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 تمهيد
 

دون انتظار إقرار السلطة من السبل المتاحة لعقد الزواج المدني في لبنان تتناول الدراسة الحاضرة 
 . قانون األحوال الشخصية المدنية

 

طرح النظام المدني اإلختياري لألحوال الشخصية في لبنان من الزاوية القانونية، تنناول الدراسة 
ذلك أن  ...األخرى الدينية واإلجتماعيةاإلحاطة بالمسألة المطروحة، في أبعادها آخذين في اإلعتبار عدم 

 ، توخيًا لسرعة في اللفظ"المدني الزواج"أو ما اصطلح على اختصاره بعبارة  –الشخصية المدنية األحوال 

 .تتعدى مجرد التنظيم القانوني الصرف –حينًا، أو لنقص في إدراك المسألة المطروحة، أحيانًا 
 

موجبة فإلى كون نظام األحوال الشخصية المدنية عبارة عن مشروع أو اقتراح قانون، بأسبابه ال
عبر  ربما ال يضاهيه أي مشروع قانون مطروح في لبنان –ة لنضال تاريخي مزمن توالمواد، فهو ركيزة ثاب

أضف الى ذلك كله، تفاعل . ودعاة حقوق االنسان" علمانية"نضال جمعيات أهلية وأحزاب  – تاريخه الحديث
 .خرىيره تكرار الطرح، بين الفينة واألزال يثاليالسجال الذي كان و 
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 يولد الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد ُوهبوا"  

 ."خاءح اإلم أن يعاملوا بعضهم بعضًا برو عقًال وضميرًا وعليه

 .١٩٤٨المادة األولى من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

 

 

 

 

 

 

 هذا اإلعالن،لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في " 

 دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة

 أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي

 ..."أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء

 .١٩٤٨ق اإلنسان، المادة الثانية من االعالن العالمي لحقو 

 

 

 

 

 

 

 " .لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية" 

 .١٩٤٨المادة السادسة من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
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 للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس"  •

 .الزواج وأثناء قيامه وعند انحاللهأو الدين، ولهما حقوق متساوية عند 

 .اليبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كامًال ال إكراه فيه •

 ".األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة  •

 .١٩٤٨المادة السادسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

 

 

 

 

 األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع،" 

 .ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

 .يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة

 .ال ينعقد أي زواج إال برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامًال ال إكراه فيه

 تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما

وفي حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية . لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله
 ".الضرورية لألوالد في حالة وجودهم 

 .المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٢٣المادة 

 

 

 

إال برضا الطرفين رضاًء كامال ال إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين  ال ينعقد الزواج قانوناً " 
 ".العالنية الالزمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا ألحكام القانون 

 .والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواجالمادة األولى من اتفاقية الرضى بالزواج، 
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 القسم األول

 األحوال الشخصّية
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 مفهوم األحوال الشخصية: الباب األول
 

مجموعة أوصاف تتعّلق باإلنسان وتميزه عن سواه في " على أنها األحوال الشخصيةُتعرَّف 
وجنسه وجنسّيته ومقامه وأهليته، واإلرث والوصّية والوالية سمه إ ، وهي تشتمل على نسبه و 0F١"المجتمع

هذه األحوال تالزم شخص اإلنسان ألنها تدخل في تنظيم  ...وانحالله والقيمومة، والبنّوة والتبني، والزواج
كيانه وصقل شخصّيته وتوجيه حياته الخاصة، فهي تلتصق بشخص اإلنسان وتتبعه في جميع مراحل حياته 

 .بعد وفاته تركتهتصفية  ألجل تعتمدو 

المستعملة في  Statut Personnelوردت كترجمة حرفية لعبارة إن تعبير األحوال الشخصية  
القديمة حيث بدأ اإلنسان يتنّقل بين المدن  نةوٕان استعمال هذه العبارة درج منذ األزم. اللغات األجنبية

عات، األمر اواألقاليم مما استتبع نشوء نزاعات أثارت مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه النز 
معّينة  أو حقوقاً  الذي حمل رجال القانون على التمييز بين الحاالت التي يكون فيها موضوع النزاع أمواالً 

طبيق قانون العقد أو المكان الموجود فيه هذا المال، وبين تلك التي يتناول فيها النزاع هؤالء تحيث اعتمد 
تطبيق القانون عتمد أولئك من أجل حل هذا النزاع اع خاصة ترتبط بشخص اإلنسان وحياته الخاصة فضيموا

 . الشخصي العائد له

 أنظمة األحوال الشخصية في لبنان: الباب الثاني
 

الدينّية المعترف بها رسميًا في لبنان نظامها لألحوال الشخصية ومحاكمها  الطوائف لكّل من
 .الخاصة، بحيث يخضع كل لبناني لنظام األحوال الشخصية العائد للطائفة التي ينتمي اليها

ر الصادر . ل ٦٠من القرار  ١جرى تعداد الطوائف المعترف بها قانونًا في لبنان في الملحق رقم 
والمتعلق باقرار نظام الطوائف الدينّية، وفي  ١٩٣٦آذار  ١٣ي دي مارتيل بتاريخ عن المفوض السام

المنشىء للطائفة  ٥٥٣رقم  القانون منها على سبيل المثال ال الحصر ،أحدث عهداً  نصوص خاصة أخرى
 .١٩٩٦تموز  ٢٤القبطّية في لبنان، والصادر بتاريخ 

ان الطوائف المعترف بها قانونًا " ١٩٣٦/ ر .ل ٦٠وقد جاء في المادة األولى من القرار رقم 
كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي ُحّدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك 

 :، وهذه الطوائف هي...."تشريعي

                                                           

 .٢٣، ص ١٩٩٨مغيزل، لور، إعرف حقوقك، الدليل الثاني، نحن مواطنون، منشورات الجمعّية اللبنانية لحقوق اإلنسان، الطبعة الثانية  ١
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 الطوائف المسيحية الكاثوليكية . أ

 .الطائفة المارونّية 

 .كّية الملكّيةيالطائفة الكاثول 

 .كّيةيالكاثول الطائفة األرمنّية

 .كّيةيالطائفة السريانّية الكاثول

 .الطائفة الكلدانّية

 .الطائفة الالتينّية

 كّيةيحّية غير الكاثوليالطوائف المس.ب

 .طائفة الروم األرثوذكس

 ).الطائفة األرمنّية الغريغورّية(طائفة األرمن األرثوذكس 

 . طائفة السريان األرثوذكس

 .قباط األرثوذكسطائفة األ

 .الطائفة اآلشورية األرثوذكسّية

 ).البروتستانتّية(الطائفة اإلنجيلّية 

 الطوائف اإلسالمّية. ج

 .الطائفة السنّية

 ).الجعفرية(الطائفة الشيعية 

 .الطائفة العلوّية

 .الطائفة اإلسماعيلّية

 .الطائفة الدرزّية

 لّيةيالطوائف اإلسرائ. د

 .كنيس حلب

 .كنيس دمشق

 .كنيس بيروت
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والمعدلة  ١٩٣٦/ر .ل ٦٠من القرار رقم  ١٠وٕاضافة الى الطوائف المعّددة أعاله، نصت المادة  
طائفة تابعة " على ما أسمته  ١٩٣٨تشرين الثاني  ١٨الصادر بتاريخ  ١٤٦من القرار رقم  ١بالمادة 

 .ّيةخضع أتباعها للقانون المدني في األمور المتعلقة باألحوال الشخص، التي أُ "للحق العادي

ر لتنظيم أحكام الطوائف التابعة للقانون العادي،   .ل ٦٠ّصص الباب الثاني من القرار رقم خو 
ذا كانت إن هذه الطوائف الحصول على االعتراف بها يمكّ  "من القرار المذكور على أنه ١٥فنصت المادة 

خالقّية ال تتعارض ال مع األمن العام وال مع اآلداب، وال مع دساتير الدول تعاليمها الدينّية ومبادئها األ
ذا كان عددها كافيًا والضمانات الكافلة استمرار إودساتير الطوائف، وال مع أحكام هذا القرار، وأخيرًا 

 ..."ودها تبرر منحها هذه الميزةوج

ن تقدم للحكومة نظاماً أعتراف بها، يجب عليها عندما تطلب إحدى هذه الطوائف اإل" ،على أّنه
 .يحتوي على ملّخص مبادئها الدينّية أو األدبّية وعلى تنظيمها

حسبما نصت المادة  ،."..ذا اقتضى األمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعييعترف إ
 .من القرار المذكور ١٦

لى طائفة تابعة للحق السوريون واللبنانيون المنتمون إ من القرار، يخضع ١٧و ١٠ووفق المادتين 
لى إحدى الطوائف الدينّية، للقانون المدني في األمور المتعّلقة باألحوال إالعادي، أو غير المنتمين 

 .الشخصية

بها ذات نظام لألحوال لى طائفة معترف وٕان كانوا ينتمون إ"عينها،  ١٠أما األجانب، فبحسب المادة 
 ".نهم يخضعون في شؤون األحوال الشخصية ألحكام قانونهم الوطنيفإالشخصية، 
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 فلسفة النظام المدني الموحد لألحوال الشخصية: الباب الثالث
 

جاء في األسباب الموجبة لمشروع قانون األحوال الشخصية الذي طرحه الحزب الديموقراطي أوائل 
 :١٩٧١السبعينات ونشره في كتّيب في تموز 

ن المساواة بين ن توحيد التشريع في البلد هو من أجلى مظاهر الديموقراطية وأكثرها لزومًا ألنه يؤمّ إ "
 .المواطنين تأمينًا ال زيف فيه

بناء أقوانين مختلفة يرعى كل منها ) بما فيها اإلرث والهبة والوصية(وفي لبنان، في حقل األحوال الشخصية 
 .طائفة معينة

نسان وبين حواجز بين اإلنسان واإل) بقها محاكم مختلفةالتي تط(هذه الشرائع المختلفة وكثيرًا ما تقيم 
عالن حقوق ف مبادىء الديموقراطية الصحيحة وإ المواطن والمواطن مما يحول دون قيام التناظم، ومما يخال

 ."اإلنسان

تقديمها اقتراح قانون في سياق جتماعي النيابّية، ان كتلة الحزب السوري القومي اإلوقد جاء على لس
ساسّية التي ارتكز عليها القانون المدني لألحوال الفكرة األ أنّ " ،١٩٩٧حوال الشخصية الذي طرحته عام األ

مامه دون أي تفريق وذلك كي يتساوى اللبنانيون أالشخصية هي ضرورة توحيد التشريع والقضاء في لبنان، 
 .1F٢"المذهببينهم، ال من حيث الطائفة وال من حيث 

***      

لى المطالبة بوضع نظام موّحد لألحوال الشخصية في م، يمكن تلخيص األسباب التي دعت إفي ضوء ما تقد
 :لبنان، على الشكل التالي

 .ضرورة توحيد التشريع في البلد الواحد -

 وبصورة، تأمين المساواة بين المواطنين والسيما المساواة أمام القانون، واحترام حرّية المعتقد -

 .أعّم، تأمين احترام حقوق االنسان

لبنان أو من ال يرغب  لى الطوائف الدينّية المعترف بها فيتكريس حّق من ال ينتسب إ -
 .لدى إحدى هذه الطوائف، بالزواج المدني بعقد زواجه

 .زالة التمييز بين المواطنينقيام التناظم المجتمعي وإ  -

 .المدني في األحوال الشخصية لى القضاءإعادة ما انتزع من صالحّيات إ -

 .مجاراة تشريعات الدول المتقّدمة في ميدان األحوال الشخصّية -
 

                                                           

 .٨، ص ١٩٩٧تموز  ٢٧، "الديار" ٢
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 القسم الثاني

 حرّية المعتقد والزواج

 العالمّية في ضوء المواثيق
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 المتعّلقة بحقوق اإلنسان وحرّية المعتقد المواثيق الدولية: الباب األول
 

 :عددًا من المواثيق والمعاهدات واإلعالنات المتعّلقة بحقوق اإلنسان وحرّية المعتقد، أبرزها لبنان أبرم

التزمه لبنان في مقدمة دستوره بموجب القانون الدستوري تاريخ : اإلعالن العالمي لحقوق االنسان -
 .١٩٩٠أيلول  ٢١

 ٣٨٥٥موجب المرسوم رقم انضم إليه لبنان ب: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -

 .١٩٧٢أيلول  ١تاريخ 

انضم إليه لبنان بموجب المرسوم : العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادّية واإلجتماعّية والثقافّية -
 .١٩٧٢أيلول  ١تاريخ  ٣٨٥٥رقم 

 انضم إليها لبنان بموجب القانون: اإلتفاقّية الدولّية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله -

 .١٩٧١حزيران  ٢٤تاريخ  ٤٤/٧١

 .١٩٩٠تشرين األول  ٣٠تاريخ  ٢٠انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم : إتفاقّية حقوق الطفل -

 ٥٧٢انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم : إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -

 :مع التحفظ لجهة ١٩٩٦تموز  ٢٤تاريخ 

المتعلق بمـنح المـرأة حقـًا مسـاويًا لحـق الرجـل فـي مـا يتعلـق بجنسـية  ٩من المادة  ٢البند  •
 .أطفالها

فـــي مـــا يتعلـــق باســـم األســـرة  ١٦مـــن المـــادة  ١، مـــن البنـــد )ز(، )و(، )د(، )ج(الفقـــرات  •
فـــي االمـــور الخاصـــة باطفالهـــا وبالواليـــة  قـــوق الوالـــدة الـــزواج وح المتســـاوية فـــي الحقـــوقو 

 .األطفال وتبّنيهم والقوامة والوصاية على

ير أو تطبيـــق المتعلـــق بعـــرض الخالفـــات بـــين الـــدول حـــول تفســـ ٢٩مـــن المـــادة  ١لبنـــد ا •
 .العدل الدولية اإلتفاقية على محكمة

 :لبنان عن المصادقة على العديد من المواثيق الدولّية، منها امتنع وبالمقابل، فقد

 بالحقوق المدنّية والسياسّية والصادر عام  البروتوكول االختياري االول الملحق بالعهد الدولي الخاص
١٩٦٦. 
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  ق المدنّية والسياسّية، والمتعلقالبروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقو 

 .١٩٨٩بإلغاء عقوبة اإلعدام، والصادر عام 

لحقوق  واإلعالن العالميألنهما يشكالن، وقد أوردنا هذين البروتوكولين دون غيرهما من النصوص الدولّية 
الشرعة        االنسان والعهدين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، 

 .العالمية لحقوق اإلنسان المؤلفة من هذه المواثيق الخمسة

 :تتمّيز هذه المواثيق بخصيتين رئيسيتين، على األقل
 

 :الملزمة غير القابلة للتحّلل منهاأحكامها : الخاصية األولى
 

ال يمكن للدولة الطرف في أحد المواثيق العالمّية، التحّلل من أحكامها والتهّرب من تطبيق التزاماتها  
أو موجباتها في وضعها قيد التنفيذ داخل إقليمها الوطني، مع ما يقتضيه ذلك من اتخاذ تدابير تشريعّية 

 .نفاذها ومن السهر على ضمان احترامها الفعليوٕاجراءات تنفيذية آيلة إلى 
 

                          األخيرة منه، على أنه ٣٠ينّص اإلعالن العالمي لحقوق االنسان الذي التزمه لبنان، في المادة و 

في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أنه يخّول لدولة أو جماعة أو فرد أي حّق في القيام بنشاط  ليس" 
 ".تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيهأو 

 

كل دولة  تتعّهد " منه، على أن ٢السياسّية، في الفقرة الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  وينص العهد
طرف في العهد الحالي، عند غياب النص في اجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من االجراءات، باتخاذ 
الخطوات الالزمة، طبقًا الجراءاتها الدستورية ولنصوص العهد الحالي، من أجل وضع االجراءات التشريعية 

 ."أو غيرها الالزمة لتحقيق الحقوق المقّررة فيه
 

مقدمة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد على توطيد احترام الحقوق والحريات عن  ال بل إن
اجراءات مّطردة، قومّية وعالمّية، لضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمّية فاعلة بين  اتخاذ" طريق

 ."الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها
 

من العهد المذكور أعاله على الدول األطراف فيه التحّلل من اإللتزامات الملقاة  ٤تحّظر المادة  ذلكك
في أوقات الطوارئ العامة التي تهّدد حياة األمة والتي ُيعلن عن "على عاتقها إّال بصورة مقّيدة وحصرّية وذلك 

إلى المدى الذي تقتضيه بدقة "ثنائي إّال وفي أي حال، ال يمكن أن يكون هذا التحّلل االست". وجودها رسمياً 
متطلبات الوضع، على أن ال تتنافى هذه االجراءات مع التزاماتها األخرى بموجب القانون الدولي ودون أن 

مع  ."اعيأو األصل اإلجتم الديانةتتضمن تمييزًا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
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اردة في العهد ال تقبل التحّلل من تطبيقها، كالحق في الحياة والمعاملة اإلشارة الى أن بعض الحقوق الو 
 .وحرّية المعتقداإلنسانية ومنع الرّق وحق اإلعتراف بالشخصية القانونّية للفرد 

 

ليس في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ما  "، ٥المادة  من ١كذلك، وبموجب الفقرة 
يجيز ألية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في اإلشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يمكن تفسيره بأنه 

يستهدف القضاء على أي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا العهد أو تقييده لدرجة أكبر مما هو 
 ".منصوص عليه في العهد الحالي

 

اي حق من حقوق اإلنسان الحقيقية المقررة أو  تقييد "من المادة نفسها،  ٢وال يجوز، بموجب الفقرة 
القائمة في أّية دولة طرف في العهد الحالي استنادًا الى القانون أو االتفاقات أو اللوائح أو العرف، أو التحّلل 

 ".لهذه الحقوق أو إقرارها بها بدرجة أقل) العهد(منها بذريعة عدم إقرار اإلتفاقية الحالية 
 

بالمصادقة على المواثيق الدولّية اآلنفة الذكر  فِ ذا السياق أّن لبنان لم يكتوتجدر اإلشارة في ه
الدولة  تجّسد"  من مقدمة دستوره، بأن" ب"والمتعلقة بحقوق اإلنسان، وٕانما تعّهد، صراحة، في الفقرة 

ان ذلك وك ˇ"في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء) مبادىء حقوق االنسان(هذه المبادىء )اللبنانية(
السيما منها العهد الدولي الخاص بالحقوق و عقب إقراره المواثيق العالمّية المذكورة وتصديقها أصوًال، 

، فان مقدمة الدستور قد ١٩٧٢وهكذا فحيث أن لبنان قد أبرم العهد المشار اليه عام . المدنية والسياسية
 .  لمواثيق العالمّية هذهلتزام أحكام اإ، مما يعتبر من قبيل تجديد ١٩٩٠اسُتحدثت عام 

 

 :آليات التطبيق والرقابة: الخاصية الثانية
 

غالبًا ما تلحظ المواثيق العالمّية اآلليات الالزمة لوضعها قيد التطبيق في إقليم الدولة الطرف فيها، 
 .وتضمن حسن التمتع بالحقوق الواردة فيها

 

المتعلق بالحقوق المدنية والسياسّية انشاء  فعلى سبيل المثال، يلحظ القسم الرابع من العهد الدولي
ل االجراءات يالجنة لحقوق االنسان ومهمتها النظر في التقارير المرفوعة من الدول األطراف في العهد ح

التقدم الذي تّم احرازه في ميدان التمتع  فضًال عنتؤدي إلى تأمين الحقوق المقررة فيه، اتخذتها والتي التي 
ن التقارير العوامل والصعوبات المحتملة التي تؤثر على تنفيذ أحكام العهد، إن وجدت وتبي. بتلك الحقوق

 ).من العهد ٤٠المادة (
 

وباإلجمال، فإن استنكاف الدولة اللبنانية عن التشريع المدني لألحوال الشخصية في لبنان يتعارض، بنوع 
 :خاص، مع
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  من العهد  ٢٦العالمي لحقوق االنسان والمادة من االعالن  ٧المادة (حق المساواة أمام القانون
، والمساواة في الحقوق السيما بين الرجل والمرأة )الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسّية

 ).من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ٢و ١من ميثاق هيئة األمم المتحدة، والمادتان  ١المادة (

  ب الدين، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة دون أي قيد بسبحق الزواج وتأسيس أسرة
من االعالن العالمي لحقوق االنسان والمادة  ١٦المادة (عند الزواج وأثناء قيامه وبعد انحالله 

من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية  ٤و ٢، الفقرة ٢٣والمادة  ٣، والمادة ١، الفقرة ٢
 ).والسياسة

 من اإلعالن العالمي  ١٨المادة (ة بالممارسة وٕاقامة الشعائر الدينّيةحرية اإلعراب عن الديان
من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية  ٢٧، والمادة ١، الفقرة ١٨لحقوق اإلنسان والمادة 

 ).والسياسية

  خضوع حرّية الفرد في التعبير عن معتقداته للقيود المنصوص عليها في القانون والتي
مة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو حقوق اآلخرين تستوجبها السال

من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنّية  ٣، الفقرة ١٨المادة (فحسب  وحرياتهم األساسية،
 ).والسياسّية

  تعهد لبنان، بموجب العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنّية والسياسية، باتخاذ الخطوات
المادة ( ة من أجل وضع اإلجراءات التشريعية الالزمة لتحقيق الحقوق المقّررة في العهدالالزم

 ).٢، الفقرة ٢
 

 والزواج المواثيق الدولية: لثانيالباب ا
 

بعد أيام قليلة على إقرار مجلس الوزراء " النهار"يكتب جورج ناصيف، في إحدى افتتاحيات صحيفة 
 :مشروع قانون مدني اختياري للزواج

 

عن أن الفرد إنسان راشٌد،  إعالن. وهي عندنا مقّدسة. الفرد حرّية نع ختياري إعالنالزواج المدني اإل"... 
 ."(...)وصاحب عقل، وصاحب قدرة على اإلختيار

 ).١، ص١٩٩٨آذار  ٢٤صحيفة النهار، (

                                           *** 
 

 -وهو مفترض، أيّا كان النظام القانوني الذي يخضع اليه، تصّرف إرادي بامتياز –الزواج  فإنهكذا  

 .اختيار الشراكة في حياة زوجية واختيار الزوج الشريك: رختيافي إطار حرّية الفرد في اإليندرج 
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، دون عموماً ال زواج،  حّتى لرّبما يصّح القول، استطرادًا، أنّ  عينهحق الخيار إذًا رديف للزواج  
 .ممارسة حق الخيار

 

وهذه األخيرة ركن ".حرية المعتقد"وأشمل، أال وهو  ، فبدوره يندرج في إطار أعمّ "حق الخيار"أما 
هذه األركان، . التي يقتضي توافرها في ما بين عاقدي الزواج" المساواة"أساسي من حقوق اإلنسان، كمثل 

 :لحقوق اإلنسان، وفيما يلي أبرزها العالمّيةي المواثيق جميعها، تجد لها تنظيمًا وآليات وضمانات ف
 

 ميثاق هيئة األمم المتحدة: الفصل األول •
 

والمصادق عليه من  ١٩٤٥حزيران  ٢٦جاء في ديباجة ميثاق هيئة االمم المتحدة الصادر بتاريخ  
 :مقدمة دستورهفي  ١٩٩٠لتزام به عام والذي أعاد تأكيد على اإل ١٩٤٥ أيلول ٢٥قبل لبنان بتاريخ 

 

يماننا بالحقوق إأن نؤكد من جديد : (...) نحن شعوب األمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا" 
ن ، وأحقوق متساويةمم كبيرها وصغيرها من واألللرجال والنساء  االساسية لالنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما

لتزمات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من اإلواحترام ن األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة نبيّ 
 (...)." مصادر القانون الدولي 

 

من المادة األولى من الميثاق المذكور على نبذ التمييز بسبب الجنس أو الدين، فمن جملة  ٣ونّصت الفقرة 
 :مقاصد األمم المتحدة

تشجيع على ذلك إطالقًا بال تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحرّيات األساسية للناس جميعًا وال"... 
 ". تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

 

 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان: الفصل الثاني •
 

كانون  ١٠عالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن الجمعّية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ينص اإل 
، على المساواة في ١٩٩٠لبنان في صوغه والتزمه في مقدمة دستوره عام ، والذي ساهم ١٩٤٨األول 

، والحق في الزواج وتأسيس أسرة دون أي قيد )٧المادة (والمساواة أمام القانون ) ٢والمادة  ١المادة (الحقوق 
 ).١٨المادة (، وحرّية التفكير والمعتقد والدين )١٦المادة (بسبب الجنس أو الدين 

  

 ١المادة 
حرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد ُوهبوا عقًال وضميرًا وعليهم أن يعاملوا يولد جميع الناس أ
 .بعضهم بعضًا بروح األخاء
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 ٢المادة 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون تمييز، كالتمييز بسبب 

رأي آخر، أو األصل الوطني أو  أو الدين أو الرأي السياسي أو أيالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة 
 (...).جتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء اإل

 

 ٧المادة 
مام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة، كما أن لهم كل الناس سواسية أ

 .الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخّل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز كهذاجميعًا 
 

 ١٦المادة 

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو  .١
 .، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحاللهالدين

 .كراه فيهإال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كامًال ال  .٢

 .األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .٣
 

 ١٨المادة 

 لكّل شخص الحّق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرّية تغيير ديانته أو

عقيدته، وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة وٕاقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرًا أو جهرًا، 
 .منفردًا أم مع الجماعة

 

 

 حقوق المدنّية والسياسّيةالخاص بالالعهد الدولي : الفصل الثالث •
 

ألمم المتحدة بالحقوق المدنّية والسياسّية، الصادر عن الجمعّية العامة ل الخاصينّص العهد الدولي  
والمؤرخ  ٣٨٥٥والذي انضم إليه لبنان بموجب القانون المنّفذ بالمرسوم رقم  ١٩٦٦ول كانون األ ١٦بتاريخ 

لرجل ، والمساواة بين ا)٢٦والمادة  ٢المادة (، على نبذ التمييز بسبب الدين والجنس ١٩٧٢أيلول  ١في 
المادة (، وحرّية الفكر والمعتقد والدين وحرّية الممارسة )، بنوع خاص٣المادة (والمرأة في الحقوق المدنّية 

المادة (باع تعاليم ديانتهم حق األقليات الدينّية في اتّ في عتراف ، واإل)٢٣المادة (ق تكوين األسرة ، وح)١٨
٢٧.( 
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 ٢المادة 
باحترام ) بالحقوق المدنّية والسياسّية الخاص العهد الدولي(لي تتعهد كل دولة طرف في العهد الحا .١

قليمها والخاضعين لواليتها دون تمييز إوتأمين الحقوق المقررة في العهد الحالي لكافة األفراد ضمن 
ي من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياس

 .جتماعي أو الملكّية أو صفة الوالدة أو غيرهااألصل القومي أو اإلأو غيره أو 

لتشريعية القائمة أو غيرها جراءاتها االعهد الحالي، عند غياب النص في إتتعهد كل دولة طرف في  .٢
جراءات، باتخاذ الخطوات الالزمة، طبقًا الجراءاتها الدستورية ولنصوص العهد الحالي، من من اإل

 .ات التشريعّية أو غيرها الالزمة لتحقيق الحقوق المقّررة في العهد الحاليجراءأجل وضع اإل
 

  ٣المادة 
تتعهد الدول االطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء في حق التمّتع بجميع الحقوق 

 ).العهد(تفاقّية الحالّية لمدنّية والسياسية المدونة في اإل ا
 

  ١٨المادة 

ويشمل هذا الحق حريته في اإلنتماء الى أحد . الحق في حرّية الفكر والضمير والديانةلكّل فرد  .١
األديان أو العقائد باختياره، وفي أن يعّبر، منفردًا أو مع آخرين، بشكل علني أو غير علني، عن 

 .ديانته وعقيدته، سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التقّيد أو الممارسة  أو التعليم

نتماء الى أحد األديان أو العقائد التي اه من شأنه أن يعّطل حريته في اإلخضاع أحد إلكر ز إال يجو  .٢
 .يختارها

تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي  .٣
حقوق اآلخرين وحرياتهم األخالق أو  النظام العام أو الصحة العامة أوتستوجبها السالمة العامة أو 

 .األساسّية

تتعهد الدول األطراف في العهد الحالي باحترام حرية اآلباء واألمهات واألوصياء القانونيين، عند  .٤
 .إمكانية تطبيق ذلك، في تأمين التعليم الديني أو األخالقي تماشيًا مع معتقداتهم الخاصة

 

   ٢٣المادة 

 ية واألساسية في المجتمع ولها الحق في التمّتع بحمايةالعائلة هي الوحدة االجتماعية الطبيع .١

 .المجتمع والدولة

 .يعترف بحق الرجال والنساء في سن الزواج بتكوين أسرة .٢

 .الكامل والحر لألطراف المقبلة عليه ىال يتم الزواج بدون الرض .٣
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الحقوق على الدول األطراف في العهد الحالي اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في  .٤
والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه، ويجب النص، في حالة الفسخ، على الحماية 

 .الالزمة لألطفال
 

 ٢٦المادة 

ويحّرم . جميع األشخاص متساوون أمام القانون ومن حّقهم التمّتع، دون أي تمييز، بالتساوي بحمايته
األشخاص حماية متساوية وفّعالة ضد أي تمييز، سواء كان القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع 

ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو األصل القومي 
 .أو االجتماعي أو الملكّية أو صفة الوالدة أو غيرها

 

 ٢٧المادة 

ات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ال يجوز إنكار حق األشخاص الذين ينتمون إلى أقلي
ما، في اإلشتراك مع األعضاء اآلخرين من جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو اإلعالن عن ديانتهم واتباع 

 .تعاليمها أو استعمال لغتهم
 

وهي وكالة دولية تابعة لمنّظمة مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان  على لسانوقد جاء 
 :المذكورة أعاله ما يلي ٢٣، تعليقا على نص المادة وحمايته حقوق اإلنساننشر الى  ترمياألمم المتحدة 

that the  implieshe right to freedom of thought, conscience and religion T“

provide for the possibility of both religious and  shouldlegislation of each State 

civil marriages.” 

  :أي ما ترجمته

تشريعات كل الدول أن تؤّمن إمكانية إنعقاد كّل من الزواج  تقتضي على إن حرية الفكر والرأي والمعتقد" 
 ."الديني والزواج المدني

 

 وتسجيل عقود الزواج األدنى لسّن الزواج،واج، والحّد إتفاقّية الرضى بالز : الفصل الرابع •
 

بأنها تتعّلق، حصرًا، " اتفاقّية الرضى بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج"تتمّيز  
تشرين الثاني  ٧مم المتحدة بتاريخ وقد تّم تصديق اإلتفاقية المذكورة من الجمعّية العاّمة لأل. بأمور الزواج
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، بحسب ١٩٦٤كانون األول  ٩، ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ )١٧-د(الف  ١٧٦٣قرار رقم ، بموجب ال١٩٦٢
 .منها ٦ما نّصت عليه المادة 

 

 

 :جاء في مقدمة اإلتفاقية
 

إّن الدول المتعاقدة، رغبًة منها، طبقًا لميثاق األمم المتحدة، في تعزيز اإلحترام والمراعاة العالميين "
 .األساسية للناس جميعًا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدينلحقوق اإلنسان وللحرّية 

 :من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تنّص على أنه ١٦وٕاذ تعيد إلى الذاكرة المادة 

الجنس  ،للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق .١
 .اويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحاللهوهما يتس. أو الدين

 .كراه فيهالمزمع زواجهما رضاء كامًال ال إ ال يعقد الزواج إال برضى الطرفين .٢
 

ول كانون األ  ١٧ المؤرخ في) ٩-د( ٨٤٣ذ تذّكر كذلك أّن الجمعية العامة لألمم المتحدة أعلنت بالقرار وإ 
سرة تتنافى مع المبادىء ات القديمة المّتصلة بالزواج واألوالقوانين والعادعراف ، أن بعض األ١٩٥٤

 .مم المتحدة وفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالمنصوص عليها في ميثاق األ
 

ذ تؤّكد من جديد أن على كافة الدول، بما فيها تلك التي تقع عليها أو تتوّلى مسؤولية إدارة األقاليم وإ 
الحكم الذاتي أو المشمولة بالوصاية حتى نيلها اإلستقالل، اتخاذ جميع التدابير المناسبة إللغاء غير المتمتعة ب

مثل تلك األعراف والقوانين والعادات القديمة، وذلك، بصورة خاصة، بتأمين الحرية التامة في اختيار الزوج 
العقوبات المالئمة عند اللزوم، رير وباإللغاء التام لزيجات األطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ، وبتق

 (...)".نشاء سجل مدني أو غير مدني تسجل فيه جميع عقود الزواج وإ 
 

 :من اإلتفاقّية ٣و ٢و ١وقد جاء في المواد 
 

 ١المادة 
عرابهما عنه بشخصيهما بعد برضى الطرفين رضاءًا كامًال ال إكراه فيه، وبإ ال ينعقد الزواج قانونًا إال .١

حكام عقد الزواج، وبحضور شهود وفقًا ألالعالنّية الالزمة وبحضور السلطة المختّصة بتأمين 
 .القانون

ذا اقتنعت السلطة يكون حضور أحد الطرفين ضروريًا إ أعاله، ال ١استثناًء على أحكام الفقرة  .٢
 المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختّصة وبالصيغة

 .التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضى
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 ٢المادة 
. تقوم الدول األطراف في هذه اإلتفاقية باتخاذ التدابير التشريعّية الالزمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج

عفاء من شرط السن ألسباب ن، ما لم تقرر السلطة المختصة اإلوال ينعقد قانونًا زواج من هم دون هذا الس
 .  لحة الطرفين المزمع زواجهماجدّية، لمص

 

 ٣المادة 
 .تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب

 

 لرضى بالزواج، والحّد األدنى لسّن الزواج، وتسجيل عقود الزواجا بشأن التوصية: الفصل الخامس •
 

، هي "وتسجيل عقود الزواجالتوصية بشأن الرضى بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، "تتعّلق  
ّص عليها قرار صدرعن الجمعية العامة لألمم المتحدة وهي عبارة عن مجموعة مبادىء ن. جاألخرى، بالزوا

 ).٢٠-د( ٢٠١٨تحت الرقم  ١٩٦٥تشرين الثاني من  األّولبتاريخ 
 

 :تستهّل التوصية المذكورة أحكامها بالمقدمة التالّية
 

 إّن الجمعية العامة،"

تدرك أن من الواجب تعزيز كيان األسرة باعتبارها الوحدة األساسية في كل مجتمع، وأن للبالغين من إذ 
ن لهم حقوقًا متساوية على صعيد الزواج، وأن الزواج ال ينعقد ناث حق في التزوج وتكوين أسرة، وأالذكور واإل

من اإلعالن العالمي  ١٦ألحكام المادة  إال برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاًء كامًال ال إكراه فيه، وفقاً 
 لحقوق اإلنسان،

 ،١٩٥٤كانون األول  ١٧المتخذ في ) ٩-د( ٨٤٣وٕاذ تشير إلى قرارها 
بطال الرّق وتجارة الرقيق واألعراف التكميلية إل ١٩٥٦من اتفاقية عام  ٢إذ تشير كذلك إلى المادة 

متعلقة بسن الزواج والرضى بالزواج وتسجيل عقود والممارسات الشبيهة بالرّق التي تتضمن بعض األحكام ال
 الزواج،

من ميثاق األمم المتحدة تنص على أن تقوم الجمعية  ١٣من المادة ) ب( ١ذ تذّكر كذلك أن الفقرة وإ 
العامة بإصدار توصيات للمساعدة على إعمال حقوق االنسان والحريات األساسية للناس جميعًا دون تمييز 

 .س أو اللغة أو الدينبسبب العرق أو الجن

من الميثاق، أن يضع  ٦٤جتماعي، بموجب المادة ر أيضًا أن المجلس اإلقتصادي واإلوٕاذ تذكّ 
ترتيبات مع أعضاء األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخصصة كي تمّده بتقارير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ 

 ختصاصه،توصياته وتوصيات الجمعية العامة بشأن المسائل الداخلة في ا
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بالقيام  لم تتخذ بعد التدابير الالزمة، من تشريعّية وغير تشريعّية، التي توصي كل دولة من الدول األعضاء 
التشريعية  بالخطوات الالزمة، وفقًا لنظامها الدستوري وعاداتها التقليدّية والدينّية، القرار ما يناسب من التدابير

 (...)".  أو غيرها 
 

 :ترد المبادىء التاليةوفي اإلتفاقية، 
 

 :  المبدأ األول

عرابهما عنه ال الطرفين رضاًء كامًال ال إكراه فيه وبإال ينعقد الزواج قانونًا إال برضى ك) أ(
بشخصيهما بعد تأمين العالنية الالزمة وبحضور السلطة المختّصة بعقد الزواج، وبحضور شهود، وفقًا 

 .الحكام القانون

ذا اقتنعت السلطة المختصة بأن كل طرف قد أعرب عن رضاه الوكالة إال إال يجوز الزواج ب) ب(
 .كراه فيه أمام سلطة مختصة وبحضور شهود وفقًا ألحكام القانون ولم يسحب ذلك الرضىال إالكامل الذي 

 

 :المبدأ الثاني

قل عن يتقوم الدول األعضاء باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج على أّال 
خمسة عشر عامًا، وال يجوز التزوج قانونًا لمن لم يبلغها ما لم ُتعفه السلطة المختصة من شرط السن ألسباب 

