أيًضا قواعد مفّصلة في ما يتعلّق بتكوين الطّ  - ذاتيّ  المتمتّعة بحكمٍّ 

روس ، باإلضافة إلى ما يتعلّق بإلقاء الموادّ المختلفة وتنظيم الدّ عويّ والرّ  والعقائديّ  وحيّ والرّ 

 واالمتحانات.

 الماّدة األولى

 رتهاإنشاء اإلكليريكيات وإدا 

عوة ات الدّ ـــــــــــــَمن تبدو عليهم عالم ة الصغرى يُنَّشـأ أّوالً في اإلكليريكيّ  - 1البند  -331ق. 

ه أيسر وأوضح، ويدأبوا على تهذيبها؛ ــــــــــــإلى الخدمات المقدّسة، ليتسنّى لهم اكتشافها على وج

ض ــــــــــــــكن تكوينهم ألداء بعرع الخاص، َمن يما للشّ ا، وفقً ويجوز أن يُنشَّأ فيها أيضً 

ة. ة اإلكليريكيّ ـــــــــــــــسالة، وإن لم يبدُ أنّهم مدعوون إلى الحالات أو أعمال الرّ ــــــــــــــــــــالخدم

ى من خالل الئحتها الدّ  الَّتيا المؤّسسات األخرى ـــــــــــــــأمّ  س هذا الغرض، ــــــــــــــاخلية نفتؤدِّ

 غرى.اختلفت أسماؤها، فتتساوى مع اإلكليريكية الصّ  وإن

ة الكبرى، تُهذّب وتـُختبر وتَُوّطد على وجه أكمل دعوة من يُعتبرون من في اإلكليريكيّ  - 2البند 

 خالل عالمات أكيدة، جديرين بتولّي الخدمات المقدّسة على نحو  مستقّر.

ة، إذا تطلّب ذلك خير الكنيسة إيبارشيّ تـُنشأ إكليريكيّة صغرى في كّل  - 1البند  -332ق. 

 وسمحت به القدرات واإلمكانيّات.

دة متّسعة ـــــــــــــب أن تـُنشأ إكليريكية كبرى لخدمة إيبارشيّة واحـــــــــيج – 2البند 

إيبارشيات فبأقّل تقدير لعدّة  -بأكملها  ذاتيّ  إذا لم يكن لكنيسة متمتّعة بحكمٍّ  -د ا، أو ـــــــــــــــــــج

ل لعدّة ـــــــــــــــــ، باتفاقية تُعقد ]فيما بينها[، بذاتيّ  تابعة لهذه الكنيسة المتمتّعة بحكمٍّ 
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ا لتنشئة ولة، وذلك توفيرً ، لها إيبارشيّة في نفس المنطقة أو الدّ ذاتيّ  س متمتّعة بحكمٍّ ــــــــــــــــــكنائ

لبة ووفرة مناسبة من دد مالئم من الطّ ــــــــــــيث عـــــــــــــال ينقصها شيء من ح

عاون على ين واألساتذة المؤّهلين كما يجب، باإلضافة إلى الوسائل الوافية والتّ ـــــــــــــــــــــالمشرف

 أفضل وجه.

ابعين الّب التّ على الطّ  -غرى ال سيما الصّ  -وإن كان يُحبّذ أن تقتصر اإلكليريكية  -333ق. 

، ففي ظروف خاّصة، يمكن أن يـُقبَل في نفس اإلكليريكيّة طالّب ذاتيّ  متّعة بحكمٍّ لنفس الكنيسة المت

 .ذاتيّ  تابعون لكنائس أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

 يّ ــــــــــــقف اإليبارشــــــــــــهـا األســــــــاإلكليريكيّة يـُنِشئ -1البند  -334ق. 

ة إيبارشيّات، فيُنشئها ة بين عدّ ــــــــــــــــــيّة المشتركـــــــــــــته، أّما اإلكليريكـــــــــإليبارشي

 األساقفة اإليبارشيّون لهذه اإليبارشيّات، أو 

ؤساء الكنسيين، إذا تعلّق األمر بمتروبوليت كنيسة لطة األعلى، لكن برضى مجلس الرّ السّ 

ة إذا تعلّق األمر يركيّ ، أو برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطرذاتيّ  متروبوليتية متمتّعة بحكمٍّ 

 بالبطريرك.

ن أُنِشئت اإلكليريكية المشتركة من أجل مرؤوسيهم، الَّذيال يسع األساقفة اإليبارشيين،  - 2البند 

أنشأت اإلكليريكيّة  الَّتيلطة أن يُنشئوا على وجه صحيح إكليريكية أخرى، بدون رضى السُّ 

ضى ها األساقفة اإليبارشيّون أنفسهم، بدون الرّ المشتركة، أو إذا تعلّق األمر بإكليريكيّة أنشأ

 لطة األعلى.اإلجماعي لألطراف المتعاقدة، أو بدون رضى السُّ 

رع شخص ، هي بحكم الشّ أُنشئت على وجه شرعيّ  الَّتياإلكليريكيّة  - 1البند  -335ق. 

 اعتباري.

رع الخاص أو ، ما لم يـقّرر الشّ ة، يمثّل المديـر اإلكليريكيّةـؤون القانونيّ في جمـيع الشّ  - 2البند 

 اخليّة غير ذلك.الئحة اإلكليريكيّة الدّ 

 الَّذي اإلكليريكيّة المشتركة بين عدّة إيبارشيّات، تخضع للرئيس الكنسيّ  - 1البند  -336ق. 

 يعيّنه َمن انشأ اإلكليريكيّة.

كية أو مفّوضه بوظيفة عيّة، ويقوم مدير اإلكليرياإلكليريكيّة ُمعفاة من سلطة الرَّ  - 2البند 

 .734واج، ومع سَريان القانون ن في اإلكليريكية، باستثناء شؤون الزّ الَّذياعي لجميع الرّ 

اخليّة، يُحدَّد فيها أّوال هدف يجب أن تكون لإلكليريكيّة الئـحتها الدّ  - 1البند  -337ق. 

ين أو االنتخاب، ومدّة الوظيفة، عياإلكليريكيّة الخاّص واختصاص كّل سلطة؛ كما تُحدَّد طريقة التَّ 

ا، والحقوق والواجبات والمكافآت العادلة للمشرفين وذوي الوظائف والمعلّمين والمستشارين أيضً 

لبة أيًضا في مهّمة المدير، ال سيما في حفظ نظام يشترك هؤالء بها بل والطّ  الَّتيوكذلك الطرق 

 اإلكليريكية.

ليريكيّـة دليـلها، يـُنفـّذ به منهج تنشئة اإلكليروس وقواعدها، يجب أيـًضا أن يـكون لإلك - 2البند 

أهّم  -اخليّة ئحة الدّ مع سَريان الاّل  -روف الخاّصة، وكذلك تُحدّد فيه بالمزيد من الدقّة متّفقةً مع الظّ 

 لبة والحياة اليوميّة وتنظيم اإلكليريكية بأسرها.نقاط نظام اإلكليريكيّة، في ما يخص تنشئة الطّ 
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أنشأت اإلكليريكية، ومن  الَّتيلطة اخليّة من اعتماد السّ ال بدّ لالئحة اإلكليريكيّة الدّ  - 3البند 

لطة ليل، إلى السُّ اختصاصها أيًضا تغييرها إذا اقتضى األمر؛ وهذه األمور تعود، في ما يتعلّق بالدّ 

 اخليّة.ئحة الدّ تحدّدها الاّل  الَّتي

إكليريكيّة مدير، وإذا اقـتضى األمر مدير مالي، وغيرهما من  يُقام في كل - 1البند  -338ق. 

 المشرفين وذوي الوظائف.

اخليّة، باإلشـراف العاّم على اإلكليريكيّة، ا لالئحة الدّ يعـود لـلمدير أن يُعـنى، وفقً  - 2البند 

يق أعمال سائر اخليّة ودليلها، وكذلك بتنسشديد على أن يحفظ الجميع الئحة اإلكليريكيّة الدّ وبالتَّ 

 عاون في اإلكليريكيّة بأسرها.المشرفين وذوي الوظائف، مع تعزيز الوحدة والتّ 

لبة الحّريّة واحد، غير المدير؛ وباإلضافة إليه، للطّ  روحيّ  ال بدّ ولو من أبٍّ  - 1البند  -339ق. 

 أّي كاهن آخر، معتَمد من قِبَل المدير. وحيّ في أن يقصدوا إلرشادهم الرّ 

فون آخرون، مع حّق الطّ  - 2البند  فين المألوفين، يُعيّن أو يُدعى معِرّ لبة باإلضافة إلى المعِرّ

 خارج اإلكليريكيّة، مع عدم اإلخالل بنظام اإلكليريكيّة. حتَّىالكامل في قصد أّي معّرف، 

 وحيين.عند إبداء الحكم على األشخاص، ال يجوز طلب صوت المعّرفين أو اآلباء الرّ  - 3البند 

إذا تّمت دراسـة الموادّ المقـّررة في اإلكليريكيّة نفسها، يجب توفير عدد  - 1البند  -340ق. 

مناسب من المعلّمين المختارين كما يجب، والمتضلّعين كّل في مادّته، وفي اإلكليريكيّة الكبرى يجب 

 أن يكونوا حاصلين على درجات أكاديمية مناسبة.

وتحديثه بال انـقطاع، على المعلّمين أن يتبادلوا اآلراء  ـخصيّ لشّ حضير اإلى جانب التَّ  - 2البند 

فيما بينهم وبين المشرفين على اإلكليريكيّة، متعاونين متّفقين، في سبيل تنشئة كاملة لخدّام كنيسة 

 كوين.الغد، ساعين من خالل تنّوع الموادّ نحو وحدة اإليمان والتَّ 

اء القدّيسين والمعلّمين ــــــــــار اآلبــــــــــــــة أن يقتفوا آثينيّ على مدّرسي العلوم الدّ  - 3البند 

د على ــــــــــــــرح العقائـــــــــرقيين منهم، ويجتهدوا في شن تفخر بهم الكنيسة، ال سيما الشّ الَّذي

 فوه من كنز ثمين. ــــــــــــوء ما خلّ ـــــــــــــــض

ة أن تـُعنى بتوفير نفقاتها ولو عن طريق أنشأت االكليريكيّ  لَّتيالطة على السُّ  -1البند  -341ق. 

 .1014و1012المساهمات والتبّرعات الوارد ذكرها في القانونَين 

ا، ما لم تقم معيشتها على هبان أيضً جل اإلكليريكيّة أديرة الرّ تخضع للمساهمة من أ -2البند 

والقانون  2البند  471اسات الوارد ذكره في القانون ردقات الغير، أو القائم فيها حاليًا مقُر الدّ الصّ 

 .2البند  536

 

 انيةالماّدة الثّ 

 نشئة على الخدماتالتّ  
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ن تَثبُت أهليّتهم بالوثائق المطلوبة وفقًا الَّذيال يُقبل في اإلكليريكيّة إالّ الطلبة  -1البند  -342ق. 

 اخليّة.لالّئحة الدّ 

 س.ـأكيد أنّـه نال سّري المعموديّة  والمسح بالميرون المقدّ ضح بالتّ ال يُقبل أحد ما لم يتّ  - 2البند 

ا في إكليريكيّة أخرى، أو في مؤسسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة َمن سبق له أَن كان طالبً  -3البند 

هبان، ال يُقبل إالّ بعد الحصول على شهادة من مديره أو رئيسه، السيّما في مشتركة على غرار الرّ 

 ق بسبب فصله أو مغادرته.ما يتعلّ 

وإن قُبلوا في إكليريكيّة تابعة لكنيسة أخرى  حتَّىهم، ـــــــــلبة على طقسيُكّون الطّ  -343ق. 

، ذاتيّ  ة بين عدّة كنائس متمتّعة بحكمٍّ ـــــــــ، أو في إكليريكيّة مشتركيّ ـــــــــــــــذات متمتّعة بحكمٍّ 

 وتُرذل كّل عادة مخالفة.

غرى، أن يحافظوا على ـبّان المقيمين في اإلكليريكيّة الصّ اشئين والشّ على النّ  -1بند ال -344ق. 

ليم، ال سيّما السَّ  فسيّ عالقة مالئمة مع أَُسرهم وزمالئهم، ألنّهم في حاجة إليها، من أجل تطّورهم النَّ 

ليمة، كّل ما قد ويّة السّ رباحيّة العاطفيّة؛ ويُحظر بشدّة، على ضوء قواعد العلوم النفسيّة والتّ من النّ 

 خصيّة[.بأّي نوع كان من حّريّة اختيار الحالة ]الشَّ  يحد

 

خصيّة مـالئـم، اتّـخـاذ القرارات الشّ  ـلبة أن يَألـفوا، عن طريـق إرشاد روحيّ عـلى الطّ  -2البند 

 فضيلة مالئمة والمسؤولة على ضوء اإلنجيل، ويهذّبوا ملَكاتهم المختلفة بال كلَل، من غير إهمال أيّ 

 للطبيعة اإلنسانيّة.

غرى، يجب أن يشمل ما يلزم في كّل دولة في اإلكليريكيّة الصّ  راسيّ البرنامج الدّ  -3البند 

در ما ــــــــــة، بقـــــــــراسات العليا، وبنوع خاّص كّل ما هو مفيد لتقلّد الخدمات المقدّسلمباشرة الدّ 

ام العنايّة في أن يحصل ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــب على وج؛ وتجراسيّ يسمح بذلك المنهج الدّ 

ان ـــــــــــراسات في مكها من متابعة الدّ ــــــــــــــراسات المدنيّة، فيتمّكنوا بلبة على شهادة الدّ الطّ 

 ا، إذا انتهى بهم األمر إلى هذا االختيار. ر أيضً ــــــــــــآخ

كوين مع أخذ التّ  سنّا ينّشأون إّما في اإلكليريكيّة وإّما في معهد خاّص، لبة األقدمالطّ  -4البند 

 ابق لكّل واحد بعين االعتبار.السّ 

 يجب تكميلها بتعويض ما ربّما فاتهم من التنشئة تنشئة الطلبة في اإلكليريكيّة الكبرى، -345ق. 

ن ــــــــا، فيندمج التكويـــــــــــــــــــة بمفردهـــــــــــالخاّصة باإلكليريكيّة الصغرى، في كّل حال

يح فيقلب ــــا للمســـــــــــــً يث يصبحون خدّامــــــــــــــــالروحي والثقافي والرعوي معًا، بح

 الكنيسة، ونوًرا وِملًحا لعالم اليوم.

ع المسيح سة على تنميّة أُلفة حميمة ميجب تكوين الراغبين في الخدمات المقدَّ  -1البند  -346ق. 

اعي، على وح القدس، والبحث عن هللا في كّل شيء، فيحرصوا بدافع من محبّة المسيح الرّ في الرّ 

 اس لملكوت هللا، ببذل حياتهم نفسه.اكتساب جميع النّ 

وحيّة والعزم لعملهم اقة لحياتهم الرّ عليهم أن يستمدّوا كل يوم وقـبـل كل شـيء الطّ  -2البند 

 .المقدّسة[] واألسرار ، من كلمة هللاسوليّ الرّ 
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أمل اليقظ والدؤوب لكلمة هللا، وبتفسيرها األمين على هدى اآلباء، على الطلبة أن يتعّودوا بالتَّ  (1)

أن يجعلوا حياتهم أشبه بحياة المسيح، ويتدّربوا على العيش بالمثـُل اإلنجيليّة، راسخين في اإليمان 

 جاء والمحبّة؛والرّ 

، ليتجلّى كينبوع وذروة لحياة اإلكليريكيّة، كما بال انقطاع في القدّاس االلهيّ وعليهم أن يشتركوا  (2)

 هو بالنسبة إلى الحياة المسيحيّة بأسرها؛

هم، ـــــــــــب طقســــــــــــــوام حسيّة على الدّ ــــــــــــقسوات الطّ ــــــــلليتلقّنوا االحتفال بالصّ  (3) 

 ؛وحيّةويغذّوا بها حياتهم الرّ 

ا، ويُكثروا من قبول ا سليمً بالغ االعتبار، فيتلقّنوا فحص ضميرهم فحصً  وحيّ ليولوا اإلرشاد الرّ  (4)

 وبة؛سّر التّ 

ا ــــــــــــــها المســــــــأقام الَّتيائمة البتوليّة أّم هللا، ليحيطوا بتقوى بنويّة القدّيسة مريم الدّ  (5) يح أمَّ

 لجميع البشر؛

سوليّة عوة الرّ الة، وتؤيّد الدّ تؤدّي إلى روح الصّ  الَّتيقويّة لممارسات التّ ويجب تعزيز ا (6)

؛ ذاتيّ  قاليد الجليلة الخاّصة بالكنيسة المتمتّعة بحكمٍّ توعز بها التّ  الَّتيوتحّصنها، في مقدّمتها تلك 

ت للحياة وجيهاسة والتّ وحيّة واإلرشادات في الخدمات المقدّ وعلى كل حال تـُحـبّذ الخلَوات الرّ 

 وحيّة؛الرّ 

عاون اعة والتّ لبة على األخذ بشعور الكنيسة وخدمتها، وكذلك على فضيلة الطّ يُهذّب الطّ  (7)

 المشترك مع اإلخوة؛

ائدة بفائدة ــــــــــــل، العــــــــــــــــــر الفضائــــــــلبة على تنميّة سائكما يجب مساعدة الطّ  (8)

أش؛ وعليهم ـــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــرواح، والعفّة، ورباطعظمى على دعوتهم، كتمييز األ

أن ــــــــــــــــــــاس، وما يُعلي منها شكذلك أن يؤثروا وينّموا من الفضائل أحبّها للنّ 

نة في ؤوب بالعدالة، وروح الفقر، واألماادم المسيح، كسالمة الِفطرة، واالهتمام الدّ ـــــــــــــــــــــخ

 لوك، والوداعة المقترنة بالمحبّة في الحديث. الوفاء بالوعود، والكياسة في السّ 

ا ضبط ا فشيئً بحيث يتعـلّمون شيئً  ا لنضوج الطلبة،تـُطبّق قواعد نـظام اإلكليريكيّة وفـقً  -3البند 

 عامل بتلقائيّة وجدّ.فس، ويتعّودون على ممارسة حّريتهم بحكمة، وعلى التّ النّ 

ـقافـة العاّمة لمحيطهم ـلبة بالثّ نشئة في العقيدة يجب أن تـستهـدف إلمام الطّ التّ  -347ق. 

وإنجازاته، فيُحِرزوا معرفة واسعة وراسخة في العلوم  اإلنسانيّ  وعصرهم، وتَقّصيهم مجهود الفكر

بناء عصرهم ينيّة، تمّكنهم عن طريق فهم أكمل لإليمان وتأييدهم بنور المسيح المعلّم، من تنوير أالدّ 

 وخدمة الحقيقة على وجه فعّال. 

 

مل دروس ــــــص المهيّئين للكهنوت، تشــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــفي م -1البند  -348ق. 

 الَّتييّة ـــــــهوتات الفلسفيّة والاّل ـــــــــــــــــراسالدّ  345اإلكليريكيّة الكبرى مع سريان القانون 

روس سّت سنوات كاملة ال أقّل، إّما على فترات وإّما متّصلة؛ على أن تشمل هذه الدّ يمكن إتمامها 

ُ المخّصصة للدّ  دّة المخّصصة ــــــــــــــــــراسات الفلسفيّة سنتين كاملتين والمبحيث تعادل المدّة

 هوتيّة أربع سنوات كامل.راسات الاّل للدّ 
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وتيّة بمدخل إلى سـّر المسـيح وتدبير الخالص وال تـُختم هراسات الفلسفيّة والاّل تبدأ الدّ  -2 البند

 آلف المنسجم بين جميع الموادّ، مع أخذ ترتيب حقائق المذهب الكاثوليكيّ رابط والتّ ما لم يتّضح التّ 

 أي تدّرجها ]في األهّميّة[ بعين االعتبار.

في العلوم االنسانيّة؛ ولذلك كوين نشـئة الفلسفيّة يجب أن تستهدف تكميل التّ التّ  -1البند  -349ق. 

األصيل الخالد، مع األخذ بعين االعتبار حكمة األسرة  راث الفلسفيّ يجب في المقدّمة تحصيل التّ 

قافة المحلّيّة على وجه خاّص، في العصور القديمة والحديثة على حدّ البشريّة جمعاء و]حكمة[ الثّ 

 سواء. 

ـيّة يجب أن تُلقى بحيث يتسنّى للطـلبة بنظرة نقديّة ثاقبة أن اريـخيّة والمنهـجراسـة التّ الدّ  -2البند 

هوتيّة كما يجب، بعقل منفتح يميّزوا بسهولة بين الحّق والباطل، ويمكنهم أن يتابعوا األبحاث الاّل 

مع المثقّفين من أبناء هذا  حتَّىخول في حوار على هللا وكلمته، فيصبحوا أصلح للقيام بخدماتهم، بالدّ 

 العصر. 

لبة غور العقيدة هوتيّة على ضوء اإليمان بحيث يسبر الطّ تُلقى الموادّ الاّل  -1البند  -350ق. 

وحيّة ، ويعبّرون عنها في ثقافتهم لتصبح غذاء لحياتهم الرّ الكاثوليكيّة المستقاة من الوحي اإللهيّ 

 وأداة فائقة الفائدة للقيام بخدمتهم على وجه فعّال. 

هوت بأسـره، وال بدّ من أن تستنير به الكتاب المقدّس بمثـابة روح الاّل يجب أن يكون  -2البند 

ئيسيّة في فسير تعليم الِنقاط الرّ قيق في التّ ينيّة؛ ومن ثم ينبغي باإلضافة إلى المنهج الدّ جميع الموادّ الدّ 

 .هوت الكتابيّ وكذلك أهّم مسائل الاّل  دبير الخالصيّ التّ 

للعقيدة  خذ أهّميتها الخاصة بعين االعتبار كمصدر ضروريّ قوس مع أتُدّرس الطّ  -3البند 

 وح المسيحيّة الحقيقيّة. والرّ 

أرادها المسـيح لكنيسـته لم تتحقّق بعد بملئها، يجب أن تكون  الَّتيما دامت الوحدة  -4البند 

 هوتيّة. روريّة لجميع الموادّ الاّل ]المسكونيّة[ أحد األبعاد الضّ 

لطة الكنسيّة، عليهم أن يلقوا ينيّة يدّرسـون بانتداب من السّ لّمو العلوم الدّ لّما كان مع -351ق. 

ابت الثّ  عليم الكنسيّ تذهب إليه هي، وأن ينقادوا بتواضع في كّل شيء لسلطان التَّ  الَّذيعليم بأمانة التَّ 

 وتوجيهاته. 

لبة، مان ومواهب الطّ ظروف المكان والزّ  عويّ كوين الرَّ يجـب أن يالئم التَّ  -1البند  -352ق. 

 يتأّهبون لها.  الَّتيسواء كانوا من المتبتّلين أو المتزّوجين، واحتياجات الخدمات 

والوعظ، واالحتفاالت الطقسيّة،  عـليم المسـيحيّ في فّن التَّ  لبة أّوالً ينبـغي تنشـئة الطّ  -2البند 

المسيحيين أو المؤمنين الفاترين،  مع غير المؤمنين أو غير بشيريّ عيّة، والحوار التَّ وإدارة الرَّ 

فس وعلم ، بدون إهمال الموادّ المساعدة كعلم النَّ صال االجتماعيّ سالة االجتماعيّة ووسائل االتّ والرّ 

 . عويّ االجتماع الرَّ 

ات ــــــــــــــــــيام بالخدمـــــــبة يستعدّون للقــــــــــــــــــلان الطّ ـــــــــــــــــإذا ك حتَّى -3البند 

نوا بروح عالميّة حقّا، ليكونذاتيّ  في كنيستهم المتمتّعة بحكمٍّ  وا على أُهبة االستعداد ــــــــــــــــ، فليكوَّ

ة ـــــــــــــــات الكنيســـــــــــــفس في جميع انحاء العالم؛ لذلك ينبغي أن يُلقَّنوا احتياجلخدمة النَّ 

 بشير. لة المسكونيّة والتّ عاء وال سيّما رساــــــــــــــجم
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كوين ال رع الخاص، تمارين واختبارات تساعد على توطيد التّ ا للشّ يجب أن تُنّظم، وفقً  -353ق. 

، وبنوع خاص دورة رعويّة في عليم المسيحيّ ، كالخدمة االجتماعيّة أو الخيريّة والتَّ عويّ سيّما الرَّ 

 سامة الكهنوتيّة.اسيّة قبل الرّ ، ودورة شمّ هوتيّ الاّل  كوين الفلسفيّ أثناء التَّ 

مامسة اإلنجيليين غير المهيّئين للكهنوت، ينبغي توافقها بناء ـنـشـئـة الخـاّصـة بالشّ التّ  -354ق. 

إلى ثالث سنوات ال أقّل، مع مراعاة تقاليد  راسيّ على القواعد المقّررة أعاله بحيث يمتدّ البرنامج الدّ 

قوس و]إعالن[ الكلمة واألعمال ّماس في الطّ ما يخّص خدمة الشّ  في ذاتيّ  كنيستهم المتمتّعة بحكمٍّ 

 الخيريّة. 

 

ون على ــــــــــسامات واجبات اإلكليـروس كما يجب، ويُهذّبيُلقّن المتقدمون لـلرّ  -355ق. 

 االضطالع والقيام بها عن نفس طيّبة. 

لبة ا عن مدى تقدّم تكوين الطّ على مدير اإلكليريكيّة أن يرسـل كّل سـنة تقريرً  -1البند  -356ق. 

ن الَّذي، أو إلى رئيسهم الكبير إذا اقتضى األمر؛ أّما عن حالة اإلكليريكيّة فإلى إلى أسقفهم اإليبارشيّ 

 أنشأوا اإلكليريكيّة. 

زورا ـــــــــــــئيـس الكبـير أن يأو الرّ  قـف اإليبارشيّ ـــــــــــعلى األسـ -2البند 

لبة، ال سيّما إذا تعلّق ن الطَّ ــــــــــــــأن تكويــــــــــــــــظر في شيّة بكثرة للنَّ ــــــــــــــاإلكليريك

 سة.رجات المقدَّ ن يَُرقّوا إلى الدَّ ر بالمزمعين أـــــــــــــــــــــاألم

 

 انيالفصل الثَّ 

 انتماء اإلكليروس إلى إيبارشيّة معيّنة 

إلى إيبارشيّة معيّنة أو إلى  ا كإكليـريكيّ يجب أن يكون منـتـميً  أّي إكليريكيّ  -1البند  -357ق. 

هبان، أو مؤّسسة أو جمعيّة اكسرخيّة أو مؤّسسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرّ 

ينودس أو من البطريرك برضى السّ  سوليّ أحرزتا حّق انتماء اإلكليروس إليهما من الكرسي الرَّ 

 يرئسها.  الَّتيطقة الكنيسة ائم، في حدود منالدّ 

مع ة معيّنة وفصلهم عنها يسري أيًضا ما يُقّرر بشأن انـتماء اإلكليريكيـين إلى إيبارشيّ  -2البند 

إذا  زمة على األشخاص االعتباريّة المذكورة أعاله، وكذلك على الكنيسة البطريركيّة،التسويات الاّل 

 رع غير ذلك صراحة. شّ ما اقتضى ذلك شرعها الخاص، ما لم يستدرك ال

 الَّتيـيّة ينتمي أحدٌ كإكليـريـكي إلى اإليبارشـيّة ـــــــــــــّماسسـامة الشّ بالرّ  -358ق. 

رع ا للشّ تلك اإليبارشيّة من قبل وفقً  م لخدمتها، ما لم يكن قد انتمى إلىـــــــــــيُرس

 . اتيّ ذ اص بكنيسته المتمتّعة بحكمٍّ ـــــــــــــــــــــــــــالخ
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ا، أن ينتقل إلى إيبارشيّة ـــــــــــــــــــــــية مـــــــــمنتم إلى إيبارش ليتسنّى إلكليريكيّ  -359ق. 

موقّع بيده، وكذلك  أخرى على وجه صحيح، يجب أن يحصل على كتاب فصل من أسقفه اإليبارشيّ 

يرغب في  الَّتيلإليبارشيّة  ارشيّ قف اإليبـــــــــــــــــــــ]ان يحصل[ على كتاب انتماء من األس

 االنتماء إليها، موقّع بيده. 

إلى إيبارشيّة أخرى مع االحتفاظ باالنتماء ]إلى األولى[  انتقال اإلكـليريكيّ  -1البند  -360ق.

يكون إلى أجل محدّد، يمكن تجديده أكثر من مّرة، باتفاقيّة مكتوبة بين كال األسقفين اإليبارشيّين، 

 أو االطراف ]المعنيّة[.  ها حقوق وواجبات اإلكليريكيّ تـُحدّد في

بحكم الشرع إلى  بعد مرور خمس سـنوات على االنتـقال المشروع، ينـتـمي اإلكليريـكيّ  -2البند 

اإليبارشيّة المضيفة، إذا عبّر عن رغبته هذه كتابةً لكال األسقفين اإليبارشيّين ولم يعترض أّي منهما 

 ن أربعة أشهر.عليها كتابةً في غضو

بشير طلب يحرص على الكنيسـة ككّل ال سـيّما في سبيل التَّ  ال يُـرفض إلكليريـكيّ  -361ق. 

أن يكون  العبور أو االنتقال إلى إيبارشيّة أخرى، تُعاني من نقص حادّ في عدد اإلكليروس، بشرطٍّ 

إليبارشيته أو كنيسته المتمتّعة ا وُكفًؤا على القيام بالخدمة فيها، إالّ من أجل حاجة حقيقيّة مستعد  

 . ذاتيّ  بحكمٍّ 

من  ، أن يستدعي اإلكليريكيّ صوابيّ  بوسـع األسـقف اإليبارشي، لسببٍّ  -1البند  -362ق. 

المضيف أن يُعيده، مع مراعاة االتفاقيّات  [ انتقل إليه، كما بوسع األسقف اإليبارشيّ الَّذي]المكان 

 المعقودة والعدالة.

كان  الَّتيا إلى إيبارشـيتـه بعد انـتـقـاله منها، تُـحفـَظ وتـُصان جميع الحقوق شـرعً  العائد -2البند 

 سيحصل عليها لو أُلحق للخدمة المقدّسة فيها.

إلى اإليبارشيّة أو أن يفصله عنها  ال يمكن على وجه صحيح أن يَقبل انتماء إكليريكيّ  -363ق. 

 رخيص لالنتقال.أو أن يَمنحه التّ 

 

 

ومدبّر  ائم؛ واإلكسرخوس البطريركيّ ـينودس الدّ دبّر الكنـيسة البـطريـركيّة بـدون رضى السّ م (1) 

 اإليبارشيّة بدون رضى البطريرك؛

 في سائر األحوال مدبّر اإليبارشيّة، ما لم تكن قد مضت سنة على شغور الكرسي اإليبارشيّ  (2)

 ضى هيئة المستشارين اإليبارشيين.وبر

انتماء إكليريكي إلى إيبارشيّة ما إالّ باالنتماء إلى إيبارشيّة أخرى على وجه  ال ينتهي -364ق. 

 صحيح أو بفقدان الحالة اإلكليريكيّة.

لجواز العبور أو االنتقال، تلزم أسباب صوابيّة، كمصلحة الكنيسة أو خير  -1البند  -365ق. 

 اب هاّمة.رخيص فال يُرفض إالّ إذا طرأت أسبنفسه؛ أّما التّ  اإلكليريكيّ 
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، إذا ما اقتضى ذلـك ذاتيّ  لجـواز االنتقال إلى إيبارشيّة كنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ  -2البند 

يفصل  الَّذي، يلزم أيًضا أن يحصل األسقف اإليبارشي ذاتيّ  ـرع الخـاص بكنيسـة متمتّعة بحكمٍّ الشّ 

 رع الخاّص. يحدّدها هذا الشّ  الَّتيلطة على رضى السُّ  اإلكليريكيّ 

 انتماء إكليريكي غريب إلى إيبارشيته إالّ إذا: ال يقبل األسـقف اإليبارشيّ  -1البند  - 366. ق

 ة أو منفعتها؛تطلّبت ذلك احتياجات اإليبارشيّ  (1)

ا من كنيسة قادمً  للقيام بالخدمات، ال سيّما إذا كان اإلكليريكيّ  اتّضحت له كفاءة اإلكليريكيّ  (2)

 ذاتيّ  أخرى متمتّعة بحكمٍّ 

مشروع، وحصل من  ة على وجهٍّ اتّضح له بوثيقة شرعيّة، فصل اإلكليريكي من اإليبارشيّ  (3)

هادات المناسبة حول سيرة على الشّ  ا إذا اقتضى األمرسر   حتَّىفصله  الَّذي األسقف اإليبارشيّ 

 وسلوكه؛ اإلكليريكيّ 

 ا للشر.جديدة وفقً كتابةً أنّه يكّرس نفسه لخدمة اإليبارشية ال أعلن اإلكليريكيّ  (4)

ب تم االنتماء إلى إيبارشيته أن يحيط به علًما في أقر الَّذيعلى األسـقف اإليبارشـي  -2البند 

 وقت األسقف اإليبارشي األّول. 

 

 

 الثالفصل الثّ 

 حقوق اإلكليروس وواجباتهم 

 للبشر في واجب اإلكليروس األّول هو تبشـير الجميع بملكوت هللا، وإظهار محبّة هللا -367ق. 

ا وهللا تعالى خدمة الكلمة واألسرار ]المقدّسة[، بل في حياتهم بأسرها، ليحّب الجميع بعضهم بعضً 

 هو الكنيسة. الَّذيفوق كّل شيء، فيُبنوا ويَنموا في جسد المسيح 

 دعا المسـيح تالميذه إليه، ألنّهم الَّذيخاص بالكمـال  اإلكليريـكيـّون ُملزمـون بنـوعٍّ  -368ق. 

ا، ليصبحوا بين يدي المسيح الكاهن األبدي، أداة أصلح ا جديدً سة تكـّرسوا هلل تكريسً سامة المقدَّ بالرّ 

 عيّة.لخدمة شعب هللا، ويكونوا في الوقت نفسه قُدوة للرّ 

أّمل فيها، ا على مطالعـة كلمة هللا والتّ على اإلكليريكيين أن يعكفوا يومي   -1البند  -369ق. 

الة ا حقيقيين للكرازة؛ وأن يواظبوا على الصّ ئهم وتنبّههم بأمانة للمسيح خدّامً ليصبحوا بإصغا

عبّد لسّر القربان األقدس؛ ويفحصوا ضميرهم كّل يوم ويَقبلوا قسيّة، ال سيّما التّ واالحتفاالت الطّ 

شبّه بابنها عمة التّ ائمة البتوليّة أّم هللا، ويلتمسوا منها نوبة؛ ويكّرموا القدّيسة مريم الدّ بكثرة سّر التّ 

 .ذاتيّ  قويّة الخاّصة بكنيستهم المتمتّعة بحكمٍّ ويتّمموا سائر الممارسات التَّ 

وحيّة في قديـر، ويتـفّرغوا للخلوات الرّ بالـغ التَّ  وحيّ عليهـم أن يُـولوا اإلرشاد الـرّ  -2البند 

 رع الخاص.ا ألحكام الشّ األوقات المقّررة وفقً 
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واجـب خاّص في إبداء االحترام والطاعة للحبر الروماني  على اإلكليـروس -370ق. 

 .والبطريرك واألسقف اإليبارشيّ 

بعد الوفاء بما يقتضيه  من حّق اإلكليريكيـين أن ينالـوا من أسقفـهـم اإليبارشيّ  -1البند  -371ق. 

 وظيفة ما أو خدمة أو مهّمة يمارسونها لخير الكنيسة.  رعالشّ 

أسندتها  الَّتيريكيين أن يـقـبـلوا ويتـّمموا بأمانة الوظيفة أو الخدمة أو المهّمة على اإلكلي -2البند 

 احتياجات الكنيسة. لطة بحكم هذه السّ  لطة المختّصة، كلّما دعت إلى ذلكإليهم السّ 

 . ليـكون بـوسـعـهـم ممـارسـة مهنة مدنيّة، يلزمـهـم ترخيـص رئـيسـهم الكنسيّ  -3البند 

سة، ال ينقطْع اإلكليريكيون عن زمة للدرجات المقدّ نشئة الاّل بعد إتمام التَّ  -1ند الب -372ق. 

حديث في معلوماتهم عّمق والتّ ة، ال بل عليهم أن يسعوا إلى المزيد من التّ ينيّ العكوف على العلوم الدّ 

 واستخدامها، عن طريق دراسات تكوينيّة يعتمدها رئيسهم الكنسي. 

مالئمة لتنمية العلوم  يـراها رئيـسهم الكنسيّ  الَّتيـدوات تـركوا في النّ عليهم أن يشـ -2البند 

 ة. عويّ ؤون الرّ ينية والشّ الدّ 

ة قدرا ينيّ ال يُهملوا أيًضا أن يحّصلوا من العلوم المدنيّة السيّما أوثقها صلةَ بالعلوم الدّ  -3البند 

 اس. يليق بالمثقّفين من النّ 

ماوات ويالئم الكهنوت حقّا ـعتـنقه اإلكليروس من أجل ملكوت السّ ي الَّذيبتّل إن التّ  -373ق. 

قدير في كل مكان، على ما ورد في تقليد الكنيسة بأسرها؛ وكذلك يجب أن يجب أن يلقى أبلغ التّ 

واج، وقد ايّدتها ممارسة الكنيسة األولى والكنائس تـُحاط باإلكرام حالة اإلكليريكيين المرتبطين بالزّ 

 لى مّر العصور. رقيّة عالشّ 

رع على اإلكليريكيين المتبتـّلين منـهـم والمتزوجين أن يتألّقوا ببهاء العفّة؛ وعلى الشّ  -374ق. 

 يجب اتخاذها لبلوغ هذا الهدف.  الَّتيالخاص أن يقّرر الوسائل المناسبة 

يرة حياتهم أعلى في س على اإلكليريكيين المتزّوجين أن يقدّموا لسائر المؤمنين مثاالً  -375ق. 

 العائلية وتربية أوالدهم. 

ناء، يجب تعزيزها قدر الحياة المشتركة بين اإلكليريكيين المتبتّلين الجديرة بالثّ  -376ق. 

عاون في قافية ويتمّكنوا من التّ ة والثّ وحيّ ا في تنمية حياتهم الرّ المستطاع، ليساعد بعضهم بعضً 

 الخدمة على وجه أصلح.

ص رع الخاا للشّ قسيّة وفقً لوات الطّ كليريكيين أن يحتـفـلوا بالصّ على جمـيع اإل -377ق. 

 .ذاتيّ  بكنيستهم المتمتّعة بحكمٍّ 

، ال سيّما اس اإللهيّ رع الخـاص، بالقدّ ا للشّ على اإلكليريكيين أن يحتفلوا بكثرة، وفقً  -378ق. 

 في أيّام اآلحاد واألعياد اإللزامية؛ بل يجدر ويحسن االحتفال به كّل يوم. 
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على اإلكليريكيين أن يكونـوا متّحدين برباط المحبّة مع إخوتهم من أيّة كنيسة متمتّعة  -379ق. 

دة، أال وهي بناء ــــــــــــة واحــــــا في سبيل غاي، ليتباَروا جميعً يّ ــــــــــــــــــذات مٍّ ــــــــــــبحك

يؤدّونها، عليهم أن  الَّتيف ــــــــــــــــائجسد المسيح، ولذلك، فأي ا كان وضعهم، ومهما اختلفت الوظ

 ا.يتعاونوا ويساعد بعضهم بعضً 

عوات إلى الخدمات المقّدسة على جميع اإلكليريكيين أن يحرصوا على تشجيع الدّ  -380ق

والوسائل األخرى  عليم المسيحيّ واعتناق الحياة في مؤّسسات الحياة المكّرسة، ال بالوعظ والتَّ 

 بل قبل كل شيء بشهادة الحياة والخدمة. المالئمة فحسب،

ية ــــــسـولوا بغيرتهم الرّ ـــــــــــــــــــينبغي لإلكليريكيين أن يكون -1البند  -381ق.

ة، ال سيّما تجاه ــــــــــــــــــــــيافة، قُدوة للجميع في أعمال الخير والضّ ــــــــــــــــــــــالمضطرم

 ضطهدين والمنفيّين والالجئين. المرضى والمظلومين والم

، أن يـقدّمـوا للمؤمنين المساعدة يجب على اإلكليريكيين، ما لم يـعـقـهـم عائـق صـوابـيّ  -2البند 

من خيرات الكنيسة الروحية، ال سيّما بكلمة هللا واألسرار المقدّسة، كلّما طلبوا ]ذلك[ على وجه 

 ا من قبول األسرار. عهم شرعً مالئم وباالستعداد الواجب وليس هناك ما يمن

كرامة العلمانيين وما لهـم من دور خـاّص في رسـالة الكنـيـسـة، على اإلكليريكيين أن  -3البند 

خاّص مواهب العلمانيين المتنّوعة، مع توجيه اختصاصاتهم  يعترفوا بهما ويدعموهما مقدّرين بنوعٍّ 

 رع. ي الشّ رق الواردة فوخبراتهم لخير الكنيسة، السيّما بالطّ 

 الَّتيا للقواعد ا عن كّل ما ال يليق بحالتهم، وفقً ا تام  على اإلكليريكيين أن يمتنعوا امتناعً  -382ق. 

 قّة، كما عليهم أن يتجنّبوا كّل ما ينافيها.رع الخاص بالمزيد من الدّ يحدّدها الشّ 

ياسية على قدم المساواة لسّ اإلكليريكيين، وإن وجب أن يتمتّعوا بالحقـوق المدنية وا إنَّ  -383ق. 

 مع سائر المواطنين، إالّ انه: 

 لطة المدنيّة؛تنطوي على المشاركة في ممارسة السّ  الَّتيحظر عليهم تقلّد الوظائف العاّمة ي (1)

لّما كانت الخدمة العسكرية غير مالئمة للحالة اإلكليريكيّة، فال يتجنّدوا متطّوعين إالّ بترخيص  (2)

 ؛نسيّ من رئيسهم الك

قاليد من تُنعم بها عليهم القوانين المدنيّة أو المعاهدات أو التّ  الَّتيلهم أن يستفيدوا من اإلعفاءات  (3) 

 في ذلك الخدمة العسكرية. ة، بماالمهّمات والوظائف العاّمة الغريبة عن الحالة اإلكليريكيّ 

مصالحة الجميع في محبّة على اإلكليريكيين أن يسـعوا بصـفـتـهم خدّام  -1البند  -384ق. 

 اس.الم والوحدة والِوفاق القائم على العدالة بين النّ المسيح إلى تعزيز السّ 

قابيّة، ما لم ياسيّة وال في إدارة االتحادات النّ ال يكن لهـم دور فـعّال في األحزاب السّ  -2البند 

، أو األسقف اإليبارشيّ هوض بالخير العام، وذلك بحكم النّ  تستوجب ذلك حماية حقوق الكنيسة أو

 أخرى. رع الخاص، بحكم البطريرك أو أيّة سلطةبموجب الشّ 

على اإلكليريكيين أن يسعوا ممتلئين بروح فقر المسيح، إلى أن يكونوا  -1البند  -385ق. 

ماوية أمام العالم، ويرصدوا أموالهم بنظرة روحيّة ألغراض ببساطة سيرتهم شهود الخيرات السّ 
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يحصلون عليها لدى ممارسة الوظيفة أو الخدمة أو المهّمة الكنسية، فبعد أن  الَّتيألموال سليمة؛ أّما ا

ئقة والقيام بواجبات حالتهم، فليوّزعوها ويشاركوا بها في األعمال يوفّروا منها ما يلزم لمعيشتهم الاّل 

 سوليّة والخيريّة.الرّ 

جارة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، راء أو التّ ـيُمنع اإلكليريكيّون من ممارسـة البيع والشّ  -2البند 

رع الخاص بكنيستهم يحدّدها الشّ  الَّتيلطة سواء لمنفعتهم أو لمنفعة اآلخرين، إالّ بترخيص من السّ 

 .ذاتيّ  المتمتّعة بحكمٍّ 

ولو بأمواله الخاّصة، إالّ بعد استشارة أسقفه  ]اأحدً [من أن يكفل  يُمنع اإلكليريكيّ  -3البند 

 أو رئيسه الكبير إذا اقتضى األمر. اإليبارشيّ 

اإلكليريكيون، وإن ليس لهم منصب يسـتوجب اإلقامة، ال يغادروا إيبارشيتهم  -1البند  -386ق. 

 المحلّي.  رع الخاص، بدون ترخيص ولو مفترض، من رئيسهم الكنسيّ لمدّة طويلة يحددّها الشّ 

شـيّتـه، يـخـضـع لألسـقـف اإليبارشي المحلّي يمـكث خـارج إيـبار الَّذيإن اإلكليـريـكي  -2البند 

ة؛ وإن كان سيمكث في ذلك المكان لمدّة غير قصيرة، في األمور المتعلّقة بواجبات حالته اإلكليريكيّ 

 ا بدون تأخير.علمً  المحلّيّ  ئيس الكنسيّ فعليه أن يحيط الرَّ 

 رع الخاّص.في ما يتعلّق بالزّى اإلكليريكي، يُعمل بالشّ  -387ق. 

ا وشارات مرتبطة بُرتب شرفية، أن ن ُمنحوا حقوقً الَّذيال يسع اإلكليريكيين  -388ق. 

وافقت  الَّتية، أو رفيّ تبة الشّ َمنَحت الرّ  الَّتيلطة تمارس فيها السّ  الَّتييستخدموها خارج األماكن 

تبة منحت الرّ  تيالَّ لطة كتابةً على منحها بدون أي تحفّظ، سلطانها، ما لم يكونوا من المرافقين للسّ 

 . المحلّيّ  ئيس الكنسيّ ة أو مّمن يمثّلونها أو قد حصلوا على رضى الرَّ رفيّ الشّ 

على اإلكليريكييّن أن يحاولوا تجنّب أّي اختالف، وإذا نشـب اختالف ما فيما بينهم،  -389ق. 

ختالفات بين ة، ويُعَمل بالمثل، إذا أمكن، في ما يتعلّق بااليجب إحالته إلى المحكمة الكنسيّ 

 اإلكليريكيين وغيرهم من المؤمنين.

لإلكليريكيين الحّق في معيشة الئقة، وعليه، فلهم أن يحصلوا مقابل القيام  -1البند  -390ق. 

-بالوظيفة أو المهّمة المعهودة إليهم، على مكافأة عادلة، يجب إذا تعلّق األمر بإكليريكيين متزّوجين 

 يكن قد دُبّر األمر على وجه وافٍّ بطريقة أخرى. أن تضمن معيشة أسرتهم، ما لم

كذلك يحّق لهم، وألسرتهم إذا كانوا متزوجين، أن يـُوفّر لهم الضمانات المالئمة  -2البند 

ّحي، ولتنفيذ هذا الحق يجب على اإلكليريكيين أن يُسهموا أمين الصّ والتّ  أمين االجتماعيّ والتَّ 

 .2البند  1021منَشأة الوارد ذكرها في القانون رع الخاّص، في الُ ا للشّ بنصيبهم، وفقً 

أن ينضّموا إلى غيرهم  3البند  578في استطاعة اإلكليريكيّين مع سريان القانون  -391ق. 

ا أن يحكم رسمي   لتحقيق أهداف مالئمة للحالة اإلكليريكيّة؛ ولكن من اختصاص األسقف اإليبارشيّ 

 على مدى هذه المالئمة.

رع الخاّص بمقتضى من يحدّدها الشـّ يـكيّين كّل سنة الحّق في فترة من الزّ لإلكلير -392ق. 

 اإلجازة.
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على اإلكليريكيين اي ا كان وضعهم أن يحرصوا كّل الحرص على الكنائس كلّها، ومن  -393ق. 

أو رورة الملّحة، ال سيّما بمزاولة خدماتهم في اإلرساليّات ثم فليُسارعوا إلى الخدمة حيثما دعت الضّ 

يه أسقفهم اإلكليروس، إذا ما سمح بذلك أو حّرض عل ]تعاني من نقص ]في عدد الَّتيالمناطق 

 اإليبارشي أو رئيسهم. 

 الفصل الرابع

 فـقدان الحالة اإلكليريكية 

 

سـة، إذا ما تّم قبولها على وجه صحيح، ال يمكن إبطالها قط؛ لكن سامة المقدَّ إن الرّ  -394ق. 

 ة: حالة اإلكليريكيّ اإلكليريكي يفقد ال

 سامة المقدّسة؛ أو بقرار إداري يُعلَن به عدم صّحة الرّ  بحكم قضائيّ  (1)

 ؛ بعقوبة الحّط الُمنَزلة على وجه شرعيّ  (2)

من البطريرك على أن هذا المرسوم ال  397ا للقانون أو وفقً  سوليّ بمرسوم من الكرسي الرّ  (3)

مامسة اإلنجيليين إالّ ألسباب هاّمة، للشّ  ال يمنحه وليّ سوالكرسي الرّ يجوز للبطريرك أن يمنحه 

 هنة إالّ ألسباب بالغة األهمية. وللك

رع، يفقد معها الحقوق الخاّصة بالحالة ا للشّ ة وفقً فقد الحالة اإلكليريكيّ  الَّذي اإلكليريكيّ  -395ق. 

؛ يُمنع من 396سَريان القانون  ة، لكن معا بواجبات الحالة اإلكليريكيّ ة، وال يعود ُملَزمً اإلكليريكيّ 

رع ؛ وبحكم الشّ 2البند  735والقانون  725رجة، مع عدم اإلخالل بالقانون ممارسة سلطان الدّ 

ض.   نفسه، يُحَرم من كل الوظائف والخدمات والمهاّم وأي سلطان مفوَّ

ة المقدّسة، فإن فقدان سـامدم صّحة الرّ ــــــــــــــــيُعلن فيها ع الَّتيفي ما عدا الحاالت  -396ق. 

ال  ومانيّ يمنحه الحبر الرّ  الَّذيبتّل، ب التَّ ـــــــــــــفسيح في واجالحالة اإلكليريكيّة ال ينطوي على التَّ 

 غير.

ة ــــــى سينودوس أساقفة الكنيســـــــــــــــــع البطريرك برضـــــــــــــبوس -397ق. 

نح فقدان ـــــــــم أن يمـــــــــــــــــنودس الدائـــــــــيخطر، السّ أخير ة أو إذا كان في التّ البطريركيّ 

دود منطقة ـــــــــــــــــــن لهم موطن أو شبه موطن في حالَّذية لإلكليريكيين الحالة اإلكليريكيّ 

وال يطلبون  هــــــــــــــبتّل، أو إذا كانوا ملتزمين بة وهم غير ملتزمين بواجب التَّ كنيستهم البطريركيّ 

 . سوليّ يح في هذا الواجب؛ وفي الحاالت األخرى يُحال األمر إلى الكرسي الرَّ ـــــــــــــــــفسالتَّ 

 

، يُمكن أن يقبله من جديد سـوليّ ة بمرسـوم ِمن الكرسـي الرَّ َمن فقد الحالة اإلكـليـريـكيّ  - 398ق. 

ة من قِبَل ُمنِح فقدان الحالة اإلكليريكيّ  ال غير؛ أّما من سوليّ في صفوف اإلكليروس الكرسي الرّ 

 البطريرك، فبوسع البطريرك أيًضا أن يقبله من جديد في صفوف اإلكليروس. 
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 الباب الحادي عشر

 العلمانيّون

 

 هم الذاتيّ ـــــــــــــــن طابعالَّذيين يُـقصد في هذه المجموعة المؤمنون باسم علمانيّ  -399ق. 

م، وليسوا ُمقامين في ـــــــــــــة الكنيسة وهم في العالــــــــة، ويشاركون في رسالالعالَميّ  والخاصّ 

 ة.درجة مقدّسة وال منتمين إلى الحالة الرهبانيّ 

ع ــــــــــالعلمانيّون باإلضافة إلى الحقـوق والواجبات المشتركة بين جمي -400ق. 

س الحقوق والواجبات ـــــــلهم أيًضا نفرى ـــــــــــــــــها قوانين أختُحدّد الَّتيين، وـــــــالمؤمن

 ورة في قوانين هذا الباب.ـــــــــــــالمذك

ة ه، بإدارة الشؤون المادّيّ ملكـوت اللـّ  على العـلمانيـّين، بحكم دعوتهـم، أن يطلبـوا أّوالً  -401ق. 

-ةياسيّ ونوا في حياتهم الخاّصة والعائلية والسّ وتوجيهها حسب إرادته تعالى، ولذلك عليهم أن يك

ا للمسيح، ويعلنوه لآلخرين، ويناضلوا في سبيل شرائع عادلة في المجتمع، ة شهودً االجتماعيّ 

 ويساهموا بمثابة خميرة في تقديس العالم متألّقين باإليمان والرجاء والمحبّة. 
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يتمتّع بها جميع  الَّتية ون هذه الدنيا بالحّريّ ين أن يُعتـَرف لهـم في شؤيحـّق لـلعلمـانـيّ  -402ق. 

أن يُعنَوا بأن تكون أعمالهم ُمفعمة بالروح  ةالمواطنين؛ لكن عليهم لدى ممارستهم هذه الحّريّ 

، متفادين مع ذلك إبداء رأيهم في يُعلنها سلطان التعليم الكنسيّ  الَّتية وأن يتنبّهوا إلى العقائد اإلنجيليّ 

 ه عقيدة الكنيسةللجدل كأنّ  المسائل القابلة

مع سريان حقّهم وواجبهـم في الحفاظ على طقسهم في كّل  يحّق للعلمانيّين -1البند  -403ق. 

، وفقًا مكان أن يشاركوا مشاركة فعليّة في االحتفاالت الطقسيّة أليّة كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ 

 لمراسيم الكتب الطقسيّة. 

حتياجات الكنيسـة أو فائدتها الحقيقيّة، ولم يكن ثّمة خدّام أقداس، إذا دعت إلى ذلك ا  -2البند 

 يمكن تكليف العلمانيّين ببعض وظائف خدّام األقداس وفقًا للقانون.

الواجب تعلّمه منذ الصغر، من حّق العلمانيّين  باإلضافة إلى التعليم المسيحيّ  -1البند  -404ق. 

على معرفة  - ع كّل واحد منهمـــــــا لمواهبهم الذهنيّة ووضــــً ـــقــــوف–هم أن يحصلوا ـــــــتوواجب

، الرسميّ  يّ ــــــــــــــــــــــــــــــــيم الكنســـــــــان التعلـــــــأوحاها المسيح وينقلها سلط الَّتيالعقيدة 

ا، واذا إعالنها أيضً  ل ليتمّكنوا منــــــــــــــال ليستطيعوا أن يعيشوا بموجب هذه العقيدة فحسب، ب

  ر من الدفاع عنها.ــــــــــــــزم األمـــــــــل

تُلقى في الجامعات  الَّتيمن حقّهـم كذلك الحـصول على معرفة أكمل في العلـوم الديـنـيّة  -2البند 

 فيها.كاديميّة ة، بمتابعة الدروس وحيازة الشهادات األأو معاهد العلوم الدينيّ  اتالكنسيّة أو الكلّيّ 

مؤّهلون لقبول االنتداب  كما إنـّهـم مـع الـعـمـل بـاألحـكام المقّررة في ما يلزم من جدارة -3البند 

 ة.من السلطة الكنسيّة المختصة لتعليم العلوم الدينيّ 

 والروحيّ  والالهوتيّ  عـلـى الـعلمانيّين أن يعكفوا أيًضا على دراسة التراث الطقسيّ  -405ق. 

لكن بطريقة تعّزز المحبّة المتبادلة واالحترام ووحدة العمل بين العلمانيّين من مختلف ، والتنظيميّ 

، بحيث ال يُلِحق اختالف الطقوس الضرر بالخير العام في المجتمع الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

 يعيشون فيه، بل يؤدّي إلى ازدياده بال انقطاع. الَّذي

هذا  أنّ  14موا ذاكرين الواجب الوارد ذكره في القانون ينبغي لـلعلمانيّين أن يعل -406ق. 

ال يستطيع الناس فيها أن يسمعوا اإلنجيل ويعرفوا  الَّتيا في الظروف الواجب يصبح أكثر إلزامً 

 المسيح إالّ بواسطتهم.

ن يعيشون في الحالة الزوجيّة، عليهـم بحكم دعوتهم واجب خاّص في الَّذيون العـلمانـيّ  -407ق. 

 يساهموا بواسطة الزواج والعائلة في بناء شعب هللا.أن 

ن يتميّزون بما يجب من معرفة وخبرة ونزاهة، أهل ألن الَّذيالعلمانيّون  -1البند  -408ق. 

تستمع إليهم السلطات الكنسيّة كخبراء أو مستشارين، سواء كأفراد أو كأعضاء في مختلف المجالس 

 ة. ارشيّة والبطريركيّ واإليب أو اللقاءات، الرعويّة مثالً 
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باإلضافة إلى المهاّم الكنسيّة المتاحة للعلمانيّين بموجب الشرع العام، يمكن أن تتّخذهم  -2البند 

تتطلّب درجة مقدّسة أو يحظرها على  الَّتيأخرى، ما عدا تلك  السلطة الكنسيّة المختّصة لمهامّ 

 . م ذاتيّ ، الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكالعلمانيّين صراحةً 

ا للسلطة ا تام  ون خضوعً في ما يتعـلّق بممارسـة المهاّم الكنسـيّة، يخضع العلمانـيّ  -3البند 

 الكنسيّة. 

العـلمانيّون المـلحقة بهـم على وجـه دائــم أو مـؤقّت خدمة خاّصة في  -1البند  -409ق. 

كما يجب، وإنجاز هذه المهّمة بوعي الكنيسة، يجب عليهم أن يحرزوا التكوين المالئم للقيام بمهّمتهم 

 وغيرة ونشاط. 

لهـؤالء الحـّق في الحصـول على مكافـئـات عـادلـة تـناسـب وضـعـهـم وتمّكنهم، مع  -2البند 

في أن  ة؛ كما لهم الحقّ ا، من توفير احتياجاتهم الشخصيّة والعائليّ أيضً  العمل بأحكام القانون المدنيّ 

 .والتأمين الصّحيّ  الضمانات المالئمة والتأمين االجتماعيّ يُـَوفَّر لهم ولعائالتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الثاني عشر

 المتوّحدون وسائر الرهبان

 وأعضاء مؤّسسات الحياة المكّرسة األخرى

 

 الفصل األول

 المتوّحدون وسائر الرهبان 

 

 الماّدة األولى: قوانين عاّمة
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تعتمدها  الَّتية حياة مشـتركة ثابتة في إحدى المؤّسسات الحالة الـرهـبانيّة هـي طريق -410ق. 

د المسيح المعلّم ومثال القداسة، بدافع من الروح القدس، الكنيسة، يتبع فيها المؤمنون عن كثب السيّ 

سون أنفسهم بصفة جديدة وخاّصة بنذور علنيّة، أي الطاعة والعفّة والفقر، ويحافظون عليها  فيُـكـّرِ

ا للبلوغ ، زاهدين في العالم وناذرين أنفسهم كلّيّ رئيس شرعيّ ] رعاية  [داخليّة، تحت وفقًا لالئحة ال

 . إلى كمال المحبّة في خدمة ملكوت هللا، لبناء الكنيسة وخالص العالم، كآيات تـُنبئ بالمجد السماويّ 

 على الجميع تعزيز الحالة الرهبانيّة وتشجيعها. -411ق. 

 

 والبطريرك والكرسي الرسوليّ  اإليبارشيّ  : ارتباط الرهبان باألسقف1

كرئيسهم األعلى ويجب عليهم أن  يـخـضـع جـمـيع الرهبان للحبر الرومانيّ  -1البند  -412ق. 

  بموجب نذر الطاعة. حتَّىيطيعوه 

 على وجه أفضل، للحبر الرومانيّ  ا لخير المؤّسـسات واحتياجات العمل الرسوليّ توفيرً  -2البند 

على الكنيسة بأسرها وفي سبيل المنفعة العاّمة أن يُعفي مؤّسسات الحياة المكّرسة من  ليّتهوابحكم 

 ويُخضعها له وحده أو لسلطة كنسيّة أخرى. حكم األسقف اإليبارشيّ 

، اذا كانت ذات والنظام الرهبانيّ  إن المؤّسسات الرهبانيّة، بالنسبة إلى الحكم الداخليّ  -413ق. 

دون سواه، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك؛  مباشرة للكرسي الرسوليّ  ، تخضع بطريقةحّق حبريّ 

، فتخضع بطريقة مباشرة للبطريرك أو لألسقف أو إيبارشيّ  أّما إذا كانت ذات حّق بطريركيّ 

 .2البند  418، مع سريان القانون اإليبارشيّ 

، ة ذات الحّق اإليبارشيّ بالنـسبة إلى أديـرة المتوّحدين والجمعيّات الرهبانيّ  -1البند  -414ق. 

 . اختصاص األسقف اإليبارشيّ 

أن يعتمد دساتير أديرة المتوّحدين واللوائح الداخليّة للجمعيّات الرهبانيّة وما يطرأ عليها من ( 1)

 تعديالت وفقًا للشرع، مع عدم اإلخالل بما اعتمدته سلطة أعلى؛

داخليّة، إذا تجاوزت سلطان رؤساء الرهبان أن يمنح التفسيحات في هذه الدساتير أو اللوائح ال( 2)

 ، لكن في كّل حالة بمـفردها ولفعل واحد؛وُطلبت منه على وجه شرعيّ 

ر من ــــــــــــالتابعة، وكذلك كّل دي]األديرة  [ حتَّىرة المتوّحدين، ـــــــــــــــــــــــــأن يزور أدي( 3)

لواقعة في منطقته، كلّما قام فيها بالزيارة القانونيّة أو كلّما رة الجمعيّات الرهبانيّة اـــــــــــــــأدي

 ا خاّصة. حبّذت ذلك أسباب يرى أنها حق  

بة إلـى المنّظـمات ـــــــــــــاص البطريرك بـالنســـــــــــــــــــهـذه الحقوق من اختص -2البند 

داخل  م ديرها الرئيسيّ ــــــــــــــــــــــــالقائ، وّق البطريركيّ ـــــــــــــوالجمعيّات الرهبانيّة ذات الح

بة إلى ـــــــــها بالنســـــــــــــــــــيرئسها؛ وإالّ فهذه الحقوق نفس الَّتيحدود منطقة الكنيسة 

ن والجمعيّات ـــــــــــــــــيع المنّظمات الرهبانيّة، بما في ذلك أديرة المتوّحديــــــــــــــــــــــجم

من اختصاص الكرسي الرسولي دون  ّق إيبارشيّ ــــــــــــت ذات حــــــــــــــليس الَّتيرهبانيّة ال

 سواه.
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في إيبارشيّات أخرى، ال يمكن  إذا انـتـشـرت جـمـعـيّـة رهبـانـيّـة ذات حـّق إيبارشيّ  -3البند 

لإليبارشيّة  ف اإليبارشيّ تغيير أّي شيء في الئحتها الداخليّة على وجه صحيح، إالّ برضى األسق

اتهم األديرة ين القائمة في إيبارشيّ ، لكن بعد استشارة األساقفة اإليبارشيّ القائم فيها الدير الرئيسيّ 

 األخرى.

، في المحلّيّ  يّ ـــــــــــيس الكنســـــــــيـع الرهبان لسلطان الرئــيـخـضع جـم -1البند  -415ق. 

ة، وبالقيام بوعظ الشعب بكلمة ـــــــــــادة اإللهيّة العامّ ــــــــــــــال بالعبــــــــلّق باالحتفــــــــــما يتع

 هللا، وبتربية المؤمنين

 

وببهاء الحالة اإلكليريكيّة وباألنشطة  والطقسيّ  وبالتعليم المسيحيّ  ال سيّما األطفالالدينيّة واألدبيّة 

 المختلفة المتعلّقة بالرسالة.

وواجبه أن يزور جميع أديرة المتوّحدين وجميع أديرة  ّق األسـقـف اإليبارشيّ من ح -2البند 

في هذه الشؤون، كلّما قام بزيارتها  ]للنظر[المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّة الواقعة في منطقته، 

 القانونيّة أو كلّما حبّذت ذلك أسباب يرى أنّها هاّمة. 

بـوسعـه، مـا لـم يـكن بـرضـى الرؤساء المختّصين، أن  ليـس األسـقـف اإليـبـارشـيّ  -3البند 

ة، مع سريان الشرع العام والعمل يُسند إلى الرهبان أنشطة الرسالة أو مهاّم خاّصة باإليبارشيّ 

 بالنظام الرهباني للمؤّسسات وطابعها الخاّص وهدفها المميّز.

عاقبهم رئيسهم، رغم سابق إنذاره من ـن يقـترفون جريمة خارج الدير ولم يالَّذيالرهبان  -4البند 

وإن خرجوا من الدير على وجه  حتَّىخير أن يعاقبهم المحلّي، بوسع هذا األ قِبَل الرئيس الكنسيّ 

 ثم عادوا إليه.  شرعيّ 

ين تشجيع االجتماعات مع رؤساء الرهبان ين المحـلّيّ على البطاركة والرؤساء الكنسيّ  -416ق. 

ا، لتنسيق العمل بتبادل اآلراء في ما يخّص األنشطة الرسوليّة بدا ذلك مالئمً في مواعيد محدّدة وكلّما 

 يقوم بها الرهبان.  الَّتي

أو كنائسها  أو الحبريّ  إذا تسـّربت إلى أديـرة المؤسسـات ذات الـحّق البـطريـركيّ  -417ق. 

لها، فيجب على هذا  المحلّّي أهمل االحتياط بعض التجاوزات، والرئيس بعد تحذير الرئيس الكنسيّ 

تخضع لها هذه المؤّسسة بطريقة  الَّتيا إلى السلطة المحلّي أن يُحيل األمر فورً  الرئيس الكنسيّ 

 مباشرة. 

 : رؤساء المؤّسسات الرهبانيّة وأعضاؤها2

الرؤساء الكبار هم: رئيس اتحاد أديرة المتوّحدين ورئيس دير المتوّحدين  -1البند  -418ق. 

، ونّوابهم وغيرهم من رئيس العاّم لمنّظمة أو جمعيّة رهبانيّة والرئيس اإلقليميّ المستقّل، وال

ن الَّذي -إذا تغيّب المذكورون -اإلقليمـيّين، وكـذلك  ]الرؤساء[المتمتّعين بسلـطان عـلى غـِرار 

 .ا في وظيفتهم على وجه شرعيّ يخـلفونهم مؤقّتً 
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وال  المحلّيّ  الرهبان ال يندرج الرئيس الكنسيّ تحـت اسم رئيس المتوّحدين وسائر  -2البند 

 المحلّيّ  تُسند إلى البطريرك أو الرئيس الكنسيّ  الَّتيين ـــــــــــــان القوانـــــــالبطريرك، مع سري

 ا عليهم.سلطانً 

على رئيس اتحاد أديرة المتوّحدين ورئيس دير المتوّحدين المستقّل غير  -1البند  -419ق. 

ا عن ة، أن يُرسلوا ولو كل خمس سنوات، تقريرً رئيس العام للمنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّ المتّحد وال

 الَّتييخضعون لها بطريقة مباشرة، حسب الصيغة  الَّتييرئسونها، للسلطة  الَّتيحالة المؤّسسات 

 تُقّرها السلطة نفسها.

أن يرسلوا نسخة من  ريركيّ أو البط وعلى رؤسـاء المؤّسسات ذات الحّق اإليبارشيّ  -2البند 

 أيضا. تقريرهم إلى الكرسي الرسوليّ 

ن يعيّنهم دستور دير المتوّحدين أو الالئحة الداخليّة الَّذيعلى الرؤساء الكبار  -1البند  -420ق. 

زوروا ــــــــــة، أن ييّ ـــــــــارة القانونـــــــــــــــــبمهّمة الزي ]للقيام[للمنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة 

ا أو بواسطة آخرين رة الخاضعة لهم، شخصي  ــــــــــدّدة فيها، جميع األديــــــــــــفي المواعيد المح

 .إذا أُعيقوا على وجه شرعيّ 

فعليهم أن  على الرهبان أن يتعاملوا مع الزائر بثقة، وإذا اسـتجوبهم على وجه شرعيّ  -2البند 

وال يجوز ألحد أن يحول بأّي شكل دون أداء الرهبان هذا الواجب، أو أن يُجيبوا بمحبّة وفقًا للحقيقة؛ 

 يعوق بطريقة أخرى هدف الزيارة.

ـة، إذا لم يزرها رئيسها أن يزور جميع األديرة الـرهبانيّ  المحلّيّ  على الرئيس الكنسيّ  -3البند 

رغم تحذير الكبير المختّص بزيارتها بحكم الشرع في غضون خمس سنوات، وأهمل زيارتها 

 .المحلّيّ  الرئيس الكنسيّ 

على الرؤسـاء واجـب جسـيـم في السـعـي إلى أن يجعل الرهبان المعهودون إليهم  -421ق. 

سيرتَهم مطابقة لدستور ديرهم أو الئحتهم الداخليّة؛ وعلى الرؤساء أن يساعدوا رهبانهم بالقدوة 

لبّوا احتياجاتهم الشخصيّة كما يجب، ويحرصوا واإلرشاد للبلوغ بهم إلى غاية الحالة الرهبانيّة، وي

 على االعتناء بالمرضى ويزوروهم، ويؤنّبوا المشاغبين ويعّزوا الضعفاء ويصبروا مع الجميع. 

على الرؤسـاء أن يكون لهم مجلس دائم مشّكل وفقًا لدستور الدير أو الالئحة  -1البند  -422ق. 

يحدّدها  الَّتي؛ وعليهم طلب رضاه أو مشورته في الحاالت الداخليّة، يستعينون به في أداء مهّمتهم

 .934الشرع وفقًا للقانون 

يُقيم  الَّتييجب أن تُقّرر في الشـرع الخـاّص ضـرورة هذا المجلس أو عدمها في األديرة  -2البند 

 فيها أقّل من ستّة أعضاء. 

ة ـــهم والمنـّظمة والجـمعيّة الرهبانيّ ـاد أديـرتــــــــــــــر المتوّحدين واتحـــــــدي -423ق. 

، هي يّ ــــــــه شرعـــــــــــــــــــــــــة على وجــــــــالمقام هاــــــــــــــــها وأديرتــــــــــــوأقاليم

ها ــــــــــــــــــتها الكتساب األموال وتملّكها وإدارتأشخاص اعتباريّة بحكم القانون؛ أّما صالحيّ 

 ر أو الالئحة الداخليّة أن ينفياها أو يقلّصاها.ـــها، فلدستور الديــــــــــــوتمليك
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 ة قـواعـد الستخدام األمواليجب أن تَحدّد في دستور الدير أو الالئحة الداخليّ  -424ق. 

 الفقر والتعبير عنه وحمايته. ]روح[وإدارتها، لتعزيز 

، ما لم يستدرك الشرع 1054 -1007القوانين أموال المؤّسـسات الرهبانـيّة تحكمها  -425ق. 

 أو يتّضح من طبيعة األمر غير ذلك. العامّ 

على الرهـبـان، جمـاعـاتٍّ وأفـرادًا، رؤسـاء ومرؤوسـين، ال أن يحفظوا بأمانة وعلى  -426ق. 

الئحة أدّوها فحسب، بل أن يجعلوا أيًضا حياتهم مطابقة لدستور الدير أو ال الَّتيوجه الكمال النذور 

الداخليّة، مع الحفاظ على روح مؤّسسهم ومقاصده بأمانة، ساعين بذلك نحو كمال سيرتهم 

 . ]الرهبانيّة[

يفرضها الشرع العاّم على  الَّتيالرهبان، جـماعـاتٍّ وأفرادًا، ُملَزمون بالواجبات  -427ق. 

 اإلكليروس، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة األمر غير ذلك.

إلى  دائـمة ينتمي كإكليريكيّ ــــــــــذور الـــــــــــــــب ذو النــــــــــــالـراهـ -428ق. 

 ا، أّما في حالة اإلكليريكيّ ا إنجيلي  ــــــــــــــــــــً دى المؤّسسات الرهبانيّة برسامته شّماســـــــــإح

 إلى إيبارشيّة ما، فبأدائه النذر الدائم. المنتمي أصالً 

 المحلّيّ  يُـرسـلها الـرهبـان إلـى رؤسـائـهـم وإلى الرئيس الكنسيّ  الَّتيالرسائـل  -429ق. 

ونها منهم، ال  الَّتي، وكذلك الرسائل والكرسي الرسوليّ  والبطريرك ومندوب الحبر الرومانيّ  يتلقَـّ

 تخضع أليّة رقابة.

بحتة لرتب أو وظائف، ما لم  فخريّةً  اح الرهبان ألقابً ــــــوز أن يُـمنـــــــــــــــال يج -430ق. 

يسمح بذلك دستور الدير أو الالئحة الداخليّة، بالنسبة إلى ألقاب وظائف رؤساء كبار سبق ومارسها 

 الرهبان.

ب، منـذ نـذره األّول، بدون رضى صادر ـــــــــــــع الراهــــــــــــــــــال يس -1البند  -431ق. 

ارج ـــــــــــــــــــفة ما خــــــــــــــــة أو وظيــــــــــن يـَُرقّى إلى رتبكتابةً من رئيسه الكبير، أ

اقفة ــــــــــــــــاب من قِبَل سينودس أســـــــــــتُقلّد باالنتخ الَّتي ]الرتب والوظائف[مؤّسسته، ما عدا 

ب ــــــــــــاء المهّمة يجـــــــــ؛ وعند انقض2البند  89ة البطريركيّة ومع سريان القانون ــــــالكنيس

 ر المتوّحدين أو المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة.ــــــــــــــود إلى ديــــــــــــأن يع

 ا:ا أو إكسرخوسً ا أو أسقفً يصبح بطريركً  الَّذيالراهب  -2البند 

ر الواجبات المتعلّقة بالنذر ــــــائـــــّل ملتزما بســـــــــــــــــــا بالنذور ويظيبقى مرتبطً ( 1)

ّق له في أن ـــــــــــــــا ال تتّفق ورتبتَه؛ وال حــــــــــــــــــــيرى بحكمته أنّه الَّتي، ما عدا الرهبانيّ 

يَنتخب أو يُنتَخب في ديره أو منّظمته أو جمعيّته الرهبانيّة؛ ويُعصم من سلطان رؤسائه، ويظّل 

 وحده؛ حبر الرومانيّ ا بحكم نذر الطاعة للخاضعً 

أّما عند انقضاء مهّمته، فإن عاد إلى ديره أو منّظمته أو جمعيّته الرهبانيّة، يمكن أن يكون له ( 2)

الحّق في أن يَنتخب أو يُنتَخب، إذا سمح دستور الدير أو الالئحة الداخليّة بذلك، ومع سريان 

 في سائر األحوال. 211و 62القانونين 



120 

 

 ا:ا أو إكسرخوسً ا أو أسقفً يصبح بطريركً  ذيالَّ الراهب  -3البند 

وال، فله ــــــــــــاب ملكيّة األمــــــــــــــــالصالحيّة الكتس يّ ـــــــذر الرهبانـــــــــإذا فقد بالن( 1)

وال؛ أّما الملكيّة فيكتسبها ـــــــــــحّق االستخدام واالنتفاع واإلدارة في ما يرد عليه من أم

 يّ ـــــــــــــــة البطريركيّة واألسقف اإليبارشــــــــــــــرك للكنيســـــــــــــــــــالبطري

 يّة واإلكسرخوس لإلكسرخيّة؛ أّما غيرهم فلدير المتوّحدين أو للمنّظمة الرهبانيّة؛ــــــــــلإليبارش

 الَّتيتفاع واإلدارة لألموال ملكيّة األموال، فيستعيد االستخدام واالن وإن لم يفقد بالنذر الرهبانيّ ( 2) 

 ترد عليه فيما بعد فيكتسبها كلّها له؛ الَّتيكان يملكها؛ أّما األموال 

ا لشخصه، يجب أن يتصّرف بها ترد عليه ال نظرً  الَّتين، بالنسبة إلى األموال الَّتيفي كلتا الح( 3)

 حسب إرادة واهبيها. 

كنيسة متمتّعة  ر أو إقليم المؤّسسة الرهبانيّة، أليّ ــــــــــــــدير المتوّحدين التابع، ودي -432ق. 

ى الكرسي ــــــــينتمي برض الَّذية الالتينيّة ـــــــــــــــك الكنيســـــــــــــــــبما في ذل بحكم ذاتيّ 

ع رع هذه الكنيسة، مــــــــــــــــــــ، يجب أن يعمل بشإلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ  الرسوليّ 

لهذه  دم اإلخالل بأحكام دستور الدير أو الالئحة الداخليّة في ما يتعلّق بالحكم الداخليّ ــــــــــــــــــع

 .منحها الكرسي الرسوليّ  الَّتيالمؤّسسة، واالمتيازات 

 المادة الثانيّة: أديرة المتوّحدين

يسعى فيه األعضاء إلى  الَّذي يُطـلق لـفظ دير المتوّحدين على الدير الرهبانيّ  -1البند  -433ق. 

 عن طريق حفظ قواعد حياة المتوّحدين وتقاليدها.  الكمال اإلنجيليّ 

ديـر المتـوّحديـن المستـقّل هو غير التابع لديـر متوّحدين آخر ويحكمه دستوره الخاّص  -2البند 

 اعتمدته السلطة المختّصة. الَّذي

أو تّم االعتراف بصفته  إذا أنشأه الكرسي الرسوليّ  يكون دير المتوّحدين ذا حّق حبريّ  -434ق. 

إذا  ؛ وذا حّق إيبارشيّ "غـُرس فيه الصليب البطريركي"إذا  هذه بقرار منه؛ وذا حّق بطريركيّ 

 .أنشأه األسقف ولم يحصل على قرار االعتراف به من قِبَل الكرسي الرسوليّ 

 : إنشاء أديرة المتوّحدين وإلغاؤها1

ن ـــــــــر متوّحديــــــــــــأن يُنـشـئ دي لألسـقـف اإليبارشـيّ  -1البند  -435ق. 

، ضمن حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة بعد استشارة البطريرك، وفي سائر الً ــــــــــــــمستق

 .الحاالت بعد استشارة الكرسي الرسولي  

 .يُحفظ للبطريرك إنشاء دير ُغرس فيه الصليب البطريركيّ  -2البند 

بـوسع كّل ديـر متـوّحديـن مستـقّل أن تكون له أديرة تابعة، بعضها فرعيّة  -1البند  -436. ق

يُمكنها أن تهدف إلى وضع دير المتوّحدين المستقـّل، إّما في فـعل إنشائها نـفسه أو بقرار  الَّتيوهي 

 صادر وفقًا لدستور الدير أّما األخرى فهي ُمـلَحقة.

 الَّتيء ديـر متـوّحديـن تابع، ال بدّ من رضى صادر كتابةً من السلطة لصّحة إنـشـا -2البند 

 يُنشأ فيه الدير التابع. الَّذيللمكان  األسقف اإليبارشيّ  ]رضى[يخضع لها دير المتوّحدين المستقّل، و
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إّن الترخيص بإقامة دير متوّحدين، ولو تابع، يتضّمن الحّق في أن تكون له  -1البند  -437ق.

وفي إقامة الخدمات المقدّسة وكذلك ممارسة األعمال التقَويّة الخاّصة بدير المتوّحدين وفقًا  كنيسة

 .لدستور الدير، مع عدم اإلخالل بالبنود الملحقة على وجه شرعيّ 

لتشييد أو فتح مدرسة أو دار ضيافة أو مبنى مماثل، منفصل عن دير المتوّحدين، ال بدّ  -2البند 

 .من الرضى الصادر كتابةً من األسقف اإليبارشيّ ألّي دير متوّحدين 

لتحويل دير المتوّحدين الستـخداّمات أخرى، ال بدّ من إقامـة نفس االجراءات  -3البند   

ال  والنظام الرهبانيّ  الرسميّة الالزمة إلنشائه، ما لم يتعلّق األمر بتحويل مقتصر على الحكم الداخليّ 

 غير.

يرئسها أن يلغي دير متوّحدين  الَّتيرك في حدود منطقة الكنيسة للبطري -1البند  - 438ق. 

لسبب هاّم وبرضى  "، أو "غـُِرس فيه الصليب البطريركيّ ا ذا حّق إيبارشيّ أو فرعي   مستقال  

على طلب األسقف اإليبارشي أو بعد استشارته، إذا كان دير المتوّحدين ذا  السينودس الدائم، وبناءً 

ا، مع حاد األديرة، إذا كان الدير متّحدً د استشارة رئيس دير المتوّحدين ورئيس اتّ ، وبعحّق إيبارشيّ 

 بمفعول موقف. الرومانيّ  االحتفاظ بحّق التظلّم إلى الحبر

وحده أن  أّما سائر أديرة المتـوّحديـن المستـقـلّة أو الـفرعـيّة فبـوسـع الكرسـي الرسوليّ  -2البند 

 يلغيها.

ـوّحدين الملحـق يمكن إلغاؤه بقرار صادر من رئيس دير المتوّحدين التابع له، دير المت -3البند

 .وفقًا لدستور الدير وبرضى األسقف اإليبارشيّ 

 

أموال دير المتوّحدين المستقّل الملغي تـُحّول إلى اتّحاد األديرة، إذا كان الدير متّحدا؛  -4البند 

"  فإلى الكنيسة البطريركيّة؛ رس فيه الصليب البطريركيّ وإالّ فإلى اإليبارشيّة، أو إذا كان قد "غـُ 

لغى، فتـُحّول إلى دير المتوّحدين المستقّل؛ وبالنسبة إلى أموال أما أموال دير المتوّحدين التابع والمُ 

وحده القرار في شأنها، مع عدم  فيُحفظ للكرسي الرسوليّ  لغى ذي الحّق الحبريّ دير المتوّحدين المُ 

 ادة المحسنين في سائر األحوال.اإلخالل بإر

في نفس اإليبارشيّة وتابعة  ]واقعة[بوسع عدّة أديرة متوّحدين مستقلّة  -1البند  -439ق. 

 الَّذينفسه،  ا برضى صادر كتابةً من األسقف اإليبارشيّ ، أن تقيم فيما بينها اتّحادً لألسقف اإليبارشيّ 

  حاد.يعود إليه أيًضا اعتماد الئحة االتّ 

ن ـــــــرة متوّحديـــــــــــــــــدّة أديـــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــحيمكن إنشاء اتّ  -2ند الب

، في يّ ـــــــــــــــيب البطريركـــــــــــــات مختلفة، أو أديرة مغروس فيها الصلمستقلّة، في إيبارشيّ 

ين المعنيّين، ستشارة األساقفة اإليبارشيّ دود منطقة الكنيسة البطريركيّة، بعد اـــــــــــح

  ا اعتماد الئحة االتّحاد.ــــً ه أيضـــــفظ لـــــيـُح الَّذيى البطريرك، ـــــــــــــــــوبرض

 . وفي سائر األحوال، إلقامة اتّحاد ال بدّ من مراجعة الكرسـي الرسوليّ  -3البند 

ّل غير متّحد إلى اتّحاد، وفصل دير متّحد عن حّق ضّم دير متوّحدين مسـتق -1البند  -440ق. 

 .439حاد، يُـحفظ للسلطة الوارد ذكرها في القانون االتّ 
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ضمـن حـدود منـطقـة الكنيـسة البطريركيّة، فال يمكن أن يُلغيه إالّ  ]القائم[أّما االتّحـاد  -2البند 

األساقفة اإليبارشيّين البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، وبعد استشارة 

؛ ويُحفظ المعنيّين ورئيس االتّحاد، مع عدم اإلخالل بحّق التظلّم بمفعول ُموقف إلى الحبر الرومانيّ 

 .الغاء سائر االتّحادات للكرسي الرسوليّ 

فـظ لـلسلطة اد الَملغي يُـحــــــــــــــــــوال االتّحـــــــــــــــــر أمـــــــــحّق الـقرار في أم -3البند 

ال فالبطريرك ــــــــــــــــــــــألغت االتّحاد، مع عدم اإلخالل بإرادة المحسنين؛ وفي هذه الح الَّتي

 بحاجة إلى رضى السينودس الدائم.

 

 : رؤساء أديرة المتوّحدين ومجامعها ومديرو أموالها2

يحدّده الشرع العام  الَّذي في أديرة المتوّحدين للرؤساء والمجامع السـلطان -1البند  -441ق. 

 ودستور الدير.

يمنحهم إيّاه  الَّذيللرؤساء في أديرة المتوّحديـن المستقـلّة سلطان الحكم بالمقدار  -2البند 

 .979يخضعون لها، مع سريان القانون  الَّتيصراحة الشرع أو السلطة 

لطان رئيس اتّحاد أديرة باإلضافة إلى ما يحدّده الشرع العام، يجب أن يـُحدَّد س -3البند 

 المتوّحدين في الالئحة الداخليّة هذا االتّحاد. 

لتقلّد  هالً أقد يطلب المزيد ليكون أحد  الَّذيمع سريان دستور دير المتوّحدين المستقّل  -442ق. 

الدائم وقد مضى على نذره  دّى النذر الرهبانيّ أوظيفة رئيس دير متوّحدين مستقّل، يلزم أن يكون قد 

  أقّل من عشر سنوات وأتّم السنة األربعين من عمره.ال

يُـنتخب رئيس ديـر المتوّحديـن المستـقـّل في مجمع يَنعقد وفقًا لدستور الدير  -1البند  -443ق. 

في أن يترأس مجمع  وعدم اإلخالل بحّق األسقف اإليبارشيّ  960 - 947ومع العمل بالقوانين 

 االنتخاب بنفسه أو بغيره.

أّما النـتخاب رئـيـس ديـر متـوّحديـن مستـقـّل متّحد، فيرئـس مجمع االنتخاب رئيس  -2البند 

 ذلك االتّحاد بنفسه أو بغيره.

وظيفة رئيس دير متوّحدين مستقّل تـُقلَّد لمدّة غير محدّدة، ما لم يقتض  -1البند  - 444ق. 

 دستور الدير غير ذلك.

التابعة لمدّة يحدّدها في دستور الدير نفسه رئيس دير  يُقام رؤساء أديرة المتوّحدين -2البند 

ا، وباستشارة هذا المجلس إذا كان الدير المتوّحدين المستقّل برضى مجلسه إذا كان الدير فرعي  

 ا، ما لم يقّرر دستور الدير غير ذلك.ملحقً 

دوا أكفاء للقيام بمهّمتهم ن أتّموا الخامسـة والسـبعين من العمر أو لم يعوالَّذيأّما الرؤساء  -3البند 

يعود له  الَّذيلعلّة صّحيّة أو ألّي سبب هاّم آخر، فعليهم أن يتقدّموا بالتخلّي عن وظيفتهم للمجمع 

 قبوله.
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أنّهم  على أعضاء مجمع االنتخاب أن يعملوا على انتخاب من يعرفون في الربّ  -445ق. 

أّي تجاوز، ال سيّما تلّمس األصوات لهم أو ا عن مستحقّون وجديرون للقيام بوظيفة الرئيس، بعيدً 

 لغيرهم.

 على الرئيس أن يقيم في ديره وال يغادره إالّ وفقًا لدستور الدير. - 446ق. 

إلدارة األموال، ال بدّ في دير المتوّحدين من مدير مالي، يمارس وظيفته  - 1البند  -447ق. 

 تحت إشراف الرئيس.

في الدير  وظيـفة مديـر ماليّ  واحدٍّ  لمتوّحدين المسـتـقّل في آنٍّ رئيـس دير ا ال يتولَّ  - 2البند 

في دير تابع، وإن كان فصلها عن وظيفة الرئيس أفضل، إالّ إنّه يمكن  نفسه؛ أّما وظيفة مدير ماليّ 

 ضّمها إليها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

ى مجلسه، ما لم يقتض دستور يعيّنه رئيس دير المتوّحدين المستقّل برض المدير الماليّ  - 3البند 

 الدير غير ذلك.

 : القبول في دير المتوّحدين المستقّل واالبتداء3

ا ا بنيّة حسنة وجديرً لقبول أحد في دير المتوّحدين المستقّل، يجب أن يكون مدفـوعً  -448ق. 

 باعتناق حياة المتوّحدين وال يمنعه أّي مانع قّرره الشرع. 

أن يّقيـم في ديـر المتوّحدين مدّة محدّدة في  -أن يُقبـل لالبتداء  قبل -على المرّشح  -449ق. 

 دستور الدير، تحت رعاية خاّصة من قِبَل راهب ذي اعتبار.

قد تطلب المزيـد، ال يـُقبل على وجه صحيح  الَّتيمع سَريان أحكام دسـتور الدير  -450ق. 

 لالبتداء:

 غير الكاثوليك؛( 1)

 ؛1البند  1426ة، ما عدا المذكورة في القانون م عقوبة قانونيّ ن أوقِعت عليهالَّذي( 2)

 ؛ـهموا بها على وجه شرعيّ المهدّدون بعقوبة جسيمة لجريمة اتُّ ( 3)

ن لم يُتّموا بعد الثامنة عشرة من العمر، ما لم يتعلّق األمر بدير متوّحدين يؤدّى فيه نذر الَّذي( 4)

 ة من العمر؛ت؛ وفي هذه الحال تكفي السابعة عشرمؤقّ 

ن يقبلهم الرئيس مدفوعا الَّذين يدخلون دير المتوّحدين بإكراه أو خوف شديد أو خدعة، أو الَّذي( 5) 

 بالطريقة نفسها؛

 ا؛المتزّوجون ما دام الزواج قائمً ( 6)

رباط مقدّس آخر، في مؤّسسة حياة مكّرسة، ما لم يتعلّق األمر  و بأيّ أ المقيّدون بنذر رهبانيّ ( 7)

 تقال مشروع.بان

 ال يجـوز ألحد أن يـُقبل لالبتداء في دير متوّحديـن خاّص بكنيسة أخرى متمتّعة بحكمٍّ  -451ق. 

، ما لم يتعلّق األمر بمرّشح مهيّـأ لدير متوّحدين تابع ، بدون ترخيص من الكرسي الرسوليّ ذاتّيٍّ 

 . 432ومن كنيسته، ورد ذكره في القانون 
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ة ما، لالبتداء على وجه جائز إالّ بول اإلكليريكيّين المنتمين إليبارشيّ ال يمكن ق -1البند - 452ق. 

؛ وال قبولهم على وجه جائز إذا اعترض األسقف يّ ـــــــــــــــبعد استشارة أسقفهم اإليبارش

ا للنفوس، يستحيل تفاديه بطريقة أخرى، أو ا جسيمً ررً ــــــــــلكون مغادرتهم تسبّب ض اإليبارشيّ 

ات المقدّسة في دير المتوّحدين، يمنعهم مانع محدّد ــــــــــــئين للدرجق األمر بأشخاّص مهيّ إذا تعلّ 

 في الشرع.

ن ال بدّ من عملهم إلعالة الَّذيوكذلك ال يجوز أن يُقبل في دير المتوّحديـن الوالدون  -2البند 

ن يعانون من الَّذيو الجدّ أو الجدّة أ أبنائهم وتربيتهم، وال األبناء الواجب عليهم مساعدة األب أو األمّ 

 ظروف قاسية، ما لم يكن دير المتوّحدين قد دبّر األمر بطريقة أخرى.

 القبول لالبتداء، يعود إلى رئيس دير المتوّحدين المستقّل بعد استشارة مجلسه. -1البند  -453ق. 

من جدارة المرّشح  -احـة باسـتخدام الوسـائـل المتـ -على الرئيـس نفسه أن يتـيقّـن  -2البند 

 ة.ته في اختيار الحالة الرهبانيّ وكامل حّريّ 

يجب أن يقدّمها المرّشحون، وكذلك في ما يخّص الشهادات  الَّتيفي ما يخّص الوثائق  -3البند 

ن سلوكهم وجدارتهم، يـُعمل بأحكام ــــــــا عن حســـــــــب إعدادهـــــــــيج الَّتيفة ـــــــالمختل

 ور الدير.دست

د ــــــــــر القواعـــــــــب أن تـَُحدّد في دسـتـور الديــــــــــإذا ما ُطلبت بائـنـة، يج -454ق. 

الخاّصة بها، من حيث واجب المرّشحين في تقديمها وإدارتها تحت إشراف خاّص من قِبَل الرئيس 

دون فوائدها ـــــــلة، بـــــــــــــا كامــــــــــــــب ردّهــــــــــــ، وكذلك من حيث واجالمحلّيّ  الكنسيّ 

 كان. سببٍّ  الحاصلة، إلى من يغادر دير المتوّحدين أليّ 

رى ـــــــقة أخـــــــأّي طريـــــــــأو ب يّ ــــــوب الرهبانـــــداء الثـــــــيبدأ االبتداء بارت -455ق. 

 محدّدة في دستور الدير.