 .جدّية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما
 

 :  المبدأ الثالث

  .السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسبتقوم 
 

 على القانون الوطني الدولّية أولوّية المواثيق: لثالباب الثا
 

تكتسب المعاهدات واإلتفاقيات الدولّية أولوّية على القوانين الوطنية، عمًال بمبدأ تسلسل القواعد 
القانونية، وبذلك تحتل النصوص الدولّية درجة متقّدمة على التشريعات الداخلية للدولة، فتفوقها سمّوًا وتعلوها 

متى كانت النصوص   -هذه التشريعات و ال سّيما عند تعارضها و  –مرتبًة، وتحظى بأفضلية في التطبيق 
الدولّية قد دخلت حّيز التنفيذ وُأبرمت من الدولة العضو في المعاهدة وصودق على أحكامها حسب األصول 

 .الدستورية المتّبعة فيها
 

هكذا يتقّدم القانون الدولي على القانون الوطني، حيث أن كل تشريع يستمّد صحته من مدى مالءمته 
 . دنى الذي يخالف التشريع األعلىالتشريع األقواعد التشريع الذي يعلوه درجة، بحيث يكون باطًال و 
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 فينا لقانون المعاهدات المعتمدة يومن البالغ األهمية في هذا اإلطار تسليط الضوء على إتفاقية في

والتي عرضت للتوقيع في  ،١٩٦٩أيار  ٢٢مؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات في ختام أعماله في 
 . ١٩٦٩أيار  ٢٣

 

 :ّصت ديباجتها حرفّيًا ما يلين، وقد ١٩٨٠كانون الثاني  ٢٧حيز النفاذ في دخلت إتفاقية فيينا 

 

    إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، تقديرًا منها للدور األساسي للمعاهدات في تاريخ العالقات " 

 ،الدولية

      ون الدولي وكسبيل لتطوير التعاونباألهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانواعترافًا منها  

 ،السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية واالجتماعية

 ومالحظة منها أن مبادئ حرية اإلرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها 

 "،عالمياً 

المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق وتأكيدًا منها بأن 
 ،السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي

وتذكيرًا منها بتصميم شعوب األمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام 
 ،االلتزامات الناشئة من المعاهدات

الحقوق المتساوية، : منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق األمم المتحدة مثلواعتبـارًا 
، ؤونها الداخليةوتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقالل جميع الدول وعدم التدخل في ش

 ،ساسية للجميعواالحترام العالمي لحقوق اإلنسان والحريات األ ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها،

واعتقادًا منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه االتفاقية سيدعمان 
المحافظة على السلم واألمن الدوليين وتطوير  يمبادئ األمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وه

 ،العالقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول

ها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه وتأكيدًا من
 ،االتفاقية
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 :(...) على ما يلـي تفقتقـد ا

احترام المعاهدات " الثالث من المعاهدة المذكورة  المعنون الفصل األّول من الجزء  وقد جاء في هذا
 :منه ما يلي  ٢٧و ٢٦، وتحديدًا في المادتين "وتنفيذها وتفسيرها

 العقد شريعة المتعاقدين: ٢٦المادة " 

 .نفيذها بحسن نيةكل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم ت

 القانون الداخلي واحترام المعاهدات: ٢٧المادة 

ال تخل  ال يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ المعاهدة،
 ."٤٦هذه القاعدة بالمادة 

 

 ١٦تاريخ  ٩٠وقد رعى مثل هذه الحال قانون أصول المحاكمات المدنية، الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم 

 :مع تعديالته، فجاء في المادة الثانية منه ١٩٨٣أيلول 
 

 .على المحاكم أن تتقّيد بمبدأ تسلسل القواعد" 

عند تعارض أحكام المعاهدات الدولّية مع أحكام القانون العادي، تتقّدم في مجال التطبيق األولى على 
 (...)". الثانية 

 

 ٢/٩٧ورقم  ١/٩٧ه رقم ، في قراري١٩٩٧أيلول  ١٢وقد كّرس المجلس الدستوري في لبنان، بتاريخ 

االختيارية، هذا المبدأ القانوني الس البلدّية و المتعلقين بالتمديد للمج ٦٥٥و ٦٥٤بطال القانونين القاضيين بإ
بطال كل قانون عرضًة لإل ويكونأيضًا تفاقات الدولية الموقعة من لبنان لها أيضًا قيمة دستورية اإلمؤكّدًا أّن 
سية، وهو ميثاق دولي حكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسيامستندًا في ذلك إلى تعارضهما وأيخالفها 

وبما أنه يتوّلد عن حق االقتراع، كما هو متفق عليه، علمًا واجتهادًا، مبدأ ": ٢القرار رقم جاء في (لبنانأبرمه 
دستوري آخر، هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين لحقهم في االقتراع، والذي ينطوي على وجوب دعوة 

وقد كرست هذا المبدأ أيضًا الفقرة . الناخبين لممارسة حقهم في االنتخاب بصورة دورية وضمن مّدة معقولة
مم المتحدة تاريخ من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن األ ٢٥من المادة " ب"

 )."١٩٧٢ليها لبنان سنة إوالتي انضم  ١٦/١٢/١٩٦٦
 

 –االقتراع ن دوريًا لممارسة حق في سياق تأكيده ضرورة دعوة الناخبي –فقد استند المجلس الدستوري 

من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنّية والسياسّية، معلًال بها قراره الذي  ٢٥من المادة " ب"لى الفقرة إ
 .أبطل القانونين المشار إليهما أعاله
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بخالف ما ذهب اليه قانون أصول المحاكمات  –أنه، في حين ال يلحظ الدستور اللبناني  يذكر
قد  ١٩٥٨ن الدستور الفرنسي الصادر عام قوانين الداخلية، فإدات الدولية على التغليب المعاه –المدنية 

 :منه ٥٥لى المعاهدات الدولّية اعتبارًا أسمى شأنًا من القوانين العادّية، فنصت المادة وْ أَ 
 

ع، منذ نشرها، بقوة أسمى من قّوة الدولّية المصّدقة حسب األصول، تتمتّ  واالتفاقات إن المعاهدات" 
 ...".القانون 

 

القوانين اللبنانّية، بحيث  تسمو المواثيق الدولّية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي أبرمها لبنان علىهكذا 
لمتصلة بحرّية المعتقد وحرّية على المشترع أن يراعي أحكامها لدى سّنه القوانين، والسّيما تلك ا يصير لزاماً 

 .بطالها أمام المجلس الدستوريإ اعتبارها مخالفة للقانون الدولي، و عراب عنه بالممارسة، وذلك تحت طائلة اإل
 

 لألحوال الشخصّية من النظام اللبناني موقف اللجنة الدولّية لحقوق االنسان: الرّابعالباب 
 

مم المتحدة المعنية بحقوق االنسان حول التقرير المقدم من في المالحظات الختامّية للجنة األجاء  
من العهد الدولي للحقوق المدنّية والسياسّية، والتي أقرت في جلستها رقم  ٤٠اللبنانية وفقًا للمادة الحكومة 

 :١٠/٤/١٩٩٧ة بتاريخ المنعقد ١٥٨٥
 

“ 17 … The Committee is equally concerned about the compatibility of 

contract  laws and regulations which do not allow Lebanese citizens to

marriage other than in accordance with the laws and procedures of one 

, and that these laws and procedures do recognized religious communities

not afford equality of rights to women” . 
 

ن ال تسمح للمواطنين اللبنانيين بأ التي نظمةالقوانين واأل ) توافق(إزاء ) كذلك(وتشعر اللجنة بالقلق  .١٧"
ن هذه القوانين وْ كَ يبرموا عقود زواج إال وفقًا لقوانيين واجراءات إحدى الطوائف الدينّية المعترف بها، ولِ 

 ".واالجراءات التنص على المساواة في الحقوق للمرأة
 

لى سّن قوانين بنان، داعية إلقانوني للزواج في لوقد ذهبت اللجنة إلى أبعد من مجّرد وصف الواقع ا
 :من المالحظات الختامّية لّلجنة ما حرفّيته ١٨نسان، إذ جاء في البند ة للزواج تكون متاحة لكل إمدنيّ 

 

18. “Accordingly, the committee recommends that the State party review its 

laws, make appropriate amendments and take appropriate action to ensure full 
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legal and de facto equality for women in all aspects of society, especially in the 

laws governing the status of women, women’s right andobligations in marriage 

and civil obligations. Accessible and effective remedies should be available in 

respect of all forms of discrimination. 

The Committee recommends that in addition to the existing laws and 

procedures governing marriage, civil laws on marriage and divorce 

available to everyone should be introduced in Lebanon” . 

 

 

وبناًء على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعادة النظر في قوانينها، والسّيما القوانين . ١٨"
وااللتزامات المدنية، وبادخال التعديالت المناسبة التي تنظم مركز المرأة وحقوق والتزامات المرأة في الزواج 

عليها واتخاذ االجراءات المناسبة لضمان المساواة القانونية والفعلّية للمرأة في جميع جوانب المجتمع، 
وتوصي اللجنة بأن تستحدث . يتعّلق بجميع أشكال التمييز فاعلةوينبغي اتاحة وسائل انتصاف متّيسرة و 

في لبنان، اضافة الى القوانين واالجراءات القائمة التي تنظم الزواج، قوانين مدنّية بشأن الزواج والطالق 
 .متاحة لكل انسان
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 القسم الثالث

 حرّية المعتقد والزواج

 في الدستور اللبناني
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يندرج طرح النظام المدني لألحوال الشخصّية في خانة حرّية المعتقد التي كفلها الدستور اللبناني، 
أما احترام نظام األحوال الشخصّية . على إطالقها، حيث ال قيود سوى ضمان عدم اإلخالل بالنظام العام

، ومنهم دعاة الزواج "اختالف مللهم هلين علىلأل" من الدستور،  ٩فمكفول من الدولة اللبنانّية، بحسب المادة 
 .١٩٣٦/ر.ل ٦٠كما أسماهم القرار" طائفة الحق العادي"أو أتباع أي الذين ال ينتمون ألي طائفةالمدني 

 

 سمّو الدستور: الباب األول
 

هذا السمّو يتأكد بالجزاء الذي تتعرض له . يسمو الدستور على جميع السلطات العامة في الدولة
فأعمال السلطة التنفيذية يجب أن تتوافق وأحكام الدستور، واال اعتبرت غير . الهيئات الحاكمة لدى انتهاكه

ويضطلع القضاء بمهّمة مراقبة احترام هذه السلطة ألحكام الدستور، وألحكام القوانين القائمة . مشروعة
 تستطيع اصدار تشريعات مخالفة له، ، فالأيضاً  وعلى السلطة التشريعية أن تحترم أحكام الدستور. األخرى

 .واذا ما أقدمت على ذلك، فان التشريعات الصادرة تعتبر غير مشروعة وواجبة اإلبطال واإللغاء
 

وُيعتبر الدستور، عرفيًا كان أو مكتوبًا، جامدًا كان أو مرنًا، القانون األعلى فيالدولة، فيعلو على ما عداه 
 Suprématie matérielle des "السمّو الموضوعي"هو  هذا النوع من السموّ . من قوانين

constitutions " جميع الدساتيرالى ، أي سمّو مضمون القواعد الدستورّية، الذي يتحقق بالنسبة. 
 

فهو . السمّو الموضوعي يكمن في مضمون القواعد والموضوعات الدستورّية التي يتضمّنها الدستور
وهو يحّدد الفلسفة واإليديولوجّية التي يقوم عليها نظام الحكم ... في الدولة القاعدة واألساس للنظام القانوني

 :ويتأكد هذا السمّو بالخاصيتين التاليتين. في النواحي السياسّية واإلجتماعّية واإلقتصادّية
 

ولهذا . الدستور هو الذي ينشىء الهيئات الحاكمة في الدولة، وهو الذي يحّدد وظائفها واختصاصاتها .١
وٕاذا لم تفعل، فإنها تهدم البنية القانونّية لوجودها . ّن هذه الهيئات يجب أن تخضع ألحكامهفا

 .وتصّرفاتها
 

فيكون على الهيئة . يحّدد الدستور اإلطار القانوني العام في الدولة لجميع النشاطات الحكومّية .٢
وكل تصّرف حكومي ال . يستند إليهاالحكومّية التقّيد بما حدّده الدستور، وبالفلسفة واإليديولوجّية التي 

 .مستوجب اإلبطال واإللغاءستور، يعتبر باطًال وغير مشروع و يرتكز على ما حدّده الد

فالدستور الذي يمنح . أن السمّو الموضوعي لألحكام الدستورّية يمنع تفويض اإلختصاصات ذلكك
ذلك أّن اإلختصاصات . ى هيئة ُأخرىهيئة معّينة اختصاصًا حكوميًا، يمنعها من تفويض هذا اإلختصاص إل

فالهيئات الحاكمة عندما تفّوض اختصاصاتها ). من هيئة حكومّية(ال تقبل التفويض ) من الدستور(المفوَّضة 
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إلى أّي هيئة أو جهاز آخر، إنما تقوم بتفويض ما فّوضها به الدستور، وهذا ما يخالف الدستور وبالتالي مبدأ 
2Fالمشروعّية بالذات

٣. 
 

 نصوص الدستور اللبناني: الثانيالباب 
 

يكفل الدستور اللبناني، في مقّدمته ومواده، حرّية المعتقد والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع  
 .اللبنانيين، دون تمييز

 

 مقّدمة الدستور: الفصل األول
 

، على احترام ١٩٩٠أيلول  ٢١لى الدستور اللبناني بتاريخ إتنص مقّدمة الدستور، التي أضيفت  
 .الحرّيات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد

 

لبنان جمهورّية ديموقراطّية برلمانّية، تقوم على احترام " : من مقدمة الدستور )ج(الفقرة وتنص 
والواجبات والمساواة في الحقوق ، وعلى العدالة االجتماعّية حرية الرأي والمعتقدالحريات العامة، وفي طليعتها 

 ". بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
 

مم المتحدة لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة األُ  نإ:من مقدمة الدستور) ب(الفقرة وتنص 
، وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجاالت نسانعالن العالمي لحقوق اإلوملتزم مواثيقها واإل

 ."دون استثناء

 

وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات  الشعب مصدر السلطاتن إ: من مقدمة الدستور) د(الفقرة وتنص 
 .”الدستورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .١٩٨٨بيروت  الطبعة األولى،،السياسّية واإلدارّيةبيطار، القانون الدستوري العام، منشورات الجامعة اللبنانّية، كلّية الحقوق والعلوم فؤاد۳
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 القيمة الدستورّية لمقّدمة الدستور: الفصل الثاني
 

وقد عاجلته المنّية وهو (كتب الدكتور إدمون رباط عن مقدمة ميثاق الطائف، في دراسة غير مكتملة  
، في واب، شاءها توطئة للكتاب الذي كان الرئيس حسين الحسيني، الرئيس السابق لمجلس الن)فيهامستفيض 

 :صدد وضعه في اتفاق الطائف وظروفه

أوًال، إلى بيان المبادىء "لقد حرصت وثيقة الطائف على استهالل القسم األول من نصها باشارة " 
 ".المبادىء العامة"، ما وصفته بـ ١ المتفق عليها، وقد أوردت، بعد" العامة واإلصالحات

 

الدستور من دون إدماجها " مقدمة"اعتمدها المجلس النيابي اللبناني وجعلها " المبادىء العامة"وهذه 
ألنها في حقيقتها الموضوعية إنما هي بمثابة عليها،  صفة القدسيةفي مواده، وذلك على ما يبدو الضفاء 

لبنان من األركان الثابتة وما يؤمن به الشعب اللبناني من العقيدة     اإلعالن الدستوري لما يستند إليه 
 (...)".القومّية 

 

، مقدمة ١/٩٧٧ومن الجدير ذكره أن المجلس الدستوري في لبنان قد اعتبر، في قراره رقم 
 :الدستور موازية في قيمتها القانونية لسائر أحكامه، إذ جاء فيه

 

شأنها "إن المبادىء الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزء ال يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية 
 ."في ذلك أحكام الدستور نفسها

 

وعليه فإن المجلس، وهو يمثل القضاء الدستوري في لبنان، قد َأْولى ما جاء في مقدمة الدستور، وال 
ال تقل شأنًا عن مواد الدستور، مما يجعلها تحظى بتفوق ، قيمة دستورية "حرية الرأي والمعتقد" حيالسيما 

وسمّو على سائر التشريعات واألنظمة التي ينبغي أن تأتـي متوافقة معها، نصًا وروحًا، وٕاّال كانت عرضة 
 .لإلبطال

 

 مواد الدستور: لثالفصل الثا
 

الثاني من الباب األول منه يؤكد الدستور اللبناني على المساواة بين اللبنانيين، وبخاصة في الفصل  
 :منه على ما يلي ٧، فتنص المادة "في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم " والمعنون 

 

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنّية والسياسّية ويتحّملون الفرائض "  
 ".والواجبات العامة دون ما فرق بينهم 
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 :من الدستور على حرّية المعتقد، كالتالي ٩وتنص المادة  
  

جالل هللا تعالى تحترم جميع األديان والمذاهب والدولة بتأديتها فروض اإل مطلقةعتقاد حرّية اإل"  
هي و خالل في النظام العام إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن ال يكون في ذلك إوتكفل حرية 

 ".والمصالح الدينّية  مللهم احترام نظام األحوال الشخصّية هلين على اختالفيضًا لألأتضمن 
 

لى حد بعيد، إلم تكن هذه المادة الدستورّية األخيرة موضع خالف بين اللبنانيين، بل شّكلت،  
 .بينهم، على اختالف طوائفهم ومذاهبهمفي ما قاسمًا جامعًا 

 

لتباس لى اإل إن المادة التاسعة المذكورة هي بالنص الصريح الذي ال يحتمل التأويل وال يدعو إثم  
 .جتهاد والتفسيروال يكتنفه الغموض، لذا هي جاءت واضحة غير تاركة مجاًال لإل

 

لى إ، وتحديدًا ١٩٢٦لى ما قبل عام إولم يطرأ أي تعديل على هذه المادة التي يرجع تاريخها  
دستورّية العثمانّية وقت كان ما يسمّى بنظام المّلة، حيث النصوص تتشابه ونص المادة التاسعة، األنظمة ال

نظمة رة الذاتّية الحصرّية شملت في األداذ وّفرت لها نوعًا من اإلإقليات وكانت وسيلة للتعامل مع األ
 .القضائيةالدستورية العثمانّية األحوال الشخصّية وبعض قضايا التعليم واألمور 
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 ١٩٣٦ر لعام .ل ٦٠القرار : الباب األول
  

لى المواثيق الدولّية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرّية إال يسند دعاة الزواج المدني في لبنان حجّتهم         
على ، اوال يستمّد هؤالء دعوتهم من أحكام الدستور اللبناني ذات الصــــــــــلة، وٕاّنمــ. والزواج، فحسبالمعتقد 

ض وّ ر المتعلق باقرار نظام الطـــــــوائف الدينّية والصــــــادر عن المف.ل ٦٠لـــى القرار رقم إ، أيضاً  خاص نحو
، ١٩٣٦آذار  ١٣نتداب الفرنســـــــــي على لبنان، بتاريخ ـــن اإلدي مارتيل في زمـ. السامي للجمهورّية الفرنسّية د

ثــــــّم ما لبـــــــــث أن عاد المفوض الســــــامي عن بعض . شــــــــتراعّيةوالذي كان يمــــــــارس مهـــــــام السلطة اإل
الصادر بـــــتاريخ  ١٤٦ر باإلضافة، بموجب القرار األحكام الواردة فــــي القــــرار المذكــــــــــور، وعّدل بعضها اآلخ

 .١٩٣٦/ر .ل ٦٠القرار " تحوير وتكميل " والمتعلق بـــــــــ ١٩٣٨تشرين الثاني  ١٨

   

عتقاد، توالت التشريعات المتعّلقة باألحوال شأن حرّية اإلفي  فبعد المادة التاسعة من الدستور،  
الذي كّلف كًال من الطوائف اللبنانية تقديم نظامها لألحوال ، ١٩٣٦/ر.ل ٦٠الشخصّية، فكان القرار 

ثارت بعض أحـــــــكام القــــــــرار المذكور اعتراض الطوائف أ. عتراف بهالى الحكومة بغية نيل اإلإالشخصّية 
الخضوع ألحكام ، الذي استثنى هذه األخيرة من ١٩٣٩ر الصــــــــــادر عام .ل ٥٣اإلسالمّية، فصدر القـــــــــرار 

 .١٩٣٦/ر.ل ٦٠القرار 
  

 أهمّية القرار: الفصل األول
 

في فلم يعد . شّكل القرار محّطة رئيسّية في ميدان التشريع المتعّلق باألحوال الشخصّية في لبنان
م أحكامًا تأسيسّية مّهدت الستصدار ظّ دون الرجوع اليه، ذلك أّنه نمن اإلمكان تداول األحوال الشخصّية، 

  .ويكتسب القرار المذكور أهميته من إقراره بالزواج المدني. العديد من النصوص التي أعقبته
 

، إحدى الجمعيات الرئيسّية الناشطة في الحملة من أجل سن تشريع مدني "حركة حقوق الناس"توجز 
 :ر، على الشكل التالي.ل ٦٠اختياري لألحوال الشخصّية، مفاد القرار 

 

، ويتبعون بالتالي، في )١٨عددها حالّيًا (نتمون إما إلى الطوائف الدينّية التاريخّية إن المواطنين ي"  
كّل ما يتعّلق بأحوالهم الشخصّية، أنظمة هذه الطوائف، وٕاّما ينتمون الى طائفة القانون العادّي، أي طائفة 

ثّم أّكد القرار على . انون المدنيّ مدنّية غير دينّية، ويتبعون بالتالي في كّل ما يتعّلق بأحوالهم الشخصّية الق
 .اإلعتراف الرسمّي والقانونّي بالزواج المدنّي المعقود خارج لبنان
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كما أّنه أقّر بإمكانية عقد زواج مدنّي قانوني في لبنان، إذا ترك كّل من الزوجين طائفته والتحق  
ويبقى أن تتأّسس هذه الطائفة . ة طائفةبطائفة من طوائف الحّق المدنّي، أو إذا اختارا عدم االنتساب إلى أيّ 

 .المدنّية، وأن ُيقّر لها قانون خاّص لألحوال الشخصّية
  

عامًا، شرط أن ُيعقد خارج لبنان، ) ٦٢(إذًا، اللبنانّيون يمارسون حّقهم في الزواج المدنّي قانونّيًا منذ  
 .ومن ثّم ُيسّجل أصوًال في دوائر النفوس اللبنانّية

 

ولّلبنانيّين الحّق باإلنتماء إلى إحدى الطوائف الدينّية، أو اإلنتماء إلى طائفة غير دينّية أي إلى  
 .ويكون ذلك قانونيًا أيضاً . جماعة مدنّية

 

 :وأمّا الفارق األساسي في هذا األمر، فهو

في حين أّن الطوائف الدينّية لها قوانينها ومحاكمها لألحوال الشخصّية، أي أّن حقوقها مصانة،  
ال بل . الطائفة أو الجماعة المدنية لم ُيقّر لها نّص القانون المدنّي لألحوال الشخصّية والمحاكم الراعية له

 .ُمنعت من تحصيل هذا الحّق حّتى اليوم
 

بل المطالبة هي . إذًا، ال تجري المطالبة حاليًا الكتساب حّق وكأنه غير موجود أو غير مقّر رسمّياً 
 ".نون يتّرجم عملّيًا هذا الحّق الدستورّي والقانونّي والمحّصن عالمّياً إلقرار قا

 

 نّص القرار: الثانيالفصل 
 

الطوائف ذات النظام " الطوائف في لبنان فئتين، ُأولهما  ١٩٣٦/ر.ل ٦٠القـــــــــــرار  ُيصـــــــــّنفَ 
والفئة . التي أدرج األحكام المنّظمة لها في الباب األول منه، خصوصاً "   statut personnelالشخصي 
ما الباب الثالث من القرار أ. وهي تستحوذ على الباب الثاني" الطوائف التابعة للقانون العادي " الثانية هي 

 .معظمه، عن أحكام متّممة للباب الثانيفي فيما هو كناية، " أحكام عامة " ٌن فمعنوَ 
 

 "الطوائف ذات النظام الشخصي: "المبحث األول •
 

الطوائف المعترف بها قانونًا كطوائف ذات نظام  ١٩٣٦/ر.ل ٦٠تعّرف المادة األولى من القرار  
ن أعلمًا  "الطوائف التاريخّية التي ُحّدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي "شخصي على أنها 

إحدى عشرة مسيحّية، وخمس : ةمن القرار، وكانت سبع عشر  ١رقم هذه الطوائف معّددة في الملحق 
 ).مراجعة القسم األول، الباب الثاني من هذه الدراسة( سرائيلّية إسالمّية، والطائفة اإل
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، مشمولة بأحكام المادة ١٩٣٦/ر.ل ٦٠وهكذا تكون الطوائف التاريخّية القائمة بتاريخ صدور القرار  
 :عالهأاألولى المذكورة 

 

 د تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عنددِّ ن الطوائف التاريخّية التي لم يكن قد حُ إ" 

و أوامر سنّية أما بموجب إو متمتعة ببعض مناعات أنها حائزة على بعض ميزات أذاعة هذا القرار غير إ
ما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة إ و قرارات من حكومات دول سوريا ولبنان و أقرارات من المفوض السامي 

 ولىحكام المادة األعتراف الشرعي وفقًا ألفادة من اإلستهل لإلألى أكثر من قرن فهي إعن تقاليد ترجع 

 ).٣المادة ("عالهأ
 

بالطوائف ذات النظام الشخصي، حسبما هو منصوص " اإلعتراف الشرعي"ولكن ما هو المقصود بــــ  
 األولى؟عليه في المادة 

بطائفة ذات نظام شخصي يكون عتراف الشرعي ن اإلأ" توضح المادة الثانية ذلك بالنص على 
عطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة إـله مفعو

 ".السلطة العمومية 
 

لى الحكومة إفعبر رفع كل منها مشروع نظامها  قرار باألنظمة المقترحة للطوائفأما كيفية حصول اإل 
 :وأن يشتمل على على أن يصادق عليه بنّص تشريعي

 

 .تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين، وطريقة تعيينهم وصالحياتهم"  .١

 .  وصالحّية كل هيئة منها... تشكيل المجامع والمحاكم والمجالس واللجان الخ .٢

 .بالمحاكم الدينّية وأصول المحاكمة فيها الصالحّية المختصة .٣

 .التشريع المختص باألحوال الشخصّية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينّية .٤

 .دارة ممتلكات الطائفةإطريقة  .٥

 ).٤المادة " (ليهاإتعاليم الطائفة الدينّية والواجبات األدبّية المفروضة على المنتمين  .٦
 

حكام أاألمن العام أو اآلداب العامة أو دساتير الدول والطوائف و "ويشترط في هذا النظام أّال يخالف  
 ).١٩٣٦/ر.ل ٦٠من القرار  ٥المادة ( "هذا القرار

 

، والمتعلق        عينه ر.ل ٦٠ر، الصادر بتاريخ القرار .ل ٦١لى أن القرار إوتجدر اإلشارة هنا  
ذاعة إابتداًء من "  ، ينّص، في مادته األولى، على أّنه"الطائفّية بعد تصديقها  مفاعيل إذاعة األنظمة"بــ

النصوص المختصة بتصديق نظام الطوائف المعترف بها يبطل مفعول أحكام القوانين واإلرادات وقرارات 
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 و الحكومات المحلّية في جميع المواد المنصوص عليها في دستور كل طائفة من هذهأالمفوض السامي 

 ".الطوائف
 

ويخضع المنتمون الى الطوائف المعترف بها ذات األحوال الشخصّية لنظام طوائفهم في األمور 
 ١٠المادة (المتعّلقة باألحوال الشخصّية، وألحكام القانون المدني في األمور غير الخاضعة لهذا النظام 

 ).٨المادة (واألهلية الّالزمة لتدبير شؤونها ، )٧المادة (وتتمّتع هذه الطوائف بالشخصّية المعنوّية ). معّدلة
 

 "الطوائف التابعة للقانون العادي: "المبحث الثاني •
 

 ٦٠من القرار  ١٤مقتضبًا، إذ نّصت المادة " الطوائف التابعة للقانون العادي " جاء تعريف  

 ."لمدنّيةبحرّية ضمن حدود القوانين اتنّظم شؤونها وتديرها  "على أنها تلك التي  ١٩٣٦/ر.ل
 

 :وكمثل الطوائف التاريخّية ذات النظام الشخصي، السابقة الذكر، فإنه 

خالقية ال ذا كانت تعاليمها الدينّية ومبادئها األإعتراف بها يمكن هذه الطوائف الحصول على اإل" 
أحكام هذا القرار، تتعارض ال مع األمن العام وال مع اآلداب، وال مع دساتير الدول ودساتير الطوائف، وال مع 

 .ذا كان عددها كافيًا والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزةإوأخيراً 

و بدون بدل على العقارات واألمالك أهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل أعلى أن 
 ).١٥المادة () " وللمقابر(يواء خدمتها إالالزمة للقيام بشعائرها الدينّية أو 

ن تقدم للحكومة نظاما يحتوي على أعتراف بها، يجب عليها عندما تطلب إحدى هذه الطوائف اإل" 
 .و األدبية وعلى تنظيمهاأملّخص مبادئها الدينّية 

 ).١٦المادة ( ..."ذا اقتضى األمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعيإيعترف 
 

أّنه يخضع للقانون المدني في األمور المتعلقة باألحوال الشخصّية،  ولكن، ما هو فائق األهمية،
 ،"المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادي  "أيضًا،

 ،"الذين ال ينتمون لطائفة ما " وكذلك 
أّما األجانب وٕان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام لألحوال الشخصّية فإنهم يخضعون " 

 ).معّدلة ١٠المادة " (الشخصّية ألحكام قانونهم الوطني في شؤون األحوال 
 

لألحكام المتقدم  ١٩٣٦/ر.ل ٦٠وفي ما يمكن اعتباره داللًة على األهمية البالغة التي يوليها القرار 
. ، بصورة شبه حرفّية)١٧المادة (حول القانون المدني، أنه يعيد التأكيد عليها ثانيًة ) ١٠المادة (ذكرها 

لى ذهاب القرار لتنظيم أمور ترك الطوائف ذات النظام الشخصي، بالنّص على أن إال بّد من اإلشارة وأخيرًا، 
و يعتنق طائفة ذات نظام شخصي أن يترك أدرك سن الرشد وكان متمتعًا بقواه العقلّية يمكنه أكل من "



39 

 

ن يحصل على تصحيح القيود المختصة أعتناق مفعوله المدني ويمكنه و اإلأمعترف بها ويكون لهذا الترك 
رادته هذه إقامته صكًا يحتوي على تصريح بإبه في سجل النفوس وذلك بأن يقدم الى دائرة النفوس في محل 

 ).١١المادة (" وعند االقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصالحّية في الطائفة التي يعتنقها
 

 الزواج: المبحث الثالث •
 

شؤون الزواج، بصورة صريحة وٕان غير ناجزة، نوردها بحرفيتها،  ٢٥الى  ١٧المواد ترعى أحكام 
 :لولوجها في تفاصيل إجرائّية تبدو جديرة بالذكر

 

  ١٧المادة 

حدى الطوائف التابعة للقانون إن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس أعلى ...
ذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقًا إبها، تعتبر صحيحة و غير المعترف أالعادي المعترف بها 
 .حكام التالّيةللقواعد المحددة في األ

 

 ١٨المادة 

إن تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذين يخولهم نظام الطائفة حق عقد الزواج 
 .األحوال الشخصّيةو لمن يقوم مقامه التابعة له دائرة أن يبلغ للوزير أيجب 

 

 ١٩المادة 

ن يحصل أحدى الطوائف التابعة للقانون العادي إعلى من يرغب في عقد زواجه أمام رجل دين من 
 .على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان اقامته

 

 ٢٠المادة 

ليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد اطالعه على الترخيص إيقوم رجل الدين الذي يطلب 
المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقد الزواج باللغة العربية فور االنتهاء من حفلة عقد الزواج ويذكر 
في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس، ويرسل العقد أصًال في الحال الى هذا 

 )... تحت طائلة العقوبة(الزواج  فلةالمأمور وعلى كل حال في مهلة ال تتجاوز خمسة ايام على األكثر بعد ح
 

 ٢١المادة 

ويجري . يسّجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجالته خالل أربع وعشرين ساعة من استالمه العقد
 .ألحكام القوانين المرعّية االجراء هذا التسجيل وفقاً 
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 ):١٩٤٦سنة  ١ك٤المعدلة بقانون (الجديدة  ٢٢المادة 

واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام لألحوال الشخصّية يوضع صك زواج السوريين 
يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج . حتفال به ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفةحاًال بعد األ

جميع  علمًا به لمأمور األحوال الشخصّية في مكان محل اقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربّية وفي
يجري مأمور األحوال الشخصّية في خالل . األحوال في مهلة ال تتجاوز ثالثين يومًا بعد االحتفال بالزواج

أربع وعشرين ساعة بعد استالمه الشهادة قيد الزواج في سجالت األحوال الشخصّية وفقًا للقوانين المعمول 
 (...).احكام السابقة عوقبو واذا لم يقم خدمة الدين باتمام األ. بها

 

  ٢٣المادة 

ذا ترك أحد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام األحوال الشخصّية خاضعة إ
 .و عقدت وفقًا له هذه الصكوكأو تممت أللقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج 

باألحوال الشخصّية و الموجبات المتعلقة أذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك إما أ
تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجالت األحوال 

 .الشخصّية

 .ن بمجرد ترك األبوين طائفتهمايعلى أنه ال يمكن في هذه الحالة أن تنزع عن األوالد صفة األوالد الشرعيّ 
 

 ٢٤المادة 

أدناه يكون الغيًا وليس له مفعول شرعي الزواج  ٢٥ص عليه في المادة ستثناء المنصو فيما عدا اإل
المحتفل به وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة باألحوال الشخصّية المتممة أو المعقودة وفقا لقانون ال 

فل خادم الدين أو ضابط األحوال الشخصّية الذي احت)تحت طائلة معاقبة(يخضع له أحد الطرفين المتعاقدين، 
 .بهذا الزواج أو استلم هذه الصكوك أو عاينها

يزول البطالن المنصوص عليه أعاله اذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجالت األحوال 
الشخصّية المتعلقة بهما وأصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما أو تممت أو عقدت وفقًا له 

 .العائدة لنظام األحوال الشخصّيةالصكوك أو الموجبات 
 

 ٢٥المادة 

ذا إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي كان صحيحًا إ
 .شكال المتبعة في هذا البلداحتفل به وفقًا لأل

ا هي ناتجة عن ذا كان نظام األحوال الشخصّية التابع له الزوج ال يقبل بشكل الزواج وال بمفاعيله كمإ
 .في سوريا ولبنان للقانون المدني القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون الزواج خاضعاً 
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 ٢٦المادة 

حكام هذا ن األشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين األحوال الشخصّية المعمول بها أو ألإ
مسؤولون مدنّيًا عن االضرار التي قد تلحقها هذه القرار أو األشخاص المشتركين بارتكابها أو شركائهم بها هم 

 .قتضاء تطبيق العقوبات العاديةصحاب العالقة وال يمنع ذلك عند اإلأالمخالفة ب
 

 ٢٧المادة 

تكلف ) هي محكمة التمييز، الهيئة العاّمة(محكمة قضائية عليا ) سوريا ولبنان(ينشأ في كل دولة 
 .م األحوال الشخصّية أو بين المحاكم و المحاكم العاديةالبت في الخالفات التي تتولد بين محاك

 :وتكون هذه المحكمة عدا ذلك صالحة أيضًا للبت فيما يلي

جراء ودع للتنفيذ في دائرة اإلأذا صدر حكم من محكمة األحوال الشخصّية غير المحكمة المدنّية و إ .١
ذا كان يجب إفالمحكمة العليا تبت فيما كان هذا الحكم صادرًا عن محكمة صالحة للحكم به وفيما 

 .تنفيذه

 ١٩٣٦آذار  ١٣من القرار الصادر في  ٢٠في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة  .٢

 .من هذا القرار ٢٦قرار نظام الطوائف الدينّية وفي المادة إب

التي تعرضها عليها حكومة الدول أو رؤساء الطوائف المتعلقة بتفسير أو بتطبيق  وفي جميع المسائل .٣
 (...)".حكام هذا القرارأ

 

 مفاد القرارماهية و : لثالفصل الثا
 

 ؟ ١٩٣٦/ر.ل ٦٠، ماذا حمل القرار التشريعّية أبعد من الصياغة 
 

كلية الحقوق في الجامعة اللبنانّية، في إحدى تشير الدكتورة أميرة أبو مراد، أستاذة مادة األحوال الشخصّية في 
 :محاضراتها المكتوبة، الى التالي

 

، للطوائف الدينّية التاريخّية بحق التشريع )١٩٣٦/ر.ل ٦٠القرار ( إذ اعترف القرار المذكور " ... 
منتمية خضوع تلك الشريحة، غير ال –والقضاء في مجال األحوال الشخصّية، فإنه قد أكّد من ناحية اخرى 

ن أكما . لى القانون المدني في مسائل أحوالها الشخصّيةك الطوائف الدينّية التاريخّية، إلى واحدة من تلإ
قد أقّر حّق كل مواطن راشد بتغيير دينه و بتبديل مذهبه، واعتناق أي معتقد كان،  –ذاته  –القرار المذكور 

ن من حق كل انسان بأال لمعتقدات السائدة في لبنان، بل، إودون أن يكون المعتقد الجديد، بالضرورة، من ا
 .هي محصورة بينه و بين خالقه، دون سواهما –في هذا الشأن  –يعتقد بأي دين، ألن مسؤوليته 
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فاألشخاص الذين ينتمون، منذ األصل، الى طائفة من خارج تلك الطوائف السبعة عشر المحددة في  
حدى تلك الطوائف التاريخّية السبعة إ يضًا األشخاص الذين يخرجون منأر، و .ل ٦٠القرار التشريعي رقم 