توّحدين مستقّل أن يكون له مبتدئوه، يُنّشأون على حياة المتوّحدين بوسع دير م -1البند  -456ق. 

 في نفس الدير تحت قيادة راهب جدير.

ليتـّم االبـتـداء على وجـه صحيـح يـجب أن يُنـَجز في ديـر المتـوّحديـن المستقّل نفسه أو  -2البند 

 بعد استشارة مجلسه.آخر من نفس االتّحاد، بقرار من الرئيس   في دير متـوّحدين مستقلّ 

أّما إذا تعذّر على دير متوّحدين مستقّل، متّحدا كان أو غير متّحد، أن ينفّذ األحكام  -3البند 

الخاّصة بتنشئة المبتدئين، فيجب على الرئيس أن يُرسل المبتدئين إلى دير متوّحدين آخر، يُعمل فيه 

 بهذه األحكام بورع.

داء على وجه صحيح يجب أن يُنجز في مدّة ثالث سنوات ـــــــــليتّم االبت -1البند  -457ق. 

ت يسبق النذر الدائم، فتكفي ذر المؤقّ ــــــــــــث النــــــــــكاملة ومتّصلة؛ أّما في أديرة المتوّحدين حي

 سنة ابتداء واحدة.

عن ثالثة أشـهر متّصلة أو ّل ــــــيق الَّذيداء التـغيّب ـــــــــــال من صّحة االبـتـــــــال ينـ -2البند 

ب تعويض الوقت ـــــــــه يجـــــــــــــداء، على إنــــــــــمـتقّطعة، في كّل سنة من سنوات االبت

 الضائع إذا تجاوز خمسة عشر يوما.
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 .2البند  461ال يمتدّ االبتـداء إلى أكثر من ثالث سنوات، مع سريان القانون  -3البند 

راهب يتحلّى بالحكمة  -وفقًا لدستور الدير  -م لتنـشئة المبتدئين، يَُولّى كمعلّ  -1البند  -458ق. 

 والمحبّة والتقوى والعلم والتقيّد بحياة المتوّحدين، وقد مضى على نذره ال أقّل من عشر سنوات.

يجب أن تـُحدّد في دستور الدير حقـوق وواجبات هذا المعلّم، ال سيّما في ما يتعلّق  -2البند 

 ا.ة تنشئة المبتدئين والعالقات مع المجمع ورئيس دير المتوّحدين أيضً بطريق

ب العمل بال كلَل على تـكوين المبتدئين تحت ــــــداء يجـــــناء االبتـــــفي أث -1البند  -459ق. 

الة الدائمة، ة والصالت التقَويّ ـــــــر والتأمّ ـــــــــــــة دستور الديــــــــــــــــقيادة المعلّم، بدراس

ال الرذائل وكبح ـــــــات مناسبة الستئصـــــــــــــــوتلقينهم كّل ما يخّص النذور والفضائل، بممارس

 شهوات النفس واكتساب الفضائل.

في أثناء االبتداء ال تـُسند إلى المبتدئين أنـشـطة خارج دير المتوّحدين وال ينصرفوا  -2البند 

 داب أو العلوم أو الفنون.بكامل جهدهم إلى دراسة اآل

ليس بوسع المبتدئ أن يتنازل عن أمواله على وجه صحيح كيفما كان أو يرهنها، مع  -460ق. 

 .1البند  467سريان القانون 

ة في أن يتـرك دير المتـوّحديـن المستقّل كما للرئيس أو للمبتدئ مطلق الحّريّ  -1البند  -461ق. 

 ا لدستور الدير.وفقً  المجمع أن يفصله لسبب صوابيّ 

ا يُـقبل لـلنذر رً ـــــــــــتدئ جديــــــد المبــــــــــــــعند انقضاء االبتداء، إذا ُوج -2البند 

ه فيُمكن مدّ زمن االبتداء وفقًا لدستور ـــــــــــ، وإالّ فيُفصل؛ أّما إذا استمّر الشّك في جدارتالرهبانيّ 

 الدير، لكن ال ألكثر من سنة.

 

 النذر لدى المتوّحدين كريس أيّ : الت4

يشمل النذور  الَّذيبالنذر الدائم  دين على وجه نهائيّ تُعتنَق حالة المتوحّ  -1البند  -462ق. 

 الدائمة الثالثة: الطاعة والعفّة والفقر.

 ة.في أداء النذر يُعَمل بأحكام دستور الدير والكتب الطقسيّ  -2البند 

متوحدين المختـلفة، يجب التـقيّد بدستور دير المتوّحدين، في ما يخّص درجات نـذر ال-463ق. 

 للنذر، وفقًا للشرع العاّم. مع عدم اإلخالل باألثَر القانونيّ 

 الدائم يلزم: لصّحة النذر الرهبانيّ  - 464ق. 

 أن يتّم االبتداء على وجه صحيح؛( 1)

قّل، برضى مجلسه، ويتلقّى أداء رئيس دير المتوّحدين المست أن يقبل المبتدَئ للنذر الرهبانيّ ( 2)

 النذر الرئيس ذاته بنفسه أو بغيره؛

 ا وال يؤدَّى أو يُـقبل بإكراه أو خوف شديد أو خدعة؛صريحً  أن يكون النذر الرهبانيّ ( 3)

 . يقتضيها دستور الدير لصّحة النذر الرهبانيّ  الَّتيأن تتّم سائر األمور ( 4)
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المؤقّت، ينطبق أيًضا على   في ما يخّص النذر الرهبانيّ كّل ما يقّره الشرع العامّ  - 465ق. 

 يسبق فيها هذا النذر، وفقًا لدستور الدير، النذر الدائم. الَّتيأديرة المتوّحدين 

ى المتوّحدين يجعل األفعال المضادّة لـلنذور غير صحيحة، إذا كانت من دَ النذر الدائم لَ  -466ق. 

 يمكن إبطالها. الَّتياألفعال 

م لدى المتوّحديـن، في ـــــــح لـلنذر الدائــــــــــــب على المرشّ ـــــــــيـج -1البند  -467ق. 

في حوزته في حينه،  الَّتيّل األموال ـــــا السابقة للنذر، أن يتخلّى عن كـــــــــــً غضون الستّين يوم

يتّم قبل هذه المدّة  الَّذيتخلّي ك أداء النذر ]بالفعل[؛ والـــــــلصالح من يريد، بشرط أن يعقب ذل

 باطل بحكم الشرع.

ا كّل ما يلزم، ليُحرز التخلّي مفعوله أمام القانون يُعَمل فورً  بعد أداء النذر الرهبانيّ  -2البند 

 ا.أيضً  المدنيّ 

كّل ما يـرد على الراهب من أموال، بأيّة صفة كانت، بعد النذر الدائم،  -1البند  -468ق. 

 المتوّحدين.يكتسبها دير 

تـقـيّد بـهـا الراهب بعد  الَّتيدير المتوّحديـن هو المسؤول عن الديـون وااللـتـزامات  -2البند 

النذر الدائم بترخيص من رئيسه؛ أّما إذا تقيّد بديون من غير ترخيص من رئيسه فالراهب نفسه 

 مسؤول عنها.

 ربح كان من هذا العقد.ومع ذلك يمكن دائما رفع دعوى ضدّ من حقّق أّي  -3البند 

 

بـأداء النذر الدائم يفقد الراهب بحكم القانون كّل وظائفه، إن ُوجدت، و]ينعتق[ من  -469ق. 

 إيبارشيته وينضّم بكامل الحقوق إلى دير المتوّحدين.

تـُحفظ في أرشيف دير المتوّحدين وثيقة أداء النذر الدائم بعد أن يوقّعها الراهب نفسه،  -470ق. 

ا إلى الراعي قَبـِل نذره ولو بالتفويض؛ وعلى رئيس دير المتوّحدين المستقّل أن يبلّغ األمر فورً وَمن 

 المسّجلة لديه معموديّة الراهب.

 

 : تنشئة الرهبان المتوّحدين والنظام الرهبانيّ 5

تـُحـدّد في دستور الدير طريقة تنشئة الرهبان بحيث يحّرضون على الدوام  -1البند  -471ق. 

ة بدراسة العقائد المقدّسة، وإحراز الثقافة لى بلوغ ملء حياة القداسة، وتُنـّمى مواهبهم الذهنيّ ع

يضطلع بها دير  الَّتياإلنسانيّة وفقًا الحتياجات العصر، فيزدادوا أهليّة لممارسة الِمَهن واألنشطة 

 .المتوّحدين على وجه شرعيّ 

ئة الرهبان المتوّحديـن المهيـّئين للدرجات المقدّسة، باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تتّم تنش -2البند 

، وذلك في دير المتوّحدين نفسه 330ين، كما جاء في القانون وفقًا للنظام المتّبع في تنشئة اإلكليريكيّ 
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، أو تحت قيادة مشرف ذي اعتبار في 1البند  430ا للقانون ا وفقً إذا كان فيه مقّر للدراسات منّظمً 

 ة.أو معهد دراسات عليا اعتمدته السلطة الكنسيّ  إكليريكيّة أخرى

ا وفقً  -بوسع رئيس دير المتوّحدين المستقّل أن يمنح رهبانه ذوي النذور الدائمة  -472ق. 

 المحلّيّ  كتاب ترخيص بالرسامة المقدّسة؛ هذا الكتاب يُرَسل إلى األسقف اإليبارشيّ  -لدستور الدير

عيّنه البطريرك إذا  الَّذيبما في ذلك الدير التابع؛ أو إلى األسقف  للمكان الواقع فيه دير المتوّحدين،

 .تعلّق األمر بدير متوّحدين غـُرس فيه الصليب البطريركيّ 

ا في كل دير من أديرة المتوّحدين، يجب االحتفال بالصلوات الطقسيّة يومي   -1البند  -473ق. 

، ما عدا األيّام كّل يومٍّ  اس اإللهيّ يجب إقامة القدّ ا ألحكام دستور الدير والعادات المشروعة؛ كما وفقً 

 ة. الُمستثناة في مراسيم الكتب الطقسيّ 

 

 على رؤساء أديرة المتوّحدين أن يُعنوا، وفقًا لدستور الدير: -2البند 

ن ال يعوقهم عائق مشروع، بالصلوات الطقسيّة وبالقدّاس الَّذيبأن يشترك كّل يوم جميع الرهبان ( 1)

ة ويعكفوا دائبين على التمارين الروحيّة كلّما احتُفل به، وينصرفوا إلى تأّمل األمور اإللهيّ  اإللهيّ 

 األخرى؛

 ة وبكثرة؛ين والمعّرفين بحّريّ بأن تتسنّى لهم مقابلة اآلباء الروحيّ ( 2)

 أن ينصرفوا إلى خلوة روحيّة كّل سنة لبضعة أيّام.( 3)

متوّحدين أن يقبلوا سّر التوبة بكثرة وفقًا ألحكام دستور على أعضاء أديرة ال -1البند  -474ق. 

 الدير.

يـحـبّذ االعتـراف لدى آبـاء معّرفـين محدّدين، بوسع  الَّذيمع سـريـان دسـتـور الديـر  - 2البند 

، مع حفظ جميع أعضاء دير المتوّحدين أن يَقبلوا سّر التوبة من أّي كاهن له سلطة خدمة هذا السرّ 

 .رهبانيّ النظام ال

متوّحدين عدّة آباء  ديرٍّ  على رئيس دير المتوّحدين أن يعيّن بنفسه في كلِّ  -1البند  -475ق. 

ة روحيّين ومعّرفين حسب عدد الرهبان، إذا تعلّق األمر برهبان كهنة من نفس الدير لهم صالحيّ 

إلى رئيس دير المتوّحدين ، بعد االستماع المحلّيّ  التوبة، وإالّ ]فيعيّنهم[ الرئيس الكنسيّ  خدمة سرّ 

 يعنيها األمر. الَّتيأن يستشير الجماعة  عليه أّوالً  الَّذيالمستقّل، 

 المحلّيّ  وبالنسبة إلى أديرة المتوّحدين الخالية من الرهبان الكهنة، على الرئيس الكنسيّ  -2البند 

م هللا في الدير بانتظام، مع والوعظ بكال ا، مهّمته إقامة القدّاس اإللهيّ أن يعيّن بنفس الطريقة كاهنً 

 .2البند  612سريان القانون 

المقّرر في دستور دير  على أعضاء دير المتوّحدين أن يرتدوا الثوب الرهبانيّ  -476ق. 

 المتوّحدين، سواء داخل الدير أو خارجه.

تور في دير المتـوّحديـن يجب الحفاظ على الِحـصن بالطريقة المحدّدة في دس -1البند  -477ق. 

ا من الجنس أشخاصً  -لفعل واحد ولسبب هاّم  -الدير، مع عدم اإلخالل بحّق الرئيس في أن يستقبل 

 ن بوسعهم دخوله وفقًا لدستور الدير.الَّذيعن  اآلخر، في األماكن الخاضعة للِحصن، فضالً 
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 أماكن الدير الخاضعة للِحصن يجب أن يُشار إليها بشكل ظاهر. -2البند 

س دير المتوّحدين المستقّل، أن يرسم بدقّة حدود الِحصن أو أن يغيّرها لسبب لرئي -3البند 

 بذلك. صوابي، برضى مجلسه، وبعد إعالم األسقف اإليبارشيّ 

بوسع رئيس دير المتوّحدين أن يسمح للرهبان أن يمكثوا خارج الدير لمدّة تُحدّد في  -478ق. 

ا من السلطة الخاضع لها الدير، ما لم يكن ترخيصً ا يتجاوز السنة يقتضي دستور الدير؛ لكّن غيابً 

 بسبب الدراسة أو المرض.

هناك حاجة إلى مساعدة أديرة المتوّحدين، ]إللقاء[  أنّ  المحلّيّ  إذا رأى الرئيس الكنسيّ  -479ق. 

أن يُلقوه  -س الكنسيّ يإذا ما طلب منهم ذلك الرئ -على الشعب، فعلى جميع الرؤساء  التعليم المسيحيّ 

 لى الشعب في كنائسهم بأنفسهم أو بغيرهم.ع

ال يمكن إنشاء رعيّة في كنيسة دير متوّحديـن، كما ال يمكن تعيين الرهبان المتوّحدين  -480ق. 

سها، أو ]بدون رضى[ الكرسي أير الَّتيرعاة، بدون رضى البطريرك، في حدود منطقة الكنيسة 

 في سائر الحاالت. الرسوليّ 

 

 : النّساك6

الناسك هو عضو دير متوّحديـن مستقّل، وهـب نـفسه على وجه تاّم لتأّمل السماويّات  -481ق. 

 ا عن الناس والعالم. ا تام  وانقطع انقطاعً 

ا من ، يلزم العضو أن يكون قد نال ترخيصً العتناق الحياة النسكيّة على وجه شرعيّ  -482ق. 

وبعد أن يكون قد أمضى في دير  رئيس دير المتوّحدين المستقّل التابع له، برضى مجلسه،

 المتوّحدين ال أقّل من سّت سنوات، تـُحَسب منذ يوم نذره الدائم.

 يعيـش فيه الناسـك، ويكون منفصالً  الَّذييُحـِدّد رئـيـس ديـر المتوّحديـن المكان  -483ق. 

ار الدير، بطريقة خاّصة عن العالم وعن سائر أماكن الدير؛ أّما إذا كان هذا المكان خارج أسو

 ا.أيضً  ا كتابةً من األسقف اإليبارشيّ ى صادرً فيقتضي األمر رضً 

يـخـضـع النـاسـك لـرئيـس دير المتوّحدين، ويُقيَّد بقوانين الرهبان المتوّحدين ودستور  -484ق. 

 الدير، على قدر ما يمكن توفيق ذلك مع الحياة النسكيّة.

، برضى مجلسه، أن يُنهي تنّسك الراهب، لسبب بوسع رئيس دير المتوّحدين المستقلّ  -485ق. 

 رغم إرادة الناسك. حتَّى، صوابيّ 

 

 : الدير المغروس فيه الصليب البطريركيّ 7
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، وبرضى بوسع البطريرك، لسبب هاّم وبعد استشارة األسقف اإليبارشيّ  -1البند  -486ق. 

ئه، حالة الدير المغروس فيه ، في نفس فعل إنشاالسينودس الدائم، أن يمنح دير متوّحدين مستقالً 

 .الصليب البطريركيّ 

، يخضع للبطريرك بطريقة دير المتوّحدين المغروس فيه الصليـب البـطريـركيّ  -2البند 

نفسها بالنسبة إلى دير المتوّحدين  مباشرة، بحيث يكون له وحده حقوق وواجبات األسقف اإليبارشيّ 

يمين فيه ليَل نهار؛ أّما سائر األشخاص المرتبطين والرهبان المنتمين إليه وكذلك األشخاص المق

بدير المتوّحدين، فيخـضعون للبطريرك دون سواه وبطريقة مباشرة، في ما يتعلّق بمهّمتهم أو 

 وظيفتهم ال غير.

 

 : االنتقال إلى دير متوّحدين آخر8

من نفس ليس بوسع راهب أن ينتقل من دير متـوّحدين مستقّل إلى غيره  -1 البند -487ق. 

 كتابةً من رئيس االتّحاد. ى صادرٍّ االتّحاد، بدون رضً 

االنتـقال من ديـر متـوّحديـن غير متّحد إلى دير متوّحدين آخر خاضع لنفس السلطة  -2البند 

ا لسلطة أخرى، فيقتضي يقتضي رضى هذه السلطة؛ أّما إذا كان دير المتوّحدين المنتقـَل إليه خاضعً 

 رضى هذه السلطة أيضا.

وال رئيـس االتّحاد أن يمنحوا هذا  ليـس بوسـع البطريرك وال األسـقف اإليبارشـيّ  -3البند 

 الرضى إالّ بعد استشارة رئيس دير المتوّحدين المستقّل المنتقـَل منه.

عن  ، يلزم فضالً لصّحة االنـتـقال إلى دير متـوّحدين لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ  -4البند 

 .ي الرسوليّ ذلك رضى الكرس

 يتّم االنـتـقال بـقبـول رئيـس دير المتوّحدين المستقّل الجديد بعد رضى مجمعه. -5البند 

ر، من ــــــــــــــن مسـتقّل آخــــــــــر متـوّحديــــــــ]الراهب[ المنتقل إلى دي -1البند  -488ق. 

ه ـــــــــــــوم انتقالــــــــا، ويفقد منذ يا جديدً رً ذـــــــــــــــنفس االتّحاد، ال يُتّم االبتداء وال يؤدّي ن

ر[ اآلخر، ــــــــــه، ويلتزم بحقوق وواجبات ]الديــــــــــل ويُحـَّل من واجباتر األوّ ــــــــحقوق الدي

 ا.أيضً  ا فينتمي إليه كإكليريكيّ وإذا كان إكليريكي  

ر متـوّحدين مستقّل آخر، غير تابع ـــــــــــى ديعلى المنتقل من دير متـوّحدين مستقّل إل -2البند 

اد مختلف، أن يعمل بأحكام دستور دير المتوّحدين ــــــــع إلى اتّحــــــــــــــاد، أو تابـــــــاّتح إلى أيّ 

؛ أّما يّ ــــــــــوب إتمام االبتداء وأداء النذر الرهبانـــــــــــــــق بوجــــــينتقل إليه، في ما يتعلّ  الَّذي

ا ؤدّي نذرً ــــــــور، فال يُتّم االبتداء وال يــــــــــــــــــــدرك هذه األمـــــــإذا كان دستور الدير ال يست

تّم فيه هذا االنتقال، ما لم يطالبه رئيس دير  الَّذيا، بل يسري مفعول االنتقال منذ اليوم جديدً 

على السنة، على سبيل االختبار؛ وعند انقضاء مدّة  المتوّحدين أن يُمضي في الدير مدّة ال تزيد

االختبار يجب إّما أن ينتمي على وجه ثابت إلى دير المتوّحدين الجديد على يد الرئيس برضى 

 مجلسه أو المجمع وفقًا لدستور الدير، وإّما أن يعود إلى ديره األّول.

ة أو جمعيّة رهبانيّة، يُعمل بالقانونَين عنـد االنتـقال من دير متوّحدين مستقّل إلى منّظم -3البند 

 مع التسويات الالزمة. 545و 544
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 الَّتييغادره الراهـب، يحتـفظ بأمـوال هـذا ]الراهب[  الَّذيديـر المتوّحديـن المسـتـقّل  -4البند 

نتقال، بدون ا؛ أّما في ما يتعلّق بالبائنة فهي من حّق الدير المنتقَل إليه منذ يوم االاكتسبها بصفته راهبً 

 ما حصل لها من فوائد.

 

 

 

 : االنعتاق عن الِحصن ومغادرة دير المتوّحدين9

 

إنعام االنعتاق عن ِحصن دير المتوّحدين المستقّل لراهب ذي نذور دائمة، ال  -1البند  -489ق. 

تقّل بصحبة يمكن أن تمنحه إالّ السلطة التابع لها الدير، بعد االستماع إلى رئيس دير المتوّحدين المس

 مجلسه.

  أن يـمـنـح هـذا اإلنـعـام إالّ لمـدّة ثالث سنوات. ال يـسـع األسـقـف اإليـبارشـيّ  -2البند 

بناء على طـلب رئيس ديـر المتوّحدين المستـقّل وبرضى مجلسه، بوسع السلطة  -490ق. 

مع عدم اإلخالل الخاضع لها دير المتوّحدين نفسه أن تفرض االنعتاق عن الِحصن، لسبب هاّم، 

 باإلنصاف والمحبّة. 

ا بسائر الواجبات ا بالنذور ويظّل ملتزمً الـراهب المنـعتـق عن الِحصن يبقى مرتبطً  -491ق. 

؛ وفي أثناء مدّة المتعلّقة بنذر المتوّحدين وتتّفق وحالته؛ لكن عليه أن يخلع عنه الثوب الرهبانيّ 

ب أو يُنتَخب؛ ويخضع بحكم نذر الطاعة أيًضا تخِ االنعتاق عن الِحصن ليس له الحّق في أن يَن

 يمكث فيه، بدالً من رئيس ديره. الَّذيفي المكان  لألسقف اإليبارشيّ 

ب ذو النذور الدائمة إنعام مغادرة دير المتوّحدين والعودة ــــــال يطلب الراه -1البند  -492ق. 

؛ ويُحيل طلبه ام الربّ ــــــا أمـــــــــــة يقدّرههّميّ ة األــــــــإلى الحياة في العالم، إالّ ألسباب في غاي

ا برأيه ورأي مجلسه إلى ُمرفقً  ]هذا الطلب[يرسل  الَّذير المتوّحدين المستقّل، ـــــــــــإلى رئيس دي

 . الكرسي الرسوليّ 

 .مثل هذا اإلنعام محفوظ للكرسي الرسوليّ  -2البند 

ير المتوّحدين والعودة إلى الحياة في العالم، إذا ما ُمنح على إّن إنـعام مغادرة د -1البند  -493ق. 

وبُـلّغ إلى الراهب، ما لم يردّه الراهب ساعة تبليغه إليه، يتضّمن بحكم الشرع التفسيح  وجه شرعيّ 

، لكن ال في الواجبات المتعلّقة بالدرجة في النذور وجميع الواجبات الناجمة عن نذره الرهبانيّ 

 كان الراهب قد أقيم في درجة مقدّسة. المقدّسة، إذا 
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غادر دير المتوّحدين وعاد إلى حياة العالم، إذا قُـبل في دير متوّحدين من  الَّذيالـراهب  -2البند 

 كما لو لم يعتنق قط الحياة الرهبانيّة.  جديد، يستأنف االبتداء والنذر الرهبانيّ 

لدائـمة الُمقام في درجة مقدّسة، إذا حصل على الراهب المتوّحد ذو النذور ا -1البند  -494ق. 

إنعام مغادرة دير المتوّحدين والعودة إلى العالم، ليس بوسعه ممارسة الدرجات المقدّسة إلى أن يجد 

ً ا إيبارشي  أسقفً   يقبله.  ا متعاطفا

، على أن يـقبـله إّما على وجه ُمطلَق وإّمـا لمـدّة خمـس سنوات لألسـقـف اإليبارشيّ  -2البند 

ا إلى اإليبارشيّة بحكم الشرع، وفي الحالة سبيل االختبار؛ في الحالة األولى يصبح المتوّحد منتميً 

 الثانية فبعد السنوات الخمس، ما لم يُفَصل قبل ذلك على وجه صريح. 

، عليه أن بعد أدائه النذر الرهبانيّ  يترك الدير على وجه غير شرعيّ  الَّذيالراهب  -495ق. 

ى الدير فوًرا، وعلى الرؤساء أن يجدّوا في البحث عنه ويستقبلوه إذا ما عاد بدافع ندامة يعود إل

 ا. صادقة؛ وإالّ فليُعاقب وفقًا للقانون أو يُفصل أيضً 

ت ولسبب هاّم أن يغادر دير المتوّحدين ويعود من أراد في مـدّة النذر المؤقّ  -1البند  -496ق. 

 . يقدّم طلبه إلى رئيس دير المتوّحدين المستقلّ إلى الحياة في العالم، عليه أن 

 ا برأيه ورأي مجلسه، إلى األسقف اإليبارشيّ على الرئيس أن يرسل هذا الطلب، مرفقً  -2البند 

إذا تعلّق  حتَّىيعود إليه أن يمنح في هذه الحال إنعام مغادرة الدير والعودة إلى الحياة في العالم،  الَّذي

ما لم يحفظ الشرع الخاّص هذا األمر للبطريرك، بالنسبة إلى  ذي حّق حبريّ األمر بدير متوّحدين 

 ة.أديرة المتوّحدين الواقعة في حدود منطقة الكنيسة البطريركيـّ 

 

 : فصل الرهبان المتوّحدين10

 : الَّذيعن دير المتوّحدين الراهب  يُعتبر بـحكم القانون مفصوالً  -1البند  -497ق. 

 ا؛علنً  كاثوليكيّ جحد اإليمان ال (1)

  ا فقط.ولو مدني   ]الزواج[احتفل بالزواج أو حاول ( 2)

 

في هذه األحوال على رئيس دير المتوّحدين المسـتقّل، بعد اسـتشـارة مجلسه بال تأخير  -2البند 

، ويُعِلم بأقرب وقت السلطة دلّة، أن يُعلن األمر الواقع ليَثبت الفصل على وجه شرعيّ وبعد جمع األ

 اضع لها دير المتوّحدين بطريقة مباشرة. الخ

ا من بـوسع رئيس دير المتوّحدين المستقّل بـرضى مجلسه، أن يطرد فورً  -1البند  -498ق. 

ر لدير ة أو ضرّ يتسبّب على وجه وشيك وبالغ الخطورة في عثرة علنيّ  الَّذيالدير الراهب 

 . المتوّحدين، بعد أن ينزع عنه الثوب الرهبانيّ 

على رئيس دير المتوّحدين المستـقّل، إذا اقتضى األمر، أن يُعنى برفع دعوى فصل  -2البند 

  يخضع لها دير المتوّحدين. الَّتيوفقًا للقانون، أو أن يُحيل األمر إلى السلطة 
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الراهب المطرود من دير المتوّحدين والُمقام في درجة مقدّسـة، تُحظر عليه ممارسة  -3البند 

 يخضع لها دير المتوّحدين. الَّتيما لم تُقّرر غير ذلك السلطة  الدرجة المقدّسة،

ـت بـوسـع رئـيـس دير المتـوّحديـن المسـتقّل، برضى مجلسه، أن في مدّة النـذر المؤقّ  -499ق. 

ا من أن على أّن الفصل ال بدّ له ليكون صحيحً  3و 2البندين  552ا ما وفقًا للقانون يفصل عضوً 

بالنسبة إلى أديرة  ، أو البطريرك، إذا اقتضى ذلك الشرع الخاصّ يبارشيّ يُؤيّده األسقف اإل

 ة. المتوّحدين الواقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ 

، فـصـل راهـب ذي نـذور دائمة هو من اختصاص 497مـع سـَريـان القانون  -1البند  -500ق. 

 الَّذيتقّل غير المتّحد، كالهما برضى مجلسه، رئيس اتّحاد األديرة أو رئيس دير المتوّحدين المس

، بحيث إذا ]الدير[ة، من خمسة أعضاء ال أقّل، برئاسة رئيس يجب أن يتكّون في هذه الحال، للصحّ 

انعدم وجود المستشارين المألوفين أو تغيّبوا، يجب دعوة غيرهم، وفقًا لدستور الدير أو الئحة 

 ا. جب أن يكون سّري  ة؛ أّما التصويت فياالتّحاد الداخليّ 

قد يحدّدها دستور  الَّتيلـلبّت في الفصـل على وجه صحيح، ما عدا الشروط األخرى  -2البند 

 الدير، يلزم: 

ولم يعقبها  تة على وجه شرعيّ ة على ذنب وُمثبَّ ة ومنطويّ ـــــــــأن تكون أسباب الفصل هامّ ( 1)

 ارتداع؛

 

ها بال جدوى، ما لم تستبعد ذلك طبيعة  رسميّ أن يسبق الفصل إنذاران مع تهديد ( 2)  بالفصل ُوّجِ

 علّة الفصل؛

ل ـــــــل إنذار كامـــــــــــد كــــــــه بعـــــأن تـُبَـيَّن أسباب الفصل للراهب كتابةً وتُـتاح ل( 3)

 ة للدفاع عن نفسه؛ــــــــالفرص

 لمحدّد في دستور الدير. تاح اأن يكون قد انقضى على اإلنذار األخير الوقت المُ ( 4)

الـواجب عرضها على  ]الفصل[يجـب إرفـاق ردود الـراهـب المقـدّمة كتـابةً بـأعمـال  -3البند 

 .2الوارد ذكرهم في البند

ها دير ــــيخضع ل الَّتيم تـعتـمده السـلطة ــــــــال يمكن تـنـفيذ قرار الفـصل ما ل -4البند 

 المتوّحدين.

 يُبلّغ قرار الفصل إلى الراهب المعني باألمر في أقرب وقت.  -1البند  -501ق. 

ا وبمفعول موقف، لكن ضدّ قرار الفصل، بـوسـع الراهب في غضون خمسة عشر يومً  -2البند 

 ا وإّما أن يلتمس معالجة الدعوى عن طريق القضاء، ما لم يكن الكرسي الرسوليّ إّما أن يرفع تظلّم  

 قد ثبّـت قرار الفصل.

، أو البطريرك إذا قـرار الـفـصل الكرسـي الرسـوليّ  يـنـظر في شـأن التــظـلّم ضدّ  -3ند الب

 ة. تعلّق األمر براهب موطنه في حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ 

تعلو  الَّتيولجت القضيّة عن طريق محاكمة، فتنظر فيها محكمة السلطة أّما إذا عُ  -4البند 

اتخذ قرار الفصل فعليه تقديم األعمال  الَّذيالفصل؛ أّما الرئيس  بطريقة مباشرة من ثبّت قرار

المجّمعة في هذا الشأن إلى المحكمة المذكورة، وتتّم االجراءات وفقًا لقوانين المحاكمات الجزائيّة 

 وال مجال لالستئناف. 
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جميع  تنتهي بحكم الشرع 497بالفصل المشـروع باسـتثـناء ما ورد ذكره في القانون  -502ق. 

ا في درجة مقدّسة يـُعمل الروابط والواجبات الناجمة عن نذر المتوّحدين، وإذا كان الراهب ُمـقامً 

 .494بالقانون 

، أو فـُصل عنه على وجه  شرعيّ  من غادر دير المتوّحدين على وجه شرعيّ  -1البند  -503ق. 

  شيء مقابل أّي عمل أنجزه فيه. ليس في وسعه أن يطالبه بأيّ 

 انفصل عنه.  الَّذيأّما دير المتوّحدين فعليه حفظ اإلنصاف والمحبّة مع الراهب  -2د البن

 ةالمادة الثالثة: المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّ 

 

ة مختّصة، يؤدّي فيها المنـّظمة الرهـبانـيّة هي جـمـعـيّة أنشأتها سـلطة كنسيّ  -1البند  -504ق. 

 ا يعادل نَذر المتوّحدين. ا رهباني  نَذرً  نمن غير أن يكونوا متوّحديعضاء األ

ة مختّصة، يؤدي اعضاؤها النذر نشأتها سلطة كنسيّ أة ة هي جمعيّ الجمعيّة الرهبانيّ  -2البند 

ال يعادل نَذر  ]هذا النَذر[النذور الثالثة العلنيّة وهي: الطاعة والعفّة والفقر، لكن  ، أيّ الرهبانيّ 

 فقًا للشرع. المتوّحدين، بل له استقراره و

أو  نشـأها الكرسي الرسوليّ أإذا  حبريّ  المنّظمة الرهبانـيّة هي ذات حقّ  -1البند  -505ق. 

إذا أنشأها البطريرك ولم تحصل على قرار  اعترف بصفتها هذه بقرار منه؛ وذات حّق بطريركيّ 

 . االعتراف بها من قِبَل الكرسي الرسوليّ 

 الجمعيّة الرهبانيّة:  -2البند 

 أو اعترف بصفتها هذه بقرار منه؛ نشأها الكرسي الرسوليّ أ، إذا هي ذات حّق حبريّ ( 1)

نشأها البطريرك أو اعترف بصفتها هذه بقرار منه، ولم تحصل على أإذا  وذات حّق بطريركيّ ( 2)

 ؛قرار االعتراف بها من الكرسي الرسوليّ 

م تحصل على قرار االعتراف بها من ول نشأها األسقف اإليبارشيّ أإذا  وذات حّق إيبارشيّ ( 3)

 أو من البطريرك.  الكرسي الرسوليّ 

 الَّذيبالنظر إلى الغاية أو الهدف المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة هي إكليريكيّة إذا كانت  -3البند 

سها، أو بموجب عادة مشروعة تحت إشراف كهنة وتضطلع بخدمات خاّصة بالدرجة قصده مؤسّ 

 ة. فت بصفتها هذه السلطة الكنسيّ المقدّسة واعتر

 : إنشاء وإلغاء منّظمة أو جمعيّة رهبانيّة أو إقليم أو دير1

أن يُـنـشـئ جمعيّات رهبانيّة ال غير؛ ولكن ال  بـوسع األسقف اإليبارشيّ  -1البند -506ق. 

، داخل اعن ذلك بعد استشارة البطريرك أيضً  ، وفضالً ينشئها إالّ بعد استشارة الكرسي الرسوليّ 

 ة. حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ 

 

بوسع البطريرك أن يُنشـئ منّظمات وجمعيّات رهبانيّة برضى السينودس الدائم وبعد  -2البند 

 . استشارة الكرسي الرسوليّ 
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 داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، بوسع جمعيّة رهبانيّة ذات حّق إيبارشيّ  -3البند 

بقرار من البطريرك،  ات من نفس المنطقة، أن تصبح ذات حّق بطريركيّ رشيّ منتشرة في عدّة إيبا

  بعد استشارة من يعنيهم األمر وبرضى السينودس الدائم.

، يّ ـــــــك ذات الحـّق البطريركــــــــالمنظـّمة الرهـبانيّة، بـما في ذل -1البند  -507ق. 

د فقط، ال يمكن أن يلغيها ـــــــــــــــــر واحــــــــــها ديل الَّتي حتَّى، أة على وجه شرعيّ ــــــــــالمنش

أن أموال المنّظمة الرهبانيّة الملغيّة ــــــــــيُـحفظ له القرار في ش الَّذي، إالّ الكرسي الرسوليّ 

  دون اإلخالل بإرادة المحسنين.ـــــــوب

، ، المنشأة على وجه شرعيّ يبارشيّ أو اإل الجـمعيّـة الرهبانيّة ذات الحّق البطريركيّ  -2البند 

البطريرك أيًضا  -لها دير واحد فقط، يمكن أن يلغيها باإلضافة إلى الكرسي الرسوليّ  الَّتي حتَّى

يرئسها،  بعد استشارة من يعنيهم األمر، وبرضى السينودس الدائم  الَّتيداخل حدود منطقة الكنيسة 

 ا.أيضً  والكرسي الرسوليّ 

يُقَصد باإلقليم جزء من نفس المنـّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة، مؤلّف من عدّة  -1البند  -508ق. 

 أديرة يحكمه بطريقة مباشرة رئيس كبير. 

تقسيم منّظمة أو جمعيّة رهبانيّة إلى أقاليم، أو ضّم األقاليم أو تغيير حدودها أو إلغاؤها  -2البند 

 ة. حة الداخليّة للمنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّ وإنشاء جديدة، يرجع إلى السلطة المحدّدة في الالئ

القـرار بشـأن أموال إقلـيم َملغي، مع عدم اإلخالل بالعدالة وإرادة المحسنين، من  -3البند 

أو الرئيس العاّم برضى مجلسه،  ما لم تستدرك الالئحة الداخليّة غير ذلك اختصاص المجمع العامّ 

 لّحـة.في حالة الضرورة المُ 

ا على وجه صحيح، بدون ال يسع منّظمة أو جمعيّة رهبانيّة أن تنشئ ديرً  -1البند  -509ق. 

؛ وإذا تعلّق األمر بإنشاء أّول دير لمنّظمة أو جمعيّة رضى صادر كتابةً من األسقف اإليبارشيّ 

في إحدى اإليبارشيّات، يلزم رضى البطريرك داخل حدود منطقة  رهبانيّة ذات حّق بطريركيّ 

 في سائر الحاالت.  الكرسي الرسوليّ  ]رضى[ة، أو البطريركيّ  الكنيسة

ـرة المنـّظمات ــــــــــري أيًضا على أديـــــــيس 437ـاء في القانون ـــــــا جــــــــم -2البند 

 ة. والجمعيّات الرهبانيّ 

؛ أّما ارشيّ ال يصّح إلغاء دير منّظمة أو جمعيّة رهبانيّة إالّ باستشارة األسقف اإليب -510ق. 

 507يعود إليها وفقًا للقانون  الَّتيإلغاء دير وحيد لمنّظمة أو جمعيّة رهبانيّة، فيُحفظ لنفس السلطة 

 إلغاء هذه المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة.

 

 : الرؤساء والمجامع والمديرون الماليّون2

 في المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّة 

يحدّده  الَّذيمات والجمعيّات الرهبانيّة للرؤساء والمجامع السلطان في المنظّ  -1البند  -511ق. 

 والالئحة الداخليّة.  الشرع العامّ 
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، أو البطريركيّ  أّما في المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّة اإلكليريكيّة ذات الحّق الحبريّ  -2البند 

لخارجيّة والباطنيّة وفقًا للوائح فللرؤساء والمجامع باإلضافة إلى ذلك سلطان الحكم في المحكمتَين ا

 ة. الداخليّ 

يا وفقًا لالئحة الداخليّة، يجب ـــــــــــــــهو السلطة العل الَّذي المجمع العامّ  -1البند  -512ق. 

ا لَوحدتها في ا حقيقي  بح، بتمثيله المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة بأسرها، رمزً ــــتشكيله بحيث يص

 المحبّة. 

ال لألقاليم أو األديرة وحدها، بل لكّل عضو الحّريّة في أن يرسل اقتراحاته إلى المجمع  -2البند 

 العاّم، بالطريقة المحدّدة في الالئحة الداخليّة. 

لتعيين أو انتخاب األعضاء لمنصب رئيس على وجه صحيح، تلزم مدّة  -1البند  -513ق. 

لداخليّة، يجب أالّ تقّل إذا تعلّق األمر بالرؤساء الكبار مناسبة بعد النذر الدائم، محدّدة في الالئحة ا

 عن عشر سنوات، تـُحسب منذ النذر األّول.

أّما بالنسبة إلى الرئيـس العاّم فيلزم باإلضافة إلى ذلك لـلصّحة، أن يكون قد أتّم الخامسة  -2البند 

 والثالثين من عمره.

دّة زمنيّة مناسبة، ما لم تقتض الالئحة الداخليّة يُقام الرؤساء لوقت محدّد ولم -1البند  -514ق. 

 غير ذلك بالنسبة إلى الرئيس العاّم. 

على إنه يمكن عزلهم عن منصبهم أو نقلهم إلى آخر قبل انقضاء المدّة المحدّدة، ألسباب  -2البند 

 وبطريقة تحدّدها الالئحة الداخليّة. 

ي الالئـحة الداخـليّة، أالّ يبقى الرهبان يجب االحتياط، عن طريق قـواعد مالئمة ف -3البند 

  رؤساء لمدّة طويلة على وجه متّصل.

  الرئيس العام يُختار باالنتخاب وفقًا للوائح الداخليّة. -1البند  -515ق. 

يُـختار سائر الرؤساء وفقًا لالئحة الداخليّة، بحيث إذا انتـُخبوا يلزمهم تثبيت الرئيس  -2البند 

 باستشارة مالئمة. ]تعيينهم[أّما إذا ُعـيّنوا، فيُسبَق الكبير المختّص؛ 

 .445وكذلك بالقانون  947960في االنتخابات يُعمل بدقّة بالقوانين  -3البند 

إلدارة األموال ليكن في المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّة مديرون ماليّون:  -1البند  -516ق. 

لإلقليم، ومدير  إقليميّ  الجمعيّة الرهبانيّة بأسرها، ومدير ماليّ يُدير أموال المنّظمة أو  عامّ  مدير ماليّ 

 لكل دير؛ يقومون جميعا بوظيفتهم تحت إشراف الرئيس.  محلّيّ  ماليّ 

 ومدير ماليّ  عامّ  ليـس بوسـع الرئيـس الكبير أن يقوم بنفسـه بوظـيفة مديـر ماليّ  -2البند 

توفيقها مع وظيفة الرئيس، إذا دعت الضرورة إلى ذلك،  فيمكن محلّيّ  ؛ أّما وظيفة مدير ماليّ إقليميّ 

 وإْن كان فصلها عن وظيفة الرئيس أفضل. 

إذا أَغفـلت الالئـحة الداخليّـة طريقـة اختيار المديرين الماليّين فيعيّنهم الرئيس الكبير  -3البند 

 برضى مجلسه.

 

 : القبول في المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّة، واالبتداء3
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السّن المطلوبة لصّحة القبول لالبتداء لدى منّظمة أو جمعيّة رهبانيّة كمال  -1البند  -517. ق

 450و 448السابعة عشرة؛ وبالنسبة إلى سائر األمور المطلوبة للقبول لالبتداء يُعمل بالقوانين 

 .454و 452و

لكنيسة أخرى متمتّعة  ة تابعةال يُقبل أحد لالبتداء على وجه جائز في مؤّسسة رهبانيّ  -2البند 

، ما لم يتعلّق األمر بمرّشح مهيّـأ لإلقليم أو الدير بدون ترخيص من الكرسي الرسوليّ  بحكم ذاتيّ 

 ين بكنيسته. الخاصّ  -432الوارد ذكرهما في القانون 

قبل قبول المرّشـح لالبتداء يجب أن يستعدّ بطريقة مناسبة تحت رعايّة خاّصة من قَِبل  -518ق. 

 ذي اعتبار، لمدّة وبطريقة تـُحدّدان في الالئحة الداخليّة. راهب 

حّق قبول المرّشحين لالبتداء يعود إلى الرؤساء الكبار، وفقًا للوائح الداخليّة، مع العمل  -519ق. 

 .3و 2البندين  453بالقانون 

 يبدأ االبتداء بالطريقة المقّررة في الالئحة الداخليّة.  -520ق. 

 امّ ــــــيس العــــــرار من الرئــّم بقـــاؤه يتــــــــــونقـله وإلـغـ االبـتـداءمقّر  إنشـاء -521ق. 

 برضى مجلسه.

فيه مقّر االبتداء؛ في حاالت  الَّذياالبـتـداء يـجـب أن يتـّم لصّحتـه في الدير  -1البند  -522ق. 

، يمكن أن يتّم االبتداء في دير خاّصة وعلى سبيل االستثناء وبسماح من الرئيس العاّم برضى مجلسه

 آخر للمنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة نفسها، تحت إشراف راهب ذي اعتبار يقوم مقام معلّم المبتدئين. 

بوسع الرئيـس الكبير، أن يـأذن لجـمـاعة المبـتـدئـين أن يمكثـوا لمدّة مـعيّنة، في دير  -2البند 

  ة نفسها، يختاره هو.آخر للمنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّ 

ا يقّل عن االبتداء يلزم لصّحته أن يستـغـرق سنة كاملة ومتّصلة؛ لكن غيابً  -1البند  -523ق. 

ثالثة أشهر متّصلة أو متقّطعة ال يمّس صّحته، على أّن الوقت الضائع يجب تعويضه إذا تجاوز 

 ة. رسات رسوليّ إذا خـُّصص لتكميل تنشئة المبتدئين بمما حتَّىا، خمسة عشر يومً 

إذا مـا حـدّدت الالئـحة الداخـليّة لالبـتداء مـدّة أطـول، فإنـها ال تَـلزم لصّحة النذر  -2البند 

 . الرهبانيّ 

كمعـلّم لتـنشئة المبتدئين، يُـَولّى وفقًا للوائح الداخليّة راهب يتحلّى بالحكمة  -1البند  -524ق. 

لرهبانيّة، وقد مضى على نذره ال أقّل من عشر سنوات، وأُقيم والمحبّة والتقوى والعلم وحفظ الحالة ا

 في الدرجة الكهنوتيّة إذا تعلّق األمر بمنّظمة أو جمعيّة رهبانيّة إكليريكيّة.

يُمنَح معلّم المبتدئين، إذا دعت الحاجة، معاونين خاضعين له في كّل ما يخّص اإلشراف  -2البند 

 على االبتداء وتنشئة المبتدئين.

من شأن المعلّم وحده السَهر على تنـشئة المبتدئين، ويعود إليه وحده اإلشراف على  -3لبند ا

ن الَّذيأن يتدّخل بأّي ذريعة كانت في شؤونه هذه، ما عدا الرؤساء  االبتداء، بحيث ال يجوز ألحدٍّ 

في الدير  لنظام الرهبانيّ ؛ أّما في ما يتعلّق با]القانونيّين[تسمح لهم الالئحة الداخليّة بذلك، والزائرين 

 بأسره، فيخضع المعلّم شأنه شأن المبتدئين للرئيس.
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 يخضع المبتدئ لسلطان المعلّم والرؤساء ويجب عليه أن يطيعهم. -4البند 

يسـري على المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّة  461 459ما جاء في القـوانين  -1البند  -525ق. 

 ا. أيضً 

يرتبط  الَّتيي المبتدئ النذر المؤقّت، عليه أن يتنازل لمن يريد لكامل المدّة قبل أن يؤدّ  -2البند 

قد ترد عليه فيما بعد، ويرتّب  الَّتيفي حوزته في حينه، و الَّتي، عن إدارة أمواله بها بالنذر الرهبانيّ 

 بكامل الحّريّة شأن استخدامها واالنتفاع بها. 

 

 الجمعيّات الرهبانيّة في المنّظمات أو : النذر الرهبانيّ 4

يؤدَّى النذر المؤقت بالنذور الثالثة: الطاعة والعفّة والفقر، لمدّة محدّدة في  -1البند  -526ق. 

 الالئحة الداخليّة.

عدّة مّرات، وفقًا لالئحة الداخليّة، لكن بحيث ال يستغرق  يمكن تجديد هذا النذر الرهبانيّ  -2البند 

 سنوات أو تتجاوز سّت سنوات.بجملته مدّة تقّل عن ثالث 

  ت يلزم لصّحته:المؤقّ  النذر الرهبانيّ  -527ق. 

 صحيح؛ أن يكون االبتداء قد تّم على وجهٍّ ( 1)

أن يقبل المبتدَئ للنذر الرئيس المختّص، وفقًا لالئحة الداخليّة وبرضى مجلسه، ويتلقّى الرئيس ( 2)

 بنفسه أو بغيره؛ ذاته أداء النذر الرهبانيّ 

 ا وال يؤدّى أو يُـقبل بإكراه أو خوف شديد أو خدعة؛صريحً  أن يكون النذر الرهبانيّ ( 3)

 . تقتضيها الالئحة الداخليّة لصّحة النذر الرهبانيّ  الَّتيأن تتّم سائر األمور ( 4)

ة، شأنه شأن الراهب تة، أن يتقيّد بالالئحة الداخليّ يجب على الراهب ذي النذور المؤقّ  -528ق.

ر الدائمة؛ وليس له الحّق في أن يَنتخب ويُنتَخب ما لم يُـستدرك صراحة غير ذلك في ذي النذو

 ة. الالئحة الداخليّ 

ت األفعال المضادّة للنذور غير جائزة لكن ال المؤقّ  يجعل النـذر الرهبانيّ  -1البند  -529ق. 

 غير صحيحة. 

ته الكتساب ه وال صالحيّ ـــــــيّة أموالـب ملكـــال ينـزع عن الراه هذا النـذر الرهبانيّ  -2البند 

نّه ال يجوز للراهب أن يتخلّى بفعل بين األحياء عن ملكيّة أمواله على سبيل أأموال أخرى؛ على 

 التبّرع. 

كل ما يكتسبه الراهب ذو النذور المؤقّتة، بمجهوده الخاّص أوفي سبيل المنّظمة أو  -3البند 

يُرّجح  ّظمة أو الجمعيّة نفسها؛ وما لم يثبت العكس على وجه شرعيّ الجمعيّة الرهبانيّة يكتسبه للمن

 أن الراهب يكتسب في سبيل المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة. 

بوسـع الـراهب ذي النـذور المؤقّـتة أن يغـيّر التـنازل أو التدبير الوارد ذكرهما في  -4البند 

بل برضى رئيسه الكبير، بشرط أّن تغيير جزء هاّم ، لكن ال بمشيئته الخاّصة 2البند  525القانون 

ة؛ وبمغادرة المنّظمة أو الجمعيّة على األقل من أمواله ال يتّم لصالح المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّ 

 الرهبانيّة يفقد هذا التنازل وهذا التدبير مفعولهما. 
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امات فإنّه مسؤول عنها، ما لم يكن الراهب ذو النـذور المؤقّتـة، إذا ارتـبط بـديون والتز -5البند 

 قد تولّى معاملة خاّصة بالمنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة بترخيص من الرئيس.

 ت، جميع وظائف الناذر تصبح بحكم الشرع شاغرة.بأداء النذر المؤقّ  -6البند 

الدائم،  ة على الراهب أن يحّرر بكامل حّريته، ولو قبل النذرات الرهبانيّ في الجمعيّ  -530ق. 

 :اأيضً  وصيّة تصلح في القانون المدنيّ 

ا، ويفقد إيبارشيّته وينضّم بكامل بالنـذر الدائـم يعتنـق الراهب الحالة الرهبانيّة نهائي   -531ق. 

 الحّق إلى المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة. 

الدائم، أن يسبقه  يلزم لصّحة النـذر الرهبانيّ  464باإلضافة إلى ما يقتضيه القانون  -532ق. 

 . 526النذر المؤقّت، وفقًا للقانون 

النذر الدائم في المنّظمات الرهبانيّة، يُعاِدل نذر المتـوّحـديـن الدائم، ولذلك يسري  - 533ق. 

 .468- 466عليه ما ورد في القوانين 

 في الجمعيّات الرهبانيّة: - 534ق. 

دَت في القانون الدائ اآلثار القانونيّة للنذر الرهبانيّ ( 1) بالنسبة إلى النذر  529م تظّل هي هي كما ُحدِّ

 ت، ما لم يستدرك الشرع العاّم غير ذلك؛ المؤقّ 

بوسع الرئيس الكبير برضى مجلسه، أن يسمح للراهب ذي النذور الدائمة، إذا طلب ذلك، أن ( 2)

 يتنازل عن أمواله، مع عدم اإلخالل بما يجب من تحفّظ.

عن إرث  ا، التنازل اإللزاميّ  أن يضّمن الالئحة الداخليّة، إذا رأى ذلك مناسبً للمجمع العامّ ( 3)

 اكتسبه الراهب أو سوف يكتسبه؛ على أن هذا التنازل ال يجوز أن يتّم قبل النذر الدائم.

 يُعمل بأحكام الالئحة الداخليّة. -ا كان ي  أ - لدى أداء النذر الرهبانيّ  - 1البند  - 535ق. 

، بعد أن يـوقّـعـها الراهب نفسه، وَمن قَبـِل نذَره ولو وثيقة أداء النـذر الرهبانيّ  - 2البند 

بالتفويض، تـُحفظ في أرشيف المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة؛ وإذا تعلّق األمر بالنذر الدائم، فعلى 

 الرئيس الكبير أن يبلّغ في أقرب وقت الراعي المسّجلة لديه معموديّة الراهب.

 

 تنشئة األعضاء والنظام الرهبانيّ  :5

 في المنّظمات والجمعيّات الرهبانيّة 

 471تـُحدَّد طريقة تنـشـئة الرهبان في الالئحة الداخليّة، مع العمل بالقانون  -1البند  - 536ق. 

 .1البند 

لمنهج وفقًا  -ئين للدرجات المقدّسـة يجب أن تتمعن ذلك، تنـشـئة األعضاء المهيّ  فضالً  -2البند 

في َمقّر دراسات المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة  -330تنشئة اإلكليروس، الوارد ذكره في القانون 

ة؛ أّما إن لم يمكن توفير مقّر خاّص اعتمده المجمع العاّم او الرؤساء الكبار وفقًا لالئحة الداخليّ  الَّذي
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تحت قيادة مشرف ذي اعتبار في ، فيجب تنشئة األعضاء 1البند  340للدراسات وفقًا للقانون 

 إكليريكيّة أخرى أو معهد دراسات عليا تعتمده السلطة الكنسيّة.

 

بوسع الرؤساء الكبار أن يعطوا، وفقًا لالئحة الداخليّة، كتاب الترخيص  -1البند  -537ق. 

 سة للرهبان ذوي النذور الدائمة.بالرسامة المقدّ 

ل إليـه كتـاب التـرخيص، هو ـــــــــــــــأن يُـرساألسقـف الواجـب على الرئيـس  -2البند 

فيه مـوطن الُمقِدم على الرسامة؛ لكن إلى أسقف آخر، إذا سمح  الَّذيللمكان  قف اإليبارشيّ ـــــــاألس

م على غير كنيسة الُمقدِ  يّ ــــــــ، أو كان من كنيسة متمتّعة بحكم ذاتبذلك األسقف اإليبارشيّ 

ا ومن يرئسه لم يُرَسم رً ـــــــــــــــــشاغ ا إذا كان الكرسي اإليبارشيّ ا، وأخيرً بً الرسامة، أو كان غائ

ة في كل حالة ـــــــــح الرسامـــــــــــــــا بعد؛ وهذه األمور يجب أن تتّضح لألسقف المانأسقفً 

 ة.بمفردها، بوثيقة رسميّة من الدائرة اإليبارشيّ 

أديـرة المنّظمات أو الجمعيّات الرهبانيّة، يجب االحتفال  في كّل ديـر من -1البند  - 538ق. 

 بالصلوات الطقسيّة وفقًا ألحكام الالئحة الداخليّة والعادات المشروعة.

على الرؤساء أن يُعنَوا بأن ينفّذ جميع الرهبان، وفقًا لالئحة الداخليّة، كّل ما هو مقّرر  -2البند 

 . 2البند  473في القانون 

لى أعضـاء المنـّظمـات والجمعيّـات الرهبانـيـّة أن يـقبلوا سّر التوبة بكثرة، مع العمل عـ -3البند 

 .2البند  474بالقانون 

 على الرؤساء أن يُعنَوا بأن يكون في خدمة الرهبان آباء اعتراف جديرون. -1البند  - 539ق. 

أو  اإلكليريكيّة ذات الحّق الحبريّ آباء االعتـراف في المنـّظمات أو الجـمعيّات الرهبانيّة  -2البند 

 يختارهم الرئيس الكبير، وفقًا لالئحة الداخليّة؛ أّما في سائر الحاالت فالرئيس الكنسيّ  البطريركيّ 

 عليه أن يستشير أّوال الجماعة الرهبانيّة المعنيّة. الَّذي، بعد االستماع إلى الرئيس، المحلّيّ 

ة، وخارج األديرة ، يُعمل بأحكام الالئحة الداخليّ بانيّ في ما يتعـلّق بالثـوب الره - 540ق. 

 ا.أيضً  بتعليمات األسقف اإليبارشيّ 

يجب أن تـُحدّد في الالئحة الداخليّة لكل منّظمة وجمعيّة رهبانيّة، حسب طابع كّل  -541ق. 

سمحوا بغير ين منهم، في أن يالمحلّيّ  حتَّىالرؤساء،  منها، القواعد الخاّصة بالِحصن، مع سريان حقّ 

 .ذلك لفعل واحد ولسبب صوابيّ 

ارع رهبان يختارونهم، ال سيّما في ــــــــــــــــــعلى الرؤسـاء أن يُعنَوا بأن يس -542ق. 

أو الراعي  المحلّيّ  يقيمون فيها، إلى تقديم مساعدتهم إذا ما طلبها الرئيس الكنسيّ  الَّتياإليبارشيّة 

ك داخل أو خارج كنائسهم، مع عدم اإلخالل بطابع مؤّسستهم تلبيةً الحتياجات المؤمنين، وذل

 .وبالنظام الرهبانيّ 

ا ا، يبقى مقيّدً ــــــً يصبح راعي ذيــــــــــــالَّ عضو المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة  -543ق. 

ا، على قدر ما ضً يّة أيــــوبالالئحة الداخل يّ ـــــــــــا بسائر واجبات نذره الرهبانبالنذور ويظّل ملتزمً 

فيخضع لرئيسه، وله في  يّ ــــــــيتّفق حفظها مع واجبات وظيفته؛ أّما في ما يخّص النظام الرهبان
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لّق بوظيفة الراعي من الحقوق والواجبات ما لسائر الرعاة، ويخضع مثلهم ــــــــا يتعـــــــــم

 .لألسقف اإليبارشيّ 

 

 يّة أخرى: االنتقال إلى منّظمة أو جمعيّة رهبان6

 أو إلى دير متوّحدين مستقلّ  

ـع الراهب أن ـــــــــــدود منطقة الكنيسة البطـريركيّة، بوســــــل حــــــــداخ -1البند  -544ق. 

ادر ـــــــــــــــــرى، برضى صـــــــــه صحيح إلى مؤّسسة رهبانيّة أخـــــــــــينتقل على وج

اّم للمنّظمة أو الجمعيّة ــــــــــــــــــــــى رئيسه العاّم والرئيس العةً من البطريرك، وبرضـــــــكتاب

ها، أو ]برضى[ رئيس دير المتوّحدين المستقّل إذا تعلّق األمر ــــــليإيريد االنتقال  الَّتيالرهبانيّة 

أو باالنتقال إلى دير متوّحدين؛ والرؤساء، إلبداء هذا الرضى، يلزمهم رضى مسبق من مجلسهم، 

 من مجمع الدير إذا تعلّق األمر بدير متوّحدين.

 بوسـع الراهـب أن ينـتـقل على وجـه صحيـح من جمعـيّة رهبـانيّة ذات حّق إيبارشيّ  -2البند 

لإليبارشيّة  ، برضى صادر كتابةً من األسقف المحلّيّ إلى مؤّسسة أخرى رهبانيّة ذات حّق إيبارشيّ 

للمؤّسسة الرهبانيّة المنتقـَل إليها، بعد استشارة الرئيس العاّم للجمعيّة  يقع فيها الدير الرئيسيّ  الَّتي

الرهبانيّة المنتقـَل منها، وبرضى الرئيس العاّم للجمعيّة الرهبانيّة أو رئيس دير المتوّحدين المستقّل 

ير المنتقـَل إليه؛ والرؤساء، إلبداء هذا الرضى، يلزمهم رضى مسبق من مجلسهم أو من مجمع الد

 إذا تعلّق األمر بدير متوّحدين.

 

في سائر الحاالت، ال يسع الراهب أن ينتـقل على وجه صحيح إلى مؤّسسة رهبانيّة  -3البند 

 .أخرى إالّ برضى الكرسي الرسوليّ 

يلزم رضى  لصّحة االنتقال إلى مؤّسسة رهبانيّة لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ  -4البند 

 .الكرسي الرسوليّ 

، ما لم يختصر الرئيس العاّم أو رئيس يجب على المنتقل أن يُتّم االبتداء كامالً  -1البند  -545ق. 

مدّة االبتداء لظروف خاّصة، لكن ال ألقّل من  -كالهما برضى مجلسه  -دير المتوّحدين المستقّل 

كانت له  الَّتية تـُوقـَف الحقوق والواجبات الخاصّ  -مع سريان النذور -ستّة أشهر؛ وفي مدّة االبتداء 

في المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة السابقة، وهو نفسه يخضع لرؤساء المؤّسسة الرهبانيّة الجديدة 

 ا.ولمعلّم مبتدئيها، بحكم نذر الطاعة أيضً 

ا ا نذرً قـد نذر النذور الدائمة، يؤدّي علنً  الَّذيبعد انـقـضـاء االبتداء، الراهب المنتقل  -2البند 

وفقًا ألحكام الالئحة الداخليّة للمؤّسسة الرهبانيّة الجديدة، وبهذا النذر ينضّم على وجه كامل إلى ا دائمً 

ما زال ذا نذور مؤقّتة،  الَّذيا؛ أّما أيضً  ا فينتمي إليها كإكليريكيّ المؤّسسة الجديدة، وإذا كان إكليريكي  

ً فينذر على نحو مماثل نذرً  نوات، ما لم يكن قد قضى سنوات االبتداء ا يدوم ال أقّل من ثالث سا مؤقّت

 ينتقل إليه. الَّذيالثالث كلّها، في دير المتوّحدين المستقّل 

إن لم يؤدّ الراهب نذره في المؤسسة الرهبانيّة الجديدة، فعليه أن يعود إلى األولى، ما لم  -3البند 

 تكن قد انقضت في غضون ذلك مدّة النذر.
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 .4البند  488ال والبائنة يُعمل بالقانون بالنسبة إلى األمو -4البند 

 

 ة: االنعتاق عن الِحصن ومغادرة المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّ 7

ته المؤّسسة الرهبانيّة بوسع الراهب ذي النذور المؤقّتة أن يترك بكامل حّريّ  -1البند  -546ق. 

 بعد انقضاء مدّة النذر.

ذور المؤقّتة أن يترك المنّظمة أو الجمعيّة ــــــــنَمن لسببٍّ هاّم يطلب في أثناء ال -2البند 

ام، برضى مجلسه، على إنعاّم مغادرة المنّظمة ـــــــــل من الرئيس العـــــالرهبانيّة، بوسعه أن يحص

ياة في العالم، مع ــــــــ، ويعود إلى الحيّ ـــــــــه نهائـــــــــــــيّة الرهبانيّة على وجـــــــــأو الجمع

 اآلثار الوارد ذكرها في

، فلكي يصّح هذا اإلنعام، يجب أن ؛ أّما في الجمعيّات الرهبانيّة ذات الحّق اإليبارشيّ 493القانون 

 .يقع فيها دير هذه الجمعيّة الرهبانيّة الرئيسيّ  الَّتيلإليبارشيّة  يثبّـته األسقف المحلّيّ 

ابي، وبعد استشارة مجلسه، أن يستبعد بوسـع الرئيـس الكبيـر، لسبـب صـو -1البند  -547ق. 

 ا ذا نذور مؤقّتة من تجديد هذه النذور أو أداء النذر الدائم.راهبً 

تجعل الراهب ذا  الَّتيالعلّة الجسمانيّة أو النفسانيّة الطارئة، ولو بعد النـذر المـؤقّـت،  -2البند 

سة الرهبانيّة، تشكـّل سببا لعدم قبوله ا بحكم الخبراء عن قضاء حياته في المؤسّ تة عاجزً النذور المؤقّ 

ت أو أداء النذر الدائم، ما لم تكن العلّة قد طرأت بسبب إهمال المؤّسسة أو بعمل لتجديد النذر المؤقّ 

 أنجزه ]الراهب[ فيها.

إذا لم يكن بوسـعه أداء نذر جديد، فال  حتَّىأّما إذا ُجّن الراهب في مدّة النذور المؤقـّتـة،  -3البند 

 مكن فصله عن المؤّسسة.ي

تخضع لها المنّظمة  الَّتيإنـعاّم االنـعتاق عن الِحصن يمكن أن تمنحه السلطة  -1البند  - 548ق. 

ة، بعد االستماع إلى الرئيس العاّم بصحبة مجلسه؛ أّما فرض االبتعاد عن أو الجمعيّة الرهبانيّ 

 العاّم برضى مجلسه. الِحصن فيتّم على يد السلطة نفسها، بناء على طلب الرئيس

- 489بالقوانين  -في ما يخـّص االنـعتـاق عن الِحـصن  -وفي مـا عدا ذلـك، يُـعمل  -2البند 

491. 

ال يطلب الراهب ذو النذور الدائمة إنعام مغادرة المنّظمة أو الجمعيّة  -1البند  - 549ق. 

ة؛ ويُحيل طلبه على الرئيس العام، هّميّ ألالرهبانيّة والعودة إلى الحياة في العالم إالّ ألسباب بالغة ا

 ا برأيه ورأي مجلسه، إلى السلطة المختّصة.يرسل ]هذا الطلب[ ُمرفقً  الَّذي

، أّما في بالنسبة إلى المنّظمات الرهبانيّة يُحفظ ]منح[ مثل هذا اإلنـعاّم للكرسي الرسوليّ  -2البند 

 يمكن أن يمنحه أيضا: ليّ الجمعيّات الرهبانيّة، فباإلضافة إلى الكرسي الرسو

سها، بعد أير الَّتين لهم موطن داخل حدود منطقة الكنيسة الَّذيالبطريرك، لجميع األعضاء ( 1)

 ؛، إذا تعلّق األمر بجمعيّات رهبانيّة ذات حّق إيبارشيّ استشارة األسقف اإليبارشيّ 

تعلّق األمر بجمعيّة رهبانيّة ذات فيها للعضو موطن، إذا  الَّتيفي اإليبارشيّة  األسقف اإليبارشيّ ( 2)

 .إيبارشيّ  حقّ 
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ار ـــــــــــــــــغادرة المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة نفس اآلثـــــــــــــــم إلنعامّ  -3البند 

المـُقام في درجة مقدّسة فيسري  ا الراهبـــــــــــــ؛ أمّ 493قّررة في القانون ــــــــونيّة المــــــــالقان

 .494القانون  -باإلضافة إلى ذلك  -هعلي

عن دير منّظمته أو  ه غير شرعيّ ــــــــــــــــــيـتـغـيّـب على وج الَّذيالراهـب  - 550ق. 

ه، يجب على هؤالء الرؤساء ـــــــــــــــطان رؤسائــــــــــــــجمعيّته الرهبانيّة، بنيّة التنّصل من سل

ة، فيُعاقب وفقًا ة المحدّدة في الالئحة الداخليّ يعد في غضون المدّ  أن يجدّوا في البحث عنه؛ وإن لم

 ا.للشرع أو يُـفصل أيضً 

 

 : الفصل عن المنّظمة أو الجمعيّة الرهبانيّة8

 

عن الفصـل أو الطـرد يسري على أعضاء  498و 497ما قـُـّرر في القـانونَين  -551ق. 

ا السلطة المختّصة فهي الرئيس الكبير باستشارة مجلسه، ا؛ أمّ المنّظمات أو الجمعيّات الرهبانيّة أيضً 

أو برضى هذا المجلس إذا تعلّق األمر بالطرد؛ وإذا كان في التأخير خطر ولم يتوفّر الوقت 

ا ما، على أن أيًضا برضى مجلسه، أن يطرد راهبً  لالتصال بالرئيس الكبير، فبوسع الرئيس المحلّيّ 

 ا.يبلّغ الرئيس الكبير فورً 

ا ما ذا نذور مؤقّتة، ما لم بوسع الرئيس العاّم برضى مجلسه، أن يفصل راهبً  -1البند  - 552ق. 

أو لسلطة أخرى تخضع لها المنّظمة أو  يُحفَظ الفصل في الالئحة الداخليّة لألسقف اإليبارشيّ 

 الجمعيّة الرهبانيّة.

ة، تفرضها الالئحة الداخليّ قد  الَّتيللبّت في الفصل، باإلضافة إلى الشروط األخرى  -2البند 

 يُعَمل ]بما يلي[:

 يجب أن تكون أسباب الفصل هاّمة، ومن جهة الراهب ظاهرة ومنطوية على ذنب أيًضا؛( 1)

قد يسبّب عثرة لآلخرين، هو سبب كافٍّ للفصل، إذا تكّرر  الَّذيالخلّو من الروح الرهبانيّة ( 2)

 اإلنذار مع عقوبة ناجعة بال جدوى؛

 

 حتَّىتفصل ]الراهب[ معرفة اليقين،  الَّتيأن تكون أسباب الفصل معروفة لدى السلطة يجب ( 3) 

ا؛ على انّه يجب أن تـُبَـيَّن للراهب مع إتاحة الفرصة الكاملة وإن لم يكن من الضروري اثباتها رسمي  

 لها الفصل. الَّتيله للدفاع عن نفسه وطرح ردوده بأمانة أمام السلطة 

 م ضدّ قرار الفصل مفعول موقِف.للتظلّ  -3البند 

المختـّص بفصل راهب ذي نذور دائمة هو الرئيس العاّم؛ ويجب في سائر األمور  - 553ق. 

 .503 -500حفظ القوانين 

 

 الفصل الثاني
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 جمعيّات الحياة المشتركة على ِغرار الرهبان

اإلنجيليّة بنوع من  يعـتـنـق فيها األعضـاء المشـورات الَّتيالمؤّسسة  -1البند  - 554ق. 

االرتباط والتكريس لكن ال بالنذور الرهبانيّة، مقتدين بطريقة الحالة الرهبانيّة، تحت حكم رؤساء 

 ا لالئحة داخليّة، هي جمعيّة حياة مشتركة على ِغرار الرهبان. ووفقً 

؛ 2البند 505، وفقًا للقانون أو إيبارشيّ  أو بطريركيّ  هذه الجمعيـّة ذات حّق حبريّ  -2البند 

؛ وتابعة للسلطة الكنسيّة كالجمعيّات الرهبانيّة وفقًا للقوانين 3البند  505وإكليريكيّة وفقًا للقانون 

يقّره الكرسي  الَّذيمع عدم اإلخالل بالشرع الخاّص  -، و3البند  420و 419و 415 -413

 .2البند  418القانون  -الرسوليّ 

بالرهبان في ما يـتـعـلّق باآلثـار القانونيّة، ما لم  أعضاء هذه الجمعيات يُعادَلون -3البند 

 يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة األمر غير ذلك.

كرئيسهم األعلى، ويجب  جميع أعضاء هذه الجمعـيّات يخضعون للحبر الرومانيّ  - 555ق. 

 عليهم أن يُطيعوه بموجب التكريس واالرتباط بالطاعة أيًضا.

نشاء أو إلغاء جمعيّة وأقاليمها أو بيوتها، تسري نفس األحكام الواردة بالنسبة إلى إ - 556ق. 

 بالنسبة إلى الجمعيّات الرهبانيّة.  510 -506في القوانين 

ما لم يتعارض  -األمـور يُطبّق يـُحـدَّد حكم الجمعـيّة في الئحتها الداخليّة، لكن في كلّ  - 557ق. 

 بخصوص الجمعيّات الرهبانيّة. 515 -511و 422ما هو مقّرر في القوانين  -وطبيعة األمر

، هي أشخاص اعتباريّة الجمعيّة وأقاليمها وبيوتها الُمقامة على وجه شرعيّ  -1البند  - 558ق. 

 .423بحكم الشرع، وفقًا للقانون 

 .516و 425و 424إدارة األموال تـَحكمها القوانين  -2البند 

ـيل الجمعـيّة تكتـسبـه الجمـعيّة؛ أّما سائر األموال كّل ما يـرد على األعضـاء في سب -3البند 

 فيحتفظ بها األعضاء ويكتسبونها ويُديرونها وفقًا لالئحة الداخليّة.

لقبول المرّشحين في الجمعيّة يُعمل بالالئحة الداخليّة، مع عدم اإلخالل  -1البند  - 559ق. 

 .451و 450بالقانونَين 

الداخـليّة في ما يخـّص تنشـئـة األعضاء؛ وفي تنشئة المهيّئين  كذلك يُعـمل بالالئحـة -2البند 

 عن ذلك بالقوانين الخاّصة بتنشئة اإلكليروس. للدرجات المقدّسة يجب أن يُعمل فضالً 

ا بوسـع رئـيـس الجمعـيّة الكبـير أن يعـطي أعـضـاءه المضمومين نهائي   -1البند  - 560ق. 

المقدّسة، وفقًا لالئحة الداخليّة؛ وكتاب الترخيص هذا يجب أن  ]للجمعيّة[ كتاب ترخيص بالرسامة

 .2البند  537يُرسل إلى األسقف الوارد ذكره في القانون 

ا، أو في ا إنجيلي  برسامته شّماسً  ا ينتمي إلى الجمعيّة كإكليريكيّ العضو المضموم نهائي   -2البند 

 .ه النهائيّ إلى إيبارشيّة ما، بضمّ  أصالً  منتمٍّ  حالة إكليريكيّ 
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يفرضها الشرع العاّم على  الَّتييجب على أعضاء الجمعيّة االلتزام بالواجبات  - 561ق. 

اإلكليروس، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة األمر غير ذلك، مع سريان الحقوق 

 ة.والواجبات المحدّدة في الالئحة الداخليّ 

ة ـــــــــقال إلى جمعيّة حياة مشتركـــــــــاالنتبة إلى ـــــــــــبالنس -1البند  - 562ق. 

سة رهبانيّة، ــــــــــبان، أو إلى مؤسّ ــــــــــــــرار الرهـــــــــــــــــــرى على غِ ــــــــــــــــــــــأخ

 يتّم االنتقال الَّتييّة ـــيلزم رضى الرئيس العام للجمع

 

، فيلزم جمعيّة أو مؤّسسة لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ منها، وإذا تعلّق األمر باالنتقال إلى 

 أيًضا. رضى الكرسي الرسوليّ 

ينتقل إلى مؤّسسة رهبانيّة أن يقضي االبتداء بكامله، ويُساوى بسائر  الَّذيعلى العضو  -2البند 

 ؤّسسة الجديدة.فيُعمل بالالئحة الداخليّة للم مبتدئي المؤّسسة نفسها؛ أّما في ما يخص النذر الرهبانيّ 

ا من اختصاص الرئيس ، فصل عضو مضموم نهائي  498و 497مع سَريان القانونَين  -3البند 

ا، فيُفصل وفقًا ؛ أّما العضو المضموم مؤقتً 503- 500العاّم، ويُعمل، في ما عدا ذلك، بالقوانين 

 .552للقانون 

من االرتباط  لطة العائد إليها الحلّ يجب أن تَُحدّد في الالئحة الداخليّة للجمعيّة الس -4البند 

 والتكريس.

 

 الفصل الثالث

 المؤّسسات العلمانيّة 

 

 المؤّسسة العلمانيّة هي جمعيّة، أعضاؤها: -1البند  - 563ق. 

اّم هلل، باعتناق المشورات اإلنجيليّة الثالث، ــــــــــــه تــــــــــيسعَون إلى وقف أنفسهم على وج( 1)

س ــــــــــــــا بنوع من االرتباط والتكريا مؤيَّدً ـــــــــــــــــــً لداخليّة، اعتناقوفقًا لالئحة ا

 ما من قِبَل الكنيسة؛ـــــــــــــــترف بهـــــــــــالمع

ا بمثابة خميرة في العالم ومن العالم، يُفِعمون بها كل شيء بروح يمارسون نشاطا رسولي  ( 2)

 وتنميته؛  اإلنجيل لتقوية جسد المسيح

ة ــــــــــــياة الشركـــــــشون حـــــــــهم يعيـــــــبان، لكنّ ـــــــــياة الرهـــــــال يتّبعون منهج ح( 3)

 فيما بينهم، وفقًا للوائحهم الداخليّة؛

ين، يبقى كّل منهم على حالته، في ما يتعلّق بجميع اآلثار ين أو علمانيّ سواء أكانوا إكليريكيّ ( 4)

 ة.انونيّ الق

 505وفقًا للقانون  أو إيبارشيّ  أو بطريركيّ  المؤّسسات العلمانيّة هي ذات حّق حبريّ  -2البند 

 .2البند 

كرئيسهم األعلى، ويجب  أعضاء المؤّسسات العلمانيّة يخضعون للحبر الرومانيّ  -564ق. 

 عليهم أيًضا أن يطيعوه بموجب التكريس واالرتباط بالطاعة.
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إلى اإليبارشيّة  ا، ينتمي كإكليريكيّ ا إنجيلي  مؤّسسة العلمانيّة، برسامته شّماسً عضو ال - 565ق. 

، أو من البطريرك، ُرسم لخدمتها، ما لم ينتم إلى مؤّسسته بناء على سماح من الكرسي الرسوليّ  الَّتي

 .إذا تعلّق األمر بمؤّسسة علمانيّة ذات حّق بطريركيّ 

اء المؤسـّسات العلمانيّة ولوائحها الداخليّة، وارتباطها بالسلطة بالنسـبة إلى إنشـاء وإلغ -566ق. 

 509و 2البند  507و 506و 414الكنسيّة، يُعمل بما هو مقّرر للجمعيّات الرهبانيّة في القوانين 

 .510و

هي بحكم  المؤّسسات العلمانيّة وأقاليمها وبيوتها الـُمنشأة على وجه شرعيّ  -1البند  - 567ق. 

 .423اص اعتباريّة وفقًا للقانون الشرع أشخ

 .425و 424إدارة األموال يحكمها القانونان  -2البند 

 .450لقبول المرّشحين يُعمل بالالئحة الداخليّة مع سَريان القانون  -1البند  - 568ق. 

يّة، ا إلى المؤّسسة العلمانيّة يُفصل بقرار صادر وفقًا لالئحة الداخلالعضو المضموم نهائي   -2البند 

أو السلطة العليا المختّصة؛ ويعود لألسقف  ال يمكن تنفيذه إالّ إذا اعتمده األسقف اإليبارشيّ 

 أو السلطة نفسها الحّل من االرتباط والتكريس. اإليبارشيّ 

، التقرير بالمزيد من التفصيل في يعود للشرع الخاّص بكّل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  - 569ق. 

 انيّة.شأن المؤّسسات العلم

 

 

 الفصل الرابع

 أنماط أخرى للحياة المكّرسة وجمعيّات الحياة الرسوليّة

ا أخرى من الزهد للذين يقتدون بالحياة النسكيّة، منتمين للشرع الخاّص أن يُنشئ طُرقً  - 570ق. 

أو ال إلى مؤّسسات حياة مكّرسة؛ كذلك يمكن إقامة عذارى وأرامل مكّرسات في العالم على حدة، 

 ا.قن العفّة علنً يعتن

وحده؛ لكن على  اعتماد أنماط جديدة للحياة المكّرسة يُحفظ للكرسي الرسوليّ  - 571ق. 

يُنِعم بها  الَّتيالبطاركة واألساقفة اإليبارشيّين أن يسعَوا إلى تمييز مـواهب الحياة المكّرسة الجديدة، 

فها بشكل أفضل، ويحموها بالئحة الروح القدس على الكنيسة، ومساعدة أصحابها ليعبّروا عن أهدا

 داخليّة مالئمة.

عضاؤها بدون نذور رهبانيّة نحو الهدف أيسعى  الَّتيجمعيّات الحياة الرسوليّة،  - 572ق. 

الخاّص بالجمعيّة، ويعيشون حياة أخويّة مشتركة، وفقًا للطريقة الخاّصة بحياتهم، ويتوقون  الرسوليّ 
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معيّة[، هذه ]الجمعيّات[ الُملحقة بمؤّسسات الحياة المكّرسة، ال إلى كمال المحبّة بحفظ دستور ]الج

 .يقّرره الكرسي الرسوليّ  الَّذي، أو ]الشرع[ يحكمها إالّ الشرع الخاّص بكنائسها المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث عشر

 جمعيّات المؤمنين

 

سيّة المختّصة أو تعتمدها بقرار، هي تنشئها السلطة الكن الَّتيالجمعيّات  -1البند  -573ق. 

 أشخاص اعتباريّة في الكنيسة وتـُدعى جمعيّات عاّمة.

فتـُدعى جمعيّات  دت أو أوصت بها السلطة الكنسيّة،إن أشا حتَّىأّما سائر الجمعيّات،  -2البند 

الئحتها خاّصة؛ وهذه الجمعيّات ال تعترف بها الكنيسة ما لم تـُِعد السلطة المختّصة النظر في 

اّص فقط، مع ـــــــــــرع الخــــــــــــور، فيَحكمها الشـــــــــــــر األمـــــــــــــــالداخليّة؛ أّما في سائ

 . 577سَريان القانون

 ، يعود إلى السلطة الكنسيّة المختّصة18مع عدم اإلخالل في سائر األحوال بالقانون -574ق. 

إلى  عيّات مؤمنين تهدف إلى تعليم العقيدة المسيحيّة باسم الكنيسة، أوا، إنشاء جمـــــــــــــــوحده

ا أخرى، يُحفظ تحقيقها بطبيعته لتلك السلطة ــــــــــً بادة العلنيّة، أو تتوّخى أهدافــــــــــتشجيع الع

 الكنسية.

 لنسبةالسلطة المخـتـّصـة إلنـشـاء جمعيّات مؤمنين أو اعتمادها، هي با -1البند  -575ق. 

  إلى الجمعيّات واتحاداتها: 

، لكن ال مدبّر اإليبارشيّة، بالنسبة إلى الجمعيّات اإليبارشيّة، باستثناء األسقف اإليبارشيّ ( 1)

 ؛أو بطريركيّ  الجمعيّات المحفوظ انشاؤها إلى آخرين بامتياز رسوليّ 
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م، أو المتروبوليت ــــــــــــــائودس الدّ شارة السينــــــــــــــد استــــــرك بعـــــــــــــــالبطري( 2)

ة األسقفيّة، ــــــــــــــين في الرسامشارة أقدم أسقفَيـن إيبارشيّ ــــــــــد استـــــــــبع

ة لجميع مؤمني إحدى الكنائس ـــــــــــــبة إلى الجمعيّات المتاحـــــــــــــــــــبالنس

داخل حدود  يقع مقّرها الرئيسيّ  م ذاتيّ ــــــــــروبوليتيّة المتمتّعة بحكيّة أو المتــــــــــــــــالبطريرك

 منطقة الكنيسة المذكورة؛

  لجمعيّات من نوع آخر. الكرسي الرسوليّ ( 3)

 

 رع أّي جمعيّة غير إيبارشيّة، يلزم رضى األسقف اإليبارشيّ ـــــــــــــــــإلنشاء ف -2البند 

ر مؤّسسة رهبانيّة، فيصلح ـــــإلنشاء دي يبديه األسقف اإليبارشيّ  لَّذياالصادر كتابةً؛ أّما الرضى 

  أيًضا إلنشاء جمعيّة خاّصة بهذه المؤّسسة، في نفس الدير أو الكنيسة الملحقين بها.

يجب أن يكون لكّل جمعيّة الئحتها الداخليّة، يُحدّد فيها اسم الجمعيّة وهدفها  -1البند  -576ق. 

عن ذلك يجب أن يُحدّد في الالئحة  والشروط المطلوبة لالنتماء إليها؛ وفضالً  ومـقّرها وحكمها

واحتياجات المكان والزمان أو  الداخليّة نهج العمل بالنسبة إلى طقس الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

 المصلحة. 

الجمعيّة أو  انشأت الَّتيالالئحة الداخليّة وتعديلها يلزمهما اعتماد السلطة الكنسيّة  -2البند 

 اعتمدتها. 

أنشأتها أو اعتمدتها؛ وعلى  الَّتيأّي جمعيّة تخضع لرعاية السلطة الكنسيّة  -1البند  -577ق. 

هذه السلطة العمل على أن يُحافظ فيها على سالمة اإليمان واآلداب والسَهر على أالّ تتسّرب 

 . تجاوزات إلى النظام الكنسيّ 

تمارس نشاطها في منطقته،  الَّتيأن يسهر على كّل الجمعيّات  يّ على األسقف اإليبارش -2البند 

أنشأت الجمعيّة أو اعتمدتها ويوفّر أيًضا العالج المناسب  الَّتيوإذا اقتضى األمر أن يبلّغ السلطة 

 أو كان حجر عثرة للمؤمنين.  ا بالعقيدة أو النظام الكنسيّ ا جسيمً ا، إذا ألحق نشاط الجمعيّة ضررً مؤقتً 

  قبول األعضاء يتّم وفقًا للشرع العام والئحة الجمعيّة الداخليّة. -1البند  -578ق. 

 بوسع نفس الشخص أن ينتمي إلى أكثر من جمعيّة.  -2البند 

بوسع أعضاء المؤّسـسات الرهبانيّة أن يسّجلوا اسمهم في الجمعيّات، وفقًا لدستور الدير  -3البند 

 هم. أو الالئحة الداخليّة، برضى رؤسائ

ين، إالّ بموافقة ليس في وسع أّي جمعيّة مؤمنين أن ينضّم إليها أعضاؤها كإكليريكيّ  -579ق. 

، أو من قِبَل البطريرك برضى السينودس الدائم إذا تعلّق األمر خاّصة من قِبَل الكرسي الرسوليّ 

 .2العدد  1البند  575بالجمعيّة الوارد ذكرها في القانون 

ا عن شركة الكنيسة الكاثوليكيّة، أو أو انفصل علنً  اإليمان الكاثوليكيّ  من جحد علنا -580ق. 

 ا إليها أصالً وقع تحت الحرم الكبير، ال يمكن قبوله في جمعيّة على وجه صحيح؛ أّما إذا كان منتميً 

  فصله بحكم الشرع. المحلّيّ  ، فيعلن الرئيس الكنسيّ على وجه شرعيّ 
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، وفقًا إالّ لسبب صوابيّ  د من المنتمين إليها على وجه شرعيّ ال يُفصل من الجمعيّة أح -581ق. 

 للشرع العام والالئحة الداخليّة.

- 1007، تُدير أموالها وفقًا للقوانين الجمعيّة المنشأة أو المعتمدة على وجه شرعيّ  -582ق. 

لهذه [ن تقدم انشأتها أو اعتمدتها، وعليها أ الَّتيوالالئحة الداخليّة، تحت رعايّة السلطة  1045

 كّل سنة حسابا عن إدارتها.  ]السلطة

ال يمكن أن يلغيها أحد  أنشأها أو اعتمدها الكرسي الرسوليّ  الَّتيالجمعيـّات  -1البند  -583ق. 

 سواه. 

، وعدم اإلخالل بحّق التظلّم بمفعول 2البند  927سائر الجمعيّات، مع سريان القانون  -2البند 

 يمكن أن يلغيها:  عن الكرسي الرسوليّ  موقف وفقًا للشرع، فضالً 

يرئس كنيسة متروبوليتيّة متمتّعة  الَّذيالبطريرك برضى السينودس الدائم، أو المتروبوليت ( 1)

 برضى أقدم أسقفَين إيبارشيّين في الرسامة األسقفيّة؛ بحكم ذاتيّ 

 أنشأها أو اعتمدها.  الَّذي، إذا كان هو األسقف اإليبارشيّ ( 2)

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع عشر

 ممتبشير األُ 

بوصيّة المسيح بتبشير جميع األمم وبدافع من نعمة الروح  إن الكنيسة، عمالً  -1البند  - 584ق. 

 القدس ومحبّته، تعتبر نفسها إنّها مرسلة بأكملها.

مع الحفاظ على سالمة اإليمان  -وتبشير األمم يجب أن يتّم بحيث يُتاح لإلنجيل  -2البند 

والخدمات الطقسيّة الخاّصة بهم  أن يتمثّل في ثقافة جميع الشعوب، أي في التعليم المسيحيّ  -ابواآلد

 والفنون الدينيّة والشرع الخاّص، وبالجملة في الحياة الكنسيّة بأسرها.

العمل بال انقطاع على الكرازة  على كّل من الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتيّ  -1البند  - 585ق. 

ا ترسلهم ا حسنً ، بواسطة دعاة ُمـعدّين إعدادً العالم بأسره، تحت إشراف الحبر الرومانيّ باإلنجيل في 

 السلطة المختّصة وفقًا للشرع العاّم. 
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ين لجنة ليكن إلى جانب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو مجلس الرؤساء الكنسيّ  -2البند 

 .ط الكنيسة اإلرساليّ لدعم التعاون الفعّال بين جميع اإليبرشيّات في نشا

بادرات من أجل اإلرساليّات ـــيع المــــــن لتشجــــــّل إيبارشيّة كاهــــــيُعيّن في ك -3البند 

 بطريقة فعّالة.

ى اآلخرين، كما عليهم دَ على المؤمنين أن يعّززوا معرفة اإلرسـاليّات وحبّها لديهم ولَ  -4البند 

 ويدعموها بسخاء بتبّرعاتهم. أن يصلّوا من أجلها ويحفزوا الدعوات

ّي إنسان أو حمله أو اغراؤه على االنضمام إلى الكنيسة بأساليب أيُحظر بشدّة إكراه  - 586ق. 

ملتوية؛ وعلى جميع المؤمنين العمل على المطالبة بحّق الحّريّة الدينيّة كي ال يُقصى أحد عن 

 الكنيسة ظلًما وقهًرا.

ن االنضمام إلى الكنيسة، يُـقبَلون بُرتبة طقسيّة في مرحلة ن يريدوالَّذي -1البند  -587ق. 

يجب أالّ تكون مجّرد شرح عقائد ووصايا، بل تنشئة على الحياة المسيحيّة  الَّتيالموعوظين، 

 بجملتها ودورة لمدّة مناسبة.

الطقسيّة  يحّق للمنتمين إلى مـرحلة الموعـوظين أن يُـقبَـلوا في خدمة الكلمة واالحتفاالت -2البند 

 األخرى غير المحفوظة للمؤمنين.

قواعد تـُنظَّم بها مرحلة الموعوظين، بتحديد ما عليهم أن يؤدّوه  تُحدّد في الشرع الخاصّ  -3البند 

 وما يُعترف لهم به من امتيازات.

، وفقًا ين أن ينتموا إلى أّي كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ ـــــــفي استطاعة الموعوظ - 588ق. 

 ؛ لكن يجب االحتراس من حثّهم على ما قد يعوق انتماءهم إلى الكنيسة األصلح لثقافتهم.30نون للقا

على المرسلين، سواء كانوا من األجانب أو المحلّيين، أن يتحلّوا بفطرة ومواهب  - 589ق. 

افة مناسبة؛ ومكّونين كما يجب في علم االرساليّات والروحانيّة اإلرساليّة، وملّمين بتاريخ وثق

 الشعوب المطلوب تبشيرهم.

يُراعى أن تبلغ الكنائس الفتيّة نضوجها وتُحرز كامل تنظيمها  في النشاط اإلرساليّ  - 590ق. 

في أقرب وقت، ليتسنّى لها إدارة شؤونها تحت قيادة رئاستها الكنسيّة وتتولّى مهّمة التبشير وتمضي 

 ا.بها قدُمً 

 ين على:على المرسلين أن يسهروا جادّ  - 591ق. 

تشجيع الدعوات للخدمات المقدّسة بحكمة بين حديثي اإليمان، لتزدهر الكنائس الفتيّة ( 1)

 في أقرب وقت؛ باإلكليروس المحلّيّ 

، ليتمّكنوا من أداء مهّمتهم في التبشير والخدمة الطقسيّة أيًضا على تنشئة خدّام التعليم المسيحيّ ( 2)

يجب االحتياط أن ينال خدّام  م األقداس؛ وفي الشرع الخاصّ اخير ما يُرام، كمعاونين أكفاء لخدّ 

 مكافأة عادلة. التعليم المسيحيّ 

ات ينبغي أن تُعّزز بعنايّة خاّصة أنماط مناسبة من رسالة في مناطق اإلرساليّ  -1البند  - 592ق. 

ب ـــــــشع لّ ـــــــــطرة كـــذ فـــــــــين؛ وأن نُشّجع مؤّسسات الحياة المكّرسة، مع أخالعلمانيّ 
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ا ـــــــــــدارس ومـــــــــرورة المـــــــــــــــب الضـــــــــــوِطباعه بعين االعتبار؛ وأن تـُنشـَأ حس

 .سات للتربيّة المسيحيّة والرقّي الثقافيّ ـــــك من مؤسّ ــــــــأشبه ذل

 جادّ وبحكمة. ين على وجهكذلك يُعّزز الحوار والتعاون مع غير المسيحيّ  -2البند 

ا كان وضعهم، أن ي  أعلى جميع الكهنة العاملين في مناطق اإلرساليّات،  -1البند  - 593ق. 

 يتعاونوا بغيرة على التبشير، كأُسرة كهنوتيّة واحدة.

، 908كما عليهم أن يسارعوا إلى معاضدة سائر المرسلين المسيحيّين، وفقًا للقانون  -2البند 

 شهادة الوحدة. مقدّمين للمسيح الربّ 

 .يعترف بصفتها هذه الكرسي الرسوليّ  الَّتيمناطق اإلرساليّات هي  - 594ق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الخامس عشر

 سلطان التعليم الكنسيّ 

 

 الفصل األول

 مهّمة الكنيسة التعليميّة على وجه عامّ  
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وديعة اإليمان، لها بطبيعتها حّق ائتمنها المسيح الرّب على  الَّتيالكنيسة،  -1البند  - 595ق. 

ب التبشير باإلنجيل بين البشر ــــــها واجــــــــــوعلي ريّ ــــــــــــــــمستقّل عن أّي سلطان بش

أجمعين، لتحافظ برعاية الروح القدس على الحقيقة الموحى بها بورع، وتسبر غورها وتبّشر بها 

 وتشرحها بأمانة.

ا وفي كل مكان، إعالن المبادئ األخالقيّة، بما في ذلك ة، دائمً من اختصاص الكنيس -2البند 

، والحكم في شتّى األمور اإلنسانيّة، على قدر ما تقتضيه كرامة اإلنسان مبادئ النظام االجتماعيّ 

 وحقوقه األساسيّة أو خالص النفوس.

هم في هذه مهّمة التعليم باسم الكنيسة من اختصاص األساقفة ال غير؛ لكن يشارك - 596ق. 

ن أصبحوا بالدرجة المقدّسة من معاوني األساقفة، أو أولئك الَّذيالمهّمة وفقًا للشرع، سواء أولئك 

 ن انتُدبوا للتعليم من غير أن يُقاموا في درجة مقدّسة.الَّذي

، بحكم منصبه، بالعصمة في سلطان التعليم، إذا ما يتمتّع الحبر الرومانيّ  -1البند  - 597ق. 

ا ما كملزم في مادّة اإليمان أو األخالق، بصفته الراعي والمعلّم األعلى تعليمً  ى وجه قطعيّ أعلن عل

 من واجبه أن يثبّت إخوته في اإليمان. الَّذيلجميع المؤمنين، 

ارس األساقفة سلطان ـــــــــفة بالعصمة في التعليم، إذا مـــــــكذلك تحظى هيئة األساق -2البند 

اة في ـــــضــــ، وبصفتهم معلّمين وقيّ ــــــــمع مسكونـــــعين في مجيم مجتمـــــالتعل

 يدة واآلدابـــؤون العقـــــــــــــــش

 

للكنيسة بأسرها؛ أو إذا أجمعوا على  ا ما في اإليمان أو اآلداب كملزم على وجه قطعيّ أعلنوا تعليمً 

لم، مع حفاظهم على رباط الشركة ، وهم منتشرون في أنحاء العارأي واحد كملزم على وجه قطعيّ 

ا تتعلّق نفسه أمورً  ا مع الحبر الرومانيّ يس بطرس، وتعليمهم رسمي  فيما بينهم ومع خليفة القدّ 

 باإليمان أو اآلداب.

 ا، ما لم يتّضح ذلك على وجه صريح.ا معصومً ا تحديدً وأّي تعليم ال يـُعتبر محدّدً  -3البند 

كّل ما تضّمنه كالم هللا المكتوب أو  المؤتمنة عليها الكنيسة، أيّ  وديعة اإليمان الواحدة - 598ق. 

، أو تعليمها المألوف إّما سلطان تعليم الكنيسة الرسميّ  المنقول وفي نفس الوقت يطرحه كوحي الهيّ 

 ذلك[ يجب اإليمان به اع المؤمنين على ُهدى التعليم المقدّس،]كلّ ـــيتجلّى في إجم ذيــــــــالَّ العاّم، 

 عقيدة تخالفه. ة؛ ولذلك على جميع المؤمنين أن يتجنّبوا أيّ ق إلهيّة وكاثوليكيّ ـــــــــكحقائ

أو هيئة األساقفة في شأن اإليمان واآلداب، لدى  يلقيها الحبر الرومانيّ  الَّتيأّما التعاليم  -599ق. 

وقير بالعقل واإلرادة، ، ال تقتضي اإليمان بها، بل الخضوع والتممارستهم سلطان التعليم الرسميّ 

 ؛ ولذلك ينبغي للمؤمنين تجنّب كّل ما ينافيها.وإن لم يكن في نيّتهم إعالنها على وجه قطعيّ  حتَّى

ن في شركة مع رأس هيئتهم وأعضائها، سواء بمفردهم أو مجتمعين الَّذيإّن األساقفة  - 600ق. 

ون مالفنة اإليمان الرسميّ  -التعليم مع عدم تمتّعهم بالعصمة في -في سينودس أو مجامع خاّصة، هم

ومعلّمو المؤمنين المعهودين إلى رعايتهم؛ ويجب على المؤمنين أن يلتزموا بسلطان تعليم أساقفتهم 

 األصيل بروح الخضوع والوقار.
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على عاتق كّل كنيسة واجب ينبغي أن يؤدّيه في المقدّمة البطاركة واألساقفة، وهو  -601ق. 

لكّل جيل وثقافة على تساؤالت البشر الخالدة عن معنى الحياة، وتقديم حّل  سبٍّ اإلجابة بأسلوب منا

ا على ضوء اإلنجيل، ُمتقَّصين عالمات الزمن، ليزداد نور ألكثر المشاكل اإلنسانيّة إلحاحً  مسيحيّ 

 ا في كّل مكان ويُضيء على البشر أجمعين.المسيح سطوعً 

 

بادئ العلوم الدينيّة فقط بل ـــــع في االعتبار مــــــــــفي العمل الرعوي ال توض - 602ق. 

د من الوعي ــذ بها للبلوغ بالمؤمنين إلى المزيـــــــــــــا، ويؤخاكتشافات العلوم األخرى أيضً 

 والرزانة في حياة اإليمان.

مان تُشّجع مزاولة اآلداب والفنون لما لها من قدرة وتأثير فذّ في التعبير عن معنى اإلي - 603ق. 

 ونقله، مع إفساح المجال للحّريّة كما يجب وللثقافات المختلفة.

على رعاة الكنيسة في المقام األّول أن يسهروا بال كلَل للحفاظ على فحوى اإليمان  - 604ق. 

تعبّر عن العقيدة في الكنائس المختلفة، بحيث ال تتعّرض  الَّتيالواحد وتنميته وسط شتّى الطرق 

حدته للضَرر، بل تضيء الكنيسة وتتألّق من خالل التنّوع المشروع بصفتها سالمة اإليمان وو

 الجامعة.

ى اجتماعهم في سينودس أو في مجالس، وللكرسي دَ يعود لألساقفة، ال سيّما لَ  - 605ق. 

، أن ينّموا كمن له سلطة ويحرسوا ويحموا بورع سالمة اإليمان ووحدته بنوع خاصّ  الرسوليّ 

تخالفها إذا لزم األمر، أو بلفت النظر إلى ما قد يعّرضها  الَّتيبشجب اآلراء  حتَّى واألخالق الحميدة،

 للخطر.

ين من فهم أعمق لسّر الخالص، وخبرة في العلوم الدينيّة ا لما لالهوتيّ نظرً  -1البند  - 606ق. 

األصيل  يّ مع الخضوع بأمانة لسلطان التعليم الكنس -ا، لهموما إليها وفي المسائل الحديثة أيضً 

أن يوّضحوا إيمان الكنيسة ويدافعوا عنه  -واالستفادة في الوقت نفسه مما يُتاح لهم من حّريّة 

 ويجتهدوا في سبيل تقدّم العقيدة.

وعليهم، لدى بحثهم في الحقائق الالهوتيّة والتعبير عنها، أن يحرصوا على بناء أهل  -2البند 

 هّمتهم التعليميّة.اإليمان والتعاون بحذق مع األساقفة في م

ما في اإلكليريكيّات والجامعات ــــوادّ الالهوتيّة، ال سيـــــــــعلى العاكفين على الم -3البند 

ادل اآلراء ـــــــرى بتبـــــوم األخــــم من المتفّوقين في العلـــــــــــات، أن يتعاونوا مع غيرهوالكلّيّ 

 وتضافر الجهود.

 

 الفصل الثاني

 هللا خدمة كلمة
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، بما في وكّل إرشاد مسيحيّ  يم الدينيّ ـــــظ والتعلـــــــــالوع إن خدمة كلمة هللا أيّ  - 607ق. 

ذاءه ــــــدارة، ينبغي أن يستمدّ غـــــــــــــب أن تُحفظ لها الصـــــــــــيج الَّتيذلك العظة الطقسيّة 

س؛ أّما االحتفال بـ]خدمة[ كلمة هللا فيُعّزز على المنعش من الكتاب المقدّس، ويستند إلى التقليد المقدّ 

 وجه مناسب.

ين، كّل حسب درجة رتبته المقدّسة، مهّمتهم إن األساقفة والكهنة والشمامسة اإلنجيليّ  - 608ق. 

األولى ممارسة خدمة كلمة هللا وفقًا للشرع؛ أّما سائر المؤمنين فعليهم أن يسارعوا إلى المشاركة في 

 ّل حسب جدارته ووضعه وما فُّوِض إليه.هذه الخدمة، ك

 

 الماّدة األولى

 الوعظ بكلمة هللا

اإلشراف على الوعظ بكلمة هللا في منطقته، مع  من اختصاص األسقف اإليبارشيّ  - 609ق. 

 سَريان الشرع العاّم.

ض من حّق األساقفة أن يعظوا بكلمة هللا في أّي مكان من العالم، ما لم يرف -1البند  - 610ق.

 بصراحة في حالة خاّصة. ذلك األسقف اإليبارشيّ 

 أُرِسلوا أو دُعوا إليه على وجه مشروع. الَّذيللكهنة صالحيّة الوعظ في المكان  -2البند 

 للشمامسة اإلنجيليّين أيًضا صالحية الوعظ نفسها، ما لم يقّرر الشرع الخاّص غير ذلك. -3البند 

ا للتعويض من قلّة اإلكليروس، لألسقف أن ينتدب سائر في ظروف غير عاديّة ال سيّم -4البند 

 .4البند 614في الكنيسة، مع سَريان القانون  حتَّىالمؤمنين أيًضا للوعظ، 

 

ة الوعظ وبوسعه أيًضا أن من أُسنِدت إليه رعاية النفوس، له بحكم الوظيفة صالحيّ  - 611ق. 

، ما لم 3بند  610، مع سريان القانون يليّ يَّ كاهن أو شّماس إنجأيدعو لوعظ المعهودين لرعايته 

 .يكونا ممنوَعين عن ذلك على وجه شرعيّ 

ة ـــــــــــياة المشتركــــــــــة أو جمعيّات الحفي المؤّسسات الرهبانيّ  -1البند  - 612ق. 

لى راف عـــــــــ، يعود اإلشأو بطريركيّ  ّق حبريّ ــــــــاإلكليريكيّة على ِغرار الرهبان، من ح

 ظ إلى الرؤساء الكبار.ـــــــــــــالوع

ين، من أّي مؤّسسة حياة مكّرسة، أن يدعوا لوعظ المحلّيّ  حتَّىوبوسع جميع الرؤساء  -2البند 

، ما لم يكونا ممنوَعين عن 3البند  610، مع سريان القانون نجيليّ إأعضائها أّي كاهن، أو شّماس 

 .ذلك على وجه شرعيّ 

يحظر به الوعظ على أحد، يُتاح التظلّم بمفعول ناقل  الَّذي الرئيس الكنسيّ قرار  ضدّ  - 613ق. 

 ال غير، ويجب البّت فيه بدون تأخير.
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ة سرائر اإليمان تُشرح بها على مدار السنة الطقسيّ  الَّتيبالنسبة إلى العظة  -1البند  - 614ق. 

ا ال يتجّزأ من بّذ أن تكون جزءً س، يُرجى ويُحومبادئ الحياة المسيحيّة، على ضوء الكتاب المقدّ 

 الطقوس.

، في أيّام يجب على الرعاة ومديري الكنائس أن يُعنَوا بأن تُلقى العظة في القدّاس اإللهيّ  -2البند 

 ة على األقّل، وال تـُهمل إالّ لسبب هاّم.اآلحاد واألعياد اإللزاميّ 

وف واجب وعظ الشعب ال يجوز للراعي أن يؤدّي بواسطة غيره على وجه مأل -3البند 

 .المحلّيّ  يعتمده الرئيس الكنسيّ  ة، إالّ لسبب صوابيّ الموكول إلى عنايته الرعويّ 

 ليّ ـــــــــّماس اإلنجيـــــــن، أو للشــــــــــة للكاهـــــــــــــوظـــــفـــــظة محــــــالع -4البند 

 الخاّص. رعـــــــــــــــــا للشـــــــــً ا وفقـــــــــــً أيض

ين أن يُعنوا بتوجيه تعليمات إللقاء جملة خاّصة من المواعظ على األساقفة اإليبارشيّ  - 615ق. 

 .الروحيّ  في أوقات مناسبة، لتجديد الشعب المسيحيّ 

 

ا كالم الحكمة البشريّة والمواضيع على الوّعاظ بكلمة هللا أن يدَعوا جانبً  -1البند  - 616ق. 

 هو الطريق والحّق والحياة؛ ويبيّنوا كيف إن الَّذيالمسيح  ؤمنين عن كمال سرّ المعقّدة، ليعظوا الم

الشؤون األرضيّة والمؤّسسات البشريّة مرتّبة لخالص البشر أيًضا في تدبير هللا الخالق، ولذلك فإنّها 

 قادرة أن تساهم على وجه مرموق في بناء جسد المسيح.

وحقوقه  يم الكنيسة في ما يتعلّق بكرامة الشخص اإلنسانيّ ولذلك عليهم أيًضا تلقين تعال -2البند 

 الَّتياألساسيّة والحياة العائليّة وشركة الحياة المدنيّة واالجتماعيّة، باإلضافة إلى الشعور بالعدالة 

ا يُسهم في توطيد السالم على يجب االلتزام بها في الحياة االقتصاديّة و]شؤون[ العمل شعورً 

 ى الشعوب.دَ قدّم لَ األرض وتحقيق الت

 

 الماّدة الثانية

 التعليم المسيحيّ  

، وال سيّما على أساقفتها، واجب جسيم في أن يُلقى على كّل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  - 617ق.

، لكي يبلغ به اإليمان نضوجه ويتكّون تلميذ المسيح بمعرفة تعاليم المسيح معرفة التعليم المسيحيّ 

 ا.ا فيومً الوثيق بشخصه يومً أعمق وأوفق، واالتّحاد 

الوالدان هما أّول من يجب عليهما تربية البنين على اإليمان وممارسة الحياة  - 618ق.

 المسيحيّة، بالقول والفعل؛ وعلى من يقوم مقام الوالدين وعلى األشابين واجب مماثل.

عة كنسيّة أن تُعنى وباإلضافة إلى األسرة المسيحيّة على الرعيّة نفسها وعلى أيّة جما - 619ق.

تمكـّنهم من أن  الَّتيألعضائها ودمجهم في الجماعة نفسها، مع توفير الظروف  بالتعليم المسيحيّ 

 يعيشوا ما تلقـّنوه من تعاليم على أكمل وجه.
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ت إلى التقوى ـــــــــواء هدفـــــــــين وأنشطتهم وأنديتهم، ســــــــعلى جمعيّات المؤمن -620ق.

ن أعضائها ـــــــــــــــة والتعاونيّة، أن تـُعنى بتكويـــــــمال الخيريّ ــــــــــــو إلى األعوالرسالة أ

 .المحلّيّ  تحت قيادة الرئيس الكنسيّ  الدينيّ 

 

من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو مجلس الرؤساء  -1البند  -621ق.

تُنّسق كما يجب في دليل التعليم  واعد للتعليم المسيحيّ الكنسيّين، في حدود منطقة كنيستهم، تحديد ق

 ، مع العمل بما تُقّره سلطة الكنيسة العليا.المسيحيّ 

يجب أن يوضع في االعتبار الطابع الخاّص بالكنائس الشرقيّة،  في دليل التعليم المسيحيّ  -2البند 

كنيسة  وس والتقاليد الخاّصة بكلّ ة الكتاب المقدس والطقأهّميّ  فتتجلّى في إلقاء التعليم المسيحيّ 

 ا.، في علم اآلباء وِسيَر القديسين وفّن األيقونات أيضً متمتّعة بحكم ذاتيّ 

ة أو مجلس الرؤساء الكنسيّين، أن يـُعنـَوا بتوفير لسينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ  -3البند 

لوسائل واألدوات ]الالزمة[، كما مالئمة لفئات المؤمنين المختلفة، بما في ذلك ا كتب تعليم مسيحيّ 

 المختلفة وينّسقوها فيما بينها. وأن يشّجعوا أنشطة التعليم المسيحيّ 

، يمكن أن يكون فيها لجنة للتعليم المسيحيّ  على كّل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  -1البند  - 622ق.

 أو المحيط االجتماعيّ واقعة في المنطقة  تشكيلها باالشتراك مع كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ 

 الواحد. الثقافيّ 

، مهّمته مساعدة مركز للتعليم المسيحيّ  يُوضع تحت تصّرف لجنة التعليم المسيحيّ  -2البند 

على وجه منّسق وفعّال، ويصلح أيًضا للتكوين المستمّر  الكنائس في القيام بأنشطة التعليم المسيحيّ 

 .لخدّام التعليم المسيحيّ 

أن يحرص كّل الحرص على النهوض بالتعليم  على األسقف اإليبارشيّ  -1البند  - 623ق.

 وإدارته واإلشراف عليه في إيبارشيّته. المسيحيّ 

 .للتعليم المسيحيّ  ولهذا الغرض ليكن في الدائرة اإليبارشيّة مركز إيبارشيّ  -2البند 

ختّصة بعين االعتبار، تقّررها السلطة الم الَّتيعلى الراعي، مع أخذ القواعد  -1البند  -624ق.

ي ا كانت أعلى جميع الموكولين إلى عنايته الرعوية،  أن يبذل قصارى جهده إللقاء التعليم المسيحيّ 

 سنّهم وأوضاعهم.

ون الملحقون بالرعيّة يجب عليهم تقديم مساعدتهم للرعاة؛ أّما الكهنة والشمامسة اإلنجيليّ  -2البند 

 .542و 479ا للقانونَين أعضاء المؤّسسات الرهبانيّة فوفقً 

 

نون كما يجب، فليسارعوا إلى تقديم مساعدتهم في إلقاء  - 3البند  أّما المؤمنون اآلخرون المكوَّ

 .التعليم المسيحيّ 
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فتـُقدّم فيه صورة صحيحة عن  بالبعد المسكونيّ  يجب أن يتّصف التعليم المسيحيّ  - 625ق.

 كاثوليكيّ  ه ال بدّ من العناية بتأمين منهج تعليم مسيحيّ نّ أالكنائس والطوائف الكنائسيّة األخرى؛ على 

 صحيح.

 أنّهم يمثّلون الكنيسة  ن يؤدّون الخدمة بإلقاء التعليم المسيحيّ الَّذيجميع  ال ينسَ  - 626ق. 

وأنهم أُرِسلوا إلى تبليغ كلمة هللا الموَحى بها ال كلمتهم هم؛ لذلك عليهم أن يقدّموا عقيدة الكنيسة 

 فقة مع ما تقتضيه ثقافتهم.يمة، وإن بطريقة مناسبة لتالميذهم ومتّ المستق
 

 الفصل الثالث

 ربية الكاثوليكيّةالتّ 

إلى الوالدين أو من يقوم مقامهما؛ ولذلك،  إن العناية بتربية البنين تعود أّوالً  -1البند  - 627ق.

ة باإليمان والنابضة بالحّب فعلى هؤالء، أن يربّوا أبنائهم في بيئة األسرة المسيحيّة المستنير

 المتبادل، ال سيّما على تقوى هللا ومحبّة القريب.

ان تدبير التربية الكاملة للبنين يفوق طاقتهم، أن يعهدوا ــــــا، إذا كــــــــــً للوالدين أيض -2البند 

ل ـــــــــالوسائ تارواـــــــم، كما لهم أن يخــــــــــية إلى غيرهـــــــرف من مهّمة التربـــــبط

 ة أو المفيدة.ة الضروريّ التربويّ 

ة، مع سَريان ة في اختيار الوسائل التربويّ ينبغي أن يتمتّع الوالدون بما يجب من الحّريّ  -3البند 

بهذا الحّق ويعّززه بما  ؛ ولذلك على المؤمنين أن يبذلوا جهدهم ليعترف المجتمع المدنيّ 633القانون

 بوسائل مالئمة. ىحتَّ تقتضيه العدالة، 

ة خالئق جديدة، أن تـُعنى مع الوالدين يعود للكنيسة، لكونها ولدت بالمعموديّ  -1البند  - 628ق. 

 ة.بتربية أبنائهم تربية كاثوليكيّ 

 

وعلى جميع من أُسنِدت إليهم رعاية النفوس، مساعدة الوالدين في تربية البنين،  -2البند 

 وتوفير التربية الدينيّة ال سيّما للشبيبة.وتوعيتهم على حقوقهم وواجباتهم، 

على جميع المربّين أن يُعنوا بأخذ تكوين اإلنسان المتكامل بعين االعتبار، ليُهذّب  - 629ق. 

الشبّان مواهبهم الطبيعيّة والذهنيّة واألدبيّة على وجه مالئم، ويتحلّوا بالفضائل المسيحيّة، فيتهيّأوا 

ه أكمل، ولتقدير القيم اإلنسانية واألدبيّة بضمير مستقيم، والتحلّي بها لمعرفة هللا ومحبّته على وج

 بحّرية حقيقيّة، مهذّبين في الوقت نفسه الشعور بالعدالة والمسؤوليّة االجتماعيّة إلقامة تعايش أخويّ 

 مع اآلخرين.

البشر في وا قصارى جهدهم ليحظى جميع ــــــين أن يبذلــــــــعلى المؤمن -1البند  - 630ق. 

رب وقت بفوائد التربية والتعليم المناسبة، مع ـــــــــره وفي أقــــــــــم بأســـــــــاء العالــــــــأنح

 توجيه عناية خاّصة نحو المعوزين.

على جميع المؤمنين تعزيز أنشطة الكنيسة المالئمة للنهوض بالتربية، ال سيّما في إنشاء  -2البند 

 عضيدها.المدارس وإدارتها وت
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 الماّدة األولى

 ةالمدارس، السيّما الكاثوليكيّ  

 

بين وسائل التربية المختلفة، ينبغي تعزيز المدرسة الكاثوليكيّة بعناية  -1البند  - 631ق. 

 ا.خاّصة، ويجب أن تستقطب اهتمام الوالدين والمعلّمين والجماعة الكنائسيّة أيضً 

 ي ا كان نوعها أو مستواها.أوإدارتها من حّق الكنيسة إنشاء المدارس  -2البند 

في الشرع ال تـُعتبر مدرسة ما كاثوليكيّة، ما لم يُنشئها بصفتها هذه األسقف  - 632ق. 

 أو سلطة كنسيّة أعلى، أو ما لم يعتَرفا بصفتها هذه. اإليبارشيّ 

 

إن  الحكم والبّت في شؤون أّي مدرسة من اختصاص األسقف اإليبارشيّ  -1البند  - 633ق.

كانت تلبّى احتياجات التربية المسيحيّة أم ال؛ كما يعود إليه منع المؤمنين من االنتساب إلى مدرسة 

 ما لسبب هاّم.

م إلى ــــــــــــــن أن يُعنوا ببعث أبناءهـــــــة، على الوالديـــــــروف متساويــــــــفي ظ -2البند 

 المدارس الكاثوليكيّة.

ة الكاثوليكيّة واجب خاّص في خلق بيئة تنعشها روح ــــــــى المدرسعل -1البند  - 634ق. 

ط الجماعة المدرسيّة، ومساعدة النشء على تطوير ــــــــــــــــة والمحبّة اإلنجيليّة وسالحّريّ 

ها بالمعموديّة، صاروا إلي الَّتيدة ــــــــــــــــــــا وفقًا للخليقة الجديـــــــــــً موا معــــــــــشخصيّتهم لين

الن الخالص، بحيث تستنير باإليمان ـــــــــــــــــا إلعــــــــــــــــوتوجيه الثقافة اإلنسانيّة بأسره

 يحّصلها التالميذ باّطراد عن العالم والحياة واإلنسان. الَّتيالمعرفة 

ور مع ـــــــذه األمـــــــيق هـــــــــــة الكاثوليكيّة توفـــــــــــــعلى المدرس -2البند 

طات الكنسيّة المختّصة، إذا ما كان معظم ـــــــــــــها الخاّصة، تحت إشراف السلـــــــــــــظروف

 الطالّب المنتسبين إليها من غير الكاثوليك.

على المدرسة الكاثوليكيّة أالّ تقّل عن المدارس األخرى في تحقيق أهداف الشبّان الثقافيّة  -3البند 

 .واالجتماعيّ  كوينهم اإلنسانيّ وت

أن يُعنى بفتح مدارس كاثوليكيّة، ال سيّما إذا لم  من أهّم واجبات األسقف اإليبارشيّ  - 635ق. 

تكن هناك مدارس أخرى أو كانت غير وافية للغرض، وكذلك مدارس ِمهنّية وتقنيّة، على قدر ما 

 تقتضي ذلك أسباب خاّصة وفقًا لظروف المكان والزمان.

 في جميع المدارس لسلطة األسقف اإليبارشيّ  يخضع التعليم المسيحيّ  -1البند  - 636. ق

 وإشرافه.

، الكاثوليكيّ  أيًضا تعيين أو اعتماد مدّرسي التعليم المسيحيّ  يعود لألسقف اإليبارشيّ  -2البند 

 ة.ة أو أخالقيّ وعزلهم أو المطالبة بعزلهم إذا اقتضت ذلك أسباب دينيّ 
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 ئة الكاثوليكيّة أو بحكم األسقف اإليبارشيّ ــــلو من التنشــــــــتخ الَّتيدارس ــــــــلما – 637ق. 

يع التالميذ الكاثوليك من التكوين ـــــــــــض جمــــــــــب تعويــــــــــ]التنشئة فيها[ غير كافية، يج

 الصحيح. الكاثوليكيّ 

في زيارة جميع المدارس الكاثوليكيّة الواقعة  الحقّ  يعود لألسقف اإليبارشيّ  -1البند  -638ق. 

في إيبارشيّته زيارة قانونيّة، ما عدا المدارس المتاحة لتالميذ مؤّسسات الحياة المكّرسة ذات حّق 

دون سواهم، ومع عدم اإلخالل في كّل حال باستقالل مؤّسسات الحياة المكّرسة  أو بطريركيّ  حبريّ 

 في اإلشراف على مدارسها.

أّسس المدرسة  الَّذيإذا كان هناك عدّة أساقفة إيبارشيّين، يعود حّق الزيارة القانونيّة إلى  -2البند 

 أو اعتمدها، مالم يُستدرك غير ذلك في الئحة التأسيس أو في اتفاقيّة خاّصة أُبِرمت فيما بينهم.

لكاثوليكيّة من تحقيق ن بهم تتمّكن المدارس االَّذيلّما كان المدّرسون هم أّول المسؤولين  -639ق. 

أهدافها وأنشطتها، البدّ لهم من أن يتميّزوا بعلمهم ويكونوا قدوة بشهادة حياتهم ومتعاونين في المقام 

 ا.األّول مع األهالي بل ومع المدارس األخرى أيضً 

 

 المادة الثانية

 ةالجامعات الكاثوليكيّ 

ا على وجه حاضرً  جعل الفكر المسيحيّ  الجامعة الكاثوليكيّة إنّما تهدف إلى -1البند  - 640ق. 

وثابت وشامل في ما يُبذَل من مساعٍّ لتنميّة الثقافة العليا بأسرها؛ ولذلك فهي تمثّل مؤّسسة  علنيّ 

 للبحث والفكر والتعليم على مستوى رفيع، تـُعالَج فيها العلوم اإلنسانيّة المختلفة على ضوء اإلنجيل.

لها نفس هذا  الَّتيات الكاثوليكيّة المستقلّة األخرى، أو الكلّيّ معاهد الدراسات العليا  -2البند 

الهدف، تُعادَل بالجامعات الكاثوليكيّة، لكن ال بالجامعات والكلّيات الكنسيّة، الوارد ذكرها في 

 .650- 646القوانين 

ة البحث مادّة تعالَج على ضوء مبادئها ومنهجها وحّريّ  في الجامعات الكاثوليكيّة، كلّ  - 641ق. 

ا في المسائل واألبحاث المستجدّة فيها، لبلوغ مّطرد إلى فهم أعمق لهذه الموادّ، مع النظر ملي   العلميّ 

في عهدنا المعاصر، ليتّضح على نحو أسمى كيف يلتقي اإليمان والعقل في حقيقة واحدة، ولتكوين 

 مع، وشهود في العالم بإيمانهم.أشخاص متميّزين فعال بثقافتهم وأهل لتولّي أهّم الوظائف في المجت

الجامعة الكاثوليكيّة، هي مؤّسسة دراسات عليا تُنشئها أو تعتمدها بهذه  -1البند  - 642ق. 

، أو ، بعد استشارة الكرسي الرسوليّ الصفة، إّما السلطة اإلداريّة العليا لكنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ 

 سميّة.نفسه؛ ويجب إثبات ذلك بوثيقة ر الكرسي الرسوليّ 

وهذه السلطة العليا، داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، هي البطريرك برضى  -2البند 

 سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة.
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في الجامعات الكاثوليكيّة، الخالية من أي كلّيّة الهوتيّة، يجب على األقّل تقديم  - 643ق. 

 لفة.دراسات الهوتيّة مناسبة لطالّب الكلّيات المخت

مدّرسو الموادّ المتعلّقة باإليمان واآلداب في الجامعات الكاثوليكيّة عليهم أن يكونوا  - 644ق. 

؛ ومن حّق 642يختارها الوارد ذكرهم في القانون  الَّتيحائزين على تفويض من السلطات الكنسيّة 

لجدارة العلميّة أو التربويّة هذه السلطة إلغاء هذا االنتداب ألسباب هاّمة، ال سيّما إذا افتقروا إلى ا

 وإلى النزاهة أو سالمة العقيدة.

للرؤساء الكنسـيّين بعد تبادل اآلراء أن يعملوا على فتح مسـاكن ومراكز جامعيّة  - 645ق. 

م فيها نخبة مختارة من المؤمنين المهيّئين بعناية كاثوليكيّة لدى الجامعات األخرى أيضً  ا، يُقدِّ

 الثقافيّة على نحو مستمّر للشبيبة الجامعيّة.مساعدتهم الروحيّة و

 

 

 

 المادة الثالثة

 الجامعات والكلّيات الكنسيّة 

على الرؤساء الكنسيّين في المقام األّول أن يدأبوا على دعم الجامعات والكلّيات  - 646ق. 

، ولذلك تمّت تتناول بنوع خاّص دراسة الوحي اإللهي والعلوم المقترنة به الَّتيتلك  الكنسيّة، أيّ 

 بصلة أوثق بمهّمة الكنيسة التبشيريّة.

 هدف الجامعة أو الكلّيّة الكنسيّة هو: - 647ق. 

وتنسيقها  وما إليه؛ وتحليل حقائق الوحي اإللهيّ  ا في الوحي اإللهيّ ا وعلمي  ا متعّمقً البحث بحثً ( 1)

ئها، وتقديمها ألبناء على وجه منّظم؛ ودراسة المسائل المستجدّة في عهدنا المعاصر على ضو

 العصر على نحو مالئم لثقافتهم؛

تنشئة الطلبة تنشئةً رفيعة المستوى في الموادّ المختلفة، على ُهدى العقيدة الكاثوليكيّة، وإعدادهم ( 2)

 كما يجب لشتّى أعمال الرسالة أو الخدمة أو التعليم في هذه الموادّ نفسها، ودعم التكوين المستمّر.

 تنشـئها أو تعتمدها على وجه قانونيّ  الَّتيمعات والكلّيات الكنسـيّة هي تلك الجا -648ق. 

السلطات الكنسيّة المختّصة، وتُعالَج فيها وتُدّرس العلوم الدينيّة والعلوم المتّصلة بها، ولها حّق منح 

 الدرجات األكاديميّة بآثار قانونيّة.

يات الكنسيّة أو اعتمادها، يعود إلى ـــــــــــأو الكلّ عات ــــــــاء الجامــــــــــــــإنش – 649ق. 

ّل من السلطة اإلداريّة العليا الوارد ذكرها في ـــــــــــأو إلى ك يّ ـــــــــــــــــي الرسولـــــــــــــالكرس

 ا.معً  والكرسي الرسوليّ  642القانون 
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يّة الكنسيّة، ال سيّما في ما يخّص الحكم كّل ما يتعلّق بالئحة الجامعة الداخليّة أو الكلّ  - 650ق. 

واإلدارة وتعيين المدّرسين أو انتهاء وظيفتهم ومنهج الدراسات ومنح الدرجات األكاديميّة، يُعمل فيه 

 .بالقواعد الصادرة من الكرسي الرسوليّ 

 

 

 الفصل الرابع

 بتُ وبنوع خاّص الكُ  وسائل االتصال االجتماعيّ  

ى الكنيسة أن تستخدم الوسائل المالئمة للقيام بمهّمة التبشير باإلنجيل يجب عل -1البند  - 651ق. 

 في العالم بأسره، ولذلك يجب الدفاع في كّل مكان عن حقّها في استخدام وسائل االتصال االجتماعيّ 

 وبنوع خاّص في حّريّة الطباعة والنشر.

ـالة الكنيسة السامية هذه، في رس -كّل من جهته  -وعلى جميع المؤمنين أن يساهموا  -2البند 

ويؤازروا أنشطة هذه الرسالة ويعّززوها؛ ثم إّن الخبراء في فّن االتصال والبّث، عليهم في المقام 

، وبذل قصارى جهدهم إلحياء هذه األّول أن يحرصوا على تعاونهم مع األساقفة في عملهم الرعويّ 

 الوسائل واستخدامها بروح المسيح.

ين أن يُعنوا، ال سيّما بمساعدة مؤّسسات فة اإليبارشيّ ـــــــعلى األسـاق -1البند  - 652ق. 

ا ا واعيً ، بتعليم المؤمنين استخدام هذه الوسائل استخدامً ال االجتماعيّ ــــــــــــل االتصـــــــوسائ

تكوين فة؛ ويؤّمنوا ــــــــــــــــعاون بين هذه المؤّسسات المختلـــــــــا؛ ويعّززوا التومفيدً 

ب الجيّدة، باإلشادة بها تُ ا المبادرات الحميدة، وفي مقدّمتها الكُ براء؛ ويشّجعوا أخيرً ــــــــالخ

 ئة والتنديد بها.وامتداحها، وهذا أولى من ردع المبادرات السيّ 

وسينودس أساقفة الكنيسة  حماية  لسـالمة اإليمـان واآلداب، يعـود لألسقف اإليبارشـيّ  -2البند 

، أن يمنعوا المؤمنين من استخدام وسائل يركيّة ومجلس الرؤساء الكنسيّين والكرسي الرسوليّ البطر

 أو إشراك اآلخرين فيها، بقدر ما تُلحق من أضرار. االتصال االجتماعيّ 

أن تَُسّن فيه بالمزيد من التفصيل قواعد في استخدام الراديو والسينما  للشرع الخاصّ  - 653ق. 

 ا أشبه ذلك، لمعالجة مواضيع تتعلّق بالعقيدة الكاثوليكيّة واآلداب.والتليفزيون أو م

قواعد الشرع العاّم بخصوص الكتب تسري أيًضا على أّي كتابات أو مواعظ أخرى  - 654ق. 

 كيفما كانت منسوخة بالوسائل التقنيّة، ومهيّأة لنشرها بين الجمهور.

 

للمؤمنين من أوسع باب؛ ولذلك يجب العمل يجب أن يُتاح الكتاب المقدس  -1البند  - 655ق. 

على إعداد ترجمات مالئمة وصحيحة حيث ال وجود لها، مذيّلة بتفاسير وافية، بعناية األساقفة 

اإليبارشيّين، بل بعمل مشترك مع المسيحيّين اآلخرين بقدر ما يمكن تحقيق ذلك على وجه مناسب 

 ومفيد.
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عاة النفوس، أن يُعنَوا بترويج نـَُسخ من الكتاب المقدس على جميع المؤمنين وال ّسيما ر -2البند 

 ا.ضً ألن يستخدمها غير المسيحيّين أي مذيّلة بحواش مالئمة، صالحة

س ال تـُستخدم إالّ طبعات الكتاب المقدّ  يم المسيحيّ ـــــــــقوس الدينيّة أو التعلــــــفي الط -3البند 

ر الطبعات فيجب أن تُرفَق ولو ــــــــــــطة الكنسية؛ أّما سائـــــــــــــــــالحائزة على اعتماد السل

 ة.بترخيص السلطة الكنسيّ 

ب الحائزة على اعتماد السلطة الكنسيّة تُ تـُستخدم في االحتفاالت الطقسيّة الكُ  -1 البند - 656ق. 

 ال غير.

يلزمها ترخيص  الخاصّ  أو ب الصلوات والعبادات المهيّأة الستخدام المؤمنين العامّ تُ كُ  -2البند 

 السلطة الكنسيّة.

 النظر فيها، في اعتماد النصوص الطقسيّة، بعد أن يُعيد الكرسي الرسوليّ  -1البند  - 657ق. 

ة؛ وفي الكنائس الكنائس البطريركيّة محفوظ للبطريرك، برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

ين؛ أّما في سائر ليت، برضى مجلس الرؤساء الكنسيّ للمتروبو المتروبوليتيّة المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

يقّررها هو، لألساقفة وهيئاتهم  الَّتيالكنائس، فهذا الحّق للكرسي الرسولي وحده، وفي الحدود 

 .الُمقامة على وجه شرعيّ 

، يعود لهذه السلطات نفسها حّق اعتماد ترجمات هذه الكتب المهيّأة لالستخدام الطقسيّ  -2البند 

، إذا تعلّق األمر بالكنائس البطريركيّة أو المتروبوليتيّة تقرير عنها إلى الكرسي الرسوليّ  بعد رفع

 .المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

ب الطقسيّة أو أجزاء منها، أو لترجمتها إلى لغة أخرى، في سبيل تُ أّما إلعادة طبع الكُ  -3البند 

 ة المعتمدة، بشهادة من الرئيس الكنسيّ استخدامها في الطقوس، فيلزم ويكفي أن تثبت مطابقتها للطبع

 .1البند  662، الوارد ذكره في القانون المحلّيّ 

 .1البند  40تغيير النصوص الطقسيّة يجب أن يُوَضع في االعتبار القانون  ىلد -4البند 

والنصوص األخرى المهيّأة لهذا التعليم في المدارس،  ب التعليم المسيحيّ تُ كُ  -1البند  - 658ق. 

 .كانت، وكذلك ترجماتها، تحتاج إلى االعتماد الكنسيّ  أّي نوع أو مستوىً  من

تتناول اإليمان أو اآلداب، إذا ما  الَّتيب األخرى تُ تطبّق القاعدة نفسها في ما يخّص الكُ  -2البند 

 .استـُخدمت كنصوص يُرجع إليها في التعليم المسيحيّ 

ت، يُحبّذ ـــــــــــأو اآلداب، أي ا كان ان الكاثوليكيّ ــــــإليمرح اــــــــــتش الَّتيتب ــــــالك -659ق. 

الل بأحكام مؤّسسات الحياة ـــــــــــدم اإلخــــــــــــــــــ، مع عأن تحظى ولو بترخيص كنسيّ 

 تقتضي أكثر من ذلك. الَّتيالمكّرسة 

من  الَّتيجالّت الدوريّة ال يكتب المؤمنون أّي شيء في الجرائد أو المنشورات أو الم -660ق. 

ومعقول؛ أّما  أو اآلداب الحميدة عالنية، إالّ لسبب صوابيّ  عادتها مهاجمة المذهب الكاثوليكيّ 

اإلكليروس وأعضاء المؤّسسات الرهبانيّة فيلزمهم باإلضافة إلى ذلك ترخيص الوارد ذكرهم في 

 .662القانون 
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بلفظة "ليُطبع" ال غير، يعني أن المصنّف  المعبّر عنه الترخيص الكنسيّ  -1البند  -661ق. 

 واآلداب. خالٍّ من أخطاء في ما يتعلّق باإليمان الكاثوليكيّ 

تمنحه السلطة المختّصة فيعني أن النّص تقبله الكنيسة أو أّن المصنّف  الَّذيأّما االعتماد  -2البند 

 مطابق لعقيدة الكنيسة الرسميّة.

أو سلطة أعلى  ما نال باإلضافة إلى ذلك إشادة األسقف اإليبارشيّ أّما إذا كان المصنّف مّ  -3لبند ا

 ا ولذلك يستحّق التأييد.ا جيّدً أو امتداحهما، فهذا يعني أنه يعبّر عن عقيدة الكنيسة الرسميّة تعبيرً 

ب يمكن أن يمنحهما، ما لم يقّرر تُ لطبع الكُ  االعتماد أو الترخيص الكنسيّ  -1البند  -662ق. 

لمحّل النشر، أو  للمؤلف، أو الرئيس الكنسيّ  المحلّيّ  غير ذلك، إّما الرئيس الكنسيّ  الشرع صراحة

 على األفراد أو األماكن. تمارس سلطان الحكم التنفيذيّ  الَّتيالسلطة األعلى 

 

أعضاء المؤّسسات الرهبانيّة، ليسعهم نشر كتابات تتناول مسائل في اإليمان  -2البند 

ا ترخيص رئيسهم الكبير، وفقًا ـــــــــــــــــً أو اآلداب، يلزمهم أيض يّ ـــــــــــــــــــــــــالكاثوليك

 ة.لدستور الدير أو الالئحة الداخليّ 

الترخيص بطبع مصنّف ما أو اعتماده أو اإلشادة به أو امتداحه، يسري على  -1البند  -663ق. 

 ال على الطبعات الجديدة أو الترجمات. النّص األصليّ 

 يلزمها االعتماد الكنسيّ  الَّتيب األخرى تُ س، أو الكُ إذا تعلّق األمر بطبعات الكتاب المقدّ  -2ند الب

واحد، ليمكن  محلّيّ  من قِبَل رئيس كنسيّ  وفقًا للشرع، ال يكفي االعتماد الممنوح على وجه شرعيّ 

لهذه  المحلّيّ  نسيّ استخدامها في إيبارشيّة أخرى، بل يلزمها الرضى الصريح من قِبَل الرئيس الك

 ة.اإليبارشيّ 

ب إلى رقيب تُ أن يُسند الحكم على الكُ  المحلّيّ  ع الرئيس الكنسيّ ــــــــــــبوس -1البند  -664ق. 

دّها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، أو ـــــــــــــأع الَّتيمة ـــــــــــــــــمن القائــــــــــمن ض

ن ]يرى[ بحكمته أنهم ثقة؛ ـــــــــــــخاص آخريـــــــــــــأو إلى أش مجلس الرؤساء الكنسيّين،

 سيّ ــــــــيس الكنـــــــــــــــع الرئـــــــــــــــا يمكن تشكيل لجنة خاّصة من الرقباء بوسوأخيرً 

 أو سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو مجلس الرؤساء الكنسيّين أن يستشيروها. المحلّيّ 

يُختار رقباء يتميّزون بالعلم والعقيدة المستقيمة والحكمة، وعليهم لدى ممارسة  -2بند ال

ا عن كل محاباة، وفقًا للعقيدة الكاثوليكيّة، كما يعرضها سلطان التعليم وظيفتهم، أن يُدلوا برأيهم بعيدً 

 األصيل. الكنسيّ 

بما لديه من  ا فللرئيس الكنسيّ يجابي  إعلى الرقباء أن يعبّروا عن رأيهم كتابة؛ فإذا كان  -3البند 

حكم سديد، أن يمنح الترخيص أو االعتماد بتوقيع اسمه؛ وإالّ فعليه أن يبلّغ مؤلّف المصنّف أسباب 

 الرفض.

ر الرعاة ومديرو الكنائس من أن تُعرض أو تُباع أو تُوّزع في كنائسهم ليحذّ  -1البند  -665ق. 

 أو اآلداب. األصيل، أو كتب منافية للدين المسيحيّ  دينيّ ال أيقونات أو صور غريبة عن الفنّ 
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 ا، أنكذلك على الرعاة ومديري الكنائس والمشرفين على المدارس الكاثوليكيّة أيضً  -2البند 

 ين.بفطنة وتمييز مسيحيَّ  -من أّي نوع كانت  -يتولّون عرضها  الَّتييـُعنوا باختيار المشاهد 

ين من أن يُلِحق ما يبتاعونه أو يبيعونه أو يقرأونه أو يتداولونه مع يُحذّر جميع المؤمن -3البند 

 ا بهم أو بغيرهم.ول، ضررا روحي  غيرهم، مّما ورد ذكره في البند األ

يحميه القانون، سواء كتعبير عن شخصيّته أو كمصدر  عمل المؤلّف الثقافيّ  -1البند  -666ق. 

 حقوق تتعلّق بالتراث.

انونيّة واألعمال الرسميّة أليّة سلطة كنسيّة، وكذلك مجموعاتها الرسميّة، النصوص الق -2البند 

تحت حماية القانون؛ ولذلك ال يجوز إعادة طبعها إالّ بترخيص منها أو من السلطة األعلى، مع حفظ 

 تحدّدها هي. الَّتيالشروط 

ي هذا الشأن بالمزيد من قواعد ف تَُسّن في الشرع الخاّص بكّل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  -3البند 

 بالنسبة إلى حقوق المؤلّف. التفصيل مع العمل بأحكام القانون المدنيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادس عشرالباب السّ 

 العبادة اإللهيّة وال سيّما األسرار المقّدسة

 

يجب على الكنيسة أن توّزعها لتقدّم سرائر المسيح تحت  الَّتي -إن األسرار المقدّسة -667ق. 

 خاصٍّ  بواسطتها يقدّس ربنا يسوع المسيح البشر بقّوة الروح القدس، ليصبحوا بنوعٍّ  -مات حّسيّةعال

ين هلل اآلب، ويضّمهم إليه وإلى الكنيسة جسِده ]السّري[، ولذلك فعلى جميع المؤمنين، ال ا حقيقيّ عبّادً 

فال بهذه األسرار وقبولها سيّما خدّام األقداس، أن يعملوا جاهدين بأحكام الكنيسة في ما يخّص االحت

 بورع.
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بادة اإللهيّة إذا أقامها باسـم الكنيسة أشخاص منتدَبون لذلك ــــــــــــــإن الع -1البند  -668ق. 

طة الكنسيّة، يُقال لها عبادة ـــــــات اعتمدتها السلــــــــــــطة ممارســـــــــ، وبواسعلى وجه شرعيّ 

 عاّمة؛ وإالّ فهي خاّصة.

، 657إن السـلطة المختّصة بتنظيم العـبادة اإللهيّة العـاّمة هي الوارد ذكرها في القانون  -2د البن

؛ وليس ألحد غير هذه السلطة أن يضيف على ما تقّره أو يحذف منه 1البند  199مع سَريان القانون 

 شيء. أو يبدّل فيه أيّ 

ا، وهي جزء من الوديعة اإللهيّة، لّما كانت األسرار المقدّسة هي هي للكنيسة بأسره -669ق. 

 فللسلطة الكنسيّة العليا وحدها اعتماد أو تحديد ما يلزم لصّحتها.

بوسع المؤمنين الكاثوليك حضور الشعائر الدينيّة لدى المسيحيّين اآلخرين،  -1البند  -670ق. 

أعلى بعد أخذهما أو سلطة  ، مع العمل بما يقّرره األسقف اإليبارشيّ واالشتراك فيها لسبب صوابيّ 

 مدى الشركة مع الكنيسة الكاثوليكيّة بعين االعتبار.

إن لم يكن لـلمسـيحيّين غير الكاثـوليك أماكن يحتـفلون فيهـا بالعـبادة اإللهيّة على وجه  -2البند 

أن يسمح باستخدام أحد المباني أو المدافن أو الكنائس الكاثوليكيّة،  الئق، بوسع األسقف اإليبارشيّ 

 .فقًا للشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتيّ و

يقوم الخدّام الكاثوليك بخدمة األسرار المقدّسة على وجه جائز، للمؤمنين  -1البند  -671ق. 

 الكاثوليك ال غير؛ كما لهؤالء أن يقبلوها على وجه جائز من الخدّام الكاثوليك ال غير.

ى ذلك فائدة روحيّة حقيقيّة، وبشرط تجنّب خطر أّما إذا اقتضت الضرورة أو دعت إل -2البند 

ا الوصول إلى ا أو أدبي  ن يستحيل عليهم مادّي  الَّذيالضالل أو الالمباالة، فيجوز للمؤمنين الكاثوليك، 

، أن يقبلوا أسرار التوبة والقربان األقدس ومسحة المرضى من خدّام غير كاثوليك، خادم كاثوليكيّ 

 ورة أعاله صحيحة في كنائسهم.إذا كانت األسرار المذك

كما إن الخدّام الكاثوليك لهم أن يقوموا بخدمة أسرار التوبة والقربان األقدس ومسحة  -3البند 

ليست في شركة تاّمة مع الكنيسة  الَّتيالمرضى على وجه جائز، لمؤمني الكنائس الشرقيّة 

كما يجب؛ وذلك يسري أيًضا على مؤمني الكاثوليكيّة، إذا طلبوها من تلقاء أنفسهم وكانوا مستعدّين 

أنّها، بالنسبة إلى األسرار المقدّسة، في نفس وضع  يرى الكرسي الرسوليّ  الَّتيالكنائس األخرى 

 الكنائس الشرقيّة المذكورة أعاله.

أو سينودس  أّما في حالة خطر الموت أو ضرورة أخرى، يرى األسقف اإليبارشيّ  -4البند 

ين أنّها مِلّحة، فيقوم الخدّام الكاثوليك بخدمة ريركيّة أو مجلس الرؤساء الكنسيّ أساقفة الكنيسة البط

ن ليسوا في شركة تاّمة مع الَّذياألسرار المقدّسة هذه على وجه جائز، لسائر المسيحيّين أيًضا 

فسهم، الكنيسة الكاثوليكيّة، إن لم يكن بوسعهم االتصال بخادم طائفتهم الكنسيّة وطلبوها من تلقاء أن

ا يتّفق وإيمان الكنيسة الكاثوليكيّة ويكونوا مستعدّين ]لقبولها[ كما بشرط أن يُبدوا بهذه األسرار إيمانً 

 يجب.

 بعد إالّ  ال تُسّن فيها قواعد في الشرع الخاصّ  4و 3و 2الحاالت المذكورة في البنود  -5البند 

ئفة الكنائسيّة غير الكاثوليكيّة المعنيّة للكنيسة أو الطا -ولو المحلّيّة- استشارة السلطة المختّصة

 باألمر.
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أسرار المعموديّة والمسح بالميرون المقدّس والسيامة المقدّسة ال يمكن  -1البند  -672ق. 

 إعادتها.

 حتَّى أّما إذا كان هناك شّك راجح في حقيقة أو صّحة االحتفال بها، ولم يتبدّد هذا الشكّ  -2البند 

 ام خدمتها تحت شرط.بعد تحّر جادّ، فتـُق

، لكونه عمل الكنيسة االحتفال باألسرار المقدّسة، وفي مقدّمتها القدّاس اإللهيّ  -673ق. 

 ]الجامعة[، يجب أن يتّم قدر المستطاع باشتراك المؤمنين الفعّال.

 بتُ دى االحتفال باألسرار المقدّسة يُعمل بدقّة بما جاء في الكُ ــــــــــــل – 1البند  -674ق. 

 الطقسيّة.

ا للمراسيم الطقسيّة لكنسيته المتمتّعة بحكم على الخادم أن يحتفل باألسرار المقدّسة وفقً  - 2البند 

، ما لم يقّرر الشرع غير ذلك، أو إذا كان الخادم نفسه قد حصل على صالحيّة خاّصة من ذاتيّ 

 .الكرسي الرسوليّ 
 

 الفصل األول

 المعموديّة

 

، ودعاء اسم هللا اآلب واالبن والروح عموديّة، بغسل الماء الطبيعيّ في الم -1البند  -675ق. 

القدس، يتحّرر اإلنسان من الخطيئة ويولد ثانيّة إلى حياة جديدة، ويلبس المسيح ويندمج في الكنيسة 

 هي جسد ]المسيح[. الَّتي

 بح اإلنسان مؤّهالً ـــــــــــلت بالفعل، يصـــــــــموديّة فقط، إذا ما قُـبـــــــــــــــبالمع -2البند 

 ]لنيل[ سائر األسرار المقدّسة.

لصّحتها  وفي حالة الضرورة الملّحة، يجوز القيام بالمعموديّة بإتمام ما هو ضروريّ  -676ق. 

 ال غير.

مع عدم  -ادة بخدمة المعموديّة كاهن؛ على إن خدمتهاــــــــــــــــــــيقوم ع -1البند  -677ق. 

هي من اختصاص راعي المتقدّم للمعموديّة أو كاهن آخر،  -الل بالشرع الخاصّ ـــــــــــــــــــاإلخ

؛ ولسبب هاّم المحلّيّ  ي أو من الرئيس الكنسيّ ــــــــــــذا الراعـــــــــيص من هــــــــــلكن بترخ

 .يُفترض هذا ]الترخيص[ على وجه شرعيّ 

 

 

، وعند غيابه أو يقوم بخدمة المعموديّة شّماس إنجيليّ  أّما في حالة الضرورة فيجوز أن -2البند 

ا إذا لم آخر أو عضو مؤّسسة حياة مكّرسة أو أّي مؤمن آخر؛ واألب أو األم أيضً  إعاقته، إكليريكيّ 

 يكن ثّمة من يعرف طريقة التعميد.
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 ال يجوز ألحد القيام بخدمة المعموديّة في منطقة غيره بدون الترخيص -1البند  -678ق. 

، لكاهن الواجب؛ ولكن هذا الترخيص ال يمكن أن يرفضه راعي كنيسة مختلفة متمتّعة بحكم ذاتيّ 

 سينتمي إليها المتقدّم للعماد. كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ 

من الكنيسة المتمتّعة  في األماكن حيث يقيم عدد غير قليل من المؤمنين، ليس لهم راعٍّ  -2البند 

ا من تلك الكنيسة نفسها ليقوم ، إذا أمكن، كاهنً إليها، يعيّن األسقف اإليبارشيّ ينتمون  الَّتي بحكم ذاتيّ 

 بالمعموديّة.

 ، واإلنسان غير المتعّمد فقط، قادر على قبول المعموديّة.كّل إنسانٍّ  - 679ق. 

 ا وإن أمكن ذلك.يُعّمد الجنين السقط إن كان حي   -680ق. 

 ه جائز يجب:لكي يُعّمد طفل على وج -1البند  -681ق. 

ل وطيد في أنّه سوف يُربّى على إيمان الكنيسة الكاثوليكيّة، مع سَريان ـــــــــأن يكون هناك أم (1)

 ؛5البند 

 .حدهما على األقّل، أو من يقوم مقامهما على وجه شرعيّ أأن يوافق الوالدان، أو  (2)

د.يُعّمد الطفل المنبوذ واللقيط، ما لم يثبت بالتأكيد أ -2البند   نّه ُمعمَّ

 فاقدو اإلدراك منذ الطفولة يُعّمدون كاألطفال. -3البند 

غير كاثوليكيّين، حياته في خطر بحيث يُتوقّع موته  حتَّىطفل لوالدين كاثوليكيّين، أو  -4البند 

 قبل أن يبلغ ]سّن[ اإلدراك، يُعّمد على وجه جائز.

ليك، على وجه جائز، إذا طلب ذلك الوالدان يُعّمد طفل لوالدين مسيحيّين من غير الكاثو -5البند 

ا ا أو أدبي  ، واستحال عليهم مادّي  أو أحدهما على األقّل، أو من يقوم مقامهما على وجه شرعيّ 

 .الوصول إلى خادمهم الخاصّ 

 

الطفولة يجب أن يعبّر عن رغبته في قبول المعموديّة،  لعماد من اجتاز سنّ  -1البند  -682ق. 

ا في الحياة المسيحيّة؛ كما يجب تنبيهه إلى الندم ا، ومختبَرً ا وافيً بحقائق اإليمان إلمامً ا ويكون ملم  

 على خطاياه.

يمكن تعميد من اجتاز سّن الطفولة وقد حاق به خطر الموت، إذا كان له بعض اإللمام  -2البند 

 بحقائق اإليمان الرئيسيّة وأبدى نيّته كيفما كان في قبول المعموديّة.

 الَّتي، ا للمراسيم الطقسيّة للكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتيّ يجب االحتفال بالمعموديّة وفقً  -683ق. 

 ا للشرع المتقدّم للمعموديّة. سينتمي إليها وفقً 

العريق في  ليكن للمتقدّم للمعموديّة ولو إشبين واحد، حسب العرف الكنسيّ  -1البند  -684ق. 

 الِقدَم.

 الَّذيقبـلها، الوقـوف الى جانـب المتـقدّم للمعموديّة  الَّتيـحـكم المهّمة على اإلشـبـين ب -2البند 

اجتاز سّن الطفولة، في التنشئة المسيحيّة، أو تقديم الطفل إلى المعموديّة، وبذل الجهد ليعيش المتعّمد 

 حياة مسيحيّة تليق بمعموديّته، ويقوم بالواجبات المتّصلة بها بأمانة.
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 ليقوم أحد بمهّمة األشبين على وجه صحيح يلزمه: -1البند  -685ق. 

أن يكون قد نال أسرار التنشئة الثالثة، وهي المعموديّة والمسح بالميرون المقدّس والقربان  (1)

 األقدس؛

 ؛3ا إلى الكنيسة الكاثوليكيّة، مع سَريان البند أن يكون منتميً  (2)

 أن يعقد النيّة على القيام بهذه المهّمة؛ (3)

خادم  -إن لم يوجدوا -أن يختاره المتقدّم للمعموديّة نفسه أو والداه أو األوصياء عليه، أو (4)

 ]المعموديّة[؛

ه أو زوَجه؛( 5)  أالّ يكون أبا المتقدّم للمعموديّة أو أمَّ

أالّ يكون قد أنِزلت به عقوبة الحرم، ولو الصغير، أو الوقف أو الحّط أو الحرمان من حّق القيام  (6)

 ّمة اإلشبين.بمه

ليقوم أحد بمهّمة اإلشبين على وجه جائز، يلزمه باإلضافة إلى ذلك أن يكون قد بلغ  -2البند 

 السّن المطلوبة في الشرع الخاّص، ويعيش حياة تليق باإليمان وبالمهّمة المزمع أن يقوم بها.

ة في مهّمة ، يجوز قبول مؤمن من أّي كنيسة شرقيّة غير كاثوليكيّ لسبب صوابيّ  -3البند 

 .ا بصحبة إشبين كاثوليكيّ اإلشبين، لكن دائمً 

 ا للعادة المشروعة.يجب على الوالدين أن يُعـّمدا الطفل في أقرب وقت وفقً  -1البند  -686ق. 

أن يلقَّن والدا الطفل المتقدّم للمعموديّة وكذلك من ـــــــــة بــــــــعلى الراعي العناي -2البند 

ب، ويُعَدّوا ـــــــــبات المتّصلة به، كما يجـــــــّر والواجـــــين، معنى هذا السسيقوم بمهّمة اإلشب

 فال بالسّر كما يليق.ــــــلالحت

ما عدا حاالت الضرورة، يُحتفل بالمعموديّة في كنيسة الرعيّة، مع عدم  -1البند  -687ق. 

 اإلخالل بالعادات المشروعة. 

ا للشرع الخاّص، أو بترخيص ة فيمكن إقامة خدمة المعموديّة وفقً أّما في المنازل الخاصّ  -2البند 

 .المحلّيّ  من الرئيس الكنسيّ 

 -ما لم يكن اإلشبين حاضرا- على خادم المعموديّة أن يُعنى بحضور ولو شاهد واحد -688ق. 

 ة.ليمكن بواسطته إثبات االحتفال بالمعموديّ 

يتّم فيه االحتـفـال بالمعموديّة، أن يسّجل في  يالَّذيجب على راعـي المكان  -1البند  -689ق. 

سجّل المعّمدين، بدقّة وبال تأخير، أسماء المتعّمدين، مع ذكر الخادم والوالدَين واألشابين والشهود إن 

ينتمي إليها  الَّتي ُوجدوا، ومكان ويوم العماد، وكذلك مكان الوالدة والكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

 المعّمدون.

إذا أتضح أمر أمومتها  غير متزّوجة، يجب إدراج اسم األمّ  وإذا تعلّق األمر بمولود ألمّ  -2 البند

ا، أو طلبت األّم ذلك من تلقاء نفسها كتابةً أو أمام شاهدين؛ وكذلك يُدَرج اسم األب إذا ثبتت أبّوته علنً 

ت فيُسّجل اسم المعّمد بوثيقة رسميّة، أو بتصريحه هو أمام الراعي وشاهدين؛ أّما في سائر الحاال

 من غير أي ذكر السم أبيه أو والدَيه.
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 -ا وإذا تعلّق األمر بابن بالتبنّي، فتـُسّجل أسماء المتبنّي، واسم الوالدَين الطبيعيّين أيضً  -3البند 

ومع أخذ  2و 1ا للبندين ووفقً  -في تلك المنطقة  على األقّل إذا كان هذا هو إجراء التوثيق المدنيّ 

 ع الخاّص بعين االعتبار.الشر

إن لم تتّم المعموديّة ال على يد الراعي وال بحضوره، فيجب على الخادم إحاطة  -690ق. 

 باألمر. اّي علمً الراعي المحلّ 

 بأحد، يكفي تصريح شاهد واحد فوق كلّ  اموديّة، إن لم يُلِحق األمر ضررً إلثبات المع -691ق. 

على ُحَجج ال شّك فيها، ال سيّما إذا قبل المعموديّة بعد تجاوزه  شبهة، أو تصريح المعّمد نفسه المبني

 سّن الطفولة.
 

 الفصل الثاني

 المسح بالميرون المقدَّس

وشركاء أصلح  اس، ليصبحوا شهودً يجب على المعّمدين أن يُمَسحوا بالميرون المقدَّ  -692ق. 

 في بناء ملكوت المسيح، بعد ختمهم بموهبة الروح القدس.

س المكّون من زيت الزيتون أو ]زيت[ نباتات أخرى وأطياب، ال يُعدّه الميرون المقدَّ  -693ق. 

 به يُحفظ هذا السلطان للبطريرك. الَّذيإال األسقف، مع عدم اإلخالل بالشرع الخاّص 

ا بناء على تقليد الكنائس الشرقيّة يقوم الكاهن بالمسح بالميرون المقدس، سواء مقترنً  -694ق. 

 ديّة أو منفصالً عنها.بالمعمو

في حالة  بالمعموديّة، إالّ  ابالميرون المقدّس مقترنً  يجب القيام بخدمة المسح -1البند  -695ق. 

 الضرورة الحقيقيّة، ولكن في هذه الحالة يُعني بخدمته في أقرب وقت.

باألمر  ان يُحيط علمً ديّة، فعلى الخادم أبالمعمو اس مقترنً إذا لم يتّم المسح بالميرون المقدَّ  -2البند 

 تّمت فيه المعموديّة. الَّذيراعي المكان 

س مقدَّ بوسع جميع كهنة الكنائس الشرقيّة أن يقوموا بخدمة المسح بالميرون ال -1البند -696ق. 

بالمعموديّة أو منفصالً عنها، لجميع المؤمنين من أّي كنيسة متمتّعة  اعلى وجه صحيح، إّما مقترنً 

 من الكنيسة الالتينيّة. ىحتَّ ، بحكم ذاتيّ 

س، بوسع مؤمني الكنائس الشرقيّة أن يقبلوا على وجه صحيح المسح بالميرون المقدَّ  -2البند

 من كهنة الكنيسة الالتينيّة، حسب الصالحيّة الحائزين عليها. حتَّى

عة بحكم س على وجه جائز لمؤمني كنيسته المتمتّ كاهن بالمسح بالميرون المقدَّ  يقوم أيّ  -3البند 

، فيجوز له القيام مؤمني الكنائس األخرى المتمتّعة بحكم ذاتيّ  دون سواهم؛ أّما في ما يخصّ  ذاتيّ 

، بناء على صفة أخرى، أو بمن يُحيق بذلك إذا تعلّق األمر برعاياه، مّمن يعّمدهم على وجه شرعيّ 

شأن بين الكنائس المتمتّعة باالتفاقيات المبرمة في هذا ال اخطر الموت، مع عدم اإلخالل دائمً بهم 

 .بحكم ذاتيّ 
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التنشئة على سّر الخالص بواسطة األسرار المقدّسة، تكتمل بواسطة قبول القربان  -697ق. 

ميرون المقدّس في األقدس، ولذلك تُقام خدمة القربان األقدس للمؤمنين بعد المعموديّة والمسح بال

 .عة بحكم ذاتيّ للشرع الخاّص بكنيستهم المتمتّ  اأقرب وقت، وفقً 

 

 الفصل الثالث

 القربان األقدس

 -في القدّاس اإللهي، بخدمة الكاهن ومعالجته لتقدمة الكنيسة بشخص المسيح، يستمرّ  -698ق. 

يسوع نفسه في العشاء األخير، إذ أعطى تالميذه جسده المزمع أن  ما فعله الربّ  -بقّوة الروح القدس

يّة، بها ا بذلك ذبيحة حقيقيّة وسرّ زمع أن يسفكه ألجلنا، مقيمً ه الميقدّمه ألجلنا على الصليب، ودمّ 

ء في ذبيحة الصليب الدامية، وتشترك فيها الكنيسة، سوا -عن طريق الشكر -تُذكر وتُستحضر

 لها، لبنيان جسد المسيح، أعنى الكنيسة. اا عن وحدة شعب هللا وتحقيقً التقدمة أو التناول، تعبيرً 

 . فة والكهنة دون سواهم سلطان االحتفال بالقدّاس اإللهيّ لألساق -1البند -699ق. 

ب الطقسيّة، تُ لمراسيم الكُ  اخدمتهم مع األساقفة والكهنة وفقً الشمامسة اإلنجيليّون بموجب  -2البند

 بطريقة أوثق. اس اإللهيّ يشتركون في االحتفال بالقدّ 

في  -مسح بالميرون المقدّسبفضل المعمودية وال -أّما سائر المؤمنين، فبإسهامهم -3البند

، يشتركون ب الطقسيّة أو الشرع الخاصّ تُ للطريقة المحددّة في الكُ  اوفقً  اس اإللهيّ االحتفال بالقدّ 

 أكمل إذا ما تناولوا من هذه الذبيحة نفسها جسد الربّ  ااالً بذبيحة المسيح، بل اشتراكً فعّ  ااشتراكً 

 ه.ودمّ 

االحتفال به على وجه  ، أيّ اس اإللهيّ ة االحتفال بالقدّ في ما يتعلّق بطريق - 1البند -700ق. 

 ة.أو مشترك، يجب أن توضع في االعتبار في المقام األّول احتياجات المؤمنين الرعويّ  فرديّ 

مع األسقف بترأسه، أو مع  ولكن، إذا أمكن، ينبغي أن يحتفل الكاهن بالقدّاس اإللهيّ  - 2البند

الكهنوت والذبيحة على وجه مالئم؛ على أنّه يبقى لكّل كاهن ملء  كاهن آخر، ألنّه بذلك تظهر وحدة

يتّم فيه االحتفال المشترك في  الَّذيعلى انفراد، لكن ال في الوقت  الحّق في االحتفال بالقدّاس اإللهيّ 

 نفس الكنيسة.

 ذاتيّ يمكن إقامة االحتفال المشترك بين أساقفة وكهنة من كنائس مختلفة متمتّعة بحكم  - 701ق. 

، السيّما لتعزيز المحبّة وإظهار الوحدة بين الكنائس، ]وذلك[ بترخيص من األسقف لسبب صوابيّ 

عن أّي دمج في  اقسيّة للذي يترأس القدّاس، بعيدً ، على أن يتّبع الجميع مراسيم الكتب الطاإليبارشيّ 

 .المتمتّعة بحكم ذاتيّ الطقوس ومع تحبيذ استخدام المالبس الطقسيّة والشارات الخاّصة بكنيستهم 

يُحظر على الكهنة الكاثوليك االحتفال المشترك بالقدّاس اإللهّي مع الكهنة أو الخدّام  – 702ق. 

 غير الكاثوليك.

، ما لم يُبرز كتاب توصية ال يُسمح لكاهن غريب باالحتفال بالقدّاس اإللهيّ  -1البند - 703ق. 

 بطريقة أخرى. صدقه للمدير على وجه وافٍّ  لمدير الكنيسة، أو يُثبت من رئيسه الكنسيّ 
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أن يحدّد قواعد بالمزيد من التفصيل في هذا الشأن،  في استطاعة األسقف اإليبارشيّ  -2البند

 المعصومون منهم كيفما كان. حتَّىيجب أن يعمل بها جميع الكهنة، 

ب تُ لمراسيم الكُ  اثناة وفقً ، ما عدا األيّام المستكّل يوم يُحبّذ االحتفال بالقدّاس اإللهيّ  - 704ق. 

 ينتمي إليها الكاهن. الَّتي الطقسيّة، للكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

على مذبح أّي كنيسة  أن يحتفل بالقدّاس اإللهيّ  بوسع الكاهن الكاثوليكيّ  - 1البند -705ق. 

 كاثوليكيّة.

الكاثوليك، يلزمه ترخيص  في كنيسة لغير لكي يتسنّى للكاهن أن يحتفل بالقدّاس اإللهيّ  -2البند

 .المحلّيّ  من الرئيس الكنسيّ 

هي خبز من القمح الخالص، حديث  القرابين المقدّسة المقدّمة في القدّاس اإللهيّ  -706ق.

 ا ألي خطر من فساده، وخمر طبيعيّة غير فاسدة من نتاج الكرمة.الصنع، تفاديً 

كنيسة متمتّعة بحكم  بكلّ  رع الخاصّ ــــة في الشــــــدَّد بدقّ ــــــب أن تُحــــــتيج -1البند -707ق.

، والصلوات الواجب على الكهنة تالوتها قبل االحتفال ، قواعد تتعلّق بصنع الخبز القربانيّ ذاتيّ 

، والمالبس الطقسيّة، وزمان ب من صوم قربانيّ ــــــــ، وما يجيّ ــــــــدّاس اإللهــــــــــــبالق

 شبه ذلك.االحتفال ومكانه، وما أ

، جاز استخدام إذا تعذّر وجود مالبس طقسيّة وقربان خاّص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  -2البند 

 ، بشرط عدم اإلثارة بين المؤمنين.ة وقربان من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ مالبس طقسيّ 

ب المؤمنين على ون والرعاة ببذل كامل جهدهم في تهذيون المحلّيّ ليُعَن الرؤساء الكنسيّ  -708-ق

أقّرها تقليد كنيستهم المتمتّعة  الَّتيواجب تناول القربان األقدس في حالة خطر الموت، وفي األزمنة 

فيه منح المسيح  الَّذي الجدير بكّل تقدير، أو شرعها الخاّص، ال سيّما في الزمن الفصحيّ  بحكم ذاتيّ 

 الرّب السرائر القربانيّة.

إذا ورد ذلك في  اأيضً  اس اإلنجيليّ ألقدس يوّزعه الكاهن، أو الشمّ القربان ا -1البند -709ق. 

 .بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  الشرع الخاصّ 

ين أن يسنوا في استطاعة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو مجلس الرؤساء الكنسيّ  -2البند 

 لقربان األقدس.أن يوّزعوا ا ايضً قواعد مالئمة، يتسنّى بموجبها للمؤمنين اآلخرين أ

بالنسبة إلى اشتراك األطفال في القربان األقدس بعد المعموديّة والمسح بالميرون  -710ق. 

ب الطقسيّة لكنيستهم المتمتّعة بحكم تُ بمراسيم الكُ  -مع اتخاذ االحتياطات المالئمة- س، يُعملالمقدَّ 

 .ذاتيّ 

وال يتناول القربان  اس اإللهيّ القدّ ه في حال الخطيئة الجسيمة ال يحتفل بمن أدرك أنّ  -711ق. 

األقدس، ما لم يكن هناك سبب هاّم ولم تُتح له الفرصة لقبول سّر التوبة؛ وفي هذه الحال يجب أن 

 يندم ندامة كاملة، تتضمن العزم على التقدّم إلى هذا السّر في أقرب وقت.
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 .اين علنً األقدس من هم غير مستحقّ يُبعد عن تناول القربان  -712ق. 

 ما لم يقتض سبب صوابيّ  اس اإللهيّ يُوزع القربان األقدس أثناء االحتفال بالقدّ  -1البند -713ق. 

 غير ذلك.

في كّل ما يخّص االستعداد لالشتراك بالقربان األقدس، بالصوم والصلوات واألعمال  -2البند

ينتمون إليها، ال في  الَّتي يّ األخرى، على المؤمنين أن يتبعوا بأمانة قواعد الكنيسة المتمتّعة بحكم ذات

 حدود منطقة كنيستهم فحسب، بل قدر المستطاع في كّل أنحاء العالم.

ولو  اس اإللهيّ ة بطريقة علنيّة، وبالقدّ تُحتفل فيها بالعبادة اإللهيّ  الَّتيالكنائس  -1البند -714ق. 

رضى، مع العمل بأمانة ات في الشهر، يُحفظ فيها القربان األقدس، ال سيّما من أجل المبضع مرّ 

، وعلى المؤمنين أن يؤدّوا له السجود ببالغ ب الطقسيّة للكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتيّ تُ بمراسيم الكُ 

 االحترام.

 وإشرافه. المحلّيّ  يخضع حفظ القربان األقدس لرقابة الرئيس الكنسيّ  -2البند 

لعرف الكنيسة  االمؤمنون، وفقً يقدّمها  الَّتيعات يجوز للكهنة قبول التبر -1البند -715ق. 

 المعتمد، لالحتفال بالقدّاس على نيّتهم.

سات[ السابق تقديسها، وإلقامة الذكرى في كما يجوز قبول التبرعات لخدمة ]المقدّ  -2البند

 ، إذا جرت العادة المشروعة على ذلك.القدّاس اإللهيّ 

الرجاء، أن يعتمدوا قدر  ون كلّ ، يُرجى األساقفة اإليبارشيّ 1013مع سريان القانون  -716ق. 

مها المؤمنون يقدّ  الَّتي، إال التبرعات بموجبها ال تُقبل عن القدّاس اإللهيّ  الَّتيالمستطاع الممارسة 

تبّرع،  بدون أيّ  حتَّى، منهم إلى االحتفال بالقدّاس اإللهيّ  من تلقاء أنفسهم؛ أّما الكهنة فليسارع كلّ 

 المعوزين منهم. على نيّة المؤمنين، ال سيّما

، من مؤمني كنيسة أخرى متمتّعة إذا ما قبل الكهنة تبّرعات لالحتفال بالقدّاس اإللهيّ  -717ق. 

، فعليهم واجب جسيم في حفظ قواعد تلك الكنيسة بخصوص هذه التبّرعات، ما لم يتّضح بحكم ذاتيّ 

 غير ذلك من جهة المتبّرع.

 الفصل الرابع

 التوبة سرّ 

ن اقترفوا خطايا بعد المعمودية، ثم تابوا بهدى الروح الَّذيلتوبة، المؤمنون في سر ا -718ق. 

القدس إلى هللا من صميم قلوبهم، وعقدوا بدافع الندامة عن خطاياهم العزم على حياة جديدة، ينالون 

من هللا الغفران بخدمة الكاهن، باالعتراف لديه وبقبول التكفير المستحق، وفي نفس الوقت 

على أفضل وجه  أساءوا إليها بالخطيئة؛ وبهذه الطريقة يُسهم هذا السرّ  الَّتيمع الكنيسة  يتصالحون

 ة، ويعد لقبول القربان األقدس.في تعزيز الحياة المسيحيّ 
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من يدرك أنه في حالة الخطيئة الجسيمة، عليه أن يقبل سّر التوبة في أقرب وقت  -719ق. 

جاء أن يقبلوا هذا السّر بكثيرة، ال سيّما في األزمنة الملزمة ممكن، بل يُرجى جميع المؤمنين كّل الر

 للصوم والتوبة. في كنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

 الَّتيوالكامل مع الحّل، هما الطريقة المألوفة الوحيدة  االعتراف الفرديّ  -1البند -720ق. 

ر عن هذا يئة الجسيمة؛ وال تعذّ يدرك أنه في حال الخط الَّذييتصالح بها مع هللا والكنيسة المؤمن 

بطرق  ة، وفي هذه الحال يمكن الحصول على المصالحةة أو األدبيّ االستحالة الماديّ  االعتراف إالّ 

 .اأخرى أيضً 

 إذا: ، إالّ ، ما لم يسبقه اعتراف فرديّ ايمكن منح الحّل لعدة تائبين معً  ال على وجه عامّ  -2البند

تائب  التوبة، لكلّ  كاهن أو للكهنة الوقت الكافي لخدمة سرّ أحدق خطر الموت ولم يتوفر لل (1)

 بمفرده؛

جملة من الكهنة لخدمة سّر  -لكثرة التائبين انظرً  -إذا لم يتوفر ة، أيّ حّ دعت الضرورة المل (2)

ة مالئمة من الزمن، مما يؤدي إلى إجبارهم على الحرمان من نعمة تائب بمفرده، في مدّ  التوبة لكلّ 

و من قبول القربان األقدس لمدة طويلة بال ذنب منهم؛ لكن هذه الضرورة ال تعتبر كافية، أ هذا السرّ 

فين لمجرد ازدحام التائبين الكبير، كما يحدث في بعض االحتفاالت الكبرى، إذا لم يتوفر عدد المعرّ 

 سة.أو الزيارات المقدّ 

 

بوسعه  الَّذي، ود لألسقف اإليبارشيّ ة يعحّ ود هذه الضرورة الملـــــــــــــلحكم على وجا -3البند 

ة، بعد تبادل اآلراء بين البطاركة كام عامّ ــــــــــــبأح حتَّىرورة، ــــــــــــــــة الضـــــــــــتحديد حال

ن يمارسون الَّذي، عة بحكم ذاتيّ رى المتمتّ ـــــــــــس األخـــــــــين، من الكنائواألساقفة اإليبارشيّ 

 فس المنطقة.سلطانهم في ن

 اا، يلزمه ال أن يكون مستعدً من من الحّل الممنوح لكثيرين معً لكي يستفيد المؤ -1البند -721ق.

كما يجب فقط، بل أن يعقد في نفس الوقت العزم على االعتراف بمفرده في الوقت المناسب، 

 لم يمكنه االعتراف بها على انفراد في الوقت الحاضر. الَّتيبالخطايا الجسيمة 

ينبغي قدر المستطاع توعية المؤمنين في ما يتعلق بهذه الواجبات، وحّضهم فضالً عن  -2البند

 منهم فعل الندامة ال سيّما في حالة خطر الموت. ذلك على أن يُصدر كلّ 

 يقوم بخدمة سّر التوبة الكاهن ال غير. -1البند -722ق. 

بالنسبة  -التوبة في كل أنحاء العالم، إالجميع األساقفة بوسعهم، بحكم الشرع، خدمة سّر  -2البند 

 ذلك صراحة في حالة خاصة. إذا رفض األسقف اإليبارشيّ  -إلى الجواز فقط

على  اصحيح، يجب أن يكونوا حائزين أيضً أما الكهنة فلكي يفعلوا ذلك على وجه  -3البند

من قبل  ليد خاصّ صالحية خدمة سّر التوبة، وهذه الصالحية تقلّد إما بحكم الشرع نفسه أو بتق

 ة.السلطة المختصّ 

التوبة، بحكم منصبهم أو بتقليد من قبل الرئيس  الكهنة الحائزون على صالحية خدمة سرّ  -4البند

التوبة على  لهم فيها موطن، بوسعهم خدمة سرّ  الَّتيينتمون إليها أو  الَّتية ، لإليبارشيّ المحليّ  الكنسيّ 

يع المؤمنين، ما لم يمنعهم عن ذلك صراحة أحد الرؤساء وجه صحيح في جميع أنحاء العالم ولجم
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ة؛ ويمارسون هذه الصالحية على وجه جائز، مع العمل بالقواعد ين في حالة خاصّ ين المحليّ الكنسيّ 

إذا  -، وبترخيص ولو مفترض من مدير الكنيسة، أو من رئيس الديرالصادرة من األسقف اإليبارشيّ 

 ة.تعلّق األمر بمؤسسة حياة مكّرس

 

 

 بحكم المنصب، يجوز صالحية خدمة سّر التوبة، باإلضافة إلى الرئيس الكنسيّ  -1البند -

 ومن يقوم مقام الراعي، كل في نطاق واليته. االراعي أيضً  المحليّ 

سة رئيس مؤسّ  ، كلّ االتوبة، إذا كان كاهنً  صالحية خدمة سرّ  ابحكم المنصب يحوز أيضً  -2البند

، وذلك بالنسبة أو بطريركيّ  حبريّ  ة مشتركة على غرار الرهبان، ذات حقّ ة حياة أو جمعيّ رهبانيّ 

 ن يقيمون في ديره ليل نهار.الَّذيسته، وإلى جميع إلى جميع أعضاء مؤسّ 

كاهن، بمنح  وحده أن يعطي أيّ  المحليّ  من اختصاص الرئيس الكنسيّ  -1البند  -724ق. 

 كانوا. اأي  ميع المؤمنين، التوبة لج خاص، صالحية خدمة سرّ 

، على سلطان الحكم التنفيذيّ  اسة، بشرط أن يكون حائزً بوسع رئيس مؤسسة حياة مكرّ  -2البند 

 723الصالحية الوارد ذكرها في القانون  -ةلدستور الدير أو الالئحة الداخليّ  اوفقً  -كاهن أن يمنح أيّ 

 .2البند

تائب حاق به خطر الموت،  ، أليّ خطيئة كاهن أن يمنح الحّل من أيّ  يصّح ويجوز لكلّ  -725ق.

 التوبة. بحضور كاهن آخر حائز على صالحية خدمة سرّ  حتَّى

 التوبة ال تُنقض إال لسبب جسيم. صالحية خدمة سرّ  -1البند -726ق. 

التوبة  ، إذا نقض صالحية خدمة سرّ 4البند 722الوارد ذكره في القانون  الرئيس الكنسيّ  -2البند

ة أخرى، فيفقدها في أنحاء العالم؛ أما إذا نقضتها سلطة مختصّ  الكاهن في كلّ  منحها، يفقدها الَّتي

 نقضتها ال غير. الَّتيوالية السلطة 

باإلضافة إلى النقض،  ،4البند 722التوبة الوارد ذكرها في القانون  صالحية خدمة سرّ  -3البند

 ة أو الموطن.بفقدان المنصب أو ]بفقدان[ االنتماء إلى اإليبارشيّ  اتنتهي أيضً 

من صالحية الحّل  على خالص النفوس، قد ينبغي الحدّ  افي بعض األحوال، حرصً  -727ق. 

نة؛ على إن ذلك ال يمكن أن يتّم إال برضى سينودس أساقفة الكنيسة من الخطايا وحفظها لسلطة معيّ 

 .ين أو الكرسي الرسوليّ ة أو مجلس الرؤساء الكنسيّ البطريركيّ 

 الحّل من الخطايا التالية: حفظ للكرسي الرسوليّ يُ  -1البند -728ق. 

 يّة االعتراف؛االنتهاك المباشر لسرّ  (1)

 ة.حّل الشريك في الخطيئة المخالفة للعفّ  (2) 

ّل من خطيئة التسبب في ـــــــــفمحفوظ له الح يّ ـــــــقف اإليبارشـــــــا األسأمّ  -2البند 

 اإلجهاض المكتمل.
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 مفعول: ّل من الخطيئة ليس له أيّ حفظ للح أيّ  -729ق. 

 سيحتفل بالزواج؛ ا يستطيع مغادرة منزله، أو عروسً ال االمعترف مريضً  إذا كان (1)

ة، بدون ه يتعذّر طلب صالحية الحّل من السلطة المختصّ إذا رأى المعّرف بحكمه السديد أنّ  (2)

 ة االعتراف؛يّ ة جسيمة للمعترف، أو بدون خطر انتهاك سرّ مشقّ 

 حفظت الحّل سلطانها. الَّتيتمارس فيها السلطة  الَّتيخارج حدود المنطقة  (3)

 ة، إال في خطر الموت.ال يصّح حّل الشريك في الخطيئة المخالفة للعفّ  -730ق. 

بجريمة اإلغراء على  اا بريئً ة، معرفً لدى السلطة الكنسيّ  اهم كذبً ه اتّ من اعترف بأنّ  -731ق. 

قبل أن يرجع على وجه صريح عن تهمته الكاذبة، ويُعرب عن  يُحلّ  ة، الخطيئة مخالفة للعفّ 

 استعداده للتعويض من األضرار إن ُوجدت.

حسب نوع الخطايا وثقلها وعددها، وبعد النظر في وضع التائب ومدى  -1البند -732ق. 

 مالئمة. ةاستعداده للتوبة، على المعّرف أن يعالج الداء بالدواء الناجح ويفرض أعماالً تكفيريّ 

، عليه أن يبذل ة؛ وكأب روحيّ للعدالة والرحمة اإللهيّ  االكاهن أن هللا أقامه خادمً  ال ينسَ  -2البند

 في سبيل دعوته نحو القداسة. اأحد أن يمضي قدمً  النصح المالئم ليستطيع كلّ 

ضح الحذر من أن يف ة االعتراف غير قابلة لالنتهاك؛ لذلك فليحذر المعرف كلّ يّ سرّ  -733ق. 

 سبب كان. طريقة أخرى وأليّ  التائب كيفما كان، بكلمة أو إشارة أو أيّ 

ن بلغهم علم الَّذيعلى المترجم إن ُوجد، وعلى جميع اآلخرين  اواجب أيضً  كتمان السرّ  -2البند 

 بالخطايا عن طريق االعتراف كيفما كان.

حاصل عليها في علومات الأن يستخدم الم اا تام  يُحظر على المعّرف حظرً  -1البند  -734ق. 

 خطر في إفشائها. مع استبعاد أيّ  حتَّىيسئ إلى التائب،  ااالعتراف استخدامً 

وقت  قبله في أيّ  الَّذيبلغه علم بالخطايا عن طريق االعتراف  الَّذيوصاحب السلطة  -2البند

 كان، عليه أال يستخدمه في ممارسة حكمه الخارجي كيفما كان.

 التوبة لتالميذهم على وجه مألوف. و معاهد التربية بخدمة سرّ ال يقم مدير -3البند

من هو مكلّف برعاية النفوس بحكم وظيفته، واجب جسيم في توفير  على كلّ  -1البند -735ق. 

خدمة سّر التوبة للمؤمنين المؤتمن عليهم، إذا ما طلبوها على وجه مالئم، كما يجب أن تُتاح لهم 

 في أيام وساعات تناسبهم. الفرديّ فرصة اإلقبال على االعتراف 

وفي  -التوبة كاهن حائز على صالحية خدمة سرّ  ة، على كلّ حّ في حالة الضرورة المل -2البند

 .أن يقوم بخدمة هذا السرّ  -اكاهن آخر أيضّ  خطر الموت على أيّ 

رع المكان الخاص باالحتفال بسّر التوبة هو الكنيسة، مع عدم اإلخالل بالش -1البند -736ق. 

 .الخاصّ 

به  خارج المكان الخاصّ  ، يمكن االحتفال بهذا السرّ لعلة المرض أو لسبب آخر صوابيّ  -2البند

 .اأيضً 
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 الفصل الخامس

 مسحة المرضى

يقوم بها الكاهن، ينال المؤمنون  الَّتيبسّر مسحة المرضى والصالة  -1البند -737ق. 

بها يتشددون في الرجاء بالثواب  الَّتينعمة المصابون بمرض خطير والنادمون من صميم قلوبهم، ال

أون إلصالح سيرتهم ويحصلون على العون للتغلّب على ون من خطاياهم، فيهيّ ، ويُحلّ األبديّ 

 مرضهم أو تحمله بصبر.

ة كهنة، جرى فيها العرف أن يشترك في خدمة مسحة المرضى عدّ  الَّتيفي الكنائس  -2البند

 در المستطاع.يجب االعتناء بحفظ هذا العرف ق

ما أصيبوا بمرض خطير؛ على المؤمنين أن يسارعوا إلى قبول مسحة المرضى كلّ  -738ق.

 في الوقت المناسب. وليُعن رعاة النفوس وأقارب المرضى بأن يسعفوهم بهذا السرّ 

 يقدم خدمة مسحة المرضى على وجه صحيح جميع الكهنة دون سواهم. -1البند -739ق. 

سحة المرضى للراعي ولنائب الراعي ولسائر الكهنة بالنسبة إلى تعود خدمة م -2البند

من هؤالء المذكورين، فيجوز  -ولو مفترض -الموكولين إلى رعايتهم بحكم المنصب؛ أما بترخيص

 ا في حالة الضرورة فذلك واجب عليه.، أمّ كاهن أن يقدم خدمة هذا السرّ  أليّ 

وا الشعور أو اإلدراك، يُفترض أنهم المؤمنون المصابون بمرض خطير وقد فقد -740ق. 

 ، على ما يراه الكاهن.اي خطر الموت، أو في وقت آخر أيضً ف م لهم خدمة هذا السرّ يريدون أن تُقدّ 

ما لم يرد  -، ويباركهامسحة المرضى يجب أن يكون مباركً  الزيت المستخدم في سرّ  -741ق. 

 .يقدّم خدمة السرّ  الَّذيالكاهن نفسه  -غير ذلك في الشرع الخاّص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ 

ا ة؛ أمّ ب الطقسيّ تُ ة، وبالكلمات والترتيب والطريقة المحددة في الكُ يجب إتمام المسح بدقّ  -742ق. 

 ة بها.في حالة الضرورة فتكفي مسحة واحدة مع الصيغة المختصّ 

 

 الفصل السادس

 سةالرسامة المقدّ 

لألقداس،  ابقوة الروح القدس الفعّالة خدامً يد األسقف، يُقام  على تتمّ  الَّتيالرسامة  بسرّ  -743ق. 

رسله عليهما، ويتمتعون بهما  ة والسلطان اللذين ائتمن المسيح الربّ ن ينعم عليهم بالمهمّ الَّذيأولئك 

 على درجات متفاوتة، إلعالن اإلنجيل ورعاية شعب هللا وتقديسه.

 

 المادة األولى

 سةخادم الرسامة المقدّ  
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سة على وجه صحيح، بوضع اليدين والصالة األسقف وحده يقوم بخدمة الرسامة المقدّ  -744ق. 

 دها الكنيسة.تحدّ  الَّتي

أو  للحبر الرومانيّ  -رعــــــللش اـــــــــــــــــً قوف -ة األسقف تُحفظـــــــرسام -745ق. 

الً أنه ، ما لم يتضح أوّ اسقفً ا أأسقف أن يرسم أحدً  البطريرك أو المتروبوليت، بحيث ال يجوز أليّ 

 .انتُدب على وجه شرعيّ 

 يُرسم األسقف على يد ثالثة أساقفة ما عدا حالة الضرورة القصوى. -1البند -746ق. 

ور أسقفين من نفس الكنيسة ــــــإذا تعذّر حض -ثـــــــــــــــــاألسقفان الثاني والثال -2البند

يمكن أن يكونا من كنيسة  -ي الرسامةل المتولّ لألسقف األوّ  الَّتي يّ ــــــــــــــــم ذاتــــــــعة بحكالمتمتّ 

 .عة بحكم ذاتيّ أخرى متمتّ 

ة، يجب أن يرسمه أسقفه ة أو الكهنوتيّ ة اإلنجيليّ اسيّ ح إلى الدرجة الشمّ المرشّ  -747ق. 

 ، أو أسقف آخر بكتاب ترخيص مشروع للرسامة.اإليبارشيّ 

سة بالنسبة إلى من سينتمي إلى بالرسامة المقدّ  المختصّ  إليبارشيّ األسقف ا -1البند  -748ق. 

أعلن المرشح كتابة  الَّتية للمرشح موطن فيها، أو اإليبارشيّ  الَّتية ة ما، هو أسقف اإليبارشيّ إيبارشيّ 

 أصالً  سة بالنسبة إلى من هو منتمٍّ ا في ما يتعلق بالرسامة المقدّ ه يريد أن يكّرس نفسه لخدمتها؛ أمّ أنّ 

 ة.نة، فهو أسقف هذه اإليبارشيّ ة معيّ إلى إيبارشيّ 

عة إلى كنيسة أخرى متمتّ  اا خاضعاً له ومنتميً حً أن يرسم مرشّ  األسقف اإليبارشيّ  ال يسعَ  -2البند

إلى كنيسة  منتمٍّ  حٍّ ق األمر بمرشّ ا إذا تعلّ ؛ أمّ ، بدون ترخيص من الكرسي الرسوليّ بحكم ذاتيّ 

أن  اذه الكنيسة، فبوسع البطريرك أيضً ه موطن داخل حدود منطقة هة، وله موطن أو شببطريركيّ 

 يمنح هذا الترخيص.