ما لم  –في لبنان  –ن يتزوجوا الطوائف ذاتها، فإنه ال يمكنهم أ عشر وال يدخلون في أخرى من ضمن تلك
حد، سنة ونّيف، فال يجوز استفتاء أ ٦٢منذ  – اذاً  –فالمبدأ هو مقرر . يصدر القانون الموعود للزواج المدني

والقادة االجتماعيين، كما يجب هل الفكر الزواج المدني، بل يمكن استشارة أاليوم، كائنًا من كان، حول مبدأ 
وعود، وتقديمه، بالسرعة ستعانة برجال القانون، من اجل وضع نّص متكامل وناجح للزواج المدني الماإل

كثر أشعب عن كّل هذا التأخير الذي طال عتذار لهذا اللشعب اللبناني، مع واجب تقديم اإللى االقصوى، إ
 ".سنة حتى تاريخه ٦٢من 

 

 "وتشدد المحامية نورما ملحم، عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي سابقًا، في مقال بعنوان  

القرار ( أحكام هذا القرار " ، على أن "النهار" منشور في صحيفة "الثغرة المزمنة : قانون األحوال الشخصّية 
يستمد القانون المدني  لى جانب القانون المدني وتالياً د نّصت على القوانين الطائفّية إق) ١٩٣٦/ر.ل ٦٠

 ". شرعيّته من ذات المصدر القانوني نفسه الذي أوجد القوانين الطائفّية المعمول بها حالياً 
 

لطائفية وال ين ااقتراح قانون مدني اختياري لألحوال الشخصّية ال يلغي القوان" ّن وتضيف ملحم أ
 .  "لى المواطنّية حصراً إنه مجرد قانون مدني إلى جانب القوانين األخرى يتميز بانتمائه إ. المحاكم المذهبّية

 

*** 
 

3Fوحول حّق الطوائف بالتشريع في ميدان األحوال الشخصّية، تستند الدكتورة أبو مراد، في مقال منشور

لى إ، ٤
 :فتكتب في هذا الصدد ،"الوكالة القابلة للعزل " نظرّية 

 

بارّية للطوائف   بالشخصّية المعنوّية االعت) ١٩٣٦/ر.ل ٦٠القرار (قد اعترف هذا القرار "... 
 .، وبحّقها في حقلي التشريع والقضاء في مجال األحوال الشخصّية)منه ٧ ادةم(الدينّية 

 

عطيت لها بشكل وكالة خاصة أُ إّن هذا الحق هو منحة للطوائف الدينّية من قبل السلطة الزمنّية،  
ن تكون غير قابلة للعزل، وال فهذه الوكالة ليست، وال يمكن أ. هعنها، محدودة في هذا المجال، دون سوا

والمادة . ازًال نهائيًا من قبل الدولة عن صالحيات هي منبثقة من مبررات وجودها بالذاتتنيمكنها ان تساوي 
ام الطائفة الدينّية في مضمونه كما في تطبيقه، للقانون ولمراقبة السلطة الثانية من هذا القرار تؤكد خضوع نظ

 ".العمومّية
 

                                                           
٤
 .۱۹۹۷نشرة الفينيق، الهيئة الطالبية لكلّية الحقوق، الجامعة البنانية، شباط  
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 :وتضيف أبو مراد، في مكان آخر من المقال 

صلي ن تبقى صاحبة الحّق األأال إفالدولة عبر مؤسساتها المتخصصة، كانت وما زالت وال يجوز " 
المعطاة ن من حّقها دائمًا تعديل حدود الوكالة أفي مجالي التشريع والقضاء، في جميع المجاالت، كما 

ذا اقتضت المصلحة العامة مثل حتى الغاء تلك الوكالة نهائيًا إ لى الطوائف، أومنها، بهذا الخصوص، إ
 ".    لغاءهذا التضييق، أو اإل 

 

 :القرار، تردفمن  ١١و ١٠وٕاذ تستند الى المادتين 

، ال يعقبه أي دخول الحق، هما، إذاً  خرى، كما حرّية الترك الذية ترك طائفة ما للدخول في أفحريّ " 
ن تكرست حقًا هما هي دائمًا واردة الحدوث بعد أملحوظتان مصونتان في حمى القانون، وممارسة أي من

لى إورعايا الطوائف التابعة للقانون العادي، كما األشخاص غير المنتمين . معترفًا به لكل شخص لبناني
صوًال، تخضع في مسائل األحوال الشخصّية، للقانون المدني أحدى الطوائف الدينّية التاريخّية المعترف بها إ
 .قدوا زواجهم في بلد يعتمد الزواج المدنياللبنانيون الذين ع يضاً أو ) ر.ل ٦٠من القرار  ١٧م(

، في ظل الوضع التشريعي الحالي؛ ودون اجراء أي تعديل في التشريعات الطائفّية القائمة، ألي إذاً 
نه ال يوجد في لبنان وٕاذا تذكرنا أ. على فئة كبيرة من اللبنانيين جهة كان، يكون القانون المدني واجب التطبيق

ندرك مدى  ي شامل ومتكامل، بل يوجد فقط، قانون للموجبات والعقود، عندئذٍ حتى تاريخه، قانون مدن
ال الشخصّية لألشخاص مسائل األحو  –ضمن مواضيعه  –الضرورة الملحة لوضع قانون مدني شامل، ينظم 

 .التابعين له

سها ن يتنازل عن هذه السيادة ألي مرجع وينتهك احكام الدستور التي اساوهل يجوز لمجلس النواب أ
 .احترام مبدأ هذه السيادة

 .لى أّن مجلس النواب لم يتنازل عن هذه السيادة مطلقًا كي يستعيدها اآلنهذا مع اإلشارة إ

نه لم يصدر عن مجلس النواب على رغم أبناءها ّق باالشتراع للطوائف في ما خّص أن الحذلك أ
نتيجة قرار قضائي لمحكمة التمييز تسهيًال لكّل ال شتراع المعمول به حاليًا ما هو إن حّق االحيل اليه، وأأُ 

 ... .مشكلة الفراغ القائم

ألحرى ال يمكنه وعلى أي حال ال يمكن ألي قرار قضائي أن ينتهك الدستور ومبادىء السيادة وبا
شتراعية في تقرير ما تراه في شأن مصلحة المواطنين انتهاك القوانين أو الحؤول دون حّق السلطة اإل

 .لدولةومصلحة ا

د قانون مدني لألحوال الشخصّية وٕابقاء هذا الحقل يجافعليه يكون إحجام مجلس النواب عن إ
 ".رادة الطوائف المتعددة بمثابة انتهاك لمبدأ سيادة الدولة ويجب وضع حد فوري لهمحصورًا بإ
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 ١٩٣٩ر لعام .ل ٥٣القرار : الباب الثاني
 

ثر رفض الطوائف االسالمّية على أ ١٩٣٩ر عام .ل ٥٣صدر المفوض السامي الفرنسي القرار رقم أ
 :بالنص الحرفي في مادته الوحيدة  ٥٣ر المذكور، ويقضي القرار .ل ٦٠وعدم االعتراف بالقرار الرقم 

 ."ر ال يطبق على المسلمين ويظل غير مطبق عليهم .ل ٦٠ن القرار الرقم إ" 
 

 ١٩٥١نيسان  ٢قانون : الثالثب البا
 

، ١٩٣٦/ر.ل ٦٠الطوائف ذات النظام الشخصي بموجب القرار شترع اللبناني رسميًا بعد إقرار الم
 :ُكّرس هذا اإلقرار ببعض النصوص الالحقة، أبرزها

 

 تحديد صالحيات المراجع المذهبّية للطوائف المسيحّية" المعروف بقانون  ١٩٥١نيسان  ٢القانون  .١

 ".والطوائف االسرائيلّية .٢
 

 .١٩٤٨شباط  ٢٤قانون األحوال الشخصّية للطائفة الدرزّية الصادر بتاريخ  .٣
 

وقانون  ١٩٥٦أيار  ٢٨المعدل بقانون  ١٩٥٥كانون الثاني  ١٣تاريخ  ١٨المرسوم االشتراعي رقم  .٤
١٦ 

 .القضاء الشرعي السّني والجعفريتنظيم المتعّلق ب ١٩٦٢تموز  .٥
 

 .المتعّلق بإنشاء وتنظيم المحاكم العلوّية الجعفرّية ١٩٩٥آب  ١٧تاريخ  ٤٥٠القانون رقم  .٦
 

 .المتعّلق بالطائفة األرثوذكسية القبطّية ١٩٩٦تموز  ٢٤تاريخ  ٥٥٣القانون رقم  .٧
 

*** 

 

من حيث تحديد  ١٩٣٦/ر.ل ٦٠مكمًال للقرار  ١٩٥١نيسان  ٢يعتبر القانون الصادر بتاريخ 
غير أن العديد من الصالحيات جاء . للطوائف المسيحّية والطوائف االسرائيلية صالحيات المراجع المذهبّية

 .مشابهًا لتلك المسندة للطوائف االسالمّية
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التي اعتبرت باطًال / ١٦/، هي المادة في هذه الدراسة ،إن أبرز ما يعنينا من أحكام القانون المذكور"
لطوائف المسيحية أو إلى الطائفة االسرائيلية أمام كل زواج يجريه في لبنان لبناني ينتمي إلى إحدى ا"

 ."المرجع المدني
 

وبمقدار ما تقّيد أحكام هذه المادة زواج المسيحيين واليهود زواج مدنيًا في لبنان، فإنها، برأينا، 
 .بوجود مرجع مدني للزواج في لبنان -في معرض النهي المذكور –تقّر مرة أخرى 

  

لجنة اإلدارة والعدل، التي توّلت دراسة مشروع القانون الوارد اليها من وقد ورد في مقدمة تقرير 
 :١٩٥١شباط  ٧الحكومة، بتاريخ 

 

، عقدت لجنة اإلدارة     ١٩٥١شباط  ٧في الساعة الحادية عشرة من نهار األربعاء الواقع في " 
يد صالحيات المراجع المذهبّية والعدلّية جلسة برئاسة األستاذ وديع نعيم لدرس مشروع القانون المختّص بتحد

عت على المشروع المقّدم من الحكومة وعلى التعديالت التي حّية وللطوائف اإلسرائيلية، فاّطلللطوائف المسي
 .أدخلتها عليه اللجنة الفرعّية

 ٢٤١إن هذا المشروع يعطي المحاكم المذهبّية الصالحيات التي ُيعطيها المرسوم اإلشتراعي رقم 

للمحاكم الشرعّية  ١٩٤٦األول سنة  كانون ٤المعّدل بقانون  ١٩٤٢تشرين الثاني سنة  ٤الصادر بتاريخ 
د والتبّني وفرض النفقة والوصاية السنّية والجعفرّية فيما يتعّلق بالزواج وصحّته وفسخه وبالبنّوة وشرعّية األوال

 ".لى ذلك من األمور الداخلة في نطاق األحوال الشخصّية إعلى القاصر، وما 

احتجاجات واسعة ورّدات فعل عنيفة، وبخاصة من جانب المحامين،  ١٩٥١نيسان  ٢أثار قانون 
ين في بيروت اضرابًا دام رفضًا منهم لتوسيع صالحيات المراجع المذهبّية للطوائف، فأعلنت نقابة المحام

اكثر من ثمانين يومًا، وكان ذلك إبان والية النقيب نجيب الدبس، والذي ُروي أنه تعرض للحرم الكنسي في 
ولم تعد النقابة عن اإلضراب، يومها، إال بعد حصولها على وعد ببحث . حينه، بسبب موقفه الرافض هذا

لى الغاء القانون المذكور أو تعديله، فدخل إاإلضراب مشروع قانون مدني لألحوال الشخصّية، فلم يفض 
 .بذلك حيّز النفاذ وال يزال

 .ليهاإ، فتكليف الطوائف تقديم قوانين األحوال الشخصّية العائدة ١٩٥١نيسان  ٢أّما البارز في قانون 

 :من القانون أّنه ٣٣، نصّت المادة ١٩٣٦/ر.ل ٦٠من القرار  ٤وعلى غرار المادة 

ئف التي يشملها هذا القانون أن تقدم للحكومة قانون أحوالها الشخصّية وقانون أصول على الطوا"
لالعتراف بها المحاكمات لدى محاكمها الروحّية في مدة سنة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ 

ة للدولة على أن تكون متوافقة مع المبادىء المختصة بالنظام العام والقوانين األساسيّ  خالل ستة اشهر
 ".المادة ويتوقف تطبيق القانون الحاضر بشأن كل طائفة تتخّلف او تتأّخر عن التقّيد بأحكام هذه. والطوائف

 



46 

 

وقّدمت مشاريع أنظمة أحوالها الشخصّية، وأصول  ٣٣تقّيدت الطوائف المعنّية بنص المادة 
 :وقد جاءت كالتالي. السلطاتلكن هذه المشاريع لم تحظ، لتاريخه، بمصادقة المحاكمات لديها، 

 

 الطوائف الكاثوليكّية

 .قانون األحوال الشخصّية للطوائف الكاثوليكّية وأصول المحاكمات لديها -

 ).٢٢/٢/١٩٤٩اإلرادة البابوّية المؤّرخة (قانون الزواج لدى الطوائف الشرقّية الكاثوليكّية  -

 .قانون الزواج في الطائفة الالتينّية اللبنانّية -

 .أصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقّية الكاثوليكّيةقانون  -

 .قانون أصول المحاكمات في محاكم الطائفة الالتينّية اللبنانّية -
 

 الطوائف األرثوذكسيةّ 

قانون األحوال الشخصّية لبطريركّية انطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس وأصول المحاكمات  -
 .لديها

 .للطائفة األرمنّية األرثوذكسّيةقانون األحوال الشخصّية  -

 .قانون أصول المحاكمات للطائفة األرمنّية األرثوذكسّية -

 .قانون األحوال الشخصّية للسريان األرثوذكس -
 

 الطائفة اإلنجيلّية

 .قانون أصول المحاكمات للطائفة اإلنجيلّية في لبنان -

 .قانون األحوال الشخصّية للطائفة اإلنجيلّية في لبنان -
 

 ة االسرائيلّيةالطائف

 .قانون المرافعات للطائفة االسرائيلّية -

 .قانون األحكام الشرعّية لألحوال الشخصّية للطائفة االسرائيلّية -

 

 

جدًال فقهيًا واجتهاديًا عارمًا حول مدى قوة االلزام التي تتمّتع بها تلك " الالموقف"ترك هذا 
وافقة السلطة ذات ، ذلك أّنها لم تقترن بم"مشاريع القوانين " األنظمة، التي ظّلت مكتسبة صفة 

وجد القضاء . حكامهاأصدار إسيما أن المحاكم الدينّية كانت قد دأبت على االستناد اليها في الصالحّية، وال
ل، فحسمت الهيئة العاّمة لمحكمة التمييز األمر، في قرارات عدة، منها تلك الصادرة  اللبناني بّدًا من التدخُّ

، والمنشورة في النشرة القضائّية، ومفادها أن ١٩٦٢شباط  ١٣وبتاريخ  ١٩٥٥تشرين الثاني  ١٢بتاريخ 
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راف والتقاليد التي سارت عليها الطوائف منذ أزمان بعيدة، وأّنها ليست إّال تدوينًا لألع"مشاريع األنظمة تلك 
القوانين األساسية للدولة منها مع قواعد االنتظام العام و  بصفتها هذه، يمكن اعتمادها في كل ما ال يتنافى

 ).٢٧٠، ص ٢١من السنة ٤، النشرة القضائية، ج١٩٦٥نيسان  ٢قرار محكمة التمييز تاريخ " (
 

ين لماذا لم ُتصَدق هذه القوان: روح بإلحاح، والذي بقي من دون جواب حتى اليوم، هوالسؤال المط
 صول؟فقاألالتنفيذّية ولم ُتنشر و من قبل السلطتين التشريعّية و 

 

4Fعلى ذلك يجيب المحامي ابراهيم طرابلسي

٥: 
 

التشريعّية العائدة قّدمت النصوص  ١٩٥١نيسان  ٢على صعيد الواقع، إّن الطوائف المعّنية بقانون "
إليها، وتوّلت لجنة من كبار القضاة مهّمة درس هذه النصوص والتدقيق فيها، وأتّمت عملها وقّدمت تقريرها 

واستمرار ارتداء هذه النصوص . وبالرغم من ذلك، إّن هذه النصوص لم ُتصّدق ولم تُنشر. منذ مّدة طويلة
استفهام كثيرة، ويفتح األبواب مّشرعة أمام سائر التفسيرات ويطرح عالمات  صفة مشاريع قوانين يخلق ترّدداً 

فالمطلوب إذًا إيجاد حّل لهذا الوضع، والحل الوحيد يكمن في التصديق على . واإلجتهادات القانونّية المختلفة
 ".هذه المشاريع بشكل نهائّي ونشرها وفاقًا لألصول 

 

5Fالمعنى فيوفي دراسة أخرى 

 :طرابلسي، يضيف األستاذ عينه ٦

ملزمة بتقديم نصوص قوانين أحوالها الشخصّية  ١٩٥١نيسان  ٢الطوائف المشمولة في قانون " 
من هذا القانون، بهدف المصادقة عليها من قبل  ٣٣والتعديالت التي تطرأ عليها وذلك استنادًا ألحكام المادة 

نين إلى المراجع المختصة تقديم القوا. السلطة التشريعّية، حتى لو لم يحصل هذا التصديق والنشر سابقاً 
قدمت الكنيسة الكاثوليكّية في لبنان إلى . واجب حتى ال يشكل سببًا للطعن بها او عدم االعتراف بمضمونها

وبرأينا أنه . ١/١٠/١٩٩١وزير العدل نسخة مترجمة عن مجموعة قوانين الكنائس الشرقّية النافذة ابتداء من 
ى تعتبر واردة وفاقًا لألصول كذلك يقتضي تقديم القرارات الصادرة عن لى السلطة التشريعّية حتإيجب تقديمها 

المجامع المقدسة إذا تناولت أمورًا تشريعّية من باب الوقاية وٕاعطاء العلم حتى لو بقيت في ادراج الدوائر 
 –والحديث دائمًا لألستاذ طرابلسي  –وبرأينا . ١٩٥١نيسان  ٢المختصة كما هي الحال منذ صدور قانون 

أّن العائالت الروحّية المسيحّية فوضت صالحيات هاّمة في حقل التشريع والقضاء، ويطلق على هذا 
 ".Délégation de pouvoirsالتفويض تسمية 

 

                                                           
٥

أزمة نظام   "، ۱۹۹۰، مجلس كنائس الشرق األوسط، "أبحاث وخبرات في قوانين العائلة والزواج المختلط والتبني"أنظمة األحوال الشخصية،  
 .وما يليها ۱۹، ص "األحوال الشخصية في لبنان

٦
 ، المركز    ۱۹۹٥أيلول  ۲۹، "الواقع والتحديات: القضاء في لبنان"، ندوة )"حالة الطوائف المسيحية(الواقع والتطوير : قضاء األحوال الشخصية"

 .اللبناني للدراسات، فندق الكارلتون، بيروت   
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إن قوانين فرنسا وبلجيكا والنمسا وجمهورّيات أميركا الالتينية، ومعظم أبناء هذه الدول من " 
وقوانين تركيا وتونس، ومعظم . الكاثوليك، ال نتسجم مع المذهب الكاثوليكي في مسائل الزواج والطالق

فهل قال منصٌف . قأبنائها من المسلمين، ال تنسجم مع المذهب اإلسالمي في بعض مسائل الزواج والطال 
 ، "واع أّن وجود تلك القوانين في تلك الدول كان جرحًا لعقائد الكثرة من المواطنين 

 ).عبد اهللا لحود(

 

وفي اليونان، بلد . وليس جديدًا القول أّن باكستان، الدولة المسلمة، تمنع تعّدد الزوجات" 
وتخضع الزيجات جميعها من حيث المفاعيل األرثوذكسّية، ثّمة زواج مدني هو مثابة احتياطي أو فرعي، 

 ،6F٧" القانون المدني، ولو تّم الزواج دينياً ) يرعاها(لشرعة مدنّية واحدة 
 ). جورج ناصيف(

 

حتى معاهدة التران سنة  ١٨٦٥فرض الزواج المدني إلزاميًا منذ " وفي إيطاليا، بلد الكاثوليكية، 
نّيًا تعترف به السلطة المدنّية شرط أن يسّجل في أّما بعد المعاهدة، فقد أصبح الزواج دي. ١٩٢٩

 ، "زواج ديني أو ال يستطيعونه  ذين ال يريدون عقدوقد احتفظ بالزواج االحتياطي للكاثوليك ال. سجّالتها

 ). األب باخوس فغالي(

 

ثّم نشأت دول مسيحّية وزال الزواج المدني حتى " وقد عايشت الكنيسة في الغرب الزواج المدني 
أما في . جاءت الثورة الفرنسّية فواجهت مشكلة عالقة السلطتين إلى أن أقرته بالواقع، وأنهت المشكلة

ونرى القديس يوحنا . االمبراطورّية الرومانّية الشرقّية فقد بقي الزواج المدني بعد تنصرُّ اإلمبراطورية
مسيحيين أّال يطّلقوا نساءهم ولو سمح الذهبي الفّم يتحّدث عنه وال يعترض على قيامه، ولكّنه يطلب الى ال

 ،"بذلك القاضي المدني 
 

).المطران جورج خضر(  

 

 

 

 

 

                                                           
۷
 ".القانون االختياري الموّحد لألحوال الشخصية، نعم كبيرة"، ۱٤/۱۲/۱۹۹٦، "النهار" 
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 مفهوم الزواج المدني: الباب األول 
 

 .الزواج هو عقد رضائي، ثنائي وعلني، يقوم بين رجل وامرأة، تكريسًا للحّب بغية التعاون والتناسل

المفعول، ال ُيعقدعلى األراضي اللبنانية إّال الزواج الديني، وفي ظّل تطبيقات التشريعات اللبنانّية السارية 
. الزواج وبحيث يخضع عقد الزواج لقانون األحوال الشخصية العائد للطائفة والمذهب اللذين يعتنقهما طالب

 ثالثة(سنّية، شيعّية، كاثوليكّية، التينّية، ارثوذكسّية : تشريعات في هذا الشأن ١٠وفي لبنان ما يزيد عن 

 ).يهودّية(، درزّية، إنجيلّية، وٕاسرائيلّية )تشريعات
 

. هذا النزاعفي وفي حال نشوء نزاع بين الزوجين، تكون للمحاكم الدينّية المذهبّية صالحّية النظر 

على أّن األختالف في الدين يشّكل، في بعض الحاالت، مانعًا من موانع الزواج الديني، مّما يضطر أحد 
كذلك يشكل اإلختالف في الدين مانعًا . تغيير دينه بما يسمح له بالزواج من الفريق اآلخرفريقي الزواج إلى 

 .أمام التوارث، في بعض الحاالت أيضاً 
  

أما الزواج المدني، فغير معترف بعقده واإلحتفال به تمامًا وكماًال على األراضي اللبنانّية، حتى 
أن يسري على الزواج " الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية"ومن المقترح على غرار ما تطرحه راهنًا . الساعة

ينظر القضاء المدني المختص المدني نص قانوني موحد، بخالف الزواج الديني متعّدد األنظمة، على أن 
وال يشّكل إختالف الدين بين فريقي العقد، . الخالفات الناشئة عن هذا النوع من الزواجفيباألحوال الشخصية، 

 .حينها، حائًال دون الزواج المدني، أو التوارث
 

لنائب السابق الذي أعّده الوزير وا" مشروع القانون المدني االختياري للزواج"وبالفعل، لقد نصت مقدمة 
، وهو كان، قبًال، قد أسس وترأّس الحزب الديموقراطي، على ما ١٩٩٥المرحوم جوزف مغيزل في أيار عام 

 :يلي
 

يخضع الزواج في لبنان لقوانين األحوال الشخصية المعمول بها لدى كل طائفة دينية معترف "
ن ال يرغبون في عقد زواجهم لدى إحدى وليس للبنانيّين الذين ال ينتسبون إلى تلك الطوائف، أو الذي.بها

الطوائف، أي مرجع وطني رسمي، يسُعهم عقد زواجهم مدنيًا لديه بالصورة القانونّية، لُيسجَّل في دوائر 
إلى إحدى الدول التي ُيعمل فيها بالزواج  –مما يضطّر هؤالء إلى السفر إلى خارج لبنان . النفوس وُيعمل به

 .لعقد زواجهم لدى سلطاتها –فرنسا وغير بلدان المدني، مثل تركيا وقبرص و 

ويعترف لبنان اعترافًا قانونيًا كامًال بذلك الزواج المدني، المعقود في أّية دولة أجنبية، وُيسجَّل في 
دوائر األحوال الشخصية اللبنانية، ويعترف في لبنان بمفاعيله القانونية التّامة، حسبما تنّص عليه أحكام 

 ).٦٠/٣٦من القرار رقم  ٢٥المادة (واج قوانين بلد الز 
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 :وال ُيخفى في ذلك

 .من أعباء على طالبي الزواج .١

 .من تعّدد أنظمة الزواج المدني .٢

 .من إشكاالت أمام المحاكم في حال نشوء خالفات بين الزوجين .٣

من إشكاالت تنسحب على األزواج واألوالد، السّيما أن الزواج المدني المعقود في الخارج يبقى  .٤
الزوجين واألوالد خاضعين لنظام اإلرث المعمول به لدى الطوائف التي ينتمون إليها حسب قيود 

 .فاذا لم يكن الزوجان من دين واحد، يتعّذر عليهما وعلى أوالدهما التوارث. األحوال الشخصّية

إلى عقد  وال ُيخفى أيضًا، أّن من ال يستطيعون السفر لعقد زواجهم مدنيًا في بلد أجنبي، ويضطرون .٥
 ...".زواجهم في لبنان لدى إحدى الطوائف، قد يفعلون ذلك دون إيمان حقيقي بالزواج الديني

 

 بين النظام المدني لألحوال الشخصّية والزواج المدني: الباب الثاني
 

ففي حين أّن . يقتضي التمييز بين طرح النظام المدني لألحوال الشخصية، وبين طرح الزواج المدني
مل يتناول، إضافة إلى الزواج، سائر مواضيع األحوال الشخصية كمسائل البنّوة الشرعية والطبيعّية، األول شا

واألبّوة، واإلقرار بالنسب، والتبني، وفقدان األهلية، والوالية الجبرّية، والوصاية، والنقص في األهلّية، أحكام 
، )١٩٧١مثال مشروع الحزب الديموقراطي عام (المفقود، والنفقة، واإلرث، والوصّية، وتحرير التركات، إلخ 

مثال اقتراح النائب السابق (يقتصر الزواج المدني على مسائل الزواج وال يتعداها إلى سائر الموضوعات 
 ١٩٩٨الياس الهراوي عام  الّراحل، ومشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورّية ١٩٩٥جوزف مغيزل عام 

أوغاريت . والمعّد من د ٢٠١١بواسطة النائب مروان فارس عام " شمل"واقتراح القانون المقدم من جمعية 
 ).  وليد صليبي. يونان ود

 

 والزواج المدني اإلختياري بين الزواج المدني اإللزامي: الباب الثالث
 

لى طرفي عقد الزواج الخضوع له، كي ُيعترف ، ذاك الواجب ع"اإللزامي"ُيقصد بالزواج المدني 
بزواجهما رسميًا، كما في فرنسا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا والسويد والنرويج واللوكسمبور ورومانيا والبرازيل 

وفي هذه الدول، للزوجين، متى عقدا زواجهما في ظل .... ودول أميريكا الالتينية وروسيا، وتركيا وتونس
 .لزامي، الحرّية في عقد زواجهما الديني، أو عدمهالقانون المدني اإل
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فمقصود به ترك الخيار لفريقي الزواج، بالزواج مدنيًا أو دينيًا، " اإلختياري"أما اعتماد الزواج المدني 
وهذا النوع األخير من الزواج المدني مطالٌب به ...ث والواليات المتحدةولكما في انكلترا وبعض دول الكومن

 .لبنانحاليًا في 
 

غير أّن كال� من قانوني الزواج المدني اإللزامي والزواج المدني اإلختياري ملزم بأحكامه لمن 
أي أّنه، سواء أكان خضوع فريقي الزواج لقانون مدني . خضعله، سواء جاء خضوعه له إلزاميًا أو إختيارياً 

حال نشوء خالف بينهما في األمور الزوجّية إلزامي أو لقانون مدني إختياري للزواج، فمن المحتوم عليهما في 
 .أو في أي أمر آخر يتعلق بالزواج ومفاعيل، أن يطّبقا أحكام القانون المدني الذي عقدا زواجهما في ظّله

 

أحكامه وشروطه في كل م إذًا، باختصار، فإن قانون الزواج المدني، مثل أي قانون آخر، ملزِ 
وعليه، فحق الخيار، في حال القانون المدني اإلختياري، يمارسه . هلمن َعَقد زواجه في ظلّ  ه،ومندرجات

 .القانون، فقد أصبحت أحكامه ملزمة لهما وفق هذاالفريقان قبل انعقاد الزواج، أما وقد تزوجا 
 

 :قد نّصت على أنه ١٩٣٦./ر.ل ٦٠من القرار ١٥وهنا ينبغي التوضيح بأّن المادة 

الحصول على االعتراف بها إذا كانت تعاليمها ) بعة للقانون العاديالطوائف التا(يمكن لهذه الطوائف "
الدينّية ومبادئها األخالقّية ال تتعارض ال مع األمن العام وال مع اآلداب، وال مع دساتير الدول ودساتير 

 ،..."الطوائف وال مع أحكام هذا القرار
 

من العهد الدولي للحقوق  ١٨المادة  من ٣غير أّن هذا النص، الذي يأتلف إلى حّد بعيد مع الفقرة 
 .المدنية والسياسية الذي أعقبه بثالثة عقود من الزمن، لم يلَق قّط نصيبه من التطبيق

 

 مفاعيل الزواج المدني المعقود خارج اقليم الدولة اللبنانية: الرّابعالباب 

مثل هذا  لبنان أو يمنع تسجيلدنّيًا خارج نّص يقّيد زواج اللبنانيين م ليس في القانون اللبناني أيّ 
 .الزواج في الدوائر الرسمية

راضي اللبنانية، متى احتفل ن القانون اللبناني يبيح تسجيل عقود الزواج المجراة خارج األأال بل  
بالزواج وفق الشكل المتّبع في البلد األجنبي، فيكون الزواج هذا صحيحًا ونافذ المفاعيل في لبنان، ويسّجل 

. األحوال الشخصّية دون إخضاعه ألّي معاملة دينية، وٕاّنما لإلجراءات اإلدارّية العادّية، فحسبفي دوائر 

 .مفاعيله ، مع بقائه خاضعًا لقانون المحّل حيث ُعقد الزواجسائر ويعترف ب

 إذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني أو" ، ١٩٣٦ر لعام .ل ٦٠من القرار  ٢٥فوفقًا لنص المادة 

 .بين سوري أو لبناني وأجنبي كان صحيحا إذا احتفل به وفقا لألشكال المتّبعة في هذا البلد
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إذا كان نظام األحوال الشخصّية التابع له الزوج ال يقبل بشكل الزواج وال بمفاعيله كما هي ناتجة 
 ".ن المدنيعن القانون المحتفل بالزواج وفقًا له فيكون الزواج خاضعًا في سوريا ولبنان للقانو 

جزء  ،حاتم ،١٩٧٢كانون األّول  ٢٧تاريخ  ١٤٦القرار رقم (وتفّسر محكمة التمييز المدنّية النّص المذكور 
 :على الشكل التالي) ١٨ص  ،١٣٤

 

/ ١٤٦فيطبق عليه القرار رقم ،ن وعقدا زواجهما في الخارج بالشكل المدنياإذا كان الزوجان لبناني"

وبما اّنه ال يوجد قانون مدني في قضايا األحوال . ويكون خاضعًا في لبنان للقانون المدني ١٩٣٨
الذي يطبق على شروط  ١٤٦/٩٣٨من القرار  ٢٥بالمادة القانون المدني المعني وٕان الشخصّية في لبنان 

 .الذي اختاره الفريقان وارتضيا بأحكامهالزواج وآثاره هو قانون محل إجراء عقد الزواج 
 

فيتساوى المواطنون  ،وال يمـــّيز القــــانون اللبــنانــــي بين طائفــــة دينّية وأخرى فــــي هـــذا الشان 
من قانونتحديد صالحيات المراجع المذهبّية للطوائف  ٢٦المادة  ذلك أنّ ˇرو تمييأستثناء ابذلك، دونما 

 ،تنّص على أّنه ١٩٥١نيسان  ٢بالقانون الصادر بتاريخ المسيحّية والطائفة االسرائيلّية المصادق عليه 
عن مصدر غير صالح وٕاّما ألّنه  ذهبي إّما العتبارها إّياه صادراً عندما تمتنع دائرة اإلجراء عن تنفيذ حكم م"

و مدني وعندما تنّفذ حكمًا يعتبره المحكوم عليه صادرًا عن أتقّدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني 
) محكمة التمييز(  ٢٤ذهبّية غير صالحة يراجع أصحاب الشأن المحكمة المشار إليها في المادة سلطة م

رأسًا بموجب استدعاء يقّدمونه للقلم وترفق به تحت طائلة عدم القبول صورة عن القرار المطعون فيه وعند 
 ".االقتضاء عن القرارين المتناقضين المطلوب فصل الخالف بشأنهما 

 

المحاكم اللبنانّية المدنية تبقى صاحبة الصالحّية في النظر بالمنازعات الناشئة عن عقد  غير أنّ 
من قانون اصول المحاكمات المدنية      ٧٩حسبما نصت عليه المادة  ،الزواج المدني الذي تّم في الخارج

الصادر  ٢٠اعي رقم والمعّدل بالمرسوم اإلشتر  ١٩٨٣ايلول  ١٦الصادر بتاريخ  ٩٠المرسوم اإلشتراعي رقم (
المحاكم اللبنانّية المدنّية بالنظر في المنازعات الناشئة "التي أشارت الى اختصاص ) ١٩٨٥آذار  ٢٣بتاريخ 

و بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون أعن عقد الزواج الذي تّم في بلد أجنبي بين لبنانيين 
اذا كان كال الزوجين من  ،ّلقة باختصاص المحاكم الشرعّية والدرزّيةوتراعى أحكام القوانين المتع. ذلك البلد

 ".ة وأحدهما على االقل لبنانياً الطوائف المحمديّ 
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من قانون أصول المحاكمات المدنّية اآلنفة الذكر تحّل محل  ٧٩ويذهب البعض الى اعتبار المادة 
في  ،الرأي المحامي بسام الحلبي الذي يعتبرومن هذا . المذكورة أعاله ١٩٣٦/ر.ل ٦٠من القرار  ٢٥المادة 

7Fنهأ" القانون الذي يرعى الزيجات المدنّية خارج لبنان " تحت عنوان " النهار " مقالة قانونية منشورة في 

٨ : 

ثر طرح رئيس الجمهورّية مشروعه المتعّلق بتنظيم الزواج المدني في لبنان أدلى بعض اعلى " 
واعتبروا أّن القانون الذي يرعى الزيجات  ،والسادة القضاة، برأيهم حول هذا الموضوع ،الزمالء المحامين

الصادر عن المفوض  ١٩٣٦آذار سنة  ١٣ر تاريخ .ل ٦٩المعقودة خارج االراضي اللبنانّية هو القرار الرقم 
ال الشخصّية منه، كما أّن هناك أكثر من مؤّلف بموضوع األحو  ٢٥السامي دي مارتيل، وذلك في المادة 

 . بحث األمر سندًا لهذا القرار
 

لقد فات السادة أصحاب هذا الرأي أّن قانون أصول المحاكمات المدنّية الصادر بموجب المرسوم  
على اختصاص المحاكم  ،منه ٧٩، نّص، في المادة ١٩٨٣أيلول سنة  ١٦بتاريخ  ،٩٠/٨٣اإلشتراعي الرقم 

اللبنانّية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تّم في بلد اجنبي على ان تراعى احكام القوانين 
المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعّية والدرزّية اذا كان كال الزوجيين من الطوائف المحمدّية وأحدهما على 

 .االقل لبنانياً 

من قانون األصول المدنّية على استبدال القوانين التي ادخلت قواعدها في مواد  ١٠٣١نّصت المادة  كذلك
 .هذا القانون

 

من قانون األصول المدنّية بحيث  ٧٩ر قد ادخلت قواعده في المادة .ل ٦٠وبما ان القرار الرقم 
ة التي أصبح أي خالف زوجي في عالقة زوجّية ناتجة عن عقد مدني هو من اختصاص المحاكم المدنيّ 

 .السابق  ذكرها ٧٩تطبق قانون البلد الذي جرى العقد في ظّله عمًال بالمادة 
 

أصول مدنّية  ٧٩وبما أن االجتهاد قد استقّر على إعالن اختصاص القضاء اللبناني سندًا للمادة 
 ."ر الذي استبدل وأصبح بحكم الملغى.ل ٦٠وليس سندًا ألحكام القرار الرقم 

 

 على الزواج المدني المعقود في الخارج القانون الواجب التطبيق: الخامسالباب 

إّن المشترع اللبناني، إذ اعترف بالزواج المدني المعقود خارج إقليم الدولة اللبناّنية وأجاز تسجيله في 
مادة وذلك وفق الللقانون الذي احُتفل بالزواج في ظّله، دوائر األحوال الشخصّية مقّرًا بمفاعيله، فقد أخضعه 

، فيما ذهب المشترع ١٩٣٨لعام  ١٤٦والمعّدلة بالقرار رقم  ١٩٣٦ر لعام .ل ٦٠من القرار رقم  ٢٥
 .المصري الى تطبيق قانون جنسّية الزوجين

                                                           

 .١٩/١٢/١٩٩٦، "النهار" ۸
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طّبق عليه الفقرة الثانية من تفإذا كان الزوجان لبنانيين وعقدا زواجهما في الخارج بالشكل المدني، ف
وبما أنه ال يوجد قانون مدني في . ضعًا في لبنان، بالتالي، للقانون المدنيويكون خا ١٤٦/١٩٣٨القرار رقم 

الذي  ١٤٦/١٩٣٨من القرار  ٢٥فإن القانون المدني المعنى بالمادة " قضايا األحوال الشخصّية في لبنان، 
أحكامه يطّبق على شروط الزواج وآثاره هو قانون محل إجراء عقد الزواج الذي اختاره الفريقان وارتضيا ب

 ).١٩٧٢كانون األول  ٢٧تاريخ  ١٤٦محكمة التمييز المدنّية رقم  - ١٨، ص١٣٤حاتم، جزء ("

، ٩٩٦/١٩٧٠، تحت الرقم ١٩٦٨نيسان  ٥واعتبرت محكمة البداية في بيروت، في قرارها بتاريخ 
أن الزواج المعقود مدنيًا في بلد أجنبي يخضع لقوانين هذا البلد من حيث الشكل واألساس، إذا كان نظام 

ن القانون المحتفل بالزواج شكل الزواج وال بمفاعيله الناتجة عفي األحوال الشخصّية التابع له الزوج ال يقبل 
، زين، ص ١١٨/١٩٧٢، الرقم ٢٩/١١/١٩٧١أيضًا استئناف بيروت المدنّية، . ١٣٠٤زين، ص (في ظّله 
١٣٠٢.( 

وفي هذا الصدد اعتبر رئيس هيئة التشريع في وزارة العدل أن قاعدة المكان يسود العقد تطبق على 
ناني وأجنبي، والحاصل وفقًا لألصول الشكّلية المتبعة في بلد الزواج المعقود في الخارج بين لبنانيين أو بين لب

                  ٩٢٢/٨٥الرقم(انعقاده، ويعتبر بالتالي نافذًا وساري المفعول في لبنان ومنتجًا لمفاعيله 

 ).٥/١٢/١٩٨٥تاريخ 
 

 :وقد جاء في إحدى الحاالت ذات الصلة
 

وتسجل في السفارة اللبنانّية في باريس، وتّم عقده أمام ن عقد في فرنسا، يإن الزواج بين المستدعي"
 .المرجع المدني، كما يتبّين من وثيقة الزواج المبرزة

 

، فيكون Locus regit Actumوبما أّن عقد الزواج يخضع لقانون محل إنشائه عمًال بقاعدة
، ص ١٧٧حاتم، الجزء ("ائجهنسبة إلى شكل عقد الزواجونتالقانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق بال

، محكمة بداية جبل لبنان المدنّية، الغرفة الثانية، ٢١٩وما يليها، أيضًا في هذا الخصوص حكم رقم  ٤٨
 ).٢٩٦، ص ١٨١، حاتم، الجزء ١٩٨٢آيار  ١٠تاريخ 

 

 :١٩٧٢كانون األول  ٢٧وجاء في قرار لمحكمة التمييز بتاريخ 
 

وعقدا زواجهما في ترينداد بالشكل المدني، فينطبق عليه الفقرة الثانية ن، وحيث أّن الزوجين لبنانّيا"
 .، ويكون خاضعًا في لبنان للقانون المدني١٩٣٨تشرين األول  ١٨تاريخ  ١٤٦من القرار رقم 

 

 ٢٥وبما أنه ال يوجد في لبنان قانون مدني في قضايا األحوال الشخصّية، وأّن القانون المدني المعني بالمادة 

الذي ينطبق على شروط الزواج وآثاره، هو قانون محّل إجراء عقد الزواج الذي اختاره  ١٤٦من القرار 
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القضّية الحاضرة هو القانون المدني في الزوجان وارتضيا بقواعده واحكامه، وأن القانون الواجب تطبيقه في 
 ).١٨، ص ١٣٤، حاتم، الجزء ١٩٧٢كانون األول  ٢٧تاريخ  ٤٦قرار محكمة التمييز الرقم ("ترينداد 

  

،   ١٩٣٨لعام  ١٤٦أن األجانب المقيمين في لبنان، وتطبيقًا لنّص المادة األولى من القرار رقم  ذلكك
بها ذات نظام األحوال الشخصّية، فإنهم يخضعون في شؤون األحوال ن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف إ و "

وبالتالي، يكون الزواج المدني المعقود بين لبناني ويونانّية في إيطاليا، . "الشخصّية ألحكام قانونهم الوطني 
 ١٣، الرقم تمييز، الهيئة العاّمة(مثًال، خاضعًا للقانون المدني اإليطالي، عمًال بقاعدة المكان يسود العقد 

، إذ ال يجوز إخضاع الزوجة اليونانّية، في هذه الحال، )١٠١، مجموعة حاتم، الجزء ١٩٧٠شباط  ١٣تاريخ 
 . لقانون بلدها األصلي

 

وكذلك ال يجوز إخضاع زواج لبناني من فرنسّية عقد في تركيا ألحكام قانون الزوجة الفرنسي، أو 
استئناف بيروت (ظّله اره الفريقان وتم الزواج في تركي الذي اختللقانون الطائفي الّلبناني بل للقانون ال

، وايضًا محكمة استئناف بيروت ١٤٠، حاتم ١٩٧٢تشرين الثاني  ٢٧، تاريخ ١٥٢٧السادسة، الرقم 
 ).١٤٠، حاتم ١٩٧٩نيسان  ١٩، تاريخ ٦٥٧الخامسة، الرقم 

 
  

، قد ١٩٨٣أيلول  ١٦من قانون أصول المحاكمات المدنّية الجديد الصادر بتاريخ  ٧٩غير أن المادة 
خضعت المنازعات الناشئة من عقد زواج تّم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل أ

كام القوانين المتعّلقة باختصاص المدني المقّرر في ذلك البلد، لصالحّية المحاكم اللبنانّية، على أن تراعى أح
 .المحاكم الدرزّية والشرعّية، إذا كان كال الزوجين من الطوائف المحمدّية وأحدهما على األقل لبنانياً 

  
 

8Fوفي هذا اإلطار، يرى المحامي الدكتور منيف حمدان أّنه

، للمحاكم ١٠٩/٣٥بمقتضى القرار "، ٩
ي دعاوى األحوال الشخصّية المختصة بأجنبي واحد أو بعدة أجانب المدنّية وحدها الصالحّية الالزمة للنظر ف

 .إذا كان أحدهم على االقل تابعًا لبالد تخضع  فيها األحوال الشخصّية للقانون المدني وفقًا لقوانينها النافذة
 

 

لبنانيّين تخضع عقود الزواج المعقودة مدنّيًا في الخارج بين  ٦٠/٣٦من القرار  ٢٥وبمقتضى  المادة 
 ... .من مذهبين مختلفين للتشريع المدني

 

وبما أّنه ال يوجد تشريع مدني للزواج في لبنان، فإن المحاكم المدنّية اللبنانّية تطّبق على كّل عقد            
 من عقود الزواج، التشريع المدني الذي عقد في ظّله، معتبرًة في ذلك أّن قبول الزوجين بعقد زواجهما في بلد

 ".معّين وفقًا ألحكام القانون المدني هو اختيار لهذا القانون

                                                           

 .١٠، ص ١٩٩٨شباط  ٢٣، "الديار" ۹
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 اإلشكاليات التي يثيرها تطبيق قوانين أجنبّية: السادسالباب 
 

يثير لجوء المحاكم المدنّية اللبنانّية الى تطبيق قوانين مدنّية أجنبّية على النزاع الناشىء بين لبنانّيين عقدا 
 . في الخارج، إشكاالت جّمةزواجهما في ظّل هذه القوانين 

 

فمن الناحّية المبدئّية، يشّكل تطبيق المحاكم الوطنّية قانون أجنبي على المواطنين في النطاق 
اإلقليمي للدولة انتهاكًا صارخًا للسيادة القانونّية، حسبما يرى كثيرون جّلهم من أنصار الزواج المدني، فضًال 

فيفرض . فرة في لبناناال تكون متو باعها، قد آليات معّينة يقتضي اتعن أّن القوانين األجنبّية غالبًا ما تلحظ 
القانون الفرنسي، مثًال، الرجوع الى جهاز معّين لمحاولة التوفيق بين الزوجين فيما هذا الجهاز غير موجود 

 . في لبنان
 

 .كما أن كثيرًا من القوانين األجنبّية مخالف لواقع المجتمع اللبناني
 

9Fالمحامي حبيب نصار وعن ذلك يكتب

١٠: 

المشكلة تكمن في كون القوانين األجنبّية غير مطابقة في معظم االحيان لواقع المجتمع " ... 
ذلك انه، في حال كان القانون االجنبي المحتفل في ظّله بالزواج ) على(ربما سيجيب البعض . اللبناني

نان نظام عام واحد في مجال لب ال يوجد في مخالفًا للنظام العام اللبناني يمكن للقاضي استبعاده، رّدنا، أّنه
بفعل وجود قوانين عدة لألحوال الشخصّية متناقضة في عدد من المجاالت، وال يمكن  األحوال الشخصّية

بالتالي للقاضي االستعانة بالنظام العام الستبعاد أحكام قانون اجنبي قد تكون مطابقة للنظام العام الحدى 
فالقانون الفرنسي مثًال الذي يجيز تطليق الزوجين بالتراضي . خرىالطوائف  ومخالفة للنظام العام لطائفة ا

هو مخالف للنظام العام لدى الطوائف المسيحّية بينما هو ليس بالضرورة مخالفًا للنظام العام اإلسالمي الذي 
 .  " يجيز الطالق باالرادة المنفردة للزوج، دون أن يعني ذلك أّنه مطابق للوقع السوسيولوجي لهذه الطائفة

 

الى تطبيق قانون غير مطابق للواقع السوسيولوجي الذي يمكن استخالصه من  " هذا سيؤّدي اذا
. جميع مشاريع قوانين األحوال الشخصّية المدنّية المطروحة اليوم في لبنان والتي ال تجيز التطليق بالتراضي

 .انين غربية ال تمّت اليه بصلةفال يجوز في مجال األحوال الشخصّية التي هي مرآة  المجتمع تطبيق قو 
 

خيرًا يجب ان نلفت الى ان تطبيق القانون المدني األجنبي يقتصر على مفاعيل الزواج بينما مواد األحوال أ
 .الشخصّية األخرى تظل خاضعة للقانون الطائفي، وقد يؤّدي ذلك الى نزاعات يصعب حّلها

زواجًا مدنيًا في الخارج وتوفّي الزوج " ، مسيحيفمثًال، في حال عقد شخصان، أحدهما مسلم واآلخر 
المسلم، فتصفية إرثه تخضع للمحاكم الشرعّية التي رّبما لن تعترف بزواجه وتعتبر أوالده أوالدًا غير شرعيين، 
                                                           

 .١٠مرجع سابق ذكره، ص  ۱۰



58 

 

بينما دوائر األحوال الشخصّية التابعة للدولة تعترف بزواجه، غير أّن المحاكم المدنّية غير صالحة للنظر في 
 ".  إرثه 

 

 الزواج المدني  الزواج الديني  

 ميزات خاّصة خصائص مشتركة ميزات خاّصة

  رضى الفريقين بالزواج 

       شروط وموانع محّددة النعقاد 

 الزواج       

 

  معامالت رسمّية، رسوم مالّية 

 مشروع قانون موّحد  قوانين متعّددة

 إختصاص القضاء المدني  إختصاص المحاكم الطائفّية والمذهبّية

  تسجيل الزواج في الدوائر الرسمّية 

  سكن مشترك 

  تأسيس عائلة 

 اإلختالف في الدين مانع أمام

 الزواج أحياناً 

ال يشّكل االختالف في الدين عائقًا أمام  
 الزواج

 اإلختالف في الدين مانع

 للتوارث أحياناً 

ال يشّكل اإلختالف في الدين عائقًا أمام  
 التوارث

  صفة اإللزام                 
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 ادسالقسم الس

 *الخالصة التنفيذية واآللية المقترحة

أيضًا مصّمم  لكنه. هاجزء من، هو خالصة تنفيذية للدراسة بما هو ،إن القسم الحاضر •
ثّمة بعض  ،ولذلك ولضرورات التلخيص. متى يقتضي األمر الستعماله وقراءته على حدة

 .فيه تي يقتضي تكرارهاالمعاني ال
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 عقد الزواج المدني في لبنان مبررات: الباب األول

 امية إلى تمكين اللبنانيينز وال –اآللية موضوع هذه الدراسة  ن غير المجدي مقاربةممن 

 القوانين األجنبيةحاجة للسفر إلى الخارج وتطبيق  المدني في لبنان دون واللبنانيات من عقد زواجهم

فالقاضي اللبناني قد يجد نفسه مضطرًّا الى تطبيق قوانين دول كتوغو، آذربجيان، وصوًال الى القطب 
 : دون التوافق في صورة مسبقة وضرورية على المسائل التالية -!الشمالي

 نسانسية والطبيعية والبديهية لإل الزواج هو من الحقوق األسا: الفصل األول

 . هو تعبيٌر وثمرة تلقائية للحبّ . الزواج، في األصل، ليس مشروطًا بصدور تشريع 

ن التي تتالزم، بداهًة، نسااللصيقة باإل Droits Naturelsهو، بمفهوم حقوق اإلنسان، من الحقوق الطبيعية 
 . نساناً مع كونه إ

  .جتماعيزواج مرتبٌط بالسالم العائلي واإلال. هو ليس قضية فردية فحسب

 ". الحق في الزواج"هذا هو 

نسان، وتأكيدًا على تنزيه هذا الحّق من أي معّوقات قانونية، توّسع واليوم، مع تطّور مفاهيم حقوق اإل
  .Le droit d’aimer" الحق بالحبّ "مفهوم الحق ليصبح 

" تشريع"رة نطالق في مقاربة الزواج المدني من ضرو نه، في لبنان، من الخطأ اإلوترجمة هذه الفلسفة أ

بصرف النظر عن وجود أو ... فالزواج أمٌر حميد، وطبيعي، وبديهي، ومشروع، وشرعي، وقانوني. الزواج
أما النّص فهو نّص ناظم . ألن هذا الحّق مشّرع، أصًال، ومبدًأ، وال يحتاج إلى نّص  .عدم وجود تشريع

والوصية  اإلرثنتج عنه أو يتصل به كوكل ما ياألسرة واألوالد " شؤون"الزواج و" مفاعيل"يوضع لتنظيم 
 . ًا منشئًا للحقوليس نصّ ... وغيرها وانحالل الزواج والبنّوة والهجر

الزواج المدني، وهو األمر الذي سنثبت عدم صحته في متن " يشّرع"هذا على فرض غياب النص الذي 
 . الدراسة
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 :واستطرادًا، فإنّ 

 ستثناءاإلباحة والقيد هو اإل األصل في حقوق اإلنسان هو: الفصل الثاني

ويعني أنه ال يجوز تقييد الحق " حصرية القيودمبدأ الحرية و "نسان بـ حقوق اإلوهو ما يُعرف في 
للنظام العام  العادلةعتراف بحقوق الغير ولتحقيق المقتضيات لضمان اإل"إال  -كالحق في الزواج –والحرية 

وتاليًا، فإن كل تصّرف غير محظور صراحًة في . 10F١١"ديموقراطيوالمصلحة العامة واألخالق في مجتمع 
وفي . ر حصريًا وعلى نحٍو ضّيقفسَّ ، يُ "القوننة"أو " بالتنظيم"النص القانوني يكون مباحًا، وما يسمى أحيانًا 

 . حال غموض النّص، يفّسر النص دائمًا لمصلحة الحرية وليس لمصلحة القيود

العامة عدم جواز وضع قيود على الحريات األساسية اال عبر نص قانوني تقتضي المبادئ القانونية 
وقد . صريح يفسر بشكل ضيق وذلك عمًال بمبدأ أساسي مفاده أن الحرية هي األساس والمنع هو االستثناء

مجلس شورى الدولة، القرار رقم : راجع مثال(أقّر مجلس الشورى بهذه المبادئ في اجتهادات سابقة له 
وزارة الداخلية  –الدولة / ، المهندس داوود عطااهللا ورفاقه ١٩٩٨-١٠-٧الصادر في  ٩٩-٦/٩٨

 . )والبلديات

، يضع )٤، العدد ٢٠١٠المنشور في العدل، (٢٠١٠قرار عن مجلس شورى الدولة عام وفي 
هم الديني مجلس الركيزة األولى لبناء نظام عام متكون من حقوق وحريات تجمع بين األفراد مهما كان انتمائال

أو الجنسي أو نسبهم العائلي، فيفتح الباب أمام التأكيد على نظرة موحدة للفرد اللبناني في ظل مجتمع متعدد 
وعلى وجوب تقيد المشترع اللبناني وكافة تشريعات األحوال الشخصية الدينية باحترام حقوق وحريات الفرد 

 .األساسية

أما التفتيش بين النصوص والحجج على ما ُيعرقل إعمال الحق في الزواج، فهو من باب ما يسّمى 
 .بصورة واسعة بينما يقتضي تفسير النصوص المتعلقة بحقوق اإلنسان Juridismeالقانونية " العرقلة"

على  –بل . يمنع هذا الزواج عام، ليس ثمة نّص قانوني وتطبيقًا على حال الزواج المدني
الصادر عن . ر.ل ٦٠منه والقرار  ٩ليس أقّلها مقدمة الدستور اللبناني والمادة  ثمة نصوص تبيحه -العكس

والذي أخضعها هي كما واللبنانيين المنشىء لطائفة الحق العادي  ١٩٣٦المفوض السامي الفرنسي عام 
زال قائمًا وساري يال  ا القرارهذ .الذين ال ينتمون الى أي طائفة للقانون المدني في األحوال الشخصية

                                                           
 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ٢٩ادة الم۱۱
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وبالتالي، وفي وجود . يلغيه صراحًة أو يوقف العمل به قانون صدرحتى يومنا هذا طالما أّنه لم ي المفعول
 . تنظم طائفة الحق العادي" تنظيمية" لنصوصمثل هذا القانون، لسنا بحاجة سوى 

 .نت تكفي إلقامة الزواج المدني في لبناناتفسير هذه النصوص وما إذا ك فيالف في هذا السياق يكمن الخ

 

 ما هو النّص الذي يمنع الزواج المدني؟  : وعليه، ُيضحي التساؤل

، على سبيل االفتراض ليس إّال، يكون البحث في ١٩٣٦./ر.ل ٦٠على فرض عدم وجود القرار التشريعي 
 .المدني صراحةً الزواج ما يمنع نص عام الجمهورية اللبنانية كان هنالك في ما إذا 

 :والمعروف قانونًا، أن القواعد القانونية تقسم إلى نوعين

لو ُوجدت في معرض  –، وهي  Règles impérativesقواعد قانونية آمرة أو إلزامية ال تجوز مخالفتها -
ألنها مخالفة للدستور  لكان وجب إعالن بطالنها وتاليًا حذفها من التشريع -نهي الزواج المدني

 .ات الدوليةوالمعاهد

فالمبدأ أّن العقد شريعة  .في العقد مخالفتها لألفرقاء، يمكن Règles complémentairesقواعد مكّملة  -
 .االلزامية القانونية ما يشاؤون ضمن حدود النظام العام واآلداب العامة والقواعدوفق المتعاقدين، ينظموه 

 

النظام العام التوجيهي، يبقى أن إنعقاد الزواج المدني ونحن وٕان كّنا على أشّد اليقين أن الزواج يدخل ضمن 
 .في لبنان ال يخالف أي قاعدة قانونية كما سبق وذكرنا أعاله

 

 النصوص اللبنانية التي تبيح الزواج المدني: الفصل الثالث

في الجمهورية يمنع الزواج المدني أو  عامال نّص : نتيجة البحث االفتراضي هذا تفضي إلى ما يلي 
 :  هي التالية تبيح الزواج المدنيصريحة أساسية  مرتكزات ثالثيلزم بالزواج الديني بل ثمة على األقل 

 :الدستور .١

 : من مقدمة الدستور) ب(الفقرة  •

وملتزم مواثيقها واالعالن العالمي  أن لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة االمم المتحدة"
 ".وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجاالت دون استثناء لحقوق االنسان،
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 :من مقدمة الدستور) ج(الفقرة  •

 الرأي  حريةوفي طليعتها  لبنان جمهورّية ديموقراطّية برلمانّية، تقوم على احترام الحريات العامة،" 

والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون  العدالة االجتماعّية، وعلى والمعتقد
 ".تمايز أو تفضيل 

 :من مقدمة الدستور) د(الفقرة  •

 ،" السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستوريةوصاحب  الشعب مصدر السلطات نا " 
  

 :من الدستور/ ٩/المادة  .٢

والدولة بتأديتها فروض اإلجالل هللا تعالى تحترم جميع األديان والمذاهب  مطلقةحرية االعتقاد "
وهي  على أن ال يكون في ذلك إخالل في النظام العاموتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها 

 ".تضمن أيضًا لألهلين على اختالف مللهم احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية

 :من قانون الموجبات والعقود /٨٣/المادة  .٣

باطل كل شرط من شأنه أن يقيد أو يمنع إستعمال الحقوق المختصة بكل إنسان كإستعمال حقوقه "
 ".في الزواج أو حقوقه المدنية

 

 :١٩٣٦./ر.ل ٦٠القرار التشريعي  .٤

 ه من/ ١٠/المادة  •
 

األحوال الشخصية لنظام طوائفهم  يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات" 
 . النظام الخاضع لهذا رون المدني في األمور غيالشرعي في األمور المتعلقة باألحوال الشخصية وألحكامالقان

الذين ال  واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون يخضع السوريون
 .الشخصية المدني في األمور المتعلقة باألحوالينتمون لطائفة ما للقانون 

لألحوال الشخصية فإنهم يخضعون في شؤون  أما األجانب وٕان كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام
 ."األحوال الشخصية ألحكام قانونهم الوطني

  

 :منه/ ١٤/والمادة  •

 ".القوانين المدنيةحدود  ضمن بحريةإن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها "
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 :منه/ ١٧/والمادة  •

الطوائف المذكورة في  إن األحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى" 
 ."الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى

 

القوانين "ضمن حدود  "بحرية"الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها وعليه، وحيث أن 
 أعاله، / ١٤/كما جاء عليه نص المادة " المدنية

علم "الجمعيات بموجب تأسيس المتضّمن نظام حرية  ١٩٠٩آب  ٣٠قانون الجمعيات الصادر في فيكون 
، معموًال به على الطائفة دون حاجة لترخيص مسبقُيعطى من المؤسسين لوزارة الداخلية والبلديات، " وخبر

أهدافها األمن العام واآلداب  وأبرزها أن ال تعارض في قانون الجمعيات،ها توافر المدنية بالشروط الواجب 
 .العامة والقوانين

 

 ظام مفتوح وَمِرنالنظام العام لألحوال الشخصية هو ن: الرابعالفصل 

بما يؤّكد ويستبق مسار التطّور " مطلقة"من الدستور اللبناني لتجعل حرية المعتقد / ٩/جاءت المادة 
 . السابق الذكر الفصل الثانيالحقوقي موضوع 

 .إال عند حدود النظام العام واآلداب العامة والقواعد القانونية االلزاميةوذلك يعني أن حرية المعتقد ال تقف 

. أن االنسان حّر في معتقده يمارسه كيفما يشاء السيما في مسائل الزواجهو  وذلك يعني أن المبدأ واألصل

الحّجة على ذلك أمام السلطات  -هو-وعلى من يّدعي أن المتزّوجين مدنيًا يمّسون بالنظام العام أن يقيم 
أنه ال ُيعقل منع  -تطبيقًا على الزواج المدني –ومفاده  11F١٢"اعتماد التدابير القمعية ال االستباقية"عمًال بمبدأ 

 .االنسان من الزواج مخافة أن يمّس بالنظام العام

في قبرص أو في تركيا أوفي  –في العالم  بلدٍ في أي أضف إلى ذلك أّن عقود الزواج المدنية المنظمة أصوًال 
هذا الواقع القانوني وٕان كان يشّكل تعدّيًا . تسّجل في لبنان دون عوائق -...إيطاليا أو في فرنسا أو في

خاضعة لقوانين تبقى القضاء اللبناني كون هذه العقود وسيادة القانون اللبناني وسلطة وسيادة واضحًا لسلطة 

                                                           

12 Livet, Pierre, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, LGDJ, 1974 
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غير مخالفة  أنها تؤكد دون مجال للشك أّن عقود الزواج المدني إالّ ، البلد األجنبي التي نظمت في ظّله
 . كان األجدر أن ال تسّجل أو يعترف بها في لبنانللنظام العام، وٕاّال 

أن النظام العام في ميدان  -أقله بالممارسة التي طالت عشرات السنين –ُيثبت هذا الواقع القانوني 
 .الزواج هو نظام مفتوح وَمِرن

ة من دول العالم قاطبًة تسّجل في ليس أدّل على ذلك من أن الزيجات المدنية الحاصلة في أي دول
القانون األجنبي على النزاعات الناشئة  –" باسم الشعب اللبناني" –لبنان إلى حّد أن القاضي اللبناني يطبِّق 

 .عن الزواج

 

 السلطة عن التشريع ال يعّلق حّقًا أساسيًا من حقوق االنسان استنكاف: الخامسالفصل 

 

غياب النص الذي يشّرع الزواج المدني وهو، تكرارًا، أمر غير صحيح،  لو افترضنا جدًال أنه في حال
أن يبقى  -وهو من الحقوق األساسية والطبيعة واللصيقة بالشخص اإلنساني -هل ُيعقل للحّق في الزواج

 معّلقًا لحين االتفاق على قانون؟ 

االنساني وتنظيم  يكفي القول أن النص يأتي لتكريس الحق. ليست االجابة بحاجة إلى استفاضة
يكتفي باإلعالن عن هذا الحّق  Effet déclaratifوهو في ذلك يكون له مفعوٌل إعالني . ممارسته ليس إالّ 

 .وُسُبل ممارسته وليس مفعوًال إنشائيًا ينشىء الحق

 

 لدى وزارة العدل العليا االستشارية ةموقف الهيئ: الفصل السادس

 

مؤلفة من المدير العام لوزارة العدل (الهيئة االستشارية العليا ، تم االعالن عن قيام ١/٢/٢٠١٣في 
. سامي منصور ورئيس هيئة القضايا القاضي د. عمر الناطور ورئيس معهد الدروس القضائية القاضي د

بوضع استشارة خلصت إلى جواز إجراء الزواج المدني في لبنان أمام كاتب العدل وتاليًا الى ) مروان كركبي
وقد صدرت االستشارة المذكورة . ل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجل النفوسوجوب تسجي

عقب الرأي الصادر عن هيئة التشريع واإلستشارات  ١٦/١/٢٠١٣بناء على طلب من وزير العدل بتاريخ 
 .١٠/١٢/٢٠١٢التي تترأسها القاضية ماري دنيز معوشي والصادر في 
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، انطالقًا من مبدأ حرّية المعتقد، أن ثمة مبدأ مفاده لدى وزارة العدل العليا االستشارية اعتبرت الهيئة
باحة والمنع هو االستثناء، وليس في التشريع اللبناني نصوص تمنع عقد الزواج المدني في اإل صل هوأن األ"

يله فيقتضي لى أي طائفة، وأن المبدأ هو تفعيل النص ال تعطالنسبة لألشخاص الذين ال ينتمون إلبنان ب
 ."المذكورة وليس تعطيله ١٠إعمال وتفعيل نص المادة 

 

قود في الخارج وبالتالي فمن باب أن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المع"لى لهيئة إشارت اكما أ
المكرسة في الدستور من جهة،  تطبيقًا لحرية المعتقد لى أن يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان وذلكوْ أ

 ."ن لعقد زواج مدني من جهة ثانيةلى خارج لبناالمداورة على القانون واللجوء إ ولعدم تشجيع فكرة

لى طائفة ما بإبرام عقد زواج مدني حق اللبنانيين الذين ال ينتمون إتكريس "وخلصت الهيئة العليا الى 
 ."في لبنان

ما ذهبت اليه هيئة التشريع واالستشارات، أن الكاتب العدل في ظل التشريعات الحالية  رأت، بخالفو 
تنص عليه الفقرة الثانية من المادة " هو المرجع الوحيد المختص لعقد الزواج المدني، ذلك أن هذا الزواج

 ."ظام كتابة العدلمن ن ٢٢، وأنه بالتالي من ضمن األسناد الواردة في المادة ٦٠العاشرة من القرار رقم 

لى النظام الذي يخضع له الزواج، اعتبرت الهيئة العليا أن حرية التعاقد ركيزة أساسية وأخيرًا، بالنسبة إ
لى مبدأ ي يرعى الزواج فال بد من العودة إلقانون العقود اللبناني، وبما أنه ال يوجد حاليًا قانون مدني لبنان

آثار الى في أن يختارا القانون المدني الذي سيرعى عقد زواجهما بالنسبة رادة وبالتالي حرية الزوجين حرية اإل
 .الزواج الشخصية والمالية

 :ومن أبرز ما جاء في هذه االستشارة

ينتمي الى                   أالّ ما يجيز للبناني من الدستور أن حرية االعتقاد مطلقة، م ٩ن لبنان أقر في المادة أ -
 طائفة،

، وليس في التشريع اللبناني نصوص تمنع كما أسلفنا االباحة والمنع هو االستثناءأن األصل هو  -
في ما خص  ١٩٥١نيسان  ٢من قانون  ١٦الزواج اللبناني في لبنان باستثناء ما ورد في المادة 

ى الذين ال اللبناني الذي ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية أو االسرائيلية، وهو نص ال ينطبق عل
 لى أي طائفة،إن ينتمو 
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أن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج وبالتالي من باب أولى أن يعترف  -
لحرية المعتقد ولعدم تشجيع فكرة المداورة على القانون  بالزواج المدني المعقود في لبنان، وذلك تطبيقاً 

 لجوء الىالخارج لعقد زواج مدني،وال

ينا في العقد عِّ أنه للزوجين حرية أن يُ وتصديق عقد الزواج المدني، تنظيم ب مختصن الكاتب العدل أ -
المبرم منهما القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى زواجهما بالنسبة آلثار الزواج كافة، 

 .طالما أنه ال يوجد حاليا قانون مدني لبناني يرعى الزواج المدني
 

 ...في لبنان أن يسلكوا الطريقعلى المتزوجين مدنيًا 

. ليس ثمة حلول ناجزة ومثالية لعقد الزواج دون إقرار مجلس النواب قانونًا لألحوال الشخصية المدنية

وهم . كما وعلى الذين يزمعون الزواج مدنيًا في لبنان أن يعوا األمر عينه. على المجتمع المدني أن يعي ذلك
خيار زواجهم المدني دون أن يكون ثمة قانون ناجز و أن يكونوا شركاء يضطلعون بالمسؤولية الكامنة وراء 

 .في دفع السلطة إلى تنظيم مفاعيل زواجهم على الوجه األمثل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب

 المقترح الحلولركائز  :الباب الثاني

 :يمكن استنتاج ما يليلــــذلـــــــك، وبناًء على كل ما تقّدم، 

 أنظمة األحوال الشخصية الدينية لم تقّر جميعها في مجلس النواب: األولالفصل 

من الثابت أن أنظمة األحوال الشخصية للطوائف الدينية لم ُتبحث ولم تُقّر في اللجان النيابية ولم يصّوت 
 .عليها في الهيئة العامة لمجلس النواب

اقتراح " شمل " َدَع المجتمع المدني وتحديدًا جمعية وْ ، فقد أَ Par analogieوفقًا لمبدأ القياس القانوني 
، رقم ١٨/٣/٢٠١١تاريخ  ،بتوقيع النائب مروان فارس مجلس النّواب" القانون اللبناني لألحوال الشخصية"

آذار  ٢١بتاريخ  نبيه بري على اللجان المشتركة األستاذ وقد أحاله رئيس المجلس النيابي ٤٥٩/٢٠١١الملف 
 .  ٢٠١٣آذار  ٣١حكومة بتاريخ ، وأحيل لل٢٠١٣

جان المشتركة لغاية تاريخه عن درس مشروع القانون المذكور وتحضير التقرير الالزم بشأنه، اللوٕان تقاعس 
 يشّكل خرقا فاضحاً ومن ثّم رفع التقرير الى مكتب المجلس من إلدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة، 
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الجريدة الرسمية رقم والمنشور في  ١٩٩٤تشرين االول  ١٨الصادر بتاريخ للنظام الّداخلي للمجلس النيابي 
 :منه التالي نّصهما  ٤٢و ٣٨، وتحديدًا للمادتين ٢٠٠٣تشرين الثاني  ١٣تاريخ  ٥٢

 :٣٨المادة 

على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقريرها في المشاريع واالقتراحات وسائر المواضيع المحالة "  
أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع . ئة أقصاها شهر اعتبارًا من تاريخ ورودهعليها في مهل

التقرير بشأنها خالل أسبوعين على األكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان 
 ."المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته

 :٤٢المادة 

وفق  ترفع تقارير اللجان الى مكتب المجلس إلدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس العامة "
 ." ترتيب وصولها اليه مع حفظ األولوية للمشاريع المعجلة

 بناء على ما تقّدم،

 وقياسًا على أنظمة الطوائف هذه، 

 Délaiالمعقولةتقاعس السلطة عن إقرار المشروع المذكور بما يتجاوز المهلة الى ونظرًا 

raisonnable  أو إقرار أي مشروع أو اقتراح مدني سواه ُطرح خالل أكثر من ستين سنة َخَلت، رغم ،
 مبادرات المجتمع المدني العديدة، 

أو على األقل مكتسبا حّدا أدنى من المشروعية تخّول ! أاليعتبر اقتراح القانون المذكور ُمقرًّا حكمًا؟
 .تعاقدّيا من خالل إدراجه طوعا وٕاراديا في عقود زواجهمالمتزّوجين اعتماده 

 دوائر األحوال الشخصية هي سلطة تسجيل وليست سلطة تقرير: الفصل الثاني

 :المبّينة أدناه ما يلي ٧/١٢/١٩٥١يتبّين من قراءة نصوص قانون وثائق األحوال الشخصية تاريخ 

 . ليست قواعد آمرةبامتياز لألحوال الشخصية وهي بمعظمها  ناظمةأنها نصوٌص  -

عتقاد ، وهي تكّرس حرية اإلوليس تقييدهاترمي إلى تسهيل تنظيم األحوال الشخصية،  أنها نصوٌص  -
 ).٤٢المادة (
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 .سلطةتسجيل وٕايداعللزواج وليست سلطة تقرير فيهأن اإلدارة المختصة ليست سلطة زواٍج بل  -

المادة (بل عليه، تقديم تصريح بالزواج إلى قلم األحوال الشخصية  المتزوجة،/وجلمتز الى اأنه يعود  -
 ).٢٤والمادة  ٢٢

 .   )٢٣المادة ( Mentions obligatoiresوثيقة الزواج يجب أن تتضمن بيانات إلزاميةأن  -

الزوج مكان إقامة الى قلم األحوال الشخصية تحدد بالنسبة الى بالنسبة  الصالحية اإلقليميةأن  -
 ).٢٥المادة (

 

 ٢٢المادة 

ق حوال الشخصية في خالل شهر يلي تاريخ الزواج ويصدّ لى قلم األإبزواجه  على المتزوج أن يقدم تصريحاً 
 .هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان

حصاء ، جاز لقلم اإلذا تمنعت هي أيضاً إ ها و ع الزوج عن اعطاء التصريحات كان للزوجة أن تتقدم بذا تمنّ إ
جراء القيد مع حوال الشخصية أن يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته إلواأل

 . حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم
 

 ٢٣المادة  

 :ن تتضمن وثيقة الزواج ما يليأيجب 

 .ومذهبه وتاريخ والدته والمحل الذي ولد فيه ومحل اقامتهسم كل من الزوجين وكنيته وصنعته إ – ١

 .م وكنيته وصنعته ومحل اقامتهب واألسم كل من األإ – ٢

 .سم كل من الشاهدين وكنيته وعمره وصنعته ومحل اقامتهإ – ٣

 ).السنة والشهر واليوم والساعة(تاريخ الزواج  – ٤
 

 ٢٤المادة  

م  المتأخر بخمس ليرات رّ التصريح بزواجهما في المدة المعينة غُ و الزوجة عن تقديم أاذا تأخر الزوج 
 . يصال من دفتر ذي أرومةإيستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء 

 

 ٢٥المادة  

على موظف  قامة الرجل المتزوج وجب عندئذٍ إذا عقد الزواج في جهة غير الجهة التي يكون فيها محل إ
حوال الشخصية الموجود في هة المذكورة أن يرسل وثيقة الزواج الى موظف األحوال الشخصية في الجاأل

 . قامة الرجل المتزوجإالجهة التي فيها محل 
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 ٢٧المادة  

ثم يرسلها مع قرار  ٢٣حكام المادة م وثيقة بذلك وفقا ألن ينظّ أو بطالن الزواج أطالق على الزوج عند ال
 . ٢٤رم بمقتضى المادة ال غُ إ و . الشخصية في المهلة القانونيةحوال لى موظف األإالسلطة الدينية 

 

 ٢٨المادة  

عت هي ذا تمنّ إ ن تتقدم به و أو بطالن الزواج كان للزوجة أع الزوج عن تقديم التصريح بالطالق ذا تمنّ إ
و أبابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطالق  كتفىو حال دون تقديم التصريح مانع ما يُ أيضاً أ

 . البطالن
 

 ٤٢المادة  

ثر تغيير محل اإلقامة أو الصنعة أو الدين أو المذهب تقبلها أقالم أن الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على إ
 .األحوال الشخصية في كل آن وتجري المعاملة الالزمة في شأنها

 

الكاتب العدل هو المأمور الرسمي المعتمد في الجمهورية للمصادقة اإلعالن عن العقد، : الفصل الثالث
 والمختار للمصادقة على وثيقة الزواج على العقود

 :اإلعالن عن العقد .١

باغ عقد الزواج المنوي إنعقاده مدنّيًا أمام دائرة الكاتب سبادئ ذي بدء، نلفت اإلنتباه الى ضرورة إ
بواسطة ونقترح أن يتم اإلعالن عن العقد . إنسجامًا مع دوره اإلجتماعي الكبير العدل طابعا علنّياً 

 : بالشكل التالي الكاتب العدل
 

 :صيغة اإلعالن .أ 
 

 :يذكر فيه ينّظم لدى الكاتب العدلالذي ينوي الزواج عن نّيته هذه بصيغة إعالن  ئييعرب الثنا

 .سم وشهرة كّل من الزوجين وصنعتهما ومحل إقامتهماإ -

 .مكان وزمان إنعقاد العقد -
 

 :لصق اإلعالن .ب 

يلصق اإلعالن على باب العقار التابع له محل إقامة كّل من الزوجين أو على لوحة مثبتة فيه 
 .وظاهرة للخارج

 

 



71 

 

 :المهلة التي يتم فيها لصق اإلعالن .ج 

 .تتم معاملة اللصق قبل الموعد المحّدد للزواج بعشرة أّيام على األقل           

 

 :طريقة إثبات اللصق .د 

 .يثبت إتمام معاملة اللصق بشهادة أي محضر يوّقعه شاهدان          

 

 

 الكاتب العدل هو المأمور الرسمي المعتمد في الجمهورية للمصادقة على العقود .٢

تاريخ  ٣٣٧نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل رقم يؤدي الكاتب العدل بموجب قانون 
12Fالمأمور الرسمي المعترف به في القانوندور  ٨/٦/١٩٩٤

 -على اختالفها  -، وتحديدًا هو يعطي العقود ١٣

أو يصادق على صحة التوقيع على ِغرار الوظيفة التي يؤّديها رجل  Date certaineإما تاريخًا صحيحًا 
 .الدين في عقد الزواج

تسجيل عقد زواج نضال درويش وخلود سكرّية الّسابقة الملفتة التي رافقت معاملة وال بّد من التنويه هنا الى 
 . إّال وهي قبول إعتبار دائرة كاتب العدل مرجعّية صالحة لعقد الزواج

، إذ ورد حرفّيًا في متنه حول المرجع الذي وٕان موقف الهيئة اإلستشارية العليا كان جازمًا بهذا الخصوص
 :يحق له إبرام الزواج

من نظام الكتاب العدل يتبّين أن الكاتب العدل يختص بتنظيم  ٢٢من العودة الى البند األّول من المادة " 
والتصديق على األسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، وبصورة عامة على كل سند ال يمنعه 

أصلها وٕاعطاء ذوي  القانون أو ال يكون حصرًا بموجب نص خاص من صالحية موّظف عام آخر وحفظ
 .العالقة صورًا عنها

 

 

                                                           

١٣
 .من النظام المذكور/ ۲/بحسب المادة " ضابط عمومي"يسّمى  



72 

 

عقد الزواج المدني لألسباب يتبّين بوضوح من النص المتقّدم أن الكاتب العدل مختص بتنظيم وتصديق 
 :التالية

أنه زواج ال يمنعه القانون، بل على العكس إنه زواج تنّص عليه الفقرة الثانية من المادة  .١
 .ما أوردنا في مكان سابق، ك.ر.ل ٦٠العاشرة من القرار رقم 

إنه من العقود التي ال يمنعها القانون كما تبّين وبالتالي هو من ضمن األسناد الواردة في  .٢
 .من نظام كتابة العدل ٢٢المادة 

نستنتج مما تقّدم أن الكاتب العدل، في ظل التشريعات الحالية هو المرجع الوحيد المختص لعقد الزواج 
 ."المدني والتصديق عليه

على أن يقوم الكاتب بالعدل  نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلمن قانون / ٢٢/وبالفعل، تنص المادة  
 :بما يلي

 

بتنظيم والتصديق على األسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وبصورة " .١
بموجب نص خاص من صالحية  حصراً  عامة على كل سند ال يمنعه القانون أو ال يكون

 . موظف عام آخر وحفظ أصلها وٕاعطاء ذوي العالقة صورا عنها

قبول وحفظ األسناد والوثائق والودائع العينية وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان  .٢
 . المنظم من قبله والمتضمن شروط اإليداع ووصف الوديعة 

حتجاج، وتبليغه بواسطة مباشر، إلثبات التمنع عن قبول أو دفع السفاتج وسندات تنظيم اإل .٣
 . السحب والسندات ألمر وفقا للقوانين المرعية اإلجراء 

 . وضع تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه  .٤

تبليغ جميع االخطارات واإلنذارات بواسطة المباشر وقبول العرض الفعلي واإليداع وفقاً  .٥
 . اكمات المدنيةوما يليها من قانون أصول المح/ ٨٢٢/م المواد ألحكا

تنظيم وتصديق الوصايا وفاقا ألحكام قانون اإلرث لغير المحمديين الصادر بتاريخ  .٦
٢٣/٦/١٩٥٩ . 

 . التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة إلى أخرى .٧

ترقيم صفحات دفاتر وسجالت التجار وأصحاب المهن الحرة وفقًا لألصول المنصوص  .٨
 . عليها في قانون التجارة 

 . أخذ البصمات وحفظها والتصديق على هوية صاحبها .٩
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االستعانة بالمباشرين وبرجال قوى األمن الداخلي ألجل القيام بجميع التبليغات الصادرة . ١٠
 ".عن دائرته

 المأمور الرسمي المعتمد في الجمهورية للمصادقة على وثيقة الزواجالمختار هو  .٣

قانون المختارين والمجالس االختيارية التي تولي المختار صالحية المصادقة على وثائق المختار، فإن  حيالو 
 :منه التي تنص على ما يلي/ ٢٦/المادة  من ٥الفقرة  الزواج، السيما

 :التالية بالمهام يقوم أن النافذة واألنظمة للقوانين وفًقا المختار على يجب"

 ."الزواج فسخ أو الطالق أو الزواج وثيقة على لتصديقا"

تابع للقضاء نفسه التابع له الكاتب العدل الذي ُنِظم أما المختار المختّص للتصديق على وثيقة الزواج فيكون 
 .عقد الزواج في دائرته

 

 

المحاكمات  ليغ المنصوص عليها في قانون أصولألصول التبتبليغ المستندات يخضع : الفصل الرابع
 المدنية

 :ينص قانون أصول المحاكمات المدنية على أصول التبليغ كما يلي
  

يجري إعالم أصحاب العالقة بمضمون أوراق المحاكمة وٕاجراءاتها عن  -٢٨٦ المادة" •
يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص  .طريق التبليغ

 .القانون على طريقة أخرى إلعالم أصحاب العالقة بمضمون األوراق أو اإلجراءات

ويجوز إجراؤه أيضًا بواسطة رجال الشرطة أو . يجري التبليغ على يد مباشر -٢٨٧ المادة •
 ".القلمكما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في  .الدرك

 

 

 هوامش الحلول المتاحة  -القوانين األكثر مالءمة/تحديد القانون :الفصل الخامس
  

في ظّل استنكاف الدولة  هامش ضّيقإن الحلول المتعّلقة بإقامة الزواج المدني في لبنان ذات 
 . ممكنة رغم كونها صعبةاللبنانية عن اقرار تشريع مدني لألحوال الشخصية إّال أنها 
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 :فيكون لديهما خيار من اثنينوفي حال أراد الطرفان الزواج المدني في لبنان،  ضوء ذلكفي 

وهو األكثر تقّيدًا بالقوانين اللبنانية سارية المفعول، وبموجبه يسند العروسان  الخيار األّول •
وائف نظام الط"، والمعنون ١٩٣٦آذار  ١٣الصادر في . ر.ل ٦٠حّقهما في الزواج المدني الى القرار 

من سجل نفوسهما، وذلك كي يخضعا  وهذا الحّل يوجب بأن يقوم الطرفان بشطب القيد الطائفي".الدينية
 ١٠نفسيهما الى القانون المدني في األمور المتعّلقة باألحوال الشخصية، وفقًا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 

 :التي نّصت على ما يلي. ر.ل ٦٠من القرار 

الذين  وكذلك السوريون واللبنانيون ون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادييخضع السوريّ "  
 ." للقانون المدني في االمور المتعّلقة باألحوال الشخصية ال ينتمون لطائفة ما

 

الداخلية وفي هذا السياق، أصدر معالي الوزير الزميل األستاذ زياد بارود المحترم، عند توّليه منصب وزير 
يتعّلق بالقيد الطائفي في سجالت النفوس وجواز عدم  ٢٠٠٩شباط  ١١بتاريخ  امً يَ والبلديات، تعميما بارزًا وق

 .  التصريح عنه وشطبه
 

غير أنه وٕان كانت خطوة شطب القيد الطائفي كسبيل للزواج المدني تجعل من زواج من يقدم عليها أكثر 
للزواج المدني يقّيد حقوق المتزّوجين الّراغبين في  كشرطالشطب  العرسان مسلكسلوك بعض إّال أن " قانونية"

ولذلك لقد رمت الدراسة إلى تقديم حلول تأتلف مع التزامات . اإلبقاء على قيدهم الطائفي وحرّيتهم الشخصية
 .لبنان الدولة بحقوق االنسان وبالمواثيق العالمية التي أبرمها

 

ن التعميم الصادر عن معالي الوزير األستاذ زياد بارود قد اعتبر أن حق كل مواطن وال بد من اإلشارة هنا أ
مستمد من أحكام في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجالت األحوال الشخصية أو شطب هذا القيد 

 . الدستور ومن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومن سائر اإلتفاقيات الدولية التي إنضم اليها لبنان

وبالفعل، إن الضّجة التي رافقت زواج بعض العرسان في اآلونة األخيرة إن دّلت على شيء فعلى عطش  
اللبنانيين لممارسة حّق مكّرس في الدستور والمعاهدات الدولية وهو حّقهم بعقد زواجهم في لبنان تحت لواء 

تماء الطائفي اضطرارًا من أجل وما أصعب موقف هؤالء العرسان اّلذين اضطّروا إلى شطب االن. الدولة
 . ممارسة حّقهم البديهي في الزواج

وهو أكثر تحّررًا من الخيار األول وأكثر تماشيًا مع المواثيق العالمية  الخيار الثاني فكان •
المدني مباشرًة الى القانون األسمى في والتزامات لبنان لهذه الجهة، فيسند فيه العروسان حّقهما في الزواج 

العالمية التي تتقّدم على القوانين المحلية وأهمها اإلعالن العالمي  أال وهو الّدستور والى المواثيق الدولة
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لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بموجب أحكام المادة الثانية من قانون أصول 
 :ة والتي تنّص على ما يليالمحاكمات المدنية الجديد التي تجعل من النصوص الدولية حقيقة معيوش

 .على المحاكم أن تتقّيد بمبدأ تسلسل القواعد""

عند تعارض أحكام المعاهدات الدولّية مع أحكام القانون العادي، تتقّدم في مجال التطبيق األولى 
 ."(...)على الثانية 

ولذلك هي . أكبروهذا الحل يمّثل خطوة رائدة ونوعية وجديدة ولكن جريئة وقد تلقى معارضة وممانعة 
هو الثاني وهذا الحّل  .Advocacy Action Planحملة مناصرة واسعة النطاق خطة و تقتضي مواكبة و 

 .ألنه ال يفرض شطب القيد الطائفي تحّرري

 اآللية المشتركة المقترحة: الباب الثالث

أحد  إختيارالمدني في لبنان راهنًا، لو رغبا في ذلك،  االراغبين في عقد زواجهم للطرفينيمكن 
لة أدناه والتي  وفق اآلليةومن بعدها تنظيم عقد زواجهما  الحلين المعروضين أعاله المشتركة المفصَّ

 : نسبغها العنوان التالي

اللبناني  القانون"وحرية التعاقد استنادًا إلى مشروع اقتراح " العقد شريعة المتعاقدين"إعتناق نظرية  
 وثيقة الزواج/المختار للمصادقة على عقد/والكاتب العدل"  لألحوال الشخصية

 )نموذج عقدي زواج  ونموذج وثيقة زواج في ملحق ربطًا بالدراسة(              

 

 :األسس والمعايير التاليةلى اج وفق اآللية المقترحة إيستند عقد الزو 

 .Locus regit actum" المكان يسود الفعل"قاعدة  .١

العقود غير "بما أن عقد الزواج هو من  قانون الموجبات والعقود،أي القانون العام في الجمهورية  .٢
وما يليها منه، وبالقياس، األحكام التي تنظم / ١٦٥/في هذا القانون، وخاضعًا تاليًا للمادة " المسماة

من قانون الموجبات والعقود / ١٧٥/العقود المسماة وأخصها عقد الشركة المنصوص عليه في المادة 
 .من عيوب الرضىالتي تشترط خلو العقد / ١٧٦/والمادة 

بشرط عدم مخالفة " سلطان اإلرادة"و" العقد هو شريعة المتعاقدين"القاضي بأن مبدأ الحرية التعاقدية  .٣
اقتراح القانون "إستنادًا إلى عدد من األحكام التي نص عليها النظام العام واألحكام االلزامية، 

بواسطة النائب " شمل"من جمعية  المقّدم أصوًال إلى مجلس النواب" اللبناني لألحوال الشخصية
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وليد صليبي، والذي بقي دون إقرار رسمي . أوغاريت يونان ود. األستاذ مروان فارس والمعّد من د
 .Délai raisonnableصريح بما يتجاوز المهلة المعقولة 

من قانون أصول / ٤/المستمدة من نص المادة  وقواعد العدل واإلنصاف وحسن النية األعراف .٤
ال يجوز للقاضي تحت طائلة إعتباره مستنكفًا عن " :مات المدنية التي تنّص على ما يليالمحاك

 :إحقاق الحق
 

 .أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه •

وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى . أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم •
ومؤمنًا التناسق بينه وبين النصوص يحدث معه أثرًا يكون متوافقًا مع الغرض منه  لذيا

 .”وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف واإلنصاف .األخرى

قيود على : يدرجها الفريقان في عقد الزواج التي Conditions spécifiquesالشروط الخاصة  .٥
 ....صالحية المحاكم المدنية للنظر بأي خالف يتعّلق بالزواج/ الطالق

 .إجراء الفحوصات الطبّية الالزمة  .٦

عقد الزواج ، ومن ثّم الكاتب العدل الذي سيعقد الزواج في دائرتهبواسطة  اإلعالن مسبقًا عن الزواج .٧
من قانون  /٢٢/بشهادة شاهدين، بموجب عقد ووثيقة زواج عمًال بأحكام المادة  أمام الكاتب العدل

 . على وثيقة الزواج المختصالمختاربمصادقة و نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل تنظيم

 . العقد ومعه الوثيقة قوة ثبوتية مطلقة لتسجيله في دوائر النفوس لمنحوذلك 

 دوائر النفوس عن قبول إيداع عقد الزواج ووثيقة الزواج، ونظرًا لوظيفة هذه في حال امتناع

وفق أصول أحد الزوجين الدوائر المذكورة نسخة أصلية عنهما  يبلغ الدوائر التي أسهبتها الدراسة بحثًا،
 .  مع اإلحتفاظ باإلشعار باالستالم كإثبات على تسجيل الزواج )أي بواسطة دائرة المباشرين(التبليغ 

 

ولكونها تّتصل بالنظام العام وال تجوز مخالفتها  ،والتركةوالوصية فيما يخص قضايا اإلرث : مالحظة
بالنسبة الى  ١٩٥٩ين، تطّبق المحاكم المدنية قانون اإلرث لغير المحّمديين الصادر في العام باتفاق الفريق

مسلمين في ما ال يتعارض مع عقد الى الأحكام الشريعة اإلسالمية بالنسبة أبناء الطوائف غير المحمّدية و 
 .الزواج
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كان معّد في  ١٩٥٩أن قانون اإلرث لغير المحمديين الصادر في العام هنا وال بد من التنويه 
األصل لكي يطّبق على جميع اللبنانيين غير أنه وبسبب معارضة الطوائف االسالمية له، اصبح كما يستدّل 

 . من عنوانه قانون اإلرث لغير المحّمديين

 :نقرأ في مؤّلف الدكتور إبراهيم نّجار حول هذا الموضوع

 le gouvernement voulut réviser la rès l’indépendance du Liban, Ap «

Il chargea Jean Chevalier de préparer  loi successorale pour tous les Libanais.

un projet de loi.  

…. 

 Ce projet fut transmis par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale 

par le décret nº16198/k du 7 septembre 1949,…. 

  » …Les musulmans s’opposèrent au projet 

  :أي ما ترجمته

ففّوض جان شوفاليي  .أرادت الحكومة تعديل قانون اإلرث لللبنانيين كاّفة بعد إستقالل لبنان،"  
 .تحضير مشروع قانون

.... 

 ٧ك تاريخ /١٦١٩٨رقم أحيل هذا المشروع من الحكومة الى مجلس النّواب بموجب المرسوم  
 ...،١٩٤٩أيلول 

 "...عارض المسلمون هذا المشروع 

نقرأ . ديين هو قانون مدني بإمتيازأن نشير الى أن قانون اإلرث لغير المحمّ ومن البالغ األهمية  
 :في المؤّلف عينه بهذا المعنى
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  la première loi laïque»,  régime chéhabiste l’avènement du « Après« 

régissant les non-musulmans et leurs successions fut, en effet, votée le 23 juin 

1959. » 

 

 

   :أي ما ترجمته

يرعى  أول قانون مدني على١٩٥٩حزيران  ٢٣، لقد تّم التصويت بتاريخ "النظام الشهابي" بعد مجيء " 
 ".غير المحّمديين وتركاتهم

 

   :وأيضاً 

 

« 152. Domaine d’application de la loi du 23 juin 1959 

au Liban,  le droit commun des successionsLa loi du 23 juin 1959 constitue 

car c’est la loi civile, dans un pays qui n’a aucune religion officielle d’Etat. » 

 

   :أي ما ترجمته 

   ١٩٥٩حزيران  ٢٣نطاق تطبيق قانون " 

في لبنان ألته القانون المدني في بلد ليس دولته أي  القانون العام للتركات يشّكل١٩٥٩حزيران  ٢٣قانون إن 
 ". دين رسمي

 

IBRAHIM  NAJJAR -  DROIT  PATRIMONIAL  DE  LA  FAMILLE- DEUXIEME 

EDITION- PAGE 124 ET SUIVANT 
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 المراجع
 

 األمم المّتحدةميثاق هيئة  :من منشورات األمم المّتحدة. 

  ١٩٢٦أيار  ٢٣الدستور اللبناني، الصادر في. 

 مجّلة العدل. 

 النشرة القضائّية. 

 واألسس المتعلقة بحقوق اإلنسان وبالزواج المدني القوانين والقرارات: 

، المفوض ١٩٣٦آذار  ١٣، بيروت في "نظام الطوائف الدينية" ،.ر. ل ٦٠القرار  •
 .داميان دي مارتيل. السامي، د

 .ر. ل ٦٠، تعديل القرار ١٩٣٩آذار  ٣٠ر، تاريخ . ل ٥٣القرار  •
 .١٩٣٥أيار  ٤، تاريخ ١٠٩القرار رقم  •

 ، المتعّلق بتحديد صالحيات المراجع المذهبّية للطوائف المسيحّية ١٩٥١نيسان  ٢قانون  •

 .واإلسرائلّية •

 .المتعّلق بقيد وثائق األحوال الشخصّية ١٩٥١ كانون األول ٧قانون  •

 .١٩٦٢تموز  ١٦الشرعي، تاريخ تنظيم القضاء  قانون •

وليد .أوغاريت يونان بمشاركة د.مشروع قانون لبناني لألحوال الشخصية، إعداد د •
 .٢٠١١آذار  ١٨إلى مجلس النواب بتاريخ " شمل"صليبي، ُقدِّم من قبل جمعية 

 مؤلفات: 

 .١٩٥٩الخوري باخوس الفغالي، في الزواج، منشورات الرابطة الكهنوتّية،  •

 .١٩٩٧، ٨والقانونّية، دار العلم للماليين، طبعة صبحي محمصاني، المبادىء الشرعّية  •

 .  ١٩٦٧، ٣القانون الدولي الخاص، الطبعة إدمون نعيم،  •

 . ١٩٨٦، ١لشخصّية لجميع الطوائف اللبنانية، طبعة يوسف نهرا، أحكام األحوال ا •

 نحن مواطنون، منشورات الجمعّية اللبنانّيةلــــــور مغيزل، إعرف حقوقك، الدليل الثاني،  •

 .١٩٩٨، طبعة ثانية لحقوق اإلنسان

 والشخصّية، الجزء الثاني، أحكام الزواج الديني ــّـال، القواعد العاّمة لألحوالوديــــع رحـ •
 .١٩٩٧، ٢المدني، طبعة 

 .١٩٩٤ ،١سامي منصور، الوسيط في القانون الدولي الخاص، طبعة •

 ، منشورات مؤّسسة جوزف ولورال والحبّ جوزف مغيزل، سيرة النضنقوال ناصيف،  •

 .١٩٩٨مغيزل ودار مختارات، 
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 فؤاد بيطار، القانون الدستوري العام، منشورات الجامعة اللبنانّية، كلّية الحقوق والعلوم •

 .١٩٨٨، بيروت ١ السياسّية واإلدارّية، الطبعة

إلختيارّية، زواج مدني، ال زالت األفراح األحوال الشخصّية المدنّية احركة حقوق الناس،  •
 .متزّوجين مدنياً عامرة في ديار ال

أنظمة األحوال الشخصّية، أبحاث وخبرات في قوانين العائلة الشرق األوسط،  مجلس •
 .١٩٩٠ي، ج المختلط والتّبنوالزوا

 ، مقال منشور، مجلةسورية ولبناناألحوال الشخصية لغير المسلمين في شباط،  فؤاد •

 .٢٦٩، ص١٩٧٦: األدنى الشرق

عاطف النقيب، النظرية العامة للموجبات والعقود، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق، الفرع  •
 .٤٧٦، ص)أمانة شؤون المطبوعات(األول

: روتبي ،دارسة مقارنة القانون المدني، نظرية الصورية في سامي عبداهللا، •

 .  ١١٧،أطروحة، ص١٩٧٧

 .١١٣، ص١٩٦٧، القانون الدولي الخاصالموجزفي ادمون نعيم، •

 .٩٣ص، ١٩٧٠، الشخصية والجنسية مسائل األحوالعبد المنعم بكار، •

، منشورات مؤّسسة جوزف ولور مغيزل ودار النهار للنشر، كتابات جوزف مغيزل •
١٩٩٨. 

دار العلم للماليين، بيروت  بشير البيالني، قوانين األحوال الشخصية في لبنان،. د •
١٩٩٥. 

القاضي أنطوان الناشف والمحافظ خليل الهندي، الزواج المدني اإلختياري في لبنان،  •
 .١٩٩٨المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان 

 .٢٠٠٧الزواج المدني، بيروت  ،القاضي جون القزي •

 .١٩٦٧ادمون نعيم، الوجيز في القانون الدولي الخاص، بيروت .د •

 .١٩٩١الخاص، بيروت  مصطفى منصور، المختصر في القانون الدولي.د •

 .١٩٩٦سامي منصور، حدود ومجاالت التغيير في النظام القانوني العائلي، بيروت . د •

• Emile Tyan, Précis de Droit International privé, Librairie Antoine 

1966  

 .مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء األّول، العقد. د •

 اجتهادات: 

 .١٢٨ ص، ٤٠رقمقرار ، ٩باز ، مجموعة ١٢/٥/٦١ تاريخ تمييز لبناني •
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 .٨٥ ص، ٦٩رقم قرار  ،٥باز مجموعة ، ٢٦/٩/٥٧ تاريخ تمييز لبناني •

 . ٨٠ ص، ٥٦رقم قرار  ،٥باز مجموعة ، ٢٤/٧/٥٧ تاريخ تمييز لبناني •

 . ٨٣ ص، ١٩٥٢ القضائية النشرة، ٣٣/١٠/١٩٥١ تاريخ تمييز مدني •

 . ١٨٨ ص، ١٩قرار رقم ، ١٩٦٠، النشرة القضائية ٢٨/١/١٩٦٠تاريخ  تمييز مدني •

 .  ٤٥٨ ص، ٧قرار رقم ، ١٩٥٤النشرة القضائية ، ١٨/٦/١٩٥٤تاريخ  تمييز مدني •

 .٩ ص، ٣٣قرار رقم ، ١٩٥٨النشرة القضائية ، ٢/٥/١٩٥٨تاريختمييز مدني  •
 . ٤٢٨ ، ص١٩٦١النشرة القضائية ، ٢٦/٥/١٩٦٠تمييز مدني تاريخ  •

 . ٦٨٤ ص، ٧٦قرار رقم ، ١٩٦٢النشرة القضائية ، ٢٣/٨/١٩٦٢تاريخ  مدني تمييز •

، ١قرار رقم ، ١٩٧٠باز مجموعة ، ٨/١/١٩٧٠، هيئةعامة، تاريخ لبناني تمييز •
 . ١٧٩ص

، ٧قرار رقم  ٧٤جزء ، حاتممجموعة ، ٢٣/٦/١٩٦٧تاريخ  ، هيئة عامة،لبناني تمييز •
 .١٣ ص

 . ١٦٨ص، ٢٩، رقم ١٧مجموعة باز ،١٢/٦/١٩٦٩ تاريخ تمييز لبناني •

 .١، ص١٩٥٧المحامي ،١٥/٥/١٩٥٦ تمييز لبناني تاريخ •
 .١٢٨ ص ،٣، رقم ١٥باز مجموعة ، ١١/٢/١٩٦٧ تمييز لبناني تاريخ •

رقم  قرار، ١٩٥٢القضائيةالنشرة، ١٨/٩/١٩٥١، الغرفة المدنية، تاريخ لبناني تمييز •
 .  ٢٥٣ ص ١١٠

 .١٨، ص ١٤٦، رقم ١٣٤مجموعة حاتم، ج ، ٢٧/١٢/١٩٧٢تمييز لبناني تاريخ  •

 .٧٨٠ص، ٨٢قرار رقم ، ١٩٥٥ النشرة القضائية، ١٩/٩/١٩٥٥تاريخ  تمييز مدني •

، ٣٦قرار رقم ، ١٩٦٥، النشرة القضائية ٣/٤/١٩٥٦أولى، تاريخ  مدني، غرفة تمييز •
 .٤٤٥ص

مجموعة  ، خالصة أحكام محكمة التمييز،٩/٤/١٩٧٠، هيئةعامة، تاريخ لبناني تمييز •
 .١٨٢، ص ١٣، قرار نهائي رقم ١٩٧٠باز 

  ،٧قرار نهائي رقم ، ١٩٧١مجموعة باز ، ٢٥/٣/١٩٧١تمييز، هيئة عامة، تاريخ  •

 .١٨٢ص 

• Cass. civ. 21 juin 1950, Rev. Crit. D.I.P. 1950, p.609 

 .٢٢ ، ص٤٩المحامي ، ٣٠/١١/١٩٥٠ تاريخ استئناف بيروت •

، ١١٤قراررقم ، ١٩٨٩العدل  ، الغرفة األولى،٢٩/١١/٨٨تاريخ استئناف جبل لبنان،  •
 .وما يليها١١٦ص
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     تاريخ حكم صادر عن القاضي نازك الخطيب، قاضي منفرد جزائي في طرابلس، •

 .، المفكرة القانونيةLegal Agenda 2012حرية المعتقد، ، ١٩/١/٢٠١٢

 تالمحاكمات واإلثباموسوعة أصول  عيد، ادوار ،١٠/٤/١٩٨٦تاريخ  زحلة بداية •
 . ٢٨١ ، صالجزء الثاني ،والتنفيذ

 .، غير منشور٢٦/٥/١٩٨٨بداية بيروت، الغرفة الرابعة، حكم تاريخ  •

 .٢٧٩ ، ص ١٩٥٨، مجلة المحاماة١١٨٠/٧٤دعوى رقم  •
 

 مقاالت حول الزواج المدني: 

رئيس ! خلود سكرية ونضال درويش فتحا الباب وبقي أن يسمعا الجواب من الدولة •
الجمهورية مع الزواج المدني التزامًا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، مجلة 

 www.alafkar.net/print details.phpاألفكار، 

، شباط ٢٩٦مجلة الجيش، العدد  موجبات عقد الزواج المدني، د العزيز شافي،نادر عب •
٢٠١٠. 

 .١٣/٢/٢٠١٣تاريخ  ، جريدة البلد، "الزواج المدني"الكاتب العدل مرجع  •

وسليمان ... خلود ونضال استندا إلى قانون اإلنتداب الفرنسي: أول زواج مدني في لبنان •
 www.alquds.co.ukدعا إلى قوننته، 

 www.justice.gov.lbإستشارة الهيئة اإلستشارية العليا في وزارة العدل،  •
 

 حول الزواج المدني وموسوعات دراسات: 

تاريخ الزواج المدني اإلختياري ما بين الممكن والمستحيل، ، MTV، "بموضوعية"برنامج  •
١٨/٢/٢٠١٣. 

، ٢٧/٧/٢٠٠٩حرية الدين أو المعتقد، دليل دراسي،  •
www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html. 

قد في لبنان بين الواقع إشكالية الزواج المدني المنعدراسة حول ابراهيم ألفرد طرابلسي،  •
 .والقانون

موقع اللبنانيين غير المنتمين إلى أي من الطوائف التاريخية المعترف النائب غسان مخيبر،  •
: في اللبنانيبها قانونًا ذات األحوال الشخصية، أقلية تبحث عن موقع لها حيال النظام الطائ

 anmoukheiber.com/uploadswww.ghass....الوضع القانوني

 ؟اإلختيار حرية في الحق اللبناني الدستور ضمن صليبي، كيف وليد. يونان ود أوغاريت.د •
www.chaml.org  

http://www.alafkar.net/print%20details.php
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، ١٩٩٨ ،راسة مقارنة، حقوقية وسوسيولوجية بين مشاريع القوانيند ،أوغاريت يونان. د •
 .ةسن ٧٧مختارات من بانوراما سيرة هذا الحق منذ 

 www.newlebanon.infoعن الزواج المدني المنعقد في لبنان،  دراسة •

  .www.boukhary.net?ws?inde.php 

 ،٢٠١٣شباط  ١٥ الشخصية، األحوال وقانون المدني الزواج حول األونيسكو في لقاء •
                       www.lebanonfiles.com/news 

 لتعديل قوانين األحوال الشخصية فيسمير دياب، ورشة العمل اإلقليمية، مشروع مذكرة . د •

األردن  -مقدمة من شبكة التحالف الوطني، عمان ، نحو قانون مدني الزامي موحد لبنان
  www.llwr.org/news270709a.html، ٢٠٠٩تموز  ٣٠و ٢٩

دليل دراسي، حرية الدين أو المعتقد،  •
www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html 

 األول كانونو  الثاني كانون لبنان، في التسامح حالة حول سنوي تقرير •

2009،org/ar/ppm-content/97.lebanon 
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  حول الزواج المدنيدراسات فرنسية: 

• ARMINJON, Les systèmes juridiques complexes et les conflits de loi 

et de juridiction auxquels ils donnent lieu. (Académie de droit int, 

Recueil des cours, 1949), p. 81. 

• BATTIFOL (H), Aspects philosophiques du droit int. Privé, (Dalloz 

1956), p. 64.  

• BATIFFOL (H), Subjectivisme et objectivisme dans le droit int. privé 

des contrats, (Mel. Maury, t.1), p.53 et Aspects. p. 88. 

• BATIFFOL, Traité élémentaire du droit int. privé. 3 éd. (Paris, 1959), 

p. 501. 

• CATALA et GERVAIS, Le droit libanais, (Paris, 1969), par 

GANNAGE, p. 135. 

• DENOVA, Les systèmes juridiques complexes en droit int. privé (Re. 

Cri. D.I.P. 1955), p. 3. 

• EL GEDDAWY (K), Relations entre systèmes confessionnels et 

laïques en droit int. Privé, (Paris, 1971), p. 200.     

• GERARD CORNU, Droit civil - la famille, (1985), p. 250.  

• GANNAGE (P), L’Etat face au pluralisme des statuts familiaux au 

Liban, (Proche-Orient, 1967), p. 39. 

• GANNAGE (P), La distinction des conflits internes et des conflits 

internationaux de lois, Mélanges Roubier, p. 234.  

• GANNAGE (P), Observations sur les liens de la compétence 

législative et de la compétence judiciaire dans un système multi-

confessionnel, Mélanges VINCENT, (Dalloz, Bordeaux, 1981), p. 96. 

• GANNAGE (P), Les Mécanismes de protection de la liberté de 

conscience dans un état multi-communautaire, (Paris, Proche-

Orient, 1981), p. 217. 
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• GANNAGE, Les difficultés du contrôle de la compétence des 

juridictions confessionnelles dans un système juridique 

incomplètement laïcise, (Rev. crit. D.I.P. 1951), p. 228. 

• GANNAGE (P), L’évolution de la législation du statut personnel au 

Liban et ses dangers, (Rev. int. dr. comparé, 1956), p. 553 et ss. 

• LAMPUE, Les conflits de lois interrégionaux et interpersonnels dans 

le système juridique français, (rev. Crit. D.I.P. 1954), p. 

249.MARTY et RENAUD, Droit civil, 2 éd. p. 72 MAYER (P), Droit 

int. Privé, (Paris, Précis Domas, 1977), p. 3. 

• PERROUD (j), Le mariage et le divorce dans les législations à 

caractère confessionnel, (J. 1922), p. 7. 

• PLANIIOL et RIPERT, Traité théorique et pratique de droit civil, T.2. 

2éd. (1952), p.55 et 57. 

• PIERRE LIVET, L’autorisation administrative préalable et les libertés 

publiques, LGDJ, (1974). 

• ROMANO (S), L’ordre juridique, (Paris, 1975). p. 29. 

• TYAN, Précis de droit int. pri. (1966), p. 160. 