يُحظر على األسقف االحتفال بالرسامة المقدسة في إيبارشية غريبة، بدون ترخيص  -749ق. 

ة غير ذلك بالنسبة إلى من أسقفها اإليبارشي، ما لم يقرر الشرع الخاص بالكنيسة البطريركيّ 

 البطريرك.

 537و 472يمكن أن يمنح كتاب الترخيص بالرسامة، مع سريان القوانين  -1البند -750 ق.

 :1البند 560و

 

 ]بالمرشح[؛ الخاصّ  األسقف اإليبارشيّ  (1) 

 .اة أيضً ين، مدبر اإليبارشيّ ة، وبرضى هيئة المستشارين اإليبارشيّ مدبر الكنيسة البطريركيّ  (2)

ة كتاب الترخيص بالرسامة لمن ردهم البطريرك، وال طريركيّ ر الكنيسة البال يُمنح مدبّ  -2البند

 .هم األسقف اإليبارشيّ ة لمن ردّ مدبر اإليبارشيّ 

يقتضيها  الَّتيال يُمنح كتاب الترخيص بالرسامة، ما لم يسبقه تقديم جميع الشهادات  -751ق. 

 الشرع.
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 سامة أليّ لترخيص بالرّ ]بالمرشح[ أن يرسل كتاب ا الخاصّ  بوسع األسقف اإليبارشيّ  -752ق. 

، لكن ال ألسقف كنيسة غير كنيسة المتقدم عة بحكم ذاتيّ أسقف من أساقفة نفس الكنيسة المتمتّ 

 .2البند 748بترخيص من المذكورين في القانون  للرسامة، إالّ 

دا نطاقه أو ينقضاه، لكن بعد بوسع مانح كتاب الترخيص بالرسامة أو خلفه، أن يحدّ  -753ق. 

 يزول بزوال حق مانحه. منحه ال

 

 المادة الثانية

 سةلون للرسامة المقدّ المؤهّ 

 سة على وجه صحيح.د دون سواه أن يقبل الرسامة المقدّ عمَّ بوسع الرجل المُ  -754ق. 

الخاضع  اس اإلنجيليّ وال الرئيس الكبير أن يمنعا الشمّ  ليس بوسع األسقف اإليبارشيّ  -755ق. 

االرتقاء إلى الكهنوت، إال لعلة بالغة الخطورة وإن خفيّة، مع عدم  ألحدهما والمهيّأ للكهنوت عن

 للشرع. االتظلّم وفقً  اإلخالل بحقّ 

 سة، أو يُبعدسبب كان، أن يُكره أحد على قبول الدرجات المقدّ  ال يجوز كيفما وأليّ  -756ق. 

 للشرع. اعن قبولها َمن هو جدير بها وفقً 

 

سة أعلى، ال يمكن منعه عن ممارسة الدرجة المقدّ  سةمن يرفض قبول درجة مقدّ  -757ق. 

ه معاق بسبب أو الرئيس الكبير أنّ  أو يَر األسقف اإليبارشيّ  ده مانع قانونيّ الحاصل عليها، ما لم يقيّ 

 جسيم آخر.
 

 سةحين للرسامة المقدّ ( ما يلزم المرشّ 1)

 لكي يمكن أن يُرسم أحد على وجه جائز يلزمه: -1البند -758ق. 

 س؛بول المسح بالميرون المقدّ ق (1)

 سيقبلها؛ الَّتيسة ة مالئمة للدرجة المقدّ ة ونفسيّ أخالق وصفات طبيعيّ  (2)

 رة في الشرع؛السن المقرّ  (3)

 العلم الواجب؛ (4)

 ؛عة بحكم ذاتيّ بكنيسته المتمتّ  للشرع الخاصّ  اقبول الدرجات األدنى وفقً  (5)

 .في الشرع الخاصّ  رةة المقرّ التقيّد بالفترات الزمنيّ  (6)

 .762للقانون  اا بمانع، وفقً دً ح مقيّ أال يكون المرشّ  اأيضً يلزم  -2البند 

عة بكنيستهم المتمتّ  سة، يُعمل بالشرع الخاصّ جين للدرجات المقدّ بالنسبة إلى قبول المتزوّ  -3البند

 .رها الكرسي الرسوليّ يقرّ  الَّتية ، أو بالقواعد الخاصّ بحكم ذاتيّ 
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هي تمام الثالثة والعشرين، وبالنسبة  اس اإلنجيليّ رة لدرجة الشمّ المقرّ  السنّ  -1بندال -759ق. 

إذا  عة بحكم ذاتيّ بالكنيسة المتمتّ  ا الرابعة والعشرين، مع سريان الشرع الخاصّ إلى الكهنوت تمامً 

 ا أكبر.تطلب سنً 

، محفوظ للبطريرك، عامّ رة في الشرع الالمقرّ  التفسيح ألكثر من سنة بالنسبة إلى السنّ  -2البند

 ة، وإالّ ق األمر بمرشح له موطن أو شبه موطن داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّ إذا تعلّ 

 .فللكرسي الرسوليّ 

إال بعد إتمامه بنجاح السنة الرابعة من  اس اإلنجيليّ ال تجوز رسامة الشمّ  -1البند -760ق. 

ة أو مجلس ر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ رّ ة، ما لم يقة والالهوتيّ برنامج الدروس الفلسفيّ 

 ين غير ذلك.الرؤساء الكنسيّ 

 اا إنجيلي  الكهنوت، فال تجوز رسامته شّماسً أّما إذا تعلّق األمر بمرّشح غير مهيّأ لدرجة  -2البند

ل فيما بعد ؛ وإذا ما قُب354بعد إتمامه بنجاح السنة الثالثة من الدراسات الوارد ذكرها في القانون  إالّ 

 الً أن يتّم الدراسات الالهوتيّة كما ينبغي.للكهنوت، فعليه أوّ 

أو الكهنوت على وجه جائز، عليه أن  لرسامة المرّشح في درجة الشّماس اإلنجيليّ  -761ق. 

ه يقبل من تلقاء نفسه بخط يده، يشهد فيه أنّ  اا موقّعً أو لرئيسه الكبير إقرارً  يقدّم ألسقفه اإليبارشيّ 

في  ادمة الكنيسة، طالبً ختياره الدرجة المقدّسة والواجبات المتعلّقة بها، ويقف نفسه على الدوام لخوبا

 نفس الوقت الموافقة على قبوله في الدرجة المقدّسة.

 

 ( موانع قبول أو ممارسة الدرجات المقّدسة2)

 يُمنع من قبول الدرجات المقدّسة: -1البند  -762ق. 

آخر، يُعتبر بسببه بعد استشارة الخبراء غير أهل  جنون أو مرض نفسيّ المصاب بنوع من ال (1)

 للقيام بالخدمة كما يجب؛

 من ارتكب جريمة جحد اإليمان أو الهرطقة أو االنشقاق؛ (2)

فقط، سواء كان يمنعه عن االحتفال بالزواج وثاق الزواج أو درجة  امن حاول الزواج ولو مدني   (3)

دائم، أو ]حاول الزواج[ مع امرأة مرتبطة بزواج صحيح أو مقيّدة بنفس  يّ ة علنسة أو نذر عفّ مقدّ 

 النذر؛

، أو تسبّب في إجهاض مكتمل، وجميع المتعاونين معه على وجه امن ارتكب جريمة القتل عمدً  (4)

 ؛إيجابيّ 

 من بتر نفسه أو غيره على وجه خطير وبسوء نيّة أو حاول االنتحار؛ (5)

ة، سواء ة أو الكهنوتيّ أعمال الدرجة المحفوظة للمقامين في الدرجة األسقفيّ من أتى عمالً من  (6)

 ة؛من ممارستها بعقوبة قانونيّ  امن الدرجة نفسها أو كان ممنوعً  اكان خاليً 

من يمارس وظيفة أو إدارة ممنوعة على اإلكليروس وعليه تقديم حساب عنها، إلى أن يترك  (7)

 منهما بعد أداء الحساب؛ هذه الوظيفة أو اإلدارة ويتحّرر

 أن لديه االستعداد الكافي. ( حديث اإليمان، ما لم يَر الرئيس الكنسيّ 8)
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، ال تنجم عنها هذه 6-2األرقام  1قد تنتج عنها الموانع المذكورة في البند  الَّتيواألعمال  -2البند 

 .ةة ومقترفة بعد المعموديّ إذا كانت خطايا جسيمة وخارجيّ  ]الموانع[ إالّ 

 سة.يُمنع من ممارسة الدرجات المقدّ  -763ق. 

 سة؛، مع امتناعه بمانع قبول الدرجات المقدّ سة على وجه غير شرعيّ من قبل الدرجات المقدّ  (1)

 ؛6-2األرقام  1البند  762من اقترف الجرائم أو األعمال الوارد ذكرها في القانون  (2)

، إلى أن 1الرقم  1 البند 762كرهما في القانون آخر، الوارد ذ الُمصاب بجنون أو مرض نفسيّ  (3)

 سة.، بعد استشارة خبير، أن يمارس تلك الدرجة المقدّ يأذن له الرئيس الكنسيّ 

سة؛ موانع من قبول أو ممارسة الدرجات المقدّ  ر في الشرع الخاصّ ال يمكن أن تقرّ  -764ق. 

 .قّره الشرع العامّ ية إلى مانع جديد أو المخالفة لمانع أوتُرذل العادة المؤدّ 

 جهل الموانع ال يُعفى منها. -765ق. 

مر بالمانع الناتج تتعدّد الموانع باختالف أسبابها ال بتكرار نفس السبب، ما لم يتعلق األ -766ق. 

 أو التسبّب في اإلجهاض المكتمل. اعن القتل عمدً 

ة حياة مكّرسة التفسيح لمؤّسس أو الرئيس الكنسيّ  بوسع األسقف اإليبارشيّ  -1البند -767ق. 

 سة أو ممارستها ما عدا التالية:لمرؤوسيهم في موانع قبول الدرجات المقدّ 

 إذا كان الفعل القائم عليه المانع قد ُحّول إلى القضاء؛ (1)

 .4-2األرقام  1البند  762في الموانع المذكورة في القانون  (2)

ن الَّذيبالنسبة إلى المرّشحين أو اإلكليروس التفسيح في هذه الموانع محفوظ للبطريرك  -2البند 

 .فللكرسي الرسوليّ  يرأسها، وإالّ  الَّتيلهم موطن أو شبه موطن داخل حدود منطقة الكنيسة 

ال يمكن  الَّتية حّ معّرف، في الحاالت الخفيّة المل نفس هذا السلطان في التفسيح يعود أليّ  -3البند

ر جسيم أو عار، لكن لهذا خطر وشيك في ]وقوع[ ضرّ  ة، معصال بالسلطات المختصّ فيها االتّ 

سة الحائز عليها أصالً مع بقاء الغرض فقط: ليتسنّى للتائب أن يمارس على وجه جائز الدرجة المقدّ 

 واجبه في اللجوء إلى السلطة المذكورة في أقرب وقت.

 التفسيح العامّ  في التماس الحصول على التفسيح تُذكر جميع الموانع؛ أّما -1البند -768ق. 

، 4الرقم  1البند 762على الموانع المغفلة بحسن نيّة، ما عدا الوارد ذكرها في القانون  افيسري أيضً 

 ة.أو الموانع األخرى المحّولة إلى القضاء؛ لكن ال على المغفلة بسوء نيّ 

ة جب لصحّ أو عن التسبّب في اإلجهاض، ي ااألمر بمانع ناتج عن القتل عمدً  إذا تعلّق -2البند

 .افسيح، التصريح بعدد الجرائم أيضً الت

 سة يسري على جميع الدرجات.في موانع قبول الدرجات المقدّ  التفسيح العامّ  -3البند

 

 المادة الثالثة

 سةما يجب أن يسبق الرسامة المقدّ  
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 سة أن تحصل على:تقبل المرشح للرسامة المقدّ  الَّتيعلى السلطة  -1البند -769ق. 

إذا  -سة األخيرة أو، باإلضافة إلى شهادة الرسامة المقدّ 761قرار الوارد ذكره في القانون اإل (1)

 ؛اس أيضً ة والمسح بالميرون المقدّ شهادة المعموديّ  -سة األولىتعلّق األمر بالرسامة المقدّ 

 ؛اجً شهادة الزواج ورضى الزوجة كتابة إذا كان المرّشح متزوّ  (2)

 سات؛شهادة ما أتّم من درا (3)

سة أو من الكاهن المعهود سة الحياة المكرّ ة أو من رئيس مؤسّ كتاب شهادة من مدير اإلكليريكيّ  (4)

 ة، عن حسن سلوك المرّشح؛ح خارج اإلكليريكيّ إليه المرشّ 

 ؛3البند 771كتاب الشهادة المذكور في القانون  (5)

سات ين اآلخرين أو من رؤساء مؤسّ يّ ، من األساقفة اإليبارشاكتاب شهادة، إذا اعتبر ذلك مناسبً  (6)

مانع  ح وخلوه من أيّ ة من الزمن، عن صفات المرشّ ن مكث المرّشح لديهم مدّ الَّذيالحياة المكّرسة، 

 ،قانونيّ 

 تُحفظ هذه الوثائق في أرشيف السلطة نفسها. -2البند 

 

 

ن المرّشح يقوم بالرسامة بموجب كتاب ترخيص مشروع يؤّكد فيه أ الَّذياألسقف  -770ق. 

ا إذا بذلك؛ أمّ  اعلى هذه الشهادة، لكنه ليس ملزمً سة، بوسعه أن يوافق جدير بقبول الرسامة المقدّ 

 ح غير جدير فال يرسمه.المرشّ  أنّ  ارأى ضميري  

 ة لكلّ سة في الكنيسة الرعويّ حين للترقية إلى الدرجات المقدّ تُعلن أسماء المرشّ  -1البند -771ق. 

 .ا للشرع الخاصّ وفقً  حينواحد من المرشّ 

أو الراعي، قبل الرسامة  يجب على جميع المؤمنين أن يكاشفوا األسقف اإليبارشيّ  -2البند

 قد يكون لهم علم بها. الَّتيسة، بالموانع المقدّ 

ا إذا ا آخر أيضً يقوم باإلعالن، وكاهنً  الَّذيراعي أن يكلّف ال على األسقف اإليبارشيّ  -3البند

حين وأخالقهم، ى أشخاص جديرين بالثقة، عن سيرة المرشّ دَ لَ  اا، أن يتحّرى جاد  وجد األمر مناسبً 

 ة.هذه التحريات واإلعالن، إلى الدائرة اإليبارشيّ  ويرسل كتاب شهادة، يضمّ 

ة، إذا رأى األمر يات أخرى ولو خاصّ القيام بتحرّ  يّ ـــــــقف اإليبارشــــــال يُهمل األس -4البند

 .امناسبً 

ة بالطريقة سة أن يعتكف في خلوة روحيّ ح للترقية إلى الرسامة المقدّ مرشّ  على كلّ  -772ق. 

 .دة في الشرع الخاصّ المحدّ 

 

 المادة الرابعة

 سة ومكانها وتسجيلها وشهادتهازمن الرسامة المقدّ 
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سة في الكنيسة أمام أعظم عدد ممكن من المؤمنين، يوم أحد أو يُحتفل بالرسامات المقدّ  -773ق. 

 غير ذلك. د، ما لم يحبّذ سبب صوابيّ عي

ة يجب تسجيل أسماء كل من ــــــــسة المقدّ ــــــــد االحتفال بالرسامـــــــبع -1البند -774ق. 

م بالرسامة ومكان ويوم الرسامة، في سجل خاص يُحفظ في ـــــــــــالمرسومين واألسقف القائ

 ة.أرشيف الدائرة اإليبارشيّ 

 

ة بقبوله الرسامة من المرسومين، شهادة رسميّ  قام بالرسامة، كال   الَّذيسقف ي األيعط -2البند

أن يقدموا تلك الشهادة  -إذا رسمهم أسقف بموجب كتاب ترخيص بالرسامة -سة؛ وعلى هؤالءالمقدّ 

يُحفظ في  سة في سجل خاصّ أو رئيسهم الكبير، ليتم تسجيل الرسامة المقدّ  إلى أسقفهم اإليبارشيّ 

 األرشيف.

ة لة لديه معموديّ أو الرئيس الكبير أن يبلّغ الراعي المسجّ  على األسقف اإليبارشيّ  -775ق. 

 ين.من الشمامسة اإلنجيليّ  سة لكلّ المرسوم، عن الرسامة المقدّ 

 

 الفصل السابع

 الزواج

وضعه الخالق وحّصنه بشريعته، وبه يقيم الرجل  الَّذيعهد الزواج  إنّ  -1البند -776ق. 

ب بطبيعة ال رجعة فيه، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها، مرتّ  الَّذي برضاهما الشخصيّ  والمرأة،

 أمره لخير الزوجين وإنجاب البنين وتربيتهم.

بذات الفعل، به يجمع هللا بين  بترتيب من المسيح، الزواج الصحيح بين المعّمدين هو سرّ  -2البند

ا من التكريس تمنحهما نوعً  سيح والكنيسة، ونعمة السرّ بين الم حاد السرمديّ الزوجين على مثال االتّ 

 والحصانة.

ب كلتاهما، بفضل السّر، تان: الوحدة وعدم االنحالل، وتكتسللزواج خاصتان جوهريّ  -3البند

 دين.في الزواج بين المعمّ  اا خاص  استقرارً 

الحياة  بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية، في ما يخّص شركة -777ق. 

 ة.الزوجيّ 

 جوا، ما لم يمنعهم الشرع.بوسع الجميع أن يتزوّ  -778ق. 

ة الزواج، إلى أن يجب األخذ بصحّ  ينعم الزواج بحماية الشرع، ولذلك في حال الشكّ  -779ق. 

 يثبت العكس.

 ، ال الشرع اإللهيّ اإذا كان طرف واحد كاثوليكي   حتَّى يحكم زواج الكاثوليك، -1البند -780ق. 

ة، في ما يتعلق بآثار ، مع عدم اإلخالل باختصاص السلطة المدنيّ اأيضً  فحسب، بل القانون الكنسيّ 

 ة المحض.الزواج المدنيّ 
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، مع عدم اإلخالل بالشرع وآخر معّمد غير كاثوليكيّ  الزواج بين طرف كاثوليكيّ  -2البند

 :اأيضً ، يحكمه اإللهيّ 

، إذا كان ينتمي إليها الطرف غير الكاثوليكيّ  الَّتية كنسيّ بالكنيسة أو الطائفة ال الشرع الخاصّ  (1)

 ؛لهذه الطائفة قانون زواج خاصّ 

ينتمي إليها  الَّتية ، إذا لم يكن للطائفة الكنسيّ يخضع له الطرف غير الكاثوليكيّ  الَّذيالشرع  (2)

 .قانون زواج خاصّ 

 ن من غير الكاثوليك:ة زواج معّمديعندما يجب على الكنيسة أن تحكم في صحّ  -781ق. 

 780كان يخضع له الطرفان عند االحتفال بالزواج يُعمل بالقانون  الَّذيالشرع  في ما يخصّ  (1)

 :2البند

في ما يتعلق بصيغة االحتفال بالزواج، الكنيسة تعترف بأيّة صيغة يقّررها أو يقبلها الشرع  (2)

ر عن الرضى على وجه رط أن يكون قد عبّ كان يخضع له الطرفان عند االحتفال بالزواج، بش الَّذي

ة، أن يكون االحتفال ة غير كاثوليكيّ من كنيسة شرقيّ  اوإذا كان ولو أحد الطرفين مؤمنً  ،علنيّ 

 س.بالزواج قد تّم بطقس مقدّ 

ة على تقليد الكنائس الشرقيّ  ذ أن تسبق الزواج، بناءً يُحبّ  الَّتيإن الخطبة  -1البند -782ق. 

 .عة بحكم ذاتيّ بالكنيسة المتمتّ  يحكمها الشرع الخاصّ  العريق في القدم،

ال مجال لدعوى المطالبة بالزواج بناء على الوعد به؛ لكن هناك مجال لـ ]دعوى[  -2البند

 التعويض من األضرار إذا لزم األمر.

 ة األولىالمادّ 

 ة وما يجب أن يسبق االحتفال بالزواجالعناية الرعويّ  

 ة:ى رعاة النفوس، أن يعنوا بإعداد المؤمنين للحالة الزوجيّ يجب عل -1البند -783ق. 

 ان والبالغين، ليتلقن المؤمنون معنى الزواج المسيحيّ المالئمين للشبّ  بالوعظ والتعليم المسيحيّ  (1) 

ة وواجبهما في العناية بتربية األبناء تربية بدنيّ  الوالدين األساسيّ  وواجبات الزوجين المتبادلة، وحقّ 

 ستطاع.ة قدر المُ ة وثقافيّ ة واجتماعيّ وأدبيّ 

 ا عن الزواج، إلعدادهم لحالتهم الجديدة.بإرشاد المخطوبين شخصي   (2)

الرجاء أن يتناولوا القربان األقدس عند االحتفال  يُرجى المخطوبون الكاثوليك كلّ  -2البند

 بالزواج.

نة دوا األزواج لكي يحافظوا بأماأما بعد االحتفال بالزواج، فعلى رعاة النفوس أن يساع -3البند

 بعد يوم. اة تزداد قداسة وكماالً يومً إلى حياة عائليّ  اعلى عهد الزواج ويحموه، بلوغً 

بعد  -ة متمتّعة بحكم ذاتيّ ـــــــكنيس لّ ـــــــبك رع الخاصّ ــــــــدّد في الشـــــــتُح -784ق. 

ممن  يّ ـــــــم ذاتــــــــــعة بحكرى المتمتّ ـــــــــــــخس األــــــــين للكنائاستشارة األساقفة اإليبارشيّ 

قواعد الستجواب المخطوبين ووسائل التحري  -س المنطقةــــــــــــــيمارسون سلطانهم في نف

زواج، السيّما ما يتعلق بالعماد وإطالق الحال، وبعد العمل ـــــــــــاألخرى، الواجب إتمامها قبل ال

 الشروع في االحتفال بالزواج. ة يمكنبذلك بدقّ 



183 

 

خاذ الحتياجات المكان والزمان، اتّ  ااة النفوس، وفقً ــــــــب على رعـــــــــيج -1البند -785ق. 

ية إلى االحتفال بالزواج على وجه غير يع األخطار المؤدّ ـــــــــدرء جمــــــــــــالوسائل المالئمة ل

ة ال بالزواج، أن يتضح عدم وجود ما يحول دون صحّ صحيح وغير جائز؛ ولذلك يجب قبل االحتف

 االحتفال به وجوازه.

في حال خطر الموت، إذا تعذّر الحصول على بينات أخرى، يكفي، ما لم تكن هناك  -2البند

 دان وخاليان من أيّ أنهما معمّ  -وإذا دعت الحاجة أداؤهما اليمين -دالئل مخالفة، إقرار المخطوبين

 مانع.

، قبل يّ المحلّ  على جميع المؤمنين أن يكاشفوا الراعي أو الرئيس الكنسيّ يجب  -786ق. 

 قد يكون لهم علم بها. الَّتياالحتفال بالزواج، عن الموانع 

 

ة، إلى الراعي بوثيقة رسميّ  اات أن يبلّغ نتيجتها فورً يّ قام بالتحرّ  الَّذيعلى الراعي  -787ق. 

 تعود إليه مباركة الزواج. الَّذي

ما في وجود أحد الموانع، فعلى الراعي أن يُحيل  إذا ما استمر بعد التحري الدقيق شكّ  -788ق. 

 .يّ المحلّ  األمر إلى الرئيس الكنسيّ 

ه ال يجوز ذاته، إال أنّ  في حدِّ  اممكنً  االحتفال بالزواج على وجه صحيح، وإن كان -789ق. 

]في الحاالت التالية[، فضالً عن  يّ المحلّ  للكاهن أن يباركه بدون ترخيص من الرئيس الكنسيّ 

 دها الشرع:يحدّ  الَّتيالحاالت األخرى 

 زواج الرّحل؛ (1)

 االعتراف به أو مباشرته؛ للقانون المدنيّ  اال يمكن وفقً  الَّذيالزواج  (2)

ة نحو طرف ثالث، أو نحو األبناء المولودين من اقتران سابق مع زواج من عليه واجبات طبيعيّ  (3)

 هذا الطرف؛

 إرادتهما؛ في رعاية والديه، بدون معرفتهما أو ضدّ  الَّذيزواج االبن القاصر  (4)

 م بعض الشروط؛ة أخرى، ما لم يتمّ ج مرّ أن يتزوّ  زواج من هو محظور عليه بحكم كنسيّ  (5)

ة غير وإن لم ينتقل إلى كنيسة أو طائفة كنسيّ  حتَّى، اعلنً  ( زواج من جحد اإليمان الكاثوليكيّ 6)

مع  814أال يمنح الترخيص إال بعد العمل بالقانون  ة؛ في هذه الحال على الرئيس الكنسيّ ليكيّ كاثو

 التسويات الالزمة.

 

 المادة الثانية

 الموانع المبطلة على وجه عامّ 

 المانع المبطل يجعل الشخص غير أهل لالحتفال بالزواج على وجه صحيح. -1البند -790ق. 

 ه يجعل الزواج غير صحيح.إنّ  واحد فقط من الطرفين، إالّ المانع وإن تعلّق ب -2البند
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 فهو خفّي. ة؛ وإالّ إذا أمكن إثباته في المحكمة الخارجيّ  ايُعد المانع علني   -791ق. 

موانع مبطلة، إال  عة بحكم ذاتيّ سة متمتّ ـــــــــبكني اصّ ــــــرع الخـــــــال تُسن في الش -792ق. 

ين باألمر، من كنائس ين المعنيّ اقفة اإليبارشيّ ــــــــعد تبادل اآلراء مع األسة وبألسباب بالغة األهميّ 

سلطة أدنى ال  ؛ على أن أيّ يّ ـــــــــي الرسولــــــــــ، واستشارة الكرسعة بحكم ذاتيّ أخرى متمتّ 

 يسعها أن تُسن موانع مبطلة جديدة.

 الموانع القائمة.، أو تخالف اجديدً  اعادة تعتمد مانعً  تُرذل كلّ  -793ق. 

ب ة محدودة فقط ولسبة، لكن لمدّ في حالة خاصّ  يّ المحلّ  بوسع الرئيس الكنسيّ  -1البند -794ق. 

، أن ينهي عن الزواج المؤمنين الخاضعين له أينما مكثوا، وكذلك اهام وما دام ]هذا السبب[ قائمً 

 ة.ود منطقة اإليبارشيّ ضمن حد ا، المقيمين حاليً عة بحكم ذاتيّ سائر مؤمني كنيسته المتمتّ 

يمارس سلطانه ضمن حدود منطقة الكنيسة  يّ محلّ  ق األمر برئيس كنسيّ إذا تعلّ  -2البند 

ا في سائر الحاالت ُمبطالً البطريرك، أمّ  اأن يضيف إلى مثل هذا النهي بندً  ة، يمكنالبطريركيّ 

 وحده. الرسوليّ  فالكرسيّ 

للمؤمنين  أن يفّسح في موانع الشرع الكنسيّ  يّ المحلّ  بوسع الرئيس الكنسيّ  -1البند -795ق. 

، المقيمين عة بحكم ذاتيّ الخاضعين له أينما مكثوا، وكذلك لسائر المؤمنين المنتمين لكنيسته المتمتّ 

 ة ما عدا ]الموانع[ التالية:ضمن حدود منطقة اإليبارشيّ  احاليً 

 سة؛الدرجة المقدّ  (1)

ة ذات ات رهبانيّ ة، ما لم يتعلق األمر بجمعيّ ى في مؤسسة رهبانيّ الدائم المؤدَّ  ة العلنيّ نذر العفّ  (2)

 ؛إيبارشيّ  حقّ 

 قتل الزوج. (3)

، لكن بوسع ي الرسوليّ ــــــــــلكرسلع محفوظ ـــــــــذه الموانـــــــــــيح في هـــــــــالتفس -2البند

الدائم المؤدَّى في  ة العلنيّ ذر العفّ تل الزوج ونـــــــــــع قـــــــــــــالبطريرك أن يفّسح في موان

 .كان وضعها القانونيّ  اات رهبانيّة أي  جمعيّ 

في مانع قرابة الدم في الخط المستقيم، أو في الدرجة الثانية من الخّط  ال يفّسح قطْ  -3البند

 المنحرف.

مؤمنين أن يفّسح لل يّ المحلّ  ، بوسع الرئيس الكنسيّ حّ عند خطر الموت المل -1البند -796ق. 

ة، في في حدود منطقة اإليبارشيّ  اك لسائر المؤمنين المقيمين حاليً الخاضعين له أينما مكثوا، وكذل

ة كانت ها وبعضها، علنيّ كلّ  رها الشرع، وفي موانع الشرع الكنسيّ قرّ  الَّتيصيغة االحتفال بالزواج 

 سة.ة، ماعدا مانع درجة الكهنوت المقدّ أو خفيّ 

بالرئيس  حتَّىيتعذّر فيها االتصال  الَّتيفسها وفي تلك الحاالت فقط وفي الظروف ن -2البند

، يملك سلطان التفسيح ذاته الراعي، وكاهن آخر حائز على صالحية مباركة يّ المحلّ  الكنسيّ 

فللمعّرف  ق األمر بمانع خفيّ ا إذا تعلّ ؛ أمّ 2بند 832المذكور في القانون  الزواج، والكاهن الكاثوليكيّ 

 عنه. افي أثناء سّر االعتراف أو خارجً  ة، سواء كان ذلكان في المحكمة الباطنيّ نفس السلط
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بطريقة  صال إالّ ، إذا لم يمكن هذا االتّ ارً متعذ المحليّ  صال بالرئيس الكنسيّ يعتبر االتّ  -3البند

 ة.غير المراسلة أو المقابلة الشخصيّ 

حتفال بالزواج، وال يمكن تأجيل شيء لال إذا اكتشف مانع ما وقد أُعد كلّ  -1البند -797ق. 

ة، ر جسيم، ريثما يتم الحصول على التفسيح من السلطة المختصّ الزواج بدون احتمال وقوع ضرّ 

يعود للرئيس  -2و1العددين  1البند 795ما عدا الواردة في القانون  -الموانع فسلطان التفسيح في كلّ 

، مع العمل 2البند 796المنصوص عنهم في القانون ة فلجميع ، وإذا كانت الحالة خفيّ يّ المحلّ  الكنسيّ 

 بالشروط المفروضة فيه.

ر ، إذا كان في التأخير الخطر نفسه، وال يتوفّ اهذا السلطان لتصحيح الزواج أيضً  يسري -2البند

 ة.صال بالسلطة المختصّ وقت لالتّ 

، أن يُعلموا 1بندال 797نون ، والقا2البند 796على الكهنة الوارد ذكرهم في القانون  -798ق. 

نوه في ة من تفسيح أو تصحيح، ويدوّ ، بما منحوه في المحكمة الخارجيّ يّ المحلّ  الرئيس الكنسيّ  افورً 

 سجل الزواج.

]التوبة[،  عن سرّ  اة بعيدً الممنوح في المحكمة الباطنيّ  التفسيح في المانع الخفيّ  -799ق. 

ّي، وال حاجة رّ ــــــــالس يّ ــــــــــرة اإليبارشـــــــــــــدون في أرشيف الدائــــــــــــب أن يــــــــــيج

 لتفسيح آخر في المحكمة 

رد خالف ذلك ــــــــ، ما لم ياعد علني  ــــــما بــــــــفي ع الخفيّ ـــــــــبح المانـــــــــة، وإن أصالخارجيّ 

، كل منهما في يّ المحلّ  نسيّ ، أو ]مرسوم[ البطريرك أو الرئيس الكفي مرسوم الكرسي الرسوليّ 

 حدود اختصاصه.

 

 المادة الثالثة

 الموانع على وجه خاصّ 

ال يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره، وال المرأة قبل تمام الرابعة  -1البند -800ق. 

 عشرة من عمرها، االحتفال بالزواج على وجه صحيح.

تحديد سن أكبر لالحتفال بالزواج على  بحكم ذاتيّ  عةبالكنيسة المتمتّ  يعود للشرع الخاصّ  -2البند

 وجه جائز.

ف الرجل أو من العجز السابق والدائم عن المجامعة، سواء كان من طر -1البند -801ق. 

 ، يُبطل بطبيعته الزواج.اا كان أو نسبي  طرف المرأة، مطلقً 

شرع أو من حيث الواقع، من حيث ال فيه، سواء كان الشكّ  اإذا كان مانع العجز مشكوكً  -2البند

 .اقائمً  فال يُمنع الزواج، وال يُعلن بطالنه مادام الشكّ 

 .821العُقم ال يُحرم الزواج وال يُبطله مع سريان القانون  -3البند

 غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من هو مقيّد بوثاق زواج سابق  -1البند -802ق. 
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فال بزواج ألّي سبب كان، فال يجوز االحت أو منحال   حوإن كان الزواج السابق غير صحي -2البند

 ة ]الزواج[ السابق أو انحالله.عدم صحّ  اا ويقينً آخر قبل أن يتّضح شرعً 

 ال يمكن االحتفال بالزواج على وجه صحيح مع غير معّمدين. -1البند -803ق. 

ا، أو إذا كان معّمدً  عامّ إذا كان أحد الطرفين عند االحتفال بالزواج يُعتبر في العرف ال -2البند

 اا كان معّمدً طرفً  ا أنّ إلى أن يثبت يقينً  779ا للقانون ة الزواج وفقً فيه، تُفترض صحّ  اعماده مشكوكً 

 واآلخر غير معّمد.

 .814في ما يخص شروط التفسيح، يُطبّق القانون  -3البند

 سة.غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من هو ُمقام في درجة مقدّ  -804ق. 

سة الدائم في مؤسّ  ة العلنيّ غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من أدّى نذر العفّ  -805ق. 

 ة.رهبانيّ 

ال يمكن االحتفال بالزواج على وجه صحيح مع شخص مخطوف أو على األقل  -806ق. 

جزه، ، بعد فصله عّمن خطفه أو حامعه، إال إذا اختار الزواج طوعً  محجوز بقصد االحتفال بالزواج

 ووضعه في مكان أمين وطليق.

يقتل زوج هذا الشخص أو  -نيقصد االحتفال بالزواج من شخص معيّ  -من -1البند -807ق. 

 زوجه هو، محاولة زواجه هذه غير صحيحة.

ا عاونا على قتل زوج أحدهما تعاونً كذلك غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من ت -2البند

 .اا أو معنوي  مادي  

 امن قرابة الدم بين الجميع صعودً  المستقيم غير صحيح الزواج في الخطّ  -1البند -808ق. 

 ونزوالً.

 الدرجة الرابعة بالتضّمن. حتَّىالمنحرف  غير صحيح الزواج في الخطّ  -2البند

ال يُسمح بالزواج قط ما دام هناك شّك في وجود قرابة الدم بين الطرفين، في إحدى  -3البند

 المنحرف. المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخطّ  الدرجات من الخط

 مانع قرابة الدم ال يتعدّد. -4البند

المستقيم وفي الدرجة  درجة من الخطّ  تُبطل قرابة المصاهرة الزواج في أيّ  -1البند -809ق. 

 المنحرف. الثانية من الخطّ 

 مانع قرابة المصاهرة ال يتعدّد. -2البند

 ة:انع الحشمة العلنيّ ينشأ م -1البند -810ق. 

 عن زواج غير صحيح بعد مباشرة الحياة المشتركة؛ (1)

 عن التسّري المشتهر أو العلني؛ (2)

أو أمام خادم غير  عن مباشرة حياة مشتركة بين طرفين حاوال الزواج أمام موظف مدنيّ  (3) 

 .ارة شرعً ة االحتفال بالزواج المقرّ ، مع كونهما ملزمين بصيغكاثوليكيّ 
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المستقيم بين الرجل وأقارب المرأة  يُبطل هذا المانع الزواج في الدرجة األولى من الخطّ  -2بندال

 بالدم، وكذلك بين المرأة وأقارب الرجل بالدم.

ة بين اإلشبين ]من جهة[ والمعّمد ووالديه ]من ة قرابة روحيّ تنشأ عن المعموديّ  -1البند -811ق. 

 جهة أخرى[ وهي تُبطل الزواج.

ة إال إذا كان اإلشبين هو هو في المرة إذا أعيد العماد تحت شرط، ال تنشأ قرابة روحيّ  -2البند

 الثانية.

ال يمكن االحتفال بالزواج على وجه صحيح، لمن تربطهم قرابة شرعيّة ناشئة عن  -812ق. 

 التبنّي، وذلك في الخّط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخّط المنحرف.

 

 بعةالمادة الرا

 الزيجات المختلطة

دين، ة، بين شخصين معمّ يُحّرم الزواج بدون سابق ترخيص من السلطات المختصّ  -813ق. 

 .واآلخر غير كاثوليكيّ  أحدهما كاثوليكيّ 

؛ لكن ال يمنحه ما لم ، منح هذا الترخيص لسبب صوابيّ يّ المحلّ  بوسع الرئيس الكنسيّ  -814ق. 

 تتّم الشروط التالية:

ه بأنّ  اا صادقً لدفع خطر ترك اإليمان، ويعد وعدً عن استعداده  الطرف الكاثوليكيّ  أن يعلن (1)

 ة؛ما في وسعه لتعميد جميع أبنائه وتربيتهم في الكنيسة الكاثوليكيّ  سيبذل كلّ 

، بهذه الوعود، الواجب أن يؤديها الطرف الكاثوليكيّ  ايُحاط الطرف اآلخر في حينه علمً  أن (2)

 وواجباته؛ وعود الطرف الكاثوليكيّ  اف أدرك حق  ليتضح أن ذلك الطر

من  يجب أال يستبعدها أيّ  الَّتية يجب تلقين الطرفين أهداف الزواج وخصائصه الجوهريّ  (3)

 المخطوبين.

هذه  بها تتمّ  الَّتي، الطريقة عة بحكم ذاتيّ بكل كنيسة متمتّ  ر في الشرع الخاصّ تقرّ  -815ق. 

ة وتبليغها إلى د طريقة إثباتها في المحكمة الخارجيّ بد منها، وتحدّ ال الَّتيالتصريحات والوعود 

 .الطرف غير الكاثوليكيّ 

يُعوز الزوج  ين وغيرهم من رعاة النفوس أن يُعنوا بأالّ يّ ين المحلّ على الرؤساء الكنسيّ  -816ق. 

رهم، لإليفاء بواجبات ضمي واألبناء المولودين من زواج مختلط العون الروحيّ  الكاثوليكيّ 

 ة.ة والعائليّ ويساعدوا الزوجين على تعزيز الوحدة في شركة الحياة الزوجيّ 

 

 المادة الخامسة

 الرضى في الزواج
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به الرجل والمرأة يهب كالهما ذاته لآلخر  الرضى في الزواج هو فعل إراديّ  -1البند -817ق. 

 ويقبله بعهد ال رجعة فيه، إلقامة الزواج.

 أن يعّوض من الرضى في الزواج. سلطان بشريّ  ليس في إمكان أيّ  -2البند

 ل لالحتفال بالزواج:غير مؤهّ  -818ق. 

 من ينقصه اإلدراك الكافي؛ (1)

ة ة الجوهريّ من يعاني من نقص جسيم في التمييز والحكم على الحقوق والواجبات الزوجيّ ( 2)

 الواجب على كليهما تقديمها وقبولها؛

 ة ألسباب ذات طابع نفسي.لزواج الجوهريّ من ال يستطيع تولّي واجبات ا (3)

تقدير أال يجهل من يحتفل بالزواج، أنه  لكي يكون ثّمة رضى في الزواج البد بأقلّ  -819ق. 

 ة.شركة دائمة بين الرجل والمرأة، يترتب عليه إنجاب البنين عن طريق مشاركة ما جنسيّ 

 الغلط في الشخص يجعل الزواج غير صحيح. -1البند -820ق. 

وإن كان سبب الزواج، ال يُبطل الزواج، ما لم تكن هذه  حتَّىالغلط في صفة الشخص،  -2لبندا

 ة.الصفة مقصودة بطريقة مباشرة ورئيسيّ 

قة يحتفل بالزواج على وجه غير صحيح من وقع في خدعة دُبرت له لنيل رضاه، متعلّ  -821ق. 

 ة على نحو خطير.لحياة الزوجيّ قد تنغص بطبيعتها شركة ا الَّتيبإحدى صفات الطرف اآلخر 

]مقدس[، ال يفسد  الغلط في ما يخص وحدة الزواج أو عدم انحالله أو كرامته كسّرٍّ  -822ق. 

 ، ما لم يكن هو الدافع لإلرادة.الرضى الزواجيّ 

 .العلم أو االعتقاد أن الزواج باطل، ال يستبعدان بالضرورة الرضى الزواجيّ  -823ق. 

ى دَ مطابق لأللفاظ أو اإلشارات المستخدمة لَ  رض أن رضى النفس الباطنيّ يُفت -1البند -824ق. 

 االحتفال بالزواج.

صريح، الزواج نفسه أو أحد  لكن إذا استبعد أحد الطرفين أو كالهما، بفعل إراديّ  -2البند

 ة، يحتفل بالزواج على وجه غير صحيح.ة أو إحدى خصائصه الجوهريّ عناصر الزواج الجوهريّ 

ة ة خارجيّ غير صحيح الزواج المحتفل به بسبب إكراه أو خوف شديد ]صادر[ عن علّ  -825ق. 

 ص منهما.ولو بدون قصد، أُرغم أحد على اختيار الزواج للتخلّ 

 الزواج بشرط ال يمكن االحتفال به على وجه صحيح. -826ق. 

يب في صيغة وإن كان قد تّم االحتفال بالزواج على وجه غير صحيح بسبب مانع أو ع -827ق. 

أبِدي إلى أن يثبت العدول  الَّذيرة في الشرع، يُفترض استمرار الرضى االحتفال بالزواج المقرّ 

 عنه.

 المادة السادسة

 صيغة االحتفال بالزواج
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 س، أمام الرئيس الكنسيّ يُحتفل بها بطقس مقدّ  الَّتيليست زيجات صحيحة إال  -1البند -828ق. 

، وأمام شاهدين ال منحه أحدهما صالحية مباركة الزواج الَّذي، أو الكاهن يّ أو الراعي المحلّ  يّ المحلّ 

 832ألحكام القوانين التالية، ومع عدم اإلخالل باالستثناءات المذكورة في القانون  اأقل، لكن وفقً 

 .2البند 834والقانون 

 س يُعنى هنا اشتراك الكاهن بحضوره وبركته.بالطقس المقدّ  -2البند

ة لوظيفتهما، ، منذ الحيازة القانونيّ يّ والراعي المحلّ  يّ المحلّ  إن الرئيس الكنسيّ  -1ندالب -829ق. 

مكان داخل حدود  ، يباركان الزواج على وجه صحيح في كلّ داما يمارسانها على وجه شرعيّ  وما

بشرط أن يكون ولو  منطقتهما، سواء كان الطرفان من الخاضعين لهما، أو من غير الخاضعين

 .عة بحكم ذاتيّ إلى كنيستهما المتمتّ  امنتميً أحدهما 

، بحكم وظيفتهما وفي نطاق واليتهما، ال يباركان والراعي الشخصيّ  الرئيس الكنسيّ  -2البند

 لهما. ا إذا كان ولو أحد الطرفين خاضعً الزواج على وجه صحيح إال

ع، للبطريرك يقتضيها الشر الَّتيبحكم الشرع نفسه ومع العمل باألمور األخرى  -3البند

إلى  اأن يكون ولو أحد الطرفين منتميً  صالحية مباركة الزيجات بنفسه في جميع أنحاء العالم، بشرط

 يرأسها. الَّتيالكنيسة 

، ما داما يمارسان وظيفتهما يّ والراعي المحلّ  يّ المحلّ  بوسع الرئيس الكنسيّ  -1البند - 830ق. 

ة، ، بما في ذلك الكنيسة الالتينيّ عة بحكم ذاتيّ ة متمتّ ة كنيس، أن يمنحا كهنة من أيّ على وجه شرعيّ 

 ن، داخل حدود منطقتهما.صالحية مباركة زواج معيّ 

أن يمنحها دون  يّ المحلّ  ة لمباركة الزيجات، فبوسع الرئيس الكنسيّ ا الصالحية العامّ أمّ  -2البند

 .2البند 302سواه، مع سريان القانون 

نين ، يجب أن يُعطي لكهنة معيّ اات لكي يكون صحيحً ة مباركة الزيجمنح صالحي -3البند

 ة.ق األمر بالصالحية العامّ صراحة، بل كتابة إذا تعلّ 

 الزواج على وجه جائز: يّ أو الراعي المحلّ  يّ المحلّ  يبارك الرئيس الكنسيّ  -1البند -831ق. 

من مكوث  -ّحلة الرُّ في حال –ة شهر، أو بعد التأّكد من الموطن أو شبه الموطن أو المكوث لمدّ  (1)

 في مكان الزواج؛ اأحد الطرفين حاليً 

أو راعي موطن أو  على ترخيص من الرئيس الكنسيّ  -إذا لم تتوفّر هذه الشروط -بعد الحصول (2)

 ؛شبه موطن أحد الطرفين، ما لم يُعف عن ذلك سبب صوابيّ 

يرفض ذلك صراحة الرئيس ، ما لم عة بحكم ذاتيّ في مكان ولو مقصور على كنيسة أخرى متمتّ  (3)

 يمارس سلطانه في ذلك المكان. الَّذي الكنسيّ 

 

غير ذلك، أو أعفي عن  يُحتفل بالزواج أمام راعي العريس، ما لم يقتض الشرع الخاصّ  -2البند

 .األمر سبب صوابيّ 

للشرع أو  اوفقً  ة جسيمة، حضور الكاهن المختصّ إذا لم يمكن بدون مشقّ  -1البند -832ق. 

أن يحتفلوا به على وجه صحيح وجائز أمام الشهود  ال به، بوسع الراغبين في زواج حقيقيّ صاالتّ 

 فقط:
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 في خطر الموت؛ (1)

 ة شهر.عن خطر الموت، بشرط أن يُرّجح بحكمة استمرار الظروف نفسها لمدّ  ابعيدً  (2)

كة الزواج، مع بقاء ارلمب -إذا أمكن- ن وجود كاهن آخر، فليُدعالَّتيإذا توفّر في كلتا الح -2البند 

 .كاهن غير كاثوليكيّ  حتَّىن يمكن دعوة الَّتيأمام الشهود وحدهم؛ وفي كلتا الح االزواج صحيحً 

االحتفال بالزواج أمام الشهود فقط، ال يهمل الزوجان قبول بركة الزواج من  إذا تمّ  -3البند

 الكاهن في أقرب وقت.

صالحية مباركة زواج  كاهن كاثوليكيّ  منح أيّ  يّ لّ المح بوسع الرئيس الكنسيّ  -1البند -833ق. 

صال بكاهن من كنيستهم، ة جسيمة االتّ ة، ال يمكنهم بدون مشقّ ة غير كاثوليكيّ كنيسة شرقيّ  مؤمني أيّ 

 ة أو جواز االحتفال بالزواج.إذا طلبوا ذلك من تلقاء أنفسهم، وبشرط عدم وجود ما يحول دون صحّ 

ة بهؤالء المؤمنين تبليغ األمر، إذا أمكن، إلى السلطة المختصّ  كيّ على الكاهن الكاثولي -2البند

 قبل مباركة الزواج.

، إذا كان ولو أحد ارة شرعً يجب االلتزام بصيغة االحتفال بالزواج المقرّ  -1البند -834ق. 

 إليها. اة أو منضم  في الكنيسة الكاثوليكيّ  الطرفين المحتفلين بالزواج معّمدً ا

بالزواج  عة بحكم ذاتيّ ة متمتّ ة كنيسة شرقيّ المنتمي أليّ  ذا احتفل الطرف الكاثوليكيّ ا إأمّ  -2البند

يُعمل بها من  ارة شرعً ة، فصيغة االحتفال بالزواج المقرّ ة غير كاثوليكيّ من طرف تابع لكنيسة شرقيّ 

 تيالَّ ة فتلزم مباركة الكاهن مع العمل باألمور األخرى حيث الجواز فقط؛ أّما من حيث الصحّ 

 يقتضيها الشرع.

أو  محفوظ للكرسي الرسوليّ  ارة شرعً التفسيح في صيغة االحتفال بالزواج المقرّ  -835ق. 

 للبطريرك، على أال يمنحه إال لسبب بالغ األهمية.

ة والعادات المشروعة، ماعدا ب الطقسيّ تُ لالحتفال بالزواج يجب مراعاة مراسيم الكُ  -836ق. 

 حالة الضرورة.

ا، وأن يعبّر الواحد ة االحتفال بالزواج، البد أن يحضر الطرفان معً لصحّ  -1بندال -837ق. 

 لآلخر عن رضاه بالزواج.

ال يمكن االحتفال بالزواج على وجه صحيح بواسطة وكيل، ما لم يقرر في الشرع  -2البند

وط الالزمة ا تدبير الشرغير ذلك، وفي هذه الحال يجب أيضً  عة بحكم ذاتيّ بالكنيسة المتمتّ  الخاصّ 

 بموجبها يمكن االحتفال بمثل هذا الزواج. الَّتي

 يّ المحلّ  بترخيص من الرئيس الكنسيّ  –ة، أو يُحتفل بالزواج في كنيسة الرعيّ  -1البند -838ق. 

س آخر؛ لكن في أماكن أخرى ال يمكن االحتفال به إال بترخيص في مكان مقدّ  -يّ أو الراعي المحلّ 

 .يّ المحلّ  من الرئيس الكنسيّ 

 رة في الشرع الخاصّ في ما يتعلق بوقت االحتفال بالزواج، يجب العمل بالقواعد المقرّ  -2البند

 .عة بحكم ذاتيّ بالكنيسة المتمتّ 
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آخر بنفس  ، يُحظر القيام باحتفال دينيّ سواء قبل أو بعد االحتفال على وجه قانونيّ  -839ق. 

يطلب فيه كاهن  الَّذي حظر االحتفال الدينيّ الزواج إلبداء أو لتجديد الرضى في الزواج، كما يُ 

 الرضى من الطرفين. امعً  وخادم غير كاثوليكيّ  كاثوليكيّ 

تفال بالزواج أن يأذن باالح يّ المحلّ  ، بوسع الرئيس الكنسيّ حّ ومل لسبب هامّ  -1البند -840ق. 

والراعي والكاهن  يّ المحلّ  ، يُلزم الرئيس الكنسيّ ، ويترتب على ذلك واجب جسيم بكتمان السرّ اسر  

الحائز على صالحية مباركة الزواج والشهود وأحد الزوجين إذا كان اآلخر غير راض بإفشاء 

 .السرّ 

، إذا نتج عن هذا الكتمان عثار في كتمان السرّ  يّ المحلّ  يزول واجب الرئيس الكنسيّ  -2البند

 ة الزواج.خطير أو امتهان جسيم لقدسيّ 

 

ة ، يُحفظ في أرشيف الدائرة اإليبارشيّ ن في سجل خاصّ ما يُدوّ إنّ  اسر   الزواج المحتفل به -3البند

 ة.دون ذلك سبب بالغ األهميّ  ، ما لم يحلّ يّ السرّ 

وإن  حتَّى- بعد االحتفال بالزواج، على راعي مكان االحتفال أو من ينوب عنه -1البند -841ق. 

الزيجات، أسماء الزوجين، والكاهن  أن يدون في أقرب وقت في سجلّ  -منهما الزواج لم يبارك أيّ 

في صيغة  -إذا اقتضى األمر -بارك، والشهود، ومكان ويوم االحتفال بالزواج، والتفسيح الَّذي

االحتفال بالزواج أو في الموانع، ومانح التفسيح، مع ذكر المانع ودرجته والصالحية الممنوحة 

 .رها أسقفه اإليبارشيّ يقرّ  تيالَّ لمباركة الزواج، وكذلك األمور األخرى حسب الطريقة 

الزوج أحتفل  العماد أنّ  أن يدون في سجلّ  يّ عالوة على ذلك، على الراعي المحلّ  -2البند

ته؛ أما إذا كان الزوج قد تعمد في مكان آخر، فيجب على الراعي بالزواج في يوم كذا في رعيّ 

ة الزواج إلى الراعي المدونة لديه ة شهادأن يرسل بنفسه أو عن طريق الدائرة اإليبارشيّ  يّ المحلّ 

 العماد. ة ذلك الزوج، وال يطمئن إلى أن يبلغه نبأ تسجيل الزواج في سجلّ معموديّ 

فعلى  باركه، وإالّ  الَّذيإذا كان هو  -، فعلى الكاهن832ا للقانون إذا احتُفل بالزواج وفقً  -3البند

 رة في أقرب وقت.ي السجالت المقرّ أن يُعنوا بتسجيل االحتفال بالزواج ف -الشهود والزوجين

 -ة، أو أُعلن بطالنه أو انحّل على وجه شرعيّ ح الزواج في المحكمة الخارجيّ إذا ُصحّ  -842ق. 

احتُفل فيه بالزواج، ليسجل ذلك في سجلي الزواج  الَّذييجب إبالغ راعي المكان  -ماعدا حالة الوفاة

 والعماد.

 ة السابعةالمادّ 

 تصحيح الزواج

 تصحيح العاديّ ( ال1)

لتصحيح زواج غير صحيح بسبب مانع ُمبطل، يلزم أن يزول المانع أو يُفسح  -1البند -843ق. 

 له علم بالمانع. الَّذيفيه، وأن يُجدد الرضى ولو الطرف 

وإن كان الطرفان قد أبديا رضاهما في  حتَّىة التصحيح، هذا التجديد مطلوب لصحّ  -2البند

 يما بعد.البداية ولم يعدال عنه ف
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يعلم أو يعتقد الطرف  الَّذيفي الزواج  اا جديدً الرضى يجب أن يكون فعالً إرادي   تجديد -844ق. 

 د أنه كان غير صحيح منذ البداية.المجدّ 

ا لصيغة االحتفال وجب على الطرفين تجديد رضاهما، وفقً  اإذا كان المانع علني   -1البند -845ق.

 .ارة شرعً بالزواج المقرّ 

 الَّذي؛ وذلك من قبل الطرف اوسر   حدةد الرضى على ، يكفي أن يُجدّ اإذا كان المانع خفي   -2البند

ل الطرفين إذا كان أبداه، أو من قب الَّذيالطرف اآلخر على الرضى  له علم بالمانع بشرط أن يستقرّ 

 لدى كليهما. االمانع معروفً 

لم  الَّذيفي الرضى، إذا الطرف  ح الزواج غير الصحيح بسبب عيبيُصحّ  -1البند -846ق. 

 أبداه. الَّذييرَض، عاد ورضي، بشرط أن يستقر الطرف اآلخر على الرضى 

أن يبدي رضاه على  لم يرضَ  الَّذيإذا لم يكن إثبات العيب في الرضى، يكفي الطرف  -2البند

 .اوسر   حدة

ب صيغة االحتفال إذا كان إثبات عيب الرضى ممكناً، فالبد من تجديد الرضى حس -3البند

 بالزواج المقررة شرعاً.

رة في لتصحيح الزواج غير الصحيح بسبب عيب في صيغة االحتفال بالزواج المقرّ  -847ق. 

 الشرع، يجب االحتفال به من جديد حسب هذه الصيغة.

 ( التصحيح من األصل2)

لرضى، التصحيح من األصل لزواج غير صحيح هو تصحيحه بدون تجديد ا -1البند -848ق. 

رة ة ويتضمن التفسيح في المانع إن ُوجد وفي صيغة االحتفال بالزواج المقرّ تمنحه السلطة المختصّ 

 ة بالنسبة إلى الماضي.لآلثار القانونيّ  ابها، كما ]يتضمن[ مفعوالً رجعي   في الشرع إن لم يُعمل

إلى حين االحتفال  ادً ئفيعتبر عا يتم التصحيح منذ منح اإلنعام، أّما المفعول الرجعيّ  -2البند

 بالزواج، ما لم يُستدرك غير ذلك صراحة عند منح ]االنعام[.

بدون علم أحد  حتَّىيمكن منح تصحيح الزواج من األصل على وجه صحيح،  -1البند -849ق. 

 الطرفين أو كليهما. 

لطرفين حتمال أن اا، وعلى أن يكون هناك ال يمنح التصحيح من األصل إال لسبب هامّ  – 2البند 

 ة.يريدان االستقرار في شركة الحياة الزوجيّ 

 ىن يستقر رضزواج غير الصحيح، بشرط أــــــيح الــــــكن تصحـــــيم – 1البند  -850ق. 

 الطرفين.

ال يمكن تصحيحه على وجه صحيح  الزواج غير الصحيح بسبب مانع من شرع إلهيّ  – 2البند 

 إال بعد زوال المانع.

إذا خال من الرضا الطرفان أو أحدهما ال يمكن تصحيح الزواج من األصل  – 1البند  - 851ق 

 في البداية ثم عدل عنه. أبدىعلى وجه صحيح، سواء خال الرضا منذ البداية أو 
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ا إذا خال الرضا في البداية ثم أبدى فيما بعد، فيمكن منح تصحيح الزواج منذ إبداء أمّ  – 2البند 

 الرضا.

ة، منح التصحيح من األصل في حاالت فرديّ  ريرك واألسقف اإليبارشيّ بوسع البط - 852ق. 

ا، أو مانع بوسعهما رة شرعً ة الزواج عيب في صيغة االحتفال بالزواج المقرّ إذا حال دون صحّ 

دة في الشرع بعد استيفاء الشروط المنصوص عنها في القانون التفسيح فيه، وفي الحاالت المحدّ 

وقد زال، فالتصحيح من األصل  وإن تعلق األمر بمانع من شرع إللهيّ ؛ وفي سائر الحاالت، 814

 دون سواه. يمكن أن يمنحه الكرسي الرسوليّ 

 المادة الثامنة

 انفصال الزوجين

 الوثاق ( حلّ 1)

سبب  وأليّ  سلطان بشريّ  ه بأيّ الزواج بعد اكتمال الزواج، ال يمكن حلّ  وثاق سرّ  إنّ  - 853ق. 

 كان، ما عدا الموت.

 

بحكم الشرع بناء على االمتياز  دين، ينحلّ الزواج المبرم بين طرفين غير معمّ  -1البند -854. ق

يقبل العماد، إذا احتفل هذا الطرف بزواج جديد وبشرط أن  الَّذي، في صالح إيمان الطرف البولسيّ 

 يهجره الطرف غير المعّمد.

الطرف المعّمد بسالم ومن غير د قد هجر إذا رفض مساكنة يعتبر الطرف غير المعمّ  -2البند

 ا ليهجره اآلخر.صوابي   االمعّمد بعد قبوله العماد، سببً  إهانة الخالق، ما لم يُتح الطرف

د بزواج جديد على وجه صحيح يجب استجواب الطرف ليحتفل الطرف المعمّ  -1البند -855ق. 

 د:غير المعمّ 

 قبول العماد؛ اإن كان يريد هو أيضً ( 1)

 ريد ولو مساكنة الطرف المعّمد بسالم وبدون إهانة الخالق.إن كان ي (2)

أن  يّ المحلّ  ة؛ ولكن بوسع الرئيس الكنسيّ بعد المعموديّ  هذا االستجواب يجب أن يتمّ  -2البند 

أن يفّسح في االستجواب، سواء  اة، بل بوسعه أيضً االستجواب قبل المعموديّ  بأن يتمّ  ب هامّ يأذن لسبّ 

أن ذلك غير ممكن  ن له عن طريق إجراء ولو مختصر وغير قضائيّ ة، إذا تبيّ قبل أو بعد المعموديّ 

 أو غير مفيد.

، يالمهتدالتابع له الطرف  االستجواب عادة على يد سلطة الرئيس الكنسيّ  يتمّ  -1البند -856ق. 

هلة إذا طلبها، مع تنبيهه أن سكوته يعتبر بعد انقضاء الم على أن تُمنح للطرف اآلخر مهلة للردّ 

 .اسلبي   ابدون جدوى رد  

يقوم به الطرف المهتدي ولو على انفراد، صحيح بل جائز، إذا لم يمكن  الَّذياالستجواب  -2البند

 رة أعاله.العمل بالصيغة المقرّ 
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ة إجراء في المحكمة الخارجيّ  ن يجب أن يتضح على وجه شرعيّ الَّتيفي كلتا الح -3البند

 االستجواب ونتيجته.

 :للطرف المعّمد أن يحتفل بزواج جديد من طرف كاثوليكيّ  حقّ ي -857ق. 

 إذا أجاب الطرف اآلخر بالنفي على االستجواب؛ (1)

 ؛إذا أهمل االستجواب على وجه شرعيّ ( 2)

 

ه واصل في البداية المساكنة بسالم، لكنّ  -سواء تم استجوابه أو ال -إذا كان الطرف غير المعّمد( 3) 

 اأن يسبق االستجواب ]الزواج[ وفقً ؛ وفي هذه الحال يجب ب صوابيّ سبّ  هجر في وقت الحق بدون

 .856و 855للقانونين 

أفاد  الَّذي، للطرف المعّمد ب هامّ أن يسمح لسبّ  يّ المحلّ  ومع ذلك بوسع الرئيس الكنسيّ  -858ق. 

معّمد، مع كان أو غير  ا، معّمدً ، أن يحتفل بالزواج مع طرف غير كاثوليكيّ من االمتياز البولسيّ 

 بأحكام القانون في الزيجات المختلطة. االعمل أيضً 

ة زوجات معّمدات، بعد قبوله العماد في له في آن واحد عدّ  الَّذيغير المعّمد  -1البند -859ق. 

عليه أن يبقى مع األولى منهّن، له أن يحتفظ بإحداهن ويسّرح  ة، إذا شقّ الكنيسة الكاثوليكيّ 

ة أزواج غير لها في آن واحد عدّ  الَّتيسري على المرأة غير المعّمدة األخريات؛ ونفس األمر ي

 معّمدين.

، ارة شرعً في هذه الحال يجب االحتفال بالزواج، حسب صيغة االحتفال بالزواج المقرّ  -2البند

 يقتضيها الشرع. الَّتيباألمور األخرى  امع العمل أيضً 

 ان سّرحوا بما يكفي، وفقً الَّذيجات بتلبية احتياأن يُعني  يّ المحلّ  على الرئيس الكنسيّ  -3البند

ة ة واالجتماعيّ ة واإلنصاف، مع أخذ حالة األماكن واألشخاص األدبيّ لقواعد العدل والمحبّ 

 ة بعين االعتبار.واالقتصاديّ 

ة، وال يمكنه استئناف مساكنة الزوج قبل العماد في الكنيسة الكاثوليكيّ  الَّذيغير المعّمد  -860ق. 

وإن قبل الطرف  حتَّىالمعّمد بسبب السجن أو االضطهاد، يجوز له أن يحتفل بزواج آخر، غير 

 .853ة، مع سريان القانون اآلخر في أثناء ذلك المعموديّ 

 يتمتع امتياز اإليمان بحماية القانون. عند الشكّ  -861ق. 

بناء على طلب كال الزواج غير المكتمل  أن يحلّ  لسبب صوابيّ  بوسع الحبر الرومانيّ  -862ق. 

 الطرفين أو أحدهما، وإن رفض اآلخر.

 

 ( االنفصال مع بقاء الوثاق2) 
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 -ة والحرص على خير األسرةبدافع المحبّ  -يأبى الرجاء أالّ  يُرجى الزوج كلّ  -1البند -863ق. 

 احةً له عن الذنب صر ا إذا لم يعفُ ة؛ أمّ ، وأال يقطع شركة الحياة الزوجيّ الصفح عن القرين الزانيّ 

، أو ابً ن قد رضى بالزنى أو أتاح له سبّ ة، ما لم يكشركة الحياة الزوجيّ  ، فيحق له حلّ اأو ضمنً 

 اقترف هو نفسه الزنى.

من تلقاء  يحصل إذا عاشر الزوج البريء الزوج اآلخر بعطف زوجيّ  العفو الضمنيّ  -2البند

ة بدون رفع لى شركة الحياة الزوجيّ ة ستة أشهر عنفسه بعد علمه بالزنى؛ لكنه يُفترض إذا حافظ لمدّ 

 ة.ة أو المدنيّ األمر إلى السلطة الكنسيّ 

ة ة من تلقاء نفسه، يجب عليه في غضون ستّ إذا حّل الزوج البريء شركة الحياة الزوجيّ  -3البند

يع الظروف عليها بعد التحقيق في جم الَّتية، ة االنفصال إلى السلطة المختصّ أشهر، أن يحيل قضيّ 

 حمل الزوج البريء على العفو عن الذنب وعدم التمادي في االنفصال. ار إن كان ممكنً أن تقدّ 

إذا جعل أحد الزوجين حياة زوجه أو أبنائه المشتركة في خطر أو بالغة  -1البند -864ق. 

 حتَّى، أو يّ المحلّ  للهجر بقرار من الرئيس الكنسيّ  اا مشروعً بً ه يتيح للطرف اآلخر سبّ ة، فإنّ المشقّ 

 ة إذا كان في التأخير خطر.مبادرته الشخصيّ ب

ر أسباب أخرى مالئمة ، يمكن أن تُقرّ عة بحكم ذاتيّ للكنيسة المتمتّ  في الشرع الخاصّ  -2البند

 للشعوب وآدابها واألماكن وظروفها.

ة لدى زوال سبب االنفصال ما لم الحاالت يجب استئناف شركة الحياة الزوجيّ  في كلّ  -3البند

 ة غير ذلك.ة المختصّ ر السلطتقرّ 

 خاذ االحتياطات الالزمة لمعيشة األبناء وتربيتهم.اتّ  اعند انفصال الزوجين يجب دائمً  -865ق. 

بوسع الزوج البريء وجدير به أن يقبل من جديد الزوج اآلخر في شركة الحياة  -866ق. 

 االنفصال. ة، وفي هذه الحال يتنازل عن حقّ الزوجيّ 

 الفصل الثامن

 سةسة واألماكن واألزمنة المقدّ سرار المقدّ أشباه األ

 يسين والنذور واليمينوإكرام القدّ  
 

 ة األولىالمادّ 

 سةأشباه األسرار المقدّ 

بنوع من المشابهة مع  -سة تشيرأشباه أسرار الكنيسة هي عالمات مقدّ  -1البند -867ق. 

بتضرعات الكنيسة، وباسطتها ة يتم الحصول عليها ما روحيّ إلى مفاعيل ال سيّ  -سةاألسرار المقدّ 

 ، وتُقدّس ظروف حياته المختلفة.سة الرئيسيّ يتهيّأ اإلنسان لقبول مفعول األسرار المقدّ 

 .عة بحكم ذاتيّ بالكنيسة المتمتّ  في ما يتعلق بأشباه األسرار، يُعمل بقواعد الشرع الخاصّ  -2البند
 

 المادة الثانية

 سةاألماكن المقدّ 
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ة، إال بترخيص من األسقف سة، مهيّأة للعبادة اإللهيّ أماكن مقدّ  ال يمكن إنشاء -868ق. 

 غير ذلك صراحة. ، ما لم يقّرر الشرع العامّ اإليبارشيّ 

 ( الكنائس1)

 ة ال غير.الكنيسة هي مبنى مكّرس بالتدشين أو بالبركة للعبادة اإللهيّ  -869ق. 

الصريح  األسقف اإليبارشيّ  ألن يكون كنيسة، بدون رضى أى مهيّ مبنً  ال يشيد أيّ  -870ق. 

 غير ذلك. ، ما لم يستدرك الشرع العامّ الصادر كتابةً 

ة، وكنائس ة، وإذا أمكن الكنائس الرعويّ تكّرس بالتدشين الكنائس الكاتدرائيّ  -1البند -871ق. 

 دين والكنائس الملحقة باألديرة.أديرة المتوحّ 

 

نح صالحية ـــــبوسعه أن يم الَّذي، يّ ــــــــبارشقف اإليـــــــين لألســـــــيُحفظ التدش -2البند

مام تدشين الكنيسة أو بركتها وثيقة تُحفظ ــــــــر عن إترّ ــــــتر؛ وتُحـــــــتدشين الكنيسة ألسقف آخ

 ة.في أرشيف الدائرة اإليبارشيّ 

 ة المكان.ما ينافي قدسيّ  يجب تنزيه الكنائس عن كلّ  -1البند -872ق. 

ن يعنيهم األمر، أن يُعنوا بالحفاظ على نظافة الكنائس كما يليق ببيت هللا، الَّذيجميع على  -2البند

 .والنفيسةسة وأن تُتخذ وسائل األمان لحماية األشياء المقدّ 

ة وتعذّر ترميمها، فبوسع استخدام كنيسة ما للعبادة اإللهيّ  إذا لم يمكن قطْ  -1البند -873ق. 

 غير مبتذل. ى استعمال دنيويّ إحالتها إل األسقف اإليبارشيّ 

ة، فبوسع ة إلى الكّف عن استخدام كنيسة ما للعبادة اإللهيّ إذا دعت أسباب أخرى هامّ  -2البند

غير مبتذل، بعد استشارة مجلس الكهنة، وبرضى  إحالتها إلى استعمال دنيويّ  األسقف اإليبارشيّ 

ر بخالص يلحق من جّراء ذلك أّي ضرّ بحقوقهم فيها، وبشرط أال  ن يطالبون على وجه شرعيّ الَّذي

 النفوس.

 

 ة( المقابر والجنازات الكنسيّ 2)

 ة بها.في امتالك مقابر خاصّ  ة الحقّ للكنيسة الكاثوليكيّ  -1البند -874ق. 

ة، حيثما أمكن ذلك، أو على األقل قطعة من المقابر يجب أن يكون للكنيسة مقابر خاصّ  -2البند

ن يجب مباركتها؛ وإذا تعذّر الحصول على الَّتيمتوفين، وفي كال الحصة للمؤمنين الة مخصّ المدنيّ 

 ذلك فليبارك القبر عند الجنّاز.

ال يُدفن المتوفون في الكنائس، وتُرذل العادة المخالفة، ما لم يتعلّق األمر بمن كانوا من  -3البند

 .يناإلكسرخيّ البطاركة أو األساقفة أو 

ة، أن يكون لها مقابرها سات الرهبانيّ دين ولسائر المؤسّ لمتوحّ يمكن للرعايا وألديرة ا -4البند 

 ة.الخاصّ 
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ا يجب أن يُقام لجميع المؤمنين والموعوظين المتوفين، ما لم يُحرم عليه ذلك وفقً  -875ق. 

، وتكّرم به تتضرع الكنيسة من أجل المتوفين وإسعافهم الروحيّ  الَّذي للشرع، الجنّاز الكنسيّ 

 في الوقت نفسه لألحياء تعزية الرجاء. أجسادهم، وتقدّم

 للمعّمدين غير الكاثوليك، برأي الرئيس الكنسيّ  يمكن إقامة الجنّاز الكنسيّ  -1البند -876ق. 

 بهم. ر حضور الخادم الخاصّ وحكمته، ما لم يتضح أنه ال يريدون ذلك، وبشرط أن يتعذّ  يّ المحلّ 

ن الَّذيللصغار  وحكمته، إقامة الجنّاز الكنسيّ  يّ المحلّ  وكذلك يمكن برأي الرئيس الكنسيّ  -2البند

بين إلى الكنيسة، كان والدوهم ينوون تعميدهم، ولغيرهم ممن كان يبدو على نحو ما أنهم من المقرّ 

 ة.هم توفوا قبل أن ينالوا المعموديّ لكنّ 

مخالفة للسلوك ن اختاروا أن تُحرق جثثهم، ما لم يتضح أنهم فعلوا ذلك بدافع أسباب الَّذي -3البند

، على أن يُحتفل به بطريقة ال يخفى معها أن الكنيسة تفّضل ، يُسمح لهم بالجنّاز الكنسيّ المسيحيّ 

 دفن األجساد على حرقها، ومع تجنّب العثرة.

ة للمؤمنين، محّرم على الخطأة، إذا لم يمكن إقامته لهم بدون عثرة علنيّ  الجنّاز الكنسيّ  -877ق. 

 الموت بعض عالمات التوبة.ما لم يُبدوا قبل 

 محاباة للوجوه. يجب تجنّب أيّ  عند االحتفال بالجنّاز الكنسيّ  -1البند -878ق. 

دوا، قدر الرجاء، أن يعتمّ  ون كلّ ، يُرجى األساقفة اإليبارشيّ 1013مع سريان القانون  -2البند

مها المؤمنون من تلقاء يقدّ  تيالَّ ، التبرعات بموجبها تُقبل الجنّاز الكنسيّ  الَّتيالمستطاع، الممارسة 

 أنفسهم ال غير.

 .للشرع الخاصّ  ات وفقً االوفيّ  يُدون الدفن بعد إتمامه في سجلّ  -879ق. 

 

 

 

 المادة الثالثة

 ام التوبةام األعياد وأيّ أيّ 

ة، أو نقلها ام التوبة، المشتركة لدى جميع الكنائس الشرقيّ ام األعياد وأيّ إقامة أيّ  -1البند -880ق. 

 .3أو إلغاؤها، يعود لسلطة الكنيسة العليا وحدها، مع سريان البند

أو نقلها أو إلغاؤها،  ،عة بحكم ذاتيّ ة بكل كنيسة متمتّ ام التوبة الخاصّ ام األعياد وأيّ إقامة أيّ  -2البند

بهذه الكنائس، مع االعتبار الواجب للكنائس  الشرع الخاصّ  لها سنّ  يحقّ  الَّتيللسلطة  ايعود أيضً 

 .1البند 40، ومع سريان القانون عة بحكم ذاتيّ ألخرى المتمتّ ا
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ة، ى جميع الكنائس الشرقيّ دَ ة، المشتركة لَ يّ ــــــــــــــــياد اإللزامـــــــــــــــــام األعأيّ  -3البند

طاس، ـــــــــــــــيح، والغـــــــــــــــــوع المســــــــــدنا يسام اآلحاد، هي: ميالد سيّ باإلضافة إلى أيّ 

س، مع ــــــــــــــرس وبولــــــيسة والدة هللا مريم، وعيد القديسين الرسولين بطوالصعود، ونياح القدّ 

مده ـــــــــــــاعت الَّذي عة بحكم ذاتيّ بكنيسة متمتّ  دم اإلخالل بالشرع الخاصّ ــــــــــــــــــع

 ة أو تُنقل إلى يوم األحد.ام األعياد اإللزاميّ وبه تُلغى بعض أيّ  يّ ــــــــــــــــي الرسولـــــــــــــــالكرس

ة، أن يشتركوا في ام األعياد اإللزاميّ ام اآلحاد وأيّ يجب على المؤمنين، أيّ  -1البند -881ق. 

لألحكام أو العادة المشروعة في كنيستهم  اة وفقً ، أو في االحتفال بالصلوات الطقسيّ اس اإللهيّ القدّ 

 .بحكم ذاتيّ عة المتمتّ 

ر أن الزمن المتاح يمتد من عشية يوم األحد أو لقيام المؤمنين بهذا الواجب، قُرّ  اتيسيرً  -2البند

 إلى أخرهما. العيد اإللزاميّ 

ام بل أكثر من ذلك الرجاء أن يتناولوا القربان األقدس في هذه األيّ  يُرجى المؤمنون كلّ  -3البند

 يوم. كلّ  حتَّىأو 

تحول دون  الَّتيام أن يمتنعوا عن تلك األشغال والمعامالت ؤمنون في هذه األيّ على الم -4البند

 ة بيوم الرب، أو الراحة الواجبة للنفس والجسد.عبادة هللا، أو البهجة الخاصّ 

دة ام التوبة أن يحفظوا الصوم أو االنقطاع، بالطريقة المحدّ يجب على المؤمنين في أيّ  -882ق. 

 .عة بحكم ذاتيّ تهم المتمتّ بكنيس في الشرع الخاصّ 

، أن عة بحكم ذاتيّ ن هم خارج حدود منطقة كنيستهم المتمتّ الَّذيبوسع المؤمنين  -1البند -883ق. 

 الَّذيالقواعد السارية في المكان  -ام التوبةام األعياد وأيّ أيّ  في ما يخصّ  -يجاروا على وجه تامّ 

 يقيمون فيه.

، يجوز عة بحكم ذاتيّ يها األزواج إلى كنائس مختلفة متمتّ ينتمي ف الَّتيفي العائالت  -2البند

 .عة بحكم ذاتيّ بأحكام هذه أو تلك من الكنائس المتمتّ  -ام التوبةام األعياد وأيّ أيّ  في ما يخصّ  -التقيّد

 

 ة الرابعةالمادّ 

 سة والذخائريسين واأليقونات أو الصور المقدّ إكرام القدّ 

 رام خاصّ ـــــــين بإكــــــــي الكنيسة المؤمنــــــــــ، توصلتقديس شعب هللا اتعزيزً  -884ق. 

لجميع  ايح أم  ــــــــها المســــــــأقام الَّتيهللا،  ة أمّ مة البتوليّ ـــــــــم الدائــــــــــيسة مريوي للقدّ نَ وبَ 

ن يجد الَّذيين اآلخرين، ـــــــــــيسيل للقدّ ـــــــــــواألص رام الحقيقيّ ــــــــــالبشر، كما تشّجع اإلك

 المؤمنون القدوة في مثالهم والسند في شفاعتهم.

يسين أو ة إلى مصاف القدّ تهم السلطة الكنسيّ ن ضمّ الَّذيإال  اال يجوز إكرام خدّام هللا علنً  -885ق. 

 ين.الطوباويّ 

، سة في الكنائسالمقدّ  الصوريجب عدم اإلخالل بممارسة عرض األيقونات أو  -886ق. 

 .عة بحكم ذاتيّ بالكنيسة المتمتّ  رين في الشرع الخاصّ مها المؤمنون بالطريقة والنظام المقرّ ليكرّ 
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ها، المعروضة مها أو فنّ زة بقدّ المتميّ  ، أيّ النفيسةسة األيقونات أو الصور المقدّ  -1البند -887ق. 

ال برضى صادر كتابة عن مها المؤمنون، ال يمكن نقلها أو تمليكها لكنيسة أخرى إفي الكنائس ليكرّ 

 .1041-1034يمارس سلطانه في تلك الكنيسة، مع سريان القوانين  الَّذي الرئيس الكنسيّ 

عن الرئيس  برضى صادر كتابةً  سة النفيسة، إالّ م األيقونات أو الصور المقدّ كذلك ال ترمّ  -2البند

 نفسه، وعليه قبل أن يمنحه أن يستشير الخبراء. الكنسيّ 

 سة.ال يجوز بيع الذخائر المقدّ  -1ندالب -888ق. 

، يبجلها الشعب في كنيسة ما بإكرام خاصّ  الَّتيالذخائر أو األيقونات أو الصور الشهيرة  -2البند

على وجه صحيح، وال نقلها على وجه دائم إلى كنيسة أخرى، إال برضى  اال يمكن تمليكها مطلقً 

منحه إال برضى السينودس الدائم، مع سريان  ليس بوسعه الَّذي، أو البطريرك الكرسي الرسوليّ 

 .1037القانون 

 .2البند 887بالنسبة إلى ترميم هذه األيقونات أو الصور، يجب العمل بالقانون  -3البند

 ة الخامسةالمادّ 

 النذور واليمين

د يجب إيفاؤه هلل بعمل خير ممكن وجيّ  رّ والحُ  الوعد االختياريّ  النذر، أيّ  -1البند -889ق. 

 .اجب دينيّ كو

 ع باإلدراك المالئم، ما لم يمنعه الشرع.من يتمتّ  قادر على النذر كلّ  -2البند

 ، أو عن خدعة، باطل بحكم الشرعاا عن خوف جسيم وموقع ظلمً النذر المؤدّى إمّ  -3البند

؛ وإال الشرعيّ  سة الرئيس الكنسيّ ــــــــم الكنيـــــــله باســــــإذا ما قب ذر هو علنيّ ـــــــالن -4البند

 فهو خاصّ 

 ذاته إال من يؤديه. ال يُلزم النذر بحدّ  -890ق. 

ا ة الموعودة تغييرً دة النتهاء إلزامه، وبتغيّر المادّ ة المحدّ يزول النذر بمضي المدّ  -891ق.

 ، ويخلو الشرط المناط به النذر أو الغاية المقصودة منه، وبالتفسيح واالستبدال.اجوهري  

ب له ة النذر، بوسعه أن يوقف إلزامه ما دام إتمام النذر يُسبّ سلطان على مادّ من له  -892ق. 

 .ارً ضرّ 

، بشرط أال يسيء إلى ب صوابيّ ة، بسبّ يمكن أن يفّسح في النذور الخاصّ  -1البند -893ق. 

 الحقوق المكتسبة لآلخرين:

 

 ن الحكم، كلّ سة له سلطاسة حياة مكرّ لمؤسّ  يّ ورئيس محلّ  ،، وراعٍّ رئيس كنسيّ  كلّ  (1) 

 لمرؤوسيه.

داخل  ان يقيموا حاليً ، بشرط أعة بحكم ذاتيّ لسائر مؤمني كنيسته المتمتّ  يّ المحلّ  الرئيس الكنسيّ  (2)

 ته.داخل حدود منطقة رعيّ  يّ ته؛ وكذلك الراعي المحلّ حدود منطقة إيبارشيّ 
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سة ون ليل نهار في دير مؤسّ له سلطان الحكم، ورئيسه الكبير، للذين يقيم الَّذي يّ الرئيس المحلّ  (3)

 الحياة المكّرسة.

ة ال معّرف، لكن في المحكمة الباطنيّ  يمكن أن يمنح هذا التفسيح بهذا الشرط نفسه، أيّ  -2البند

 غير.

، مادام الناذر في دير متوحدين أو منظمة أو اة قبل النذر الرهبانيّ تُوقف النذور المؤدّ  -894ق. 

 ة.ة رهبانيّ جمعيّ 

ى أمام الكنيسة في مين، أعني الدعاء باسم هللا كشاهد على الحقيقة، يمكن أن تؤدّ الي -895ق. 

 .أثر قانونيّ  رة في الشرع دون سواها؛ وإال فال ينشأ عنها أيّ الحاالت المقرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ابع عشرالباب السّ 

 المعّمدون غير الكاثوليك وانضمامهم

 ةيّ ركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكإلى الشّ 

 

ن تعّمدوا في كنائـس أو طوائف كنسيّة الَّذيما ال بدّ منه على  ن األعباء إاّل ال يُلَق مِ  - 896ق. 

ركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكيّة، سواء ن تلقاء أنفسهم االنضمام إلى الشّ غير كاثوليكيّة، وطلبوا مِ 

 تعلّق األمر بأفراد أو بجماعات.

ـير ــــــــــيـّة غــــــــرقس الشّ ـــــــدى الكنـائــــــــــــــــــــن إحـــــــمـؤم - 897ق. 

راف باإليمان ـــــّرد االعتـــــــــــــــة بمجـة يُـقبَل في الكنيسة الكاثوليكيّ يّ ـــــــــــالكاثـوليـك

 مناسب، كّل حسب وضعه. وروحيّ  ، بعد إعداد عقائديّ الكاثوليكيّ 
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يقبله في الكنيسة  ة، يمكن أنْ ة غير الكاثوليكيّ رقيّ ف إحدى الكنائس الشّ أسق - 1البند  - 898ق. 

ا برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريرك أيضً  - ومانيّ باإلضافة إلى الحبر الرّ  -ة الكاثوليكيّ 

ؤساء ، برضى مجلس الرّ ة المتمتّعة بحكم ذاتيّ ة، أو متروبوليت الكنيسة المتروبوليتيّ البطريركيّ 

 ن.يالكنسيّ 

، المحلّيّ  ئيس الكنسيّ ة، يعود إلى الرّ حّق قبول أّي شخص آخر في الكنيسة الكاثوليكيّ  - 2البند 

 رع الخاّص.ا إذا اقتضى ذلك الشّ أو إلى البطريرك أيضً 

ا، ما لم يمنعه عن اعي أيضً ة يعود للرّ حّق قبول أفراد علمانيّين في الكنيسة الكاثوليكيّ  - 3البند 

 .رع الخاصّ ذلك الشّ 

ة، لدى انضمامه إلى ة غير الكاثوليكيّ رقيّ ن إحدى الكنائس الشّ مِ  يّ يريكبوسع إكل - 899ق. 

لطة قّررتها السّ  الَّتيا للقواعد يمارس درجته المقدّسة، وفقً  ة، أنْ اّمة مع الكنيسة الكاثوليكيّ ركة التّ الشّ 

بموافقة الحبر  إاّل ة سلطان الحكم على وجه صحيح، المختّصة؛ أّما األسقف فال يسعه ممارس

 وماني، رأس هيئة األساقفة.الرّ 

 ن عمره، ال يُقبل مع معارضة والدَيه.ابعة عشرة مِ نة الرّ َمن لم يُتّم السّ  - 1البند  - 900ق. 

بسبب هذا القبول مشقّة جسيمة للكنيسة أو له، فليؤّجل قبوله، ما لم يُحدق به  عتتوقّ إذا  - 2البند 

 خطر الموت.

ة، رقيّة، في الكنيسة الكاثوليكيّ بول غير كاثوليك ليسوا خاضعين إلحدى الكنائس الشّ لق - 901ق. 

يكونوا معّمدين على وجه  زمة، بشرط أنْ سويات الاّل يجب العمل بالقواعد المذكورة أعاله مع التّ 

 صحيح.
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 امن عشرالباب الثّ 

 الحركة المسكونيّة

 ينأي تعزيز وحدة المسيحيّ 

 

ن ين مِ دة جميع المسيحيّ ــــــــيق وحـــــــــــــــمام بتحقــــــــان االهتــــــــــــــك المّ  - 902ق. 

ا، يجب على جميع المؤمنين، وفي المقام األّول على رعاة الكنيسة، ـــــــــــــــشأن الكنيسة بأسره

ل ِملء وحدة الكنسية المنشودة، ـــــــــــــن أجل مِ موا بال كلـــــــــــــب ويسهيصلّوا للرّ  أنْ 

 وح القدس.المنبعث بنعمة الرّ  باالشتراك في العمل المسكونيّ 

رقيّة الكاثوليكيّة مهّمة خاّصة في تعزيز الوحدة بين جميع على عـاتـق الكنائس الشّ   -903ق. 

رقيّة العريقة، الة والقدوة واألمانة بوقار لتقاليد الكنائس الشّ رقيّة، ال سيّما بالصّ الكنائس الشّ 

 لألشياء واألشخاص. قدير األخويّ عاون والتّ عارف المتبادل واألفضل، والتّ والتّ 

ة على وجه جادّ، في كّل كنيسة هوض بمبادرات الحركة المسكونيّ ينبغي النّ  - 1البند   -904ق. 

 ومانيّ الرّ  سوليّ الرّ  رع الخاّص، تحت إشراف الكرسيّ ، بقواعد مَميّزة في الشّ متمتّعة بحكم ذاتيّ 

 على هذه الحركة في الكنيسة بأسرها.

ـؤون المسـكونيّة، ن الخبراء في الشّ ـرض يجب تـشكيل لجنة مِ ـــــــــذا الغـــــــــــله – 2البند 

بين  -روف إلى ذلك إذا دعت الظّ  -، بعد تبادل اآلراء سة متمتّعة بحكم ذاتيّ ـــــــــفي كّل كني

ن الَّذي، نائس األخرى المتمتّعة بحكم ذاتيّ ـــــــــــــــين للكفة اإليبارشيّ ــــــــــــالبطاركة واألساق

 يمارسون سلطانهم في نفس المنطقة.

 ة، إّما لكلّ هوض بالحركة المسكونيّ ين مجلس للنّ كذلك ليكن لدى األساقفة اإليبارشـيّ  - 3البند 

ليس في  الَّتيات أي ]على ذلك[؛ أّما اإليبارشيّ ات إذا استقّر الرّ ة على حدة، أو لعدّة إيبارشيّ إيبارشيّ 

ن المؤمنين، ا مِ يعيّن ولو واحدً  أنْ  يكون لها مجلس خاّص بها، فعلى األسقف اإليبارشيّ  إمكانها أنْ 

 هوض بهذه الحركة.مهّمته الخاّصة النّ 

 

ألنشطة ، ال سيّما عن طريق الِحوار المفتوح الواثق والدى القيام بالعمل المسكونيّ  -905ق. 

سامح ن حكمة وتجنّب أخطار التّ ن العمل بما يجب مِ ين اآلخرين، ال بدّ مِ المشتركة مع المسيحيّ 

 مباالة والغيرة المتهّورة.ائف والاّل الزّ 
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صال يجب على الُوّعاظ بكلمة هللا في المقام األّول، وعلى المشرفين على وسائل االتّ  -906ق. 

ة، وفي مقدّمتها ّرسين أو مشرفين في المدارس الكاثوليكيّ ، وعلى جميع العاملين كمداالجتماعيّ 

ن الوضوح ما هي يبذلوا قصارى جهدهم لكي يدرك المؤمنون بمزيد مِ  راسات العليا، أنْ معاهد الدّ 

 وائف الكنسيّة األخرى.في الحقيقة تعاليم وتقاليد الكنيسة الكاثوليكيّة، والكنائس أو الطّ 

ن سائر المؤّسسات ارس والمستشفيات وما أشبه ذلك مِ على المشرفين في المد -907ق. 

ين اآلخرين، المتردّدين عليها أو المقيمين فيها، الحصول على يُتاح للمسيحيّ  ة، العناية بأنْ الكاثوليكيّ 

 وقبول األسرار المقدّسة على يد خدّامهم. وحيّ اإلسعاف الرّ 

بالقواعد الخاّصة باالشتراك في  يُنجز المؤمنون الكاثوليك، مع العمل يُحبّذ أنْ  -908ق. 

ين اآلخرين، ال على حدة بل بصحبتهم، على سبيل عاون مع المسيحيّ األقداس، أّي عمل يمكن فيه التّ 

وحقوقه  خص اإلنسانيّ فاع عن كرامة الشّ ة، والدّ ة، والعدالة االجتماعيّ المثال األعمال الخيريّ 

 واألعياد القوميّة.الم، والمناسبات الوطنيّة، األساسيّة، ودعم السّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اسع عشرالباب التّ 

 ةاألشخاص واألفعال القانونيّ 
 

 لالفصل األوّ 

 األشخاص 

 

 الماّدة األولى

 بيعيّوناألشخاص الطّ  

ن عمره، راشد؛ شرة مِ ـــــــــنة عـــــــــــامّم الثّ ــــــــــأت الَّذيخص ــــــــــالشّ  -1البند  -909ق. 

 ، قاصر.نّ ودون هذه السّ 

ابعة يُعتبر غير ُمـَميِّز، وبعد اكتمال السّ ابعة يُقال له طفل والقاصر، قبل تمام السّ  – 2البند 

 ه يتمتّع باإلدراك.يُفترض أنّ 
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 ن اإلدراك يُعتبر غير مَميِّز ويماثَل باألطفال. ن يخُل عادة مِ كّل مَ  -3البند 

 حقوقه. اشد له كامل الممارسة لخص الرّ الشّ  -1البند  -910ق

خص القـاصر في مـمارسـة حقـوقه لسـلطان الوالدَيـن أو األوصياء، ما عدا يخضع الشّ  -2البند 

؛ وفي ما يتعلّق أو القانون الكنسيّ  رع اإللهيّ ن سلطانهم بالشّ يُعصم فيها القاصرون مِ  الَّتياألمور 

رع أو الشّ  رع العامّ لك الشّ ، ما لم يستدرك غير ذبإقامة األوصياء، يُعمل بأحكام القانون المدنيّ 

في إقامة األوصياء هو  ، مع سريان حّق األسقف اإليبارشيّ الخاّص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

 األمر. بنفسه، إذا لزم

له فيها موطن أو شبه موطن؛ ويُقال  الَّتية غير خص يُقال له غريب، في إيبارشيّ الشّ  -911ق. 

 ّي مكان.أشبه موطن في  موطن أو له رّحال، إذا لم يكن له

 

ة ما، بمكوث قّل إيبارشيّ لى األيُكتسب الموطن في منـطقة رعـيّة أو ع -1البند  -912ق. 

 ا لم يدع أمر ما إلى مغادرتها أو امتدّ فعاًل ــــــــــوام مدّ ـــــــــها على الــــــــــترن بنيّة البقاء فيــــــاق

 خمس سنوات كاملة.

ة ما، بمكوث به الموطن في منطقة رعيّة أو على األقّل إيبارشيّ ــــــــــــــشيُكتَسب  -2البند 

أو امتدّ  –دع أمر ما إلى مغادرتها ـــــــهر ما لم يـــــــــــاقترن بنيّة البقاء فيها ولو لمدّة ثالثة أش

 فعال ثالثة أشهر كاملة.