• WEILL et TERRE, Droit civil, les personnes, la famille, les 

incapacités, 4 éd. (Dalloz, 1978), p.167. 
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 ١ ملحق
 

 الدستور اللبناني

 مع جميع تعديالته ١٩٢٦أيار سنة  ٢٣الصادر في 
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 أحكام أساسية :الباب األول 

 مقدمة الدستور  -           

 في الدولة وأراضيها: الفصل األول -            

 وواجباتهمفي اللبنانيين وحقوقهم : الفصل الثاني -            

 السلطات: الباب الثاني 

 أحكام عامة: الفصل األول -            

 السلطة المشترعة: الفصل الثاني -            

 أحكام عامة: الفصل الثالث -            

 اإلجرائيةالسلطة : الفصل الرابع -            

 )٤/٩/٢٠٠٤بتاريخ  ٤٩تعديل المادة ( رئيس الجمهورية: أوالً                     

 ءرئيس مجلس الوزرا: ثانياً                     
 مجلس الوزراء: ثالثاً                     

 :الباب الثالث 

 انتخاب رئيس الجمهورية -أ             

 في تعديل الدستور -ب             

 في أعمال مجلس النواب -ج             

 تدابير مختلفة: الباب الرابع 

 المجلس األعلى -أ             

 في المالية -ب             

 أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة األمم: الباب الخامس 

 أحكام نهائية مؤقتة: الباب السادس 
  

 أحكام أساسية :الباب األول

 مقدمة الدستور

 )٢١/٩/١٩٩٠أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في (

  

وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضًا وشعبًا ومؤسسات في حدوده لبنان وطن سيد حر مستقل،  -أ  
  .المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً 

لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم  -ب  

http://www.lp.gov.lb/HTMLSecondary.Aspx?id=12#1
http://www.lp.gov.lb/HTMLSecondary.Aspx?id=12#2
http://www.lp.gov.lb/49%20update.htm
http://www.lp.gov.lb/49%20update.htm
http://www.lp.gov.lb/49%20update.htm
http://www.lp.gov.lb/HTMLSecondary.Aspx?id=12#3
http://www.lp.gov.lb/HTMLSecondary.Aspx?id=12#4
http://www.lp.gov.lb/HTMLSecondary.Aspx?id=12#5
http://www.lp.gov.lb/HTMLSecondary.Aspx?id=12#6
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ثيقها واإلعالن العالمي مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم موا
  .لحقوق اإلنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي  -ج  
ت بين جميع المواطنين دون تمايز أو والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبا

  .تفضيل

  .ا عبر المؤسسات الدستوريةالشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسه -د  

  .لسلطات وتوازنها وتعاونهاالنظام قائم على مبدأ الفصل بين ا-ه 

  .النظاماالقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة-و 

زن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة اإلنماء المتوا -ز  
  .واستقرار النظام

  .إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية -ح  

ها فلكل لبناني الحق في اإلقامة على أي جزء من. ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين -ط  
والتمتع به في ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، وال تجزئة وال تقسيم وال 

  .توطين

 .ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك -ي  
 

 الفصل األول

 في الدولة وأراضيها

  

  )٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (١المادة 

  .أما حدوده فهي التي تحده حاليا. دولة مستقلة ذات وحدة ال تتجزأ وسيادة تامةلبنان  

 من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب: شماًال  

 .فيه على علو جسر القمر
 

 -بقرى معيصرة  ماراً ) اورنت(خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي : شرقًا  

فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك  -ابش -هيت -حربعاتة
 الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا

  .وراشيا الشرقية

 

 .لحالية حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية ا: جنوبا ً  
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 .البحر المتوسط : غربًا  
 

 ٢المادة 
 .ال يجوز التخلي عن أحد أقسام األراضي اللبنانية أو التنازل عنه 
 

 ٣المادة 
 .ال يجوز تعديل حدود المناطق اإلدارية إال بموجب قانون 
 

 ٤المادة 
 .لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت 
 

 )٧/١٢/١٩٤٣الصادر في المعدلة بالقانون الدستوري ( ٥المادة 

العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط االرزة القسم األبيض بلون اخضر أما حجم  
أسها وأما االرزة فهي في الوسط يالمس ر . القسمين األحمرين معاً   القسم األبيض فيساوي حجم

حجم االرزة موازيًا لثلث حجم القسم األحمر العلوي وتالمس قاعدتها القسم األحمر السفلي ويكون القسم
 .األبيض

  

 الفصل الثاني

 في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

  

 ٦المادة 
 .إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون 
 

 ٧المادة 
والسياسية ويتحملون الفرائض كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية  

 .والواجبات العامة دونما فرق بينهم
 

 

 ٨المادة 
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وال يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إال  

 .وفاقًا ألحكام القانون وال يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إال بمقتضى القانون
 



90 

 

 ٩المادة 
مطلقة والدولة بتأديتها فروض اإلجالل هللا تعالى تحترم جميع األديان والمذاهب وتكفل حرية االعتقاد  

حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن ال يكون في ذلك إخالل في النظام العام وهي 
 .تضمن أيضًا لألهلين على اختالف مللهم احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية

 

 ١٠المادة

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد األديان أو المذاهب وال  
لى أن تسير في ذلك وفاقًا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، ع

 ةلألنظم
 .العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية 
 

  )٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ١١المادة  

أما اللغة الفرنسية فتحدد األحوال التي تستعمل بها بموجب . اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية 
 .قانون

 

 ١٢المادة 

كل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ال ميزة ألحد على اآلخر إال من حيث االستحقاق والجدارة ل
 .حسب الشروط التي ينص عليها القانون

 .وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها 
 

 ١٣المادة 

حرية إبداء الرأي قوًال وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة 
 .ضمن دائرة القانون

 

 ١٤المادة 

 .حد الدخول إليه إال في األحوال والطرق المبينة في القانونللمنزل حرمة وال يسوغ ال

 
 

 ١٥المادة 

الملكية في حمى القانون فال يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إال ألسباب المنفعة العامة في األحوال 
 .المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضًا عادالً 
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 السلطات :الباب الثاني

 

 الفصل األول

 أحكام عامة

  

 )۱۷/۱۰/۱۹۲۷المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ۱٦المادة  

 .تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب

1B )۲۱/۹/۱۹۹۰المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ۱۷لمادة ا   

.وهو يتوالها وفقاً ألحكام هذا الدستور. تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء   

 

 وبالقانون الدستوري الصادر ۱۷/۱۰/۱۹۲۷المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ۱۸المادة  

۲۱/۹/۱۹۹۰( 

 .وال ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب. لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين 
 

دستوري الصادر في و بالقانون ال۱۷/۱۰/۱۹۲۷المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ۱۹المادة 
۲۱/۹/۱۹۹۰( 

ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات  
يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من . الرئاسية والنيابية

الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونًا في ما يتعلق حصرًا باألحوال الشخصية، وحرية 

 .الديني التعليم وحرية الدينية، الشعائر وممارسة المعتقد

 .تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون 
 

 

 ٢٠المادة 

السلطة القضائية تتوالها المحاكم على اختالف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه  
  .القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات الالزمة

والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر . أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون 
 .ام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبنانيالقرارات واألحك
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 ٢١ المادة

لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبًا على أن تتوفر  
 .فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون االنتخاب

 

 الفصل الثاني

 السلطة المشترعة
 

والمنشأة بموجب القانون  ١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري الصادر في الملغاة بموجب القانون ( ٢٢المادة  
 )٢١/٩/١٩٩٠الدستوري الصادر في 

مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ال طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع  
 .العائالت الروحية وتنحصر صالحياته في القضايا المصيرية

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧توري الصادر في الغيت بموجب القانون الدس( ٢٣المادة  
 

تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٢٤المادة   
وبالقانون الدستوري الصادر في  ٢١/١/١٩٤٧و بالقانون الدستوري الصادر في  ١٨/٣/١٩٤٣
٢١/٩/١٩٩٠( 

انتخابهم وفاقًا لقوانين االنتخاب المرعية يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية  
 .االجراء

والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقًا للقواعد  
 :اآلتية

 .بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين -أ  

 .نسبيًا بين طوائف كل من الفئتين -ب  

 .نسبيًا بين المناطق -ج  

صورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تمأل بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق وب 
الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون االنتخاب، 

ويحدد قانون االنتخاب دقائق . يتطبيقًا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقًا لوثيقة الوفاق الوطن
 .تطبيق هذه المادة
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 )٢١/١/١٩٤٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٢٥المادة 

إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة إلجراء انتخابات جديدة وهذه االنتخابات  
 .اشهروتنتهي في مدة ال تتجاوز الثالثة  ٢٤تجري وفقًا للمادة 

  

 الفصل الثالث

 أحكام عامة

  

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٢٦المادة  

 .بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب 
 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٢٧المادة   
٢١/١/١٩٤٧( 

 .جمعاء وال يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه عضو مجلس النواب يمثل األمة 
 

والمعدلة بالقانون الدستوري  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٢٨المادة  
 )٨/٥/١٩٢٩الصادر في 

أو  أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي. يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة 
 .من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٢٩المادة  

 .إن األحوال التي تفقد معها األهلية للنيابة يعينها القانون 
 

تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٣٠المادة 
وبالقانون الدستوري الصادر في  ٢١/١/١٩٤٧الدستوري الصادر في و بالقانون  ١٨/٣/١٩٤٣
٢١/٩/١٩٩٠( 

للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم وال يجوز إبطال انتخاب نائب ما إال بغالبية الثلثين  
 .من مجموع األعضاء

 .التنفيذتلغى هذه المادة حكمًا فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع  
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 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٣١المادة 

 .كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطًال حكمًا ومخالفًا للقانون 
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٣٢المادة   

عاديين فالعقد األول يبتدئ يوم الثالثاء الذي يلي الخامس يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين  
يبتدئ يوم الثالثاء الذي يلي   عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أياروالعقد الثاني

الخامس عشر من شهر تشرين األول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل 
 .قد إلى آخر السنةكل عمل آخر وتدوم مدة هذا الع

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٣٣المادة  
٢١/٩/١٩٩٠( 

. إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكمًا في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثالثين 

ة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم ولرئيس الجمهورية باالتفاق مع رئيس الحكوم
وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا . يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها

 .طلبت ذلك األكثرية المطلقة من مجموع أعضائه
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في( ٣٤المادة 

اء الذين يؤلفونه وتتخذ المجلس قانونيًا ما لم تحضره األكثرية من األعضال يكون اجتماع  
 .وٕاذا تعادلت األصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة. بغالبية األصواتالقرارات

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادرفي (٣٥لمادةا 

بناًء على طلب الحكومة أو خمسة من جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية  
 .أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه

 

 ٣٧المادة 

تعطى اآلراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إال في الحالة التي يراد فيها االنتخاب  
نين عمومًا أو باالقتراع على مسألة الثقة أما فيما يختص بالقوا. فتعطى اآلراء بطريقة االقتراع السري

 .فان اآلراء تعطى دائما بالمناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت عال
 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٣٧المادة  
٨/٥/١٩٢٩( 
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العقود االستثنائية وال تجري المناقشة  حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي 
في هذا الطلب وال يقترع عليه إال بعد انقضاء خمسة أيام على األقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة 

 .المجلس وابالغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٣٨المادة  

 .ينل موافقة المجلس ال يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسهكل اقتراح قانون لم  
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٣٩المادة  

ال تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب اآلراء واألفكار التي يبديها  
 .مدة نيابته

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري الصادر في المعدلة بالقانون ( ٤٠المادة   

ال يجوز أثناء دور االنعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء  
 ).الجرم المشهود(القبض عليه إذا اقترف جرمًا جزائيًا إال بإذن المجلس ما خال حالة التلبس بالجريمة 

 

تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧ر في المعدلة بالقانون الدستوري الصاد( ٤١المادة  
 )٢١/١/١٩٤٧و بالقانون الدستوري الصادر في  ١٨/٣/١٩٤٣

وال تتجاوز نيابة . إذا خال مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خالل شهرين 
 .العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله

هاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فال يعمد إلى انتخاب أما إذا خال المقعد في المجلس قبل انت 
 .خلف

 

تاريخ  ١٢٩وبالقرار ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٢المادة   
 )٢١/١/١٩٤٧و بالقانون الدستوري الصادر في  ١٨/٣/١٩٤٣

 .قة النتهاء مدة النيابةتجري االنتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خالل الستين يومًا الساب 
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٣المادة  

 .للمجلس أن يضع نظامه الداخلي 
 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٤المادة 
 )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ٢١/١/١٩٤٧

في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سنًا ويقوم العضوان األصغر سنًا  
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ة والية المجلس كل منهما على ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمد. بينهم بوظيفة أمين
اقتراع ثالثة على وتبنى النتيجة في دورة . باالقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعينحدة

 .الغالبية النسبية، وٕاذا تساوت األصوات فاألكبر سنًا يعد منتخباً 

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين األول من كل عام، يعمد المجلس إلى  
 .انتخاب أمينين باالقتراع السري وفقًا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة األولى من هذه المادة

للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع  
الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناًء على عريضة يوقعها عشرة نواب 

 .غروعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشا. على األقل
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٥المادة  

 .ليس ألعضاء المجلس حق االقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة وال يجوز التصويت وكالة 
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٦المادة   

 .بواسطة رئيسهللمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله  
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٧المادة   

 .ال يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إال خطًا وال يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية 
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٨المادة   

 .ء المجلس تحدد بقانونالتعويضات التي يتناولها أعضا 

 

 الرابع الفصل

 السلطة اإلجرائية

 رئيس الجمهورية: أوال

 ٤/٩/٢٠٠٤تعديل المادة بتاريخ 

وبالقانون الدستوري الصادر  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٤٩المادة  
وبالقانون الدستوري الصادر في  ٢١/١/١٩٤٧وبالقانون الدستوري الصادر في  ٨/٥/١٩٢٩في 
٢١/٩/١٩٩٠( 

يسهر على احترام الدستور والمحافظة على . رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن 
وهو القائد  يرأس المجلس األعلى للدفاع. استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وفقًا ألحكام الدستور
 .األعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء

http://www.lp.gov.lb/49%20update.htm
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ينتخب رئيس الجمهورية باالقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة األولى، ويكتفي  
وتدوم رئاسته ست سنوات وال تجوز إعادة انتخابه إال . بالغالبية المطلقة في دورات االقتراع التي تلي

ست سنوات النتهاء واليته وال يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزًا على الشروط  بعد
 .التي تؤهله للنيابة وغير المانعة ألهلية الترشيح

كما انه ال يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة األولى، وما يعادلها في جميع اإلدارات العامة  
المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخالل السنتين  والمؤسسات العامة وسائر األشخاص

 .اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد
 

 ٥٠المادة   

عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين اإلخالص لألمة  
 :تور بالنص التاليوالدس

أحلف باهللا العظيم إني احترم دستور األمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقالل الوطن اللبناني وسالمة "  
 ".أراضيه

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في (  ٥١المادة  
٢١/٩/١٩٩٠( 

وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس،  يصدر رئيس الجمهورية القوانين 
 .ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديال عليها أو أن يعفي أحدًا من التقيد بأحكامها

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٢المادة  
 )٢١/٩/١٩٩٠الدستوري الصادر في وبالقانون  ٩/١١/١٩٤٣

وال . يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وٕابرامها باالتفاق مع رئيس الحكومة 
وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من . تصبح مبرمة إال بعد موافقة مجلس الوزراء

ات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة أما المعاهد. ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة
والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي ال يجوز فسخها سنة فسنة، فال يمكن إبرامها إال بعد 

 .موافقة مجلس النواب
 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٣المادة 
 )٢١/٩/١٩٩٠قانون الدستوري الصادر في وبال ٢١/١/١٩٢٤٧

 .يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت -١ 

يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادًا إلى  -٢ 
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 .استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها

 .مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً يصدر  -٣ 

يصدر باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء  -٤ 
 .أو إقالتهم

 .يصدر منفردًا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة -٥ 

 .الوزراء إلى مجلس النوابيحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس  -٦ 

 .يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم -٧ 

 .يرئس الحفالت الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم -٨ 

 .أما العفو الشامل فال يمنح إال بقانون. يمنح العفو الخاص بمرسوم -٩ 

 .يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب -١٠ 

 .ر الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول األعماليعرض أي أمر من األمو  -١١ 

 .يدعو مجلس الوزراء استثنائيًا كلما رأى ذلك ضروريًا باالتفاق مع رئيس الحكومة -١٢ 
 

 )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٤المادة   

الحكومة والوزير أو الوزراء مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس  
 .المختصون ما خال مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة

 .أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة 
 

دستوري الصادر في وبالقانون ال ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٥المادة  
 )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ٨/٥/١٩٢٩

من هذا الدستور،  ٧٧و ٦٥يعود لرئيس الجمهورية، في الحاالت المنصوص عنها في المادتين  
فإذا قرر مجلس الوزراء، بناًء . الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة

المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات على ذلك، حل 
االنتخابية وفقًا ألحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد لالجتماع في 

 .خالل األيام الخمسة عشر التي تلي إعالن االنتخاب

 .اب مجلس جديدتستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف األعمال حتى انتخ 

وفي حال عدم إجراء االنتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من  
الدستور يعتبر مرسوم الحل باطًال وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقًا 

 .ألحكام الدستور
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وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٦المادة  
٢١/٩/١٩٩٠( 

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خالل شهر بعد إحالتها إلى  
أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارًا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه . الحكومة ويطلب نشرها

 .ويطلب نشرهاأن يصدرها في خالل خمسة أيام 

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من  
وٕاذا أصر . القرارات التي يتخذها المجلس خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية

أو إعادته يعتبر القرار أو مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم 
 .المرسوم نافذًا حكمًا ووجب نشره

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٧المادة 
٢١/٩/١٩٩٠( 

لرئيس الجمهورية بعد إطالع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن  
وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل . إلصداره وال يجوز أن يرفض طلبهالمهلة المحددة 

من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وٕاقراره بالغالبية المطلقة 
 .من مجموع األعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً 

 .ادته يعتبر القانون نافذ حكمًا ووجب نشرهوفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إع 
 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٨المادة 
٢١/٩/١٩٩٠( 

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجال بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم  
بعد مضي أربعين يومًا من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في اإلحالة يمكن لرئيس الجمهورية 

جدول أعمال جلسة عامة وتالوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسومًا 
 .قاضيًا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٥٩المادة   

تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد ال يتجاوز شهرًا واحدًا وليس له أن يفعل ذلك مرتين  لرئيس الجمهورية 
 .في العقد الواحد

 

 )٢١/١/١٩٤٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٦٠المادة  

ال تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إال عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة  
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  .العظمى

وال يمكن اتهامه بسبب هذه . تبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامةأما ال 
الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إال من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره 

هد بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس األعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويع
في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس األعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع 

 .غرفها
 

 ٦١المادة   

يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من  
 .قبل المجلس األعلى

 

 )٢١/٩/١٩٩٠الصادر في المعدلة بالقانون الدستوري ( ٦٢المادة  

 .في حال خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت تناط صالحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء 
 

 ٦٣المادة  

 .مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون وال تجوز زيادتها وال انقاصها مدة واليته 
 

 مجلس الوزراءرئيس : ثانياً 

 

 )٢١/٩/١٩٩٠بالقانون الدستوري الصادر في المعدلة ( ٦٤المادة   

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤوًال عن تنفيذ السياسة  
 :وهو يمارس الصالحيات التالية. العامة التي يضعها مجلس الوزراء

 .يرأس مجلس الوزراء ويكون حكمًا نائبًا لرئيس المجلس األعلى للدفاع -١ 

وعلى . يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها -٢ 
الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثالثين يومًا من تاريخ صدور 

تها أو اعتبارها مستقيلة وال تمارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقال. مرسوم تشكيلها
 .إال بالمعنى الضيق لتصريف األعمال

 .يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب -٣ 

يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول  -٤ 
 .استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة
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 .فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيهايوقع مرسوم الدعوة إلى  -٥ 

يدعو مجلس الوزراء إلى االنعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقًا على  -٦ 
 .المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث

الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان  يتابع أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة وينسق بين -٧ 
 .حسن سير العمل

 .يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص -٨ 
 

 مجلس الوزراء: ثالثاً 

 

 )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٦٥المادة  

تخضع لها القوات المسلحة، ومن  وهو السلطة التي. تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء 
 :الصالحيات التي يمارسها

وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاالت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية  -١ 
 .واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقها

إدارات السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة واإلشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من  -٢ 
 .ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء

 .تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون -٣ 

حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن  -٤ 
مدة كل منهما عن الشهر أو  االجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين ال تقل

وال تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية . في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل
 .لألسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة األولى

. يجتمع مجلس الوزراء دوريًا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر -٥ 

فإذا تعذر ذلك . ن النصاب القانوني النعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً ويكو 
أما المواضيع األساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد . فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور
 :ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي. أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها

، إعالن حالة الطوارئ وٕالغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، االتفاقات والمعاهدات  لدستورتعديل ا
الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط اإلنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة األولى 

نتخابات، قانون الجنسية، وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم اإلداري، حل مجلس النواب، قانون اال
 .قوانين األحوال الشخصية، إقالة الوزراء
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وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٦٦المادة   
٢١/٩/١٩٩٠( 

تؤهله ال يلي الوزارة إال اللبنانيون وال يجوز تولي الوزارة إال لمن يكون حائزًا على الشروط التي  
 .للنيابة

يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق األنظمة والقوانين كل بما يتعلق باألمور العائدة  
 .إلى إدارته وما خص به

يتحمل الوزراء إجماليًا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديًا تبعة أفعالهم  
 .الشخصية

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٦٧المادة   

للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكالم ولهم أن يستعينوا بمن  
 .يرون من عمال إدارتهم

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٦٨المادة   

بأحد الوزراء وفاقًا للمادة السابعة والثالثين وجب على هذا الوزير أن عندا يقرر المجلس عدم الثقة  
 .يستقيل

 

والملغاة بالقانون الدستوري  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٦٩المادة  
 )٢١/٩/١٩٩٠والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في  ٨/٥/١٩٢٩الصادر في 

 :ي الحاالت التاليةتعتبر الحكومة مستقيلة ف -١ 

 .إذا استقال رئيسها -أ   

 .إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها -ب   

 .بوفاة رئيسها -ج   

 .عند بدء والية رئيس الجمهورية -د   

 .عند بدء والية مجلس النواب -ه   

 .أو بناء على طرحها الثقةعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه  -و   

تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء  -٢ 
 .الحكومة

عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكمًا في دورة انعقاد استثنائية  -٣ 
 .حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة
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 )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٧٠المادة   

لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخاللهم  
بالواجبات المترتبة عليهم وال يجوز أن يصدر قرار االتهام إال بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء 

 .ص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقيةويحدد قانون خا. المجلس
 

 )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٧١المادة  

 .يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس األعلى 

 

 )٢١/٩/١٩٩٠المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٧٢المادة   

الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار االتهام بحقه، وٕاذا استقال ال تكون يكف رئيس مجلس  
 .استقالته سببًا لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعامالت القضائية

 

 الثالث الباب

 :انتخاب رئيس الجمهورية - أ
 

 ٧٣المادة   

على األكثر يلتئم المجلس  قبل موعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بمدة شهر على األقل أو شهرين 
بناء على دعوة من رئيسه النتخاب الرئيس الجديد وٕاذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما 

 .في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء والية الرئيس
 

 ٧٤المادة   

خلف يجتمع إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فألجل انتخاب ال 
المجلس فورا بحكم القانون وٕاذا اتفق حصول خالء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحال تدعى 

 .الهيئات االنتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من األعمال االنتخابية
 

 ٧٥المادة   

انتخابية ال هيئة اشتراعية ويترتب عليه إن المجلس الملتئم النتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة  
 .الشروع حاال في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر

 

 في تعديل الدستور - ب
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٧٦المادة   
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مشروع القانون إلى يمكن إعادة النظر في الدستور بناًء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة  
 .مجلس النواب

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٧٧المادة 
٢١/٩/١٩٩٠( 

يمكن أيضًا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري األمر حينئذ على الوجه  
 :اآلتي

عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على األقل أن يبدي يحق لمجلس النواب في خالل عقد  
اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع األعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في 

 .الدستور

على أن المواد والمسائل التي يتناولها االقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس  
قتراح إلى الحكومة طالبًا إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس ذلك اال

المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس 
خالل أربعة أشهر وٕاذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس 

ليه بأكثرية ثالثة أرباع مجموع األعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونًا، فلرئيس الجمهورية حينئذ ع
أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وٕاجراء انتخابات جديدة في خالل 

وطرح  ثالثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة االنصياع
 .مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر

 

 أعمال مجلس النواب - ج

  

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٨٧المادة  

إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى 
يجري مناقشة أو أن يصوت إال على المواد على أنه ال يمكنه أن . التصويت عليه قبل أي عمل آخر

 .والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له
 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٧٩المادة  
٢١/٩/١٩٩٠( 

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور ال يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه 
ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي األعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونًا ويجب أن يكون التصويت 
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 .بالغالبية نفسها

كل والشروط نفسها التي تصدر وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالش
وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خالل المدة المعينة لإلصدار أن يطلب إلى المجلس بعد 
إطالع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي األصوات 

 .أيضاً 

  

 تدابير مختلفة: الباب الرابع 
  

 لىالمجلس األع -أ

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٨٠المادة  
٢١/٩/١٩٩٠( 

يتألف المجلس األعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب  
باعتبار القدمية إذا وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو 

تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤالء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس 
 .وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص. األعلى بغالبية عشرة أصوات

  

 في المالية -ب

 )٢١/١/١٩٤٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٨١المادة  

ض الضرائب العمومية وال يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إال بموجب تفر  
 .قانون شامل تطبق أحكامه على جميع األراضي اللبنانية دون استثناء

 

 ٨٢المادة  

 .ال يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إال بقانون 
 

 ٨٣المادة 

الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها كل سنة في بدء عقد تشرين األول تقدم  
 .عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندًا بنداً 

 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٨٤المادة  

وال يجوز للمجلس في خالل المناقشة بالميزانية وبمشاريع اإلعتمادات اإلضافية أو اإلستثنائية أن  
يزيد اإلعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك 
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لك المناقشة أن يقرر غير انه يمكنه بعد االنتهاء من ت. بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة االقتراح
 .بطريقة اإلاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٨٥المادة   
 )٢١/٩/١٩٩٠وبالقانون الدستوري الصادر في  ٢١/١/١٩٤٧

 .خاصال يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إال بقانون  

أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسومًا، بناًء على قرار صادر  
عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن ال 

تدابير على ويجب أن تعرض هذه ال. تتجاوز هذه االعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة
 .موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٨٦المادة  
٢١/٩/١٩٩٠( 

إذا لم يبت مجلس النواب نهائيًا في شأن مشروع الموازنة قبل االنتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس  
الجمهورية باالتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورًا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون 
الثاني لمتابعة درس الموازنة وٕاذا انقضى العقد االستثنائي هذا ولم يبت نهائيًا في مشروع الموازنة 

يجعل بموجبه المشروع فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارًا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم 
وال يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق . بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيًا ومعموًال به

 .إال إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على األقل

تكاليف والرسوم والمكوس والعائدات على انه في مدة العقد االستثنائي المذكور تجبى الضرائب وال 
األخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسًا ويضاف إليها ما فتح بها من االعتمادات 
اإلضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من االعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون 

 .عشرية الثاني من السنة الجديدة على القاعدة االثني
 

 )١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٨٧المادة 

إن حسابات اإلدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر  
 .موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات

 

 ٨٨المادة 

 .عقد قرض عمومي وال تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إال بموجب قانون ال يجوز 
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 ٨٩المادة   

ال يجوز منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد ثروة البالد الطبيعية أو مصلحة ذات  
 .منفعة عامة أو أي احتكار إال بموجب قانون والى زمن محدود

  

 تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة األممأحكام : الخامس الباب

 ٩٢و٩١و ٩٠المواد   

 )٩/١١/١٩٤٣ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ( 

 ٩٣المادة  

 )٢١/١/١٩٤٧ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ( 

 ٩٤المادة  

 )٩/١١/١٩٤٣ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ( 

  

 :السادس الباب

 أحكام نهائية مؤقتة

 

وبالقانون الدستوري الصادر في  ٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ٩٥المادة 
٢١/٩/١٩٩٠( 

على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ اإلجراءات  
اسة رئيس المالئمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئ

الجمهورية، تضم باإلضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية 
 .واجتماعية

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء  
 .ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية

 :وفي المرحلة االنتقالية

 .تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة -أ 

تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء  -ب 
والمؤسسات العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقًا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء 

الفئة األولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين وظائف الفئة األولى فيها وفي ما يعادل 
 .المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة ألية طائفة مع التقيد بمبدأي االختصاص والكفاءة
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 ١٠٠و ٩٩و ٩٨و ٩٧و ٩٦المواد   

 )٢١/١/١٩٤٧ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ( 
 

 ١٠١المادة   

تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو  ١٩٢٦ابتداًء من أول أيلول سنة  
 .تعديل آخر

 

 )٩/١١/١٩٤٣المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ( ١٠٢المادة 

 .ألغيت كل األحكام االشتراعية المخالفة لهذا الدستور 
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 من الدستور ٤٩بإضافة فقرة إلى المادة 
 

 :من الدستور الفقرة التالي نصها ٤٩أضيفت إلى المادة  :المادة األولى

تنتهي في الثالث والعشرين  لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر والية رئيس الجمهورية الحالي ثالث سنوات"
 ".٢٠٠٧من تشرين الثاني 

                

 .يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية :المادة الثانية
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 ٢ملحق رقم 

 ديباجـة ميثاق هيئة األمم المتحدة

 نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا

نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا على أنفسناأن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل 
 جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم 
 ،كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

وأن نبّين األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من 
 مصادر القانون الدولي،

 ،ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسحوأن 

 وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا

 أن نعيش معًا في سالم وحسن جوارأن نأخذ أنفسنا بالتسامح، و 

 وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن الدولي،

أّال تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة  وأن نكفل بقبولنا مبادئ معّينة ورسم الخطط الالزمة لها
 المشتركة ،

 ،وأن نستخدم األداة الدولية في ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب جميعها

 قد قّررنا أن نوّحد جهودنا لتحقيق هذه األغراض

لذين قّدموا وثائق ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو ا
األمم "التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق األمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية ُتسّمى 

 ".المتحدة
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 ٣ملحق رقم 
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 ١٩٤٨كانون األول  ١٠المؤرخ في ) ٣-د(ألف  ٢١٧اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 

 الديباجة

االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس  لما كان
 .الحرية والعدل والسالم في العالم

تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني، وكان غاية ما  ولما كان
 .ق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقةيرنو إليه عامة البشر انبثا

من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان لكيال يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد  ولما كان
 .على االستبداد والظلم

 من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بين الدول، ولما كان

وب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة شع ولما كانت
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدمًا 

 .وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

التعاون مع األمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان الدول األعضاء قد تعهدت ب ولما كانت
 .والحريات األساسية واحترامها

 .لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد ولما كان

ك الذي ينبغي أن على أنه المستوى المشتر  فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
تستهدفه كافة الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا اإلعالن 
نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، 

مية فعالة بين الدول األعضاء ذاتها وشعوب قومية وعالمية، لضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة عال
 .البقاع الخاضعة لسلطانها
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 ١المادة 
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقًال وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم 

 .بعضًا بروح اإلخاء
 

 ٢المادة 
هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في 

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو 
وفضال عما تقدم فلن . االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء

سه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد يكون هناك أي تمييز أسا
سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته 

 .خاضعة ألي قيد من القيود
 

 ٣المادة 
 .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه

 

 ٤المادة 
 .اليجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما

 

 ٥المادة 
 .اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

 

 ٦المادة 
 .لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانوني

 

 ٧المادة 
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم 

 .جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز كهذا

 

 ٨المادة 
أعمال فيها اعتداء على الحقوق لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن 

 .األساسية التي يمنحها له القانون
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 ٩المادة 
 .ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

 

 ١٠المادة 

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة 
 .حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليهنظرًا عادًال علنيًا للفصل في 

 

 ١١المادة 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها )  ١( 
 .الضمانات الضرورية للدفاع عنه

يعتبر جرمًا ال يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو االمتناع عن أداة عمل إال إذا كان ذلك )  ٢( 
وفقًا للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب، كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز 

 .توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
 

 ١٢المادة 

ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت على شرفه 
 .في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالتوسمعته، ولكل شخص الحق 

 ١٣المادة 

 .لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة) ١(

 .يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه) ٢(

 ١٤المادة 

 .يحاول االلتجاء إليها هربًا من االضطهادلكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو ) ١(

ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم )  ٢( 
 .المتحدة ومبادئها

 

 ١٥المادة 

 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما) ١(

 .ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغييرها) ٢(
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 ١٦المادة 

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو ) ١(
 .الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله

 .ال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كامًال ال إكراه فيه) ٢(

 .الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولةاألسرة هي ) ٣(
 

 ١٧المادة 

 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره) ١(

 .ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً ) ٢(
 

 ١٨المادة 

انته أو عقيدته، لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دي
 . وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة وٕاقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة

 

 ١٩لمادة ا

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، 
 .وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وٕاذاعتها بأية

 

 ٢٠المادة 

 .لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية) ١(

 .ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما) ٢(
 

 ٢١المادة 

بواسطة ممثلين يختارون لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وٕاما ) ١(
 .اختيارًا حراً 

 .لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد) ٢(

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري ) ٣(
إجراء مماثل يضمن حرية على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي 

 .التصويت
 

 ٢٢المادة 
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لكل شخص بصفته عضوًا في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود 
القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي 

 .ر لشخصيتهالغنى عنها لكرامته وللنمو الح
 

 ٢٣المادة 

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من ) ١(
 .البطالة

 .لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل) ٢(

 لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف) ٣(

 .إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية االجتماعية

 .لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته) ٤(
 

 ٢٤المادة 

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، والسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطالت 
 .دورية بأجر

 

 ٢٥المادة 

مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، لكل شخص الحق في ) ١(
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق 
في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل 

 .لظروف خارجة عن إرادته العيش نتيجة

لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل األطفال بنفس الحماية االجتماعية ) ٢(
 .سواء أكانت والدتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية

 

 ٢٦المادة 

واألساسية على األقل لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى ) ١(
بالمجان، وأن يكون التعليم األولي إلزاميًا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم 

 .العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة

ترام اإلنسان يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كامًال، وٕالى تعزيز اح) ٢(
والحريات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو 

 .الدينية، وٕالى زيادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم
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 .لآلباء الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم) ٣(

 

 ٢٧المادة 

حرًا في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون والمساهمة في لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكًا ) ١(
 .التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه

 .لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني) ٢(
 

 ٢٨المادة 

بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا  لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق
 .اإلعالن تحققًا تاما

 

 ٢٩المادة 

 .على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموًا حرُا كامالً ) ١(

بحقوق  يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان االعتراف) ٢(
الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع 

 .ديمقراطي

 .ال يصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم المتحدة ومبادئها) ٣(
 

 ٣٠المادة 

أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو  ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على
 .تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
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 ٤ملحق رقم 
 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة

 ١٩٦٦ديسمبر/كانون ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠لألمم المتحدة 

 .٤٩، وفقا ألحكام المادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: تاريخ بدء النفاذ

 

 الديباجة

 

  إن الدول األطراف في هذا العهد،

إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 
 للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم في العالم،يشكل، وفقا 

  وٕاذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،

وٕاذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في 
تمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل أن يكون البشر أحرارا، وم

تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه االقتصادية 
 ،والثقافية واالجتماعية

عزيز االحترام وٕاذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق األمم المتحدة، من االلتزام بت
 والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته،

وٕاذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وٕازاء الجماعة التي ينتمي إليها، 
  مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

 

 :قد اتفقت على المواد التالية

 

  زء األولالج

 

 ١المادة 
وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. ١

 .وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي
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لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل  .٢
بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن 

 .وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. القانون الدولي

على الدول األطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير .٣
المتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم 

 .هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة

 

 الجزء الثاني

 

 ٢المادة 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع . ١

األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، 
لقومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل ا

 .النسب، أو غير ذلك من األسباب

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل .٢
فعال إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا 

  .، ما يكون ضروريا لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعيةالعهد

  :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد. ٣

بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، ) أ(
 حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

كفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو بأن ت) ب(
إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى 
 إمكانيات التظلم القضائي،

 .ح المتظلمينبأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصال) ج(

 

 ٣المادة 
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية 

 .والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد
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  ٤المادة 

األطراف في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول . ١
في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة 
عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى 

العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو 
 .الدين أو األصل االجتماعي

و  ١٦و  ١٥و  ١١و ) ٢و  ١الفقرتين ( ٨و  ٧و  ٦ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد . ٢
١٨. 