هبان ياة المشتركة على ِغرار الرّ هبانيّة وجمعيّات الحيَكتسب أعضاء المؤّسسات الرّ - 913ق. 

امتدّ مكوثهم  الَّذيينتمون إليه؛ وشبه موطن، في المكان  الَّذيير يقع فيه الدّ  الَّذيا، في المكان موطنً 

 فيه ولو لمدّة ثالثة أشهر.

 بوسع كّل منهما أنْ  وجين موطن أو شبه موطن مشترك؛ ولكن لسبب صوابيّ ليكن للزّ -914ق. 

 شبه موطنه الخاّص به. يكون له موطنه أو

ن هو خاضع لسلطانه؛ وبوسعه رورة موطن وشبه موطن مَ القاصر له بالضّ  -1البند  -915ق. 

ا ا إذا أُعتِق وفقً ا به أيضً ا خاص  فولة، وموطنً ا به إذا اجتاز الطّ يكتسب شبه موطن خاص   ا أنْ أيضً 

 .على وجه شرعيّ  للقانون المدنيّ 

تـحـت الوصاية أو  ير القـصـور ُوضـع عـلى وجـه شـرعيّ ـن لسـبب غـكـّل مَ  -2البند 

 القيمومة، له موطن وشبه موطن الوصّي أو القيّم.

 المحلّيّ  يحظى كّل واحد، سواء بالموطن أو بشبه الموطن، برئيسه الكنسيّ  -1البند  -916ق. 

 غير ذلك. رع العامّ لشّ ليها، ما لم يستدرك اإينتمي  الَّتي وراعيه في الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

يمكث فيه  الَّذي، هو راعي المحّل موطن أو شبه موطن إيبارشيّ  ن ليس له إاّل راعي مَ  -2البند 

 ا.حالي  
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لكنيسة  المحلّيّ  ئيس الكنسيّ اعي والرّ ّحال وراعيه، هما الرّ للرّ  المحلّيّ  ئيس الكنسيّ الرّ  -3البند 

 ا.ّحال حالي  يمكث فيه الرّ  الَّذيالمكان 

ن ا مِ راعي   ، فيختار أسقفهم اإليبارشيّ راعٍّ  كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  لم يكن لمؤمنيّ  إنْ  -4البند 

 ، يتولّى العناية بهم كراعيهم، لكن برضى األسقف اإليبارشيّ كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ 

 اعي المزمع اختياره.للرّ 

، يُعتبر كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ  ة، لمؤمنيّ يّ لم تُنشأ فيها ولو إكسرخ الَّتيفي األماكن  -5البند 

، بما في ذلك لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتيّ  المحلّيّ  ئيس الكنسيّ ا لهؤالء المؤمنين، الرّ ا كنسي  رئيسً 

ن يختاره ، فيُعتبر رئيسهم مَ ]ؤساءالرّ [؛ أّما إذا تعدّد 101ة، مع سريان القانون تينيّ الكنيسة الاّل 

كنيسة ما  إذا تعلّق األمر بمؤمنيّ  سوليّ الرّ  ، أو البطريرك بموافقة الكرسيّ ليّ سوالرّ  الكرسيّ 

 بطريركية.

ة عدم العودة إليه، مع عدم اإلخالل  يّ ن وشبه الموطن بمغادرة المكان بنيُفقَد الموط -917ق. 

 .915و 913بالقانونَين 

 رجات:م بالخطوط والدّ تُعَدّ قرابة الدّ  -918ق. 

 رجات بعدد األشخاص، بعد حذف األصل؛مستقيم عدد الدّ في الخط ال (1)

 رجـات بعـدد األشـخاص، في كال الجـانـبين بعد حذف األصلفي الخط المنـحرف عـدد الدّ  (2)

وجين ن الزّ تنشأ قرابة المصاهرة عن زواج صحيح وتسري على كّل مِ  -1البند  -919ق. 

 وج اآلخر.م للزّ وذوي قرابة الدّ 

م، هو قريب اآلخر بقرابة المصاهرة، في نفس الخط وجين بقرابة الدّ أحد الزّ قريب  -2البند 

 رجة.والدّ 

 انيةالماّدة الثّ 

 ةاألشخاص االعتباريّ 

ة، ا أشخاص اعتباريّ ين، هناك أيضً بيعيّ في الكنيسة، باإلضافة إلى األشخاص الطّ   -920ق. 

حقوق وواجبات  ني أصحابء، أعن األشيان األشخاص أو مجموعات مِ سواء كانت مجموعات مِ 

 ، تتناسب وطبيعتهم.في القانون الكنسيّ 

رع ة لهدف مالئم لرسالة الكنيسة، إّما بحكم الشّ تُنـَشأ األشخاص االعتباريّ  -1البند   -921ق. 

 ة المختّصة.لطة الكنسيّ ن السّ نفسه وإّما بَمنح خاّص صادر بقرار مِ 

واألقاليم  ة الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتيّ اريّ ا اعتبـرع، تُعَدّ أشـخاصً بحكم الشّ  -2البند 

قّرر عنها ذلك ــــــــــــرى المـــــــسات األخـــــــــــــــــات، بل والمؤسّ ات واإلكسرخيّ واإليبارشيّ 

 .رع العامّ صراحة في الشّ 

األشياء  ن األشخاص أولمجموعة مِ  ة إاّل خصيّة االعـتباريّ لطة المختّصة الشّ ال تمنح السّ  -3البند 

لكافية لتحقيق أّن لديها الوسائل ا ظردقيق والنّ بعد التّ  ا، ويُرّجحتهدف إلى غاية مميَّزة مفيدة حق   الَّتي

 الغاية المنشودة.
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ة المختّصة، يجب لطة الكنسيّ ن السّ أنِشئ بمنح خاّص مِ  كّل شخص اعتباريّ  -1البند  -922ق. 

 . خص االعتباريّ لطة المختّصة بإنشاء هذا الشّ ن ِقبَل السّ مِ ة المعتمدة اخليّ يكون له الئحته الدّ  أنْ 

ن يحدَّد فيها بالمزيد مِ  ة يجب أنْ اخليّ ئحة الدّ ، العتماد هذه الاّل رع العامّ مع سَريان الشّ  -2البند 

 قّة ما يلي: الدّ 

 المميَّزة؛ خص االعتباريّ غاية الشّ  (1)

 ؛خص االعتباريّ طبيعة الشّ  (2)

 وكيف تمارس؛ خص االعتباريّ بإدارة الشّ َمن المختّص  (3)

 أمام المحكمتَين الكنسيّة والمدنيّة؛ خص االعتباريّ َمن يمثـّل الشّ  (4)

خص ن هو المنِفّذ في حالة زوال الشّ ، ومَ خص االعتباريّ صّرف في أموال الشّ َمن المختّص بالتّ  (5)

قيّد ة أخرى، مع التّ أشخاص اعتباريّ  ، أو تقسيمه إلى عدّة أشخاص اعتباريّة، أو ضّمه إلىاالعتباريّ 

 ا بإرادات المحسنين والحقوق المكتسبة.دومً 

يقوم بأّي عمل على وجه  أنْ  خص االعتباريّ اخليّة ال يسع الشّ ئحة الدّ قبل اعتماد الاّل  -3البند 

 صحيح.

 ن ثالثةلم تتكّون مِ  إنْ  تـُنَشـأ كشـخص اعـتباريّ  ال يمكن لمجموعة أشـخاص أنْ  -923ق. 

 ين ال أقّل.أشخاص طبيعيّ 

 رع غير ذلك صراحة:فعال الجماعيّة، ما لم يقّرر الشّ في ما يتعلّق باأل -924ق. 

ن الحاضرين؛ ن يجب دعوتهم، يكتسب قّوة القانون ما تقبله األغلبيّة المطلقة مِ بحضور أغلبيّة مَ  (1)

 ئيس المساواة بصوته؛وإذا تساوت األصوات يحسم الرّ 

 يمّس حقوق األفراد المكتسبة يلزم رضى كّل واحد منهم؛لكن في ما  (2)

 .956في ما يخّص االنتخابات يُعمل بالقانون (3)

ا حسب ، وهو مع ذلك ما زال قائمً ـخص االعـتباريّ ن أعضاء الشّ إذا بقي ولو واحد مِ  -925ق. 

 لعضو.تعود إلى هذا ا خص االعتباريّ اخليّة، فممارسة جميع حقوق هذا الشّ ئحة الدّ الاّل 

ليس له أعضاء ما لم يستدرك  الَّذي خص االعتباريّ إّن أموال وحقوق الشّ  -1البند  -926ق. 

قرير في شأنها يعود إليها التّ  الَّتيلطة تـُحفظ أو تـُدار أو تماَرس، بعناية السّ  رع غير ذلك يجب أنْ الشّ 

تقيّد تلك األموال،  الَّتيمانة باألعباء رع القيام بأا للشّ تنّظم وفقً  لطة، أنْ في حال زواله؛ وعلى هذه السّ 

 يُعَمل بإرادة المؤّسسين أو المحسنين بدقـّة. وتـُعنى بأنْ 

، مع عدم اإلخالل خص االعتباريّ ذا الشّ ــــــــــــــضاء إلى هـــــــــــــإّن انتماء األع -2البند 

لطة يتّم على يد السّ  أنْ  -بـــــــــوال يجــــــــــــب األحــــــــــرع، يمكن وحســـــــــــبقواعد الشّ 

خص؛ ويُعمل بالمثل إذا كان األعضاء الباقون ــــــــــــــتعود إليها العناية المباشرة بهذا الشّ  الَّتي

 رع إلجراء هذا االنتماء.غير مؤّهلين بحكم الشّ 

رع، فيُحال إلى ا للشّ وفقً يتّم  لم يمكن أنْ  ن األشياء، إنْ إّن تعيين مدبّرين لمجموعة مِ  -3البند 

 يُعَيَّن مدبّر جدير. ، إلى أنْ 1ا للبند لطة عبء اإلدارة وفقً لطة األعلى مباشرة؛ ويقع على هذه السّ السّ 
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لطة المختّصة، نّه يزول إذا ألغته السّ أدائم بطبيعته؛ على  خص االعتباريّ الشّ  -1البند  -927ق. 

 . عن الوجود لمدّة مئة سنةأو إذا زال فعاًل 

لسبب هاّم، بعـد استشارة مديريه، ومع العمل بما  إاّل  خص االعتباريّ ال يمكن إلغاء الشّ  -2البند 

 ئحة في حال اإللغاء.تنّص عليه الاّل 

 

 :رع العامّ مع عدم اإلخالل بالحاالت المنصوص عليها في الشّ  -928ق. 

أنشأها أو  الَّتية االعتباريّ يلغي األشخاص  ائم، أنْ ينودس الدّ للبطريرك، بعد استشارة السّ  (1)

ّي شخص أيلغي  ة بوسع البطريرك أنْ اعتمدها؛ وبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّ 

 ؛سوليّ الرّ  نشأه أو اعتمده الكرسيّ أ الَّذي، ما عدا اعتباريّ 

باريّة يُلغي األشخاص االعت ين، أنْ ، بعد استشارة هيئة المستشارين اإليبارشيّ لألسقف اإليبارشيّ  (2)

 لم تكن سلطة أعلى قد اعتمدتها؛ نشأها هو نفسه، ماأ الَّتي

بعد  يلغيها على وجه صحيح، إاّل  ة ليس بوسعه أنْ ا اعتباريّ في سائر األحوال، َمن أنشأ أشخاصً  (3)

 لطة األعلى.الحصول على رضى السّ 

آخر أو  ، بضّم جزء منها إلى شخص اعتباريّ عند تقسيم منطقة شخص اعتباريّ  - 929ق. 

 قسيم، أنْ يعود إليها التّ  الَّتيلطة ُمَميّز في الجزء المنفصل، يجب على السّ  بإنشاء شخص اعتباريّ 

يون كانت مخّصصة لخير المنطقة بأسرها، والدّ  الَّتيا بعدالة وإنصاف األموال العاّمة تقّسم أيضً 

، وكذلك مع عدم ملة وتفصياًل كانت مديونة بها المنطقة كلّها، مع عدم اإلخالل بالواجبات ج الَّتي

يُحكم بها  الَّتية اخليّ ئحة الدّ اإلخالل بإرادة المؤّسسين األتقياء أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والاّل 

 .خص االعتباريّ الشّ 

ّو، مع األعلى على التّ  خص االعتباريّ تصبح أمواله للشّ  خص االعتباريّ بزوال الشّ  - 930ق. 

كان  الَّتياخليّة ئحة الدّ ة المؤّسسين أو المحسنين وبالحقوق المكتسبة والاّل ا بإرادعدم اإلخالل دومً 

 ائل.الزّ  خص االعتباريّ يُحكم بها الشّ 

 

 انيالفصل الثّ 

 األفعال القانونيّة

يقوم به شخص ذو أهليّة  يلزم أنْ  يّ ـــــــــعـل القانونــــــــــّحـة الفــــــــــــلص -1لبند ا -931ق.

مات الف اص، وأنْ ــــــــــــــواختص سميّة وما عل الجوهريّة واإلجراءات الرّ ـــــــــــتتوفّر فيه مقِوّ

 رع لصّحة الفعل.يقتضيه الشّ 

ا يتعلّق ــــــــــــرع في مــــــــشّ ـــا للــــــــــــــً إذا أُنِجز وفق يّ ـــــــالفعـل القانون -2البند 

 صحيح.ه ة، يُفترض أنّ بعناصره الخارجيّ 
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ن الخارج، على شخص لم أُنِجز تحت إكراه صادر مِ  الَّذي الفعل القانونيّ  -1البند  -932ق. 

 .ا، يُعتبر باطاًل يمكنه مقاومته مطلقً 

ا أو ن اإلكراه أو عن خوف شديد أوقِع ظلمً آخر مِ  ]نوع[أُنِجز تحت  الَّذي الفعل القانونيّ  -2البند 

يفسخه القاضي بحكم منه إّما  رع غير ذلك؛ لكن يمكن أنْ لشّ عن خدعة، هو صحيح، ما لم يستدرك ا

 رف المتضّرر أو َمن يخلفه في حقوقه، وإّما بحكم المنصب.على طلب الطّ  بناءً 

إلى  أُنِجز عن جهل أو غلط يمّس مقّوماته الجوهريّة أو يؤدّي الَّذي الفعل القانونيّ  -933ق. 

 ّن الفعل القانونيّ أرع غير ذلك؛ على لم يستدرك الشّ  فهو صحيح، ما شرط ال بدّ منه، باطل؛ وإاّل 

 رع.ا للشّ يُفِسح المجال لدعوى فسخ وفقً  نْ أأُنِجز عن جهل أو غلط، يمكن  الَّذي

يلزمها رضى أو مشورة  لطة إلنجاز فعل قانونيّ السّ  رع أنّ إذا قّرر الشّ  -1البند  -934ق. 

رع ، ما لم يستدرك الشّ 948ا للقانون ة، وفقً تـُدعى المجموع ن األشخاص، يجب أنْ مجموعة ما مِ 

رع نفسه ويتعلّق فيها األمر باالستشارة فقط؛ ولكن يقّررها الشّ  الَّتيالخاّص غير ذلك، في الحاالت 

ا، يجب الحصول على رضى أغلبيّة الحاضرين المطلقة أو صحيحً  لكي يكون الفعل القانونيّ 

 .3قم الرّ  2استشارة الجميع، مع سريان البند 

يلزمها رضى أو مشورة بعض  لطة إلنجاز الفعل القانونيّ السّ  رع أنّ إذا تقّرر في الشّ  -2البند 

 األشخاص كّل بمفرده:

إذا لم تـَطلب رضى هؤالء األشخاص أو  لطة القانونيّ ضى، فغير صحيح فعل السّ إذا لزم الرّ  (1)

 فعلت ضدّ أصواتهم أو صوت أحدهم؛

 ذا لم تستشر هؤالء األشخاص؛إ لطة القانونيّ صحيح فعل السّ إذا لزمت المشورة، فغير  (2)

وإذا  حتَّىها االستجابة إلى مشورة هؤالء، ـــــــا عليـــــً م يكن واجبــــــل ة وإنْ ـــــطـــلإّن السّ  (3)

دون ـــــــــــقت، بــــــفهم، ال سيّما إذا اتّ ــــــــــك ال تبتعْد عن مشورتـــــ، فمع ذل]آراؤهم[فقت اتّ 

 بب راجح يُترك تقديره لحكمها.ــــــس

 

ذين يلزم رضاهم أو تقدّم للّ  ضى أو المشورة، أنْ تحتاج إلى الرّ  الَّتيلطة على السّ  -3البند 

 :تهم في إبداء رأيهمالوسائل حّريّ  ة، وتضمن بكلّ روريّ مشورتهم المعلومات الضّ 

 يعبّروا عن رأيهم بصدق وأنْ  هم أنْ ن يلزم رضاهم أو مشورتالَّذي يجب على كلّ  -4البند 

 تشدّد عليهم بهذا الواجب. لطة أنْ ّر، وبوسع السّ يحفظوا السّ 

، بل بأّي فعل آخر أُنِجز على وجه غير شرعيّ  ا بآخر بفعل قانونيّ ن ألحق ضررً مَ  كلّ  -935ق. 

 ن ضرر.عويض ِمّما ألحقه مِ بخدعة أو بذنب، يجب عليه التّ  ]أُنِجز[
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 الباب العشرون

 الوظائف

لطة المختّصة على ب نفسه أو السّ الوظيفة في الكنيسة هي أّي مهّمة أقامها الرّ  -1البند  -936ق. 

 ة.نحو ثابّت، تُمارس لغاية روحيّ 

به تُقام الوظيفة أو بقرار  الَّذيرع الحقوق والواجبات الخاّصة بكّل وظيفة، تـُحدّد في الشّ  -2البند 

 المختّصة.لطة السّ 

ة، ما لم ا تبديلها وإلغاؤها وتدبير تَوليتها القانونيّ لها إقامة الوظيفة لها أيضً  الَّتيلطة السّ  -3البند 

 ن طبيعة األمر غير ذلك.رع صراحة أو يتّضح مِ يستدرك الشّ 

زمة لالضطالع بها، يُعنى بتوفير الوسائل الاّل  على َمن ينشئ وظيفة أنْ  -1البند  -937ق. 

 ذين يشغلونها.ط للمكافأة العادلة للّ ويحتا

، كيفيّة رع الخاّص بكّل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتيّ قّة في الشّ ن الدّ تُحدَّد بالمزيد مِ  يجب أنْ  -2البند 

 قد دبّر بعضها. رع العامّ لم يكن الشّ  تنفيذ هذه األحكام، ما

 

 الفصل األّول

 ة للوظائفوِلية القانونيّ التَّ  

 ة.لحصول على وظيفة ما على وجه صحيح بدون تَوِلية قانونيّ ال يمكن ا -938ق. 

 ة للوظيفة:وِلية القانونيّ التَّ  تتمّ  -939ق. 

 لطة المختّصة؛ن قِبَل السّ ( بمنح حّر مِ 1)

 فبقبول المنتخـَب؛ -إذا لم يكن االنتخاب بحاجة إلى تثبيت -إذا سبق انتخاب فبتثبيته؛ أو (2)

 إذا سبق طلب فبقبوله. (3)
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 الَّتيفات ا بالصّ ا أي متحلّيً يكون جديرً  ليُرقـّى أحد إلى وظيفة يجب أنْ  -1البند  -940ق. 

 رع.يقتضيها الشّ 

إذا استدرك  وِلية باطلة إاّل ست التَّ ــــــة، ليــــــــزمفات الاّل كلّما افتقر المَولّى إلى الصّ  - 2البند 

لطة المختّصة مع مراعاة ن السّ مِ  فهي صحيحة، لكن يمكن فسُخها بقرار رع ذلك؛ وإاّل الشّ 

 اإلنصاف.

ة أشهر متاحة، من ستّ ، ال تُرَجأ إلى أكثر ِرع أجاًل لم يحِدّد لها الشّ  الَّتية وِلية القانونيّ التَّ  -941ق. 

 تـُحسب منذ تلقـّي نبأ شغور الوظيفة.

في آن واحد، ما لم  يقوم بها بنفسه كما يجب ال يُقلَّْد أحد وظيفتين أو أكثر ال يمكن أنْ  -942ق. 

 تكن هناك ضرورة حقيقيّة.

رع، وال تَُصّحح ، باطلة بحكم الشّ تَوِلية وظيفة غير شاغرة على وجه شرعيّ  -1البند  -943ق. 

 بشغور الوظيفة في وقت الحق.

ة القانونيّ وِلية تتّم التَّ  رع لمدّة محدّدة، يمكن أنْ فة تُقلّد بحكم الشّ ــــأّما إذا تعلّق األمر بوظي -2البند 

 وِلية[ منذ شغور الوظيفة.في غضون ستّة أشهر، قبل انتهاء هذه المدّة، ويسري مفعول ]هذه التَّ 

 .ّي مفعول قانونيّ أا كان الواعد، ليس له الوعد بوظيفة ما، أي   -3البند 

د بطريقة غير ـــــــــا أحـــــــقد يحوزه الَّتيرع، اغرة بحكم الشّ الوظيفة الشّ  -944ق. 

يازة غير ـــــــــــــــهذه الح رع أنْ ـــــــــا للشّ يُعلن وفقً  ة، يمكن تقليدها بشرط أنْ ــــــــمشروع

 قليد.يُذكر هذا اإلعالن في كتاب التّ  قانونيّة، وأنْ 

ا عن إهمال آخر أو إعاقته، ال يكتسب بذلك أّي سلطان على ن يقِلّد الوظيفة معّوضً مَ  -945ق. 

ة قد وِلية القانونيّ خص هو هو، كما لو كانت التَّ لهذا الشّ  الوضع القانونيّ  دها، بيد أنّ تقلّ  الَّذيخص الشّ 

 ة.رع العاديّ ا لقواعد الشّ تّمت وفقً 

ة، أو سيمونيّ  ا، أو خدعة أو غلط جوهريّ تَوِلية وظيفة تّمت عن خوف شديد أُوقِـع ظلمً  -946ق. 

 رع.باطلة بحكم الشّ 

 

 ولىاّدة األالم

 االنتخاب 

إذا كان لجماعة ما الحّق في االنتخاب ألحدى الوظائف، فال يؤّجل االنتخاب  -1البند  -947. ق

ن ثالثة أشهر متاحة، تـُحسب منذ تلقّي نبأ شغور أكثر مِ  -رع غير ذلك ما لم يستدرك الشّ  -قّط 

ّق تثبيت الية العائد إليها حلطة المختّصة التّ الوظيفة؛ وإذا انقضى هذا األجل بال جدوى، فللسّ 

 اغرة.ة في تولية الوظيفة الشّ وِلية، الحّريّ االنتخاب أو لها حّق التَّ 
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اغرة، إذا فقدت الجماعة ة في تولية الوظيفة الشّ ا الحّريّ لطة المختّصة لها أيضً السّ  -2البند 

 بطريقة أخرى حقّها في االنتخاب.

اخبين في يدعو النّ  لجماعة أنْ ـرع الخاّص، على رئيس امع عدم اإلخالل بالشّ  -1البند  -948ق. 

عوة شخصيّة، فهي صحيحة إذا تّمت إّما في تكون الدّ  مان المناسبَين لهم؛ ومتى وجب أنْ المكان والزّ 

 مكان الموطن أو شبه الموطن وإّما في مكان المكوث.

 ه يجب أنْ ذا أُهِمل أحد مّمن تجب دعوتهم ولذلك تغيّب، فاالنتخاب صحيح، بيد إنّ إ -2البند 

غاضي ]أُهِمل[، وبعد إثبات التّ  الَّذيعلى طلب  بعد تثبيته، بناءً  حتَّىلطة المختّصة تفسخه السّ 

ام ال أكثر تُحَسب منذ تلقـّي ظلّم ُرفِع في خالل ثالثة أيّ التّ  رع أنّ ا للشّ يتّضح وفقً  والغياب، وبشرط أنْ 

 نبأ االنتخاب.

رع، ما لم يحضر بالفعل ، فاالنتخاب باطل بحكم الشّ اخبينن ثلث النّ أّما إذا أُهِمل أكثر مِ  -3البند 

 جميع المهَملين.

وت للحاضرين ، يعود حّق اإلدالء بالصّ عوة على وجه قانونيّ متى تّمت الدّ  -1البند  -949ق. 

وت على وجه صحيح بواسطة عوة، مع استبعاد حّق اإلدالء بالصّ في المكان واليوم المقّرَرين في الدّ 

 رع غير ذلك.ا لم يستدرك الشّ رسالة أو وكيل، م

يجري فيه االنتخاب، لكنّه ال  الَّذيا في البيت اخبين حاضرً د النّ ـــــــــان أحـــــــــإذا ك -2البند 

ور االنتخاب بسبب انحراف صّحته، فليذهب فارزو األصوات ويأتوا ــــــــــيع حضــــــــيستط

 بصوته كتابةً.

 يُدلي إاّل  وت باسمه بعدّة صفات، فال يمكنه أنْ ّق اإلدالء بالصّ كان ألحد ح إنْ  حتَّى -950ق. 

 ]بصوت[ واحد.

فاالنتخاب باطل بحكم  إاّل يُقبل أحدٌ غريب عن الجماعة لإلدالء بصوته؛ و ال يُمكن أنْ  -951ق. 

 رع.الشّ 

 رع.ة االنتخاب، فاالنتخاب باطل بحكم الشّ إذا أُعيقت كيفما كان حّريّ  -952ق. 

 وت:غير أهل لإلدالء بالصّ  -1بند ال -953ق. 

 ؛العاجز عن فعل بشريّ  (1)

 يَنتِخب؛ ن ليس له حّق أنْ مَ  (2)

 ة.ركة مع الكنيسة الكاثوليكيّ ا عن الشّ أو انفصل علنً  ا اإليمان الكاثوليكيّ ن جحد علنً مَ  (3)

 ما لم يتّضح أنّ االنتخاب صحيح،  ا، فصوته باطل، بيد أنّ ن المذكورين آنفً إذا قُبل أحد مِ  -2البند 

 ن األصوات.زم مِ وت، لما أحرز العدد الاّل المنتخـَب، لو ُحذف هذا الصّ 

 لم يكن: وت باطل إنْ الصّ  -1البند  -954ق.

اخب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالخوف وت باطل إذا أُكِره النّ ا، ولذلك فإّن الصّ حر   (1)

 دّة أشخاص كّل بمفرده؛ديد أو بخدعة، على انتخاب شخص معيّن أو عالشّ 

 عادة مخالفة. ا، وتـُرذل كلّ ا ومحدّدً ا ومطلقً ا وأكيدً سّري   (2)
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 ها لم تَُضف.وت قبل االنتخاب، كأنّ روط المناطة بالصّ تُعتبر الشّ  -2البند 

 صوات ال أقّل.ختار ِمن ِضمن الجماعة فارزان لأليبدأ االنتخاب يُ  نْ أبل ـــق -1البند  -955ق. 

كان عدد البطائق يوازي  جمع الفارزان األصوات ويتحقّقان أمام رئيس االنتخاب إنْ ي -2البند 

 ا أحرز كّل واحد.اخبين، ويفرزان األصوات ذاتها ويعلنان كم صوتً عدد النّ 

 اخبين، فكأّن شيئًا لم يكن.إذا لم يتساَو عدد األصوات وعدد النّ  -3البند 

تراع، أو بعد الجلسة إذا جرى في الجلسة الواحدة عدّة اق ا بعد كلّ تـُعدم البطائق فورً  -4البند 

 اقتراعات.

يسّجل أعمال االنتخاب كلّها بدقـّة، وبعد  ّمة كاتب األعمال، أنْ ـــقوم بمهـــــــــعلى َمن ي -5البند 

صوات، وتـُحفظ في ئيس وفارزا األاخبين، يوقّعها ولو كاتب األعمال نفسه والرّ تُتلى أمام النّ  أنْ 

 ف الجماعة.أرشي

 -غير ذلك، يكتسب قّوة القانون رع العامّ في االنتخابات، ما لم يستدرك الشّ  -1البند  -956ق. 

ة سبيّ ة النّ ن الحاضرين، أو األغلبيّ غلبيّة المطلقة مِ ما قبلته األ -ب دعوتهمــــــــن يجبحضور أغلبيّة مَ 

الث، تساوت األصوات بعد االقتراع الثّ  ؛ وإنْ ينث، بعد اقتراعين غير مجديَّ ـــــــــالفي االقتراع الثّ 

هبان ال غير، ففي ا، ما لم يتعلّق األمر بانتخابات فيما بين اإلكليروس أو الرّ ا األكبر سن  يُعدّ منتخبً 

 هبان.ل بين الرّ ذر األوّ سامة، أو األقدم في النّ دم في الرّ ـــــا األقاالت يعدّ منتخبً ـــــــذه الحــــــه

 يعود لرئيس االنتخاب إعالن َمن هو المنتخـَب. -2البند 

 ا وكتابة أو بطريقة مشروعة أخرى.يبلّغ االنتخاب إلى المنتخـَب فورً  -1البند  -957ق. 

كان يقبل االنتخاب أم ال، في غضون  يُعِلن لرئيس الجماعة إنْ  يجب على المنتخـَب أنْ  -2البند 

  فال مفعول لالنتخاب.بليغ، وإاّل تّ ام متاحة تُحَسب منذ تلقـّيه الة أيّ ثمانيّ 

ناتج عن االنتخاب، وال يمكن تصحيح االنتخاب  لم يقبل، يفقد كّل حقّ  المنتخب، إنْ  -3البند 

ا في غضون ا جديدً تباشر انتخابً  ن جديد؛ وعلى الجماعة أنْ يُنتخب مِ  ه يمكن أنْ بقبول الحق؛ على أنّ 

 اب.شهر، يـُحسب منذ علمها بنبأ عدم قبول االنتخ

لم يكن ]هذا االنتخاب[  ا بكامل الحّق بقبوله االنتخاب إنْ ينال المنتَخب وظيفته فورً  -958ق. 

حّق المطالبة بتثبيت   فال يكتسب إاّل رع غير ذلك؛ وإاّل بحاجة إلى تثبيت، ما لم يستدرك الشّ 

 االنتخاب.

ثبيت يطلب التّ  ت، أنْ يجب على المنتَخب، إذا كان االنتخاب بحاجة إلى تثبي -1البند  -959ق. 

 ر، منذ يوم قبوله االنتخاب؛ وإاّل ام، ال أكثة أيّ لطة المختّصة بنفسه أو بغيره، في غضون ثمانيّ ن السّ مِ 

 .ثبيت عائق صوابيّ ه عاقه عن طلب التّ ناتج عن االنتخاب، ما لم يثبت أنّ  حقّ  ن كلّ ُحِرم مِ 

ربّما  الَّتييتدّخل في إدارة الوظيفة، واألفعال  ثبيت، أنْ ال يجوز للمنتَخب، قبل تلقّي التّ  -2البند 

 أنجزها باطلة.

ا ثبيت إذا وجدت المنتَخب جديرً ترفض التّ  لطة المختّصة أنْ ال يجوز للسّ  -1البند  -960ق. 

 رع.ا للشّ واالنتخاب تّم وفقً 



213 

 

، ما لم يستدرك ل الحقّ ـــــب بكامــــــِرز المنتَخب المنصــــــــثبيت يُحبعد تلقّي التّ  -2البند 

 رع غير ذلك.الشّ 

 

 انيةالماّدة الثّ 

 لبالطّ  

 

ن اخبون أصلح ]مِ ن يراه النّ فسيح فيه، انتخاب مَ يمكن التّ  ونيّ ـــــإذا عاق مانع قان -961ق. 

م ـــا لــــّصة، مـــــــطة المختــــــــلن السّ هم مِ ــــــــبوه بتصويتـــــيطل غيره[ ويفّضلونه، بوسعهم أنْ 

 رع غير ذلك.تدرك الشّ يس

فيُباَشر االنتخاب وكأّن  صوات ال أقّل؛ وإاّل لب مفعوله، يلزمه ثلثا األــــــليحرز الطّ  -962ق. 

 ا لم يكن.شيئً 

ام، إلى ة أيّ لب في أقرب وقت، ال يزيد عن ثمانيّ ترسل الطّ  على الجماعة أنْ  -1البند  -963ق. 

فسيح في المانع لطة سلطان التّ االنتخاب؛ وإذا لم يكن لهذه السّ  يعود إليها تثبيت الَّتيلطة المختّصة السّ 

ثبيت غير الزم، كان التّ  لطة المختّصة؛ وإنْ ن السّ فسيح مِ تنال التّ  لب، فعليها أنْ تقبل الطّ  وتريد أنْ 

 فسيح.لطة المختّصة بمنح التّ لب إلى السّ يُرَسل الطّ  نْ أفيجب 

رع، وتفقد الجماعة المدّة المقّررة، فهو باطل بحكم الشّ لب في غضون إذا لم يُرَسل الطّ  -2البند 

 .لب بعائق صوابيّ ها أُعيقت عن إرسال الطّ في هذه المّرة حّق االنتخاب، ما لم تـُثِبت أنّ 

 لطة المختّصة غير ملزمة بقبوله.؛ والسّ لب أّي حقّ ن الطّ المطلوب له ال يكتسب مِ  -3البند 

 لطة المختّصة.قد أُرِسل إلى السّ  الَّذيلب ل عن الطّ اخبين العدوليس بوسع النّ  -4البند 

 .لب، يرجع حّق االنتخاب إلى الجماعةلطة المختّصة الطّ بل السّ ـــــــــذا لم تقإ -1البند  -964ق. 

 2البندين  957ا إلى المطلوب له، ويُعمل بالقانون ورً ــــــلب، فليبلّغ فــــــــأّما قبول الطّ  -2البند 

 .3و

 ا بكامل الحّق. لب الموافَق عليه، يحرز الوظيفة فورً ن يقبل الطّ مَ  -3البند 
 

 انيالفصل الثّ 

 فقدان الوظيفة 

رع، فة، باإلضافة إلى الحاالت األخرى المقّررة في الشّ ـــــتُفقد الوظي -1البند  -965ق. 

قل والعزل خلّي والنّ التّ رع وبّن المنصوص عنها في الشّ وغ السّ ــــدّدة وببلـــــــبانقضاء المدّة المح

 والحرمان.

رع غير منحتها، ما لم يستدرك الشّ  الَّتيلطة ما زال حّق السّ ــــفة، كيفـــــال تُفقد الوظي -2البند 

 ذلك.
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رع، ال ّن المنصوص عنها في الشّ فقدان الوظيفة، عند انقضاء المدّة المحدّدة أو بلوغ السّ  -3البند 

 لطة المختّصة.ن قِبَل السّ ابةً مِ منذ تبليغه كت مفعول له إاّل 

ا ، يمكن منحه لقبً يخلّ رع أو بالتّ ّن المنصوص عنها في الشّ قد الوظيفة ببلوغ السّ ـــــن فمَ  - 4البند 

 ا.شرفي  

ن يعود إليهم الَّذيمتى حظي فقدان الوظيفة بمفعوله، يُشعَر به في أقرب وقت جميع  -966ق. 

 وظيفة.ة للولية القانونيّ حّق ما في التّ 

 

 

 

 

 الماّدة األولى

 خلّيالتّ 

 .يتخلّى عن وظيفته لسبب صوابيّ  المميِّز، بوسعه أنْ  -967ق. 

ة، أو سيمونيّ  ا أو عن خدعة أو غلط جوهريّ تّم عن خوف شديد أُوقِع ظلمً  الَّذيخلّي التّ  -968ق. 

 رع.باطل بحكم الشّ 

ة ولية القانونيّ ة بالتّ لطة المختصّ دين، للسّ يتّم كتابة أو أمام شاه خلّي يجب لصّحته أنْ التّ  -969ق. 

 ا بمفعوله ما لم يعِوزه القبول.للوظيفة المتعلّق بها األمر؛ ويحظى فورً 

يُعوزه القبول يحظى بمفعوله بعد تبليغ المتخلّي بقبول تخلّيه؛  الَّذيلّي ـــــخالتّ  -1البند  -970ق. 

 مفعول. يّ ن أخلّي مِ في غضون ثالثة أشهر، يخلو التّ خلّي لّي قبول التّ ــــوإذا لم يُبلّغ إلى المتخ

 خلّي[.يُبلّغ بقبول ]هذا التّ  نْ أ قبل خلّي إاّل ال يسع المتخلّي العدول عن التّ  -2البند 

 ومتناسب. خلّي ما لم يستند إلى سبب صوابيّ لطة التّ ال تقبل السّ  -3البند 

 فة نفسها بصفة أخرى.يحصل على الوظي ن تخلّى عن وظيفة بوسعه أنْ مَ  -971ق. 

 

 انيةالماّدة الثّ 

 قلالنّ 

على يد َمن له في آن واحد الحّق في تولية الوظيفة  يتّم إاّل  قل ال يمكن أنْ النّ  -1البند  -972ق. 

 تُقلّد. الَّتيتُفقد والوظيفة  الَّتي

طريقة  ن في حوزته الوظيفة، لزم سبب هاّم، واتُّبِعتقل رغَم إرادة مَ النّ  إذا تمّ  -2البند 

الل بالقواعد المتعلّقة بأعضاء المؤّسسات ــــــــدم اإلخــــــــرع، مع عرة في الشّ االجراءات المقرّ 
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ا مع سريان الحّق في عرض هبان، ودومً ة أو جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الرّ هبانيّ الرّ 

 الحجج المضادّة.

 قل بمفعوله يجب تبليغه كتابةً.ليحظى النّ  -3البند 

ة، قل تشغر الوظيفة األولى بحيازة الوظيفة األخرى حيازة قانونيّ في حالة النّ  -1البند  -973ق. 

 لطة المختّصة غير ذلك.رع أو تقّرر السّ ما لم يستدرك الشّ 

المنقول يتقاضى المكافأة المقترنة بالوظيفة األولى إلى حين حيازته الوظيفة األخرى  -2البند 

 ة.حيازة قانونيّ 

 

 الثةة الثّ المادّ 

 العزل

لطة ن السّ مِ  يُعزل أحد عن وظيفته إّما بقرار صادر على وجه شرعيّ  -1البند  -974ق. 

 .976ا للقانون رع وفقً ربّما اكتـُِسبت عن عقد، وإّما بحكم الشّ  الَّتيالمختّصة، مع حفظ الحقوق 

 ليحظى قرار العزل بمفعولِه يجب تبليغه كتابةً. -2البند 

يفة تُقلّد لمدّة غير رع غير ذلك، ال يمكن عزل أحد عن وظما لم يستدرك الشّ  -1البند  -975ق. 

رع؛ ويسري نفس األمر ليمكن عزل أحد ريقة المقّررة في الشّ لسبب هاّم، ومع اتّباع الطّ  محدّدة إاّل 

 عن وظيفة تُقلّد لمدّة محدّدة قبل انتهاء هذه المدّة.

ة ألحد بحكمتها وعلى لطة المختصّ رع تُقلّدها السّ الشّ ا ألحكام وفقً  الَّتيالوظيفة  -2البند 

لطة نفسها، مع مراعاة ، يُترك تقديره لرأي السّ ها لسبب صوابيّ ــــتها، يمكن العزل عنمسؤوليّ 

 اإلنصاف.

 رع:يُعزل عن الوظيفة بحكم الشّ  -1البند  -976ق. 

 ة؛ن فقد الحالة اإلكليريكيّ مَ  (1)

 ة؛ركة مع الكنيسة الكاثوليكيّ ا عن الشّ أو انفصل علنً  كاثوليكيّ ا اإليمان الن جحد علنً مَ  (2)

 ا فقط.واج، ولو مدَني  حاول الزّ  الَّذي اإلكليريكيّ  (3)

، ما لم يتّضح إعالنه 3و 2قمين الرّ  1شديد على العزل الوارد ذكره في البند ال يمكن التّ  -2البند 

 لطة المختّصة.ن قِبَل السّ مِ 

لطة المختّصة، عن وظيفة يوفّر بها ن السّ رع بل بقرار مِ د ال بحكم الشّ إذا ُعزل أح -977ق. 

من، ما لم يُدبَّر األمر ن الزّ تحتاط لمعيشته لمدّة مالئمة مِ  عنى بأنْ تـُ  لطة أنْ معيشته، فعلى هذه السّ 

 بطريقة أخرى.

 

 ابعةالماّدة الرّ 

 الحرمان
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 ى جريمة.كعقوبة عل ن الوظيفة إاّل ال يمكن الحرمان مِ  -978ق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الحادي والعشرون 

 سلطان الحكم

سلطان الحكم القائم بوضع إلهّي في الكنيسة، أهٌل له وفقًا للّشرع، الُمقامون  -1البند  -979ق. 

 في الدّرجة المقدّسة.

 في ممارسة سلطان الحكم. -وفقًا للّشرع  -بوسـع سائر المؤمنين أن يشاركوا  -2البند 

إّن سلطان الحكم في المحكمة الخارجيّة غيره في المحكمة الباطنيّة، سواء في  -1البند  -980 ق.

 األسرار المقدّسة أو في غيرها.

تنتج في  الَّتيإذا تّمت ممارسة سلطان الحكم في المحكمة الباطنيّة فقط، فإّن اآلثار  -2البند 

المحكمة، إالّ بالقدر المقّرر في الّشرع  المحكمة الخارجيّة عن ممارسته ال يُعترف بها في هذه

 لحاالت محدّدة.

ض هو  -1البند  -981ق.  سلطان الحكم المألوف هو المرتبط بوظيفة ما بحكم الّشرع، والمفوَّ

 يُـمنح للّشخص نفسه، ال عن طريق وظيفة. الَّذي

ا وإّما بالنّيابة. -2البند   سلطان الحكم المألوف قد يكون إّما خاص 

ض. -1البند  -982ق.   الصالحيّات العـاديّة تحكمها أحكـام السـّلطـان المفوَّ
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أّما الّصالحيّة العاديّة الممنوحة للّرئيس الكنسّي، فال تزول بزوال حّق الّرئيس الكنسّي  -2البند 

الممنوحة له، بل تنتقل إلى أّي رئيس كنسّي يخلفه في الحكم، ما لم يُستدرك غير ذلك في منحها، أو 

 لم يتّم اختيار الّشخص بناًء على مهارته. ما

ض يقْع عليه عبء إثبات التّفويض. -1البند  -983ق.   َمن يدّعِ أنَّهُ مفوَّ

يتجاوز حدود انتدابه في ما يتعلق سواء باألشياء أو باألشخاص، كأنّه لم  الَّذيالمفّوض  -2البند 

 يفعل شيئًا.

َمن يفعل ما فُّوِض ألجله بطريقة غير المحدّدة في  ال يُحسب متجاوًزا حدودَ انتدابه -3البند 

 التّفويض، ما لم يكن المفّوِض نفسه قد قّرر تلك الّطريقة لصّحة ]الفعل[.

الّرؤساء الكنسيّون، فضاًل عن الحبر الّرومانّي، هم في المقام األّول،  -1البند  -984ق. 

يرأس كنيسة متروبوليتيّة متمتّعة بحكم  الَّذيالبطريرك، ورئيس األساقفة الكبير، والمتروبوليت 

 ن يخلفونهم مؤقتًا في الحكم وفقًا للّشرع.الَّذيذاتّي، واألسقف اإليبارشّي، وجميع 

الّرؤساء الكنسيّون المحلّيّون، فضاًل عن الحبر الّرومانّي، هم األسقف اإليبارشّي،  -2البند 

ود هؤالء، َمن يخلفهم مؤقّتًا في الحكم على ـــــواإلكسرخوس، والمدبّر الّرسولّي، وفي حال عدم وج

وجه شرعّي، وكذلك النّائب العام األّول والنّائب العاّم؛ أّما البطريرك ورئيس األساقفة الكبير 

ن يخلفونهم مؤقّتًا في الَّذييرأس كنيسة متروبوليتيّة متمتّعة بحكم ذاتّي وجميع  الَّذيوالمتروبوليت 

يّة ــــــــبة إلى اإليبارشـــــــيّون محلّيّون بالنّســـــاء كنســــــــــــهم رؤســــــــالحكم وفقًا للّشرع، ف

 .101يحكمونها فقط، مع سريان القانون  الَّتي

ن يتمتّعون بسلطان الحكم المألوف، الَّذيالّرؤساء الكبار في مؤّسسات الحياة المكّرسة،  -3البند 

 يّون.هم أيًضا رؤساء كنسيّون لكن ال محلّ 

 ينقسـم سـلطان الحكم إلى تشـريعـّي وتنـفيذّي وقضائّي. -1البند  -985ق. 

دّدة في الّشرع، ـــــــقة المحـــــــعّي بالّطريـــــطان التّشريـــــــــــماَرس الّسلــــــي -2البند 

ه على وجه والّسلطان الحائز عليه في الكنيسة مشّرع دون سلطة الكنيسة العليا، ال يمكن تفويض

ّرع أدنى ـــع مشـــــــس في وســــــك؛ وليـــــاّم غير ذلـــــــــــــــصحيح ما لم يستدرك الّشرع الع

 أْن يسّن على وجه صحيح قانونًا مخالفًا لشرع أعلى.

للقضاة أو الهيئات القضائيّة، يُماَرس بالّطريقة  الَّذيّي ــــائــــطان القضـــــــالّسل -3البند  

ضه على وجه صحيح إاّل إلنجاز األعمال التّحضيريّة ألّي ــــــــــالمحدّدة في الّشرع، وال يمكن تفوي

 قرار أو حكم.

وهو خارج حدود المنطقة، أْن يمارس الّسلطان التّنفيذّي على  حتَّىبوسع أحد،  -986ق. 

يستدرك الّشرع العاّم أو يتّضح ِمن ين منهم عن المنطقة، ما لم ـــــــك الغائبـــــــمرؤوسيه، بما في ذل

طبيعة األمر غير ذلك؛ وعلى الغرباء ]أيًضا[ المقيمين حالي ا في المنطقة، إذا تعلّق األمر بمنح 

 1491الملزمين به وفقًا للقانون  -اّص على حدّ سواءـــــــاّم أو الخـــــــالع -إنعامات أو بتنفيذ الّشرع

 .3البند 
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حه الّشرع العاّم والّشرع الخاّص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتّي لألسقف ـــــــما يمن -987ق. 

بر من اختصاص ــــــكم التّنفيذّي، يُعتــــــــــطان الحـــــــاق سلــــــــاإليبارشّي باسمه، في نط

ا لم األسقف اإليبارشّي واإلكسرخوس ال غير، مع استبعاد النّائب العاّم األّول والنّّواب العاّمين، م

 يكن بانتداب خاّص.

الّسلطان التّنـفيذّي المألوف يمـكن تـفويضه سـواء لفعل واحد أو لجميع  -1البند  -988ق. 

 الحاالت، ما لم يستدرك الّشرع غير ذلك صراحة.

يفّوِضه الكرسي الّرسولّي أو البطريرك، يمكن بدوره تفويضه،  الَّذيالّسلطان التّنفيذّي  -2البند 

احد أو لجميع الحاالت، ما لم يتّم  اختيار الّشخص بناًء على مهارته، أو إذا ُحـِظـر سواء لفعل و

 صراحة تفويض التّفويض.

طة أخرى لها سلطان مألوف، إذا ـــــــــه سلـــــــــتفّوِض ذيــــــــــــالَّ الّسلطان التّنفيذّي  -3البند 

ًضا لجميع الح ن تفويضه بدوره في حاالت مفردة ال غير؛ أّما إذا االت، يمكـــــــــــــــــكان مفوَّ

دّدة، فال يمكن تفويضه بدوره على وجه صحيح، إاّل بمنح ـــــــــفُّوِض لفعل واحد أو ألفعال مح

 صريح من المفّوِض.

ض عن تفويض، ال يمكن إعادة تفويضه على وجه صحيح ما لم يسمح  -4البند  أّي سلطان مفوَّ

 المفّوِض بذلك صراحة.

ض لجميع الحاالت، يجب أن يُفسَّر  -989ق.  الّسلطان التّنفيذّي المألوف، وكذلك الّسلطان المفوَّ

بالمعنى الواسع، وأّي ]سلطان[ آخر بالمعنى الحصرّي؛ بيد أّن َمن فُـّوِض إليه سلطان ما، يُعتَبر أنّه 

 قد ُمنح أيًضا كلَّ ما بدونه ليس في استطاعته أن يمارس هذا الّسلطان.

ض لكّل واحد منهم  -1البند  -990ق.   ض لكثيرين، يُـفترض أنّه مفوَّ الّسلطان التّنفيذّي المفوَّ

 بمفرده.

إذا فّوِض كثيرون، كلٌّ بمفرده، للقيام بنفس العمل، فأّول َمن يبدأ معالجة العمل يستبعد  -2البند 

 مباشرة إنجاز هذا العمل.اآلخرين عن القيام به، ما لم يعُقه عائق في وقت الحق، أو لم يشأ 

 

إذا فُّوِض كثيرون على وجه جماعّي للقيام بعمل، يجب على الجميع أن يباشروه حسب  -3البند 

 األحكام المقّررة لألفعال الجماعيّة، ما لم يُستدرك في االنتداب غير ذلك.

 يُفقَد الّسلطان المألوف بفقدان الوظيفة الُملحق بها. -1البند  -991ق. 

م تظلّم على وجه شرعي، ضدّ  -2البند  يُوقَـف الّسلطان المألوف، إذا ُرفع استئناف أو قـُدِّ

 الحرمان من الوظيفة أو العزل عنها، ما لم يستدرك الّشرع غير ذلك.

ض بإتمام ]مهّمة[ االنتداب؛ وبانقضاء مدّة التّقليد أو بنَفاذ  -1البند  -992ق.   يُـفقَد الّسلطان المفوَّ

ض  الَّتيت عدد الحاال قُلِّد ألجلها؛ وبزوال غاية التّفويض؛ وبإلغاء من قِبَل المفّوِض المبلَّغ إلى المفوَّ

ض المقدَّم للمفّوِض وقبوله؛ لكنّه ال ]يُـفقد[ بزوال حّق  بطريقة مباشرة، وكذلك بتخلّي المفوَّ

 المفّوِض، مالم يتّضح غير ذلك من البنود الُمناطة به.
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ض في المحكمة الباطنيّة فقط ويأتي سهًوا بعد  الَّذي أّما الفعل -2البند  يُمارس عن سلطان مفوَّ

 انقضاء المدّة أو نفاذ عدد الحاالت، فهو صحيح.

تدرك الّشرع العاّم غير ـــــــــــال يُـوقَف سلطان الحكم التّنفيذّي برفع التّظلّم، ما لم يس -993ق. 

 ذلك صراحة.

من حيث الواقع أو من حيث القانون، وكذلك في حال الّشّك  في حال الغلط العموميّ  -994ق. 

اإليجابّي والمحتمل، سواء من حيث القانون أو من حيث الواقع، تعّوِض الكنيسة من سلطان الحكم 

 التّنفيذّي في كلتا المحكمتين، الخارجيّة والباطنيّة.

ما لم يستدرك الّشرع  -ًضا أحكام الّشرع في ما يخّص سلطان الحكم التّنفيذّي تسري أي -995ق. 

 1البند  441على الّسلطان الوارد ذكره في القانونَين  -العاّم أو يتَّضح من طبيعة األمر غير ذلك 

، وعلى الّصالحيّات الاّلزمة شرًعا لالحتفال باألسرار المقدّسة أو تقديم خدمتها على 1البند  511و

 وجه صحيح.

 

 

 

 الباب الثّاني والعشرون

 ضّد القرارات اإلداريّة التّظلّم

األمور المَحدّدة في قوانين هذا الباب في شأن القرارات، تُطبّق على جميع األفعال  -996ق. 

أتاها في المحكمة الخارجيّة أّي سلطان مشروع في الكنيسة، بدون محاكمة،  الَّتياإلداريّة الخاّصة 

 المجمع المسكونّي.اتّخذها الحبر الّرومانّي أو  الَّتيما عدا ]القرارات[ 

ر من قرار ما، أن يتظلّم وفقًا للّشرع، لدى  -1البند  -997ق.   بوسع من يعتقد أنّه متضِرّ

 اتّخذت هذا القرار. الَّتيالّسلطة األعلى من 

التّظلّم األّول ضدّ قرارات النّائب العاّم األّول أو النّّواب العاّمين، يُرفع إلى األسقف  - 2البند 

ض، فإلى المفّوِض. اإليبارشّي،  أّما ضدّ قرارات َمن يعمل عن سلطان مفوَّ

إذا اعتقد أحد أنّه متضّرر بقرار ما فمن المرغوب فيه والمحبّذ أاّل يقوم  -1البند  -998ق. 

 حتَّىخالف بينه وبين صاحب هذا القرار، بل عليهما التّفاوض فيما بينهما إليجاد حّل منصف، 

ى أناس وقورين لفّض النّزاع، سواء بتعديل القرار طوًعا أو بتعويض باللّجوء إلى وساطة أو مسع

 عادل أو بأيّة طريقة أخرى مناسبة.

 على الّسلطة األعلى أن تحّث الّطرفين على ذلك، قبل تسلّم التّظلّم. -2البند 
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قبل أن يرفع أحد التّظلّم، عليه أن يطلب من صاحب القرار نفسه كتابةً  -1البند  -999ق. 

جوع عن القرار أو تعديله، في غضون موعد قاطع مدّتُه عشرة أيّام، تـُحَسب منذ يوم تبليغ الرّ 

 القرار؛ وبتقديم هذا الّطلب يُعتبَر وقف التّنفيذ أيًضا مطلوبًا بحكم الّشرع.

واجب طلب الّرجوع عن القرار أو تعديِله ال يُلِزم إذا تعلّق األمر بالتّظلّم األّول ضدّ  -2البند 

، أو إذا تعلّق األمر بالتّظلّمات الاّلحقة، ما عدا التّظلّمات 2البند  997قرارات المذكورة في القانون ال

 بها بُّت في شأن التّظلّم األّول مهما كان. الَّتيضدّ قرارات األسقف االيبارشّي 

أيًضا المذكور في يوِقـف فيها التّظلّم تنـفيذ القرار، الّطلب  الَّتيفي الحاالت  -1البند  -1000ق. 

 يؤدّي إلى نفس المفعول. 1البند  999القانون 

ف صاحب القرار تنفيذه، في غضون عشرة أيّام ـــــــــفي سائر الحاالت، إن لم يوقِ  -2البند 

ال يمكنها أن تبّت  الَّتيف مؤقّتًا من الّسلطة األعلى، ــــــــــتـُحسب منذ تلقـّي الّطلب، يمكن طلب الوق

رًرا بخالص النّفوس؛ وإذا ُرِفع فيما ــــــــــــك ضــــــــــــ لسبب هاّم مع االحتياط أاّل يُلحق ذلفيه إاّل 

ظر في التّظلّم أن تحكم إن كان وقف تنفيذ القرار يجب تثبيته ـــــــــــتن الَّتيبعد تظلّم، فعلى الّسلطة 

 أو الّرجوع عنه.

قرار في غضون األجل المحدّد، أو ُرفع التّظلّم لطلب إذا لم يُرفع أّي تظلّم ضدّ ال -3البند 

 التّعويض من األضرار ال غير، يزول وقف تنفيذ القرار بحكم الّشرع.

 يجب أن يُرفع التّظلّم في غضون أجل قاطع مدّته خمسة عشر يوًما. -1البند  -1001ق. 

 يسري موعد الخمسة عشر يوًما: -2البند 

ا أن يُطلَب أّواًل الّرجوع عن القرار أو تعديله، منذ يوم تبليغ القرار يجب فيه الَّتيفي الحال  (1)

به صاحبه َعدّل قراره األّول أو ردّ الّطلب؛ أو، إذا لم يقّرر شيئًا، فمن اليوم الثاّلثين يُحسب منذ  الَّذي

 تلقّى الّطلب.

 في سائر الحاالت، منذ يوم تبليغ القرار. (2)

ى أن تتّخذ قراًرا تحسم به التّظلّم في غضون ستّين يوًما، تُحسب على الّسلطة األعل -1002ق. 

منذ تلقّي التّظلّم، ما لم يقّرر الّشرع الخاّص بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتّي آجااًل أخرى؛ وإن لم تفعل 

دئذ ذلك، وطلب المتظلّم كتابة اتّخاذ هذا القرار، فبعد ثالثين يوًما تُحسب منذ تلقّي هذا الّطلب، وعن

إن لم تفعل شيئًا، فيُعتبر التّظلّم مردودًا، كما لو ُردَّ بقرار في اليوم نفسه، بحيث يمكن تقديم تظلّم 

 جديد ضدّه.

، مع التّسويات الاّلزمة؛ 1517في التّظلّم ضدّ القرارات اإلداريّة يُعمل بالقانون  -1003ق. 

، مع تجنّب التّأخير غير المجدي؛ بل يقام بحكم وللمتظلّم دائًما الحّق في أن يتّخذ وكياًل أو محامي ا

المنصب ُمدافع إن لم يكن للمتظلّم مدافع، ورأت الّسلطة األعلى أنّه ضرورّي؛ ولكن بوسع الّسلطة 

 األعلى دائًما أن تأمر المتظلّم بالمثول بنفسه الستجوابه.
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أو إعالن بطالن القرار فقط، تنظر في التّظلّم، ال تثبيت  الَّتيبوسع الّسلطة األعلى  -1004ق. 

بل فسخه والّرجوع عنه أيًضا، لكن ال تعديله، ما لم يُسنَد هذا الّسلطان إلى هذه الّسلطة األعلى في 

 الّشرع الخاّص بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتّي.

من اتّخذ القرار األّول هو المسؤول عن التّعويض ِمّما قد يلزم تعويضه من أضرار،  -1005ق. 

وإن ثبّتت الّسلطة األعلى القرار أو أعلنت بطالنه أو فسخته أو رجعت عنه أو عدّلته؛ أّما  ىحتَّ 

 الّسلطة األعلى فليست مسؤولة إاّل بمقدار ما ينتج عن قرارها من ضرر.

وإن تعلّق األمر بقرار خاّص  حتَّى -أّما التّظلّم ضدّ قرار البطريرك اإلداري  -1006ق. 

فيتّم أمام هيئة خاّصة من األساقفة،  -ك، أو بقرار حَسم به البطريرك تظلًّما ما بإيبارشيّة البطرير

تـُشكـّل وفقًا للّشرع الخاّص، ما لم تـُحّول المسألة إلى الكرسي الّرسولّي؛ وضدّ قرار هذه الهيئة ال 

 مجال لتظلّم الحق، مع عدم اإلخالل ]بحّق[ اللّجوء إلى الحبر الّرومانّي نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الثّالث والعشرون

 أموال الكنيسة

لتوفير خير البشر الّروحّي، تحتاج الكنيسة إلى األموال وتستخدمها بقدر ما تقتضي  -1007ق. 

ذلك رسالتها الخاّصة؛ لذلك من حقّها الّطبيعّي أن تكتسب وتمتلك وتدير وتملّك األموال الاّلزمة 

ل العبادة اإللهيّة واألنشطة الّرسوليّة والخيريّة ومعيشة الخدّام لغاياتها الخاّصة، وفي المقام األوّ 

 الاّلئقة.

 الحبر الّرومانّي هو المدبّر والوكيل األعلى لجميع األموال الكنسيّة. -1البند  -1008ق. 
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تحت سلطة الحبر الّرومانّي العليا، تعود ملكيّة أموال الكنيسة إلى الّشخص االعتبارّي  -2البند 

 اكتسبها على وجه شرعّي. يالَّذ

المؤّهـل الكتـسـاب األموال وامتالكها وإدارتها وتمليكها وفقًا ألحكام  -1البند  -1009ق. 

 القانون الكنسّي، هو أّي شخص اعتبارّي.

 جميع األموال العائدة إلى األشخاص االعتباريّة هي أموال كنسيّة. -2البند 

 الفصل األول

 اكتساب األموال

 بوسع األشخاص االعتباريّة أن تكتسب األموال بأّي وجه عادل جائز لغيرها. -1010ق. 

يحّق للّسلطة المختّصة أن تطالب المؤمنين بما هو ضرورّي لغايات الكنيسة  -1011ق. 

 الخاّصة.

بقدر ما هو ضـرورّي لخير اإليبارشـيّة، يحّق لألسقف اإليبارشّي، برضى  -1البـند  -1012ق. 

لماليّة، أن يفرض على األشخاص االعتباريّة الخاضعة له، مساهـمات مناسبة لدخل مجلس الّشؤون ا

كّل شخص منها؛ لكن ال يمكن فرض أّي مساهمة على التّبّرعات الواردة بمناسبة االحتفال بالقدّاس 

 اإللهّي.

 ال يمكن فرض مساهمات على األشخاص الّطبيعيّين إاّل وفقًا ألحكام الّشرع الخاصّ  -2البند 

 بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتّي.

يقّرها الّشرع  الَّتيدود ــــــــّي، في الحـــــــــــقف اإليبارشــــــــــلألس -1البند  -1013ق. 

ته المتمتّعة بحكم ذاتّي، أن يحدّد رسوًما على مختلف أفعال سلطان الحكم، ـــــــالخاّص بكنيس

رار وشبه األسرار ـــــــــــدّاس اإللهّي واألســــــــــل بالقفاـــبة االحتــــــــــوتبّرعات بمناس

 المقدّسة، أو أّي احتفال طقسّي آخر، ما لم يستدرك الّشرع العاّم غير ذلك. 

ليُعن البطاركة واألساقفة اإليبارشيّون من مختلف الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتّي،  -2البند 

هم في نفس المنطقة، بعد تبادل اآلراء، بوضع قاعدة واحدة للّرسوم ــــــــون سلطانــــــــــــــالممارس

 والتّبّرعات.

في جميع الكنائس المتاحة للمؤمنين على وجه مألوف، بوسع األسقف اإليبارشّي أن  -1014ق. 

 يأمر بجمع تبّرعات ألنشطة كنسيّة معيّنة.

ة جمع التّبّرعات، إاّل ال يجوز لألشخاص الّطبيعيّين أو االشخاص االعتباريّ  -1015ق. 

بترخيص من الّسلطة الخاضعين لها وبرضى صادر كتابة عن الّرئيس الكنسّي المحلّّي في المكان 

 تـُجمع فيه التّبّرعات. الَّذي

 التّبّرعات المقدّمة لهدف معيّن ال يمكن تخصيصها إاّل لهذا الهدف. -1البند  -1016ق. 
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لمشرفين على أّي شخص اعتبارّي أو مدبّريه، يُفترض أنّها التّبّرعات المقدّمة إلى ا -2البند 

 مقدّمة للّشخص االعتبارّي نفسه، ما لم يتّضح عكس ذلك.

ال يـمـكن اإلعراض عـن هـذه التّبّرعات إاّل لسبب صوابـّي، وبترخيص من الّرئيس  -3البند 

الكنسّي لقبول ]التّبّرعات[ الكنسّي في الّشؤون األكثر أهّميّة؛ ويلزم التّرخيص من هذا الّرئيس 

 .1042المقيّدة بعبء أو بشرط، مع سريان القانون 

بالنّسبة إلى األموال  1542 -1540الكنيـسة تـقبل تقادُم الّزمـن وفقًا ألحكام القوانين  -1017ق. 

 أيًضا.

ها األفراد األشياء المقدّسة أي المخّصصة بالتّكريس أو البركة للعبادة اإللهيّة، إذا ملك -1018ق. 

يمكن أن يكتسبها األفراد بالتّقادُم، لكن ال يجوز استخدامها ألغراض دنيويّة إاّل إذا فَقدت تكريسها أو 

بركتها؛ أّما إذا كانت تعود إلى شخص اعتبارّي كنسّي، فال يمكن أن يكتسبها إاّل شخص اعتبارّي 

 كنسّي آخر.

لها أهّميّة كبرى بالنّظر إلى الفّن أو التّاريخ أو  تيالَّ العقارات والمنقوالت الثّمينة، أّي  -1019ق. 

تعود إلى الكرسي الّرسولّي، يسري عليها  الَّتيالمادّة، والحقوق والدّعاوى الّشخصيّة أو العينيّة 

تعود إلى كنيسة متمتّعة بحكم ذاتّي أو إيبارشيّة ما، فبمرور خمسين  الَّتيالتّقادُم بمرور مئة سنة؛ و

 لى شخص اعتبارّي آخر فبمرور ثالثين سنة.سنة، أّما إ

على كّل سلطة واجب جسيم في أن تُعنى بتسجيل أموال الكنيسة، المكتسبة  -1البند  -1020ق. 

تَضَمن حقوق  الَّتيتعود إليه، مع العمل بجميع أحكام القانون المدنّي  الَّذيباسم الّشخص االعتبارّي 

 الكنيسة.

مدنّي ال يسمح بتسجيل األموال باسم شخص اعتبارّي، فعلى كّل وإن كان القانون ال -2البند 

سلطة، بعد االستماع لخبراء في القانون المدنّي وللمجلس المختّص، أن تحافظ على سالمة حقوق 

 الكنيسة باتّخاذ إجراءات نافذة في القانون المدنّي.

حوزها الّشخص االعتبارّي على ي الَّتييُعمل أيًضا بهـذه األحكام في ما يخـّص األموال  -3البند 

 وجه شرعّي، واكتسابها ما زال غير ُمثبَت بوثائق.

 وعلى الّسلطة األعلى مباشرة أن تشدّد على العمل بهذه األحكام. -4البند 

ها ـــــــاّص بكنيستــــــّشرع الخـــــيّة، طبقًا للــــــلتكن في كّل إيبارش -1البند  -1021ق. 

وال أو التّبّرعات في سبيل ــــــــــمع األمــــــــــة تجـــــــــــّي، مؤّسسة خاصّ المتمتّعة بحكم ذات

ن يقدّمون خدمتهم الَّذييع اإلكليريكيّين ــــــــــة، لجمـــــــــــــتأمين معيشة مناسبة ومبدئي ا متساوي

 لصالح اإليبارشيّة، ما لم يكن قد دُبّر أمرهم بطريقة أخرى.

لم تُنّظم بعد كما يجب الّضمانات والتّأمينات االجتماعيّة والتّأمين الّصّحّي في  حيث -2البند 

صالح اإلكليريكيّين، يجب أن تؤخذ التّدابير في الّشرع الخاّص بكّل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتّي، 

 إلنشاء مؤّسسات تضمن هذه األمور، تحت إشراف الّرئيس الكنسّي المحلّّي.

تضى األمر، يُقام في كّل إيبارشيّة بالّطريقة المحدّدة في الّشرع الخاّص بقدر ما يق -3البند 

بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتّي، صندوق عاّم يتسنّى به لألساقفة اإليبارشيّين أن يوفوا بالتزاماتهم نحو 
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ا يتسنّى ن يخدمون الكنيسة، ويسدّوا احتياجات اإليبارشيّة المختلفة، وبه أيضً الَّذياألشخاص اآلخرين 

 شيّات الغنيّة أن تساعد الفقيرة.لإليبار

 

 الفصل الثّاني

 إدارة األموال الكنسيّة

 

يعود لألسقف اإليبارشّي الّسَهر على إدارة جميع األموال الكنسيّة الواقعة  -1البند  -1022ق. 

تُسنِد  الَّتيفي حدود اإليبارشيّة ولم تُستَثن من سلطان حكمه، مع عدم اإلخالل بالّصفات المشروعة 

 إليه حقوقًا أوسع.

ليُعن الّرؤساء الكنسيّون، مع وضع الحقوق والعادات المشروعة والّظروف في عين  -2البند 

االعتبار، بتنظيم إدارة األموال الكنسيّة برّمتها كما يجب، بواسطة تعليمات مناسبة في نطاق الّشرع 

 اتّي.العاّم والّشرع الخاّص بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذ

إدارة أموال الّشخص االعتبارّي الكنسيّة، من اختصاص من يرأسه مباشرة، ما لم  -1023ق. 

 يستدرك الّشرع غير ذلك.

ال يسع مدبّر األموال الكنسيّة أن يأتي على وجه صحيح أفعااًل تتجاوز  -1البند  -1024ق. 

 المختّصة. نطاق وطريقة اإلدارة المألوفة، إاًل برضى صادر كتابة عن الّسلطة

تتجاوز حدود وطريقة اإلدارة المألوفة؛  الَّتييجب أن تُحدّد في الاّلئحة الدّاخليّة األفعال  -2البند 

يخضع لها الّشخص االعتبارّي  الَّتيأّما إذا أغفلت الاّلئحة الدّاخليّة ذلك، فمن اختصاص الّسلطة 

 .مباشرة، أن تحدّد هذه األفعال بعد استشارة المجلس المختصّ 

أتت على وجه غير صحيح،  الَّتيالّشخص االعتبارّي غير مسؤول عن أفعال المدبّرين  -3البند 

 إاّل حينما وبقدر ما يعود عليه ذلك بالمنفعة.

 مدبّر األموال الكنسيّة قبل أن يباشر وظيفته عليه: -1025ق. 

 انة؛أن يَِعد أمام الّرئيس الكنسّي أو مندوبه أنّه سيؤدّي وظيفته بأم (1)

وال ــــــــــيس الكنسّي، عن األمـــــــردًا دقيقًا معتَمدًا من قِبَل الًرئــــــــع جـــــــأن يوقّ  (2)

 يّة المعهودة إلى إدارته.ــــــــالكنس

تعود  الَّتيتُحفظ في أرشيف الّشخص االعتبارّي نسخة من جرد األموال الكنسيّة  -1026ق. 

الدّائرة اإليبارشيّة؛ ويدّون في كلتا النّسختين أّي تعديل قد يطرأ على  إليه، ونسخة ثانية في أرشيف

 أمالك الّشخص االعتبارّي نفسه الثّابتة.

على الّسلطات العناية بأن يَتّخذ مدبّرو األموال الكنسيّة االحتياطات المالئمة  -1027ق. 

ضرر عند وفاة المدبّرين أو توقّفهم عن ذة في القانون المدنّي، لئاّل يلحق الكنيسة أّي ــــــــــالنّاف

 وظيفتهم.
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 على كّل مدبّر أموال كنسيّة أن يؤدّي وظيفته باجتهاد رّب األسرة الّصالح. -1البند  -1028ق. 

 ولذلك عليه في المقام األّول: -2البند 

ها أّي ضرر، أن يسهر على أاّل تُهدَر كيفما كان األموال الكنسيّة المعهودة إلى عنايته وال يلحق (1)

 ُمبرًما عقود تأمين لهذا الغرض، على قدر ما تدعو الحاجة إلى ذلك؛

أن يعمل بأحكام القانون الكنسّي والمدنّي، وكذلك بما فرضه المؤّسس أو الواهب أو الّسلطة  (2)

 المختّصة، ويتحّرز بنوع خاّص أاّل يَلحق الكنيسة ضَرر من عدم مراعاة القانون المدنّي؛

الب بدخل األموال وعوائدها بدقّة وفي الوقت الواجب، ويحفظ ما حّصله منها في مكان أن يط (3)

 أمين، ويستخدمها حسب نيّة المؤّسس أو القواعـد المشروعة؛

أن يُعنى بتسديد الفوائد المستحقّة على القروض أو الّرهون في الّزمن المحدّد، وإعادة رأس مال  (4)

 الدَّين في أوانه؛

قد  الَّذيف برضى الّرئيس الكنسّي، في سبيل الكنيسة أو الّشخص االعتبارّي، المال أن يُوظِّ  (5)

 يفيض عن النّفقات ويمكن توظيفه على وجه مفيد؛

 

 أن تكون دفاتر اإليرادات والمصروفات ُمتقنة التّنظيم؛ (6) 

 أن يؤدّي حسابًا عن اإلدارة في نهاية كّل سنة؛ (7)

ق المستنِدة عليها حقوق الّشخص االعتبارّي في األموال ــــــــــــالوثائ بــــــــــــأن يرتـّ  (8)

ل ــــــــــــًخا ِطبق األصــــــــــــــيف، ويوِدع عنها نُسَ ـــــــــــــها في األرشـــــــــالكنسيّة، ويحفظ

 رة اإليبارشيّة إذا تيّسر ذلك.ــــــــفي أرشيف الدّائ

ألموال الكنسيّة كّل الّرجاء أن يُِعدّوا كّل سنة ميزانيّة تقديريّة عن يُرجى مدبّرو ا -3البند 

اإليرادات والمصروفات، ويمكن فرضها في الّشرع الخاّص وتحديد طريقة تقديمها بالمزيد من 

 التّفصيل.

ليست من األمالك  الَّتيال يمنح مدبّر األموال الكنسيّة هبات من األموال المنقولة  -1029ق. 

 تة، ما عدا المعتدلة منها حسب العادات المشروعة ولسبب صوابّي، تقَوّي أو خيرّي.الثّاب

 على مدبّر األموال الكنسيّة: -1030ق. 

أن يعمل بدقّة لدى استئجار العّمال، بالقانون المدنّي أيًضا، في ما يخّص العمل والحياة  (1)

 تُعلَّمها الكنيسة؛ الَّتياالجتماعيّة، وفقًا للمبادئ 

ن يعملون بموجب تعاقد أجًرا عاداًل بحيث يتسنّى لهم توفير احتياجاتهم واحتياجات الَّذيأن يمنح  (2)

 ذويهم على وجه الئق.

على مدبّر األموال الكنسيّة أن يؤدّي كل سنة حسابًا عن اإلدارة لرئيسه  -1البند  -1031ق. 

 الكنسّي على وجه علنّي، مع رذل كّل عادة مخالفة.

على مدبّر األموال الكنسيّة أن يؤدّي حسابًا علني ا، وفقًا للّطريقة المقّررة في الّشرع  -2البند 

ر الّرئيس الكنسّي المحلّّي غير ذلك لسبب هام.  الخاّص، عن األموال المقدَّمة للكنيسة، ما لم يقّرِ

 يناقْشها ال يَشرْع مدبّر األموال الكنسيّة في خصومة باسم الّشخص االعتبارّي وال -1032ق. 

 في المحكمة المدنيّة إاّل بترخيص من رئيسه الكنسّي.



226 

 

يترك وظيفته أو مهّمته اعتباًطا، عليه الّردّ إذا لحق  الَّذيمدبّر األموال الكنسيّة  -1033ق. 

 ضرر بالكنيسة نتيجة تركه االعتباطّي.

 الفصل الثّالث

 العقود وال سيّما التّمليك

 

يُبرم فيها العقد، في ما يخّص العقود على  الَّتيالمدنّي في المنطقة ما يقّرره القانون  -1034ق. 

وجه عاّم أو خاّص، وكذلك في ما يخّص فسخها، يُعمل به في القانون الكنسّي أيًضا، في المادّة 

 الخاضعة للّسلطان الكنسّي وبنفس اآلثار.

ن بواسطة الَّتيلتـمليك األموال الكنسيّة  -1البند  -1035ق.  تخصيص شرعّي أمالًكا ثابتة  تكّوِ

 لشخص اعتبارّي، يلزم:

ب صوابّي، كالّضرورة المِلّحة أو المنفعة الّظاهرة أو التّقوى أو عمل خيرّي أو هدف ـــــسب (1)

 رعوّي؛

 تقدير الّشيء المراد تمليكه كتابة، على يد خبراء؛ (2)

ى الّسلطة المختّصة الّصادر كتابةً، ـــــــــــا، رضـــــــــــــً االت المقّررة شرعــــــــــفي الح (3)

 وبدونه يكون التّمليك غير صحيح.

 تقّرها الّسلطة المختّصة، تجنّبًا للّضرر بالكنيسة. الَّتياتّخاذ االحتياطات األخرى أيًضا  -2البند 

المبلغ ت قيمة األموال الكنسيّة المقتَرح تمليكها، في حدود ـــــــــإذا كان -1البند  -1036ق. 

لغ األقصى اللّذين قّررهما سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو ـــــــــــى والمبـــــــــــــــاألدن

 الكرسي الّرسولّي، يلزم رضى:

 مجلس الّشؤون الماليّة وهيئة المستشارين اإليبارشيّين، إذا تعلّق األمر بأموال اإليبارشيّة؛ (1)

ة يحتاج إلى رضى مجلس ــــــــفي هذه الحال ذيــــــــــالَّ ّي، ـــــــــــشقف اإليبارـــــــــاألس (2)

الّشؤون الماليّة وهيئة المستشارين اإليبارشيّين، إذا تعلّق األمر بأموال شخص اعتبارّي خاضع 

 ؛لألسقف اإليبارشي نفسه

األمر بأموال شخص اعتبارّي  الّسلطة المحدّدة في دستور الدّير أو الاّلئحة الدّاخليّة، إذا تعلّق (3)

 غير خاضع لألسقف اإليبارشّي.

قّرره سينودس  الَّذيفي الكنائس البطريركيّة، إذا تجاوزت قيمة األموال المبلغ األقصى  -2البند 

 أساقفة الكنيسة البطريركيّة لكن ال ضعفه، يلزم رضى:

بأموال إيبارشيّة واقعة داخل حدود البطريرك، يبديه برضى الّسينودس الدّائم، إذا تعلّق األمر  (1)

 منطقة الكنيسة البطريركيّة، ما لم يقتض الّشرع الخاص بهذه الكنيسة غير ذلك؛

ى الّسينودس ــــــــه برضــــــــــا، يُبديانــــــــــً ّي والبطريرك أيضــــــــقف اإليبارشــــــــــاألس (2)

بارّي خاضع لألسقف اإليبارشّي ـــــــــــوال شخص اعتــــــــــــــــر بأمــــــــــالدّائم، إذا تعلّق األم

 ويمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة؛
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ى الّسينودس الدّائم، إذا تعلّق األمر بأموال ــــــــــه برضـــــــــــــرك، يُبديــــــــــــــالبطري (3)

ع ـــــــــــــــيّة، لشخص اعتبارّي غير خاضواقعة في حدود منطقة الكنيسة البطريرك

 وإن كان من حّق حبرّي.  حتَّىقف إيبارشّي، ــــــــــــــألس

في الكنائس البطريركيّة، إذا تجاوزت قيمة األموال ضعف المبلغ األقصى المقّرر من  -3البند 

نة أو بنذور ُوِهبت للكنيسة، قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، وإذا تعلّق األمر بأشياء ثمي

 ، على أّن البطريرك يحتاج إلى رضى الّسينودس نفسه.2يُعَمل بالبند 

في سائر الحاالت يلزم رضى الكرسي الّرسولّي، إذا تجاوزت قيمة األموال المبلغ  -4البند 

 بنذور ُوِهبت للكنيسة.المقّرر أو المعتََمد من قِبَل الكرسي الّرسولّي، وإذا تعلّق األمر بأشياء ثمينة أو 

 البطريرك، لتمليك أموال الكنيسة البطريركيّة أو اإليبارشيّة البطريركيّة، يلزمه: -1037ق. 

وال في حدود ـــــــــــت قيمة األمــــــــــــم، إذا كانــــــــــــشارة الّسينودس الدّائــــــــــــــاست (1)

نودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، وإذا ـــــــلمقّرَرين من قِبَل سيى اــــــــــــالمبلغين األدنى واألقص

وال ـــــــــر بأمــــــــــــلّق األمـــــــــا إذا تعــــــــــــتعلّق األمر بأموال الكنيسة البطريركيّة؛ أمّ 

 ؛1الرقم  1البند  1036ارشيّة البطريركيّة ال غير، فيُعمل بالقانون ـــــــــاإليب

رضى الّسينودس الدّائم إذا تجاوزت قيمة األموال المبلغ األقصى المقّرر من قِبَل سينودس  (2)

 أساقفة الكنيسة البطريركيّة لكن ال ضعفه؛

رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة إذا تجاوزت قيمة األموال ضعف المبلغ نفسه، وإذا  (3)

 للكنيسة.تعلّق األمر بأشياء ثمينة أو بنذور مقدّمة 

هم أو رضاهم أو ـــــــــرع استـشارتــــــــــــا للشّ ـــــــــً ـزم وفقــــــــمن يَل -1البند  -1038ق. 

يت، ـــــــى أو التّثبــــــــــورة أو الّرضـــــــالتّثبيت من قِبَِلهم، لتمليك أموال كنسيّة، ال يمنحوا المش

ة الّشخص االعتبارّي الماليّة المقترح تمليك أمواله، ــــــــدقّة على حالم يّطلعوا أّواًل وبــــــــا لــــــم

 وكذلك على ما سبق من تمليك.

ها لم تكن، ما لم يُذكر في الّطلب ما ــــــــى أو التّثبيت كأنّ ـــــتُعتبر االستشارة أو الّرض -2البند 

 سبق تمليكه.

 يعنيهم األمر.ن الَّذيأّي تمليك يلزمه رضى األشخاص  -1039ق. 

دّ أحكام القانون الكنسّي لكّن ـــــــوال الكنسيّة ضـــــــــــّم تمليك األمــــــــــإذا ت -1040ق. 

التّمليك صحيح في القانون المدنّي، تحِدّد الّسلطة األعلى لمن أجرى هذا التّمليك، بعد التّدقيق في كّل 

ها وضدّ من يجب رفعها، للمطالبة بحقوق شيء، إن كان يجب رفع دعوى وأّي دعوى وَمن يرفع

 الكنيسة.

الدّرجة الّرابعة  حتَّىال يمكن أن تُباع أو تؤّجر األموال الكنسيّة لمدبّريها وأقاربهم،  -1041ق. 

 1036من قرابة الدّم أو المصاهرة، بدون ترخيص خاّص من الّسلطة الوارد ذكرها في القانونَين 

 األهّميّة. ، ما لم يكن الّشيء قليل1037و
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ال في التّمليك فقط بل أيًضا في أّي معاملة قد  1041 - 1035يجب العمل بالقوانين  -1042ق. 

 إلى أسوأ. تؤول بها حالة أمالك الّشخص االعتباريّ 

 

 الفصل الّرابع

 اإلرادات والمؤّسسات التّقويّة

 

ه حّرية التّقرير في شأن من بموجب الحّق الّطبيعّي أو القانون الكنسّي، ل -1البند  -1043ق. 

 أمواله، بوسعه أيًضا ترك أموال ألهداف تقويّة بفعل بين األحياء أو بفعل لما بعد الموت.

 

لخير الكنيسة، بأحكام القانون  الَّتيينبغي أن يُعَمل، إذا أمكن، في اإلرادات األخيرة  -2البند 

 من واجب في تنفيذ إرادة الموصي. المدنّي؛ وإذا لم يُعمل بها فيُنبَّه الورثة إلى ما عليهم

ن يهبون أو يتركون أموالهم ألهداف تقَويّة، سواء بفعل بين الَّذيإرادات المؤمنين  -1 044ق. 

األحياء أو بفعل لما بعد الموت، إذا قـُبلت شرًعا، وجب تنفيذها ببالغ الدّقّة، بما في ذلك طريقة إدارة 

 .1045انون األموال وإنفاقها أيًضا، مع سَريان الق

الّرئيس الكنسّي هو منفّذ جميع اإلرادات التّقويّة، سواء أكانت لما بعد الموت  -1البند  -1045ق. 

 أو بين األحياء.

بزيارة  حتَّىبناًء على هذا الحّق، بوسع الّرئيس الكنسّي ومن واجبه أن يسهر،  -2البند 

ئر المنفّذين أن يؤدّوا له حسابًا بعد إتمام ]قانونيّة[، على تنفيذ اإلرادات التّقويّة، ويجب على سا

 مهّمتهم.

البنود المضافة إلى اإلرادات االخيرة، المخالفة لحّق الّرئيس الكنسّي هذا، تُعتبر كأنّها لم  -3البند 

 تُلَحق.

بل أموااًل على سبيل األمانة ألهداف تقَويّة، سواء بفعل بين ـــــــعلى من يق -1البند  -1046ق. 

ء أو بفعل لما بعد الموت، أن يُطلع رئيسه الكنسّي على ما اؤتُِمن عليه، ويبيّن له كّل األحيا

باء المقترنة به؛ أّما إذا منع الواهب ذلك بصراحة وعلى وجه ُمطلق، ـــــــــــــوال واألعــــــــــاألم

 فال يقبْل هذه األمانة.

األمانات في مكان أمين ويسهر، وفقًا للقانون على الّرئيس الكنسّي أْن يطالب بأْن تُوضع  -2البند 

 ، على تنفيذ اإلرادة التّقَويّة.2البند  1045

إذا تعلّق األمر بأمانات معهود بها إلى عضو مؤّسسة رهبانيّة، أو جمعيّة حياة مشتركة  -3البند 

هبان، ومخّصصة لكنائس مكان أو إيبارشيّة ما، أو لمؤمنين لهم موطن في نفس  على غرار الرُّ

هـو الّرئيس الكنسّي  2و 1المكان، أو لدعم أهداف تقويّة، فالّرئيس الكنسّي المذكور في البندَين 

 المحلّّي.
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 المؤّسسات التّقَويّة في الّشرع هي: -1البند  -1047ق. 

أو  ة المستقلّة، أي مجموعات األشياء المخّصصة لألعمال التّقَويّةـــــــسات التّقَويّ ــــــالمؤسّ  (1)

أنشأتها سلطة مختّصة كشخص  الَّتي -ت أو مادّيّة ــــــيّة  كانـــــــــــروح –الّرسوليّة، أو الخيريّة 

 اعتبارّي؛

المؤّسسات التّقَويّة غير المستقلّة، أي األموال الممنوحة لشخص اعتبارّي على أّي وجه كان،  (2)

ق، بواسطة الدّخل الّسنوّي، األهداف الوارد تحت عبء طويل المدى يَُحدّد في الّشرع الخاّص، لتُحقّ 

 .1ذكرها في الرقم 

ها إلى شخص اعتبارّي ـــــــير المستقلّة، إذا عـُهد بــــــــوال المؤّسسة غــــــــــأم -2البند 

ب أن تخّصص، بعد انقضاء المدّة المحدّدة، للمؤّسسة ـــــــــخاضع لألسقف اإليبارشّي، يج

م تكن إرادة المؤّسس ــــــــــا لــــــــــ، م1البند  1021ون ـــــــــــــرها في القانـــوارد ذكــــــــــــــال

 غير ذلك بصريح العبارة؛ وإالّ عادت إلى نفس الّشخص االعتبارّي.

ال يُمكن أن ينشئ أحد مؤّسسات تقويّة مستقلّة إالّ األسقف اإليبارشّي أو أّي  -1البند  -1048ق. 

 لى.سلطة أع

ال يُمكن الّشخص االعتبارّي أن يقبل على وجه صحيح مؤسَّسة تقَويّة غير مستقلّة،  -2البند 

يلزمه رضى رئيسه الكنسّي الّصادر كتابة؛ وعلى الّرئيس الكنسّي أاّل يمنح هذا الّرضى، قبل أن 

يتكلّفه،  الَّذي يتبيّن له على وجه شرعّي أن في استطاعة الّشخص االعتبارّي أن يقوم بالعبء الجديد

سبق وتكلّفها؛ وليتحّرز نفس الّرئيس الكنسّي على أن يناسب الدّخل األعباء المضافة  الَّتيوباألعباء 

 على وجه تاّم، وفقًا لعادة كّل كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي.

قبول  بدونها ال يمكن إنشاء أو الَّتييعود للّشرع الخاّص أْن تَُحدَّد فيه سائر الّشروط  -3البند 

 مؤّسسات تقويّة.

أنشأ مؤسسة تقَويّة، أو منح رضاه لقبول مؤّسسة  الَّذيعلى الّرئيس الكنسّي  -1049ق. 

ن فوًرا مكانًا أمينًا، تُوضع فيه المبالغ واألموال المنقولة الُمخّصصة ـــــــــــة، أن يعيّ ـــــــــــــتقويّ 

غ أو ثمن األموال المنقولة، وإيداعها في أقرب ـــــبالفاظ على المـــــــــــباسم الهبة، في سبيل الح

 وقت بحرص وبطريقة

 

مفيدة لصالح المؤسسة نفسها، بحكم الّرئيس الكنسّي نفسه الّسديد، بعد استشارة من يعنيهم األمر 

 والمجلس المختّص، مع ذكر العبء بطريقة صريحة ومحدّدة.

أرشـيـف الدّائـرة اإليبارشيّة، وأخرى في تُحفظ نسـخة عن وثيقـة التّأسـيس في  -1050ق. 

 أرشيف الّشخص االعتبارّي.

تستوجبها المؤّسسات التّقَويّة، تُعرض في مكان  الَّتيتُـعـدّ لوحة باألعباء  -1البند  -1051ق. 

 1046 - 1044ظاهر، لئاّل تَتعّرض االلتزامات الواجب تنفيذها للنّسيان، مع العمل بالقوانين 

 .1031و
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ي أو مدير الكنيسة، يُدّون فيه كّل عبء بمفرده ــــــــفظ عند الّراعـــــــيُعدّ ِسجّل ويح -2 البند

 واإليفاء به والتّبرعات.

 تخفيض أعباء االحتفال بالقدّاس اإللهّي محفوظ للكرسي الّرسولّي. -1البند  -1052ق. 

اإللهّي بسبب انخفاض الدّخل، بوسع الّرئيس الكنسّي تخفيض أعباء االحتفال بالقدّاس  -2البند 

 إذا استُدرك األمر صراحة في وثيقة التّأسيس.

ل، وطالما دام هذا الّسبب، يعود لألسقف ــــــــــفاض الدّخـــــــــبب انخــــــــــبس -3البند 

اإليبارشّي سلطان تخفيض عدد االحتفاالت بالقدّاس اإللهّي، وفقًا لمقدار التّبّرعات المعمول به 

ون هناك أحد يجب عليه ويمكن إجباره بوجه مفيد ــــــــــرط أاّل يكــــــــــرًعا في اإليبارشيّة، بشش

 على زيادة التّبّرعات.

يعود لألسقف اإليبارشّي أيًضا الّسلطان في تخفيض أعباء االحتفال بالقدّاس اإللهّي،  -4البند 

دّخل غير كاف للحصول على ما كان ممكنًا الواقعة على عاتق المؤّسسات الكنسيّة، إذا أصبح ال

 تحصيله عند قبول األعباء.

الّرؤساء العاّمون  4و 3الحيّات المنصوص عليها في البندين ــــــــــــيتمتّع بالصّ  -5البند 

هبانيّة أو جمعيّات الح هبان اإلكليريكيّةــــــــــــياة المشتركـــــــــــللمؤّسسات الرُّ ، ة على غرار الرُّ

 سواء أكانت من حّق حبرّي أو بطريركّي.

 

 

، لألسقف 4و 3بوسع األسقف اإليبارشّي تفويض الّسلطان المنصوص عليه في البندين  -6البند 

المساعد أو لألسقف المعاون أو للنّائب العاّم األّول أو للنّواب العاّمين، ال غير، مع استبعاد أّي 

 تفويض للتّفويض.

، الّسلطان في أْن تُحّول 1052نفس الّسلطات الوارد ذكرها في القانون كذلك يعود ل -1053ق. 

لسبب صوابّي أعباء االحتفال بالقدّاس اإللهّي، إلى أيّام أو إلى مؤّسسات مختلفة عن المقّررة في 

 المؤّسسة.

بوسع الّرئيس الكنسّي، لسبب صوابّي وضرورّي ال غير، تخفيض وتخفيف  -1البند  -1054ق. 

ن وهبوا أو تركوا أموالهم ألغراض تقويّة، إذا منح المؤّسس هذا الَّذيإرادات المؤمنين وتبديل 

 الّسلطان صراحة للّرئيس الكنسّي نفسه.

إذا أمسى القيام باألعباء المفروضة النخفاض الدّخل أو لسبب آخر مستحياًل، بال أّي  -2البند 

رة من يعنيهم األمر والمجلس المختّص، ومع ذنب من المدبّرين، بوسع الّرئيس الكنسّي، بعد استشا

العمل بإرادة المؤّسس على خير ما يُرام، أن يخفّف األعباء نفسها بإنصاف، مع سريان القانون 

1052. 

 الَّذيفي سائر الحاالت يجب اللّجوء في هذا الّشأن إلى الكرسّي الّرسولّي أو البطريرك،  -3البند 

 الدّائم. ينبغي أن يتصّرف برضى الّسينودس
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 الباب الّرابع والعشرون

 المحاكمات على وجه عامّ 

 

 إن موضوع المحاكمة هو: -1البند  -1055ق. 

حقوق األشخاص الّطبيعيّين أو األشخاص االعتباريّة، للحصول عليها أو المطالبة بها، أو  (1)

 الوقائع القانونيّة إلعالنها.

 يها.الجرائم من حيث فرض العقوبات عل (2)

في المنازعات النّاجمة عن فعل صادر عن سلطان الحكم التّنفيذّي، الّسلطة المختّصة  -2البند 

 .1006 - 996هي ]الّسلطة[ األعلى ال غير، وفقًا للقوانين 

في القضايا المحفوظة ألحد دواوين الكرسّي الّرسولّي، على المحاكم إتّباع القواعد  -1056ق. 

 فسه.الّصادرة عن الدّيوان ن

 الَّتيفي قضايا ضّم خدّام هللا إلى مصاّف القدّيسين يجب العمل بالقواعد الخاّصة  -1057ق. 

 .يقّررها الحبر الّرومانيّ 

 

 الفصل األول

 المحكمة المختّصة

 الحبر الّروماني ال يحاكمه أحد.  -1058ق. 

ومانّي، أن يُحيل قضيّته في استطاعة كّل مؤمن، بناًء على أّوليّة الحبر الرّ  -1البند  -1059ق. 

هو القاضي األعلى  الَّذيللنّظر فيها، في أيّة حالة أو درجة من المحاكمة، للحبر الّرومانّي نفسه، 

ضين من  للعالم الكاثوليكّي بأكمله، ويحكم سواء بنفسه، أو بمحاكم الكرسّي الّرسولّي، أو بقضاة مفوَّ

 قِبَله. 
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قد  الَّذيإلى الحبر الّرومانّي، ال يُوقِف ممارسة سلطة القاضي  لكن هذا اللّجوء الموّجه -2البند 

 حتَّىبدأ النّظر في هذه القضيّة إاّل في حالة االستئناف، لذلك بوسع هذا القاضي أن يتابع المحاكمة 

 الحكم النّهائّي، ما لم يتّضح أّن الحبر الّرومانّي قد أحال القضيّة إلى نفسه.

 الّروماني وحده الحّق في محاكمة: للحبر -1البند  -1060ق. 

 البطاركة؛ (1)

 األساقفة في القضايا الجزائيّة؛ (2)

 أصحاب الّسلطة العليا في الدّولة؛ (3)

 يُحيلها إلى محكمته. الَّتيالقضايا األخرى  (4)

ن يمارسون سلطانهم داخل حدود منطقة الكنيسة الَّذيسائر األساقفة، ما عدا األساقفة  -2البند 

يعيّنها الحبر الّرومانّي، مع عدم  الَّتيطريركيّة، يُحاكمون في القضايا الحقوقيّة أمام المحكمة الب

 .2البند  1066اإلخالل بالقانون 

ليس لقاض أن ينظر في عمل أو مستند أثبته الحبر الّرومانّي بصيغة خاّصة، إاّل بانتداب  -3البند 

 مسبق من قِبَله.

ليست لهم سلطة أعلى دون الحبر الّرومانّي، يجب االدّعاء عليهم ن الَّذياألشخاص  -1061ق. 

أمام محاكم الكرسي الّرسولّي سواء أكانوا أشخاًصا طبيعيّين لم يُقاموا في الدّرجة األسقفيّة، أو كانت 

 .4و 3الّرقمين  4البند  1063أشخاًصا اعتباريّة، مع عدم اإلخالل بالقانون 

مع عدم اإلخالل باختصاص الكرسي  -اقفة الكنيسة البطريركيّةسينودس أس -1البند  -1062ق. 

 هو المحكمة العليا داخل حدود منطقة نفس هذه الكنيسة. -الّرسوليّ 

يجب على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أن ينتخب بالتّصويت الّسّرّي، لمدّة  -2البند 

ا للّشؤون ال قضائيّة، وأسقفين يكّونان معه برئاسته خمسة أعوام، من ضمن أعضائِه، مشرفًا عام 

محكمة؛ فإذا كان أحد هؤالء األساقفة الثاّلثة طرفًا في القضيّة، أو ال يستطيع الحضور، فعلى 

البطريرك أن يستبدله بأسقف آخر برضى الّسينودس الدّائم؛ وكذلك في حالة الّردّ ينظر البطريرك 

 في األمر برضى الّسينودس الدّائم.

 

لهذه المحكمة أن تحكم في القضايا الحقوقيّة لإليبارشـيّات أو لألساقفة، بل ولألساقفة  -3البند 

 الفخريّين أيًضا. 

يُقدّم استئناف هذه القضايا إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، ويُستبعد أّي  -4البند 

 .1059استئناف الحق، مع عدم اإلخالل بالقانون 

العاّم  للّشؤون القضائيّة، أن يسهر على كّل المحاكم الواقعة داخل من حّق المشرف  -5البند 

حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، ومن حقّه أيًضا البّت في ردّ أحد قضاة محكمة الكنيسة 

 البطريركيّة المألوفة.

 

ة يجب على البطريرك أن يُنشـئ محكمة مألوفة للكنيسة البطريركيّة، ُمَميّز -1البند  -1063ق. 

 عن محكمة اإليبارشيّة البطريركيّة.
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يس خاّص وقضاة ومحامٍّ عن العدل ومحامون ــــــــــــــــــذه المحكمة، رئــــــليكن له -2البند 

رك برضى ــــــــــــــين الاّلزمين، يُعيّنهم البطريــــــــــــــــم من الموّظفـــــــــــــعن الِوثاق وغيره

ي عن العدل ـــــــــــــــــيس والقضاة والمحامــــــــــــــــــال يمكن أن يعزل الّرئالّسينودس الدّائم؛ و

اق إاّل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، أّما التّخلّي عن ـــــــــــين عن الِوثـــــــــــــــــوالمحام

 الوظيفة فال يمكن أن يقبله إاّل البطريرك دون سواه.

لمحكمة، هي محكمة استئناف في درجة المحاكمة الثّانية والدّرجات التّالية، على وهذه ا -3البند 

يدّ قضاة يخلف بعضهم بعًضا لقضايا قد فََصلت فيها محاكم أدنى منها؛ وتعود لهذه المحكمة أيًضا 

يها لم تـُنشأ ف الَّتيحقوق المحكمة المتروبوليتيّة، في تلك األماكن من منطقة الكنيسة البطريركيّة 

 أقاليم.

من اختصاص هذه المحكمة، أن تحكم في درجة المحاكمة األولى والدّرجات التّالية،  -4البند

 على يدّ قضاة يخلف بعضهم بعًضا، في قضايا:

 اإلكسرخيّين ومندوبّي البطريرك مّمن ليسوا أساقفة؛ (1)

 شرة للبطريرك؛( األشخاص الّطبيعيّين أو األشخاص االعتباريّة، الخاضعين بطريقة مبا2)

 مؤّسسات الحياة المكّرسة من حّق حبرّي؛ (3)

 

ه في المؤّسسة نفسها ـــــــــق حبرّي، ليس لـــــــــــــــــياة مكّرسة من حّ ـــــــرئيس مؤّسسة ح (4) 

 رئيس ذو سلطان قضائّي؛

 ما هو محفوظ لهذه المحكمة بحكم الّشرع الخاّص. (5)

لمتروبـوليتيّة غير الُمـميَّزة عن محكمة إيبارشيّة المتروبوليت، المحكمة ا -1البند  -1064ق. 

 هي محكمة االستئناف ألحكام المحاكم اإليبارشيّة.

نـُظر فيها في درجة المحاكمة األولى أمام متروبوليت أو أسقف إيبارشّي  الَّتيالقضايا  -2البند  

يعيّنانها على  الَّتيافها لدى المحكمة آخر ليس لهما سلطة أعلى دون الحبر الّرومانّي، يجب استئن

 .175و 139وجه ثابت باعتماد الكرسي الّرسولّي، مع سريان القانونَين 

محكمة الدّرجة الثّالثة هي الكرسي الّرسولّي ما لم يستدرك الّشرع العام صراحة  -1065ق. 

 غير ذلك.

ستثنها الّشرع صراحة، قاضي لم ي الَّتيفي كّل إيبارشيّة ولكّل القضايا  -1البند  -1066ق. 

 درجة المحاكمة األولى هو األسقف اإليبارشّي.

إذا تعلّق األمر بحقوق أو أموال شخص اعتبارّي يمثّله األسقف اإليبارشّي، تَحكم فيها  -2البند 

 .3البند  1062في درجة المحاكمة األولى محكمة االستئناف، مع سريان القانون 

الدّرجة األولى لعدّة إيبارشـيّات لنفس الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتّي، محكمة  -1البند  -1067ق.  

بوسع البطريرك أن ينشئها برضى األساقفة اإليبارشيّين المعنيّين، إذا تعلّق األمر بإيبارشيّات واقعة 

داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة؛ وفي سائر الحاالت ]ينشئها[ باعتماد الكرسي الّرسولّي 

 ن اتّفقوا على ذلك.الَّذياقفة اإليبارشيّون األس
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هذه المحكمة يجب إنشاؤها، إن لم يستطع كّل من األسـاقفة اإليبارشيّين، ألّي سبب كان،  -2البند 

إنشاء محكمة خاّصة به؛ وإن كان هذا هو الحال داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، فلينشئ 

 لبطريركيّة.هذه المحكمة سينودس أساقفة الكنيسة ا

أنِشئت ألجلها مثل هذه المحكمة ال يمكن أن تـُنشأ على وجه  الَّتيفي اإليبارشيّات  -3البند 

 صحيح محكمة إيبارشيّة جماعيّة.

ن اتّفقوا على مثل هذه المحكمة، أو لألسقف الَّذيلمجموعة األساقفة اإليبارشيّين  -4البند 

لألسقف اإليبارشّي في محكمته؛ أّما إذا أنشأ هذه  الَّذي انتخبوه، يعود الّسلطان الَّذياإليبارشّي 

قّررها  الَّتيالمحكمة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو الكرسي الّرسولّي، فيُعمل بالقواعد 

 الّسينودس نفسه أو الكرسي الّرسولّي.

م محكمة الكنيسة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، يُستأنف من هذه المحكمة أما -5البند 

تختارها على وجه ثابت  الَّتييّة المألوفة؛ أّما في سائر الحاالت، فأمام المحكمة ـــــــــــــــــالبطريرك

باعتماد الكرسي الّرسولّي، أو  4ورة في البند ـــــــــــاقفة المذكـــــــة األســـــــــــــإّما مجموع

 الكرسي الّرسولّي نفسه.

بوسـع األسـاقفة اإليبارشـيّين لكنائـس متمتّعة بحكم ذاتّي مختلفة،  -1د البن -1068ق. 

هم في نفس المنطقة، أن يتّفقوا فيما بينهم على إقامة محكمة مشتركة، ـــــــــــــــــــالممارسين سلطان

ة بالمؤمنين التّابعين ألحد ــــــيّة، الخاصّ ـــــــــــيّة أو الجزائــــــــــــا الحقوقــــــــــللنّظر في القضاي

 هؤالء األساقفة اإليبارشيّين.

إذا افتقرت المحاكم إلى قضاة جديرين وغيرهم من الموّظفين، فعلى األساقفة  -2البند 

 اإليبارشيّين أن يُعنَوا بإقامة محكمة مشتركة.

مة ـــــــة[ محكـــــــن اتّفقوا على ]إقامـــــــــــالَّذيعلى األساقفة اإليبارشيّين  -3البند 

 الَّذيذه المحكمة الّسلطان ـــــــــــا منهم يعود إليه بالنّسبة إلى هدً ـــــــــة، أن يختاروا واحــــــمشترك

 لألسقف اإليبارشّي بالنّسبة إلى محكمته.

يختارها الكرسّي  الَّتيأحكام محكمة الدّرجة األولى المشتركة، تُستأنَف في المحكمة  -4البند 

 ّرسولّي على وجه ثابت.ال

المنازعات بين أشـخاص طبيعيّين أو أشـخاص اعتباريّة، تابعين لمؤّسسة  -1البند  -1069ق. 

يُفَصل فيها أمام  -باستثناء المؤّسسات العلمانيّة  -حياة مكّرسة واحدة يتمتّع رؤساؤها بسلطان الحكم 

 ة المؤّسسة الدّاخليّة.يحدّدها دستور الدّير أو الئح الَّتيالقاضي أو المحكمة 

زاع بين أشـخاص ـــــــــــــــــب نــــــــــيّة، إذا نشـــــــــباستثناء المؤّسـسـات العلمان -2البند 

ة ــــــــــــــياة مكّرســـــــــــين لمؤّسسات حــــــــخاص اعتباريّة، تابعــــــــطبيعيّين أو أش

 ؤّسسة واحدة من حّق ل لمـــــــــفة، بـــــــــــمختل

إيبارشّي أو من حّق آخر، ال يتمتّع رؤساؤها بسلطان الحكم، أو بين عضو أو شخص اعتبارّي 

لمؤّسسة حياة مكّرسة وأّي شخص آخر طبيعّي أو اعتبارّي، فتحكم فيه، في درجة المحاكمة األولى، 

 المحكمة اإليبارشيّة.
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العناية بأْن تكون للمحكمة الئحتها الدّاخليّة، تنشئ أّي محكمة  الَّتيعلى الّسلطة  -1070ق. 

تعتمدها الّسلطة نفسها ويجب أْن تُحدَّد فيها طريقة تعيين القضاة وغيرهم من الموّظفين ومدّة 

 الوظيفة والمكافأة وغير ذلك ِمّما يقتضيه الّشرع.

ز بعض يحّق أليّة محكمة أْن تطلب مساعدة محكمة أخرى من أيّة كنيسة، إلنجا -1071ق. 

 تنطوي على ما بّت فيه القضاة. الَّتياألعمال القضائيّة، باستثناء األعمال 

البند  1063و 3البند  1062و 1061و 1060في القضايا الوارد ذكـرها في القوانين  -1072ق. 

، عدم اختصاص القضاة األدنَين مطلق؛ وكذلك عدم اختصاص القاضي مطلق، إذا لم يُراع 4

 في شأن درجة المحاكمة. االختصاص المقّرر

ال يمكن االدّعاء على أحد في درجة المحاكمة األولى إاّل أمام قاض مختّص  -1البند  -1073ق. 

 بناًء على إحدى الّصفات المحدّدة في الّشرع العاّم.

 يُدعى نسبي ا عدم اختصاص القاضي غير المؤيَّد بأّي صفة من هذه الّصفات. -2البند 

دّعي محكمة المدَّعى عليه، ما لم يستدرك الّشرع غير ذلك صراحة؛ أّما إذا كان يتبع الم -3البند 

 للمدَّعى عليه محاكم عدّة، فيُتَرك للمدّعي اختيار المحكمة.

 يمكن االدّعاء على أّي شخص أمام محكمة الموطن أو شبه الموطن. -1074ق. 

 فيه في الوقت الّراهن.يمكث  الَّذيالّرّحال محكمته في المكان  -1البند  -1075ق. 

من ال يُعرف موطنه أو شبه موطنه أو محّل مكوثه، يمكن االدّعاء عليه أمام محكمة  -2البند 

 المدّعي، بشرط أاّل تتوفّر محكمة مشروعة أخرى.

بسبب موقع العين، يمكن االدّعاء على طرف أمام محكمة المكان الواقعة فيه العين  -1076ق. 

 تناولت الدّعوى العين أو تعلّق األمر باسترجاع الحيازة. موضوع النّزاع، كلّما

أُبِرم فيه  الَّذيبسبب العقد، يمكن االدّعاء على طرف أمام محكمة المكان  -1البند  -1077ق. 

 العقد أو حيث يجب تنفيذه، ما لم يكن الّطرفان قد اتّفقا واختارا محكمة أخرى.

جمة عن صفة أخرى، يمكن االدّعاء على طرف أمام إذا تناولت القضيّة التزامات نا -2البند 

 نشأ فيه االلتزام أو حيث يجب تنفيذه. الَّذيمحكمة المكان 

في القضايا الجزائيّة يمكن االدّعاء على المتّهم، وإْن كان غائبًا، أمام محكمة المكان  -1078ق. 

 ارتـُكبت فيه الجريمة. الَّذي

 يمكن االدّعاء على طرف: -1079ق. 

 تماَرس فيه هذه اإلدارة؛ الَّذيتتناول اإلدارة، أمام محكمة المكان  الَّتيفي القضايا  (1)

ات تَقَويّة، أمام محكمة آخر موطن أو ــــــــــث أو تركــــــــا المتّصلة بمواريــــــفي القضاي (2)

مع سريان  -ته التّقَويّة ــــــــكه أو ترِ ـــــــــر بميراثــــــــــلّق األمــــــــشبه موطن أو مكوث من يتع
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ة ويجب ـــــــــــــر بمجّرد تنفيذ ]الموَصى[ بالتّركــــــــــــــما لم يتعلّق األم -2البند  1075القانون 

 يه حسب قواعد االختصاص المألوفة.ــــــــالنّظر ف

، ومع ذلك أقيمت إْن كان القاضي غير مؤيَّد بأّي من هذه الّصفات المذكورة أعاله -1080ق. 

تخضع لها المحكمة بطريقة  الَّتيالقضيّة لديه، يكتسب االختصاص إذا وافق األطراف والّسلطة 

 مباشرة.

بسبب التاّلزم، يُنظر في القضايا المتالزمة أمام محكمة واحدة وفي دعوى واحدة،  -1081ق. 

 ما لم يَعُق ذلك حكم الّشرع.

اوى اختصاص محكمتَين أو أكثر، يرجع حّق النّظر في بسبب سبق االدّعاء، إذا تس -1082ق. 

 استدعت أّواًل المدَّعى عليه على وجه شرعّي. الَّتيالقضيّة إلى المحكمة 

ول َمن منهم له اختصاص في أمرٍّ ما، تَبُّت ـــــــالف بين قضاة حـــــــــالخ -1البند  -1083ق. 

ه الدّعوى أّواًل، بتقديم عريضة ــــــــــعت أمامـــــــــــُرف الَّذيي ـــــــــــفيه محكمة استئناف القاض

 افتتاح الخصومة.

أّما إذا كانت إحدى المحكمتين محكمة استئناف لألخرى، فتبّت في الخالف محكمة  -2البند 

 ُرفعت أمامها الدّعوى أّواًل. الَّتيالدّرجة الثّالثة للمحكمة 

 أن هذه الخالفات.ال مجال الستئناف ما بُّت في ش -3البند 

 من ثالثة قضاة: الَّتيتـُحفظ للمحكمة الجماعيّة  -1البند  -1084ق. 

 قضايا ِوثاق الّرسامة المقدّسة؛ (1)

 ؛1374 - 1372قضايا ِوثاق الّزواج، مع سريان القوانين  (2)

الوظيفة أو تنطوي على عقوبة الحرم الكبير أو الحرمان من  الَّتيالقضايا الجزائيّة في الجرائم  (3)

 اإلنزال إلى درجة أدنى أو الحّط؛

 القضايا المَحدّدَة في الّشرع الخاّص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتّي. (4)

تـُعالَج سائر القضايا أمام قاضٍّ فرد، ما لم يحفظ األسقف اإليبارشّي قضيّة معيّنة لهيئة  -2البند 

 من ثالثة قضاة.

ولى من المحاكمة، إن لم يمكن تكوين الهيئة، وما دامت هذه ة األــــــــــــــفي الدّرج -3البند 

م، أْن ــــــــــرك باستشارة الّسينودس الدّائـــــــــــــع البطريــــــــــــاالستحالة قائمة، فبوس

كّي فرد، اضٍّ إكليريـــــــــــــا لقـــــــــــــهد بالقضايــــــــــأذن لألسقف اإليبارشّي أْن يعـــــــــــــي

يرأس كنيسة  الَّذيع المتروبوليت ــــــــــــــك بوســـــــــــيضّم إليه إذا أمكنه، معاونا ومحقـّقًا؛ كذل

ا المقام ـــــــــــً يّة أيضـــــــــــمتروبوليتيّة متمتّعة بحكم ذاتّي، أو متروبوليت الكنيسة البطريرك

ما باستشارة األسقفَين ـــــــــــــــل ذلك، كّل منهخارج حدود منطقة هذه الكنيسة، أْن يأذنا بمث

يّة؛ أّما في سائر الحاالت فيجب ــــــــــة األسقفـــــــــــــــــــــاإليبارشيّين األقدَمين في الّسيام

 الّرجوع الى الكرسّي الّرسولّي.
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ور بأغلبيّة على المحكمة الجماعيّة أْن تعمل جماعي ا وتبّت في األم -1البند  -1085ق. 

 األصوات، وذلك لصّحة ]أعمالها[ إذا تعلّق األمر بـ:

 ردّ طلب دعوى مقابِلة أو دعوى عارضة؛ (1)

 الفصل في التّظلّم ضدّ قرار الّرئيس؛ (2)

 لها قّوة الحكم النّهائّي. الَّتيالحكم، ولو التّمهيدّي، والقرارات  (3)

 

ر سائر األعمال القضائ -2البند  يّة، ما لم تحفظ الهيئة بعَضها لنفسها، من غير أْن يُنجز المقّرِ

 تتعّرض لصّحة ]هذه األعمال[.

ة األولى من المحاكمة، يجب أْن يُبَّت فيها ـــــــــإذا نـُظرت قضيّة جماعي ا في الدّرج -3البند 

ا إذا نَظر فيها قاضٍّ اة؛ أمّ ــــــــــــــدد ال أقّل من القضــــــــــجماعي ا أيًضا في درجة االستئناف وبع

ْرد في درجة االستئناف، ما عدا الحالة الوارد ــــــــــا قاضٍّ فــــــــــــً فْرد فيجب أْن يبّت فيها أيض

 .3البند  - 1084كرها في القانون ذ

 الفصل الثّاني

 موّظفو المحاكم

 الماّدة األولى

 النّائب القضائّي والقضاة والمحقّقون

لى األسقف اإليبارشّي أْن يُقيم نائبًا قضائي ا، مَميًّزا عن النّائب العاّم األّول، ع -1البند  -1086ق. 

 له سلطة قضائيّة مألوفة، ما لم يقتض صغر اإليبارشيّة أو قلّة القضايا غير ذلك.

النّائب القضائّي يشّكل مع األسقف اإليبارشّي محكمة واحدة، لكن ليس له الحكم في  -2البند 

 حفظها األسقف اإليبارشّي لنفسه. تيالَّ القضايا 

 يمكن أْن يُلَحق بالنّائب القضائّي مساعدون باسم نّواب قضائيّين ُملَحقين. -3البند 

يجب أْن يكون كّل من النّائب القضائّي والنّّواب القضائيّين الملَحقين، كهنة ذوي سمعة  -4البند 

ى ليسانس في القانون الكنسّي، ومن ذوي حسنة، ومن الحاصلين على دكتوراه أو بأقّل تقدير عل

 االعتبار لحكمتهم وغيرتهم على العدالة، وال يقّل عمرهم عن ثالثين سنة.

على األسقف اإليبارشّي أْن يعيّن في إيبارشيّته، قضاة إيبارشيّين من  -1البند  -1087ق. 

 اإلكليروس.

دّائم، أو للمتروبوليت ــــــــــالّسينودس الرك بعد استشارة ــــــــــــع البطريـــــــــبوس -2البند 

د استشارة ـــــــــّي، بعـــــــــــكم ذاتــــــــــعة بحـــــــــسة متروبوليتيّة متمتّ ـــــــــيرأس كني الَّذي

 ين فيـــــــــــــاألسقفَين اإليبارشيّين األقدمَ 

 

ين بعض المؤمنين اآلخرين أيًضا قضاة، وإذا دعت ا بتعيـــــــة األسقفيّة، أْن يأذنــــــــــالّسيام

ئة؛ أّما في سائر الحاالت فيُراجع في هذا الّشأن ـــــــم لتشكيل الهيــــــــــالحاجة يمكن اتّخاذ أحده

 الكرسّي الّرسولّي.
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يجب أْن يكون القضاة ذوي سمعة حسنة، ومن الحاصلين على دكتوراه أو بأقّل تقدير  -3البند 

 ي القانون الكنسّي، ومن ذوي االعتبار لحكمتهم وغيرتهم على العدالة.ليسانس ف

ب القضائّي، والنّائب القضائّي الملحق، وسائر القضاة، لمدّة ـــــــــيُعيَّن النّائ -1البند  -1088ق. 

 محدّدة.

بل إذا انتهت المدّة المحدّدة في أثناء شغور الكرسّي اإليبارشّي، ال يمكن عزلهم،  -2البند 

 يستمّرون في وظيفتهم إلى أْن يتدبّر األمر األسقف اإليبارشّي الجديد.

النّائب القضائّي، إْن كان قد عيّنه مدبّر اإليبارشيّة، فإنّه يحتاج إلى تثبيت من قِبَل  -3البند 

 األسقف اإليبارشّي الجديد عند قدومه. 

إليه معاونَين من المؤمنين من  بوسع القاضي الفرد في أّي محاكمة كانت، أْن يضمّ  -1089ق. 

 ذوي الّسيرة الّصالحة بصفة مستشاَرين.

على النّائب القضائّي أْن يختار من بين القضاة اإليبارشيّين بالتّرتيب  -1البند  -1090ق. 

نان مع الّرئيس محكمة جماعيّة، ما لم يقدّر األسقف اإليبارشّي بحكمته غير  وبالدّور قاضيَين، يكّوِ

 ا.ذلك مناسبً 

ال يبِدّل النّائب القضائّي القضاة بعد اختيارهم، إاّل لسبب بالغ األهّميّة يجب ذكره في  -2البند 

 القرار لصّحة األمر. 

 يرأس المحكمة الجماعيّة إذا أمكن، النّائُب القضائّي أو نائب قضائّي ُملحق. -1البند  -1091ق. 

ر، ما لم يشأ أْن على رئيس المحكمة الجماعيّة أْن يختار  -2البند  أحد قضاة هذه المحكمة كمقّرِ

 يقوم بنفسه بهذه المهّمة.

ر بآخر. -3البند   بوسع الّرئيس نفسه، لسبب صوابّي، أْن يستبدل المقّرِ

ر عن الدّعوى في اجتماع القضاة، ويحّرر الحكم كتابة.  -4البند   يُبلّغ المقِرّ

 رئيسها.  تعود للقاضي الفرد حقوق المحكمة وحقوق -1092ق. 

بوسـع القاضـي أو رئيس المحكمة الجماعيّة، اختيار محقّق للقيام بالتّحقيق  -1البند  -1093ق. 

ن قبلهم األسقف اإليبارشّي في هذه الَّذيفي القضيّة، منخوب من بين قضاة المحكمة أو المؤمنين 

 الوظيفة. 

مؤمنين يتميّزون باألخالق الحميدة بوسع األسقف اإليبارشّي أْن يقبل في وظيفة المحقّق  -2البند 

 والحكمة والعلم.

ع البيّـنات ال غير حسب انتداب القاضي، وتقديمها إليه بعد ــــــــــعلى المحقّـق جم -3البند 

أْن يبّت مؤقّتًا ما هي  -ي ـــــــــل دون ذلك انتداب القاضــــــــــــــما لم يح -جمعها؛ لكن بوسعه

رزت مسألة في هذا ـــــــــــــها، إذا ما بـــــــــــــــــجمعها وما هي طريقة جمع يجب الَّتيالبيّنات 

 الّصدَد في أثناء ممارسة وظيفته.

 الماّدة الثّانية

 المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق والكاتب الّشرعي 
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طر ومن أجل القضايا قد يتعّرض فيها الخير العاّم للخ الَّتيمن أجل القضايا الحقوقيّة  -1094ق. 

 الجزائيّة، يُقام في اإليبارشيّة محامٍّ عن العدل، يجب عليه الّسَهر على الخير العاّم.

في القضايا الحقوقيّة، يعود لألسقف اإليبارشّي الحكم إْن كان الخير العاّم قد  -1البند  -1095ق. 

ا من قِبَل الّشرع أو ضروري ا يتعّرض للخطر أم ال، إاّل إذا كان تدّخل المحامي عن العدل مفروضً 

 بوضوح من طبيعة األمر.

إذا تدّخل المحامي عن العدل في درجة المحاكمة الّسابقة، يُفترض أْن تدّخله ضرورّي  -2البند 

 في الدّرجة الاّلحقة.

في القضايا المتعلّقة ببطالن الدّرجة المقدّسة أو بطالن أو حّل الّزواج، يُقام في  -1096ق. 

رشيّة محامٍّ عن الوثاق، يجب عليه عرض وشرح كّل ما يمكن تقديمه على وجه صائب ضدّ اإليبا

 البطالن أو الحّل.

يلزم فيها حضور المحامي عن العدل أو المحامي عن الوثاق،  الَّتيفي القضايا  -1097ق. 

، ولو قبل الحكم، األعمال باطلة إذا لم يُستدعيا، ما لم يحضرا بالفعل من غير أن يُستَدعيا، أو تمّكنا

 من أداء مهّمتهما بعد االّطالع على األعمال.

 ما لم يستدرك الّشرع العاّم صراحة غير ذلك: -1098ق. 

كلّما أمر القانون أْن يستمع القاضي إلى الّطرفين أو إلى أحدهما، يجب أْن يستمع أيًضا إلى  (1)

 ؛المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق، إذا حضرا المحاكمة

كلّما لزمت مطالبة أحد الّطرفين ليستطيع القاضي أْن يقّرر أمًرا ما، يكون لمطالبة المحامي عن  (2)

 العدل أو المحامي عن الوثاق، الحاضَرين في المحاكمة، نفس القّوة.

يعود لألسقف اإليبارشّي تعيين المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق؛  -1البند  -1099ق. 

كم غير اإليبارشيّة فيُعَيَّنان وفقًا ألحكام الئحة المحكمة الدّاخليّة، ما لم يستدرك الّشرع أّما في المحا

 غير ذلك.

يجب أْن يكون كّل من المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق من المؤمنين ذوي  -2البند 

ن الكنسّي، ومن الّسمعة الحسنة، ومن الحاصلين على دكتوراه أو بأقّل تقدير على ليسانس في القانو

 ذوي االعتبار بحكمتهم وغيرتهم على العدالة. 

بوسع نفس الّشخص لكن ال في نفس القضيّة، أْن يمارس وظيفة المحامي  -1البند  -1100ق. 

 عن العدل والمحامي عن الوثاق.

يمكن إقامة المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق لعموم القضايا أو لكّل قضيّة  -2البند 

 دها؛ وبوسع األسقف اإليبارشّي، لسبب صوابي، أْن يعزلهما.بمفر

كّل محاكمة يجب أْن يحضرها كاتب شرعّي، بحيث تُعتبر األعمال باطلة  -1البند  -1101ق. 

 إْن لم يوقّعها.

 يدّونها الكتبة الّشرعيّون يَُوثَّق بها رسمي ا. الَّتياألعمال  - 2البند 
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 الماّدة الثّالثة

 ي المحاكم من إيبارشيّاتاتّخاذ موّظف

 أو من كنائس متمتّعة بحكم ذاتّي مختلفة 

اة وغـيرهم من مـوّظـفي المحاكم، من ـــــــــــاذ القضـــــــــن اتّخـــــــيمك -1البند  -1102ق. 

و يّة حياة مشتركة على غرار الّرهبان، من كنيستهم أــــــــــأيّة إيبارشيّة أو مؤّسسة رهبانيّة أو جمع

ادر كتابةً عن أسقفهم ــــــــــى صـــــــــــــك برضـــــــــــمن كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتّي، وذل

 اإليبارشّي أو رئيسهم الكبير.

ض أْن يستعين بموّظفين مقيمين داخل منطقة َمن انتدبه، ما ل -2البند  م يرد بوسع القاضي المفوَّ

 غير ذلك في انتداب تفويضه.

 الثالفصل الثّ 

 واجبات القضاة وغيرهم من موّظفي المحاكم 

على جميع المؤمنين، وفي مقدّمتهم األساقفة، أْن يبذلوا قصارى جهدهم مع  -1البند  -1103ق. 

عدم اإلخالل بالعدالة وقدر المستطاع، في تجنّب المنازعات في صفوف شعب هللا، أو تسويتها سلمي ا 

 في أقرب وقت.

قاضي، في بداية الخصومة أو في أّي وقت آخر أيًضا، كلّما الح له األمل في ال يُهمل ال -2البند 

حّل موفّق، أْن يحّث الّطرفَين ويساعدهما على أْن يتّفقا فيما بينهما ويحاوال البحث عن تسوية منصفة 

 .للنّزاع، ويدلّهما على الّطرق المناسبة لبلوغ هذا الهدف، مستعينًا أيًضا بأناس وقورين للوساطة

أّما إذا كانت القضيّة تتناول مصلحة الّطرفَين الخاّصة، فليفحص القاضي إْن كان من  -3البند 

 الممكن فّض الّنزاع على وجه مـفيد بالّصلح أو بالتّحكيم.

يطلب ذلك على وجه  الَّذيعلى القاضي المختّص أْن يقدّم خدمته للّطرف  -1البند  -1104ق. 

 شرعّي.

اًء على ـــيّة، إاّل بنـــــــــر في أّي قضـــــــــي أْن ينظـــــــــــــع القاضــــــــــال يس -2البند 

 طلب يقدّمه إليه وفقًا

 للقانون، من يهّمه األمر أو المحامي عن العدل.

، أو محامٍّ  عن العدل، أو محامٍّ عن الوثاق، أو  -1105ق.  من تدّخل في قضيّة بصفة قاضٍّ

د، أو خبير، ال يسعه بعد ذلك أْن يفصل على وجه صحيح في نفس القضيّة وكيل، أو محامٍّ ، أو شاه

، أو أْن يمارس فيها مهّمة المعاون.   في درجة أخرى من المحاكمة، بصفة قاضٍّ

ال يقبل القاضي أْن ينظر قضيّة له فيها بعض المصلحة، بسبب قرابة الدّم أو  -1البند  -1106ق. 

الدّرجــــة الّرابعـــة بالتّضّمن من الخط  حتَّىلخط المستقيم، والمصاهرة في أيّة درجة كانت من ا

المنحرف، أو بسبب الوصاية والقيمومة، أو العشرة الحميمة، أو العداوة الّشديدة، أو لتحقيق ربح، أو 

 لتجنّب ضرر.
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في هذه الّظروف عينها، يجب أْن يمتنع المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق  -2البند 

 ون والمحقّق، عن أداء وظيفتهم.والمعا

ضة، فتفصل في  -1البند  -1107ق.  إذا ُردَّ قاضٍّ ولو مختّص، سواء في محكمة مألوفة أو مفوَّ

البندين  1062تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة، مع عدم اإلخالل بالقانون  الَّتيهذا الدّفع الّسلطة 

 .5و 2

 لقاضي، واعتُِرض عليه بالّردّ، فليمتنع عن المحاكمة.إْن كان األسقف اإليبارشّي هو ا -2البند 

إذا اعتُرض بالّردّ على سائر موّظفي المحكمة، فيَنظر في هذا الدّفع الّرئيس في المحكمة  -3البند 

 الجماعيّة، أو القاضي إذا كان فردًا.

 إذا قُبِل الّردّ، يجب تغيير األشخاص، ال درجة المحاكمة. -1108ق. 

 يجب الفصل في مسألة الّردّ بأسرع ما يكون، بعد االستماع إلى الّطرفين. -1ند الب -1109ق. 

يأتيها بعد طلب الّردّ، يجب فسخها  الَّتييأتيها القاضي قبل ردّه صحيحة؛ و الَّتياألفعال  -2البند 

بعد إذا طلب أحد الّطرفين ذلك، في غضون عشرة أيام، تـُحسب منذ الموافقة على قبول الّردّ؛ أّما 

 الموافقة على الّردّ فغير صحيحة.

ليس في وسع القاضي أْن يباشر أمًرا يتعلّق بمصلحة أفراد فقط، إاّل بناًء  -1البند  -1110ق. 

على مطالبة أحد الّطرفين؛ ولكن بعد إقامة القضيّة على وجه شرعّي، بوسع القاضي، بل يجب عليه 

تمّس خير الكنيسة العاّم أو  الَّتية والقضايا األخرى بحكم المنصب أيًضا، أْن يباشر القضايا الجزائيّ 

 خالص النّفوس.

ولكن بوسع القاضي، فضاًل عن ذلك، أْن يعّوض من إهمال الّطرفين في تقديم البيّنات  -2البند 

 .1283أو اإلدالء بالدّفوع، كلّما اعتبر ذلك ضروري ا لتفادي حكم بالغ الّظلم، مع سريان القانون 

على القضاة والمحاكم، أْن يُعنَوا بأْن تنتهي جميع القضايا في أقرب وقت، مع عدم  -1111ق. 

اإلخالل بالعدالة، بحيث ال تمتدّ ألكثر من سنة في درجة المحاكمة األولى، وال ألكثر من ستة أشهر 

 في درجة االستئناف.

 وا بأداء مهمتهم بأمانة.ن تقوم بهم المحكمة أو يتعاونون معها أْن يِعدّ الَّذيعلى جميع  -1112ق. 

على القضاة ومساعدي المحكمة حفظ الّسّر، في المحاكمة الجزائيّة دائًما،  -1البند  -1113ق. 

 وفي المحاكمة الحقوقيّة إذا كان كشف أّي عمل من أعمال المحاكمة قد يطرأ عنه ضرر بالّطرفين.

تجري  الَّتي، في ما يتعلّق بالمناقشة يجب عليهم أيًضا حفظ الّسّر دائًما، وتجاه الجميع -2البند 

بين القضاة في المحكمة الجماعيّة قبل إصدار الحكم، وكذلك في ما يتعلق بمختلف األصوات 

 أُبِديت فيها؛ وحفظ الّسّر يُلزم أيًضا كّل من بلغه علم باألمر كيفما كان. الَّتيواآلراء 

يّنات، أّن إشاعة األعمال أو البيّنات قد تعّرض ال بل كلّما تبيّن من طبيعة القضيّة أو الب -3البند 

سمعة الغير للخطر، أو تُفسح المجال لعداوة، أو ينجم عنها عثرة أو ما أشبه ذلك من مساوئ أخرى، 

بوسع القاضي أْن يُلزم الّشهود والخبراء واألطراف ومحاميهم أو وكالءهم بأداء اليمين على حفظ 

 الّسّر.
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ضي وجميع مـوّظفي المحـكمة اآلخرين أْن يقبلوا أّي هديّة بمناسبة يُحظر على القا -1114ق. 

 إجراء المحاكمة.

ن يرفضون إجراء العدل، رغم اختصاصهم األكيد واليقين، أو الَّذيالقضـاة  -1البند  -1115ق. 

يعلنون اختصاصهم بدون االستناد إلى أّي حكم شرعّي، وينظرون في القضايا ويفصلون فيها، أو 

ن الّسّر المقّرر على وجه شرعّي، أو يُلحقون ضرًرا آخر بالّطرفين نتيجة خداعهم أو إهمالهم ينتهكو

 الجسيم، بوسع الّسلطة المختّصة أْن تنزل بهم العقوبات المناسبة، بما في ذلك الحرمان من الوظيفة.

إذا أخلّوا يمكن أْن تُنَزل نفس العقوبات بسائر موّظفي المحكمة والمساعدين فيها،  -2البند 

 بوظيفتهم كما ذُكر آنفًا؛ بل بوسع القاضي أْن يعاقبهم جميعًا.

إذا توقّع القاضي أّن المدّعي سينبذ على األرجح الحكم الكنسّي، فيما لو كان ضدّه،  -1116ق. 

 حتَّىبناًء على مطالبة المدََّعى عليه أو  -ولذلك لن يحترم حقوق المدّعى عليه بالقدر الكافي، بوسعه 

 . أْن يفرض على المدّعي كفالة مناسبة للعمل بالحكم الكنسيّ  -بحكم وظيفته 

 

 الفصل الّرابع

 ترتيب النّظر في الّدعاوى

ا بنفس ترتيب تقديمها وقيدها في الجدول، ما لم ــــــــــب النّظر في القضايـــــــــــيج -1117ق. 

ده ـــــــــب تحديــــــــــيج الَّذير ــــــــا، األمـــــــــرع من سواهــــــــــــيقتض بعضها إجراء أس

 بقرار خاّص مدعوم باألسباب.

قد تؤدّي إلى بطالن الحكم، يمكن في أيّة حالة أو درجة من  الَّتيالعيوب  -1البند  -1118ق. 

 المحاكمة الدّفع بها، كما للقاضي بحكم وظيفته أْن يعلنها.

ا المتعلّق منها باألشخاص وبـطريقة المحاكمة، يجب أْن تُقدَّم دفوع االستمهال، ال سيّم -2البند 

 قبل المجاوبة عن االدّعاء، ما لم تتكّشف بعد هذه المجاوبة، ويجب فصلها في أقرب وقت.

إذا ُرفع دفع ضدّ اختصاص القاضي، يجب أْن ينظر في هذا األمر القاضي  -1البند  -1119ق. 

 نفسه.

 

ـدم االختصاص النّسـبّي، إذا نطق القاضي ـــــــــع بعـــــــــة الدّفـــــــــــفي حال -2البند 

باختصاصه، فقراره غير قابل لالستئناف، لكن يمكن الّطعن فيه بشكوى البطالن، أو بإعادة 

 المحاكمة، أو باعتراض الغير.

متضّرًرا أْن يعتبر نفسه  الَّذيأّما إذا أعلن القاضي أنّه غير مختّص، فبوسع الّطرف  -3البند 

 يلجأ إلى محكمة االستئناف، في غضون خمسة عشر يوًما متاًحا.

يدرك، في أيّة حالة من حاالت المحاكمة، أنّه غير مختّص على وجه  الَّذيالقاضي  -1120ق. 

 مطلق، يجب عليه أْن يعلن عدم اختصاصه.
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وأّي دفع قاطع آخر، ِمّما وع في األمر المقضي وفي الّصلح ــــــــــــالدّف -1البند  -1121ق. 

ب رفعها والنّظر فيها قبل المجاوبة عن االدّعاء؛ ــــــــــــــ، يج«دفوع الخصومة المنتهية»يُسّمى 

ومن يرفعها في وقت الحق ال يَُردّ، لكن عليه أْن يدفع النّفقات القضائيّة، ما لم يثبت أنّه لم يؤّخر 

 اعتراضه عن سوء نيّة.

لقاطعة األخرى يجب رفعها في أثناء المجاوبة عن االدّعاء، ويجب معالجتها الدّفوع ا -2البند 

 في حينه، وفقًا للقواعد المتعلّقة بالمسائل العارضة.

ال يمكن رفع دعاوى المقابلة على وجه صحيح، إاّل في غضون ثالثين  -1البند  -1122ق. 

 يوًما، تـُحسب منذ المجاوبة عن االدّعاء.

اوى المقابلة في آن واحد مع الدّعوى الّرئيسيّة، أي معها في نفس ـــــــــــــــدع يُنظر في -2البند 

ة إلى النّظر فيها منفصلة، أو إذا اعتبر القاضي أّن ذلك ـــــــــــــــــدرجة المحاكمة، ما لم تدع الحاج

 أنسب.

 الَّتيبمنح المدافعة المّجانيّة  المسائل المتعلّقـة بأداء الكفالة ألجل النّفقات القضائيّة، أو -1123ق. 

ُطلبت فوًرا منذ البداية، ومسائل أخرى مماثلة، يجب النّظر فيها وفقًا للمألوف قبل المجاوبة عن 

 االدّعاء.

 

 الفصل الخامس

 آجال المحاكمة وُمَهلها ومكانها

 

ق، وال تقليصها يحدّدها الّشـرع إلسقاط الحقو الَّتيال يمكن تمـديد اآلجـال  -1البند  -1124ق. 

 على وجه صحيح، إاّل بناًء على طلب الّطرفين.

أّمـا اآلجال األخرى، فيمكن للقاضي أْن يمدّدها قبل مضيّها لسبب صوابّي، بعد  -2البند 

االستماع إلى الّطرفين أو بناًء على طلبهما، لكن ال يمكن قّط تقليصها على وجه صحيح إاّل برضى 

 الّطرفين.

 حترز القاضي أاّل يَُطول أمد المحاكمة كثيًرا، بسبب تمديده.لكن لي -3البند 

إذا لم يحدّد القانون آجااًل إلنجاز األعمال القضائيّة، فعلى القاضي أْن يحدّدها،  -1125ق. 

 واضعًا في اعتباره طبيعة كّل عمل.

متد ا إلى إذا كانت المحكمة متعّطلة في اليوم المحدّد لعمل قضائي، يُعتبر األجل م -1126ق. 

 أّول يوم عمل يليه.

يجب أْن يكون مقّر المحكمة ثابتًا، إذا أمكن ذلك، ويُفتح في ساعات محدّدة، مع  -1127ق. 

 العمل بأحكام الّشرع الخاّص المقّررة في هذا الّشأن.
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أُقصي ُعنوة عن منطقته، أو أُعيق عن ممارسة سلطانه  الَّذيالقاضي  -1البند  -1128ق. 

ها، بوسعه أْن يمارس سلطانه خارج المنطقة ويدلي بالحكم، لكن بعد إحاطة األسقف القضائي في

 اإليبارشّي المحلّي علًما باإلمر.

باإلضافة إلى ذلك، لسبب صوابي وبعد االستماع إلى الّطرفين، بوسع القاضي أْن ينتقل  -2البند 

 الَّذييبارشّي المحلّي للمكان إلى خارج منطقته للحصول على بيِّنات، لكن بترخيص من األسقف اإل

 يختاره لـه. الَّذييزمع أْن ينتقل إليه، وفي المقّر 

 

 الفصل الّسادس

 األشخاص المسموح بقبولهم في القاعة

 وطريقة إعداد األعمال وحفظها 

ما لم يستدرك الّشرع الخاّص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتّي غير ذلك صراحة،  -1البند  -1129ق. 

القاعة في أثناء النّظر في القضايا أمام المحكمة، إاّل من يقّرر القانون أو القاضي أّن ال يحضر في 

 حضورهم ضرورّي إلجراء المحاكمة.

جميع الحاضرين في المحاكمة، إذا ما أخلّوا إخالاًل جسيًما باالحترام والّطاعة الواجبَين  -2البند 

ينزل بهم عقوبات مناسبة، وفضاًل عن ذلك أْن  للمحكمة، بوسع القاضي، بعد إنذارهم بال جدوى، أنْ 

 يوقف المحامين والوكالء أيًضا عن ممارسة مهّمتهم أمام المحاكم الكنسيّة.

إذا كان المستجَوب يتحدّث بلغة يجهلها القاضي أو الّطرفان، يجب االستعانة بمترجم  -1130ق. 

ليّة وتضاف إليها التّرجمة؛ كذلك يجب أْن محلَّف يختاره القاضي؛ وتُدّون األقوال كتابة باللّغة األص

يُستعان بمترجم إذا ما اقتضى األمر استجواب أصّم أو أخرس، ما لم يفّضل القاضي أّن يجيب 

 الّشخص كتابة على األسئلة المطروحة عليه.

جميع األعمال القضائيّة، سواًء ما يمّس منها أساس المسألة، أي أعمال  -1البند  -1131ق. 

 أو ما يتعلّق منها بطريقة اإلجراءات، أي أعمال المحاكمة، يجب تدوينها كتابة. القضيّة،

 تـَُرقّم كّل صفحة من صفحات األعمال وتُذيّل بالختم الّرسمّي. -2البند  

مال القضائيّة، ولم يستطع ـــــــــهود في األعــــــــــكلّما لزم توقيع الّطرفين أو الشّ  -1132ق. 

ن ذلك في األعمأو لم يُرد الطّ  ها، ويُثبت ــــــــــــــــال نفســـــــــــــــرف أو الّشاهد أْن يوقِّع، فيدوَّ

رف أو الّشاهد كلمة كلمة، وأّن ـــــــــــالقاضي والكاتب الّشرعي أّن الَمحَضر قد تـُلي على الطّ 

 الّطرف أو الّشاهد لم يستطع أو لم يُرد أْن يوقِّع.

بعد انتهـاء المحاكمة، يجب إعادة المسـتـندات الخاّصة باألفراد إليهم، لكن  -1البند  -1133ق. 

 مع االحتفاظ بصورة منها.

 

لم والكتّاب الّشرعيّين أْن يسلّموا بدون أمر من ــــــــــيس القــــــــــظر على رئـــــــيُح -2البند 

 حوزة المحاكمة. دخلت في الَّتيالقاضي صورة من األعمال القضائيّة والمستندات 
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مال؛ كما ــــــر في األعــــــل الغُفل من التّوقيع وال تُذكـــــــــــتيجب أْن تـُتلف الّرسائ -3البند 

اس القضيّة في ــــــــــــــــيد أســـــــــال تف الَّتييجب إتالف الكتابات األخرى والّرسائل الموقّعة 

 شيء، أو هي إفترائيّة على وجه اليقين.

 

 الفصل الّسابع

 المدَّعي والمّدَعى عليه

بوسـع أّي شـخص، سواًء أكان معّمدًا أو غير معّمد، أْن يدَّعي في المحاكمة؛ وعلى  -1134ق. 

 المدََّعى عليه على وجه شرعّي أْن يُجيب.

وًما أْن المدَِّعي أو المدعَّى عليه، وإْن أقام عنه وكياًل أو محاميًا، إاّل إنّه يجب عليه د -1135ق. 

 يحضر المحاكمة بنفسه، وبناًء على حكم الّشرع أو القاضي.

ليس بوسع القـُصَّر وفاقدّي اإلدراك أْن يقاضوا إاّل بواسطة والديهم أو  -1البند  -1136ق. 

 أوصيائهم أو قيّميهم.

أّن إذا اعتبر القاضي أْن حقوقهم تتعارض وحقوق والديهم أو أوصيائهم أو قيّميهم، أو  -2البند 

هؤالء ال يستطيعون أْن يحموا حقوقهم بالقدر الكافي، فليُقاضوا بواسطة وصّي أو قيّم يقيمهما 

 القاضي. 

لكن في القضايا الّروحيّة والمتعلّقة بالّروحيّة، بوسع القـُّصر إذا بلغوا اإلدراك، أْن  -3البند 

إذا أتّموا الّرابعة عشرة من  يدَّعوا ويجيبوا بدون رضى والديهم أو وصيّهم، بل وبأنفسهم أيًضا

 عمرهم؛ وإاّل فبوصي يقيمه القاضي.

المحجورة عليهم أموالهم وضعاف العقل ليس بوسعهم أْن يقاضوا بأنفسهم، إاّل لإلجابة  -4البند  

عن جرائمهم أو بناًء على حكم القاضي؛ أّما في سائر األحوال فيجب أْن يدَّعوا ويجيبوا بواسطة 

 قيّمهم.

ته الّسلطة المدنيّة، فبوسع القاضي ـــــــما حضر وصّي أو قيّم أقامَ ـــــــــــــــكلّ  -1137ق. 

ّي الخاّص بَمن ُمنح ــــــــــــقف اإليبارشــــــــــــــــــإلى األس -إذا أمكن -الكنسّي قبوله بعد االستماع

، فعلى القاضي نفسه أْن يختار وصي ا ر أو ُرئي عدم قبولهــــــــــ]الوصّي أو القيّم[؛ أّما إذا لم يحض

 أو قيًّما للقضيّة.

 تُقاِضي األشخاص االعتباريّة بواسطة ممثّليها الّشرعيّين. -1البند  -1138ق. 

كلّما تعّرضت للخطر أموال يلزم لتمليكها رضى أو استشارة أو ترخيص أحد، يلزم  -2البند 

 تتاح الخصومة أو لمناقشتها.أيًضا هذا الّرضى أو االستشارة أو التّرخيص الف

أّما في حال عدم وجود ممثّـّل أو في حال إهماله، فبوسع الّرئيس الكنسّي أْن يُقاضي  -3البند 

 ه.بنفسه أو بغيره، باسم األشخاص االعتباريّة الخاضعة لسلطان

 

 الفصل الثّامن
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 الوكالء في الخصومات والمحامون

أْن يقيم عنه وكياًل ومحاميًا، لكن بوسعه أيًضا أْن يدَّعي للّطرف الحّريّة في  -1البند  -1139ق. 

 ويجيب بنفسه، ما لم ير القاضي أنّه ال بدّ من خدمة وكيل أو محام.

أّما في المحاكمة الجزائيّة فيجب دائًما أْن يكون للمتَّهم محام، يُقيمه بنفسه أو يعيّنه  -2البند 

 القاضي.

ذا تعلّق األمر بقّصر أو بقضيّة تعّرض فيها الخير العام للخطر، في المحاكمة الحقوقيّة، إ -3البند 

ال ]محامي[  الَّذيفي ما عدا القضايا الّزواجيّة، فعلى القاضي أْن يقيم بحكم المنصب محاميًا للّطرف 

 له.

بوسع الّطرف أْن يقيم عنه وكياًل واحدًا، وال يمكن لهذا ]الوكيل[ أْن يُِحّل  -1البند  -1140ق. 

 ه آخر، ما لم يُسمح له بذلك كتابة.محلّ 

أّما إذا أقام نفس الّطرف، لسبب صوابّي، عدّة ُوكالء، فيختارهم بحيث يُتاح المجال  -2البند 

 لألسبقيّة فيما بينهم.

 لكن يمكن إقامة عدّة محامين معًا. -3البند 

ومن ذوي الّسمعة الحسنة؛ يل والمحامي راشدَين ـــــــــــون الوكــــــــــــيجب أْن يك -1141ق. 

تخضع لها  الَّتيما لم تسمح بغير ذلك الّسلطة  -ويجب أْن يكون المحامي عالوة على ذلك كاثوليكي ا

ون ـــــــّل خبيًرا حق ا في القانــــــــتوًرا أو على األقـــــــــــــودك -رةــــــــــــــالمحكمة بطريقة مباش

 الّسلطة نفسها. الكنسّي، ومعتَمدًا من قِبَل

الوكيل والمحامي، قبل تسلّم مهّمتهما، عليهما أْن يُوِدعا لدى المحكمة توكياًل  -1البند  -1142ق. 

 رسمي ا.

من غير إبراز توكيل،  حتَّىومع ذلك، منعًا لزوال حّق ما، بوسع القاضي أْن يقبل وكياًل  -2البند 

ر؛ لكن عمل القاضي ليس له أّي مفعول إذا لم يُبرز بعد اتّخاذ االحتياطات المناسبة إذا اقتضى األم

 يحدّده القاضي. الَّذيالوكيل توكيلَه في غضون األَجل القاطع 

بدون توكيل خاّص، ال يمكن الوكيل أْن يتخلّى على وجه صحيح عن الدّعوى أو عن  -1143ق. 

فق أو يقبل التّحكيم، وعلى التّداعي في الخصومة، أو عن األعمال القضائيّة، وال أْن يتصالح أو يتّ 

ا.  وجه عاّم أْن ينجز أّي عمل يقتضي فيه الّشرع توكياًل خاص 

ليحظى عزل الوكيل أو المحامي مفعوله، ال بدّ أْن يُبـَـلّغا به، وإْن تّمت  -1البند  -1144ق. 

 المجاوبة عن االدّعاء، فيجب أْن يُحاط القاضي والخصم علًما بالعزل.

ر الحكم النّهائّي، ما زال من حّق الوكيل ومن واجبه االستئناف، إذا لم يرفض بعد صدو -2البند 

 الموكـَّل ذلك.

بوسع القاضي، بحكم المنصب أو بناًء على مطالبة الّطرف، أْن يردّ الوكيل  -1145ق. 

 والمحامي بقرار منه، لكن لسبب هاّم ودائًما مع عدم اإلخالل بالتّظلّم إلى محكمة االستئناف.
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يُحـظر على الوكيـل والمحامي شـراء خصومة ما، أو االتّفاق على أتعاب  -1البند  -1146 ق.

ُمبالَغ فيها، أو الحصول على حّصة من موضوع النّزاع؛ وإذا فعال ذلك فاالتّفاق باطل، وبوسع 

في القاضي أْن يعاقبهما بغرامة ماليّة؛ وفضاًل عن ذلك يمكن أْن يُوقَف المحامي عن وظيفته، بل 

تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة، أْن تعزله أيًضا وتشطب اسمه من  الَّتيحالة العَود، للّسلطة 

 جدول المحامين.

ن يسحبون القضايا من المحاكم المختّصة، الَّذيوبالمثل يمكن معاقبة الوكالء والمحامين  -2البند 

 ريقة أصلح لهم.عن طريق التّحايل على القانون، لتَفصل فيها ]محاكم[ أخرى بط

ن من أجل هدايا أو إغراءات أو أّي سبب آخر يخونون الَّذيالوكالء والمحامون  -1147ق. 

هم، يجب إيقافهم عن ممارسة مدافعتهم، ومعاقبتُهم بغرامة ماليّة أو بعقوبات أخرى ــــــــــــــــوظيفت

 مناسبة.

بتون، يتقاضون مكافأتهم من في كّل محكمة، يُعيَّن قدر المستطاع مدافعون ثا -1148ق. 

ن يفّضلون أْن يختاروهم، ال سيّما الَّذيالمحكمة نفسها، ليقوموا بمهّمة وكيل أو محام، عن األطراف 

 ة.في القضايا الّزواجيّ 

 

 الفصل التّاسع

 الّدعاوى والّدفوع

يًضا، بل الدّفع أ -ما لم يُستدَرك غير ذلك صراحة -كّل حّق تحميه ال الدّعوى فقط -1149ق. 

 وهو متاح دائًما وبطبيعته أبدّي.

أيّة دعوى تزول بالتّقادُم وفقًا ألحكام الّشرع، أو بطريقة أخرى مشروعة، ما عدا  -1150ق. 

 ال تزول قّط. الَّتيالدّعاوى المتعلّقة بحالة األشخاص 

بعد خمس  تزول الدّعاوى الحقوقيّة، ما لم يستدرك الّشرع غير ذلك صراحة، بالتّقادُم -1151ق. 

سنوات كاملة، تُحسب منذ أّول يوم أمكن فيه رفع الدّعوى، مع سريان ]أحكام[ األحوال الّشخصيّة 

 في هذا الّشأن، حيث يُعمل بها.

كّل دعـوى جزائيّة تـزول بـوفاة المتََّهم، وبعفـو الّسلطة المختّصة،  -1البند  -1152ق. 

 وبالتّقادُم.

 ة بتقادُم ثالث سنوات، ما لم يتعلّق األمر بـ:تزول الدّعوى الجزائيّ  -2البند 

 

 جرائم محفوظة للكرسّي الّرسولّي؛ (1) 

وهي تزول بتقادُم خمس  1453و 1450الدّعوى المتعلّقة بالجرائم الوارد ذكرها في القانونَين  (2)

 سنوات؛

قّرر لها الّشرع الخاّص أجاًل  ير المعاقَب عليها في الّشرع العاّم، إذاــــــــم غــــــــــــــــالجرائ (3)

 آخر للتّقادُم.
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يبدأ التّقادُم منذ يوم ارتكاب الجريمة، أو إذا كانت الجريمة مستمّرة أو مألوفة، فمنذ يوم  -3البند 

 اإلقالع عنها.

 دعوى تنفيذ العقوبة تزول بالتّقادُم، إذا لم يُبلَّغ المتََّهم بقرار القاضي التّنفيذيّ  -1البند  -1153ق. 

حاز فيه حكُم اإلدانة  الَّذي، تُحسب منذ اليوم 1152في غضون اآلجال الوارد ذكرها في القانون 

 قـّوةَ األمر المقضّي.

س األمر، مع العمل بما يجب عمله، إذا أُنِزلَت العقوبة بقرار بدون ــــــــيسري نف -2البند 

 محاكمة.

 بزوال الدّعاوى الجزائيّة بالتّقادُم: -1154ق. 

 ربّما نتجت عن الجريمة، للتّعويض من األضرار؛ الَّتيال تزول بهذا الفعل الدّعوى الحقوقيّة  (1)

بوسع الّرئيس الكنسّي، إذا اقتضى ذلك الخير العاّم، أْن يلجأ إلى عالج إدارّي مالئم، بما في  (2)

 ذلك اإليقاف عن ممارسة خدمة األقداس أو العزل عن الوظيفة.

سواء في نفس الموضوع أو في  -مدّعي أْن يدّعي على أحد لعدّة دعاوٍّ معًابوسع ال -1155ق. 

 على أاّل تتعــارض فيما بينها، وإذا لم تتجاوز اختصاص المحكمة الملتَجأ إليها. -مواضيع مختلفة

بوسع المدََّعى عليه، أمام نفس القاضي وفي نفس المحاكمة، أْن يرفع ضدّ  -1البند  -1156ق. 

عوى مقابِلة، إّما بسبب ارتباطها بالدّعوى األصليّة وإّما للتّخلّص من طلب المدِّعي أو المدَِّعي د

 لتقليصه.

 ال تـُقبل مقابَلة الدّعوى المقاِبلة. -2البند 

وإْن كان  حتَّىتُرفع دعوى مقابِلة أمام القاضي المرفوعة أمامه الدّعوى األصليّة،  -1157ق. 

ًضا لقضيّة واحدة ال غير،  أو كان غير مختّص نسبي ا من ناحية أخرى. مفوَّ

َمن يُثبت بأدلّة ولو ترجيحيّة، أْن له حق ا على عين في حوزة آخر، وأّن  -1البند  -1158ق. 

الّضرر به وشيك إْن لم توضع هذه العين تحت الحراسة، فله الحّق في الحصول من القاضي على 

 حجزها.

 ل على منع أحد من ممارسة حّق ما.يمكن، في ظروف مماثلة، الحصو -2البند 

يُقبل فـرض الحـجز على عين، لتأمين دين ما أيًضا، بشرط أْن يتّضح  -1البند  -1159ق. 

 بالكفاية حّق الدّائن.

يمكن أيًضا مدّ الحجز على أشياء المديون الُمودَعة لدى أشخاص آخرين بأيّة صفة  -2البند 

 كانت، وعلى ما هو ُمستَوَجب له أيًضا.

ال يمكن قّط تقرير حجز العين والمنع من ممارسة حّق ما، إذا أمكن التّعويض  -1160ق. 

 يُخشى وقوعه، وقـُِدّم الّضمان المناسب للتّعويض منه. الَّذيبطريقة أخرى من الّضرر 
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َمن ُمنح حجز العين أو المنع من ممارسة حّق ما، إذا لم يُثبت حقّه فبوسع القاضي أْن  -1161ق. 

 عليه مقدًّما ضمانًا لتعويض األضرار.يفرض 

أّما في ما يتعلّق بطبيعة دعوى الحيازة ونفاذها، فيُعَمل بالقانون المدنّي ]الّساري[  -1162ق. 

 في المكان الواقعة فيه العين الُمختَلَف على حيازتها.

نسان، فبوسع لب للحصول على توفير معيشة إـــــــــما أُدِرج طـــــــــكلّ  -1البند  -1163ق. 

 -د فرض الّضمانات المناسبة إذا اقتضى األمر ـــــــــراف، وبعــــــــــبعد استماعه لألط -القاضي 

وًرا، أْن تُقدّم مؤقّتًا اإلعالة الاّلزمة، وذلك بدون اإلضرار ــــــــــــــــأْن يحدّد بقرار واجب التّنفيذ ف

 بالحّق الواجب فصله بالحكم.

 

 

ما قدّم الّطرف أو المحامي عن العدل طلبًا للحصول على هذا القرار، فعلى القاضي،  إذا -2البند 

بعد استماعه إلى الّطرف اآلخر، أْن يفصل األمر على وجه الّسرعة، ال تتجاوز قّط العشرة أيام؛ 

ا إلى ــــــــلّم إمّ ـــــــــال التّظـــــــدوى، أو إذا ُردَّ الّطلب، فيُتاح مجــــــوإذا مضت هذه المدّة بدون ج

مة بطريقة مباشرة، بشرط أاّل تكون هي نفسها ـــــــــضع لها المحكـــــــتخ الَّتيطة ـــــــــالّسل

عليه هو اآلخر البّت في األمر على  الَّذيإلى قاضي االستئناف،  -لمن يفّضل ذلك  -القاضي، وإّما 

 رعة.وجه السّ 

 

 الفصل العاشر

 تطرق تجنّب المحاكما

 

 الماّدة األولى

 الّصلح

 في الّصلح يُعمل بالقانون المدنّي حيث يجري الّصلح. -1164ق. 

كن إجراء الّصلح على وجه صحيح، في القضايا المتعلّقة بالّشؤون ــــــال يم -1البند  -1165ق. 

 التّصّرف.ليس لألطراف فيها حّريّة  الَّتيتمّس الخير العاّم، وباألمور األخرى  الَّتيأو الحقوق 

إذا  -لكن إذا تعلّقت المسألة باألموال الكنسيّة، فيمكن إجراء الّصلح، على أْن يُعَمل -2البند 

 باإلجراءات المقّررة في الّشرع لتمليك األموال الكنسيّة. -اقتضت المادّة ذلك

غير ذلك يتطلّبها الّصلح، ما لم يُستدرك  الَّتيكّل من الّطرفين يدفع نصف النّفقات  -1166ق. 

 صراحة.

ال يتوّل القاضي بنفسه، على األقّل على وجه مألوف، إجراءات عمليّة الّصلح، بل  -1167ق. 

 يكِلّف بها آخر خبيًرا في الّشرع.
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 الماّدة الثّانية

 التّحكيم 

طة هم أْن يتّفقوا كتابة على حسمه بواســـــزاع يمكنـــــــام بينهم نـــــــــَمن ق -1البند  -1168ق. 

 حّكام.

ن يُبرمون أو أبرموا فيما بينهم عقدًا أْن يتّفقوا كتابة في شأن ما قد ينجم الَّذيكذلك، بوسع  -2البند 

 عن العقد ِمن منازعات.

 ال يمكن التّحكيم على وجه صحيح، في المنازعات المحظور فيها عقد الّصلح. -1169ق. 

 ثر، لـكن بـعدد فردّي.يمـكن إقامة َحَكـم واحد أو أك -1البند  -1170ق. 

إْن لم يعيَّن ]الحّكام[ باالسم، فيجب أْن يُحدّد في التّحكيم نفسه ولو عددهم، وتُقّرر في  -2البند 

 نفس الوقت طريقة تعيينهم واستبدالهم.

 التّحكيم باطل: -1171ق. 

 ؛تتجاوز اإلدارة المألوفة الَّتيإذا لم يُعمل باألحكام المقّررة لصّحة العقود  (1)

ن كتابة؛ (2)  إذا لم يُدوَّ

أو  1169إذا لجأ الوكيل إلى التّحكيم بدون توكيل خاّص، أو إذا انتُِهكت أحكام أحد القانونين  (3)

 ؛1170

 .2البند  1168لم يكن النّزاع قد نشأ أو سينشأ عن عقد معيّن، وفقًا للقانون  ( إذا4)

 حَكم:ال يمكن أْن يمارس على وجه صحيح مهّمة ال -1172ق. 

 القُّصر. (1)

 أو اإليقاف أو الحّط. -ولو الّصغير -المعاقبون بعقوبة الحرم (2)

هبان (3) هبان ــــــــيّات الحــــــــيّة أو جمعــــــــــأعضاء المؤّسسات الرُّ ياة المشتركة على ِغرار الرُّ

 بدون ترخيص ِمن الّرئيس.

 لمهّمة كتابة.ال مفعول لتعيين الحَكم إْن لم يقبل ا -1173ق. 

يم، إذا لم يكن الحّكام معيَّنين أو إذا وجب استبدالهم، ــــــــــــتفي التّحك -1البند  -1174ق. 

يار جميع الحّكام أو ـــــــــــــــواختلف األطراف أو غيرهم، ِمّمن ُوِكل إليهم التّعيين، في اخت

ّصة لفصل القضيّة في الدّرجة األولى بعضهم، فبوسع أّي طرف أْن يعهد باألمر إلى المحكمة المخت

مة أْن تتدبّر األمر بقرار ــــــــــــــِمن المحاكمة، ما لم يتّفق األطراف على غير ذلك؛ وعلى المحك

 بعد االستماع إلى سائر األطراف.

يجب العمل بهذه القاعدة نفسها إذا أهمل طرف أو غيره تعيين الحَكم، لكن بشرط أْن  -2البند 

لجأ إلى المحكمة قد عيّن حّكامه، فيما لو وجب عليه ذلك، قبل عشرين يوًما ال  الَّذيّطرف يكون ال

 أقّل.
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، وعليها 1البند  1174أّما ردّ الحّكام، فتنظر فيه المحكمة الوارد ذكرها في القانون  -1175ق. 

إذا قبلت الّردّ فعليها أْن تحسم المسألة بقرار، بعد االستماع إلى الحّكام المردودين وإلى الّطرفين؛ ف

 استبدال الحّكام بآخرين، ما لم يُستدَرك في التّحكيم غير ذلك.

بات الحّكام، وكذلك ما يتعلّق بحفظ ــــــــيم نفسه واجـــــــــــتُقَّرر في التّحك -1البند  -1176ق. 

 الّسّر.

ما لم يكن الّطرفان قد قّررا غير قة اإلجراء، ـــــــــــــــللحّكام الحّريّة في اختيار طري -2البند 

اة اإلنصاف ـــــــــــــــيرة، مع مراعـــــــــــــــــــــذلك؛ ولتكن هذه الّطريقة بسيطة واآلجال قص

 وأخذ قانون المحاكمات بعين االعتبار.

ليس للحّكام أّي سلطان قسرّي؛ وعند الحاجة، عليهم اللّجوء إلى المحكمة المختّصة  -3البند 

 نّظر في القضيّة.بال

 قد تنجم يحسمها الحّكام أنفسهم بقرار. الَّتيالمسائل العارضة  -1البند  -1177ق. 

أّما إذا نشأت مسألة أّوليّة ال يمكن التّحكيم فيها، فعلى الحّكام أْن يوقفوا المحاكمة، ريثما  -2البند 

الحّكام ويحوز قّوة األمر يحصل الّطرفان ِمن القاضي في هذه المسألة على حكم يبلّغانه إلى 

 المقضي؛ أو على ُحكم قابل للتّنفيذ إذا تناولت المسألة حاالت األشخاص.

 

ب اإلدالء بالحكم في غضون ستة أشهر تحسب ِمن يوم أْن ـــــــــــــــفي التّحكيم يج -1178ق. 

يمكن الّطرفين تمديد هذا ام مهّمتهم، ما لم يكن الّطرفان قد قّررا غير ذلك؛ وـــــــــقبل جميع الحكّ 

 األجل.

 في التّحكيم يُحَكم بأغلبيّة األصوات. -1البند  -1179ق. 

ح األمر يدّون الحّكام أنفسهم حكم التّحكيم، على غرار الحكم القضائّي، ــــــــــــــإذا سم -2البند 

 ويوقِّعه كّل ِمن الحّكام؛ لكن لصّحته يلزم ويكفي أْن توقِّعه غالبيّتهم.

 -ما لم يكن حكم التّحكيم باطاًل بسبب ذنب جسيم منهم -قّ ـــــــــــللحّكام الح -1البند  -1180 ق.

 في أْن تـُدفع لهم نفقاتهم؛ ويمكنهم أْن يطالبوا بضمانات مالئمة في هذا الّصدد.

ن يُدَبَّر أمر مكافأتهم هم مّجانًا، وإاّل فيجب أْ ــــــّكام خدمتــــــــــــــــــيُحبّذ أْن يقِدّم الح -2البند 

 في التّحكيم نفسه.

النّص الكامل للحكم بالتّحكيم، يجب إيداعه خالل خمسة عشر يوًما لدى قلم  -1البند  -1181ق. 

محكمة اإليبارشيّة حيث تّم الحكم؛ وعلى النّائب القضائّي أْن يصدر بنفسه أو بغيره قرار التّثبيت 

في غضون خمسة أيّام ِمن إيداع حكم التّحكيم، ما لم يتبيّن على الواجب تبليغه إلى األطراف فوًرا، 

 وجه أكيد أنَّه مشوب بالبطالن.

يعنيه األمر أْن يلجأ  الَّذيإذا رفض النّائب القضائّي أْن يتّخذ هذا القرار، فبوسع الّطرف  -2البند 

رعة؛ أّما إذا أغفل يجب عليها أْن تفصل في المسألة على وجه السّ  الَّتيإلى محكمة االستئناف، 

النّائب القضائّي األمر لمدّة شهر متّصل، فبوسع الّطرف نفسه أْن يدعوه إلى انجاز مهّمته؛ وإذا 
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]تمادى[ مع ذلك في اإلغفال، فبوسع الّطرف بعد خمسة أيّام أْن يرفع تظلًُّما إلى محكمة االستئناف، 

 الّسرعة. يجب عليها هي األخرى أْن تفصل المسألة على وجه الَّتي

إذا اتّضح على وجه أكيد أّن حكم التّحكيم يشوبه البطالن، بسبب إهمال األحكام المقّررة  -3البند 

لصّحة التّحكيم، فعلى النّائب القضائّي أْن يعلن البطالن ويبلّغه للّطرفين في أقرب وقت، ويُستبعد أّي 

 تظلّم ضدّ هذا اإلعالن.

ة األمر المقضي، حال اتّخاذ قـرار التّثبيت، مع سريان القانون يحـوز حكـم التّحكيـم قوّ  -4البند 

1182. 

ال يُقبل استئناف حكم التّحكيم ما لم يكن الّطرفان قد اتّفقا فيما بينهما كتابة  -1البند  -1182ق. 

أنّه خاضع لهذا العالج؛ وفي هذه الحال يجب رفع االستئناف، في غضون عشرة أيّام تحسب منذ 

اتّخذ ]هذا[ القرار؛ وإذا كان غيره القاضي المختّص  الَّذيالتّثبيت، أمام نفس القاضي تبليغ قرار 

 بقبول االستئناف، فيجب متابعة ]االستئناف[ أمامه في غضون شهر.

وز حكم التّحكيم القابل لالستئناف قّوة األمر المقضي، وفقًا ألحكام القانون ـــــــــــــيح -2البند 

1322. 

رار التّثبيت ينظر، وفقًا ألحكام الّشرع المألوفة، ـــــاتّخذ ق الَّذيي ــــــــــــــــقاضال -1183ق. 

از قّوة األمر المقضي، وفي إعادة ــــــــــح ذيــــــــــــالَّ في شكوى البطالن ضدّ حكم التّحكيم 

اعتراض الغير، وكذلك في  م، وفيـــــــــــــــــالمحاكمة إذا اتّضح على وجه أكيد أّن هذا الحكم ظال

 تصحيح أخطاء الحكم المادّيّة.

يُقبل فيها تنفيذ الحكم  الَّتييمكن تنفيذ حكم التّحكيم في نفس الحاالت  -1البند  -1184ق. 

 القضائّي.

صدر فيها الحكم بالتّحكيم أْن يقوم بتنفيذه بنفسه أو  الَّتييجب على أسقف اإليبارشيّة  -2البند 

 كن الّطرفان قد اختارا منفّذًا آخر.بغيره، ما لم ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الخامس والعشرون

 المحاكمة الحقوقيّة
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 الفصل األّول

 المحاكمة الحقوقيّة المألوفة

 الماّدة األولى

 عريضة افتتاح الخصومة

من أراد أْن يدّعي على أحد، عليه أْن يقدّم للقاضي المختّص عريضة افتتاح  -1185ق. 

 ض فيها موضوع النّزاع ويلتمس خدمة القاضي.الخصومة، يعر

بوسع القاضي أْن يقبل طلبًا شفوي ا كلّما أُعيق المدّعي عن تقديم عريضة  -1البند  -1186ق. 

 افتتاح الخصومة، أو إذا كانت القضيّة ميسورة التّحّري وقليلة األهّميّة.

ب الّشرعّي بتدوين محضر، يُقرأ على ن على القاضي أْن يأمر الكاتالَّتيلكن في كلتا الح -2البند 

المدّعي ليعتمده، ويحّل في شأن جميع اآلثار القانونيّة، محّل عريضة افتتاح الخصومة مكتوبة بيد 

 المدّعي.

 عريضة افتتاح الخصومة يجب: -1187ق. 

 ه؛تُقام أمامه القضيّة، وما هو المطلوب، ومن هو المطلوب من الَّذيأْن يُذكر فيها القاضي  (1)

إلثبات ما يُدّعى  -ولو باإلجمال  -أْن تُشير إلى ما يستند اليه حّق المدّعي، والوقائع والبيِّنات  (2)

 به؛

أْن يوقّعها المدّعي أو وكيله، مع بيان اليوم والّشهر والّسنة، وكذلك مكان سكن المدّعي أو  (3)

 مال؛ذكرا أنّهما يقيمان فيه الستالم األع الَّذيوكيله، أو المكان 

 أْن تُشير إلى موطن أو شبه موطن المدََّعى عليه. (4)

 

يجب على القاضي الفرد أو على رئيس المحكمة الجماعيّة، بعد أْن يرى أّن  -1البند  -1188ق. 

األمر من اختصاصه وأّن المدَِّعي ال يفتقر إلى الّشخصيّة الّشرعيّة لالدّعاء في المحاكمة، أْن يقبل أو 

 في أقرب وقت عريضة افتتاح الخصومة. يردّ بقرار منه

 ال يمكن ردّ عريضة افتتاح الخصومة إاّل: -2البند 

 إذا كان القاضي أو المحكمة غير مختّصين؛  (1)

 إذا اتّضح بما ال شّك فيه أّن المدّعي يفتقر إلى الّشخصيّة الّشرعيّة لالدّعاء في المحاكمة؛ (2)

 ؛ 3 - 1ام األرق 1187إذا لم يُعمل بالقانون  (3)

إذا اتّضح على وجه أكيد، من عريضة افتتاح الخصومة نفسها، خلـــّو الّطلب من أّي أساس،  (4)

 وال يمكن أْن يظهر أّي أساس خالل المحاكمة. 

إذا ُردَّت عريضة افتتاح الخصومة لعيوب يمكن إصالحها، بوسع المدّعي أْن يُصلح  -3البند 

 اضي. العريضة ويُعيد تقديمها لنفس الق

ة افتتاح الخصومة، في استطاعة الّطرف دائًما أْن يرفع، في ــــــــــــضدّ ردّ عريض -4البند 

ام، تظلًّما مؤيّدًا بالِعلل إلى محكمة االستئناف، أو إلى ــــــــــــــــــغضون زمن متاح مدّته عشرة أيّ 
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ردّ العريضة؛ ويجب الفصل في مسألة الّردّ  ذيـــــــــــــــــالَّ المحكمة الجماعيّة إْن كان رئيسها هو 

 على وجه الّسرعة.

إذا لم يصدر عن القاضي قرار بقبول أو ردّ العريضة، في غضون شهر، يُحسب  -1189ق. 

يعنيه األمر أْن يطالب القاضي بأْن يقوم بمهّمته؛  الَّذيمنذ تقديم عريضة افتتاح الخصومة، فللّطرف 

مر، فتُعتبر العريضة مقبولة بعد مضّي عشرة أيّام بال جدوى تُحسب وإذا أغفل القاضي مع ذلك األ

 منذ القيام بالمطالبة.

 الماّدة الثّانية

 االستدعاء وتبليغ األعمال القضائيّة أو اإلعالم بها

رار قبول عريضة افتتاح خصومة المدّعي، على القاضي أو ــــــــفي ق -1البند  -1190ق. 

راف للمحاكمة، أي يستدعيهم ــــــــــر األطـــــــــــــــــسائ رئيس المحكمة أْن يستحضر

 ة، ـــــشة الخصومــــــــــــلمناق

 

هم ــــــــــــروا بأنفســــــــــــــــة أم أْن يحضـــــــــــــــــمحدّدًا إْن كان عليهم أْن يجيبوا كتاب

ات المكتوبة، ضرورة ــــــــــــــــــن خالل اإلجابه لتحديد مقاطع النّزاع؛ أّما إذا رأى، مــــــــأمام

 استحضار الخصوم، فبوسعه أْن يأمر بذلك بقرار جديد.

، يجب أْن يُتّخذ قرار 1189إذا اعتـُبرت عريضة افتتاح الخصومة مقبولة، وفقًا للقانون  -2البند 

ة الوارد ذكرها في ذلك االستدعاء إلى المحاكمة في غضون عشرين يوًما، تحسب منذ تقديم المطالب

 القانون.

أّما إذا مثل األطراف فعاًل أمام القاضي للتّداعي في القضيّة، فال حاجة لالستدعاء، لكن  -3البند 

 على الكاتب الّشرعّي أْن يذكر في األعمال أّن األطراف حضروا للمحاكمة.

ا إلى المدَّعى عليه، ويُعلم قرار االستدعاء إلى المحاكمة يجب أْن يُبلّغ فورً  -1البند  -1191ق. 

 ن يجب حضورهم.الَّذيبه في نفس الوقت سائر 

تـُرفق باالستدعاء عريضة افتتاح الخصومة، ما لم يَر القاضي لسبب هاّم عدم إعالم  -2البند 

 الخصم بالعريضة إاّل بعد إدالئه بأقواله في المحاكمة.

ة في ممارسة حقوقه أو من ليس له الحّريّة في إذا ُرفعت الدّعوى ضدّ من ال يملك الحّريّ  -3البند 

إدارة األموال الُمتناَزع عليها، فإّن االستدعاء يجب أْن يُبلّغ إلى من عليه أْن يدّعي عنه في المحاكمة 

 وفقًا ألحكام الّشرع.

يجب تبليغ االسـتدعاءات والقرارات واألحكام واألعمال القضائيّة األخرى  -1البند  -1192ق. 

المها، عن طريق البريد العمومّي ]المضمون[ بعلم الوصول، أو بطريقة أخرى على أضمن أو إع

 وجه، مع العمل بقوانين الّشرع الخاّص.

 يجب أْن تتّضح في األعمال واقعة التّبليغ أو اإلعالم وطريقتهما. -2البند 

دعاء إليه، يُعتبر أنّه يرفض تسلّم االستدعاء أو يُعيق وصول االست الَّذيالمدَّعى عليه  -3البند 

 استُدعي على وجه شرعّي.
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غ االستدعاء على وجه شرعّي، ما لم يحضر  -1193ق.  أعمال المحاكمة باطلة، إذا لم يُـبلَـّ

 الّطرف رغم ذلك للتّداعي في القضيّة.

إذا بُلـِّغ االسـتدعاء على وجه شـرعّي، أو إذا حضر األطراف أمام القاضي للتّداعي  -1194ق. 

 القضيّة: في

 تنعقد الخصومة؛ (1)

تصبح القضيّة خاّصة بالقاضي أو المحكمة اللّذين ُرفعت الدّعوى أمامهما وال نزاع على  (2)

 اختصاصهما؛

ض، بحيث ال تزول بزوال حّق المفّوِض؛ (3) ضة لدى القاضي المفوَّ  تُثبَّت الّسلطة المفوَّ

 ينقطع التّقادُم، ما لم يُستدَرك غير ذلك؛ (4)

يبدأ التّداعي في الخصومة، ولذلك يسري على الفور المبدأ القائل: ال يُستحدْث شيء والخصومة  (5)

 قائمة.

 الماّدة الثّالثة

 المجاوبة عن االدعاء

تجرى المجاوبة عن االدعاء عندما يُحدّد بقرار من القاضي موضوع  -1البند  -1195ق. 

 .النّزاع مستَمد ا من طلبات األطراف ومجاوباتهم

إلى جانب ]ما قُِدّم [ في عريضة افتتاح الخصومة، يمكن إبداء مطالب األطراف  -2البند 

ومجاوباتهم إّما في المجاوبة على االستدعاء أو باألقوال المدلَى بها شفوي ا أمام القاضي؛ أّما في 

جب حسمها في ي الَّتيالقضايا المعقّدة فيَستدعي القاضي األطراف لتحديد مقطع أو مقاطع النّزاع 

 الحكم.

أْن  -ما لم يكونوا قد وافقوا عليه -يجب تبليغ قرار القاضي إلى األطراف؛ وبوسعهم -3البند 

يلجأوا في غضون عشرة أيّام إلى القاضي نفسه ليغيّر قراره؛ وعلى هذا القاضي أْن يفصل األمر 

 بقرار منه على وجه الّسرعة.

يمكن تغييره على وجه صحيح إاّل بقرار جديد ولسبب بعد تحديد موضوع النّزاع، ال  -1196ق. 

 هاّم، وبناًء على مطالبة أحد األطراف، وبعد االستماع إلى سائر األطراف والنّظر في حججهم.

بعد المجاوبة عن االدّعاء، يزول حسن النّيّة لدى َمن يُحرز عينا لغيره، ولذلك إذا  -1197ق. 

اء العوائد أيًضا منذ يوم المجاوبة عن االدّعاء، والتّعويض ِمن ُحكم عليه بإعادة العين، يجب عليه أد

 األضرار.

بعد المجاوبة عن االدّعاء على القاضي أْن يمنح األطراف الوقت المناسب لإلدالء  -1198ق. 

 بالبيِّنات وتكميلها.

 الماّدة الّرابعة

 وقف التّداعي في الخصومة وسقوطه والتّخلّي عنه
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 يقاضي بموجبها: الَّتيأحد األطراف أو غيّر حالته أو زالت عنه الوظيفة  إذا تُوفّي -1199ق. 

قبل ختام تحقيق القضيّة يُوقف التّداعي في الخصومة، إلى أْن يجدّده وارث المتوفّى أو خلَفُه أو  (1)

 َمن يعنيه األمر.

ُوجد، وإاّل فوارث  بعد ختام تحقيق القضيّة، على القاضي أْن يتابعها، بعد استدعاء الوكيل إذا (2)

 المتوفّى أو خلَفه.

يُوقف التّداعي في الخصومة مؤقّتًا، إذا زالت مهّمة الوصّي أو القيّم أو  -1البند  -1200ق. 

 .1139ن يفرضهم القانون الَّذيالوكيل أو المحامي 

عه أيًضا ي إقامة وصّي أو قيّم آخر في أقرب وقت ممكن؛ وبوســـــــــــــــــوعلى القاض -2البند 

، إذا أهــــــــــــــــإقامة وكيل للخصومة أو مح مل الّطرف ذلك في غضون األجل ـــــــــــــامٍّ

 حدّده له القاضي. الَّذيالقصير 

إذا لم يُجِر األطراف أّي عمل قضائّي، بال أّي عائق يعوقهم، لمدّة ستّة أشهر، يسقط  -1201ق. 

 التّداعي في الخصومة.

القّصر، ويجب أيًضا إعالنه  حتَّىوط يسري مفعوله بحكم الّشرع، وعلى الجميع الّسق -1202ق. 

بحكم المنصب، بدون اإلخالل بحّق طلب التّعويض ِمن األوصياء والقيّمين والمديرين والوكالء، 

 ن ال يُثبتون أْن ال ذنب لهم.الَّذي

يمكن أْن يكون لهذه الّسقوط يُزيل أعمال المحاكمة ال أعمال القضيّة؛ ال بل  -1203ق. 

]األخيرة[ قّوة في محاكمة أخرى، بشرط أْن تقوم القضيّة بين األشخاص أنفسهم وعلى نفس 

 الموضوع؛ أّما في ما يتعلّق بغيرهم فليس لها إاّل قّوة الوثائق.

 سقطت، يجب أْن يتحّملها كّل ِمن األطراف بقدر ما أنفق منها. الَّتينفقات المحاكمة  -1204ق. 

يمكن للمدّعي، في أيّة حالة ودرجة ِمن المحاكمة، أْن يتخلّى عن التّداعي  -1البند  -1205ق. 

في الخصومة؛ وكذلك بوسع المدّعي والمدَّعى عليه على حد سواء، أْن يتخلّيا عن أعمال المحاكمة 

 كلّها أو بعضها.

خلّي عن التّداعي في ياء األشخاص االعتباريّة ومديروها، ليمكنهم التّ ــــــــــأوص -2البند 

زم تدّخلهم إلنجاز أعمال ــــــــى َمن يلـــــــــشارة أو رضــــــــــالخصومة، ال بدّ لهم ِمن است

 تتجاوز حدود اإلدارة المألوفة.

ةً، وأْن يوقِّعه الّطرف أو ــــــــــًحا، يجب أْن يتّم كتابــــــــكون التّخلّي صحيـــــلكي ي -3البند 

اط به علًما الّطرف اآلخر ويوافق ــــــــاّص، وأْن يُحــــــــــلى أْن يكون مزّودًا بتفويض خوكيله، ع

 عليه أو ال يطعن فيه، وأْن يقبله القاضي.

يقبله القاضي، يترتّب عليه بالنّسبة لألعمال  الَّذيالتّخلّي عن التّداعي في الخصومة  -1206ق. 

لسقوط التّداعي في الخصومة، وكذلك يُلَزم الُمتَخلِّي بدفع  الَّتيثار يتّم التّخلّي عنها، نفس اآل الَّتي

 تخلّى عنها. الَّتينفقات األعمال 
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 الماّدة الخامسة

 البيِّنات

 عبء البيِّنة على الُمدَّعي. -1البند  -1207ق. 

 ال يحتاج إلى بيِّنة: -2البند 

 ما يفترضه الّشرع نفسه؛ (1)

عيها أحد الخصَمين ويسلّم بها اآلخر، ما لم يفرض الّشرع أو القاضي رغم ذلك يدّ  الَّتيالوقائع ( 2)

 البيِّنة.

يمكن تقديم بيِّنات من أّي نوع، إْن كانت جائزة وتبدو مفيدة للنّظر في  -1البند  -1208ق. 

 القضيّة.

على  إذا طالب طرف بقبول بيّنة ردّها القاضي، فعلى القاضي نفسه الفصل في األمر -2البند 

 وجه الّسرعة.

إذا أبى أحد األطراف أو الّشهود المثول للمجاوبة أمام القاضي، يجوز االستماع إليه  -1209ق. 

عن طريق شخص يختاره القاضي، أو طلب إفادته أمام موثـّق رسمّي أو بأيّة طريقة مشروعة 

 أخرى. 

  لسبب هاّم.ال يباشْر القاضي جمع البيِّنات قبل مناقشة الخصومة، إاّل  -1210ق. 

 أقوال األطراف -1

بوسع القاضي دائًما، أْن يستجوب األطراف الستخالص الحقيقة على وجه أفضل،  -1211ق. 

بل من واجبه ذلك بناًء على مطالبة الّطرف، أو إلثبات واقعة، تدعو المصلحة العاّمة إلى إبعاد الّشّك 

 عنها.

وجه شرعّي، عليه أْن يجيب ويقّر بالحقيقة يُستجوب على  الَّذيالّطرف  -1البند  -1212ق. 

 كاملة، ما لم تكشف إجابته جريمة ارتكبها.

 

أّما إذا رفض اإلجابة، فللقاضي أْن يقدّر ما يمكن استخالصه من ذلك كبيِّنة على  -2البند 

 الوقائع.



258 

 

 -ير ذلكما لم يُوِح سبب هاّم غ -تمّس الخير العاّم، على القاضي  الَّتيفي الحاالت  -1213ق. 

أن يُحيل األطراف الواجب استجوابهم إلى حلف اليمين بأْن يقولوا الحّق أو بأقّل تقدير أّن ما قالوه 

 حّق؛ وفي الحاالت األخرى يرجع ذلك إلى حكمته.

بوسع األطراف والمحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق، أْن يعرضوا على  -1214ق. 

 .القاضي نقاًطا الستجواب الّطرف فيها

في ما يتعلّق باستجواب األطراف، يُعَمل بقوانين استجواب الّشهود، مع التّسويات  -1215ق. 

 الاّلزمة.

يُدلي به أحد الّطرفين عن واقعة ما ضدّ مصلحته، كتابةً أو شفوي ا،  الَّذيالتّصريح  -1216ق. 

أو لدى استجواب القاضي أمام القاضي المختّص، في مادّة تتعلّق بموضوع المحاكمة نفسه، تلقائي ا 

 له، هو إقرار قضائّي.

اإلقرار القضائّي من قِبَل أحد الّطرفين، إذا تعلّق األمر بشأن خاّص وال  -1البند  -1217ق. 

 يمّس الخير العاّم، يُعفي سائر األطراف من عبء اإلثبات.

ر القضائّي وسائر أقوال أّما في القضايا المتعلّقة بالخير العاّم، فيمكن أْن يكون لإلقرا -2البند 

األطراف قّوة اإلثبات، وللقاضي أْن يقدّرها على ضوء سائر ظروف القضيّة، لكن ال يمكن أْن 

ا.  تُعَزى إليها قّوة اإلثبات التّاّم، ما لم تتوفّر عناصر أخرى تدعمها دعًما تام 

ضي تقدير مدى في ما يتعلّق بإقرار غير قضائّي أدِرج في المحاكمة، يعود للقا -1218ق. 

 أهّميّته، بعد النّظر في كّل الّظروف.

إقرار أو قول آخر من قِبَل أّي طرف، يخلو من أّي قّوة إذا اتّضح أنّه أُدِلي به نتيجة  -1219ق. 

 غلط من حيث الواقع، أو انتـُزع منه باإلكراه أو بالخوف الّشديد.

 اإلثبات بالوثائق -2

حاكمة يُقبل اإلثبات بالوثائق الّرسميّة أو الخاّصة على حدّ في أّي نوع من أنواع الم -1220ق. 

 سواء. 

يحـّررها شخص بناًء على مهّمته  الَّتيالوثائق الّرسـميّة الكنسـيّة هـي  -1البند  -1221ق. 

 الّرسميّة في الكنيسة، مع حفظ االجراءات الّرسميّة المقّررة على وجه شرعّي.

 تُعتبَر حائزة هذه الّصفة وفقًا للقانون المدنّي. الَّتيدَنيّة هي الوثائق الّرسميّة الم -2البند 

 جميع الوثائق األخرى خاّصة. -3البند 

تُثبت الوثائق الّرسميّة ما يؤكَّد فيها بطريقة مباشرة وبصفة رئيسيّة، ما لم تُبيّن حجج  -1222ق. 