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا، . ٣
. ين العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلكعن طريق األم

 .وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته
 

  ٥المادة 

جماعة أو ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو . ١
شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها 
 .في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف أو النافذة في . ٢
لد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون أي ب

 .اعترفه بها في أضيق مدى

 

 الجزء الثالث

 

 ٦المادة 
وال يجوز حرمان أحد . وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان .١

 .من حياته تعسفا

ن التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم ال يجوز في البلدا .٢
خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع 

وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي . جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
 .عن محكمة مختصة صادر
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حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه  .٣
ليس في هذه المادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية 

الجماعية دة صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة اإلبا
 .والمعاقبة عليها

ويجوز منح العفو . ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة .٤
 .العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت

ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال  .٥
 .يذ هذه العقوبة بالحواملتنف

ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية  .٦
 .دولة طرف في هذا العهد

 

  ٧المادة 

وعلى . ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة
 .يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر وجه الخصوص، ال

 

 ٨المادة 
 .ال يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما .١

 .ال يجوز إخضاع أحد للعبودية .٢

 ال يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،) أ( .٣

يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض على نحو ) أ( ٣ال يجوز تأويل الفقرة ) ب(
الجرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة المحكوم بها من قبل 
 محكمة مختصة،

 "السخرة أو العمل اإللزامي"ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبير ) ج(

والتي تفرض عادة على الشخص ) ب(ة األعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعي" ١"
المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة 

 مشروطة،

أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق االستنكاف الضميري " ٢"
 لى المستنكفين ضميريا،عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون ع

 أية خدمة تفرض في حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،" ٣"

 .أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات المدنية العادية" ٤"
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  ٩المادة 

وال يجوز . وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه
 .حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه

يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة 
 .توجه إليه

الموظفين المخولين يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد  .١
. قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه

وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من 
أخرى من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة 

 .مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه   .٢
 .المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني

 .اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويضلكل شخص كان ضحية توقيف أو  .٣
 

  ١٠المادة 

 .يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني. ١

يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المدانين، إال في ظروف استثنائية، ويكونون محل ) أ. (٢
 هم أشخاصا غير مدانين،معاملة على حدة تتفق مع كون

ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في . يفصل المتهمون األحداث عن البالغين) ب(
 .قضاياهم

يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وٕاعادة . ٣
عاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين وي. تأهيلهم االجتماعي

 .القانوني

 

 ١١المادة 

 .ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
 

  ١٢المادة 

 .لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. ١
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 .في ذلك بلدهلكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما . ٢

ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية . ٣
لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، 

 .وتكون متمشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد

 .ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. ٤
 

  ١٣المادة 

ال يجوز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا 
للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب المؤيدة لعدم 
إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن 

 .توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم
 

  ١٤المادة 

ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو . الناس جميعا سواء أمام القضاء. ١
أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، 
ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها . مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون

أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات 
لدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من حرمة الحياة الخاصة ألطراف ا

شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضية جزائية 
أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم 

 .عوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفالخالف ذلك أو كانت الد

 .من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. ٢

لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا . ٣
 :التالية

 يعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،أن يتم إعالمه سر ) أ(

 أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه،) ب(

 أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له،) ج(

ره، وأن يخطر بحقه في أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختيا) د(
وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة 
تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا 
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 األجر،

بل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من ق) هـ(
 النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام،

 أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،) د(

 .أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب) ز(

 .عى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهمفي حالة األحداث، يرا. ٤

لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار . ٥
 .إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه

ذا الحكم أو صدر عفو حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل ه. ٦
خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ 
قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه 

 .ولة في الوقت المناسبيتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجه

ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم . ٧
 .نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية في كل بلد

 

  ١٥المادة 

جريمة ال يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل . ١
كما ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية . بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

وٕاذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص . المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة
 .على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف

ه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل ليس في هذ. ٢
 .كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة األمم

 

  ١٦المادة 

 .لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
 

  ١٧المادة 

شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون ال يحوز تعريض أي . ١
 .أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته

 .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. ٢
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  ١٨المادة 

مل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته ويش. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ١
في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وٕاقامة الشعائر والممارسة 
 .والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة

ن ما، أو بحريته في اعتناق ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدي. ٢
 .أي دين أو معتقد يختاره

ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي . ٣
تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق 

 .يةاآلخرين وحرياتهم األساس

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية . ٤
 .أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

 

  ١٩المادة 

 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ١

التماس مختلف ضروب المعلومات ويشمل هذا الحق حريته في . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ٢
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب 
 .فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

. من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة ٢تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة . ٣

خضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون وعلى ذلك يجوز إ
  :ضرورية

 الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،) أ(

 .لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(
 

  ٢٠المادة 

 .تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. ١

إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو تحظر بالقانون أية دعوة . ٢
 .العداوة أو العنف
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  ٢١المادة 

وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به
ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع 

السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين 
 .وحرياتهم

 

  ٢٢المادة 

مام لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنض .١
 .إليها من أجل حماية مصالحه

ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل  .٢
تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام 

وال تحول هذه . أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم
 .د قانونية على ممارسة هذا الحقالمادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيو 

ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام  .٣
أو  بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، ١٩٤٨

 .تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية
 

 ٢٣المادة 

األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع . ١
 .والدولة

 .التزوج وتأسيس أسرة يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في. ٢

 .ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه. ٣

تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما . ٤
تخاذ تدابير لكفالة الحماية وفى حالة االنحالل يتوجب ا. لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله

 .الضرورية لألوالد في حالة وجودهم
 

  ٢٤المادة 

يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي . ١
الحماية أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير 

 .التي يقتضيها كونه قاصرا
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 .يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به. ٢

 .لكل طفل حق في اكتساب جنسية. ٣
 

 ٢٥المادة 

، الحقوق التالية، التي يجب أن ٢يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 
  :معقولة تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير

 أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وٕاما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،) أ(

أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين ) ب(
 وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،

 .له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده أن تتاح) ج(
 

  ٢٦المادة 

وفي هذا . الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته
الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من 
التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو 

 .األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
 

  ٢٧المادة 

المنتسبون إلى ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص 
األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وٕاقامة شعائره أو استخدام لغتهم، 

 .باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم
 

  الجزء الرابع
 

 ٢٨المادة 

"). اللجنة"العهد باسم يشار إليها في ما يلي من هذا (تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان . ١

 .وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي

تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول األطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة . ٢
ن يشرك فيها بعض المشهود لهم باالختصاص في ميدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة أن من المفيد أ

 .األشخاص ذوى الخبرة القانونية

 .يتم تعيين أعضاء اللجنة باالنتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية. ٣
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  ٢٩المادة 

يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهالت المنصوص عليها . ١
  .ض الدول األطراف في هذا العهد، تكون قد رشحتهم لهذا الغر ٢٨في المادة 

 .لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على األكثر. ٢

 .يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة. ٣
 

  ٣٠المادة 

 .يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد. ١

األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة االنتخاب لملء قبل أربعة أشهر على . ٢
، يوجه األمين العام لألمم المتحدة إلى الدول األطراف في هذا العهد ٣٤مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 

 .رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثالثة أشهر

لعام لألمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب األلفبائي يضع األمين ا. ٣
ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كال منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد قبل 
 .شهر على األقل من موعد كل انتخاب

ف في هذا العهد، بدعوة من األمين العام لألمم ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول األطرا. ٤
وفى هذا االجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي . المتحدة، في مقر األمم المتحدة

الدول األطراف في هذا العهد، يفوز في االنتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على 
 .المطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمقترعينأكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية 

 

  ٣١المادة 

 .ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة. ١

يراعى، في االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم . ٢
 .القانونية الرئيسية

 

  ٣٢المادة 

. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. نتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنواتيكون ا. ١

إال أن والية تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤالء 
من  ٤يه في الفقرة األعضاء التسعة فورا انتهاء االنتخاب األول، بأن يقوم رئيس االجتماع المنصوص عل

 .باختيار أسمائهم بالقرعة ٣٠المادة 
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  .تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد. ٢
 

  ٣٣المادة 

إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها اآلخرين، عن االضطالع بوظائفه ألي سبب . ١  
ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة، فيعلن غير الغياب 

 .األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم . ٢
شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ المتحدة، فيعلن األمين العام حينئذ 

 .استقالته
 

 ٣٤المادة 

، وكانت والية العضو الذي يجب استبداله ال تنقضي خالل ٣٣إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة . ١
ى الدول األشهر الستة التي تلي إعالن شغور مقعده، يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ ذلك إل

من أجل  ٢٩األطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خالل مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 
 .ملء المقعد الشاغر

يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب األلفبائي، . ٢
وٕاذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم لملء المقعد الشاغر . لعهدويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا ا

 .طبقا لألحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد

يتولى مهام العضوية فيها حتى  ٣٣كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة . ٣
 .مقتضى أحكام تلك المادةانقضاء ما تبقى من مدة والية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة ب

 

  ٣٥المادة 

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد األمم المتحدة 
 .بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين االعتبار

 

  ٣٦المادة 

ا يلزم من موظفين وتسهيالت لتمكين اللجنة من االضطالع الفعال يوفر األمين العام لألمم المتحدة م
 .بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد
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  ٣٧المادة 

 .يتولى األمين العام لألمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها األول في مقر األمم المتحدة. ١

 .ينص عليها نظامها الداخلي بعد اجتماعها األول، تجتمع اللجنة في األوقات التي. ٢

 .تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف. ٣
 

  ٣٨المادة 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه 
 .بكل تجرد ونزاهة

 

  ٣٩المادة 

 .ويجوز أن يعاد انتخابهم. اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتينتنتخب . ١

  :تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين. ٢

 يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،) أ(

 .تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين) ب(
 

 ٤٠المادة 

راف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعماال تتعهد الدول األط. ١
  :للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك

 خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف المعنية،) أ(

 .ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك) ب(

ويشار وجوبا . التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها تقدم جميع. ٢
 .في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد

لمعنية لألمين العام لألمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكاالت المتخصصة ا. ٣
 .نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها

وعليها أن توافي هذه الدول . تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد. ٤
وللجنة أيضا أن توافي المجلس االقتصادي . بما تضعه هي من تقارير، وبأية مالحظات عامة تستنسبها

 .الجتماعي بتلك المالحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف في هذا العهدوا

للدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد أبديت وفقا . ٥
 .من هذه المادة ٤للفقرة 
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  ٤١المادة 

في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن . ١
باختصاص اللجنة في استالم ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال 

وال يجوز استالم ودراسة البالغات المقدمة بموجب هذه . تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد
. طرف أصدرت إعالنا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنةالمادة إال إذا صدرت عن دولة 

ويطبق اإلجراء التالي . وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا لم تصدر اإلعالن المذكور
  :على البالغات التي يتم استالمها وفق ألحكام هذه المادة

تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها  إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى) أ(
وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، . أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بالغ خطى، إلى هذا التخلف

خالل ثالثة أشهر من استالمها البالغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر 
بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد اإلجرائية  يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي،

 وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي ال تزال متاحة،

فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خالل ستة أشهر من تاريخ ) ب(
للبالغ األول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وٕالى تلقى الدولة المستلمة 

 الدولة األخرى،

ال يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق التظلم ) ج(
وال تنطبق . ترف بها عموماالمحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المع

 هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،

 تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،) د(

لدولتين ، أن تعرض مساعيها الحميدة على ا)ج(على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ) هـ(
الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان والحريات 
 األساسية المعترف بها في هذا العهد،

للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة ) و(
 .معلومات ذات شأنإلى تزويدها بأية ) ب(الفرعية 

حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة ) ب(للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية ) ز(
 أو خطيا،/أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم المالحظات شفويا و

وص عليه على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها اإلشعار المنص) ح(
  ):ب(في الفقرة الفرعية 

، قصرت اللجنة تقريرها على عرض )هـ(فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية " ١"
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 موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

، قصرت اللجنة تقريرها على عرض )هـ(وٕاذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية " ٢"
للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين  موجز

 .الطرفين المعنيتين

 .ويجب، في كل مسألة، إبالغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين

ت في يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول اإلطراف في هذا العهد بإصدار إعالنا. ٢
وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم . من هذه المادة) ١(إطار الفقرة 

وللدولة الطرف أن تسحب إعالنها في أي . المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول األطراف األخرى
ة مسألة تكون موضوع بالغ وال يخل هذا السحب بالنظر في أي. وقت بإخطار ترسله إلى األمين العام

سبق إرساله في إطار هذه المادة، وال يجوز استالم أي بالغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى األمين 
 .العام اإلخطار بسحب اإلعالن، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا

 

  ٤٢المادة 

حال مرضيا للدولتين الطرفين  ٤١إليها وفقا للمادة إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت ) أ. (١
المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق 

تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين ") الهيئة"يشار إليها في ما يلي باسم (خاصة 
 ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد، المعنيتين بغية التوصل إلى حل

فإذا تعذر وصول الدولتين . تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان) ب(
الطرفين المعنيتين خالل ثالثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من 

 .وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهمبين أعضائها باالقتراع السري 

ويجب أال يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو . يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ٢
من مواطني أية دولة ال تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر اإلعالن 

  .٤١المنصوص عليه في المادة 

 .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها. ٣

ولكن من . تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف. ٤
الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع األمين العام لألمم المتحدة ومع 

 .المعنيتينالدولتين الطرفين 

بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه  ٣٦تقوم األمانة المنصوص عليها في المادة . ٥
 .المادة
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توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي . ٦
  .صلة بالموضوعالدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات 

تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خالل مهلة ال . ٧
تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة إلنهائه إلى الدولتين 

  :الطرفين المعنيتين

ي المسألة خالل اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر ف) أ(
 موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،

وٕاذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان المعترف بها في هذا ) ب(
 ،العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه

، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي )ب(وٕاذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية ) ج(
وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين 

ت الخطية ومحضر المالحظات المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حال وديا، وكذلك المذكرا
 الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،

تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثالثة ) ج(إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة ) د(
 .ئةأشهر من استالمهما هذا التقرير، بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامين تقرير الهي

 .٤١ال تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة . ٨

تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات . ٩
 .يضعها األمين العام لألمم المتحدة

دفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين لألمين العام لألمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، ب. ١٠
 .من هذه المادة ٩الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 

 

  ٤٣المادة 

، حق التمتع ٤٢يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 
ة لألمم المتحدة المنصوص عليها في بالتسهيالت واالمتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهم

  .الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها
 

  ٤٤المادة 

تنطبق األحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات المقررة في ميدان حقوق اإلنسان في أو 
ألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، وال تمنع الدول بمقتضى الصكوك التأسيسية واالتفاقيات الخاصة با

األطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو 
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  .الخاصة النافذة فيما بينها
 

  ٤٥المادة 

واالجتماعي، تقريرا سنويا  تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، عن طريق المجلس االقتصادي
 .عن أعمالها

 

  الجزء الخامس

 

 ٤٦المادة 

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله بما في ميثاق األمم المتحدة ودساتير 
الوكاالت المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات األمم المتحدة والوكاالت 

 .بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهدالمتخصصة 
 

  ٤٧المادة 

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله بما لجميع الشعوب من حق 
 .أصيل في التمتع واالنتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية

 

  الجزء السادس

 

  ٤٨المادة 

متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكاالتها هذا العهد . ١
المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها 
 .الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد

 .التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة وتودع صكوك. يخضع هذا العهد للتصديق. ٢

 .من هذه المادة ١يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة . ٣

 .يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة. ٤

العهد أو انضمت إليه بإيداع كل يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا . ٥
 .صك من صكوك التصديق أو االنضمام

 

  ٤٩المادة 
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يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين . ١
 .لدى األمين العام لألمم المتحدة

قد تم إيداع صك التصديق أو االنضمام أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون . ٢
الخامس والثالثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو 

 .صك انضمامها

 

  ٥٠المادة 

 .تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية
 

 

  ٥١المادة 

أية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدى األمين العام  .١
وعلى أثر ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا . لألمم المتحدة

العهد بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر 
فإذا حبذ عقد المؤتمر . لك المقترحات والتصويت عليهاللدول األطراف للنظر في ت

وأي تعديل . ثلث الدول األطراف على األقل عقده األمين العام برعاية األمم المتحدة
تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية 

 .لألمم المتحدة إلقراره العامة

أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي يبدأ نفاذ التعديالت متى  .٢
 .راءات الدستورية لدى كل منهاالدول األطراف في هذا العهد، وفقا لإلج

متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول  .٣
 .تكون قد قبلتهاألطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق 

 

  ٥٢المادة 

، يخطر األمين العام لألمم ٤٨من المادة  ٥بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
 :من المادة المذكورة بما يلي ١المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 

هذا  تاريخ بدء نفاذ،٤٨مات المودعة طبقا للمادة التوقيعات والتصديقات واإلنضما .أ 
 ،٤٩العهد بمقتضى المادة 

 .٥١وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار المادة   .ب 
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  ٥٣المادة 

يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية . ١
 .والفرنسية، في محفوظات األمم المتحدة

بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها يقوم األمين العام لألمم المتحدة . ٢
 .٤٨في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 ٥ملحق 
 

 الشخصية لألحوالي لبنانال قانونال مشروعاألسباب الموجبة ل

 بالطبع االستفادة مع تطّوًرا، أكثر بمضمون صليبي، وليد .ود يونان أوغاريت.د أعّدته القانون مشروع

 .لبنان في القانون هذا مثل إلقرار النضال تاريخ في سابقة ومشاريع اقتراحات من

 طائفي ال وطني لقانون أو هإلقرار  النواب مجلس إلى  "شمل" قّدمته مادة، 244 من مؤلَّف القانون مشروع

 تتوّلى أن وعلى القانون، هذا وفق زواجه عقد اختار منل هأحكام ُتطبَّق أن على الشخصية، لألحوال ومتطور

 .الرسمية الجريدة في نشره فور به وُيعَمل ومفاعيله، أحكامه تطبيق المدنية المحاكم
 

 :الموجبة أسبابه

 اللبناني القانون وبرعاية بلدهم داخل المدني زواجهم في الشباب حق حماية

 1936 عام .ر.ل 60 القرار منذ فيها ناقًصا تشريًعا الدولة استكمال

 قوانينها منتقصة على الدولة سيادة تكون أن يجوز ال

 عنه التخّلي لها يجوز فال التشريع بواجب الدولة ُيلزم الدستور

 الشخصية لألحوال داخله من محترمة صيغة يحسم أن لبنان على

 اللبنانيين بين المختلطة للزيجات القانونية الحماية عن مسؤولة الدولة

 ومفاعيله الزواج أمام مانًعا المذهب أو الدين يشّكل ال

 والرجل المرأة بين والمساواة العائلية العدالة على إال زواجٌ  اليقوم

 السائدة القوانين بسبب عائلية معاناة حّلل

 الموقع عليها اإلنسان لحقوق العالمية االتفاقيات تطبيق ملزم لبنان
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 االختيار حرية في الحق تكريس

 القانون بهذا والشباب المجتمع مطالبة ازدياد

 لبنان في الشخصية لااألحو  مجال في وٕانسانية جديدة إضافات

 الموجبة األسباب

 زواجه عقد يختار لمن الشخصية األحوال ينظم مدني قانون إقرار اللبنانية الدولة واجًباعلى بات

 :التالية لألسباب وذلك القانون، هذا أحكام وفق

 اللبناني القانون وبرعاية بلدهم في المدني زواجهم في الشباب حق حماية أوًال،

 في متنوعة نشاطات عبر ومكّثف منتظم بشكل ومؤخًرا السنين، عشرات منذ يطالب اللبناني الشباب

 والتواصل االتصال وسائل عبر اآلالف بعشرات وأيًضا الجمعيات من والعديد والجامعات المناطق سائر

 يكون الشخصية، لألحوال طائفي ال وطني لبناني قانون إقرار موّحد وطني بصوت الدولة يطالب لكترونية،اإل

 .واللبنانيات اللبنانيين من له يخضع لمن ملزًما

 أهلهم بين يفرحوا أن يستحقون أنهم ويعتبرون بلدهم، في هنا يتزوجوا أن على يصّرون إنهم ويقولون

 إلى الثبوتية وثائقهم ترجمة إلى يضطروا أن ال العربية وباللغة لبنانًيا زواجهم يكون أن ويريدون وأحبائهم،

اللغة  غير بلغة للزواج نعم يقولوا وأن لبنانية غير محاكم في لبنانيين غير قضاة أمام والوقوف أجنبية لغات
 .لبنان لبلدهم الرسمية العربية

 ألنهم جهة من الشباب، معاناة من تضاعف اللبنانية، األراضي خارج المدني الزواج عقد إلزامية

 جهة ومن لبنان، بلدهم وفي واألصدقاء األهل بين حياتهم في والكبير الممّيز اليوم بهذا االحتفال من ُيحرمون

 .حق ذي غير عن الخارج في واإلقامة للسفر إضافية أعباء يتكبدون أخرى ألنهم

 الخارج إلى للسفر مضطّرين الشباب يبقى أن من معنى ال أن اللبنانيين، لجميع واضًحا بات وكما

 في قاهرة ازدواجية الدولة تكّرس نئل ليسعد وأنه اللبنانية، الدولة ثمّ  من به لتعترف المدني الزواج عقد إلجراء

 أحوالها في خيارها لممارسة أخرى دول إلى الوطن من بالخروج منهم فئة فتلزم مواطنيها تجاه المعايير

 .الشخصية
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 الدولة صورة وتكريس المواطنين، ولسائر للشباب الحق هذا حماية القانون هذا إقرار شأن من لذا،

 .الراعية

     1936 عام ر.ل 60 القرار منذ فيها ناقًصا تشريًعا الدولة استكمال ثانًيا،

 خطوة وٕالى الدولة نشوء بداية إلى يعود بل اللبنانية، الدولة مسيرة في طارًئا أمًرا ليس المقترح القانون

 إقرار عبر وذلك ،( 1926 )األول  الدستور وضع من فقط سنوات عشر بعد لبنان أقّرها ريادية تشريعية

 معترف مدني قانون وفق يتزوجوا أن في ١٩٣٦آذار  ١٣تاريخ . ر. ل60 ر القرا بموجب الحق للمواطنين

 .لبنان خارج عقده اشتراط مع الحق هذا إقرار إلى ظرفية وبصورة حينهات ضطر ا لكنها رسمًيا؛ به

 وتطور حالًيا الشابة األجيال مع السّيما – متزايدة وبأعداد اللبنانيون زال ما عاًما، 74 التاريخ، ذاك منذ

 مدنًيا زواجهم لعقد السفر ويرتضون ،اآلنفالذآر القرار بموجب ويطبقونه هذا حقهم تكريس يختارون – الوعي

 .خارجّية قوانين إلى زواجها أحكام في تابعة لكن لبنانية عائالت ويؤّسسون الخارج، في

 في االستمرار ليس المطلوب بينما النواب، مجلس عن المذكور المدني القانون إصدار تأجيل تمّ  وقد

 للدولة التشريعية المسيرة لبناء استكمال بمثابة المقترح القانون إقرار ُيعتبر لذا، .التأجيل هذا تحرير بل التأجيل

 .اللعدل إحقاقً  الزمن طال مهما بقراراتها واإليفاء

 منتقصة قوانينها على الدولة سيادة تكون أن ثالثًا، ال يجوز

 وال الذاتية، وقوانينها لتشريعاتها منخال سيادتها تكّرس لم إن سيادة، وذات مستقلة لدولة وجود ال

 .المدنية قوانينها سنّ  الستكمال منخال إال البرلمانية الديمقراطية لبنان لدولة سيادة

 الدولة تستمر إذ الشخصية؛ األحوال مجال في ومنتقصة ناقصة مازالت اللبنانية للدولة السيادة هذه

 لقوانين وخارجًيا لها، ومحاكم للطوائف حصرية لقوانين داخلًيا الشخصية، األحوال تنظيم في الخضوع في

 ما وجلّ   .قوانينها على سيادية هي الدول هذه أن حين في مدنًيا زواًجا أصوالً  اللبنانيون فيها يعقد التي الدول

 األحوال دوائر في الرسمية سجالتها في الزيجات هذه تسّجل أنها هو اآلن إلى اللبنانية الدولة به تقوم

 أي لها يكون أن دون من اللبنانيين المواطنين على أحكامها بتطبيق وتسمح بقوانينها وتقرّ  اللبنانية، الشخصية

 .التطوير وال التعديل وال التشريع حيث من ال فيها رأي

  .التشريع في األساس دورها وعن القانونية سيادتها عن تتخّلى كأن الدولة بذلك،
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 الزواج قوانين عشرات إزاء فيها، القضاء سيادة على الحفاظ عن مسؤولة الدولة أخرى، جهة من

 القوانين هذه فتصبح مدنًيا، زواًجا لبنانيون مواطنون فيها يعقد أخرى دول من لبنان داخل إلى الوافدة المدنيّ 

 انتقاص هذا وفي .القضاة بموجبها يحكم والتي لبنان في بها المعمول الرسمية التشريعات من يتجزأ ال جزًءا

 مختلفة قوانين بموجب العمل إلى المحامين واضطرار  اضطراره عدا سيادته، ومن اللبناني القضاء حرية من

 .تشريعاته أسس وعن اللبناني المجتمع عن بعيدة وأحياًنا

 السيادي الخلل هذا تصحيح إلى تسارع أن في اللبنانية الدولة على كبرى مسؤولية باتت لذا،

 .الشخصية لألحوال محلي وطني قانون بإقرار تكون والمعالجة والقضاء؛ التشريع مجال في المتمادي

 التخّلي عنه لها يجوز فال التشريع بواجب الدولة ُيلزم الدستور ،رابعا

 مجال في البديهيات من هو الدولة حق أن الدستوري، الحقل في والراسخة األصلية المبادىء من

 حاجات مع والمتالئمة وروًحا، نًصا الدستور من المستلهمة التشريعات سنّ  وفي العامة، الشؤون تنظيم

 .وتطلعاته المجتمع

 :منه 18 المادة في بوضوح، اللبناني الدستور نّص  وقد

 ،"القوانين اقتراح حق الوزراء ومجلس النواب لمجلس "

 :منه 16 المادة وفي

 . "النواب مجلس هي واحدة هيئة التشريعية السلطة تتوّلى" 

 وواجب التشريع حق عن التنازل له اليحق واألّمة، اللبناني للشعب الممّثل النيابي المجلس أن وبما

 هذا وٕاعطاءها لبنان في للطوائف الشخصية األحوال قوانين وجود أن وبما ذريعة، أو سبب أيّ  تحت التشريع،

 إلى الشخصية األحوال في التشريع عن الدولة غياب تحّول لذا وعنها، للدولة الحق هذا إلغاء يقابله لم الحق

 .تصحيحها في اإلسراع يتوّجب دستورية مخالفة

 األحوال مجال في المدنية تشريعاتها في قانوني فراغ من تعاني اللبنانية الدولة مازالت اليوم، لغاية

 .الحق هذا عن التنازل أو التخّلي لها يجوز وال الشخصية، األحوال في التشريع ملزمة هي بينما الشخصية

 ولتصحيح الدولة في قانوني فراغ لملء محّله في النواب مجلس من القانون هذا إصدار من هنا يأتي
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 .الشخصية األحوال في التشريع بعدم الدولة في تخّل متمادٍ 

 الشخصية لألحوال داخله من محترمة صيغة يحسم أن لبنان خامًسا، على

 ليس المجتمع ولتطوير للبنان مقترح هو وأنما وظروفها، المجتمعات بتنّوع تتنوع القوانين أن معلومٌ 

 ومجتمعنا يتناسب لما وٕابداع جتهادا بال أخرى، مجتمعات في قائم هو لما تقليد أو عملية ألصل طبقا صورة

 .الثالثة األلفية بداية مع وٕانجازاته وتطوراته مكوناته بكل اللبناني

 استطعنا الشخصية، األحوال مجال في العالم في والمجتمعات الدول لعشرات واسعة دراسة وبعد

 :تبّين حيث أساسية، وِعَبر نتائج ثالث استخالص

 األديان من بسواها كما وباإلسالم بالمسيحية مؤمنة شعوب وبينها وغربّية، شرقية عديدة دوالً  أن -

 .لمواطنيها الشخصية لألحوال مدنًيا وضعًيا قانوًنا وأقّرت لبنان سبقت والمعتقدات،

وأديان  طوائف تضمّ  أكانت التشريع، في حقها وعن واجبها عن تتخلّ  لم الدول هذه من دولة كل وأن -
 لسائر جامعة كدولة مسؤوليتها تحّملت أنها فاألساس،  .محّدد ومعتقد دينأ من أغلبية أمْ  متنوعة

 االجتماعي ونسيجهم اليومية وحياتهم المواطنين شؤون من جًدا الهامّ  الشأن هذا تنظيم مواطنيهاعليها

 .والعائلي

 ومسؤولة ما بين دقيقة مالءمة نتيجة جاء الدول، هذه من كل وضعته الذي المدني القانون وأن -

 .أخرى جهة من السيادية وقوانينها الدولة أسس بناء وأولوية جهة من تطويره وضرورة طبيعة المجتمع

 :الدول هذه بين أن نذّكر وبإيجاز،

احتفالي  ديني زواج إقامة إمكانيةك سواهم دون من المواطنين لجميع موحًدا مدنًيا قانوًنا اعتمدت َمن -
 .الحق

 إقامة إمكانية مع رسمًيا وبالمدني رسمًيا يبالدين سواء حدّ  على اعترفت اختيارًيا جعلته من ومنها -

 .المدني الزواج حالة في الحق احتفالي زواج ديني

 ومنها -

 .محاكمها بواسطة وأدارته مًعا ومدنّية دينية أحكاًما الدولة عن صادر واحد قانون في مزجت من -
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 غرار على بالدولة، والمحاكم القضاء حصرت لكنها ،والطائفّية الدينية بالنصوص احتفظت من ومنها -

 .العربية الدول سائر في قائم هو ما

الجوهر،  في وملتبس محسوم غير انتقالي وضع أيّ  تشبه غريبة صيغة نعتمد زلنا فما لبنان، في أما -
 األمر ...الخارج من مستورد المدني القانون وحيث للطوائف بل للدولة ليست التشريع حصرية حيث

 .والالسيادية الالديمقراطية المتشابكة الصيغة هذه إنهاء بإلحاح الذي يستدعي

 

 قانون إصدار عبر ووطنًيا، واضًحا حالً  المقترح القانون يطرح لذا متنّوعة، والقوانين التشريع أشكال إذن،

 .الشخصية األحوال في بها المعمول الطوائف نصوص بجانب محلي لبناني مدني

 اللبنانيين بين المختلطة للزيجات القانونية الحماية عن مسؤولة الدولة سادًسا،

 ومفاعيله الزواج أمام اللبنانيين بين مانًعا المذهب أو الدين يشّكل ال

 حبّ  عالقة نرفض ونحن متآلًفا موّحًدا مجتمًعا أو وطًنا نبني أن يمكن كيف :هو هنا المطروح السؤال

 السياسة في الطائفّية، تجاوز باتجاه ننحو أن يمكن وكيف مختلفين؟ مذهبين أو دينين من مواطنين بين تنشأ

 الجامعة؟ اللبنانية الدولة قانون يشّرعه مختلط بزواج القبول عن عاجزون ونحن والتعليم، والوظائف واالقتصاد

 قوانين اتباع وعلى أوًال، الوطن إلى انتمائها تأكيد على تصرّ  اللبنانيين من كثيرة فئات أخرى، جهة من

 تجمعهم حقيقّية ومدنّية وطنّية بفسحات يطالبون وهم وأنظمتها، الطوائف سلطات ال المدنّية، وسلطاتها الدولة

 .منهم لكلٍ  االعتقاد حرّية احترام ظلّ  في

 أو تغيير الدين وبينها شروط تحت إال المختلط بالزواج معظمها يسمح ال الطوائف قوانين أن وبما

 لذا، .إلخ حصًرا، األب دين وفق األطفال تربية يشترط وما المتبادل، اإلرث يحّرم ما مفاعيلها وبين المذهب،

 مانع أن ال على فينص اللبنانيين، بين واالجتماعية الوطنية المسألة هذه ليعالج المقترح المدني القانون يأتي

 من أًيا أن كما مفاعيله، من أيٍّ  في الزواج وال في ال الزوجين أمام المذهب أو الطائفة أو الدين من بسبب

 .الحرّ  خياره بملء ذلك أراد إذا إال الزواج عقد إلتمام مذهبه أو دينه بتغيير ملزًما ليس الزوجين
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 عائلي وتقارب حب عالقات يقيمون المناطق سائر في وكثيرون الطائفي، االنقسام من تعبوا اللبنانيون

 والمذهب الدين في االختالف بذلك متخّطين للدولة، قانون بموجب رسمي زواج عبر ذلك بتتويج ويرغبون

 .تقليدًيا المفروضة الممنوعات مواجهة على ومتجرأين

 . الشخصية لألحوال الالطائفي الوطني القانون هذا تشريع ملحّ  من أكثر بات لذا،

 والرجل المرأة بين والمساواة العائلية العدالة على إال زواجٌ  يقوم ال سابًعا،

 في بينهما التوازن عدم بتكريس الزوجين، – الحبيبين بين فيما للتمييز يؤّسس أن قانون ألي يجوز ال

 .اآلخر على أحدهما شأن من وباإلعالء والواجبات الحقوق

 المواطنية ومن صفتنا أوًال، واإلنسانية البشرية صفتنا من المنبثقة العدالة مبدأ من وانطالًقا

 كليهما على أو أحدهما على أنكرنا وٕاالّ  والمرأة، الرجل بين المساواة إقرار من بدّ  ال كان ثانًيا، الديمقراطية

 "...القانون لدى سواء اللبنانيين كل " اللبناني الدستور في مكّرس التساوي وهذا  .والمواطن اإلنسان صفة

 جزءٌ  نحن  التي العالمية للحضارة أساسية سمة وبات اإلنسان، لحقوق العالمّية المواثيق في كما ،)(7المادة 

 .فيها ومؤّثر فاعل

 مقدمة من يتجزأ ال جزًءا بات الذي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن نّص  المثال، سبيل وعلى

 : ١الفقرة  منه، 16 المادة في ،(1989)  الوطن الوفاق ووثيقة اللبناني الدستور

 أو الجنسية أو العرق بسبب قيد أي دون أسرة، وتأسيس التزّوج حقّ  البلوغ أدركا سن متى والمرأة للرجل“

 .الدين

 ."انحالله ولدى الزواج قيام وخالل التزّوج لدى الحقوق في يتساويان وهما

 :٤الفقرة  منه، 23 المادة وفي

الحقوق والمسؤوليات  في المساواة لتأمين المناسبة الخطوات اتخاذ الحالية االتفاقية في األطراف الدول على" 
 ."لألطفال الالزمة الحماية على الفسخ، فيحال النص، ويجب .فسخه وعند قيامه وأثناء الزواج عند

 



143 

 

 من( إدماج" :أ الفقرة ،٢المادة في المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية نّصت كما

 المناسبة تشريعاتها أو الوطنية دساتيرها في والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ) االتفاقّية على الموّقعة الدول ِقبل

 ."...األخرى

 إبطال أو لتغيير منها، التشريعي ذلك في بما المناسبة، التدابير جميع اتخاذ": و ،الفقرة2 المادة  وفي

 ."لمرأة ضدا تمييزاً  شكلت التي والممارسات واألعراف واألنظمة القوانين من القائم

    المادة بينها فيها، مواد ثالث عن متحفًظا االتفاقّية هذه على صادق لبنان أن السياق، هذا في ذكره والجدير

 والتكريس المساواة مبدأ بإدماج اإلقرار بين ما فاضح، تناقض هذا وفي  .الشخصّية باألحوال المتعلقة ١٦

 .الشخصّية األحوال في الالمساواة لمبدأ المستمر

 أفراد سائر بين العائلية العدالة على الحفاظ أولوية على المقترح المدني القانون حرص هنا، من

 وعدم الزوجّية الروابط متانة ضمان على مواده من العديد في ونّص  مًعا، ولألطفال وللرجل للمرأة األسرة

 الحقوق مجال في العائلة داخل والعدالة المساواة  ...العائلة ضياع وعدم الزواج ثمرة األطفال إتعاس

 اإلرث، النفقة، العمل، وحرية المعتقد حرية الطالق، طلب الحضانة، األسري، اإلنفاق الزوجية، والواجبات

 .األسرة أفراد بين أوالً  التوافق مبدأ ضمن هذا وكل  .إلخ

 عليها الموّقع اإلنسان لحقوق العالمية االتفاقيات تطبيق ملزم لبنان ثامًنا،

 المقدمة، من  "ب"  الفقرة في اللبناني الدستور نص وقد اإلنسان، حقوق مواثيق دولًيا ملتزم لبنان

 :أن على

 هذه اللبنانية الدولة وتجّسد  ...بميثاقها وملتزم المتحدة األمم منظمة في وعامل مؤّسس عضو  ...لبنان"

 ".استثناء دون والمجاالت الحقول جميع في المبادئ

 اإلعالن :أبرزها اإلنسان، حقوق مجال في عّدة دولّية ومعاهدات ومواثيق نصوًصا رسمًيا التزم وهو

 مضمون أن وبما  ...الطفل حقوق اتفاقّية والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد اإلنسان، لحقوق العالمي

 تشريعات على قالتطبي بفوقية ويتمّتع عليها المصادقة للدول القانونية القاعدة هو يصبح الدولّية االتفاقيات

 الالزمة التعديالت إجراء لبنان، ومنها الدول، هذه على متوجًبا يصبح وبالتالي الوطنية، وأنظمتها الدول هذه

 .للقوانين استحداث أو/و تحديث من النصوص، تلك بموجب الوطنية تشريعاتها في
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 .استنسابّية وال اختيارية هي ال الدولة، على مسؤولية وهذه

 القانون أحكام على تتقّدم لبنان، أبرمها والتي اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية النصوص إذن،

 ما وهذا .معها تعارضه حال في اللبناني، القانون على باألفضلّية بتطبيقها المحلّية المحاكم وُتلزم اللبناني،

 .اللبناني المدنّية المحاكمات أصول قانون من الثانية المادة صراحة عليه نّصت

 للقانون صريحة مخالفة لبنان، قبل من المبرمة الدولّية النصوص احترام عدم ُيمسي لذلك، تيجةون

 .وحسب الدولية لبنان بتعهدات إخالل ال مجرد الداخلي،

 مسائل العالمي وذلك في اإلنسان حقوق مضمون التزم الشخصية لألحوال اللبناني القانون اقتراح

 بين والعدالة والمساواة ، 18عمر في والمرأة للرجل الزواج وسنّ  الطفل، حقوق وأولوية والدين، حرية المعتقد

 ...المذهب أو الدين بسبب التمييز وعدم المختلط الزواج وحماية والرجل، المرأة

 االختيار حرية في الحق تكريس تاسًعا،

 "مّنك منفرح" عبارة  حيث الصغر منذ طيفه يرافقه لإلنسان، األساسية الحقوق من حق الزواج حرية

 .ال أمْ  فتزّوج الحق هذا بتطبيق أقام حقوقه، من وطبيعي أساسي كحق منا كل تواكب

 اللبناني الدستور في مكفولة الزواج حرّية نجد الحرّية، إطار خارج زواج يتمّ  أن يجوز ال أنه وبما

 :في له،حيث مكملين ينال والعهد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن لبنان التزام بموجب

 زواجهما المزمع الطرفين برضى إال الزواج يعقد ال": اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 16 المادة

 بدون زواج يتم ال": والسياسية المدنّية للحقوق الدولي العهد من 23 والمادة." فيه إكراه ال كامالً  رضاءً 

 ".عليه المقبلة لألطراف والحرّ  الكامل الرضاء

 ضمن بل انتماءاتهم، تنّوع على دينًيا، المؤمنين أو الّدين ضدّ  موّجه غير أنه بديهيٌ  المقترح، القانون

 .االختيار حرية مبدأ وضمن الدستور، من التاسعة المادة كفلتها التي المعتقد حرية احترام مبدأ

 إذ اختيارّية، هي لبنان في القائمة الشخصّية األحوال أنظمة إن القول يمكن المبدأ، حيث ومن

 من المدني القانون هذا إقرار إليها سُيضاف) وروحّية مذهبية(القوانين من عدًدا المواطنين أمام تعرض
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 إلزامية وٕاال دينية لقوانين حصًرا الخضوع إلزامية ال االختيار، حرية فعالً  للمواطنين فيغدو النيابي، المجلس