قّرر غير ذلك بشأن الوثائق  مضادّة وواضحة غير ذلك، مع سريان القانون المدنّي المحلّّي، إذا

 المدنيّة.
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اعترف بها الّطرف أو تحقّقها القاضي، لها ما لإلقرار غير  الَّتيالوثيقة الخاّصة  -1223ق. 

القضائّي من قّوة اإلثبات، ضدّ َمن حّررها أو َمن وقّعها والّضالعين في القضيّة؛ أّما ضدّ غيرهم 

لقاضي على ضوء سائر ظروف القضيّة، لكن ال يمكن أْن فيمكن أْن يكون لها قّوة إثبات يقدّرها ا

ا.  يُعزى إليها قّوة اإلثبات التّاّم ما لم تتوفر عناصر أخرى تدعمها دعًما تام 

إذا تبيّن أّن الوثائق بها كشط أو تصحيح أو تحريف، أو يشوبها أّي عيب آخر،  -1224ق. 

 ى أّي مدى.فللقاضي أْن يقدّر ما لهذه الوثائق ِمن أهّميّة وإل

م عنها نسخة طبق  -1225ق.  ليس للوثائق قّوة إثبات في المحاكمة، إاّل إذا كانت أصليّة أو قُدِّ

 األصل وأُوِدعت في قلم المحكمة، ليُتاح فحصها للقاضي واألطراف.

 بوسع القاضي أْن يأمر بتـقديم وثـيقة مشـتركة بين كال الّطرفين في المحاكمة. -1226ق. 

ال يلتزم أحد بتقديم وثائق، ولو مشتركة ال يمكن تداولها بدون خطر الّضرر  -1بند ال -1227ق. 

 ، أو بدون خطر إفشاء سّر يجب حفظه.2الرقم  2البند  1229الوارد ذكره في القانون 

إذا أمكن نسخ ولو جزء من الوثيقة وتقديمه بدون العقبات المشار إليها، فبوسع القاضي  -2البند 

 ازه.أْن يأمر بإبر

 

 الّشهود والّشهادات -3

 يُقبل اإلثبات بالّشهود في أّي نوع من أنواع القضايا تحت إشراف القاضي. -1228ق. 

 ن يستجوبهم القاضي على وجه شرعّي أْن يقّروا بالحّق.الَّذيعلى الّشهود  -1البند  -1229ق. 

 ، يُعفى من واجب اإلجابة:1231مع سريان القانون  -2البند 

ليروس في ما يتعلّق بما أُطِلعوا عليه عن طريق خدمتهم المقدّسة؛ وأصحاب الّسلطة المدنيّة اإلك (1)

بالنّسبة  حتَّىواألطبّاء والقابالت والمحامون والكتّاب الّشرعيّون وغيرهم، مّمن عليهم حفظ الّسّر، 

 إلى ما يُبدونه من مشورة في أمور واقعة تحت الّسّر؛

بب شهادته، هو أو زوجته أو أقرباؤه بالدّم أو بالمصاهرة، عار أو من يخشى أْن يلحقه بس (2)

 مضايقات خطيرة، أو أّي مكروه جسيم آخر.

 

 أ ( َمن في استطاعته أْن يشهد

ة الجميع أْن يشهدوا، ما لم يردّهم الّشرع صراحة رد ا كاماًل أو ـــــــفي اسـتطاع -1230ق. 

 جزئي ا.

تأدية الّشهادة القاصرون دون الّرابعة عشرة وِضعاف العقل؛ لكن ال يُقبل ل -1البند  -1231ق. 

 يمكن االستماع إليهم بقرار من القاضي، يعلن به مالءمة ذلك.

 غير أهل لتأدية الّشهادة: -2البند 
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َمن هم طرف في القضيّة أو الماثلون في المحاكمة باسمهم، والقاضي ومساعدوه والمحامي  (1)

 اعدوا األطراف في نفس القضيّة؛وغيرهم، مّمن يساعدون أو س

 

ولو طلب منهم التّائب  حتَّىالكهنة في ما يتعلّق بكّل ما علموه عن طريق سّر االعتراف،  (2)

إعالنه؛ بل وال يمكن قبول ما سمعه أّي شخص وبأيّة طريقة ما بمناسبة سّر االعتراف، 

 وال كدليل على الحقيقة. حتَّى

 

 ب ( قبول الّشهود أو رفضهم

قَدّم شاهدًا أْن يتنازل عن استجوابه؛ لكن بوسع الخصم رغم ذلك  الَّذيبوسع الّطرف  -1232ق. 

 أْن يطلب استجواب هذا الّشاهد.

 إذا طـُلب اإلثبات بواسطة الّشهود، وجب ذكر أسمائهم وموطنهم للمحكمة. -1البند  -1233ق. 

يُطلب استجواب  الَّتيضيع يحدّده القاضي نقاط الموا الَّذيتُعرض في غضون األجل  -2البند 

 الّشهود فيها؛ وإاّل فيُعتبر الّطلب ُمهَماًل.

 للقاضي أْن يَِحدّ ِمن عدد الّشهود المفرط. -1234ق. 

تُبلّغ إلى األطراف أسماء الّشهود قبل استجوابهم؛ أّما إذا رأى القاضي بحكمته أّن  -1235ق. 

 قّل قبل إعالن الّشهادات.ذلك ال يمكن أْن يتّم بدون مشقّة جسيمة، فعلى األ

، بوسع الّطرف أْن يطلب رفض شاهد قبل استجوابه، إذا 1231مع سريان القانون  -1236ق. 

 تبيّن سبب صوابّي.

 يتّم استدعاء الّشاهد بقرار ِمن القاضي يبلّغ إلى الّشاهد على وجه شرعّي. -1237ق. 

رع، أْن يحضر أو يُعلم القاضي بسبب استدعاه القاضي وفقًا للشّ  الَّذيعلى الّشاهد  -1238ق. 

 غيابه.

 

 

 جـ ( استجواب الّشهود

 يُستجوب الّشهود في مقـّر المحكمة، ما لم يَر القاضي غير ذلك. -1البند  -1239ق. 

ن يتمتّعون بامتياز مماثل الَّذييختارونه، وكذلك  الَّذياألساقفة يُستمع إليهم في المكان  -2البند 

 وفقًا لشرع بالدهم.
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ن يسـتـحيل أو يصعب حضورهم إلى مقّر الَّذييقّرر القاضي مكان االسـتماع إلى  -3البند 

 .1128و 1071المحكمة، بسبب المسافة أو المرض أو أّي عائق آخر، مع سريان القانونين 

ال يسع األطراف أْن يحضروا استجواب الّشهود، ما لم يَر القاضي أْن يقبل  -1240ق. 

ا إذا تعلّق األمر بمصلحة خاّصة؛ لكن بوسع وكالئهم أو محاميهم أْن يحضروا، ]حضورهم[، ال سيّم

ا، بسبب ظروف الوقائع واألشخاص.  ما لم ير القاضي وجوب اإلجراء ِسر 

 يُستجوب الّشهود على حدة كّل بمفرده. -1البند  -1241ق. 

القاضي أْن يواجه  إذا اختلف الّشهود فيما بينهم أو مع طرف في أمر هاّم، بوسع -2البند 

 المتعارضين بعضهم ببعض، مع تفادي العداوات والعثرة قدر المستطاع.

ُضه، وإّما المحقّق، ويجب أْن يحضره  -1242ق.  استجواب الّشاهد يقوم به إّما القاضي أو مفوَّ

للمحامي عن ان لألطراف أو للمحامي عن العدل أو ــــــــب الّشرعّي؛ لذلك إذا كــــــــــــــــــالكات

رى توّجه إلى الّشاهد، ـــــــــــن االستجواب، أسئلة أخــــــــــــين الحاضريــــــــــــالوثاق أو للمحام

ي أو من يقوم مقامه، ليحيلها هو إليه، ما ـــــــــــد بل على القاضــــــــــــفليطرحوها ال على الّشاه

 لم يَستدرك الّشرع الخاّص غير ذلك.

على القاضي أْن ينبّه الّشاهد إلى واجبه الجسيم في أْن يقول كّل الحّق وال  -1البند  -1243ق. 

 شيء غير الحّق.

؛ وإذا رفض الّشاهد أداءها 1213يُحيل القاضي الّشاهد إلى حلف اليمين، وفقًا للقانون  -2البند 

 فيستمع إليه بدون يمين.

 

ثّم يسأله ماذا يربطه باألطراف، ولدى توجيهه  يحقّق القاضي أّواًل ُهويّة الّشاهد؛ -1244ق. 

للّشاهد األسئلة الخاّصة بالقضيّة يستفسر منه أيًضا عن مصدر معلوماته وفي أّي وقت بالتّحديد اّطلع 

 على ما يُدلي به.

تكون األسئلة موجزة، متناسبة وفهم المستجَوب، ال تنطوي على عدّة نقاط معًا،  -1245ق. 

مخادعة، وال توحي باإلجابة، وبعيدة عن أيّة إهانة، ومتعلّقة بالقضيّة وغير مضِلّلة وغير 

 المطروحة.

 ال تبلَّْغ األسئلة إلى الّشهود مسبقًا. -1البند  -1246ق. 

لكن إذا كانت األمور المطلوب الّشهادة فيها بعيدة عن الذّاكرة، بحيث ال يمكن إثباتها  -2البند 

البال، فبوسع القاضي أْن يُلفت نظر الّشاهد مسبقًا إلى بعض األمور،  بالتّأكيد ما لم تخطر أّواًل على

 إذا رأى أّن ذلك ممكن بال حَرج.

يؤدّي الّشهود شهادتهم شفوي ا وال يقرأوا شيئًا مكتوبًا، ما لم يتعلّق األمر بأرقام  -1247ق. 

 ها معهم.أحضرو الَّتيوحسابات؛ ففي هذه الحالة يمكنهم أْن يستعينوا بالمذكَّرات 
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على الكاتب الّشرعّي أْن يدّون اإلجابة فوًرا، ويجب أْن يورد كلمات  -1البند  -1248ق. 

 الّشهادة نفسها، على األقّل في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة بطريقة مباشرة.

ة تسّجل الّصوت، بشرط أْن تُدّون اإلجاب الَّتييمكن أيًضا قبول استخدام اآلالت التّقنيّة  -2البند 

 فيما بعد ويوقّعها إذا أمكن من أدلى بها.

يذكر الكاتب الّشرعّي في األعمال، أداء اليمين أو اإلعفاء منها أو رفضها، وحضور  -1249ق. 

األطراف وغيرهم، واألسئلة المضافة بحكم المنصب، وعلى وجه العموم كّل األمور الجديرة بالذّكر 

 هود.ربّما حدثت في أثناء استجواب الشّ  الَّتي

في نهاية االستجواب يجب أْن يُتلى على الّشاهد ما دّونه الكاتب الّشرعّي  -1البند  -1250ق. 

من إجاباته، أو أْن يُتاح له االستماع إلى ما ُسّجل منها باآلالت التّقنيّة، مع إعطاء الّشاهد حّق 

 اإلضافة والحذف والتّصحيح والتّغيير.

 والقاضي والكاتب الّشرعّي أْن يوقـِّعوا على المحضر. وأخيًرا يجب على الّشاهد -2البند 

بناًء على طلب طرف أو بحكم المنصب وقبل  -الّشهود، وإْن تّم استجوابهم، يمكن -1251ق. 

أْن يُستدَعوا من جديد لالستجواب، إذا رأى القاضي ذلك ضروري ا أو مفيدًا، لكن  -إعالن الّشهادات

 أو الّرشوة.مع تفادي أّي خطر في التّواطؤ 

فاتهم بسبب اإلدالء  الَّذيتحّملوها والمكسب  الَّتييجب أْن تُدفع للّشهود النّفقات  -1252ق. 

 بشهادتهم، وفقًا لما يقدّره القاضي بإنصاف.

 

 د ( الّشهادات وقّوة إثباتها

 على القاضي عند تقييم الّشهادات، وبعد طلب كتاب شهادة عن ]الّشهود[ إذا اقتضى -1253ق. 

 األمر، أْن يضع في اعتباره:

 ما هي حالة الّشخص ومدى نزاهته؛ (1)

إْن كان يشهد عن معرفة شخصيّة، ال سيّما بالعيان أو بالّسماع، أم بناًء على رأيه أو على الّرأي  (2)

 العاّم أو عّما سمعه من اآلخرين؛

 قلّبًا أو مرتابًا أو متردّدًا؛إْن كان الّشاهد ثابتًا ومنسجًما في أقواله كّل االنسجام، أم مت (3)

 إْن كان هناك شهود يوافقونه في الّشهادة، أو عناصر إثبات أخرى تؤيّده أم ال. (4)

شهادة شاهد واحد ال يمكن أْن تؤدّي إلى إثبات تاّم، ما لم يتعلّق األمر بشاهد ذي  -1254ق. 

أوحت ظروف األمور أو صفة رسميّة، يُدلي بشهادته عن أمور أنجزها بحكم منصبه، أو إذا 

 األشخاص غير ذلك.

 الخبراء -4
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 -وفقًا ألحكام الّشرع أو القاضي -ة بالخبراء، كلّما لزمتـــــــــب االستعانـــــــيج -1255ق. 

د الفّن أو العلم، لتحقيق واقعة ما أو لمعرفة الّطبيعة ــــــــــهم المستنِد إلى قواعــــــــــخبرتهم ورأي

 مر ما.الحقيقيّة أل

إذا  -للقاضي أْن يعيّن الخبراء، بعد االستماع إلى األطراف أو بناًء على اقتراحهم، أو -1256ق. 

 سبق وأعدّها خبراء آخرون. الَّتيأْن يأخذ بالتّقارير  -اقتضى األمر

 الخبراء أيًضا، مثلهم مثل الّشهود ولنفس األسباب، يمكن استبعادهم أو ردّهم. -1257ق. 

على القاضي، بعد أْن يأخذ ما قد يستنتجه األطراف بعين االعتبار، أْن يحدّد  -1بند ال -1258ق. 

 يجب أْن يتناولها عمل الخبير. الَّتيبقرار منه كال  من النّقاط 

قد يحتاج  الَّتييجب أْن تسلّـم إلى الخبير أعمال القضيّة والمستندات األخرى والوسائل  -2البند 

 إليها لتنفيذ مهّمته.

يجب فيها إجراء الخبرة وتقديم  الَّتيالقاضي، بعد االستماع إلى الخبير نفسه، يُحدّد المدّة  -3لبند ا

 التّقرير.

ره مستقال  عن ـــــــــــبراء تقريــــــــع كّل من الخـــــــــيض -1البند  -1259ق. 

قرير واحد يوقِّعه كّل منهم بمفرده؛ وفي ر القاضي بإعداد تـــــــــم يأمـــــــا لــــــن، مـــــــــاآلخري

 هذه الحال، يُسّجل بعناية الخالف في اآلراء إْن ُوجد.

روا بوضوح ما هي المستندات أو الّطرق األخرى ــــــــبراء أْن يذكــــــــــعلى الخ -2البند 

، وما هي الّطريقة خاص أو االشياء أو األماكنــــــــــبها وقفوا على هويّة األش الَّتيالمناسبة، 

تستند إليها دون  الَّتياز المهّمة المطلوبة منهم، وما هي الُحَجج ـــــــاتّبعوها في إنج الَّتيوالخّطة 

 سواها استنتاجاتهم.

تبدو في وقت الحق  الَّتيع القاضي أْن يدعو الخبير ليقدّم اإليضاحات ـــــــبوس -3البند 

 ضروريّة.

بل سائر  -ولو متّفقة -القاضي بدقّة ال استنتاجات الخبراء فحسبيقدّر  -1البند  -1260ق. 

 ظروف القضيّة أيًضا.

أدّت به إلى قبول أو ردّ  الَّتيأْن يذكر الُحَجج  -لدى عرض حيثيّات الحكم -عليه -2البند 

 استنتاجات الخبراء.

 

وإنصاف، مع العمل يحدّدها القاضي بعدالة  الَّتيتُدفع للخبراء النّفقات واألتعاب  -1261ق. 

 بالّشرع الخاّص.

 بوسع األطراف أْن يختاروا، باعتماد القاضي، خبراء خاّصين. -1البند  -1262ق. 

للخبراء الخاّصين أْن يّطلعوا، بموافقة القاضي وعند الحاجة، على أعمال القضيّة، وأْن  -2البند 

 يحضروا إجراء الخبرة، كما لهم دائًما أْن يقدّموا تقريرهم.
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 انتقال ]المحكمة[ والمعاينة القضائيّة -5

إذا رأى القاضي من المناسب للفصل في القضيّة االنتقال إلى مكان ما أو تحقيق  -1263ق. 

شيء ما، يحدّد ذلك بقرار يبيّن فيه باختصار، بعد االستماع إلى األطراف، ما يجب عمله في 

 االنتقال أو المعاينة القضائيّة.

 تند بما تّم من انتقال أو معاينة قضائيّة.يُحّرر مس -1264ق. 

 القرائن -6

ال يقّررها الّشرع نفسه، بُغيةَ الوصول إلى حكم  الَّتيللقاضي أْن يخّمن القرائن  -1265ق. 

 عادل، بشرط أْن يتّم ذلك انطالقًا من واقعة أكيدة ومحدّدة، مرتبطة بموضوع النّزاع.

نفسه، يُعفى ِمن عبء البيّنة، فيقع على الّطرف  َمن في صالحه قرائن من الّشرع -1266ق. 

 المخاصم.

 الماّدة الّسادسة

 القضايا العارضة

مت بعد بدء التّداعي في الخصومة، مسألة، وإْن لم  -1267ق.  تطرأ قضيّة عارضة كلّما قُدِّ

ا قبل تتضّمنها عريضة افتتاح الخصومة صراحة، إاّل إنّها متعلّقة بالقضيّة بحيث يجب حلّها غالبً 

 المسألة الّرئيسيّة.

لة القائمة بينها وبين القضيّة  -1268ق.  تُـقدَّم القضيّة العارضة كتابةً أو شفوي ا، مع بيان الّصِ

 الّرئيسيّة، أمام القاضي المختّص بالفصل في القضيّة الّرئيسيّة.

راف، عليه أْن ــاع إلى األطمــــــــي، بعد تلقّـيه الّطـلب واالسـتـــــــــالقاض -1البند  -1269ق. 

ة المقدََّمة ذات أساس وِصلة بالقضيّة الّرئيسيّة، ـــــــــــــــيفصل على وجه الّسرعة هل تبدو المسأل

ب حلّها ــــــــــــها من األهّميّة ما يوجـــــــــــل -هاـــــــــــــإذا قبل -أم ينبغي ردّها منذ البداية، وهل

 ار.بحكم تمهيدّي أو بقر

وإذا رأى أّن المسألة العارضة ال داعي لحلّها قبل الحكم النّهائّي، فيقّرر أْن تؤخذ بعين  -2البند 

 االعتبار عند الفصل في القضيّة الّرئيسيّة.

إذا وجب حّل المسألة العارضة بحكم، يُعمل بقوانين المحاكمة الحقوقيّة  -1البند  -1270ق. 

 ذلك، نظًرا ألهّميّة األمر.المختصرة، ما لم ير القاضي غير 

ب حلّها بقرار، فبوسع المحكمة أْن تحيل األمر إلى المحقّق أو إلى ــــــــــــــأّما إذا وج -2البند 

 الّرئيس.
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قبل االنتهاء من القضيّة الّرئيسيّة بوسع القاضي أو المحكمة، لسبب صوابّي، أْن  -1271ق. 

و يُعِداّله، سواء بناًء على طلب طرف أو بحكم المنصب، بعد يعداّل عن القرار أو الحكم التّمهيدّي أ

 االستماع إلى األطراف.

 

 عدم مثول األطراف -1

تّم استدعاؤه ولم يُبد عذًرا مناسبًا لغيابه، أو لم  الَّذيإذا لم يمثل المدَّعى عليه  -1البند  -1272ق. 

محاكمة بقرار، ويأمر بالّسير في ، يعلن القاضي غيابه عن ال1البند  1190يُجب وفقًا للقانون 

 الحكم النّهائّي وتنفيذه، مع العمل بما يجب عمله. حتَّىالقضيّة 

قبل إصدار مثل هذا القرار، يجب أْن يتّضح ولو باستدعاء جديد، إذا اقتضى األمر، أّن  -2البند 

 اح.تّم على وجه شرعّي قد وصل إلى المدََّعى عليه في الوقت المت الَّذياالستدعاء 

 

إذا مثل المدََّعى عليه للمحاكمة في وقت الحق، أو أدلى بإجابته قبل الفصل  -1البند  -1273ق. 

؛ وليتحّرز القاضي أاّل تمتدّ 1283في القضيّة، فبوسعه أْن يقدّم مذّكرات وبيّنات مع سريان القانون 

 المحاكمة قصدًا إلى ُمَهـل طويلة وغير ضروريّة.

إْن لم يمثل أو لم يُدِل بإجابته قبل الفصل في القضيّة، فبوسعه أْن  حتَّىه، المدَّعى علي -2البند 

يلجأ إلى الّطعن في الحكم؛ أّما إذا أثبت أنّه أُعيق بعائق مشروع لم يستطع أْن يبيّنه من قبل بدون 

 ذنب منه، فله أْن يلجأ إلى شكوى بطالن.

لمحدّدين للمجاوبة عن االدّعاء ولم يقدّم عذًرا إذا لم يمثل المدِّعي في اليوم والّساعة ا -1274ق. 

 مناسبًا:

 يستدعيه القاضي مّرة أخرى؛ (1)

 إذا لم يمتثل المدِّعي لالستدعاء الجديد، يُفترض أنّه تخلّى عن التّداعي بالخصومة؛ (2)

 .1273أّما إْن أراد فيما بعد أْن يتدّخل في المحاكمة فيُعمل بالقانون  (3)

الّطرف الغائب عن المحاكمة ولم يُـثبت عائقًا صوابي ا، يجب عليه دفع  -1البند  -1275ق. 

 النّفقات القضائيّة النّاتجة عن غيابه، كما عليه، إذا اقتضى األمر، أْن يقدّم التّعويض للّطرف اآلخر.

إذا غاب المدِّعي والمدَّعى عليه عن المحاكمة، فكّل منهما مسؤول عن نفسه في دفع  -2البند 

 مصاريف القضائيّة كاملة.ال

 تدّخل الغير في القضيّة -2

من يعنيه األمر يمكن قبول تدّخـله في القضيّة في أيّة درجة من درجات  -1البند  -1276ق. 

 المحاكمة، سواء كطرف يدافع عن حقّه، أو إلى جانب طرف ما لمساعدته.

م للقاضي عريضة يُثبت فيها ولكن لقبوله، يجب قبل ختام تحقيق القضيّة، أْن يقدّ  -2البند 

 باختصار حقّه في التّدّخل.
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من يتدّخل في القضيّة، يُقبل في المحاكمة في الوضع الّراهن للقضيّة، ويُحدّد له أَجل  -3البند 

 قصير وقاطع لتقديم بيّناته، إْن كانت القضيّة قد وصلت إلى مرحلة اإلثبات.

ّي، على القاضي أْن يدعوه إلى المحاكمة بعد يبدو أْن تدّخله ضرور الَّذيالغير  -1277ق. 

 االستماع إلى األطراف.

 

 المحاوالت والخصومة قائمة -3

المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الّطرف اآلخر أو  -1278ق. 

القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع اإلضرار بالّطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع 

 محاكمة أو بالحقوق القضائيّة، ما لم يقبل الّشرع نفسه هذا االستحداث.ال

المحاولة باطلة بحكم القانون نفسه، لذلك يجب على القاضي أْن يقّرر نقضها؛ مع  -1279ق. 

ذلك تصّحح المحاولة بحكم الّشرع، إذا لم تـُقدّم للقاضي مسألة بشأنها في غضون شهر، يُحسب منذ 

 ولة.يوم العلم بالمحا

مسائل المحاوالت يجب على قاضي القضيّة الّرئيسيّة أْن يفصل فيها على وجه  -1280ق. 

الّسرعة، إذا أجرى المحاولة أحد األطراف؛ أّما إذا أجرى المحاولة القاضي نفسه، فمحكمة 

 االستئناف.

 

 الماّدة الّسابعة

 إعالن األعمال وختام تحقيق القضيّة والمناقشات

 

بعد الحصول على البيّنات يجب على القاضي، تحت طائلة البطالن، أْن  -1 البند -1281ق. 

ال علم لهم بها؛  الَّتييسمح بقرار منه لألطراف ومحاميهم، أْن يّطلعوا في قلم المحكمة على األعمال 

ال بل يمكن إعطاء المحامين نسخة من األعمال بناًء على طلبهم؛ أّما في القضايا المتعلّقة بالخير 

عدم إبداء عمل ما ألّي أحد، لكن مع  -تجنّبًا ألخطار جسيمة للغاية -عاّم، فبوسع القاضي أْن يقّررال

 التّحّرز دائًما أْن يبقى حّق الدّفاع كاماًل.

 

راف أْن يقدّموا للقاضي ]بيّنات[ أخرى؛ وإذا ـــــــع األطـــــــــــتكمياًل للبيّنات، بوس -2البند 

ها يُفسح المجال من جديد للقرار ــــــــول عليـــــــــــــفبعد الحص رأى القاضي لزوم ذلك،

 المنصوص عنه في البند األّول.

 بعد الفراغ من كّل ما يتعلّق بتـقديم البـيّنات، يُصار إلى ختام تحقيق القضيّة. -1البند  -1282ق. 

ء آخر يضيفونه، أو انقضى يحصل هذا الختام كلّما أعلن األطراف أنّه لم يعد لديهم شي -2البند 

حدّده القاضي لتقديم البيّنات، أو إذا أعلن القاضي أنّه يعتبر القضيّة ُحقّقت بما  الَّذياألجل المتاح 

 يكفي.
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 يتّخذ القاضي قراًرا بحصول ختام تحقيق القضيّة، كيفما حصل. -3البند 

ا زال بوسع القاضي أْن يدعو نفس يق القضيّة مـــــــــتام تحقــــــــــبعد خ -1البند  -1283ق. 

نات أخرى لم تكن مطلوبة من قبل، ]في الحاالت ـــــــــــالّشهود أو شهودًا آخرين، أو أْن يهّيء بيّ 

 التّالية[ ال غير:

 في القضايا المقتصرة على مصلحة األطراف الخاّصة، إذا رضي جميع األطراف؛ (1)

طراف بشرط أْن يكون هناك سبب هاّم وأْن يُستبعد أّي في سائر القضايا بعد االستماع إلى األ (2)

 خطر غش أو إغـراء؛

البند  1326في جميع القضايا، كلّما ُرّجح أْن يكون الحكم ظالًما لألسباب المذكورة في القانون  (3)

 ، إْن لم تُـقبل بيّنة جديدة.3-1االرقام  2

ند، ربّما لم يستطع صاحب الّشأن تقديمه لكن بوسع القاضي أْن يأمر أو يقبل تقديم مست -2البند 

 من قبل بدون ذنب منه.

 .1البند  - 1281تُعلن البيّنات الجديدة مع العمل بالقانون  -3البند 

ت ـــــــــيق القضيّة، يحدّد القاضي مهلة مناسبة من الوقـــــــتام تحقــــــــــــبعد خ -1284ق. 

 لتقديم الدّفاع أو المالحظات.

 

يُقدّم الدّفاع والمالحظات كتابة ما لم ير القاضي، برضى األطراف، أنّه  -1البند  -1285ق. 

 تكفي مرافعة شفويّة أمام المحكمة.

عند طبع الدّفاع والمستندات الهاّمة معًا، يلزم ترخيص ُمسبَق من القاضي، مع واجب  -2البند 

 حفظ الّسّر إذا اقتضى األمر.

لدّفاع وعدد النّسخ وما أشبه ذلك من أمور أخرى يُعمل بالئحة في ما يتعلّق بحجم ا -3البند 

 المحكمة الدّاخليّة.

بعد تبادل المدافعات والمالحظات، يجـوز لكال الّطرفين تقديم الّردود في  -1البند  -1286ق. 

 غـضون مدّة قصيرة يحدّدها القاضي.

القاضي لسبب هاّم منحهم إيّاه مّرة األطراف لهم هذا الحق مّرة واحدة ال غير، ما لم ير  -2البند 

 أخرى؛ لكن في هذه الحال ما يُمنح لطرف يُعتبر ُمتاًحا لآلخر أيًضا.

للمحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق الحّق في اإلجابة مّرة أخرى على ردود  -3البند 

 األطراف.

غيرهم أيًضا،  تُرفض رفًضا بات ا معلومات األطراف أو المحامين أو -1البند  -1287ق. 

 المقدّمة للقاضي من غير أْن تُضّم ألعمال القضيّة.

إذا تّمت مناقشة القضيّة كتابةً، بوسع القاضي أْن يقّرر مرافعة شفويّة موجزة أمام  -2البند 

 المحكمة إليضاح بعض المسائل.
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 1البند  1285يحضر الكاتب الّشرعّي المرافعة الّشفويّة الوارد ذكرها في القانون  -1288ق. 

ليستطيع، إذا أمره القاضي أو إذا طلب الّطرف ورِضي القاضي، أْن يدّون  2البند  1287والقانون 

 فوًرا محضًرا بما تّم من مناقشات ونتائج.

إذا أهمل األطراف إعداد دفاعهم خالل الوقت المتاح المحدّد، أو إذا سلّموا أمرهم  -1289ق. 

، إذا بدا له األمر بناًء على األعمال والبيّنات كامل الوضوح، لعلم القاضي وضميره، فبوسع القاضي

أْن ينطق بالحكم فوًرا، لكن بعد طلب مالحظات المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق إذا 

 حضرا المحاكمة.

 الماّدة الثّامنة

 نـُطق القاضي 

 

فيها القاضي بحكم بعد معالجة القضيّة عن طريق القضاء، إْن كانت رئيسيّة يفصل  -1290ق. 

 .1البند  -1269نهائّي؛ وإْن كانت عارضة فبحكم تمهيدّي، مع سريان القانون 

 الَّذيللنّطق بأّي حكم، يجب أْن يكون لدى القاضي يقين أدبّي في شأن األمر  -1 البند -1291ق. 

 يجب الفصل فيه بحكم.

 نات.يجب أْن يستمدّ القاضي هذا اليقين من األعمال والبيّ  -2البند 

يجب على القاضي أْن يقدّر البيّنات حسب ضميره، مع سريان أحكام القانون في ما  -3البند 

 يتعلّق بقيمة بعض البيّنات.

لم يستطع التّوّصل إلى هذا اليقين، عليه أْن ينطق بعدم اتّضاح حّق  الَّذيالقاضي  -4البند 

مر بقضيّة تتمتـّع بحماية الّشرع، ففي هذه المدِّعي ويصرف المدَّعى عليه مبّرًءا، ما لم يتعلّق األ

 الحال يجب أْن ينطق في صالحها.

في المحكمة الجماعيّة، يحدّد رئيس الهيئة اليوم والّساعة اللّذين يجتمع فيهما  -1البند  -1292ق. 

القضاة للتّشاور، وما لم يقتض سبب خاّص غير ذلك، ينعقد االجتماع في مقّر المحكمة نفسه، وال 

 ن أْن يحضره أحد إاّل قضاة الهيئة.يمك

في اليوم المحدّد لالجتماع، يأتي كّل من القضاة باستنتاجاته في خصوص أساس القضيّة  -2البند 

أدّت به إلى  الَّتي -من حيث القانون ومن حيث الواقع -كتابة لكن بدون ذكر اسمه، واألسباب

ضيّة مع تأشيرة برسميّتها، موقّعة من قِبَل جميع استنتاجاته؛ وتَُضّم هذه االستنتاجات إلى أعمال الق

ا، مع سريان البند   .4القضاة، وتُحفظ سر 

بعد أْن يتلو كّل من القضاة استنتاجاته بالتّرتيب حسب التّقدّم، على أْن تكون البداية دائًما  -3البند 

ب تقريره في منطوق لمقّرر القضيّة، تجري مداولة بقيادة رئيس المحكمة، ال سيّما لتحديد ما يج

 الحكم.

 

في أثناء المناقشة، يجوز لكّل منهم أْن يتراجع عن استنتاجه الّسابق؛ لكن بوسع القاضي  -4البند 

بإرسال استنتاجات جميع  -إذا تّم االستئناف -لم يشأ أْن يوافق على قرار اآلخرين أْن يطالب الَّذي

 القضاة، بدون ذكر أسمائهم، إلى المحكمة األعلى.
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أّما إذا لم يشأ القضاة أو لم يستطيعوا أْن يتوّصلوا إلى حكم في المناقشة األولى، يمكن  -5البند 

تأجيل البّت إلى اجتماع آخر، لكن ال ألكثر من أسبوع، ما لم يجب استكمال تحقيق القضيّة، وفقًا 

 .1283ألحكام القانون 

ر الحكم  -1البند  -1293ق.   بنفسه.إذا كان القاضي فردًا يحّرِ

في المحكمة الجماعيّة، يجب تحرير الحكم مع استنباط الدّوافع مّما أدلى به كّل من  -2البند 

القضاة في أثناء المناقشة، ما لم تكن أغلبيّتهم قد حدّدت الدّوافع ذات األفضليّة؛ ثّم يُعرض الحكم 

 على القضاة ليوافقوا عليه كلٌّ بمفرده.

ال تتجاوز الّشهر، يُحسب منذ يوم الفصل في القضيّة، ما لم يحدّد  يُحّرر الحكم في مدّة -3البند 

 القضاة في المحكمة الجماعيّة لسبب هاّم مدّة أطول.

 على الحكم أْن: -1294ق. 

ًما الجواب المناسب لكّل مقطع من مقاطعه؛ (1)  يفصل في النّزاع المطروح أمام المحكمة مقدِّ

 لنّاتجة عن المحاكمة وكيف يجب الوفاء بها؛يحدّد ما هي التزامات األطراف ا (2)

يستند إليها منطوق  الَّتي -من حيث القانون ومن حيث الواقع -يشرح الحيثيّات أي الدّوافع (3)

 الحكم؛

ر النفقات القضائيّة.( 4)  يقّرِ

بعد ذكر اسم هللا، يجب أن يُوضـَّح في الحكم على التّوالي من هو القاضي  -1البند  -1295ق. 

المحكمة، ومن هو المدِّعي، والمدَّعى عليه، والوكيل، مع تعيين األسماء والموطن بدقّة، أو 

 والمحامي عن العدل، والمحامي عن الوثاق، إذا اشتركا في المحاكمة. 

ثّم يجب أْن تـُذكر بعد ذلك باختصار، طبيعة الواقعة ومذّكرات األطراف ومقاطع  -2البند 

 النّزاع.

 

 يستند إليها.  الَّتيك منطوق الحكم، تتقدّمه األسباب يتلو ذل -3البند 

وإذا تعلّق األمر بمحكمة جماعيّة  -ويُـختم بذكر مكانه وزمانه، وبتوقيع القاضي -4البند 

 والكاتب الّشرعّي.  -]فبتوقيع[ جميع القضاة

التّسويات تسري القواعد المقّررة للحكم النّهائّي على الحكم التّمهيدّي أيًضا، مع  -1296ق. 

 الاّلزمة.

يمكن فيها استئناف  الَّتيكم في أقرب وقت، مع توضيح اآلجال ــــــــــــــــيُبلّغ الح -1297ق. 

غ الخصوم بمنطوق الحكم بإذن ـــــــإْن بُلِّ  حتَّىيغ، ـــــــــــــــالحكم، وليس للحكم أّي مفعول قبل التّبل

 القاضي.

بتسليم نسخة منه لألطراف أو وكالئهم، وإّما بإرسالها إليهم  يمكن تبليغ الحكم إّما -1298ق. 

 .1192وفقًا للقانون 
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إذا تسّرب إلى نّص الحكم خطأ في األرقام، أو وقع خطأ مادّّي في نَسخ  -1البند  -1299ق. 

، 1295منطوق الحكم، أو في َعرض الوقائع أو مطالب الخصوم، أو إذا أُهِمل ما يُلِزمه القانون 

صدر عنها الحكم أْن تصّححه أو تكّمله، سواء بناًء على طلب  الَّتي، يجب على نفس المحكمة 4البند 

 أحد األطراف أو بحكم المنصب، لكن دائًما بعد االستماع إلى األطراف وبقرار يُذيّل به الحكم.

 إذا عارض أحد األطراف، يُـفصل في هذه المسألة العارضة بقرار. -2البند 

ال قّوة لها، ما  الَّتيما ينطق به القاضي، ما عدا الحكم، هو من نوع القرارات سائر  -1300ق. 

لم تكن مجّرد إجراءات تنظيميّة، إاّل إذا عبّرت عن الدّوافع ولو باختصار، أو أحالت إلى دوافع 

 مذكورة في عمل آخر.

اكمة أو أنهيا المحاكمة للحكم التّمهيدّي أو للقرار قّوة الحكم النّهائّي، إذا أعاقا المح -1301ق. 

 نفسها أو درجة منها، ولو في ما يتعلّق بأحد أطراف القضيّة.

 

 الماّدة التّاسعة

 الّطعن في الحكم 

 شكوى بطالن الحكم -1

إذا تعلّق األمر بقضيّة من شأن األفراد ال غير، فإّن بطالن األعمال القضائيّة المقّرر  -1302ق. 

رفع شكوى البطالن ومع ذلك لم يندّد به أمام القاضي قبل  الَّذيفي الّشرع، إذا علم به الّطرف 

حه الحكم نفسه، مع سريان القانونَين   .1304و 1303الحكم، يُصّحِ

 يكـون الحكـم مشـوبًا بعـيب بطالن غيِر قابل للتّصحيح: -1البند  -1303ق. 

 إذا صدر عن قاضٍّ غير مختّص على وجه اإلطالق؛ (1)

 فصلت في القضيّة؛ الَّتييس له سلطان القضاء في المحكمة إذا صدر عّمن ل (2)

 إذا صدر عن قاضٍّ تأثّر بإكراه أو بخوف شديد؛ (3)

، أو لم 2البند  - 1104إذا تّمت المحاكمة بدون الّطلب القضائّي المنصوص عليه في القانون  (4)

 تـُقـَم ضدّ أّي مدَّعى عليه؛

 منهم األهليّة للتّقاضي؛إذا صدر بين أطراف، ليس ولو لواحد  (5)

 إذا تقاضى أحد باسم آخر بدون توكيل مشروع؛ (6)

 إذا ُرفِض حّق الدّفاع ألحد الّطرفين؛ (7)

 إذا لم يُفَصل في النّزاع ولو جزئي ا. (8)

في هذه األحوال يمكن رفع شكوى البطالن بشكل دفع في أّي وقت، أّما بشكل دعوى  -2البند 

 ى بالحكم، ففي غضون عشر سنوات تُحسب منذ تبليغ الحكم.أدل الَّذيأمام القاضي 

 يكون الحكم مشوبًا بمجّرد عيب بطالن قابل للتّصحيح: -1البند  -1304ق. 

 ؛1084إذا صدر عن عدد غير مشروع من القضاة، مخالف ألحكام القانون  (1)
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 إذا لم يتضّمن دوافع البّت أْي أسبابَه؛ (2)

 المقّررة في الّشرع؛إذا خال من التّوقيعات  (3)

 إذا لم يَُشر فيه إلى مكان وسنة وشهر ويوم صدوره؛ (4)

 ؛1302إذا استند إلى عمل قضائّي باطل لم يُصّحح بطالنه وفقًا ألحكام القانون  (5) 

 ؛2البند  1273إذا صدر ضدّ طرف غائب على وجه شرعّي وفقًا للقانون  (6)

البطالن في غضون ثالثة شهور تُحَسب منذ تبليغ في هذه األحوال يمكن رفع شكوى  -2البند 

 الحكم.

أدلى بالحكم؛ أّما إذا خشي الّطرف أْن يكون  الَّذيشكوى البطالن يَنظر فيها القاضي  -1305ق. 

 .1108هذا القاضي متحيًّزا ولذلك يعتبره مشبوًها، فله أْن يطالب باستبداله بقاضٍّ آخر وفقًا للقانون 

 وى البطالن مع االستئناف، في غضون األجل المحدّد لالستئناف.يمكن رفع شك -1306ق. 

ن يعتبرون أنفسهم الَّذييستطيع أْن يرفع شكوى البطالن ال األطراف  -1البند  -1307ق. 

متضّررين فقط، بل المحامي عن العدل أو المحامي عن الوثاق أيًضا، كلّما كان لهما الحّق في 

 التّدّخل. 

نفسه بحكم المنصب، أْن يرجع عّما أدلى به من حكم باطل أو أْن يعدّله،  بوسع القاضي -2البند 

، ما لم يقدَّم في 2البند  1304والقانون  2البند  1303في غضون اآلجال المقّررة للعمل في القانون 

 غضون ذلك االستئناف مع شكوى البطالن.

وى البطـــــــالن، وفقــــــــــًا يمكن معالـــــــــــجة قضايــــــــــا شكـــــــــ -1308ق. 

 لقوانــــــــين المحاكـــمة الحقوقيّة المختصرة.

 

 االستئناف -2

يعتبر نفسه متضّرًرا من حكم ما، وكذلك للمحامّي عن العدل  الَّذيمن حّق الّطرف  -1309ق. 

اضٍّ أعلى، مع تقتضي حضورهما، استئناف الحكم أمام ق الَّتيوللمحامّي عن الوثاق، في القضايا 

 .1310عدم اإلخالل بالقانون 

 

 ال محّل الستئناف: -1310ق. 

ومانّي نفسه أو محكمة التّوقيع الّرسولّي؛ (1)  حكم الحبر الرُّ

الحكم المشوب بعيب البطالن، ما لم يُضّم ]االستئناف[ إلى شكوى البطالن وفقًا ألحكام القانون  (2)

 ؛1306

 مر الَمقضي؛حاز قّوة األ الَّذيالحكم  (3)

قرار القاضي أو الحكم التّمهيدّي اللّذين ليس لهما قّوة الحكم النّهائّي، ما لم يُضّم ]هذا  (4)

 االستئناف[ إلى استئناف الحكم النّهائّي؛
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 حكم أو قرار في قضيّة يَستدرك الّشرع الفصل فيها على وجه الّسرعة. (5)

أدلى بالحكم قبل األجل القاطع  الَّذيام القاضي يجب أْن يُرفع االستئناف أم -1البند  -1311ق. 

 ومدّته خمسة عشر يوًما متاًحا، تُحَسب منذ تبليغ الحكم.

 إذا تّم شفوي ا فيدّونه الكاتب الّشرعّي أمام المستأنف نفسه. -2البند 

ض إلى المفّوِض، بل إلى رئيسه المباشر، ما لم يكن  -1312ق.  ال مجال لالستئناف من المفوَّ

 كرسّي الّرسولّي نفسه هو المفّوِض.ال

إذا نشأت مسألة حول حّق االستئناف، تفصل في األمر على وجه الّسرعة محكمة  -1313ق. 

 االستئناف، وفقًا لقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.

ه إليه، في غضون شهر يُحسب منذ  الَّذييجب متابعة االستئناف أمام القاضي  -1314ق.  ُوّجِ

 أدلى بالحكم مدّة أطول للّطرف لمتابعته. الَّذيما لم يحدّد القاضي  رفعه،

لمتابعة االستئناف يلزم ويكفي أْن يلتمس الّطرف خدمة قاضٍّ أعلى لتعديل  -1البند  -1315ق. 

 الحكم المطعون فيه، مع إرفاق نسخة من هذا الحكم وذكر أسباب االستئناف.

أدلى بالحكم، أْن يُرسل إلى المحكمة األعلى نسخة من  ذيالَّ في أثناء ذلك، على القاضي  -2البند 

األعمال، بعد أْن يُثبت الكاتب الّشرعّي أنّها طبق األصل؛ وإذا كانت األعمال مكتوبة بلغة تجهلها 

محكمة االستئناف، تُترجم إلى لغة أخرى تعرفها هذه المحكمة، مع اتّخاذ االحتياطات الاّلزمة 

 مينة.ليتّضح أّن التّرجمة أ

أدلى  الَّذييُعتبر االستئناف مهَماًل، إذا انقضت بال جدوى آجاله سواء أمام القاضي  -1316ق. 

ه إليه. الَّذيبالحكم أو أمام القاضي   وّجِ

بوسع المستأنِف أْن يتخلّى عن االستئناف، مع اآلثار المذكورة في القانون  -1البند  -1317ق. 

1206. 

ف المحامي عن الوثاق أو المحامي عن العدل، فبوسع المحامي عن إذا َرفع االستئنا -2البند 

الوثاق أو المحامي عن العدل التّابعَين لمحكمة االستئناف أْن يتخلّيا عنه، ما لم يستدرك الّشرع العاّم 

 غير ذلك.

 يرفعُه المدّعي يفيد المدَعى عليه أيًضا، وبالعكس. الَّذياالستئناف  -1البند  -1318ق. 

إذا تعدّد المدَّعى عليهم أو المدّعون وقُِدّم طعن في الحكم من قِبَل أو ضدّ واحد منهم  -2البند 

فقط، يُعتبر الّطعن مرفوًعا من قِبَل وضدّ الجميع، كلّما كان األمر المطلوب غير قابل للتّجزئة، أو 

 كان الواجب يُلزم الجميع كال  بمفرده.

حكم، بوسع الخصم اآلخر، ولو كان أجل االستئناف قد إذا استأنف طرف إحدى نقاط ال -3البند 

انقضى، أْن يستأنف على وجه عارض نقاًطا أخرى، في غضون أجل قاطع مدّته خمسة عشر يوًما 

 تُحسب منذ تبليغه االستئناف األصلّي.

 يُفترض االستئناف مرفوًعا ضدّ كّل نقاط الحكم، ما لم يتّضح غير ذلك. -4البند 
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 ناف يوقف تنفيذ الحكم.االستئ -1319ق. 

ال يمكن في درجة االستئناف قبول دافع  - 1369مع عدم اإلخالل بالقانون  -1البند  -1320ق. 

وال على سبيل الّضّم المفيد؛ لذلك المجاوبة عن االدّعاء ال يمكن أْن تتناول إاّل  حتَّىجديد للتّداعّي، 

 تأييد الحكم األّول أو تعديله كلّي ا أو جزئي ا.

 .1283أّما البيّنات الجديدة فال يمكن قبولها إاّل وفقًا للقانون  -2البند 

في درجة االسـتئناف تُتّخذ نفس االجراءات المتّبعة في الدّرجة األولى من المحاكمة،  -1321ق. 

إذا  مع التّسويات الاّلزمة؛ لكن بعد المجاوبة عن االدّعاء يُصار فوًرا إلى مناقشة القضيّة والحكم، إاّل 

 وجب استكمال البيّنات.

 الماّدة العاشرة

 األمر الَمقضّي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير 

 األمر الَمقضيّ  -1

 يحصل أمٌر َمقضي: -1324مع سريان القانون  -1322ق. 

إذا صدر حكمان متطابقان بين األطراف أنفسهم وعلى نفس الّطلب واستنادًا إلى نفس الّسبب ( 1)

 في الّطلب؛

 إذا لم يُرفع استئناف الحكم في غضون الوقت المتاح؛( 2)

 إذا سقط التّداعّي في الخصومة في درجة االستئناف، أو تّم التّخلّي عنه؛( 3)

 إذا صدر حكم نهائّي غير قابل لالستئناف. (4)

األمر الَمقضّي ثابت بحكم الّشرع، بحيث ال يمكن الّطعن فيه إاّل بشكوى  -1البند  -1323ق. 

 طالن أو بإعادة المحاكمة أو باعتراض الغير.الب

األمر الَمقضّي له قّوة القانون بين األطراف، ويُـفسـح المجال للدّعوى في أمر مقضّي  -2البند 

والدّفع باألمر الَمقضّي، وبوسع القاضي أْن يُعلنه بحكم المنصب أيًضا، لمنع رفع نفس القضيّة من 

 جديد.

َمقضي ا القضايا المتعلّقة بحالة األشخاص، بما في ذلك قضايا  ال تصبح قّط أمًرا -1324ق. 

 انفصال الّزوجين.

إذا صدر حكمان متـطابقان في قضيّة متعلّقة بحالة األشخاص، يمكن في أّي  -1البند  -1325ق. 

وقت االلتجاء إلى محكمة االستئناف، بتقديم بيّنات وأدلّة جديدة وهاّمة، في غضون أَجل قاطع مدّته 

ثالثون يوًما تُحَسب منذ تقديم الّطعن؛ أّما محكمة االستئناف فعليها، في غضون شهر من إبداء 

 البيّنات واألدلّة الجديدة، أْن تحدّد بقرار منها هل يجب إعادة رفع القضيّة أم ال.

، اللّجوء إلى المحكمة األعلى، للحصول على إعادة تقديم القضيّة، ال يوقف تنفيذ الحكم -2البند 

البند  1337قاف، وفقًا للقانون ما لم يستدرك الّشرع العاّم غير ذلك، أو تأمر محكمة االستئناف باإلي

3. 
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 إعادة المحاكمة -2

تُتاح إعادة المحاكمة ضدّ حكم حاز قّوة األمر الَمقضّي، بشرط أْن يتّضح  -1البند  -1326ق. 

 على وجه أكيد أنّه ظالم.

 ره على وجه أكيد إاّل:الّظلم ال يتّضح أم -2البند 

إذا استند الحكم إلى بيّنات اكتُشف في وقت الحق أنّها مزيّفة بحيث لوالها لفَقد منطوق الحكم  (1)

 سنَده؛

تندات تُثبت بما ال شّك فيه وقائع جديدة تقتضي ــــــق مســـــــــت الحـــــــــ( إذا اُكتِشفت في وق2)

 بت ا مخالفًا؛

 ناًء على خدعة من طرف ألَحق الّضرر باآلخر؛إذا صدر الحكم ب (3)

 إذا أُهِمل بشكل واضح أحد أحكام قانون ليس اجرائي ا بحتًا؛( 4)

 إذا خالف الحكم بت ا سابقًا حاز قّوة األمر الَمقضّي. (5)

 2البند  1326تُطلب إعادة المحاكمة، للدّوافع الوارد ذكرها في القانون  -1البند  -1327ق. 

أدلى بالحكم، في غضون ثالثة أشهر، تُحَسب منذ يوم العلم بهذه  الَّذي، من القاضي 3- 1االرقام 

 الدّوافع.

 4الّرقمين  2البند  1326تُطلب إعادة المحاكمة بسبب الدّوافع الوارد ذكرها في القانون  -2البند 

ي الحالة الوارد ، من محكمة االستئناف، في غضون ثالثة أشهر تُحَسب منذ تبليغ الحكم؛ أّما ف5و

 ، فإذا تأّخر العلم بالبّت الّسابق، يسري األجل منذ العلم به.5الرقم  2البند  1326ذكرها في القانون 

 ال تنقضي اآلجال المذكورة أعاله ما دام المتضّرر قاصًرا. -3البند 

 .لم يبدأ تنفيذه بعد الَّذيطلب إعادة المحاكمة يوقف تنفيذ الحكم  -1البند  -1328ق. 

إْن كان هناك شبهة بناًء على دالئل محتَملة، أّن الّطلب قد قـُدّم لتعويق التّنفيذ، فبوسع  -2البند 

القاضي أْن يقّرر إحالة الحكم إلى التّنفيذ، لكن مع تحديد كفالة مناسبة لطالب اإلعادة، كي ال يتضّرر 

 إذا أعيدت المحاكمة.

 القاضي أْن ينطق في أساس القضيّة. إذا ُمنحت إعادة المحاكمة يجب على -1329ق. 

 اعتراض الغير - 3

من يخشى الغبن في حقوقه، نتيجة حكم نهائّي صادر بين آخرين وقابل للتّنفيذ،  -1330ق. 

 فبوسعه أْن يطعن في هذا الحكم قبل تنفيذه.

ل اعتراض الغير يمكن أْن يتّم إّما بطلب إعادة النّظر في الحكم من ِقبَ  -1البند  -1331ق. 

 أدلت به، أو باللّجوء إلى محكمة االستئناف. الَّتيالمحكمة 

إذا قـُبل الّطلب وتداعى المعترض في درجة االستئناف، فعليه االلتزام بالقوانين المقّررة  -2البند 

أدلت بالحكم، فيُعمل بالقواعد الموضوعة للفصل قضائيُّا في  الَّتيلالستئناف؛ أّما أمام المحكمة 

 عارضة.القضايا ال
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على المعترض في كّل األحوال أْن يثبت أّن حقّه قد غـُبن فعاًل أو سيُغبن  -1البند  -1332ق. 

 فيه.

يجب أْن يكون الغبن ناجًما عن الحكم نفسه، بحيث يكون هو نفسه سبب الغبن، أو  -2البند 

 سيُلحق بالمعترض ضَرًرا جسيًما إذا أحيل إلى التّنفيذ.

عترض حقّه، يجب على المحكمة أْن تـعدّل الحكم السابق وفقًا لطلب إذا أثبت الم -1333ق. 

 المعترض.

 الماّدة الحادية عشرة

 المدافعة المّجانيّة )المعونة القضائيّة( والنّفقات القضائيّة

الفقراء العاجزون عن تحّمل النّفقات القضائيّة كلّي ا، لهم الحّق في مدافعة مّجانيّة، أّما  -1334ق. 

 زون[ جزئي ا فقط، ففي تخفيض النّفقات.]العاج

 يجب أْن توضع في الئحة المحكمة الدّاخليّة قواعد بشأن: -1335ق. 

 يجب على األطراف دفعها أو المقاّصة بها؛ الَّتيالنّفقات القضائيّة ( 1)

 مكافأة الوكالء والمحامين والمترجمين وتعويضات الّشهود؛( 2)

 )المعونة القضائيّة( أو تخفيض النّفقات؛منح المدافعة المّجانيّة ( 3) 

 التّعويض من األضرار الواجب على من لم يخسر في المحاكمة فحسب بل خاصم بتعنّت. (4)

 إيداع المال أو تقديم الكفالة لدفع النّفقات والتّعويض من األضرار.( 5)

والمكافآت ال مجال الستئناف منفصل في ما يخّص النّطق المتعلّق بالنّفقات  -1336ق. 

والتّعويض من األضرار، على أّن الّطرف بوسعه أْن يتظلّم في غضون خمسة عشر يوًما لدى 

 له أْن يعدّل الّرسوم. الَّذيالقاضي نفسه 

 الماّدة الثّانية عشرة

 تنفيذ الحكم

حاز قّوة األمر الَمقضّي يمكن إحالته إلى التّنفيذ، مع عدم  الَّذيالحكم  -1البند  -1337ق. 

 .1328خالل بالقانون اإل

أدلى بالحكم، وقاضي االستئناف أيًضا إذا ُرفِع االستئناف، أْن يأمر  الَّذيبوسع القاضي  -2البند 

بتنفيذ مؤقّت لحكم لم يحز قّوة األمر الَمقضّي، بحكم المنصب أو بناًء على مطالبة طرف، مع تقديم 

بالتّدابير المتّخذة لضروريّات المعيشة أو بسبب الكفاالت المناسبة إْن دعت الحاجة، إذا تعلّق األمر 

 صوابّي آخر ملّح.

عليه النّظر  الَّذيأّما إذا ُطعن في حكم  لم يحز بعد قّوة األمر الَمقضّي، فبوسع القاضي  -3البند 

 في الّطعن، إذا رّجح أنّه قائم على أساس وأّن الّضَرر النّاجم عن التّنفيذ ال يمكن التّعويض منه، إّما

 أْن يوقف تنفيذ الحكم أو أْن يفرض تقديم كفالة.



276 

 

ال مجال للتّنفيذ قبل الحصول على قرار تنفيذّي من القاضي، يؤمر فيه بوجوب إحالة  -1338ق. 

الحكم ذاته إلى التّنفيذ؛ وهذا القرار يُدرج في نّص الحكم نفسه أو يُعلن على حدة، وفقًا لطبيعة 

 القضايا المختلفة.

اقتضى تنفيذ الحكم أْن يسبقه إجراء محاسبات، تنشأ مسألة عارضة يبّت فيها إذا  -1339ق. 

 أدلى بالحكم الواجب إحالته إلى التّنفيذ. الَّذيالقاضي 

صدر فيها الحكم في الدّرجة  الَّتييجب على األسقف اإليبارشّي لإليبارشيّة  -1البند  -1340ق. 

ه أو بواسطة غيره، ما لم يستدرك الّشرع الخاّص األولى للمحاكمة، أْن يقوم بتنفيذ الحكم بنفس

 بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتّي غير ذلك.

يعنيه  الَّذيأّما إذا رفض ]األسقف[ أو أهمل، فيرجع التّنفيذ، بناًء على طلب الّطرف  -2البند 

 تخضع لها محكمة االستئناف. الَّتياألمر أو بحكم المنصب أيًضا، إلى الّسلطة 

للّرئيس المحدّد في  1البند  1069تنفيذ الحكم في الخالفات المذكورة في القانون  يرجع -3البند 

 دستور الدّير أو الاّلئحة الدّاخليّة.

على المنفّذ، ما لم يُترك لخياره أمر ما في نّص الحكم نفسه، أْن يقوم بتنفيذ  -1البند  -1341ق. 

 الحكم حسب المعنى البديهّي لأللفاظ.

له أْن ينظر في الدّفوع المتعلّقة بطريقة التّنفيذ وقّوته، لكن ال بأساس القضيّة؛ أّما ويجوز  -2البند 

 1304و 1303إذا اكتشف من مصادر أخرى أّن الحكم باطل أو ظالم بشكل واضح، وفقًا للقوانين 

عد إعالم أدلت بالحكم ب الَّتي، فعليه أْن يمتنع عن التّنفيذ ويُحيل األمر إلى المحكمة 2البند  1326و

 األطراف بذلك.

كلّما ُحـكم بشيء لصالح المدِّعي، يجب تسليمه إيّاه فور حصول قّوة األمر  -1البند  -1342ق. 

 الَمقضي.

إذا ُحكم على طرف بتسليم شيء منقول أو بدفع مال أو بإعطاء أو بعمل شيء آخر،  -2البند 

لخياره وحكمته، أْن يقّررا أجاًل للقيام  فيجب على القاضي في نّص الحكم نفسه أو على المنفّذ وفقًا

 بااللتزام، على أاّل يقّل عن خمسة عشر يوًما وال يتجاوز ستّة أشهر.

 

 

 

 

 الفصل الثّاني

 المحاكمة الحقوقيّة المختصرة
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ال يستثنيها الّشـرع، يمكن معالجتها بمحاكمة حقوقيّة  الَّتيكّل القضايا  -1البند  -1343ق. 

 ب طرف ما محاكمة حقوقيّة مألوفة.مختصرة، ما لم يطل

إذا جرت محاكمة حقوقيّة مختصرة، في قضايا يستثنيها الّشرع، كانت األعمال  -2البند 

 القضائيّة باطلة.

 يجب: 1187عريضة افتتاح الخصومة، باإلضافة إلى ما نّص عليه القانون  -1البند  -1344ق. 

 تستند إليها طلبات المدَِّعي؛ الَّتيع أْن تشرح على وجه مختصر وكامل وواضح الوقائ( 1)

ينوي المدّعي إثبات الوقائع بها وال يمكنه تقديمها دفعة واحدة، ليتسنّى  الَّتيأْن تشير إلى البيّنات ( 2)

 للقاضي جمعها على الفور.

يستند إليها الّطلب، ولو  الَّتييجب أْن تُلحق بعريضة افتتاح الخصومة، المستندات  - 2البند 

 ة طبق األصل.بنسخ

إذا باءت بالفشل، ورأى  2البند  1103محاولة المصالحة وفقًا للقانون  -1البند  -1345ق. 

القاضي أّن عريضة افتتاح الخصومة تستند إلى أساس ما، فعليه أْن يأمر في غضون ثالثة أيّام، 

ا إيّاه الحّق في أْن يرسل بقرار يذيّل به العريضة، بتبليغ المدَّعى عليه فوًرا بنسخة من الّطلب، مانحً 

 ردّه كتابةً إلى قلم المحكمة في غضون خمسة عشر يوًما.

 .1194لهذا التّبليغ آثار االستدعاء القضائّي الوارد ذكرها في القانون  -2البند 

إذا اقتضت دفوع المدَّعى عليه ذلك، على القاضي أْن يحدّد للمدِّعي أَجاًل للّردّ، ليعلم  -1346ق. 

 يقدّمها كاّل الّطرفين، موضوع النّزاع. الَّتيمن خالل العناصر بوضوح، 

البند  1345عند انقضاء اآلجال ]المحدّدة[ للّردّ، الوارد ذكرها في القانون  -1البند  -1347ق. 

، على القاضي أْن يحدّد مقاطع النّزاع عن طريق فحص األعمال؛ ثّم يستدعي إلى 1346والقانون  1

ن يجب عليهم الحضور، مرِفقًا مقاطع النّزاع الَّذين ثالثين يوًما، جميع جلسة تُعقد في غضو

 لألطراف.

في االستدعاء يُبلّغ األطراف أنّه بوسعهم تقديم بيان خّطّي مختصر للمحكمة، ولو ثالثة  -2البند 

 أيّام قبل الجلسة، إلثبات ادّعاءاتهم.

 1121و 1119و 1118كرها في القوانين في الجلسة تـُعالج أّواًل المسائل الوارد ذ -1348ق. 

 .1122و

 .1071تُـجمع البيّـنات في الجلسـة مع عدم اإلخالل بالقانون  -1البند  -1349ق. 

 بوسع الّطرف ومحاميه أْن يَحضرا اسـتجواب سائر األطراف والّشهود والخبراء. -2البند 

راف والّشهود والخبراء، على الكاتـب الّشـرعّي أْن يحّرر كتابة إجابات األط -1350ق. 

وطلبات المحامين ودفوعهم، لكن باختصار وفي ما يتعلّق بجوهر موضوع النّزاع ال غير، ويقوم 

 هـؤالء بتوقيعها.
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لم تـُقدّم أو لم تـُطلب في الّطلب أو اإلجابة، ال يمكن أْن يقبلها القاضي  الَّتيالبيّنات  -1351ق. 

الستماع ولو إلى شاهد واحد، ال يمكن أْن يأمر القاضي ببيّنات ؛ لكن بعد ا1110إاّل وفقًا للقانون 

 .1283جديدة، إاّل وفقًا للقانون 

 إذا لم يمكن جمع كّل البيّنات في الجلسة، تُحدّد جلسة أخرى. -1352ق. 

 بعد جمع البيّنات، تجري مناقشة شفويّة في الجلسة نفسها. -1353ق. 

يـة الجلسة أْن يبّت في القضيّة فوًرا، ما لم يتبيّن من على القاضي في نها -1البند  -1354ق. 

المناقشة أنّه يجب تكميل تحقيق القضيّة، أو ما لم يوجد ما يُعيق إصدار الحكم وفقًا للّشرع؛ ويُتلى 

 منطوق الحكم في الحال على األطراف الحاضرين.

ر، أْن تؤّجل البّت لمدّة لكن بوسع المحكمة لسبب صعوبة األمر أو ألّي سبب صوابّي آخ -2البند 

 خمسة أيّام متاحة.

يجب أْن يبلّغ إلى األطراف النّّص الكامل للحكم مع ذكر الدّوافع، في أقرب وقت، على  -3البند 

 أاّل يتجاوز على وجه العموم خمسة عشر يوًما.

محاكمة إذا تبيّن لمحكمة االستئناف أّن المحاكمة الحقوقـيّـة المختصرة، في درجة ال -1355ق. 

األدنى، قد أُجِريت في قضيّة يستثنيها الّشرع، فعليها أْن تعلن بطالن الحكم وتعيد القضيّة إلى 

 أدلت بالحكم. الَّتيالمحكمة 

أّما في سائر األمور المتعلّقة بطريقة اإلجراءات، فيُعمل بقوانين المحاكمة الحقوقيّة  -1356ق. 

رار مبّرر بأسباب، أاّل تتّبع في سبيل الّسرعة قواعد المألوفة؛ لكن بوسع المحكمة، بناًء على ق

 اإلجراءات غير المقّررة للّصحة، مع عدم اإلخالل بالعدالة.
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 الباب الّسادس والعشرون

 بعض المحاكمات الخاّصة

 

 الفصل األّول

 المحاكمات الّزواجيّة 

 

 الماّدة األولى: قضايا إلعالن بطالن الّزواج

 لمحكمة المختّصةا -1

 أيّة قضيّة زواجيّة لمعّمد، تعود للكنيسة بحكم حقّها الخاّص. -1357ق. 

مع سريان ]أحكام[ األحوال  -القضايا المتعلّقة بآثار الّزواج المدنيّة البحتة هي -1358ق. 

انت من اختصاص القاضي المدَنّي إذا ُطرحت كقضيّة أصليّة، أّما إْن ك -الّشخصيّة حيث يُعمل بها

 عارضة أو ُملَحقة، فبوسع القاضي الكنسّي أيًضا أْن ينظر فيها ويفصلها بحكم سلطته الخاّصة.

ا بطالن الّزواج غير المحفوظة للكرسّي الّرسولّي يعود االختصاص ـــــــــفي قضاي -1359ق. 

 إلى:

 احتـُفل فيه بالّزواج؛ الَّذيمحكمة المكان ( 1)

 للمدَّعى عليه موطن أو شبه موطن؛فيه  الَّذيمحكمة المكان  (2)

فيه للمدِّعي موطن، بشرط إقامة كال الّطرفين على أراضي نفس الدّولة  الَّذيمحكمة المكان ( 3)

 ورضى النّائب القضائّي لموطن المدَّعى عليه بعد االستماع إليه؛ 

النّائب القضائّي يجب أْن تـُجمع فيه فعاًل معظم البيّنات، بشرط رضى  الَّذيمحكمة المكان ( 4)

 لموطن المدَّعى عليه، بعد االستماع إليه.

 

 حّق الّطعن في الّزواج -2

 أهٌل للّطعن في الّزواج: -1360ق. 

 الّزوجان؛( 1)

 المحامي عن العدل، إذا كان أمر البطالن قد شاع، ويتعذّر وال ينبغي تصحيح الّزواج.( 2)
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نه والّزوجان على قيد الحياة، ال يمكن أْن تـُرفع ضدّه لم يُشَك م الَّذيالّزواج  -1البند  -1361ق. 

شكوى بعد وفاة أحد الّزوجين أو كليهما، ما لم تكن صّحته مسألة أّوليّة لفّض نزاع آخر، سواء أمام 

 المحكمة الكنسيّة أو أمام المحكمة المدنيّة.

 .1199يّة قائمة، يُعَمل بالقانون إذا مات زوج والقض - 2البند 

 

 بات القضاة والمحكمةواج -3

ي، قبل أْن يقبل القضيّة وكلّما توقّع حال  موفّقًا، أْن يستخدم ــــــــــــــــــــعلى القاض -1362ق. 

يح الّزواج واستئناف شركة ــــــــمل الّزوجين، إذا أمكن، على تصحـــــــــــالوسائل الّرعويّة لح

 الحياة الّزوجيّة.

بـول عريضـة افتتاح الخصومة، يباشر الّرئيس أو المقّرر تبليغ قرار بعد ق -1البند  -1363ق. 

 .1191االستدعاء، وفقًا ألحكام القانون 

ر أْن  -2البند  بعد مضّي أجل مدّته خمسة عشر يوًما، تُحَسب منذ التّبليغ، على الّرئيس أو المقِرّ

بقرار منه يُبلّغ إلى الّطرفين،  يحدّد بحكم المنصب، في غضون عشرة أيّام، مقطع أو مقاطع النّزاع،

 ما لم يطلب أحد الّطرفين جلسة لمناقشة الخصومة.

في مقطع النّزاع ال يُبحث فقط هل بطالن الّزواج في هذه الحالة أمر واضح، بل يجب  -3البند 

 أْن يُحدّد فيه أيًضا ألّي وجه أو وجوه يُطعن في صّحة الّزواج.

منذ تبليغ القرار، يتّخذ الّرئيس أو المقّرر قراًرا جديدًا بتحقيق بعد عشرة أيّام تُحَسب  -4البند 

 القضيّة، إذا لم يعترض الّطرفان بشيء.

 البيّنات -4

من حّق المحامي عـن الوثاق ومـدافعّي الّطـرفين، والمحامّي عن العدل  -1البـند  -1364ق. 

 أيًضا إذا اشترك في المحاكمة:

 .1240ين والّشهود والخبراء، مع عدم اإلخالل بالقانون أْن يحضروا استجواب الّطرف( 1)

 قدّمها الّطرفان. الَّتيقبل إعالنها، ويفحصوا المستندات  حتَّىأْن يّطلعوا على األعمال القضائيّة  (2)

 1الرقم  1ال يسع الّطرفين حضور االستجواب الوارد ذكره في البند  -2البند 

، للقاضي أْن يتّخذ إذا 2البند  1217ارد ذكرها في القانون لتقدير أقوال الّطرفين الو -1365ق. 

أمكن، شهودًا عن مصداقيّة الّطرفين نفسيهما، باإلضافة إلى الداّلئل والعالمات األخرى، ما لم يكن 

 هناك بيّنات كاملة من مصدر آخر.

ى في القضايا المتعلّقة بالعجز، أو بالعيب في الّرضى بسبب مرض عقلّي، عل -1366ق. 

القاضي أْن يستعين بخبير أو أكثر، ما لم يتّضح على وجه أكيد من الّظروف أّن ال جدوى في ذلك؛ 

 .1255أّما في سائر القضايا فيُعمل بالقانون 
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يق القضيّة، شّك كبير االحتمال بعدم اكتمال الّزواج، ــــــــإذا نشأ في أثناء تحق -1367ق. 

ّزواج وتتابع التّحقيق ـــــــالن الـــــــــف قضيّة بطــــــــتوقفبوسع المحكمة، برضى الّطرفين، أْن 

ير المكتمل؛ ثّم ترِسل جميع األعمال إلى ــــــــــــللحصول على حّل الّزواج المقدّس بالّسّر وغ

ّل من قِبَل أحد الّزوجين أو كليهما، مصحوبًا برأي ــــــــــــالكرسّي الّرسولّي، مع طلب هذا الح

 مة واألسقف اإليبارشّي.المحك

 الحكم واالستئناف -5

أّول حكم يُعلن بطالن الّزواج، مع االستئنافات إْن ُوجدت، وسائر األعمال  -1البند  -1368ق. 

القضائيّة، تُرسل بحكم المنصب إلى محكمة االستئناف، في غضون عشرين يوًما تُحَسب منذ تبليغ 

 الحكم.

واج في الدّرجة األولى من المحاكمة، فعلى محكمة االستئناف، إذا صدر حكم بطالن الزّ  -2البند 

بعد التّدقيق في مالحظات المحامي عن الوثاق و]مالحظات[ األطراف أيًضا إْن ُوجدت، أْن تقّرر 

 إّما تثبيت الحكم فوًرا، أو قبول القضيّة للفحص المألوف أمام الدّرجة الثّانية من المحاكمة.

درجة االستئناف بوجه جديد في بطالن الّزواج، فبوسع المحكمة أْن  إذا أُدِلي في -1369ق. 

 تقبله في الدّرجة األولى من المحاكمة وتحكم فيه بهذه الّصفة.

بعد تثبيت أّول حكم أُعِلن فيه بطالن الّزواج، في درجة االستئناف، بقرار  -1البند  -1370ق. 

الن زواجهم أْن يحتفلوا بزواج جديد، فور تبليغ ـــــــع من أُعِلن بطـــــــــــــأو بحكم آخر، بوس

القرار أو الحكم اآلخر إليهم، ما لم يمنع ذلك نهي ذُيّل به الحكم أو القرار أو قّرره الّرئيس الكنسّي 

 المحلّي.

أعلن بطالن الّزواج ال بحكم  الَّذيإْن أُثِبت الحكم  حتَّى، 1325يجب العمل بالقانون  -2البند 

 ار.آخر بل بقر

ب على النّائب القضائّي أْن يُعلم به ـــــــاًل للتّنفيذ، يجــــــــــحالما يصبح الحكم قاب -1371ق. 

ا هذا الّرئيس الكنسّي ـــــــــــــاحتـُفل فيه بالّزواج؛ أمّ  ذيــــــــــــالَّ الّرئيس الكنسّي المحلّّي للمكان 

رت، في سجالّت  الَّتيالن الّزواج والنّواهي ــــــــــــــفعليه أْن يُعنى بتدوين إعالن بط ربّما قـُّرِ

 الّزيجات والمعّمدين في أقرب وقت.

 

 المحاكمة الوثائقيّة -6

عند قبول الّطلب، بوسـع النّـائـب القضائّي أو القاضي المختار من قِبَله، أْن  -1البند  -1372ق. 

ءات الّرسميّة للمحاكمة المألوفة، لكن بعد مع االستغناء عن االجرا -يُعلنا بطالن الّزواج بحكم

إذا اتّضح على وجه أكيد من وثيقة غير قابلة ألّي  -استدعاء الّطرفين وتدّخل المحامي عن الوثاق 

اعتراض أو دفع، ُوجود مانع مبِطل أو عيب في صيغة االحتفال بالّزواج المقّررة في الّشرع، بشرط 

 لتّفسيح فيها، أو خلّو الوكيل من تفويض صحيح.أْن يتبيّن بيقين مماثل عدم إعطاء ا
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أّما إذا تعلّق األمر بمن كان عليه أْن يحفظ صيغة االحتفال بالّزواج المقّررة في الّشرع،  -2البند 

لكنّه حاول الّزواج أمام موّظف مدَنّي أو خادم غير كاثوليكّي، فتكفي إلثبات إطالق الحال، التّحّريّات 

 .784لوارد ذكرها في القانون الّسابقة للّزواج، ا

ي عن الوثاق، إذا رأى بحكمته أّن العيوب أو عدم ــــــــــــعلى المحام -1البند  -1373ق. 

 1372وارد ذكره في القانون ــــــــــــــــكم الــــــــــــف الحــــــــــــالتّفسيح ليست أكيدة، أْن يستأن

يجب أْن تـُرَسل إليه األعمال ويُحاط  الَّذيية، ـــــــــــــــــان، لدى قاضي محكمة الدّرجة الثّ 1البند 

 علًما كتابةً بأّن المحاكمة الجاريّة وثائقيّة.

 يعتبر نفسه متضّرًرا في استطاعته أْن يستأنف. الَّذيالّطرف  -2البند 

تماع إلى يقّرر قاضي محكمة الدّرجة الثّانية، بعد تدّخل المحامي عن الوثاق واالس -1374ق. 

الّطرفين، هل يجب تثبيت الحكم أم باألحرى السَّير في القضيّة وفقًا ألحكام الّشرع المألوفة؛ وفي 

 هذه الحال، يُحيل ]القضيّة[ إلى محكمة الدّرجة األولى.

 

 قواعد عاّمة -7

 ال يمكن معالجة قضايا إعالن بطالن الّزواج، بمحاكمة حقوقيّة مختصرة. -1375ق. 

ما لم تُحّل دون ذلك طبيعة  -في سائر األمور المتعلّقة بطريقة اإلجراءات، يجبو -1376ق. 

تطبيـق قـوانين المحاكمات على وجـه عاّم و]قـوانيـن[ المحاكمة الحقوقيّة المألوفة، مع العمل  -األمر

 بالقواعد الخاّصة بالقضايا المتعلّقة بالخير العاّم.

ين إلى ما قد يُلزمهما من واجبات أدبيّة أو مدنيّة أيًضا، في الحكم، يجب تنبيه الّطرف -1377ق. 

 الواحد تجاه اآلخر، وتجاه البنين، لتوفير ما يلزم من المعيشة والـتّربيّة.

 

 

 الماّدة الثّانية

 قضايا انفصال الّزوجين

في الّزواج، االنفصال الّشخصّي يمكن البّت فيه بقرار من األسقف  -1البند  -1378ق. 

 ّي أو بحكم من القاضي، ما لم يدبَّر على وجه شرعّي غير ذلك ألماكن خاّصة.اإليبارش

ح أّن الحكم  الَّتيأّما في األماكن  -2البند  ال يحظى فيها القرار الكنسّي بمفعول مدَنّي، أو إذا ُرّجِ

جان، بعد يمكث فيها الّزو الَّتيالمدنّي لن يخالف الّشرع اإللهّي، فلألسقف اإليبارشّي لإليبارشيّة 

 النّظر في الّظروف الخاّصة، أْن يسمح باللّجوء إلى المحكمة المدنيّة.

بترخيص  -إذا تناولت القضيّة آثار الّزواج المدنيّة البحتة أيًضا، فعلى القاضي أْن يسعى -3البند 

 إلى إحالة القضيّة منذ البداية إلى المحكمة المدنيّة. -من األسقف اإليبارشيّ 



283 

 

تـُجرى محاكمة حقوقيّة مختصرة، ما لم يطلب أحد الّطرفين محاكمة  -1د البن -1379ق. 

 حقوقيّة مألوفة.

إذا ما جرت محاكمة حقوقيّة مألوفة، وُرفِع استئناف، فعلى محكمة الدّرجة الثّانية، بعد  -2البند 

ها بالّطريقة االستماع إلى الّطرفين، أْن تقّرر إّما تثبيت الحكم فوًرا، أو قبول القضيّة للنّظر في

 المألوفة في الدّرجة الثّانية من المحاكمة.

 .3و2الّرقمين  1359في ما يتعلّق باختصاص المحكمة، يُعمل بالقانون  -1380ق. 

على القاضي، قبل أْن يقبل القضيّة، وكلّما توقّع حال  موفّقًا، أْن يتّخذ بالوسائل  -1381ق. 

 ى استئناف شركة الحياة الّزوجيّة.الّرعويّة لمصالحة الّزوجين، وحملهما عل

 .1097في قضايا انفصال الّزوجين، يجب تدّخل المحامي عن العدل وفقًا للقانون  -1382ق. 

 

 

 المادة الثّالثة

 المحاكمة في حالة ترجيح وفاة أحد الّزوجين

ة، ال يُعتبر كلّما تعذّر إثبات وفاة أحد الّزوجين بوثيقة رسميّة كنسيّة أو مدنيّ  -1البند  -1383ق. 

 الّزوج اآلخر ُمطلقًا من وثاق الّزوجيّة إاّل بعد أْن يُعلن األسقف اإليبارشّي ترجيح الوفاة.

ال يمكن أْن يقوم األسقف اإليبارشّي بهذا اإلعالن، إاّل بعد الحصول على اليقين األدبّي  -2البند 

ى أقوال الّشهود والّرأي العاّم من وفاة الّزوج، عن طريق إجراء التّحّريّات المناسبة بناًء عل

 والداّلئل؛ ومجّرد غياب الّزوج، وإْن طال، ال يكفي.

في الحاالت المشكوك فيها والمعقّدة، على األسقف اإليبارشّي الممارس سلطانه في  -3البند 

أْن حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة أْن يستشير البطريرك؛ أّما سائر األساقفة اإليبارشيّين فعليهم 

 يستشيروا الكرسّي الّرسولّي.

في المحاكمة حول ترجيح وفاة الّزوج، يلزم تدّخل المحامي عن العدل، ال المحامي عن  -4البند 

 الوثاق.

 

 الماّدة الّرابعة

 طريقة الحصول على حّل الّزواج غير المكتمل أو حّل الّزواج لصالح اإليمان

مل أو حّل الّزواج لصالح اإليمان، يجب العمل للحصول على حّل الّزواج غير المكت -1384ق. 

 بدقّة بالقواعد الخاّصة الّصادرة عن الكرسّي الّرسولّي.

 

 الفصل الثّاني
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 قضايا إعالن بطالن الّرسامة المقّدسة

يحّق الّطعن في صّحة الّرسامة المقدّسة إّما لإلكليريكّي نفسه، أو للّرئيس الكنسّي  -1385ق. 

 ّي أو المرسوم في إيبارشيّته.الخاضع له اإلكليريك

 

عـريضة الّطعـن في صّحة الّرسامـة المـقدّسة، يجب إرسالها إلى ديوان  -1البند  -1386ق. 

يقّرر هل يجب أْن ينظر في القضيّة هو نفسه أم محكمة يختارها  الَّذيالدّائرة الّرومانيّة المختّص، 

 هـو.

 -ما لم تُحّل طبيعة األمر دون ذلك -حكمة، فيُعملإذا أحال الدّيوان القضيّة إلى الم -2البند 

بقوانين المحاكمات على وجه عاّم و]بقوانين[ المحاكمة الحقوقيّة المألوفة، لكن ال بقوانين المحاكمة 

 الحقوقيّة المختصرة.

لة نع اإلكليريكّي بحكم الّشرع من مزاوــــــــال العريضة، يُمــــــــــــــد إرســـــــبع -3البند 

 الدّرجات المقدّسة.

أُثبِت به بطالن الّرسامة المقدّسة، يفقد اإلكليريكّي كّل الحقوق  الَّذيبعد الحكم الثّاني  -1387ق.

 الخاّصة بالحالة اإلكليريكيّة ويُحّرر من جميع واجبات هذه الحالة.

 

 الفصل الثّالث

 اإلجراءات لعزل الّرعاة أو نقلهم

ر غير ذلك الّشرع 1400 -1389لهم، يُعَمل بالقوانين لعزل الّرعاة أو نق -1388ق.  ، ما لم يقّرِ

 الخاّص المعتَمد من قِبَل الكرسّي الّرسولّي.

 

 الماّدة األولى

 اإلجراء في عزل الّرعاة

بدون ذنب جسيم من قِبَله، ضاّرة أو بأقّل  حتَّىإذا أمست خدمة أحد الّرعاة لسبب ما،  -1389ق. 

 سع األسقف اإليبارشّي أْن يعزل الّراعي عن الّرعيّة.تقدير غير فعّالة، فبو

 من أجلها يمكن عزل الّراعي عن رعيّته، على وجه شرعّي، هي: الَّتيأهّم األسباب  -1390ق. 

 

 يُلِحق َضرًرا جسيًما أو اضطرابًا في الّشركة الكنسيّة؛ الَّذيالّسلوك ( 1) 

لمستديم، مّما يجعل الّراعي عاجًزا عن القيام عدم الجدارة أو المرض العقلّي أو الجسدّي ا( 2)

 بمهامه على وجه مفيد؛
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فُقدان السُّمعة الحسنة لدى أبناء الّرعيّة الّشرفاء الوقورين، أو النّفور من الّراعي، مع التّوقّع أاّل ( 3)

 يزوال عن قريب؛

 اإلهمال الجسيم أو انتهاك واجبات الّراعي، المستمّران بعد إنذاره؛( 4)

أدّى إلى ضرر جسيم بالكنيسة، كلّما تعذّر إيجاد عالج آخر  الَّذيسوء تدبير الّشؤون المادّيّة  (5)

 لهذا المكروه.

إذا اتّضـح بعد إجـراء التّحقـيق أّن هنـاك سبـبًا للعزل، يناقش األسقف  -1البند  -1391ق. 

خبهم مجلس الكهنة لهذا الّشأن اإليبارشّي األمر مع راعيَين مختاَرين من مجموعة الّرعاة، مّمن انت

على وجه ثابت، بناًء على اقتراح األسقف اإليبارشّي؛ أّما إذا رأى إثر ذلك أنّه ال بدّ من الّشروع في 

أْن  -بعد أْن يذكر له، لصّحة ]العزل[، الّسبب واألدلّة  -العزل، فيوعز إلى الّراعي بطريقة أبويّة 

 يتخلّى في غضون خمسة عشر يوًما.

الّراعي العضو في مؤّسسة رهبانيّة، أو جمعيّة حياة مشتركة على ِغرار الّرهبان، يمكن  -2د البن

عزله وفقًا لرغبة األسقف اإليبارشّي بعد إعالم الّرئيس الكبير، أو ]رغبة[ الّرئيس الكبير بعد إعالم 

 األسقف اإليبارشّي، بدون حاجة أحدهما إلى رضى اآلخر.

يًضا أْن يتخلّى بشرط، على أْن يكون في إمكان األسقف اإليبارشّي بوسع الّراعي أ -1392ق. 

 قبول هذا ]الّشرط[ على وجه شرعّي، وأْن يقبله بالفعل.

إذا لم يُجب الّراعي في غضون األيّام المحدّدة، فعلى األسقف اإليبارشّي أْن  -1البند  -1393ق. 

 يجدّد الدّعوة مع تمديد المدّة المتاحة لإلجابة.

ّي أّن الّراعي تسلّم الدّعوة الثّانية لكنّه لم يُِجب، ـــــــــقف اإليبارشــــــــإذا اتّضح لألس -2د البن

ض الّراعي التّخلّي بدون سبب، فليتّخذ ـــــــــــــق، أو إذا رفــــــــــــــمع عدم إعاقته بأّي عائ

 األسقف اإليبارشّي قرار العزل.

عي في ما يُدلى به من أسباب ودواعٍّ، متذّرًعا بحجج يعتبرها أّما إذا طعن الّرا -1394ق. 

 األسقف غير مجدية، فعلى هذا األخير، لكي يتصّرف على وجه صحيح:

أْن يدعوه إلى جمع طعونه في تقرير يجب تقديمه كتابة، بعد االّطالع على األعمال، بل إلى  (1)

 تقديم بيّنات مضادّة إْن ُوِجدت؛ 

حاجة إلى اكتمال التّحقيق، يفحص األمر مع ذَينك الّراعيين الوارد ذكرهما في ثّم إذا دعت ال( 2)

 ، ما لم يجب اختيار غيرهما للتّعذّر؛1البند  1391القانون 

 وأخيًرا يحدّد هل يجب عزل الّراعي أم ال، ويتّخذ قراًرا في األمر فوًرا.( 3)

عزول، بمنحه وظيفة أخرى إْن كان على األسقف اإليبارشّي أْن يُعنى بالّراعي الم -1395ق. 

 جديًرا بها، أو بمعاش، على قدر ما تدعو إليه الحاجة وتسمح به الّظروف.

على الّراعي المعزول أْن يمتنع عن مزاولة وظيفته كراعٍّ، ويَترك في  -1البند  -1396ق. 

األسقف اإليبارشّي أقرب وقت دار الّرعيّة شاغرة، ويسلّم كّل ما هو خاّص بالّرعيّة، إلى من َعـهد 

 إليه بالّرعيّة.
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له من دار الّرعيّة إلى مكان آخر بال ــــــــــض ال يمكن نقــــــــــأما إْن تعلّق األمر بمري -2البند 

دون سواه، بدار الّرعيّة، ما دامت تلك  حتَّىّي باالنتفاع، ــــــــــــمشقّة، فيسمح له األسقف اإليبارش

 الّضرورة قائمة.

ما دام التّظلّم ضدّ قرار العزل قائًما، ال يمكن أْن يعيّن األسقف اإليبارشّي راعيًا جديدًا،  -3 البند

 بل يتولّى أمر الّرعيّة مؤقّتًا بواسطة مدبّر.

 

 الماّدة الثّانية

 اإلجراء في نقل الّرعاة 

 الَّتيرعيّته إذا دعا خالص النّفوس أو احتياج الكنيسة أو منفعتها إلى نقل راعٍّ من  -1397ق. 

يديرها بنجاح، إلى رعيّة أو وظيفة أخرى، فعلى األسقف اإليبارشّي أْن يعرض عليه النّقل كتابةً، 

 ويحّضه على أْن يرضى بذلك حب ا باهلل وبالنّفوس.

إْن لـم يكن في نيّـة الّراعي االمتثال لـمـشورة األسقـف اإليبارشّي ونصحه، فعليه أْن  -1398ق. 

 ب كتابةً.يشرح األسبا

وإذا رأى األسقف اإليبارشّي عدم التّراجع عن قصده، رغم األسباب  -1البند  -1399ق. 

، في 1البند  1391المقدّمة، فلينظر مع راعيَين مختاَرين من المجموعة الوارد ذكرها في القانون 

تّم، فيجدّد تحريضه تعّزز أو تُعيق النّقل؛ وإذا اعتبر إثر ذلك أّن النّقل يجب أْن ي الَّتياألسباب 

 األبوّي للّراعي.

وبعد الفراغ من ذلك، إذا أصّر الّراعي على الّرفض واألسقف اإليبارشّي على االعتقاد  -2البند 

بوجوب النّقل، فعلى هذا األخير أْن يتّخذ قرار النّقل، محدّدًا أّن الّرعيّة عند انقضاء يوم معيّن 

 ستكون شاغرة.

 اليوم بدون جدوى، يُعلن األسقف اإليبارشّي شغور الّرعيّة. بعد انقضاء ذلك -3البند 

 وبالحقوق المكتسبة والعدالة. 1396في حالة النّقل، يعَمل بالقانون  -1400ق. 
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 الباب الّسابع والعشرون

 العقوبات الجزائيّة في الكنيسة

 

 الفصل األّول

 الجرائم والعقوبات على وجه عامّ 

ن استلموا منه الَّذيكان هللا يتّخذ جميع الوسائل لردّ الخروف الّضاّل، كذلك على لّما  -1401ق. 

ن اجرموا، ويؤنّبوهم ويستحلفوهم الَّذيسلطان الحّل والّربط، أْن يأتوا بالدّواء المناسب لداء 

حيث ويحّضوهم بكّل أناة وتعليم، بل ويفرضوا عليهم العقوبة، لعالج الجراح النّاجمة عن الجريمة، ب

ال يُدفع المجرمون إلى هاوية اليأس وال يؤدّي بهم انفالت الّزمام إلى انحالل األخالق وازدراء 

 القانون.

العقـوبة القانونيّة يجـب أْن تُـنَزل عـن طـريق المحاكمة الجزائيّة المقّررة  -1البند  -1402ق.  

حاالت المنصوص عليها في ، مع سريان سلطان القاضي القسرّي في ال1482 -1468في القوانين 

 القانون، وتُرذَل كّل عادة مخالفة.

أّن هناك أسبابًا هاّمة تحول دون إقامة  3أّما إذا رأت الّسلطة الوارد ذكرها في البند  -2البند 

المحاكمة الجزائيّة، وكانت بيّنات الجريمة أكيدة، فيمكن معاقبة الجريمة بقرار غير قضائّي وفقًا 

، ما لم يتعلّق األمر بالحرمان من الوظيفة أو اللّقب أو الّشارات، أو بالوقف 1487و 1486للقانونين 

 ألكثر من سنة أو باإلنزال إلى درجة أدنى أو بالحّط أو بالحرم الكبير.

هذا القرار يمكن أْن يتّخذه، باإلضافة إلى الكرسّي الّرسولّي، البطريرك ورئيس  -3البند 

يبارشّي والّرئيس الكبير لمؤّسسة حياة مكّرسة له سلطة اإلدارة المألوفة، األساقفة الكبير واألسقف اإل

 في حدود اختصاصهم، مع استبعاد جميع من سواهم.

تنطوي على عقوبة يوجبها  الَّتير بالجرائم ـــــــلّق األمـــــــــإذا تع حتَّى -1البند  -1403ق. 

دل، أْن ــــالكنسّي، بعد االستماع إلى المحامي عن العع الّرئيس ــــــــــــرع، فبوســــــــــــالشّ 

 ني استغناءً ــــــــــيستغ

 

ا عن االج راءات الجزائيّة بل عن إنزال العقوبات، على أْن يرى الّرئيس الكنسّي نفسه ـــــــــــــتام 

قدَّم بعد إلى المحاكمة واعترف م يُ ــــــــجرم لــــــــعت معًا: أي إّن المـــــــــــأّن األمور التّالية اجتم

يّة، بدافع توبة صادقة، واتُخذت التّدابير ــــــــــــــبجريمته للّرئيس الكنسّي في المحكمة الخارج

 المالئمة إلزالة العثَرة والّضَرر.

لكن ليس بوسع الّرئيس الكنسّي أْن يفعل ذلك، إذا تعلّق األمر بجريمة تنطوي على  -2البند 

 ح عنها محفوظ لسلطة أعلى، إلى أْن يحصل على ترخيص من هذه الّسلطة.عقوبة الّصف
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 في العقوبات يجب أْن يؤخذ بالتّفسير األرحم. -1البند  -1404ق. 

إْن تساوت  حتَّىال يجوز أْن تمتدّ عقوبة من شخص إلى آخر أو من حالة إلى أُخرى،  -2البند  

 األسباب، بل كانت أعظم.

بقدر ما يقتضي ذلك حق ا الّسهر على النّظام  -له سلطة تشريعيّة، بوسعهمن  -1البند  -1405ق. 

أْن يسّن قوانين جزائيّة أيًضا، كما ويحمي بقوانينه عن طريق عقوبة  -الكنسّي على نحوٍّ أفضل

مالئمة، قانونًا إلهي ا أو كنسي ا صادًرا عن سلطة أعلى، مع التّقيّد بحدود اختصاصه بالنّسبة إلى 

 ة أو األشخاص.المنطق

اف إلى العقوبات المقّررة في ـــــــــاّص أْن تُضــــــــــكن في الّشرع الخــــــــــيم -2البند 

تّم إاّل لسبب بالغ ـــــــــذا ال يـــــــــــات أخرى؛ لكن هــــــــــــالّشرع العاّم لجريمة معيّنة عقوب

ة، فيمكن في ــــــــــــدّدة أو اختياريّ ــــــــــــعقوبة غير مح األهّميّة؛ أّما إذا قُّررت في الّشرع العامّ 

ر بداًل منها عقوبة محدّدة أو إجباريّة.  الّشرع الخاّص أْن تُقرَّ

على البطاركة واألساقفة اإليبارشيّين أْن يُعنوا بأْن تكون القوانين الجزائيّة في الّشرع  -3البند 

 منطقة الواحدة.الخاّص، متماثلة قدر اإلمكان في ال

بقدر ما بوسع أحد أْن يفرض أوامر، بقدر ذلك وبعد النّظر في األمر ملي ا  -1البند  -1406ق. 

يُحصيها  الَّتيوببالغ االعتدال، بوسعه أْن يهدّد بواسطة أمر منه بعقوبات محدّدة، ما عدا العقوبات 

الدّائم أْن يهدّد بهذه العقوبات أيًضا ؛ أّما البطريرك فبوسعه برضى الّسينودس 2البند  1402القانون 

 بواسطة أمر منه.

 

اإلنذار مع التّهديد بالعقوبة، يشدّد به الّرئيس الكنسّي على قانون غير جزائّي، في  -2البند 

 حاالت فرديّة، يُساوي أمًرا جزائي ا.

طبيعة الجريمة  بوسعه إنزال العقوبة، أنّ  الَّذيإذا رأى الّرئيـس الكنسـّي  -1البند  -1407ق. 

تتحّمل ذلك، ال يمكن إنزال العقوبة ما لم ينذر أّواًل المجرم ولو مّرة واحدة، بأْن يرتدع عن الجريمة، 

 مع إعطائه ُمهلة مناسبة للتّوبة.

يُعتبر مرتِدًعا عن الجريمة من ندم عليها ندامة صادقة، وباإلضافة إلى ذلك أزال، أو  -2البند 

 أْن يزيل كما ينبغي العثرة والّضرر.على األقّل وعد جاد ا 

 ، فيكفي ليمكن إنزال العقوبة.2البند  1406أّما اإلنذار الجزائّي الوارد ذكره في القانون  -3البند 

العقوبة ال تُلزم المتَّهم إاّل بعد إنزالها بحكم أو بقرار، مع عدم اإلخالل بحّق الحبر  -1408ق. 

 تقرير غير ذلك. الّرومانّي أو المجمع المسكونّي في

إذا استَخدَم القانون صيغة األمر، فبوسع  حتَّىعند تطبيق قانون جزائّي،  -1البند  -1409ق. 

 القاضي، حسب ضميره وحكمته:

ة إلى وقت أنسب، إذا توقّع حدوث ضَرر أعظم بسبب ـــــــــئ إنزال العقوبـــــــــأْن يُرج( 1)

 تعجيل العقاب؛
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العقوبة أو أن يُنزل عقوبة أخّف، إذا ارتدع المتّهم واتُّخذت التّدابير المالئمة أْن يمتنع عن إنزال ( 2)

 إلزالة العثرة والّضَرر، أو إذا كان المتّهم قد عاقبته الّسلطة المدنيّة أو يرّجح أنّها ستعاقبه بما يكفي؛

دّد العقوبات أْن يقلّص العقوبات ضمن حدود عادلة، إذا ارتكب المتّهم جرائم عدّة وكان تع( 3)

 باهًظا؛

يذ العقوبة، لصالح من كان مشهودًا له بحسن الّسيرة الّصالحة ـــــــــب تنفــــــــــــأْن يوقف واج( 4)

ة العثَرة ـــــــــــــى، ما لم تكن إزالـــــــــــمة للمّرة األولـــــــــــــذلك الحين، وارتكب الجري حتَّى

ا؛ وتـــــــــأم عد المتّهم إلى الجريمة مّرة ـــــــــــــة نهائي ا إذا لم يـــــــــــزول العقوبة الموقوفًرا ُمِلح 

 الَّتيلة ـــــــــــــــون المهــــــــــأخرى، في غض

 

حدّدها القاضي، وإاّل فليُعاقب بشدّة باعتباره متحّماًل الجرَمين، ما لم تكن الدّعوى الجزائيّة بسبب 

 في غضون ذلك قد انقضت.الجريمة األولى 

إذا كانت العقوبة غير محدّدة ولم يَستدرك القانون غير ذلك، ليس بوسع القاضي أْن  -2البند 

 .2البند  1402ينزل العقوبات المذكورة في القانون 

عنـد إنـزال العقوبات على إكليريكّي، يجب عـدم المـساس باحتياجات المعيشة  -1410ق. 

ق األمر بـالحّط، ففي هذه الحالة على الّرئيس الكنسّي أْن يُعنى، على أفضل وجه الاّلئقة، ما لم يتعلّ 

أصبح في عَوز حقيقّي بسبب العقوبة، مع عدم اإلخالل  الَّذيممكن، بتدبير شأن المعاقَب بالحّط، 

وصالح بالحقوق النّاتجة عن الّضمانات والتّأمينات االجتماعيّة والتّأمين الّصّحّي أيًضا، في صالحه 

 أسرته إْن كان متزّوًجا.

 ال يمكن إنزال أيّة عقوبة بعد انقضاء الدّعوى الجزائيّة. -1411ق. 

 من كان ملَزًما بقانون أو أمـر، يخضع أيًضا للعقوبة الملحقة بهما. -1البند  -1412ق. 

 إذا تغيّر القانون بعد ارتكاب الجريمة، يطبّق القانون األصلح للمتّهم. -2البند 

 أّما إذا أَلغَى القانون الاّلحق قانونًا أو على األقّل عقوبة، فإنّها تزول فوًرا، كيفما أُنِزلَت. -3ند الب

عند زوال حّق َمن أنزل العقوبة، ما لم يستدرك  حتَّىتـُلِزم العقوبة المتّهم في كّل مكان،  -4البند 

 الّشرع العاّم صراحة غير ذلك.

 ة عقوبة َمن لم يُتّم الّرابعة عشرة من عمره.ال يخضع أليّ  -1البند  -1413ق. 

أّما َمن اقترف جريمة بين الّرابعة عشرة والثّامنة عشرة من عمره، فيمكن أْن تُنَزل به  -2البند 

ال تنطوي على حرمانه من بعض أمواله، ما لم ير األسقف اإليبارشّي أو  الَّتيتلك العقوبات فقط 

 مكن تدبير طريقة أفضل إلصالحه.القاضي، في حاالت خاّصة، أنّه ي

ال يخضع للعقوبة إاّل َمن انتهك قانونًا أو أمًرا جزائي ا إّما باختياره، أو عن  -1البند  -1414ق. 

 إهمال جسيم آثم فيما يجب عليه من حرص، أو عن جهل جسيم وآثم للقانون أو األمر.
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يُرّجح أّن هذا ]االنتهاك[ تّم  بحصول االنتهاك الخارجّي لقانون أو أمر جزائّي، -2البند 

اختياري ا، إلى أْن يثبت العكس؛ أّما في سائر القوانين أو األوامر، فال يُرّجح ذلك إاّل إذا انتُهك القانون 

 أو األمر مّرة أخرى بعد إنذار بالعقوبة.

بشرط أْن إْن كان هناك، وفقًا للممارسة العاّمة والتّعليم القانونّي، ظروف مخِفّفة،  -1415ق. 

تكون الجريمة ما زالت قائمة، فعلى القاضي أْن يخفِّف العقوبة المقّررة في القانون أو األمر؛ بل إذا 

رأى بحكمته أنّه يمكن تدبير طريقة أفضل إلصالح المتّهم وإزالة العثَرة والّضرر، فبوسعه أيًضا أْن 

 يستغني عن إنزال العقوبة.

اب الجريمة، أو إذا كان هناك، وفقًا للممارسة العاّمة والتّعليم في حالة العَود إلى ارتك -1416ق. 

القانونّي، ظروف مشدّدة، فبوسع القاضي أْن يعاقب المتّهم بأشدّ مّما يقّرره القانون أو األمر، بما في 

 .2البند  1402ذلك العقوبات المذكورة في القانون 

رتكابها، وال ذكر لهم صراحة في القانون َمن شاركوا في الجريمة بعد االتّفاق على ا -1417ق. 

أو في األمر، يمكن أْن تُنَزل بهم عقوبات الفاعل الّرئيسّي نفسها، أو عقوبات أخرى بنفس الّشدّة أو 

 بأقّل منها، على ما يرى القاضي بحكمته.

ريمة َمن عِمل أو أهَمل شيئًا ما القتراف جريمة، لكنّه مع ذلك لم يكّمل الج -1البند  -1418ق. 

لسبب خارج عن إرادته، ال يُلَزم بالعقوبة المقّررة على الجريمة المكتملة، ما لم يستدرك القانون أو 

 األمر غير ذلك.

ال  -أّما إذا كان العمل أو اإلهمال يؤدّيان بطبيعتهما إلى تنفيذ الجريمة، فيعاقب الفاعل -2البند 

ناسبة، لكن أخّف من العقوبة المقّررة للجريمة بعقوبة م -سيّما إذا حصلت عثَرة أو ضَرر جسيم آخر

 المكتملة.

يُعفى من كّل عقوبة َمن ارتدع من تلقاء نفسه عن جريمة َشَرع في تنفيذها، إذا لم ينتج  -3البند 

 عن محاولته أّي ضَرر أو عثَرة.

سعه َمن بوسعه التّفسيح في قانون جزائّي أو اإلعفاء من أمر جزائّي، بو -1البند  -1419ق. 

 أيًضا أْن يحّل من العقوبة المفروضة بحكم هذا القانون أو األمر.

قلَّد آلخرين بقانون أو بأمر يُ ان الحّل من العقوبات يمكن أْن باإلضافة إلى ذلك، سلط -2البند 

 جزائّي.

 يستطيع أْن يحّل من العقوبة المنزلة بحكم الّشرع العاّم: -1البند  -1420ق. 

 أقام المحاكمة الجزائيّة أو أنزل العقوبة بقرار؛ الَّذي الّرئيس الكنسيّ  (1)

يقيم فيه المتّهم بالفعل، لكن بعد استشارة الّرئيس الكنسّي  الَّذيالّرئيس الكنسّي المحلّّي للمكان ( 2)

 .1الوارد ذكره في الرقم 

األمر تسري أيًضا هذه القواعد على العقوبات الموقّعة بحكم الّشرع الخاّص أو ب -2البند 

 الجزائّي، ما لم يستدرك الّشرع الخاّص بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتّي غير ذلك.
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ينزلها الكرسّي الّرسولّي، فللكرسّي الّرسولّي وحده أْن يحّل منها، ما لم  الَّتيأّما العقوبة  -3البند  

ض الحّل من العقوبة إلى البطريرك أو غيره.  يفوَّ

لمنتزع بإكراه أو بخوف جسيم أو بخدعة، باطل بحكم الّشرع الحّل من العقوبة ا -1421ق. 

 نفسه.

 بـدون عـلم المتَّهم أو بشرط. حتَّىالحـّل من العقـوبة يـمكن منحه  -1البند  -1422ق. 

 الحّل من العقوبة يجب أْن يُمنح كتابة، ما لم يحبّذ سبب هاّم غير ذلك. -2البند 

لحّل من العقوبة أو الحّل نفسه، إاّل بقدر ما يكون ذلك إّما يجب التّحّرز من إفشاء طلب ا -3البند 

 مفيدًا لحماية سمعة المتّهم أو ضروري ا إلزالة العثَرة.

مع عدم اإلخالل بحّق الحبر الّرومانّي في أْن يحفظ لنفسه أو لغيره الحّل من  -1البند  -1423ق. 

و ]كنيسة[ رئاسة األساقفة الكبيرة، أْن يحفظ أيّة عقوبة، بوسع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أ

الحّل من العقوبات للبطريرك أو لرئيس األساقفة  -بواسطة قانون يسنّه بسبب ظروف جسيمة  -

يرأسها؛  الَّتين لهم موطن أو شبه موطن في حدود منطقة الكنيسة الَّذيالكبير، بالنّسبة إلى مرؤوسيه 

ح، لنفسه أو لغيره، الحّل من العقوبات المقّررة في الّشرع وليس ألحد آخر أْن يحفظ على وجه صحي

 العاّم، إاّل برضى الكرسّي الّرسولّي.

 كّل ِحفظ يجب تفسيره بالمعنى الحصرّي. -2البند 

الحّل من العقوبة ال يمكن منحه ما لم يتُب المتّهم توبة صادقة عن الجريمة  -1البند  -1424ق. 

 المالئمة إلزالة العثرة والّضَرر.المرتكبة، وتُتّخذ التّدابير 

أّما إذا كانت هذه الّشروط، في رأي َمن هو مختّص بالحّل من العقوبة، قد استُوفِيت، فال  -2البند 

 يُرفض الحّل، مع أخذ طبيعة العقوبة بعين االعتبار قدر المستطاع.

ات المذكورة في ]الحّل[ إذا كان أحد مقيّدًا بعقـوبات عدّة، فالحـّل يسـري على العقوب -1425ق. 

أغفلها المتّهم في الّطلب بسوء  الَّتيصراحة ال غير؛ أّما الحّل العاّم فيُزيل كّل العقوبات، ما عدا تلك 

 نيّة.

وفقًا للتّقاليد العريقة للكنائس  -إْن لم تـُحدّد في القانون عقوبة أخرى، يمكن -1البند  -1426ق. 

فيها إنجاز عمل دينّي أو تقَوّي أو خيرّي هاّم، كصلوات معيّنة أو  أْن تنزل عقوبات يُفرض -الّشرقيّة

 زيارة مقدّسة أو صوم خاّص أو صدقات أو خلوة روحيّة.

 َمن ليس لديه االستعداد لقبول هذه العقوبات، تنَزل به عقوبات أخرى. -2البند 

تّم إّما أمام كاتب شرعّي مع عدم اإلخالل بالّشرع الخاّص، التّوبيخ العلَنّي ي -1البند  -1427ق. 

 أو شاهدَين وإّما برسالة، لكن بحيث يتّضح بمستند ما استالم الّرسالة ومضمونها.

 يجب االحتياط أاّل يؤدّي هذا التّوبيخ العلَنّي إلى عارٍّ على المتّهم أكثر مّما ينبغي. -2البند 
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بالعائدين ]إلى الجريمة[، إذا اقتضت خطـورة الحـالة، وال سيّـما إذا تعلّق األمر  -1428ق. 

أْن يضع المتّهم تحت  -باإلضافة إلى العقوبات المنزلة بحكم وفقًا للّشرع -فبوسع الّرئيس الكنسيّ 

 الّرقابة، بطريقة محدّدة بقرار إدارّي.

حظر المكـوث في موضع معيّـن أو في منطـقة ما، ال يمكن أْن يتناول إاّل  -1البند  -1429ق. 

ّرهبان أو أعضاء جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الّرهبان، أّما األمر بالمكوث اإلكليروس أو ال

في مكان أو منطقة معيّنة، فلإلكليروس المنتمي إلى اإليبارشيّة ال غير، مع عدم اإلخالل بحّق 

 مؤّسسات الحياة المكّرسة.

 

 

نة، يلزم رضى الّرئيس الكنسّي ر بالمكوث في مكان أو منطقة معيّ ـــــــــــــــــلفرض أم -2البند 

 -ر إّما بدير مؤّسسة حياة مكّرسة من حّق حبرّي أو بطريركيّ ـــــــلّق األمــــــــــالمحلّّي، ما لم يتع

وإّما بدار مهيّأة لتوبة أو  -ى الّرئيس المختصّ ــــــــــــــــزم رضــــــــة يلــــــــوفي هذه الحال

 إيبارشيّات.إصالح إكليروس تابع لعدّة 

عقوبات الحرمان ال تتناول إاّل الّسلطان والوظائف والخدمات والمهّمات  -1البند  -1430ق. 

وضعت  الَّتيوالحقوق واالمتيازات والّصالحيّات واإلنعامات واأللقاب والّشارات الخاضعة للّسلطة 

لعقوبة بقرار؛ ويسري األمر نفسه أقام المحاكمة الجزائيّة أو أنزل ا الَّذيالعقوبة، أو للّرئيس الكنسّي 

 على عقوبة النّقل الجزائّي إلى وظيفة أخرى.

ة المقدّسة، لكن يمكن المنع فقط من ممارسة ــــــــــــال مجال للحرمان من سلطان الدّرج -2البند 

 كّل أو بعض أعماله، وفقًا للّشرع العاّم؛ كذلك ال مجال للحرمان من الدّرجات األكاديميّة. 

ير يُـحرمـون من قبـول ــــــــرم الّصغـــــــــــبون بالحــــــــــــــالمعاق -1البند  -1431ق. 

دّاس اإللهّي، ال بل عن دخول ـــــــــــــالقربان األقدس؛ كما يمكن استبعادهم عن االشتراك بالق

 الكنيسة أيًضا، لدى االحتفال فيها بالعبادة اإللهيّة العلنيّة.

به تُنَزل هذه العقوبة، يجب تحديد مدى العقوبة وإذا  الَّذينفس الحكم أو القرار  في -2البند 

 اقتضى األمر مدّتها أيًضا.

]عقوبة[ الوقف يمكن أْن تتناول إّما جميع أو بعض أعمال سلطان الدّرجة  -1البند  -1432ق. 

مة أو مهّمة؛ أّما مداها أو الحكم، وإّما جميع أو بعض األعمال أو الحقوق المرتبطة بوظيفة أو خد

 به أُنِزلت هذه العقوبة، ما لم يكن قد حدّده الّشرع. الَّذيفيحدّده الحكم نفسه أو القرار 

وضعت العقوبة، أو  الَّتيتخضع للّسلطة  الَّتيال يمكن أْن يوقَف أحد إاّل عن األعمال  -2البند 

 الوقف بقرار.أقام المحاكمة الجزائيّة أو فرض  الَّذيللّرئيس الكنسّي 

قد يكون في حوزة المتّهم بحكم  الَّذيالوقف ال يمّس قط صّحة األعمال، وال حّق الّسكن  -3البند 

يمنع الحصول على العوائد أو المكافآت أو المعاشات  الَّذيالوظيفة أو الخدمة أو المهّمة؛ لكن الوقف 

 ولو بنيّة حسنة. أو غير ذلك، فيستوجب إعادة أّي شيء أُِخذ بطريقة غير مشروعة
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اإلكليريكّي المنّزل إلى درجة أدنى، يُـمنَـع من ممارسة أعمال سلطان  -1البند  -1433ق. 

 ال تتّفق مع هذه الدّرجة. الَّتيالدّرجة والحكم 

ُحّط عن الحالة اإلكليريكيّة، فيُحرم من كّل الوظائف أو الخدمات أو  الَّذيأّما اإلكليريكّي  -2البند 

ض؛ ويُصبح غير أهل لها؛ ويمنع من المهاّم األ خرى، ومن المعاشات الكنسيّة ومن أّي سلطان مفوَّ

ممارسة سلطان الدّرجة؛ وال يمكن أْن يُرقـّى إلى الدّرجات المقدّسة األعلى، ويُساَوى بالعلمانيّين في 

 .725و 396ما يتعلّق باآلثار القانونيّة، مع سريان القانونين 

، يَمنع 1البند  1431حــرم الكبـير، باإلضافـة إلى كـّل ما ذُكـر في القانون ال -1البند  -1434ق. 

قبول األسرار األخرى، وخدمة األسرار وشبه األسرار، وشغل الوظائف والخدمات وأّي مهّمة، 

 والقيام بأعمال الحكم، وإذا قام بها فهي باطلة بحكم الّشرع.

الشتراك في القدّاس اإللهّي، وفي احتفاالت العبادة يُقصى المعاقب بالحرم الكبير عن ا -2البند 

 اإللهيّة األخرى العلنيّة أي ا كانت.

يُمنع المعاقَب بالحرم الكبير من التّمتّع باالمتيازات الممنوحة له سابقًا؛ وال يمكنه أْن  -3البند 

يستحوذ  يحصل بوجه صحيح على رتبة شرف أو وظيفة أو خدمة أو مهّمة أخرى في الكنيسة، وال

 على معاش وال عوائد متعلّقة بها؛ وليس له الحّق في أْن يَنتخب أو يُنتَخب.

إذا َمـنـعـت العقـوبة قـبـول األسرار أو أشباه األسرار، فإّن المنع يُوقَف متى  -1البند  -1435 ق.

 أمسى المتّهم في خطر الموت.

ار أو القيام بأعمال سلطان الحكم، إذا َمنعت العقوبة خدمة األسرار أو أشباه األسر -2البند 

 يُوقـَف المنع كلّما كان ذلك ضروري ا للعناية بمؤمنين في خطر الموت.

 

 

 

 

 الفصل الثّاني

 العقوبات على كّل جريمة بمفردها 

يجب اإليمان بها كإلهيّة وكاثوليكيّة، أو شّكك  الَّتيَمن أنكر إحدى الحقائق  -1البند  -1436ق. 

إليمان المسيحّي برّمته، وأُنِذر على وجه شرعّي ولم يرتدع، يُعاقب بالحرم الكبير فيها، أو جحد ا

كهرطوقّي أو جاحد، واإلكليريكّي يمكن أْن تُنزل به فضاًل عن ذلك عقوبات أخرى بما في ذلك 

 ]عقوبة[ الحّط.

ّي أو هيئة باإلضافة إلى هذه الحاالت، َمن أيّد تعليًما أدانه كخاطئ الحبر الّرومان -2البند 

األساقفة لدى ممارستهم سلطان التّعليم الّرسمّي، وأُنِذر على وجه شرعّي ولم يرتدع، تُنزل به عقوبة 

 مناسبة.
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َمن ازدرى الخضوع لسلطة الكنيسة العليا، أو الّشركة مع المؤمنين الخاضعين لها،  -1437ق. 

 كبير كُمنَشّق.وأُنِذر على وجه شرعّي ولم يؤدِّ الّطاعة، يُعاقب بالحرم ال

َمن يهمل عمدًا ِذكر الّرئيس الكنسّي، في القدّاس اإللهّي وفي الّصلوات الّطقسيّة،  -1438ق. 

وفقًا لما يقّرره الّشرع، إذا أُنِذر على وجه شرعّي ولم يرتدع، تُنزل به عقوبة مناسبة، بما في ذلك 

 الحرم الكبير.

ن يجعلون أبناءهم يُعّمدون أو يُربّون في دين الَّذي، الوالدون أو َمن يقوم مقام الوالدين -1439ق. 

 غير كاثوليكّي، تُنزل بهم عقوبة مناسبة.

َمن ينتهك أحكام الّشـرع في ما يتعلّـق باالشتراك في األقداس، يمكن أْن تُنزل به  -1440ق. 

 عقوبة مناسبة.

سّيء، يُوقف أو يُمنع من َمن يستخدم األشياء المقدّسة استخداًما دنيوي ا أو لغرض  -1441ق. 

 تناول القربان األقدس.

َمن يرِم القربان األقدس أو يأخذه أو يحتفظ به تدنيًسا للقدسيّات، يُعاقب بالحرم  -1442ق. 

 الكبير، وإْن كان من اإلكليروس، بعقوبات أخرى أيًضا، بما في ذلك الحّط.

ار األخرى، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما َمن يفتعل االحتفال بالقدّاس اإللهّي أو باألسر -1443ق. 

 في ذلك الحرم الكبير.

من غير  حتَّىَمن حنث بيمينه أمام الّسلطة الكنسيّة، أو أدلى عن معرفة بالّزور،  -1444ق. 

يستجوبه على وجه مشروع، أو أخفى الحقيقة، أو من حّرض  الَّذيحلف اليمين، أمام القاضي 

 ب بعقوبة مناسبة.اآلخرين على هذه الجرائم، يُعاق

َمن لجأ إلى اإلكراه البدنّي على األسقف أو أساء إليه إساءة جسيمة أخرى،  -1البند  -1445ق. 

يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحّط إْن كان من اإلكليروس؛ أّما إذا اقتـُرفت هذه الجريمة في 

المتّهم بالحرم الكبير، وفي هذه الحالة  حّق المتروبوليت أو البطريرك، بل الحبر الّرومانّي، فيُعاقب

 األخيرة يُحفظ الحّل منه للحبر الّرومانّي نفسه.

َمن فعل ذلك على إكليريكّي آخر أو راهب أو عضو جمعيّة حياة مشتركة على غرار  -2البند 

 الّرهبان، أو علمانّي في أثناء أدائه مهّمة كنسيّة، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

رئيسه الكنسّي في أمر أو نهي مشروع، وتمادى في العصيان بعد إنذاره،  َمن عصى -1446ق. 

 يُعاقب كمجرم بعقوبة مناسبة.

َمن أثار الفتن أو الكراهية ضدّ أّي رئيس كنسّي، أو حّرض الخاضعين له  -1البند  -1447ق. 

رفت هذه الجريمة على عصيانه، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير، ال سيّما إذا اقتـُ 

 في حّق البطريرك بل في حّق الحبر الّرومانّي.
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ة أو االنـتخاب أو الّسـلـطان الكنـسـّي أو ـــــــــــــاق حّريـّة الخدمــــــــــــــــمـَن أع -2البند 

يمارس خب أو َمن ـــــــــــــــب َمن ينتـــــــــــــــــاالستخدام المشروع لألموال الكنسيّة، أو أره

 سلطانًا أو خدمة، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

َمن جدّف أو أساء إلى األخالق الحميدة إساءة جسيمة، أو أطلق الّشتائم أو  -1البند  -1448ق. 

ية أو االزدراء في حّق الدّين أو الكنيسة، وذلك بمشهد علنّي أو بخطبة أو ــــــــحّرض على الكراه

ل االتّصال االجتماعّي بطريقة أخرى، يعاقب بعقوبة ــــــــــــام وسائبمنشور يَُوّزع علنًا أو باستخد

 مناسبة.

 َمن سّجل اسمه في جمعيّة تتآمر على الكنيسة يُعاقب بعقوبة مناسبة. -2البند 

 َمن ملّك األموال الكنسيّة بدون الّرضى أو التّرخيص المقّرر، يعاقب بعقوبة مناسبة. -1449ق. 

ن اقترف جريمة القتل، يُعاقب بالحرم الكبير؛ ويُعاقب اإلكليروس مَ  -1البند  -1450ق. 

 باإلضافة إلى ذلك بعقوبات أخرى، بما في ذلك الحّط.

هاض المكتمل، مع سريان ــــــفس الّطريقة، َمن دبّر اإلجــــــب بنــــــــــــــــيُعاق -2البند 

 .2البند  728القانون 

زه ظلًما، أو أصابه أو شّوهه على وجه جسيم، أو عذّبه َمن خطف أحدًا أو احتج -1451ق. 

 عذابًا جسدي ا أو نفسي ا، يُعاقب بعقوبة مناسبة، من غير استثناء الحرم الكبير.

َمن أهان أحدًا إهانة جسيمة، أو أساء إلى سمعته مفتريًا إساءة جسيمة، يُلَزم بتقديم  -1452ق. 

 لّصغير أو الوقف.تعويض مناسب؛ وإذا رفض يُعاقب بالحرم ا

اإلكليريكّي المتسّرّي، أو المتمادّي بطريقة أخرى على خطيئة علنيّة ضدّ  -1البند  -1453ق. 

 حتَّىالعفّة مع عثرة، يُعاقَب بالوقف، وإذا أصّر على الجريمة، يمكن إضافة عقوبات أخرى تدريجي ا 

 الحّط.

 عاقب بالحّط.يحاول زواًجا ممنوًعا، يُ  الَّذياإلكليريكّي  -2البند 

نذر نَْذر العفة الدّائم العلنّي، وليس ُمقاًما في درجة مقدّسة، إذا اقترف هذه  الَّذيالّراهب  -3البند 

 الجرائم، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

َمن اتّهم أحدًا زوًرا بأّي جريمة، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك عقوبة الحرم  -1454ق. 

ن المتَّهم زوًرا هو معّرف أو رئيس كنسّي أو إكليريكّي أو راهب أو عضو الكبير، ال سيّما إذا كا

 .731جمعيّة حياة مشتركة على غرار الّرهبان، أو علمانّي ُمقام في مهّمة كنسيّة، مع سريان القانون 

 

 -عن معرفة  -َمن دّون وثيقة كنسيّة مزّورة، أو أدلى فيها بالباطل، أو َمن استخدم  -1455ق. 

ّشؤون الكنسيّة، أّي وثيقة مزّورة أو محّرفة، أو حّرف أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة، يُعاقب في ال

 بعقوبة مناسبة.
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ينتهـك سـّريّة االعتراف بـطريـقة مباشرة، يُعاقب بالحرم  الَّذيالمعـّرف  -1البند  -1456ق. 

الّسّر بطريقة أخرى، فيُعاقب  ؛ أّما إذا أفشى هذا1الّرقم  1البند  728الكبير، مع سريان القانون 

 بعقوبة مناسبة.

َمن سعى كيفما كان إلى الحصول على معلومات من سّر االعتراف، أو نقل إلى غيره  -2البند 

 ما حصل عليه منها، يُعاقب بالحرم الّصغير أو بالوقف.

كبير، مع سريان يـحّل الّشريـك في خـطيئة ضدّ العفّة، يُعاقـب بالحرم ال الَّذيالكاهـن  -1457ق. 

 .2الّرقم  1البند  728القانون 

يُغري التّائب بخطيئة ضدّ العفّة في أثـناء أو بمناسبة أو بذريعة  الَّذيالكاهن  -1458ق. 

 االعتراف، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحّط.

من الّسلطة  ن منحوا الّرسامـة األسقـفيّة بـدون انتدابالَّذياألسـاقفة  -1البند  -1459ق. 

 المختّصة، وَمن قبِل الّرسامة منهم بهذه الّطريقة، يُعاقبون بالحرم الكبير.

يمنح أحدًا الّرسامة في ]درجة[ شـّماس إنجيلّي أو كاهن، ضدّ أحكام  الَّذياألسقف  -2البند 

 القوانين، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

ّسلطة المدنيّة، ليحصل بتدّخلها على َمن يلجأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ال -1460ق. 

سيامة مقدّسة أو وظيفة أو خدمة أو ُمهّمة أخرى في الكنيسة، يُعاقب بعقوبة مناسبة، من غير استبعاد 

 الحرم الكبير، واذا تعلّق األمر باإلكليروس، فبعقوبة الحّط أيًضا.

، يُعاقب بعقوبة الحّط؛ أّما َمن َمن منح الّرسامة المقدّسة أو قبلها عن طريق الّسيمونيّة -1461ق. 

منح األسرار األخرى أو قبِلها عن طريق الّسيمونيّة فيُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم 

 الكبير.

َمن عن طريق الّسيمونيّة نال أو منح، أو اغتصب كيفما كان، أو احتفظ على وجه  -1462ق. 

دمة أو مهّمة أخرى في الكنيسة، يُعاقب بعقوبة غير شرعّي، أو نقل إلى غيره أو باشر وظيفة أو خ

 مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير.

َمن وهب أّي شيء أو وعد به شخًصا يمارس وظيفة أو خدمة أو مهّمة أخرى في  -1463ق. 

الكنيسة، لكي يفعل أمًرا ما أو يُهمله على وجه غير شرعّي، يُعاقب بعقوبة مناسبة؛ وكذلك من قبل 

 ا أو الوعود.هذه الهداي

قـد ذكرها الّشـرع، َمن تجاوز الّسلطان أو  الَّتيباإلضافـة إلى الحاالت  -1البند  -1464ق. 

الوظيفة أو الخدمة أو مهّمة أخرى في الكنيسة، بالفعل أو باإلغفال، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في 

 التّجاوز.ذلك حرمانه مـنها، ما لم يقّرر قانون أو أمر ما عقوبة أخرى لهذا 

أّما َمن بإهمال آثم أتى أو أغفل على وجه غير مشروع، عمل سلطان أو وظيفة أو  -2البند 

 خدمة أو مهّمة أخرى في الكنيسة، مع إضرار الغير، فيُعاقب بعقوبة مناسبة.
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أي ا كانت الكنيسة  -َمن لدى ممارسته وظيفة أو خدمة أو مهّمة أخرى في الكنيسة  -1465ق. 

تجاسر أْن يستميل أّي  -ها، بما في ذلك الكنيسة الاّلتينيّة ــــــــــــينتمي إلي الَّتيبحكم ذاتّي  المتمتّعة

، يُعاقب بعقوبة 31سة أخرى متمتّعة بحكم ذاتّي، مخالفًا القانون ـــــــــــــــــــمؤمن للعبور إلى كني

 مناسبة.

 الَّذياة المشتركة على غرار الّرهبان، اإلكليريكّي أو الّراهب أو عضو جمعيّة الحي -1466ق. 

 يزاول معامالت أو تجارة، مخالفًا أحكام القانون، يعاقـَب بعقوبة مناسبة.

 فُرضت عليه بعقوبة، يمكن أْن تُنَزل به عقوبة أشدّ. الَّتيَمن انتهك اإللزامات  -1467ق. 

 

 

 

 

 
 

 الباب الثّامن والعشرون

 اإلجراءات في إنزال العقوبات

 

 ل األّولالفص

 المحاكمة الجزائيّة

 

 الماّدة األولى

 التّحّريّات التّمهيديّة

كلّما اتّصل بالّرئيس الكنسّي علم، ولو مرّجح، بجريمة ما، فليحقّق بحذر  -1البند  -1468ق. 

بنفسه أو بواسطة شخص آخر جدير، في الوقائع والّظروف، ما لم ير أّن هذه التّحّريّات ال حاجة 

 إليها البتّة.

 ويجب االحتراس من أاّل تتعّرض سمعة أحد للخطر، نتيجة لهذه التّحّريّات. -2البند 

َمن يقوم بالتّحّريّات له نفس سلطة المحقِّق في المحاكمة وعليه واجباته؛ وال يسعه أْن  -3البند 

 يقوم بدور القاضي، إذا اُقيمت فيما بعد محاكمة جزائيّة.

، إذا بدا أّن التّحّريّات قد تّمت بما يكفي، 1411و 1403ونين مع سريان القان -1البند  -1469ق 

يقّرر الّرئيس الكنسّي هل يجب اتّخاذ اإلجراءات في إنزال العقوبات أم ال، وإذا قّرر باإليجاب، فهل 

 يجب اإلجراء بمحاكمة جزائيّة أم بقرار غير قضائّي.

له، كلّما تبيّن له من الوقائع والّظروف على الّرئيس الكنسّي أْن يعدل عن قراره أو يعدّ  -2البند 

 الجديدة، أّن ِمن واجبه أْن يقّرر غير ذلك.
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قبل أْن يتّخذ أي قرار في األمر، على الّرئيس الكنسّي أْن يستمع إلى المتّهم بالجريمة  -3البند 

لّشرع؛ وإلى المحامي عن العدل، وإذا رأى ذلك مالئًما، إلى قاضيَين أو غيرهما من الخبراء في ا

ولينظر الّرئيس الكنسّي أيًضا، هل ِمن المناسب، تجنّبًا لمحاكمات بال جدوى، أْن يفصل برضى 

 األطراف، هو أو القائم بالتّحّريّات، بعدل وإنصاف، في مسألة األضرار.

ا بها تبدأ التّحّريّات أو تُختَم وكّل م الَّتيأعمال التّحّريّات، وقرارات الّرئيس الكنسّي  -1470ق 

 يسبقها، إْن لم تكن ضروريّة لإلجراءات في إنزال العقوبات، تُحفظ في أرشيف الدّائرة الّسّرّي.

 

 الماّدة الثّانية

 سير المحاكمة الجزائيّة

ما لم  -مع عدم اإلخالل بقوانين هذا الباب، يطبّق في المحاكمة الجزائيّة -1البند  -1471ق. 

محاكمات على وجه عاّم وقوانين المحاكمة الحقوقيّة المألوفة، قوانين ال -تُحّل دون ذلك طبيعة األمر

 وكذلك األحكام الخاّصة بالقضايا المتعلّقة بالخير العاّم، لكن ال قوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.

مة وال يمكن ـــــــــــــتراف بالجريـــــــــــهم باالعــــــــــتزم المتّ ـــــــــال يل -2البند 

 لف اليمين.ـــــــــــــته على حـــــــــــالإح

إذا قّرر الّرئيس الكنسّي وجوب مباشرة المحاكمة الجزائيّة، عليه أْن يسلّم  -1البند  -1472ق. 

أعمال التّحّريّات إلى محامي العدل، وهذا عليه أْن يقدّم عريضة االتّهام إلى القاضي، وفقًا ألحكام 

 .1187و 1185القانونين 

أمام المحكمـة األعـلى، يقوم بدور المدّعي المحامي عـن العدل، الُمقام أمام هذه  -2د البن

 المحكمة.

تفاديًا للعثرة وحماية لحّريّة الّشهود وصيانةً لسير القضاء، بوسع الّرئيس الكنسّي،  -1473ق. 

من المحاكمة  بعد االستماع إلى المحامي عن العدل واستدعاء المتّهم نفسه، في أيّة حالة ودرجة

الجزائيّة، أْن يُقصي المتّهم عن ممارسة الدّرجة المقدّسة أو الوظيفة أو الخدمة أو أيّة مهّمة أخرى، 

أو أْن يفرض عليه أو يمنعه من اإلقامة في مكان ما أو منطقة، أو يمنعه أيًضا من تناول القربان 

ب وتنتهي بحكم الّشرع بزوال المحاكمة األقدس علنًا؛ وهذه األمور كلّها يجب نقضها عند زوال الّسب

 الجزائيّة.

يستدعي المتّهم، عليه أْن يدعوه إلى اختيار محامٍّ له، في غضون مدّة  الَّذيالقاضي  -1474ق. 

محدّدة؛ وإذا مضت بال جدوى، فعلى هذا القاضي أْن يقيم بحكم المنصب محاميًا للمتّهم، يبقى في 

 اِميًا لنفسه.مهّمته طالما لم يُِقم المتّهم مح

في أيّـة درجـة من درجات المحاكمة، بوسـع المحامي عن العدل أْن يتخلّى  -1البند  -1475ق. 

 بدأت المحاكمة بقرار منه. الَّذيعن التّداعّي في الخصومة، بتفويض أو برضى الّرئيس الكنسّي 
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 ن أنّه متغيّب عن المحاكمة.ليصّح هذا التّخلّي يجب أْن يقبله المتّهم، ما لم يكن قد اُعلِ  -2البند 

يجب إجراء مناقشة  -إْن ُوجدت  -باإلضافة إلى الدّفاع والمذّكرات المقدّمة كتابةً  -1476ق. 

 القضيّة شفوي ا.

يحضـر المناقشـة المحامي عن العـدل والمتّـهم ومحاميه، والّطرف  -1البند  -1477ق. 

 ومحاميه. 1البند  1483المتضّرر الوارد ذكره في القانون 

ن أدّوا عماًل ما في القضيّة، ليتسنّى لهم الَّذيللمحكمة أْن تدعو إلى المناقشة الخبراء  -2البند 

 تفسير تقريرهم.

في مناقشة الدّعوى، للمتّهم دائًما الحّق في أْن يكون آِخر َمن يتحدّث، إّما هو وإّما  -1478ق. 

 محاميه.

 تُدلي المحكمة بالحكم.بعد إتمام المناقشة  -1البند  -1479ق. 

بعد تأجيل الفصل  -إذا تكّشفت ِمن المناقشة ضرورة جمع بيّنات جديدة، فعلى المحكمة -2البند 

 أْن تجمع البيّنات الجديدة. -في القضيّة

منطوق الحكم يُعلن فوًرا، ما لم تأمر المحكمة، لسبب جسيم، وجوب حفظ القرار  -1480ق. 

ا إلى حين تبليغ الحكم ا ال يمكن تأجيله قّط أكثر من شهر، يُحَسب من يوم البّت في  الَّذيلّرسمّي، سر 

 القضيّة الجزائيّة.

إْن كان القاضي لم يُخِل سبيله إاّل  حتَّىبوسع المتّهم أْن يرفع االستئناف،  -1البند  -1481ق. 

 1البند  1409القانون ألّن العقوبة كانت اختياريّة، أو ألّن القاضي قد استخدم الّسلطان المذكور في 

 .1415والقانون 

بوسع المحامي عن العدل أْن يرفع االستئناف، إذا اعتبر أّن إزالة العثرة أو إعادة العدالة  -2البند 

 لم يتوفّرا على وجه كاف.

في أيّة حالة ودرجة ِمن المحاكمة الجزائيّة، إذا ثبت على وجه اليقين أّن المتّهم لم  -1482ق. 

إذا اتّضح في نفس  حتَّىمة، فعلى القاضي أْن يعلن ذلك بحكم، ويُْخلي سبيل المتّهم، يرتكب الجري

 الوقت انقضاء الدّعوى الجزائيّة.

 

 الماّدة الثّالثة

 دعوى التّعويض ِمن األضرار 

في المحاكمة  -1276بوسع الّطرف المتضّرر، أْن يُثير وفقًا للقانون  -1البند  -1483ق. 

 دعوى حقوقيّة للتّعويض ِمن األضرار الواقعة عليه نتيجة للجريمة. -الجزائيّة نفسها

تدّخل الّطرف المتضّرر لم يعد مقبواًل، إذا لم يتّم في الّدرجة األولى ِمن المحاكمة  -2البند 

 الجزائيّة.
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إْن تـعذّر  حتَّى، 1321-1309االستئناف في القضيّة عن األضرار، يتّم وفقًا للقوانين  -3البند 

ستـئـناف في المحاكمة الجـزائيّـة؛ أّما إذا ُرفع كـّل ِمن االستئنافين، ولو ِمن قِبَل أطراف مختلفة، اال

 .1484فتُجرى محاكمة استئنافيّة واحدة، مع عدم اإلخالل بالقانون 

تفاديًا للتّأخير المفرط في المحاكمة الجزائـيّة، بوسع القاضي أْن يؤّجل  -1البند  -1484ق. 

 في األضرار، إلى أْن يُدلي بالحكم النّهائّي في المحاكمة الجزائيّة. المحاكمة

فعل ذلك عليه، بعد إدالئه بالحكم في المحاكمة الجزائيّة، أْن ينظر في  الَّذيالقاضي  -2البند 

إذا كانت المحاكمة الجزائيّة ما زالت قائمة بسبب طرح الّطعن، أو ألّن المتّهم أُخِلي  حتَّىاألضرار، 

 يله لعلّة ال تُلغي واجب التّعويض ِمن األضرار.سب

إْن حاز قّوة األمر المقضّي، ال ينتج عنه  حتَّىالحكم الّصادر في المحاكمة الجزائيّة،  -1485ق. 

ر، ما لم يتدّخل هذا األخير وفقًا للقانون   .1483حّق للّطرف المتضّرِ

 

 الفصل الثّاني

 إنزال العقوبات بقرار غير قضائيّ  

 به تُنَزل العقوبة، يلزم: الَّذيلصّحة القرار  -1البند  -1486ق. 

إعالم المتّهم بالتّهمة والبيّنات، واعطاؤه الفرصة ليمارس حقّه كاماًل في الدّفاع عن نفسه، ما لم  (1)

 يُهمل الحضور رغم استدعائه وفقًا للّشرع؛

حضور المحامي عن العدل وكاتب مناقشة شفويّة بين الّرئيس الكنسّي أو مندوبه والمتّهم، ب (2)

 شرعّي؛

 تَستند إليها العقوبة ِمن حيث الواقع وِمن حيث الّشرع. الَّتيأْن تُذكر في القرار نفسه األسباب  (3)

، فيمكن إنزالها بدون هذه 1البند  1426أّما العقوبات الوارد ذكرها في القانون  -2البند 

 ها كتابةً.اإلجراءات، بشرط أْن يتّضح قبول المتّهم ل

تُـنَزل به العقـوبة، يُـمكن تقديمه إلى الّسلطة األعلى  الَّذيالتّظلّم ضدّ الـقرار  -1البند  -1487ق. 

 المختّصة بعد تبليغ القرار، في غضون عشرة أيّام متاحة.

 يوقِف هذا التّظلّم قّوة القرار. -2البند 

 م.ضدّ قرار الّسلطة األعلى ال مجال آخر للتّظلّ  -3البند 
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 الباب التّاسع والعشرون

 القانون والعادة واألعمال اإلداريّة

 

 الفصل األّول

 القوانين الكنسيّة

 تُوَضع القوانين بإصدارها. -1488ق. 

يسنّها الـكرسّي الّرسولّي، بنشرها في المجلّة الّرسميّة  الَّتيتُصدَر القوانيـن  -1البند  -1489ق. 

ر طريقة أخرى لإلصدار في حاالت خاّصة؛ وتصبح ملِزمة «يّ أعمال الكرسّي الّرسول» ، ما لم تـُقرَّ

، ما لم تكن ملِزمة فوًرا «األعمال»بعد مضّي ثالثة أشهر، تُحَسب ِمن اليوم المثبَت على عدد 

َرت صراحة فراغ قانونّي أطول أو أقصر.  بطبيعة األمر، أو قُّرِ

يحدّدها هؤالء المشّرعون،  الَّتيعون آخرون، بالّطريقة يسنّها مشرّ  الَّتيتصدر القوانين  -2البند 

 يحدّدونه. الَّذيوتصبح ملِزمة منذ اليوم 

القوانين الكنسيّـة البحتة، تُلِزم المعّمديـن في الكنيسة الكاثوليكيّة أو المنتمين إليها،  -1490ق. 

ا لم يستدرك الّشرع غير ذلك مّمن يتمتّعون بما يكفي من اإلدراك، وقد أتّموا الّسابعة ِمن العمر م

 صراحة.

تسنّـها سلطة الكنيسة العليا، تُلِزم كّل َمن ُوضعت ألجلهم في  الَّتيالقوانين  -1البند  -1491ق. 

 الَّتيجميع أنحاء العالم، إاّل إذا أُِعدَّت لمنطقة معيّنة؛ أّما سائر القوانين فال تسري إاّل في المنطقة 

أصدرتها سلطان حكمها، ما لم يستدرك الّشرع أو يتّضح ِمن طبيعة األمر  يالَّتتماِرس فيها الّسلطة 

 غير ذلك.

تُسّن لمنطقة معيّنة َمن ُوضعت ألجلهم، وَمن لهم فيها موطن أو  الَّتييخضع للقوانين  -2البند 

 .1العدد  3شبه موطن ويمكثون فيه حالي ا، مع سريان البند 

 

 الغرباء: -3البند 

م قوانين الّشرع الخاّص بمنطقتهم، طالما تغيّبوا عنها، ما لم تُلِحق مخالفتها ضَرًرا ما ال تُلِزمه (1)

 في منطقتهم، أو كانت قوانين شخصيّة؛

تتناول النّظام العاّم، أو  الَّتيهم فيها، ما عدا  الَّتيوال تُلِزمهم قوانين الّشرع الخاّص بالمنطقة  (2)

 ، أو تتعلّق بالعقارات الواقعة في المنطقة؛تحدّد اإلجراءات الّرسميّة لألفعال

لكنّهم ُملزمون بقوانين الّشرع العاّم، وبقوانين الّشرع الخاّص بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتّي،  (3)

إن لم تكن سارية في منطقتهم، لكن ال تُلزمهم إْن  -في ما يتعلّق بقوانين هذا الّشرع الخاصّ  -حتَّى

 هم فيه. الَّذين كانت غير ُملزمة في المكا

 الّرّحل ُملَزمون بجميع القوانين الّسارية في المكان الّذى ُهم فيه. -4البند 
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تسنّها سلطة الكنيسة العليا، وال تشير صراحة إلى الخاضعين لها، ال  الَّتيالقوانين  -1492ق. 

أو بإعالن الّشريعة  تعني مؤمنّي الكنائس الّشرقيّة إاّل بقدر ما يتعلّق األمر باإليمان أو اآلداب،

اإللهيّة، أو حيث تتّخذ هذه القوانين بكّل وضوح تدابير خاّصة بهؤالء المؤمنين، أو حيث يتعـلّق 

 األمر بـما هو أصلح لهم وال يتضّمـن ما يتعارض والّطقوس الّشرقيّة.

ى قوانين باإلضافة إل -تعني أيًضا « الّشرع العامّ »في هذه المجموعة عبارة  -1البند  -1493ق. 

القوانين والعادات المشروعة العاّمة لدى جميع الكنائس  -الكنيسة جمعاء وعاداتها المشروعة 

 الّشرقيّة.

ّل القوانين والعادات المشروعة ـــــــــني كـــــــــ، فتع«الّشرع الخاصّ »بارة ــــــــأّما ع -2البند 

ة ال لدى الكنيسة جمعاء وال لدى ـــــــــت عامّ ـــــــــــــــليس الَّتيوأحكام الّشرع وقواعده األخرى 

 جميع الكنائس الّشرقيّة.

القوانين تعني المستقبل ال الماضي، ما لم يُستدرك فيها صراحة ما هو متعلّق  -1494ق. 

 بالماضي.

باطل تقّرر صراحة أّن العمل  الَّتيال تـُعتبر قوانين مبِطلة أو معِدمة لألهليّة، إاّل تلك  -1495ق. 

 أو الّشخص غير أهل.

ال تُلزم في ]حالة[ الّشّك ِمن حيث  -المبِطل منها أو المعِدم لألهليّة حتَّى -القوانين -1496ق. 

إْن  -الّشرع؛ أّما في حالة الّشّك ِمن حيث الواقع، فبوسع الّرؤساء الكنسيّين أْن يفّسحوا فيها، بشرط

 ّسلطة المحفوظ لها أْن تمنحه.أْن يكون ِمن عادة ال -كان التّفسيح محفوًظا

الجهـل أو الغـلط في القوانين المبِطلـة أو المعِدمـة لألهليّة ال يعيقان  -1البند  -1497ق. 

 مفعولها، ما لم يقّرر الّشرع غير ذلك صراحة.

ال يُرّجح الجهل أو الغلط في قانون أو عقوبة، أو في فعل شخصّي أو فعل مشهور  -2البند 

 يُرّجحان في فعل غير مشهور لشخص آخر، إلى أْن يثبت العكس. لشخص آخر؛ لكن

يفِسّر القوانين على وجه رسمّي المشّرع، وَمن ُمنح ِمن قِبَله سلطة التّفسير  -1البند  -1498ق. 

 على وجه رسمّي.

التّفسير الّرسمّي المعطى في صيغة قانون، له نفس قّوة القانون ويجب إصداره؛ وإذا  -2البند 

على توضيح كلمات في حدّ ذاتها أكيدة، فله أثر رجعّي؛ وإذا ضيّق القانون أو وّسعه أو  اقتصر

 شرح المشكوك فيه منه، فال أثر رجعّي له.

أّما التّفسير المعطى في صيغة حكم قضائّي أو فعل إدارّي في أمر خاّص، فليس له قّوة  -3البند 

 يعطى ِمن أجلها[. الَّتين أجلهم وال يمّس إاّل األمور ]ن يُعطى مِ الَّذيالقانون وال يُلزم إاّل األشخاص 

يجب فهم القوانين وفقًا للمعنى األصلّي لأللفاظ في صلتها مع النّّص والّسياق، وإذا  -1499ق. 

بقيت مشكوًكا فيها وغامضة، فوفقًا لنصوص موازية إْن ُوجدت، وحسب هدف القانون وظروفه 

 ونيّة المشّرع.
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تقّرر عقوبة أو تقيّد الحّريّة في ممارسة الحقوق، أو تتضّمن استثناء ِمن  الَّتين القواني -1500ق. 

 القانون، تخضع للتّفسير الحصرّي.

ون حكم صريح في موضوع معيّن، فيجب البّت في ـــــــــن في القانـــــــــإْن لم يك -1501ق. 

ع واآلباء القدّيسين والعادة ــــــــلقوانين المجامن جزائيّة، وفقًا ـــــــــــيّة، ما لم تكــــــــــــالقض

 المشروعة والمبادئ 

سّي، مع العمل بإنصاف، و]وفقًا[ للفقه الكنسّي، والتّعليم القانونّي العاّم ــــــــــالعاّمة للقانون الكن

 والمستقّر.

يخالفه، إذا أُِعلن ذلك  ق يُلغي الّسابق أوــــــــــون الاّلحـــــــــــــالقان -1البند  -1502ق. 

رة أو إذا نّظم موضوع ــــــــــــــقة مباشــــــــــــــــاد ا له بطريـــــــــــــــــصراحة أو إذا كان مض

 القانون الّسابق بأسره تنظيًما جديدًا.

لف أّما قانون الّشرع العاّم، ما لم يُستدرك في القانون نفسه غير ذلك صراحة، فال يخا -2البند 

قانون الّشرع الخاّص، كما قانون الّشرع الخاّص، الّصادر ِمن أجـل كـنيسة ما متـمتّعة بحـكم ذاتّي، 

 ال يخالف الّشرع األخـّص الّسارّي في هذه الكنيسة.

في حال الّشّك، ال يُفترض نقض القانون الّسابق، بل يجب الّرجوع بالقوانين الاّلحقة  -1503ق. 

 فيق بينها قدر المستطاع.إلى الّسابقة، والتّو

يُحيل عليه شرع الكنيسة، يُعَمل به في القانون الكنسّي بنفس  الَّذيالقانون المدنّي  -1504ق. 

 اآلثار، بقدر ما ال يتعارض مع الّشرع اإللهّي، وما لم يستدرك القانون الكنسّي غير ذلك.

لم يستدرك الّشرع أو يتّضح  التّعبير بصيغة المذّكر يسري على المؤنّث أيًضا، ما -1505ق. 

 ِمن طبيعة األمر غير ذلك.

 الفصل الثّاني

 العادة

عادة الجماعة المسيحيّة، بقدر استجابتها لفعل الّروح القدس في جسد  -1البند  -1506ق. 

 الكنيسة، يمكن أْن تحصل على قّوة القانون.

 .أيّة عادة ال يمكن أْن تخالف كيفما كان الّشرع اإللهيّ  -2البند 

ال يمـكـن أْن تـحـرز قـّوة القانـون إاّل عـادة معقولة، تبنّتها بممارسة متّصلة  -1البند  -1507ق. 

وبال منازع جماعة قادرة على األقّل على تسلّم شريعة، كما وحازت على التّقادم بمرور الّزمن 

 المحدّد في الّشرع.

 لة.يرذلها الّشرع صراحة غير معقو الَّتيالعادة  -2البند 

العادة المضادّة للقانون الكنسّي الّسارّي، أو الغريبة عن التّشريع الكنسّي، ال تحرز قّوة  -3البند 

القانون ما لم يُعَمل بها على وجه شرعّي لمدّة ثالثين سنة متّصلة وكاملة؛ أّما ضدّ قانون كنسّي 
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العادة العائدة إلى مئة سنة أو العريقة يتضّمن بندًا يحّرم العادات المستقبليّة، فال يمكن أْن ترّجح إاّل 

 في القدم.

قَبل  حتَّىمشروعيّة عادة ما،  -و لو ِضمنًا  -بوسع المشّرع المختّص أْن يعتمد برضاه  -4البند 

 هذه المدّة.

 العادة هي أفضل مفّسر للقوانين. -1508ق. 

انون مضادّ؛ على أّن القانون العادة المضادّة للقانون أو الغريبة عنه تُنقض بعادة أو بق -1509ق. 

ال يَنقض العادات العائدة إلى مئة سنة أو العريقة في القدم ما لم ينّص عنها صراحة؛ وفي ما يتعلّق 

 .2البند  1502بسائر العادات يسري القانون 

 

 الفصل الثّالث

 األعمال اإلداريّة

لهم سلطان الحكم التّنفيذّي، في  نالَّذياألعمال اإلداريـّة يمكن أْن يـضعها  -1البند  -1510ق. 

ن يعود إليهم هذا الّسلطان على وجه واضح أو ِضمنّي، سواء بحكم الَّذيحدود اختصاصهم، وكذلك 

 القانون أو بتفويض شرعّي.

 األعمال اإلداريّة هي في المقام األّول: -2البند 

 لتّولية القانونيّة؛يجري فيها البّت في حاالت خاّصة أو بها تتّم ا الَّتيالقرارات ( 1)

بها يُفرض على شخص أو أشخاص معيّنين، بطريقة مباشرة ومشروعة،  الَّتياألوامر الفرديّة ( 2)

 أْن يعملوا أو يُغفلوا شيئًا ما، ال سيّما للتّشديد على حفظ القانون؛

 بها يُمنح امتياز أو تفسيح أو ترخيص أو إنعام آخر. الَّتيالمراسيم ( 3)

 

مل اإلدارّي يسري مفعوله منذ تبليغه، أو في ما يخّص المراسيم فمنذ منح الع -1511ق. 

 الكتاب؛ أّما إذا أُحيل تطبيق العمل اإلدارّي على منفـّذ، فيسري مفعوله منذ تنفيذه.

العمل اإلدارّي يجب فهمه حسب المعنى األصلّي لأللفاظ واالستعمال الّشائع  -1البند  -1512ق. 

  يمتدّ إلى حاالت أخرى غير المنصوص عنها.في الكالم، ويجب أاّل 

يتعلّق بالخصومات، أو بالتّهديد بالعقوبات أو  الَّذيفي حالة الّشّك، العمل اإلدارّي  -2البند 

بإنزالها، أو يقيّد حقوق شخص ما، أو يُضّر بحقوق اآلخرين المكتسبة، أو يضادّ قانونًا في صالح 

 إاّل فبالمعنى الواسع.األفراد، يُفّسر بالمعنى الحصرّي؛ و

يسمح لَمن ُمنح االمتياز أْن  الَّذيفي ما يتعلّق باالمتيازات، يجب دائًما األخذ بالتّفسير  -3البند 

 يحصل حق ا على إنعام ما.

يخضع للتّفسير الحصرّي، ال التّفسيح فقط، بل سلطان التّفسيح نفسه الممنوح لحالة  -4البند 

 معيّنة.
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أّي عمل إدارّي ال يُنقض بقانون مضادّ، ما لم يُستدَرك في القانون نفسه  -1البند  -1513ق. 

 أتت العمل اإلدارّي. الَّتيغير ذلك، أو ما لم يكن القانون قد سنّته سلطة أعلى ِمن 

 ال يزول العمل اإلدارّي بزوال حّق َمن قام به، ما لم يُستدَرك غير ذلك صراحة. -2البند 

بعمل إدارّي آخر، ِمن قِبَل الّسلطة المختّصة، ال ينال مفعوله إاّل منذ  نقض عمل إداريّ  -3البند 

 تبليغه للّشخص الّذى أُعطي ِمن أجله.

عال متتالية، يزول بزوال الّسبب الدّافع زوااًل ـــــــطوّي على أفـــــــالمن يحـــــــــالتّفس -4البند 

ا.  أكيدًا وتام 

كما  الّصادر لتنفيذ قانون ما، يفقد قّوته أيًضا بزوال هذا القانون؛القرار أو األمر الخاّص  -5البند 

 يزول األمر الفردّي بزوال حّق َمن أمر به، ما لم يكن قد فـُرض بمستنَد مشروع.

العمل اإلدارّي المتعلّق بالمحكمة الخارجيّة، يجب تدوينه كتابة، مع سريان القانون  -1514ق. 

وكذلك عمليّة تنفيذه، إذا جاء في صيغة تفويض مصحوب بشرط ؛ 1527والقانون  2البند  1520

 مسِقط.

إْن تعلّق األمر بمرسوم صادر بمبادرة ذاتيّة، يخلو ِمن مفعوله،  حتَّىالعمل اإلدارّي،  -1515ق. 

بقدر ما يسيء إلى حقوق اآلخرين المكتسبة، أو يتعارض مع قانون أو عادات مشروعة، ما لم 

 ة صراحة بندًا مخالفًا.تُِضـف الّسلطة المختصّ 

الّشروط في األعمال اإلداريّة ال تُعتبر ُملَحقة لصّحتها إاّل كلّما جاءت في التّعبير  -1516ق. 

 عنها األدوات: إذا، ما لم، بشرط أْن، أو بما أشبه ذلك في اللّغة الجاريّة.

 

 الماّدة األولى

 اإلجراءات إلصدار القرارات غير القضائيّة

 

دار قرار غير قضائّي، على الّسلطة أْن تتحّرى عن ـــــــــــــقبل إص -1بند ال -1517ق. 

ة؛ وتستمع أو تستشير َمن يجب االستماع إليهم أو ــــــــــــــــالمعلومات والبيّنات الّضروريّ 

رار بطريقة ـــــــــــــــــــهم القـــــــــــــاستشارتهم بحكم الّشرع؛ وتستمع إلى َمن يمسّ 

 رة، ال سيّما إلى َمن يمكن أْن يُساء إلى حقوقهم.ــــــــــــباشم

على الّسلطة أْن تـُطِلع صاحب الّطلب وكذلك َمن يعترض على وجه شرعّي، على  -2البند 

يمكن االّطالع عليها ِمن غير خطر ]وقوع[ ضَرر عاّم أو خاّص، وأْن  الَّتيالمعلومات والبيّنات 

د تكون مضادّة، مع إعطائهما الفرصة لإلجابة، ولو بـواسطة مدافع، في ق الَّتيتُبيّن األسباب 

 غضون أَجل تحدّده الّسلطة نفسها.

على الّسلطة أْن تتّخذ القرار في غضون ستّين يوًما، تُحَسب منذ تسلّم الّطلب  -1518ق. 

ر في الّشرع الخاّص بالكنيسة المتمتّعة بحكم  ذاتّي آجال أخرى؛ بالحصول على القرار، ما لم تُـقرَّ

أّما إذا لم يتّم ذلك، وطلب الّطالب القرار ِمن جديد كتابة، ففي اليوم الثاّلثين يُحَسب منذ تسلّم هذا 
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الّطلب، وإْن لم يتّم شيء في هذه المّرة أيًضا، فيُعتبر الّطلب مردودًا كما لو تّم ردّه بقرار في ذلك 

 اليوم، بحيث يمكن تقديم التّظلّم منه.

 

َمن يتّخذ قراًرا، عليه أْن يضع نُصب عينيه ويهدف إلى ما يبدو أنّه يؤدّي  -1البند  -1519ق. 

على خير ما يرام إلى خالص النّفوس والخير العاّم، مع العمل بالقوانين والعادات المشروعة 

 والعدالة واإلنصاف.

ر ]وقوع[ ضَرر عاّم أو تُذكر في القرار الدّوافع ولو بطريقة موجزة؛ أّما إذا حال خط -2البند 

قد يُرفع ضدّ  الَّذيخاّص دون ذكر الدّوافع، تُذكر في كتاب سّرّي، وتُـتاح لَمن ينظر في التّظلّم 

 القرار، إذا طلب ذلك.

يحوز القرار قّوة القانون، بعد تبليغه إلى َمن هو موّجه إليه، بأضمن الّطرق  -1البند  -1520ق. 

 حسب قوانين البالد وظروفها.

إذا حال خطر ]وقوع[ ضَرر عاّم أو خاّص دون تسليم نّص القرار كتابةً، فبوسع  -2لبند ا

ر  ه إليه، أمام شاهدين أو أمام الكاتب الّشرعّي، ويُحرَّ الّسلطة الكنسيّة أْن تأمر بتالوته على الموجَّ

 محضر يجب أْن يوقّعه جميع الحاضرين؛ وبعد هذا كلّه يُعتبر القرار ُمبَلّغًا. 

ه إليه القرار فإذا رفض التّبليغ، أو بعد استدعائه وفقًا للقانون لقبول القرار أو  -3بند ال أّما الموجَّ

االستماع إليه لم يحضر بدون سبب صوابّي يقدّره صاحب القرار، أو رفض توقيع المحضر، يُعتبر 

 القرار ُمبَلّغًا.

 الماّدة الثّانية

 تنفيذ األعمال اإلداريّة

ذ العمل اإلدارّي، قبل أْن يتسلّم االنتداب كتابة ويتحقّق ِمن رسميّته وسالمته، منفّ  -1521ق. 

وضعت هذا العمل قد أطلعته على  الَّتييؤدّي مهّمته على وجه غير صحيح، ما لم تكن السلطة 

 انتدابه مسبقًا.

ال يمكنه أْن  ُعهد إليه مجّرد تنفيذ هذا العمل، الَّذيالعمل اإلدارّي  منفـّذ -1البند  -1522ق. 

يرفض هذا التّنفيذ، ما لم يتّضح على وجه أكيد أّن هذا العمل باطل، أو ال يمكن تأييده لسبب هاّم 

آخر، أو الّشروط المرفقة بالعمل اإلدارّي لم تُستَوَف؛ أّما إذا تبيّن أّن تنفيذ العمل اإلدارّي غير 

 الَّتيأْن يوقف التّنفيذ ويُعلم فوًرا الّسلطة  مناسب بالنّظر إلى ظروف الّشخص أو المكان، فعلى المنفّذ

 أتت العمل.

في المرسوم، إذا عـُهد للمنفّذ منح إنعام ما، فيعود إلى حكمته وفطنته وضميره منح  -2البند 

 اإلنعام أو رفضه.

على منفّذ العمل اإلدارّي أْن يباشر ]مهّمته[ وفقًا النتدابه؛ وإذا لم يستوف الّشروط  -1523ق. 

 رفقة باالنتداب لصّحة العمل، أو لم يتّبع صيغة اإلجراءات الجوهريّة، فالتّنفيذ باطل.الم
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بوسع منفّذ العمل اإلدارّي، بفطنته وحكمته، أْن يستبدل آخر بنفسه، إاّل إذا كان  -1524ق. 

ي هذه االستبدال محظوًرا، أو تّم اختياره لمهارته الّشخصيّة، أو كان الّشخص البديل محدّدًا؛ لكن ف

 الحاالت يجوز للمنفّذ أْن يعهد األعمال التّحضيريّة لغيره.

العمل اإلدارّي يمكن أيًضا أْن يقوم بتنفيذه خلَف المنفّذ في الوظيفة، ما لم يكن قد تّم  -1525ق. 

 اختياره لمهارته الّشخصيّة.

كيفما كان في تنفيذ هذا يجوز للمنفّذ أْن يقوم بتنفيذ العمل اإلدارّي ِمن جديد، إذا أخطأ  -1526ق. 

 العمل.

 الماّدة الثّالثة

 المراسيم

ما هو مقّرر في القوانين بالنّسبة إلى المراسيم، يسري أيًضا على منح  -1البند  -1527ق. 

 اإلنعامات شفهي ا، ما لم يتّضح غير ذلك على وجه أكيد.

 بذلك على وجه مشروع.َمن مـُنح إنعاًما ما شفوي ا، فعليه إثباته كلّما طولب  -2البند 

بدون موافقتهم، ويسري قبل قبوله، ما لم  حتَّىيمكن التماس مرسوم ِمن أجل الغير،  -1528ق. 

 يتبيّن غير ذلك ِمن البنود المرفقة.

ماس، ال يحول دون إحراز المرسوم ـــــــــقة في االلتـــــــــإغفال الحقي -1البند  -1529ق. 

راء دائرة ــــــــــــــا إلجـــــــــــــً صراحة ما يجب ذكره لصّحته، وفققّوته، بشرط أْن يُذكر فيه 

 يمنح المرسوم. الَّذيالّرئيس الكنسّي 

كما ال يحول دون ذلك عرض أمور كاذبة، بشرط أْن يكون حقيقي ا ولو واحد ِمن الدّوافع  -2البند 

 المقدّمة.

ى، ال يمكن أْن تمنحه على وجه صحيح رفضته سلطة أعل الَّذياإلنعام  -1البند  -1530ق. 

 سلطة أدنى، ما لم يكن برضى صريح ِمن الّسلطة األعلى.

رفضته سلطة ما، ال يمكن لسلطة أخرى مساوية لها في االختصاص أو  الَّذياإلنعام  -2البند 

 لسلطة أعلى منها، أْن تمنحه على وجه صحيح، بدون أّي ذكر للّرفض في الّطلب.

 

 االمتيازات -1

االمتياز أْي اإلنعام الممنوح بعمل خاّص لصالح أشخاص معيّنين طبيعيّين  -1البند  -1531ق. 

ع هذا الّسلطان. ع وَمن منحه المشِرّ  أو أشخاص اعتباريّة، يمكن أْن يمنحه المشِرّ

 الحيازة لمدّة مئة سنة أو العريقة في القدم، تؤدّي إلى افتراض منح االمتياز. -2البند 

 يُفترض أّن االمتياز دائم. -1لبند ا -1532ق. 

 يزول االمتياز: -2البند 
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 ُمنِحه؛ الَّذيإذا كان شخصي ا، بزوال الّشخص ( 1)

ا؛( 2)  إذا كان عيني ا أو مكاني ا، بتالشي العين أو المكان تالشيًا تام 

 ُمنح ألجلها؛ الَّتيبانقضاء الّزمن أو استنفاد عدد الحاالت  (3)

ا إذا قدّرت ا( 4) لّسلطة المختّصة أّن الّظروف تغيّرت على مّر الّزمن، بحيث أصبح ]االمتياز[ ضار 

 أو االنتفاع به غير جائز.

 يتجدّد االمتياز المكانّي، إذا أُصِلح المكان في غضون خمسين عاًما. - 3البند 

الّسلطة  ال يزول أّي امتياز بالتّنازل عنه، ما لم تقبل هذا ]التّنازل[ -1البند  -1533ق. 

 المختّصة.

 .ُمنح لصالحه هو وحده الَّذييمكن أْن يتنازل أيَّ شخص طبيعّي إاّل عن االمتياز  ال -2البند 

 

االمتياز الممنوح ألّي شخص اعتبارّي أو نظًرا لكرامة المكان أو العين ال يمكن أْن  -3البند 

االعتبارّي أْن يتنازل عن  يتنازل عنه شخص طبيعّي على وجه صحيح؛ كما ال يحّق لنفس الّشخص

 االمتياز الممنوح له، إذا أدّى التّنازل إلى ضَرر بالكنيسة أو بالغير.

ال يشّكـل عبئًا على اآلخريـن، ال يزول بعدم االنتفاع أو بانتفاع مضادّ؛  الَّذياالمتياز  -1534ق. 

 مشروع أو تناُزل ضمنّي.أّما إذا أدّى االمتياز إلى ضَرر جسيم بالغير، فيُفقَد إذا حدث تقادم 

َمن أساء استعمال الّسلطان الممنوح له باالمتياز، فعلى الّرئيس الكنسّي أْن ينذره؛  -1535ق. 

 الَّذيوَمن أساء االستعمال إساءة جسيمة وأُنِذر بال جدوى، فليحرْمه الّرئيس الكنسّي ِمن االمتياز 

على، فيجب على الّرئيس الكنسّي أْن يحيطها علًما منحه إيّاه؛ أّما إذا كان االمتياز قد منحته سلطة أ

 باألمر.

 

 التّفسيح -2

ّل ِمن قانون كنسّي بحت في حالة خاّصة، ال ـــــــــــيح، أْي الحـــــــــــالتّفس -1البند  -1536ق. 

لة وأهّميّة ذ ظروف الحاـــــــــقول، مع أخــــــــــــــّي ومعـــــــــــيمكن أْن يُمنح إاّل لسبب صواب

يفّسح فيه بعين االعتبار؛ وإاّل فكان التّفسيح غير جائز، وغير صحيح أيًضا إذا لم  الَّذيالقانون 

 يمنحه المشّرع أو سلطة أعلى.

 خير المؤمنين الّروحي سبب صوابّي ومعقول. - 2البند 

 يح.في حالة الّشّك في كفاية الّسبب، يُمنح التّفسيح على وجه جائز وصح - 3البند 

ال تـخضع للتّـفسيح القـوانين بمـقدار ما تـحدّد المكّونات الجوهريّة  -1البند  -1537ق. 

 للمؤّسسات أو األعمال القانونيّة، وكذلك القوانين القضائيّة والجزائيّة.

ة خاّصة، بوسع األسقف اإليبارشّي أْن يفّسح، سواء في ـــــــــــفي حال -1البند  -1538ق. 

اّص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتّي، ــــرع الخـــــــــــين الشّ ـــــــــــــــرع العاّم أو في قوانقوانين الشّ 

 نالَّذيللمؤمنين 
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يمارس عليهم سلطانه وفقًا للّشرع، كلّما رأى أّن ذلك يساهم في خيرهم الّروحي، ما لم تحفظ 

 سنّت القوانين. الَّتي]التّفسيح[ الّسلطة 

جدت مشقّة في اللّجوء إلى الّسلطة المحفوظ لها التّفسيح، وفي الوقت نفسه عّرض إْن وُ  -2البند 

ن الَّذيالتّأخير إلى وقوع ضَرر جسيم، ففي حالة خاّصة بوسع كّل رئيس كنسّي أْن يفّسح للمؤمنين 

ف، يمارس عليهم سلطانه وفقًا للّشرع، بشرط أْن يتعلّق األمر بتفسيح تمنحه الّسلطة في نفس الّظرو

 .396مع سريان القانون 

على  -إْن ُوجد خارج منطقته  حتَّى -َمن له سلطان التّفسيح، بوسعه أْن يمارسها  -1539ق. 

ر خالف ذلك صراحة، فعلى الغرباء أيًضا المقيمين  مرؤوسيه ولو غائبين عن المنطقة، وإذا لم يُقرَّ

 حالي ا في المنطقة، كما وعلى نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاّلثونالباب ال

 التّقاُدم وحساب الّزمن

 

ل  الفصل األوَّ

 التّقاُدم
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قدان حّق شخصّي، أو ـــــــــساب أو فـــــــــــــقة الكتــــــــــــــالتّقادُم، كطري -1540ق. 

ا، تأخذ به الكنيسة كما هو في القانون المدنّي، ما لم يقّرر ــــــــــــــً لالنعتاق ِمن االلتزامات أيض

 العاّم غير ذلك. الّشرع

ال يصّح أّي تقادُم، ما لم يستند إلى نيّة حسنة، ال عند البداية فحسب بل طول المدّة  -1541ق. 

 .1152الاّلزمة للتّقادُم، مع عدم اإلخالل بالقانون 

 ال تخضع للتّقادُم: -1542ق. 

 هي من شرع إلهّي؛ الَّتيالحقوق والواجبات  (1)

 صول عليها بامتياز رسولّي ال غير؛يمكن الح الَّتيالحقوق  (2)

 الحقوق والواجبات المتعلّقة بطريقة مباشرة بحياة المؤمنين الّروحيّة؛ (3)

 الحدود األكيدة وغير المشكوك فيها للمقاطعات الكنسيّة؛ (4)

 االلتزامات واألعباء المتعلّقة باالحتفال بالقدّاس اإللهّي؛ (5)

 توجب ممارسة الدّرجة المقدّسة وفقًا للّشرع؛التّولية القانونيّة لوظيفة تس (6)

حّق الّزيارة ]القانونيّة[ وواجب الّطاعة، كي ال تتعذّر زيارة بعض األشخاص ِمن قِبَل أّي سلطة  (7)

 كنسيّة، فال يعودوا خاضعين أليَّة سلطة.

 

 

 الفصل الثّاني

 حساب الّزمن

 لم يستدرك الّشرع غير ذلك صراحة.يُحَسب الّزمن وفقًا للقوانين التّالية، ما  -1543ق. 

ض ألّي انقطاع. الَّذيالّزمن المتّصل يعني ]الّزمن[  -1البند  -1544ق.   ال يتعرَّ

الّزمن المتاح يُعني به ]المدّة[ المخّصصة لَمن يمارس حقّه أو يطالب به، بحيث ال  -2البند 

 تمضي بالنّسبة إلى الجاهل أو العاجز عن إتيان العمل.

في الّشرع، اليوم يعني المدَّة المكّونة ِمن أربعٍّ وعشرين ساعة، تُحَسب  -1البند  -1545ق. 

متَّصلة وتبدأ ِمن منتصف اللّيل؛ واألسبوع مدّة سبعة أيّام، والّشهر مدَّة ثالثين يوًما، والسَّنة مدَّة 

 ما هما في التّقويم.ثالث مئة وخمسة ستّين يوًما، ما لم يُذكر أّن الّشهر والّسنة يجب أْن يُتّخذا ك

 إذا كان الّزمن متّصاًل، فالّشهر والّسنة يُتّخذان دائًما كما هما في التّقويم. -2البند 

يبدأ منه العدّ ال يُحسب ضمن األجل، ما لم تقع بدايته مع بداية  الَّذياليوم  -1البند  -1546ق. 

 اليوم، أو يَستدرك الّشرع غير ذلك صراحة.
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نًا ِمن  ذيالَّ اليوم  -2البند  يتّجه إليه العدّ، يُحَسب ضمن األجل، وهذا ]األجل[، إذا كان الّزمن مكوَّ

شهر أو عدّة أشهر أو سنة أو عدّة سنين، أو ِمن أسبوع أو عدَّة أسابيع، فينتهي بانقضاء آخر يوم 

 يحمل نفس الّرقم، أو إذا خال الّشهر ِمن نفس الّرقم، فبانقضاء آخر يوم ِمن الّشهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 

 

 

 

 

 فهرس الكتاب

 صفحة القانون الموضوع

 مقّدمة

 قوانين تمهيديّة

 الباب األّول: المؤمنون وما لهم جميعًا ِمن حقوق وواجبات 

  الباب الّثاني: الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتّي والّطقوس

 الفصل األّول: االنتماء إلى كنيسة متمتّعة بحكم ذاتّي 

 لّطقوس وحفظهاالفصل الثّاني: ا

 الباب الّثالث: سُلطة الكنيسة العُليا

 الفصل األّول: الحبر الّرومانّي 

 الفصل الثّاني: هيئة األساقفة

 الباب الّرابع: الكنائس البطريركيّة

 الفصل األّول: انتخاب البطاركة 

 الفصل الثّاني: حقوق البطاركة وواجباتهم 

 لبطريركيّة الفصل الثّالث: سينودس أساقفة الكنيسة ا

 الفصل الّرابع: الدّائرة البطريركيّة 

 الفصل الخامس: شغور الكرسّي البطريركّي أو إعاقته 

 الفصل الّسادس: متروبوليت الكنيسة البطريركيّة 

 الفصل الّسابع: المجمع البطريركيّ 

الفصل الثّامن: منطقة الكنيسة البطريركيّة وسلطان 

البطريرك والّسينودسات خارج هذه 

 المنطقة 

 الباب الخامس: كنائس الّرئاسات األسقفيّة الكبرى

الباب السّادس: الكنائس الميتروبوليتيّة وسائر الكنائس 

 المتمتّعة بحكم ذاتيّ 

   الفصل األول: الكنائس المتروبوليتيّة المتمتّعة بحكم 

 ذاتيّ 

 الفصل الثّاني: سائر الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتّي 

 إليبارشيّات واألساقفة الباب السّابع: ا

 الفصل األّول: األساقفة 
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 المادّة األولى: انتخاب األساقفة 

المادّة الثّانية: حقوق األساقفة اإليبارشيّين 

 وواجباتهم 

المادّة الثّالثة: األساقفة المساعدون واألساقفة 

 المعاونون 

المادّة الّرابعة: شغور الكرسّي اإليبارشّي أو 

 إعاقته 

 لخامسة: المدبّرون الّرسوليّون المادّة ا

الفصل الثّاني: األجهزة المساعدة لألسقف اإليبارشّي   

 في حكم اإليبارشيّة 

 المادّة األولى: المجمع اإليبارشيّ 

 المادّة الثّانية: الدّائرة اإليبارشيّة 

 النّائب العاّم األّول والنّّواب العاّمون -1

رعيّين رئيس القلم وغيره ِمن الكتّاب الشّ  -2

 وأرشيف الدّائرة اإليبارشيّة

المدير المالّي اإليبارشّي ومجلس الّشؤون  - 3

 الماليّة 

المادّة الثّالثة: مجلس الكهنة وهيئة المستشارين 

 اإليبارشيّين

 المادّة الّرابعة: المجلس الّرعوّي 

 المادّة الخامسة: ُعمداء الكهنة

عاة ونّواب عاة  الفصل الثّالث: الّرعايا والرُّ  الرُّ

 الفصل الّرابع: مديرو الكنائس

 الباب الّثامن: اإلكسرخيّات واإلكسرخيّون

الباب التّاسع: اجتماعات الّرؤساء الكنسيّين لعّدة كنائس 

 متمتّعة بحكم ذاتيّ 

 الباب العاشر: اإلكليروس 

 الفصل األّول: تنشئة اإلكليروس 

 المادّة األولى: إنشاء اإلكليريكيّات وإدارتها 

 المادّة الثّانية: التّنشئة على الخدمات 

   الفصل الثّاني: انتماء اإلكليروس إلى إيبارشيّة معيّنة

  وواجباته  الفصل الثّالث: حقوق اإلكليروس

 الفصل الّرابع: فقدان الحالة اإلكليريكيّة 

 الباب الحادي عشر: العلمانيّون

ضاء الباب الّثاني عشر: المتوّحدون وسائر الّرهبان وأع

 مؤسّسات الحياة المكّرسة األخرى

180 – 189 
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240 

246 

256 

260 

 

266 
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 الفصل األّول: المتوّحدون وسائر الّرهبان 

 المادّة األولى: قوانين عاّمة

: ارتباط الرهبان باألسقف اإليبارشي 1

 والبطريرك والكرسي الّرسولي

 : رؤساء المؤسسات الّرهبانيّة وأعضاؤها2

 المادّة الثّانية: أديرة المتوّحدين

 المتوّحدين وإلغاؤها : إنشاء أديرة1

: رؤساء أديرة المتوّحدين ومجامعها ومديرو 2

 أموالها

 : القبول في دير المتوّحدين المستقّل واالبتداء3

 : التّكريس أْي النّذر لدى المتوّحدين4

 : تنشئة الّرهبان المتوّحدين والنّظام الّرهبانيّ 5

 : النّّساك6

 : الدّير المغروس فيه الّصليب البطريركيّ 7

 : االنتقال إلى دير متوّحدين آخر8

 : االنعتاق عن الِحصن ومغادرة دير المتوّحدين9

 : فصل الّرهبان المتوّحدين10

 المادّة الثّالثة: المنّظمات والجمعيّات الّرهبانيّة

: إنشاء وإلغاء منّظمة أو جمعيّة رهبانيّة أو إقليم 1

 أو دير

ن في : الّرؤساء والمجامع والمديرون الماليّو2

 المنّظمات والجمعيّات الّرهبانيّة

: القبول في المنّظمات والجمعيّات الّرهبانيّة، 3

 واالبتداء

: النّذر الّرهباني في المنّظمات أو الجمعيّات 4

 الّرهبانيّة

: تنشئة األعضاء والنّظام الّرهبانّي في 5

 المنّظمات والجمعيّات الّرهبانيّة

ة رهبانيّة أخرى : االنتقال إلى منّظمة أو جمعيّ 6

 أو إلى دير متوّحدين مستقلّ 

: االنعتاق عن الِحصن ومغادرة المنّظمة أو 7

 الجمعيّة الّرهبانيّة

 : الفصل عن المنّظمة أو الجمعيّة الّرهبانيّة8

الفصل الثّاني: جمعيّات الحياة المشتركة على ِغرار 

 الّرهبان

 الفصل الثّالث: المؤّسسات العلمانيّة
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ابع: أنماط أخرى للحياة المكّرسة وجمعيّات الفصل الرّ 

 الحياة الّرسوليّة

 الباب الّثالث عشر: جمعيّات المؤمنين

 الباب الّرابع عشر: تبشير األمم

 الباب الخامس عشر: سلطان التّعليم الكنسيّ 

 الفصل األّول: مهّمة الكنيسة التّعليميّة على وجه عامّ 

 الفصل الثّاني: خدمة كلمة هللا

 ة األولى: الوعظ بكلمة هللاالمادّ 

 المادّة الثّانية: التّعليم المسيحيّ 

 الفصل الثّالث: التّربيّة الكاثوليكيّة

 المادّة األولى: المدارس، السيّما الكاثوليكيّة

 المادّة الثّانية: الجامعات الكاثوليكيّة

 المادّة الثّالثة: الجامعات والكلّيّات الكنسيّة

التّصال االجتماعّي وبنوع الفصل الّرابع: وسائل ا

 خاّص الكتب

الباب السّادس عشر: العبادة اإللهيّة وال سيّما األسرار 

 المقّدسة

 الفصل األّول: المعموديّة

 الفصل الثّاني: المسح بالميرون المقدَّس

 الفصل الثّالث: القربان األقدس

 الفصل الّرابع: سّر التّوبة

 الفصل الخامس: مسحة المرضى

 ادس: الّرسامة المقدّسةالفصل السّ 

 المادّة األولى: خادم الّرسامة المقدّسة

 المادة الثانية: المؤهلون للرسامة المقدسة

 ( ما يلزم المرّشحين للّرسامة المقدّسة1)

 ( موانع قبول أو ممارسة الدّرجات المقدّسة2)

 المادّة الثّالثة: ما يجب أْن يسبق الّرسامة المقدّسة

زمن الّرسامة المقدّسة ومكانها المادّة الّرابعة: 

 وتسجيلها وشهادتها

 الفصل الّسابع: الّزواج

المادّة األولى: العناية الّرعويّة وما يجب أْن يسبق 

 االحتفال بالّزواج

 المادّة الثّانية: الموانع المبطلة على وجه عامّ 

 المادّة الثّالثة: الموانع على وجه خاصّ 

 ختلطةالمادّة الّرابعة: الّزيجات الم
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 المادّة الخامسة: الّرضى في الّزواج

 المادّة الّسادسة: صيغة االحتفال بالّزواج

 المادّة الّسابعة: تصحيح الّزواج

 ( التّصحيح العاديّ 1)

 ( التّصحيح ِمن األصل2)

 المادّة الثّامنة: انفصال الّزوجين

 ( حّل الوثاق1)

 ( االنفصال مع بقاء الوثاق2)

األسرار المقدّسة واألماكن الفصل الثّامن: أشباه 

 واألزمنة المقدّسة وإكرام القدّيسين والنّذور واليمين

 المادّة األولى: أشباه األسرار المقدّسة

 المادّة الثّانية: األماكن المقدّسة

 ( الكنائس1)

 ( المقابر والجنازات الكنسيّة2)

 المادّة الثّالثة: أيّام األعياد وأيّام التّوبة

عة: إكرام القدّيسين واأليقونات أو المادّة الّراب

 الّصور المقدّسة والذّخائر

 المادّة الخامسة: النّذور واليمين

الباب السّابع عشر: المعّمدون غير الكاثوليك وانضمامهم إلى 

 الّشركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكيّة

الباب الّثامن عشر: الحركة المسكونيّة أْي تعزيز وحدة 

 المسيحيّين

 اب التّاسع عشر: األشخاص واألفعال القانونيّةالب

 الفصل األّول: األشخاص

 المادّة األولى: األشخاص الّطبيعيّون

 المادّة الثّانية: األشخاص االعتباريّة

 الفصل الثّاني: األفعال القانونيّة

 الباب العشرون: الوظائف

 الفصل األّول: التَّوِلية القانونيّة للوظائف

 االنتخاب المادّة األولى:

 المادّة الثّانية: الّطلب

 الفصل الثّاني: فقدان الوظيفة

 المادّة األولى: التّخلّي

 المادّة الثّانية: النّقل

 المادّة الثّالثة: العزل

 المادّة الّرابعة: الحرمان
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 الباب الحادي والعشرون: سلطان الحكم

 الباب الّثاني والعشرون: التّظّلم ضّد القرارات اإلداريّة

 لباب الّثالث والعشرون: أموال الكنيسةا

 الفصل األّول: اكتساب األموال

 الفصل الثّاني: إدارة األموال الكنسيّة

 الفصل الثّالث: العقود وال سيّما التّمليك

 الفصل الّرابع: اإلرادات والمؤّسسات التّقويّة

 الباب الّرابع والعشرون: المحاكمات على وجه عامّ 

 مة المختّصة الفصل األّول: المحك

 الفصل الثّاني: موّظفو المحاكم

المادّة األولى: النّائب القضائّي والقضاة 

 والمحقّقون 

المادّة الثّانية: المحامي عن العدل والمحامي عن 

 الوثاق والكاتب الّشرعيّ 

المادّة الثّالثة: اتّخاذ موّظفّي المحاكم ِمن إيبارشيّات 

 ختلفةأو ِمن كنائس متمتّعة بحكم ذاتّي م

الفصل الثّالث: واجبات القضاة وغيرهم ِمن موّظفّي 

 المحاكم 

 الفصل الّرابع: ترتيب النّظر في الدّعاوى 

 الفصل الخامس: آجال المحاكمة وُمَهلها ومكانها 

الفصل الّسادس: األشخاص المسموح بقبولهم في 

 القاعة وطريقة إعداد األعمال وحفظها 

 دَّعى عليه الفصل الّسابع: المدَّعي والم

 الفصل الثّامن: الوكالء في الخصومات والمحامون 

 الفصل التّاسع: الدّعاوى والدّفوع 

 الفصل العاشر: طرق تجنّب المحاكمات

 المادّة األولى: الّصلح

 المادّة الثّانية: التّحكيم 

 الباب الخامس والعشرون: المحاكمة الحقوقيّة

 لوفةالفصل األّول: المحاكمة الحقوقيّة المأ

 المادّة األولى: عريضة افتتاح الخصومة 

المادّة الثّانية: االستدعاء وتبليغ األعمال القضائيّة 

 أو اإلعالم بها 

 المادّة الثّالثة: المجاوبة عن االدّعاء 

المادّة الّرابعة: وقف التّداعّي في الخصومة 

 وسقوطه والتّخلّي عنه
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 المادّة الخامسة: البيِّنات

 أقوال األطراف .1

 اإلثبات بالوثائق .2

 الشهود والشهادات .3

 من في استطاعته أن يشهد -أ

 قبول الشهود أو رفضهم -ب

 استجواب الشهود -ج

 الشهادات وقّوة إثباتها -د

 الخبراء .4

 والمعاينة القضائيّة [المحكمة]انتقال  .5

 القرائن .6

 المادّة الّسادسة: القضايا العارضة 

 عدم مثول األطراف .1

 تدخل الغير في القضيّة .2

 الت والخصومة قائمةالمحاو .3

المادّة الّسابعة: إعالن األعمال وختام تحقيق 

 القضيّة والمناقشات 

 المادّة الثّامنة: نـُطق القاضي 

 المادّة التّاسعة: الّطعن في الحكم

 شكوى بطالن الحكم  -1

 االستئناف  -2

المادّة العاشرة: األمر الَمقضّي وإعادة المحاكمة 

 واعتراض الغير

 لَمقضيّ األمر ا -1

 إعادة المحاكمة  -2

 اعتراض الغير  -3

المادّة الحادية عشرة: المدافعة المّجانيّة )المعونة 

 القضائيّة( والنّفقات القضائيّة

 المادّة الثّانية عشرة: تنفيذ الحكم 

 الفصل الثّاني: المحاكمة الحقوقيّة المختصرة

 الباب السّادس والعشرون: بعض المحاكمات الخاّصة

 األّول: المحاكمات الّزواجيّة الفصل

 المادّة األولى: قضايا إلعالن بطالن الّزواج

 المحكمة المختّصة -1

 حّق الّطعن في الّزواج  -2

 واجبات القضاة والمحكمة  -3
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 البيّنات -4

 الحكم واالستئناف  -5

 المحاكمة الوثائقيّة  -6

 قواعد عاّمة  -7

 ين المادّة الثّانية: قضايا انفصال الّزوج

المادّة الثّالثة: المحاكمة في حالة ترجيح وفاة أحد 

 الّزوجين

المادّة الّرابعة: طريقة الحصول على حّل الّزواج 

 غير المكتمل أو حّل الّزواج لصالح اإليمان

 الفصل الثّاني: قضايا إعالن بطالن الّرسامة المقدّسة 

 الفصل الثّالث: اإلجراءات لعزل الّرعاة أو نقلهم 

 ة األولى: اإلجراء في عزل الّرعاة المادّ 

 المادّة الثّانية: اإلجراء في نقل الّرعاة

 الباب السّابع والعشرون: العقوبات الجزائيّة في الكنيسة

 الفصل األّول: الجرائم والعقوبات على وجه عامّ 

 الفصل الثّاني: العقوبات على كّل جريمة بمفردها

 ي إنزال العقوبات الباب الّثامن والعشرون: اإلجراءات ف

 الفصل األّول: المحاكمة الجزائيّة

 المادّة األولى: التّحّريّات التّمهيديّة 

 المادّة الثّانية: سير المحاكمة الجزائيّة 

 المادّة الثّالثة: دعوى التّعويض ِمن األضرار 

 الفصل الثّاني: إنزال العقوبات بقرار غير قضائيّ 

 ن والعادة واألعمال اإلداريّةالباب التّاسع والعشرون: القانو

 الفصل األّول: القوانين الكنسيّة 

 الفصل الثّاني: العادة 

 الفصل الثّالث: األعمال اإلداريّة

المادّة األولى: اإلجراءات إلصدار القرارات غير 

 القضائيّة

 المادّة الثّانية: تنفيذ األعمال اإلداريّة 

 المادّة الثّالثة: المراسيم

 االمتيازات .1

 لتفسيحا .2

 الباب الّثالثون: التّقاُدم وحساب الّزمن

 الفصل األّول: التّقادُم 

 الفصل الثّاني: حساب الّزمن 
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