 .الوطن خارج من مجتزأ بحق الوطن داخل الحق لالستعاضةعن السفر

فيصبح لزاًما عليه  فقط يختار تطبيقه من له يخضع بحيث اختياري ، أنه على المقترح القانون نّص 
 .سواها دون من الخضوع ألحكامه

 الشخصية، لألحوال التشريع في دورها الدولة استكمال لبنان، في حالًيا مطلوب هو ما بالتالي،

 .الوطن داخل مقّرة قوانين بين االختيار حرّية في والعدل الحق مّرة وألول لمواطنيهابذلك  لتؤّسس

 السائدة القوانين بسبب عائلية معاناة لحلّ  مطالبة المجتمع ازدياد عاشرًا،

 والرجل المرأة بين التمييز عدم لجهة العائلة أحوال بتطوير المطالبة األصوات الفت بشكل تزداد

 جمعيات حملتها األصوات هذه  .األسري العنف من يحمي قانون سنّ  لجهة كما الطفل حقوق حماية ولجهة

 ومجلس الوزراء مجلس مطالبها وبلغت المجتمع، داخل والمحترم الرسمي ووجودها نشاطها لها وطنية مدنية

 . ٢٠١٠الماضي  العام في وآخرها مرة من أكثر النواب

  :إظهاره، حيث في فأكثر أكثر سيتجرأون لنا بات أليم واقع على أساسي بشكل المطالبات هذه وترتكز

 لقوانين الشخصية أحوالها في خاضعة واالنتماءات، المناطق مختلف من لبنانية عائالت تعيش

 الطوائف،

 المواكبة وغير القديمة القوانين هذه مفاعيل بموجب األسرة داخل واالنتهاكات التمييز معاناة تعيش

 قادرة غير نفسها العائالت هذه تجد بالمقابل،...الطفل وحقوق النفس وعلم واالجتماع التربية علوم لتطور

 الذي األمر .الطوائف صالحيات من كونها بتعديلها الدولة مطالبة على قادرة وغير القوانين بهذه المّس  على

 وعرضة اليأس من حالة في والطفل، المرأة فيها األضعف الحلقات السّيما المجتمع، من واسعة شرائح يترك

 .دولتهم من حماية دون من والحقوقي، والمعنوي المادي التمييز آلثار دائمة

 وبين المعتقد، وحرية الديني إيمانهم على الحفاظ بين ما تناقًضا أبًدا يجدون ال اللبنانيين هؤالء

 .الدولة من مشّرع وضعيّ  لقانون الشخصّية أحوالهم في الخضوع

 وتطويره تعديله المجتمع بمقدور يكون الدولة، من عصري مدني قانون إقرار ويؤيدون يطالبون لذا،



146 

 

 .ديمقراطًيا النيابي عبر المجلس

 لبنان في الشخصية األحوال مجال في وٕانسانية جديدة إضافات عشر، حادي

الخاصة  الحاجات ذوي بحقوق العناية إيالء على لبنان، في مرة وألول المقترح، القانون حرص -
أولوية  الحقوق، في المساواة الزواج، أمام موانع ال حيث :الشخصية وأحوالهم زواجهم في والمعّوقين،
النعم  قول إلثبات خاصة وسيلة اإلرث، في المساواة المحاكم، في خاصة وسائل المكانية، التسهيالت

 .إلخ مثًال، النظر أو السمع أو النطق في كافية قدرة لديهم ليست لمن الزواج عقد لدى

  :ومفاعيله القانون هذا تطبيق ستتوّلى التي المدنية المحاكم مالك داخل متكامل جهاز استحداث -

 من الناتجة األسرية للنزاعات الالعنفية واإلدارة العائلية والوساطة العائلة شؤون في خبير جهاز بشري

 الهجر حاالت في النزاعات بتّ  لدى الملزمة االستشارات تقديم  :مهامه من  .القانون تطبيق هذا

 للقضاة، مساعدة ملفات دراسة علمية، بمنهجية وساطة جلسات إقامة والتبني، والطالق والوصاية

 .إلخ إليهم، واالستماع األطفال بآراء العناية

السفيه،المعتوه،  : اإلنسان، لى مسيئةإ لكنها القانوني، العرف في معتادة باتت مفردات في تعديل -
 .بديلة مفردات قّدم المقترح القانون .المجنون،الولدغيرالشرعي،الحجر،إلخ

أمام  تالوته المحكمة في المسؤول على الذي للنص صيغة القانون مشروع قّدم عقدالزواج، إتمام لدى -
 ...والقسم اإلثبات ووسيلة النعم على الحصول رولكيفية باآلخ أحدهما قبول عن وللسؤال الزوجين

 القانون روحية صلب من المعتمدة والوسائل النص روحية تأتي أن المدني القانون مشروع حرص

 .الزوجين حياة في اإلنسانية اللحظة ولهذه للحب المحترم الالطائفي اللبناني

 الموجبة، األسباب لهذه

 مادة، 238 من المؤلفَّ  الشخصية لألحوال لبناني قانون بمشروع الكريم النواب مجلس من نتقّدم

 المحاكم تتوّلى أن القانون؛على هذا وفق زواجه عقد اختار من على أحكامه ُتطبَّق بحيث

 .الرسمية الجريدة في نشره فور به ُيعَمل أن وعلى ومفاعيله؛ حكامه تطبيقأ المدنية

 باحترام
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 ١٨/٣/٢٠١١بيروت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٦ملحق 

 .ر.ل ٦٠قرار رقم 
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 ١٣/٣/١٩٣٦صادر في 

 

 الدينيةنظام الطوائف 

 

 ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية 

 ا المادة السادسة منه مبناء على صك االنتداب لسوريا ولبنان والسي

 ١٩٣٣تموز سنة  ١٦و ١٩٢٠سنة  ٢ت ٢٣وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 

 

 ١٩٢٦أيار سنة  ٢٣الصادر في وبناء على الباب األول الفصل الثاني من الدستور اللبناني 

 

 ١٩٣٠أيار سنة  ٢٢الصادر في  السوريوبناء على الباب األول الفصل الثاني من الدستور 

 

أيار سنة  ٢٢وبناء على التصريح بالحقوق المدرجة في القانون االساسي في حكومة الالذقية الصادر في 
١٩٣٠ 

 

أيار  ١٤ساسي في حكومة جبل الدروز الصادر في وبناء على التصريح بالحقوق المدرجة في القانون األ
 ١٩٣٠سنة 

 :قرر ما يلي

 

 الباب األول

 في الطوائف ذات النظام الشخصي

Statut personnel 

 

 ١المادة 
ان الطوائف المعترف بها قانونا كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها  

 .ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي

 

 ١ان هذه الطوائف هي مذكورة في الملحق رقم 
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 ٢المادة 
ان االعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله اعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون 

 .ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية
 

 ٣المادة 
ان الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند اذاعة هذا  

بموجب اوامر سنية اوقرارات من  ماالقرار غير انها حائزة على بعض ميزات او متمتعة ببعض مناعات ا
حالة راهنة ناتجة عن تقاليد حكومات دول سوريا ولبنان واما بمفعول حيازتها المفوض السامي او قرارات من 

 .ترجع الى اكثر من قرن فهي اهل لالستفادة من االعتراف الشرعي وفقا ألحكام المادة االولى اعاله

 

 ٤المادة 
على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا االعتراف ان تعرض للفحص على السلطة الحكومية 

 :بموجبها نظامًا مستخلصا من النصوص التي تدار الطائفة

 :يحدد في هذا النظام

 .تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين، وطريقة تعيينهم وصالحياتهم -١

 .وصالحية كل هيئة منها... تشكيل المجامع والمحاكم والمجالس واللجان الخ -٢

 .الصالحية المختصة بالمحاكم الدينية واصول المحاكمة فيها -٣

 .باألحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية التشريع المختص -٤

 .طريقة إدارة ممتلكات الطائفة -٥

 .تعاليم الطائفة الدينية والواجبات االدبية المفروضة على المنتمين اليها -٦
 

 ٥المادة
مادة األولى من هذا يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذًا ويتضمن االعتراف بالطائفة وفقًا ألحكام ال 

 .أو أحكام هذا القرارداب أو دساتير الدول والطوائفالقرار بشرط أن ال يتضمن نصًا مخالفًا لألمن العام أو اآل
 

 

 

 

 ٦المادة 
كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقًا لألحكام الواردة في المواد من األولى الى الخامسة يجري بصك 

 .تشريعي
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 ٧المادة 
تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم أو 
باألعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق 

 .الطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبنات
 

 ٨المادة 
والمؤسسات الواردة ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أمواًال منقولة وغير منقولة وان يمكن الطوائف 

الصادر من المفوض  ٢٥٤٧تتصرف بها بشكل مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 
ا بمرسوم أو على أنه ال يجوز لها قبول هبات اال بترخيص يمنح له. ١٩٢٤نيسان سنة  ٧السامي بتاريخ 

 .بقرار محلي
 

يمثل هذه المؤسسات او الطوائف رئيسها في جميع أعمال االقرار والشراء والبيع والمقايضىة والمصالحة 
وجميع األعمال األخرى التي من شأنها أن تزيد أو أن تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام 

 .المحاكم منها أو عليها
 

 ٩المادة 
المؤسسات أو الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في عالقاتها مع السلطات العمومية رئيسها الطوائفو ان 

فيجب عليه  ،واذا كان الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق المشمولة باالنتداب الفرنساوي .الديني االعلى
 .بصورة اجبارية أن ينيب عنه في سلطته ممثًال محلياً 

 

 )١٨/١١/١٩٣٨تاريخ  ١٤٦ا تعدلت بموجب القرار رقم كم(١٠المادة 

يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف بها ذات االحوال الشخصية لنظام طوائفهم 
الشرعي في األمور المتعلقة باألحوال الشخصية وألحكام القانون المدني في األمور غير الخاضعة لهذا 

 .النظام
 

واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين ال يخضع السوريون 
 .ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في األمور المتعلقة باألحوال الشخصية

 

أما األجانب وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام لألحوال الشخصية فانهم يخضعون في شؤون 
 .ل الشخصية الحكام قانونهم الوطنياالحوا

 



151 

 

 ١١المادة 

كل من أدرك سن الرشد وكان متمتعًا بقواه العقلية يمكنه ان يترك او يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف 
يكون لهذا الترك او االعتناق مفعوله المدني ويمكنه أن يحصل على تصحيح القيود المختصة به في و بها 

م الى دائرة النفوس في محل اقامته صكا يحتوي على تصريح بارادته هذه وعند سجل النفوس وذلك بأن يقد
 .حية في الطائفة التي يعتنقهااالقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصال

 

 )١٨/١١/١٩٣٨تاريخ  ١٤٦قم ر كما تعدلت بموجب القرار (١٢المادة 

ن هذه الطائفة فيشمل ايضًا هذا االنشقاق اذا وقع انشقاق اجمالي في طائفة او انشقت جماعة مستقلة ع
االموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة أو هذه الجماعة ما عدا األمالك الموقوفة التي تبقى 

 .خاضعة إلرادة واقفيها

 

 الباب الثاني

 في الطوائف التابعة للقانون العادي

 

 ١٤المادة 

 .تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود الحقوق المدنيةان الطوائف التابعة للقانون العادي 

 

 ١٥المادة 

يمكن هذه الطوائف الحصول على االعتراف بها اذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها االخالقية ال تتعارض ال 
واخيرًا إذا مع األمن العام وال مع اآلداب، وال مع دساتير الدول ودساتير الطوائف، وال مع أحكام هذا القرار، 

 .كان عددها كافيًا والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة

 

على أن أهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل أو بدون بدل على العقارات واألمالك 
 ).وللمقابر(الالزمة للقيام بشعائرها الدينية او ايواء خدمتها 

 

 

 ١٦المادة 

تطلب احدى هذه الطوائف االعتراف بها، يجب عليها أن تقدم للحكومة نظامًا يحتوي على ملخص عندما 
 .مبادئها الدينية أو األدبية وعلى تنظيمها
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وتطبق عليه أحكام المادة  .يعترف اذا اقتضى األمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي
 .السادسة المتقدم ذكرها

 

 ١٧المادة 

حوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين الى احدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة ان األ
 .عشرة وما يليها، او غير المنتمين الى احدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني

لقانون العادي على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس احدى الطوائف التابعة ل
المعترف بها او غير المعترف بها، تعتبر صحيحة اذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقًا للقواعد 

 .المحددة في األحكام التالية
 

 ١٨المادة 

ان تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذين يخولهم نظام الطائفة حق عقد الزواج يجب 
 .زير أو لمن يقوم مقامه التابعة له دائرة األحوال الشخصيةان يبلغ للو 

 

 ١٩المادة 

احدى الطوائف التابعة للقانون العادي ان يحصل على  نعلى من يرغب في عقد زواجه أمام رجل دين م
 .ترخيص مأمور دائرة النفوس في مكان اقامته

 

 ٢٠المادة 

يقوم رجل الدين الذي يطلب اليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد اطالعه على الترخيص المنصوص عليه 
في المادة السابقة وينظم عقد الزواج في اللغة العربية فور االنتهاء من حفلة عقد الزواج ويذكر في هذا العقد 

 في الحال الى هذا المأمور وعلى كل تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس، ويرسل العقد أصالً 
 .أكثر بعد حفلة الزواج علىحال في مهلة ال تتجاوز خمسة أيام 

 

اذا لم يراعي رجال الدين األحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد الى ثالثة أشهر، وبغرامة من 
لى اليرات  ٨عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية، اذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس وبغرامة 

 .خمسين ليرة لبنانية سورية في الحاالت األخرى
 

 ٢١المادة 

ويجري هذا . ر النفوس عقد الزواج في سجالته خالل أربع وعشرين ساعة من استالمه العقديسجل مأمو  
 .التسجيل وفقًا ألحكام القوانين المرعية االجراء
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 ).١٨/١١/١٩٣٨تاريخ  ١٤٦ألغيت بموجب القرار رقم ( القديمة ٢٢المادة 

 

 الباب الثالث

 أحكام عامة

 

 )٤/٢١/٤٦١٩كما تعدلت بموجب قانون تاريخ ( -الجديدة ٢٢المادة 

يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام لألحوال الشخصية حاال بعد 
يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علمًا به . االحتفال به ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة

اللغة العربية وفي جميع األحوال في بررة حة في مكان محل اقامة الزوجين بشهادة ملمأمور األحوال الشخصي
 .مهلة ال تتجاوز ثالثين يومًا بعد االحتفال بالزواج

 

يجري مأمور االحوال الشخصية في خالل اربع وعشرين ساعة بعد استالمه الشهادة قيد الزواج في سجالت 
واذا لم يقم خدمة الدين باتمام االحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات . المعمول بهااالحوال الشخصية وفقًا للقوانين 

 .٢٠المنصوص عليها في المادة 

 

 

 ٢٣المادة 

الزواج والصكوك المتعلقة بنظام االحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي  ياذا ترك احد الزوجين طائفته بق
 .ه هذه الصكوكاحتفل بموجبه بالزواج أو تممت أو عقدت وفقًا ل

 

اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة باألحوال الشخصية 
تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجالت االحوال 

 .الشخصية

 

 .والد صفة االوالد الشرعيين بمجرد ترك االبوين طائفتهماعلى انه ال يمكن في هذه الحالة ان تنزع عن اال
 

 ٢٤المادة 
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ادناه يكون الغيا وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل  ٢٥فيما عدا االستثناء المنصوص عليه في المادة 
له به وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة باالحوال الشخصية المتممة أو المعقودة وفقًا لقانون ال يخضع 

 .أحد الطرفين المتعاقدين

 

خادم الدين أو ضابط االحوال الشخصية الذي احتفل بهذا  ٢٠يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
 .الزواج أو استلم هذه الصكوك أو عاينها

 

يزول البطالن المنصوص عليه اعاله اذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجالت االحوال 
الشخصية المتعلقة بهما واصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما أو تممت او عقدت وفقًا له 

 .الصكوك أو الموجبات العائدة لنظام االحوال الشخصية
 

 ٢٥المادة 

اذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي كان صحيحًا اذا احتفل به 
 .ًا لالشكال المتبعة في هذا البلدوفق

 

اذا كان نظام االحوال الشخصية التابع له الزوج ال يقبل بشكل الزواج وال بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون 
 .الزواج وفقًا له فيكون الزواج خاضعا في سوريا ولبنان للقانون المدنيبالمحتفل 

 

 

 ٢٦المادة 

صريحة لقوانين االحوال الشخصية المعمول بها أو الحكام هذا القرار أو إن االشخاص الذين يرتكبون مخالفة 
االشخاص المشتركين بارتكابها أو شركائهم بها هم مسؤولون مدنيًا عن االضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة 

 .باصحاب العالقة وال يمنع ذلك عند االقتضاء تطبيق العقوبات العادية
 

 ٢٧المادة 

ة محكمة قضائية عليا تكلف البت في الخالفات التي تتولد بين محاكم االحوال الشخصية أو ينشأ في كل دول
 .بين هذه المحاكم والمحاكم العادية

 

 :وتكون هذه المحكمة عدا ذلك صالحة ايضًا للبت فيما يلي
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جراء اذا صدر حكم من محكمة االحوال الشخصية غير المحكمة المدنية واودع للتنفيذ في دائرة اال – ١
ن يجب كا فالمحكمة العليا تبت فيما اذا كان هذا الحكم صادرا عن محكمة صالحة للحكم به وفيما اذا ما

 .تنفيذه

 

 ١٩٣٦آذار سنة  ١٣من القرار الصادر في  ٢٠في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة  – ٢

 .من هذا القرار ٢٦باقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 

 

و في جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول أو رؤساء الطوائف المتعلقة بتفسير أو بتطبيق  – ٣
 .احكام هذا القرار

 

اذا كان على هذه المحكمة أن تبت في خالف ما أو في مسألة الصالحية وجب أن تشتمل عدا الرئيس 
 .ائف صاحبة الشأنواالعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء الطو 

 

  ٢٨المادة 

آذار سنة  ١٣ر الصادر في .ل ٦٠من القرار عدد  ١ية هي داخلة في الملحق تان الطائفة البروتستان 
 .باقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونيًا وفعلياً  ١٩٣٦

 

 

 ١٩٣٦اذار سنة  ١٣بيروت في 

 المفوض السامي       

 مارتيل   . دي: االمضاء
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 ٧ملحق 

 التعميم الصادر عن معالي الوزير األستاذ زياد بارود

 ٢٠٠٩شباط  ١١ في ،بيروت

والرامية الى تنفيذ  ٢٠٠٨-١٠-٢١عطفًا على إحالتنا الى المديرية العامة لألحوال الشخصية المؤرخة في "
الصادر عن هيئة التشريع واالستشارات رقم طلبات شطب المذهب في السجل وفقًا لما ورد في الرأي 

 واستكماًال لتلك االحالة، ٥/٧/٢٠٠٧تاريخ  ٢٧٦/٢٠٠٧

 

وحيث انه يقتضي التأكيد على حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجالت األحوال 
ن العالمي لحقوق الشخصية أو شطب هذا القيد، باعتبار ان ذلك الحق مستمد من أحكام الدستور ومن االعال

 االنسان ومن سائر االتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان،

 

وحيث ان الدستور اللبناني قد كّرس، في المادة التاسعة منه، حرية االعتقاد وجعلها، من بين مختلف الحريات 
 التي كفلها الدستور، الوحيدة التي لها طابع اإلطالق،

 

قد نصت  ١٩٩٠الدستور التي أضيفت اليه بموجب التعديل الدستوري عام من مقدمة " ب"وحيث ان الفقرة 
 على التزام لبنان ومواثيق األمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنسان،

 

وحيث ان المجلس الدستوري في معرض بحثه في مراجعة إبطال، قرر أن لمقدمة الدستور القيمة ذاتها التي 
 ،)٢٤/١١/١٩٩٩تاريخ  ٩٩/٢رقم القرار (لسائر مواد الدستور 

 

لكل شحخص الحق في حرية التفكير والضمير "وحيث ان االعالن العالمي لحقوق االنسان قد نّص على أنه 
 ،(...) والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته

 

أو عدم االنتماء الى  وحيث أنه يستفاد مما تقدم أن حرية االعتقاد المكفولة دستوريًا تنطوي على حق االنتماء
طائفة ما، وكذلك حق التصريح أو عدم التصريح عن هذا االنتماء في قيود األحوال الشخصية وشطبه 

 وتعديله،
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 لذلك،

 

 :وال سيما لجهة ٢١/١٠/٢٠٠٨يقتضي التأكيد على إحالتنا الى المديرية العامة لألحوال الشخصية تاريخ 

 

لقيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجالت قبول عدم تصريح صاحب العالقة عن ا -١
 .النفوس، كما ترد الى رؤساء النفوس دونما حاجة ألي إجراء اضافي

 

في الخانة المخصصة للمذهب في "/" وفي حال عدم التصريح عن القيد أو طلب شطبه، تدوين إشارة  -٢
 ."قيود األحوال الشخصية العائدة لصاحب العالقة

  

 

 

 ٨ملحق 

 )يتبع الخيار األول(عقد زواج 

 الموّقعين أدناه، نحن

، ... وضعها العائلي، ...والدتها، ...والدها، ...بتاريخ، ...قضاء، ...  المولودة في، ....المواطنة
 ...، سجل رقم...، قضاء ,,,بال قيد طائفي، قيدها األساسي

بال ، ... وضعه العائلي، ...والدته، ...والده، ...بتاريخ، ...قضاء، ...  المولود في، ....المواطن
 ...، سجل رقم...، قضاء ,,,قيد طائفي، قيده األساسي

 بما أنه تربط بيننا مشاعر الحب واإلحترام المتبادل،  

 ،كما يتبّين من المحضر المرفق ربطاً  لما كنا قد سبق وأعلّنا عن زواجنا
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موانع  ةأيهال يعترضولما كّنا مستوفين شروط الزواج الجوهرّية منها والشكلّية، ولما كان زواجنا 
إخراجات القيد اإلفرادية ( أو إجتماعية، كما هو ثابت من السجالت الرسمية المرفقة /أو نفسّية و/جسدية و

 ويكفل شرعّية العقد وعلنّيته، ، مّما يؤّمن )والعائلية، إفادات الّسكن والمختارين، اإلفادات الطبّية

 

المعنون . ر.ل ٦٠من القرار  ١٠من المادة  ٢الفقرة سندًا ألحكام  كان يحّق لنا عقد زواجّا مدنّياً ولما 
 :التي تنص على اآلتي ١٩٣٦آذار  ١٣نظام الطوائف الدينية والصادر في 

م يخضع السورّيون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادي "  هقدكق ئكزهذيه
لئهئككامئميهم ب  م كضئئف له م إل يمة ب ئكدي شي ب ائآلحهئك ئكسخ لةعكِق لهذ ئك لخمى غى ئإل م ئك  ".ككقئمه

 

مشاركة نتعهد بتأسيس عائلة مبنية على الرضى المشترك والمساواة في الحقوق واإلحترام المتبادل وال
 :المبادئ التالية على أن تعتمد عالقتنا. التعاونو 

 :١ المادة

يتعهد كل منا تجاه اآلخر بالمحبة وٕاسعاد اآلخر وبالتعاون وحسن المعاملة وبالسلوك غير العنفي،  
 .ونشترك في شؤون األسرة وفي تربية األطفال

 :٢ المادة

نلتزم التعهد المتبادل بالحرص على سعادة األطفال ثمرة زواجنا وعلى اإلعتناء بهم وبهن من  
النواحي المادية والمعنوية والجسدية والنفسية والحقوقية، مع إيالء األولوية لحمايتهم في حاالت السوء والنزاع 

 .الزوجي

 :٣ المادة
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رادته، حرية المعتقد، وحرية التصرف بأمواله يبقى لكل منا، ما لم يختر أحدنا غير ذلك وبملئ إ 
الخاّصة سواء كان مالكا لها قبل الزواج أو أثنائه، وحرية العمل التي ال تتعارض مع الموجبات الزوّجية 

 .وعند التنازع تراجع المحكمة المدنّية المختّصة لفصله. األساسّية

 :٤ المادة

من دون حاجة إلى شرط موافقة الزوج اآلخر، إال إذا لكل مّنا أن يتعاطى العمل والمهنة التي يشاء  
كان في معاطاة العمل أو المهنة ما يسيئ إلى الزوج اآلخر ماديا أو معنويا إساءة بالغة أو يحول دون القيام 

 .وعند التنازع تراجع المحكمة المدنّية المختّصة لفصله. بالواجبات الزوجّية األساسّية

 :٥ المادة

 وٕاذا لم يكن لي كزوجة  أمواالً . في اإلنفاق على على العائلة بنسبة مواردنا الماليةيشترك كل مّنا  

خاصة ناتجة عن مشاريع وعمل وال أتعاطى مهنة ببدل مالي، فأنا زوجها ملزم باإلنفاق المادي المباشر، 
 .شرط اعتبار زوجتي شريكة في اإلنفاق المنزلي من خالل تقدير قيمة العمل المنزلي كمورد أساسي لألسرة

 أساسياً  فيمة، مورداً يعتبر العمل المنزلي للزوجة، وللزوج في حال كان يقوم بعمل منتظم وذي 

 .    لإلنفاق وتحسب قيمته في التعويض في الطالق وتقدير اإلرث وما سواها

 :٦ المادة

 :اتطّبق األحكام التالية على زواجن 

I- ،في هذا القانون، " العقود غير المسماة"بما أن عقد الزواج من  قانون الموجبات والعقود
وما يليها منه، وبالقياس، على األحكام التي تنظم العقود / ١٦٥/وخضوعه تاليًا للمادة 

من قانون الموجبات / ١٧٥/المسماة وأخصها عقد الشركة المنصوص عليه في المادة 
 .من عيوب الرضىالتي تشترط خلو العقد / ١٧٦/والعقود والمادة 

II-  مبدأ الحرية التعاقدية في عقد الزواج إستنادًا إلى عدد من األحكام التي نص عليها مشروع
المقّدم أصوًال إلى المجلس النيابي من جمعية " اقتراح القانون اللبناني لألحوال الشخصية"
ليد و . أوغاريت يونان ود. بواسطة النائب األستاذ مروان فارس والمعّد من د" شمل"
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 وقد أحاله رئيس المجلس النيابي ٤٥٩/٢٠١١، رقم الملف ١٨/٣/٢٠١١تاريخ ،صليبي

، وأحيل للحكومة بتاريخ ٢٠١٣آذار  ٢١بتاريخ  نبيه بري على اللجان المشتركة األستاذ
 .٢٠١٣آذار  ٣١

 

 :وفي صورة خاصة مواده التالية

 ٣٤المادة 

األطفال ثمرة زواجهما وعلى االعتناء بهم وبهَن من  يلتزم الزوجان التعّهد المتبادل بالحرص على سعادة
النواحي المادية والمعنوية والجسدية والنفسية والحقوقية، مع إيالء األولوية لحمايتهم في حاالت السوء والنزاع 

 .الزوجيّ 

 ٣٥المادة 

وحرّية التصّرف بأمواله تبقى لكل من الزوجين، ما لم يختـَر أحدهما غير ذلك وبملء إرادته، حرّية المعتقد، 
 .الخاّصة سواء كان مالكـًا لها قبل الزواج أو أثنائه، وحرّية العمل التي ال تتعارض مع الموجبات الزوجّية األساسّية

 

 

 ٣٦المادة 

لكل من الزوجين أن يتعاطى العمل والمهنة التي يشاء من دون حاجة إلى شرط موافقة الزوج اآلخر، إّال 
معاطاة العمل أو المهنة ما يسيء إلى الزوج اآلخر مادًيا أو معنوًيا إساءة بالغة أو يحول دون القيام إذا كان في 

 .وعند التنازع ُتراجع المحكمة المدنّية المختّصة لفصله. بالواجبات الزوجّية األساسّية

 ٣٧المادة 

لم يكن للمرأة أمواًال خاّصة ناتجة عن وٕاذا . يشترك الزوجان في اإلنفاق على العائلة بنسبة مواردهما المالّية
مشاريع وعمل وال تتعاطى مهنة ببدل مالّي، فالزوج هو الملزم باإلنفاق المادّي المباشر، شرط اعتبار الزوجة شريكة 

 . في اإلنفاق المنزلي من خالل تقدير قيمة العمل المنزلي كمورد أساسي لألسرة
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ي حال كان يقوم بعمل منزلي منتظم وذي قيمة، مورًدا أساسًيا يـُعتَبر العمل المنزلي للزوجة، وللزوج ف
 . لإلنفاق المنزلي وتـُحتسب قيمته في التعويض في حالة الطالق وتقدير اإلرث وما سواها

 ٤٠المادة 

دعوى البطالن الناشىء عن فقدان اإلدراك أو الغلط أو اإلكراه أو الغّش ال تـُسَمع إّال من الفريق الذي كان 
 .أحدى هذه العيوبضحية 

وال ُتسَمع بعد انقضاء سنة على استمرار الزوجين في المساكنة الفعلية الطوعّية، بعد اكتشاف العيب أو 
 .زواله

 .وال ُتسَمع في مطلق األحوال بعد انقضاء سنتين على اكتشاف العيب أو زواله

 ٤١المادة 

 .يكون للحكم القاضي ببطالن الزواج مفعوًال رجعًيا، مع حفظ حقوق الغير 

غير أّن المفاعيل القانونّية الناتجة عن زواج باطل تكون كتلك الناتجة عن زواج صحيح في ما خّص 
 .الفريق حسّن النّية

 .ويستفيد األوالد دوًما من أحكام الفقرة السابقة

 ٤٣المادة 

 . ختّصة فور تقديم دعوى البطالن أن تأذن للزوج المّدعي باالستقالل في السكنللمحكمة المدنّية الم 

وعليها اتـّخاذ التدابير الالزمة في شأن النفقة طوال مّدة الدعوى، وفي شأن حضانة األطفال القاصرين 
 . واإلنفاق عليهم، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة

 ٤٤المادة 

تـُحسب الُمدد المبّينة أعاله بشأن اإلكراه من تاريخ زواله كلًيا، وبشأن الغلط والغّش من تاريخ اكتشافهما، 
 .وبشأن عدم األهلّية من تاريخ اكتساب األهلّية الالزمة
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 الهجر أو االنفصال في السكن والعيش

 ٤٥المادة 

. ة مع بقاء الرابطة الزوجية قائمة بينهماالهجر هو انفصال كل من الزوجين عن اآلخر في المسكن والمعيش

 . وال تنتج عنه مفاعيل قانونّية إّال بحكم من المحكمة المدنّية المختّصة

 ٤٦المادة 

 . يحق ألّي من الزوجين التقّدم إلى المحكمة المدنية المختصة بطلب الهجر

 

 ٤٨المادة 

إسناد هذا الطلب إلى أحد األسباب فضًال عن أسباب الطالق التي تصّح أساًسا لطلب الهجر، يمكن 
 :اآلتية

 .اإلهانة الجسيمة بما هي جزء أساسي من العنف المنزلي - ١

 .اإلساءة في المعاملة إلى درجة غير مألوفة، بوصفها في أساس العنف المنزلي الجسدي والمعنوي - ٢

 .الجنون وٕان لم يثبت عدم قابليته للشفاء - ٣

 طلب بعد شفائه إلغاء حكم الهجر، كما أّن للزوج المحكوم له بالهجروللزوج المصاب أن ي         

 . أن يتقّدم بالطلب نفسه         

 ٤٩المادة 

 . لكل مّدٍع في دعوى الطالق أن يحّول طلبه إلى دعوى هجر

 ٠٥المادة 

 بإمكان كل من الزوجين طلب الطالق إذا انقضت سنتان على انبرام الحكم بالهجر من دون عودتهما 
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 .إلى الحياة المشتركة

 الطالق/ حّل عقد الزواج 

 ٥٤المادة 

 :ينحّل الزواج المنعقد صحيًحا

 بموت أحد الزوجين - ١

 بالطالق المحكوم به قضاءً  - ٢

 . بتحّول جنس أحد الزوجين إلى جنس الزوج اآلخر وعدم القدرة على االستمرار في الزواج - ١

 ٥٥المادة 

 ال يتّم الطالق إّال لدى المحكمة المدنّية المختّصة، وفقـًا لقواعد الصالحية العادية وألحد األسباب

 .المعّددة بصورة حصرّية، في هذا القانون

 ٥٦المادة 

 واحـدة لـلرجل والمرأة، وحّق طلب الطالق بواسطة القضاء المدنّي المختّص أسباب الطالق هي   

 . هو واحد للرجل والمرأة على السواء

 ٥٧المادة 

 :ال ُيقضى بالطالق إّال ألحد األسباب اآلتية

 .ويجوز للزوجة طلب الطالق إذا حّرضها زوجها على الزنى أو ألزمها بارتكابه. خيانة الرابط الزوجي -١

 . اإليذاء الجسدي المقصود، أو أي إيذاء آخر أو التهديد بخطر أكيد، يعرَّف ضمن العنف المنزلي - ٢

 .الحكم بالحبس مدة سنتين على األقّل مع التنفيذ، بسبب جرم شائن - ٣

 .الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثّبت األطّباء من استحالة الشفاء - ٤
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 .اوز سنتينالهجر غير المبّرر لمدة تتج - ٥

 .الغيبة المنقطعة خمس سنوات على األقل - ٦

 .انعدام القدرة على تحّمل واجبات الزواج األساسّية - ٧

 .اضطراب الحياة الزوجية إلى درجة استحالة االستمرار في العيش المشترك - ٨

 

 ٥٨المادة 

يجوز الطالق بالتراضي، بطلب معلـّل لدى المحكمة المدنية المختصة وبقرار تتخذه المحكمة وفق المقتضى   
 .   أو لسبب آخر وجيه واستثنائي هذا العقدوألحد األسباب المذكورة في 

 ٥٩المادة 

 .تسقط دعوى الطالق بتصالح الزوجين صراحة، كما تسقط بوفاة أحدهما

 . فـّى، متابعة دعوى الطالق المقامة من مورثهموليس لورثة الزوج المتو 

 

 

 ٦٠المادة 

 .  يمكن طلب تعديل طلب الحكم بالطالق إلى طلب الحكم بالهجر

 ٦١المادة 

في ما عدا حالة الجنون الُمطبق، وحالة الغياب أو الهجر المصحوب بجهل مقام الزوج، يترتـّب على المحكمة 
تسعى بـادئ ذي بـدء إلى وساطة ما بين الــزوجين، في جلسات سرّية تخّصص  المدنّية الناظرة في دعوى الطالق أن

 .من هذا القانون ٣٨لهذه الغاية وفق ما هو مذكور في المادة 
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إذا ُدعي أحد الزوجين من ِقبل المحكمة المختصة إلى جلسات الوساطة لمّرتين متتاليتين، ولم  يحضر من 
 .   تكون جلسات الوساطة سرّية ومحّددة عددًيا مع الخبير. ًضا الوساطةدون عذر مقبول من المحكمة، يعتبر راف

 .ال يجوز أن يدّون في محاضر جلسة الوساطة أّي تصريح يدلي به الزوجان أو أحدهما 

 يمكن ألحد الزوجين أو لكالهما مًعا وعلى نفقة أحدهما أو كالهما طلب االستعانة بخبير في الوساطة  

 .لمالك إذا اقتضى األمر وبعلم من المحكمةالعائلية من خارج ا

 ٦٢المادة 

إّن إقرار الزوج المّدعى عليه، ال يؤلـِّف وسيلة ثبوتّية حاسمة في دعوى الطالق، وعلى الزوج المّدعي تعزيز 
د على أّن للمحكمة المدنّية المختّصة أن تسمع كل شاه. إثبات كل سبب يتذّرع به بالوسائل األخرى الصالحة لإلثبات

 .من األصول المدنّية باستماعه ٢٣٩غير مقّيد بسّر المهنة أو ال تسمح المادة 

 ٦٣المادة 

للمحكمة المدنّية المختّصة أن تأذن للزوج المّدعي باالستقالل في السكن، بقرار معّلل، لدى تقديمه دعوى 
ل القاصرين واإلنفاق عليهم، طوال وعليها اتخاذ التدابير الالزمة في شأن النفقة، وفي شأن حضانة األطفا. الطالق

 . مّدة الدعوى، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة

 

 ٦٤المادة 

يمكن للزوج المّدعى عليه أن يتقّدم بدعوى طالق مقابلة ضّد الزوج المّدعي، شرط أن يتقّدم بها لدى محكمة 
 . الدرجة األولى

 ٦٥المادة 

الناظرة بدعوى الطالق أن تحكم بالتعويض للزوج البريء بناًء على طلبه أو طلبها، ويمكن للمحكمة المدنّية 
 .أن يكون التعويض بشكل نفقة شهرّية
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 ٦٧المادة 

 .يحّق للزّوجين أن يعقدا زواجـًا جديًدا فيما بينهما، بعد الطالق

 حضانة األطفال

 ٦٨ المادة

الطالق، على المحكمة المدنّية المختّصة اتخاذ التدابير الالزمة عند إقامة دعوى بطالن الزواج أو الهجر أو 
 .لتأمين رعاية األطفال وحضانتهم واإلنفاق عليهم طيلة مّدة الدعوى

جميع القرارات الصادرة بموجب هذه الماّدة تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة وتكون نافذة على أصلها بالرغم من 
 .الطعن بها

 ٦٩المادة 

طفال القاصرين، بعد صدور الحكم ببطالن الزواج أو الهجر أو الطالق، تحّددها المحكمة إّن رعاية األ
المدنّية المختّصة، بعد أخذ مصلحة القاصرين واالستئناس برأيهم، وحالة المطّلقين بعين االعتبار، وَمْن ِمَن الزوجين 

ء، للمحكمة أن تسّلم األوالد لمؤّسسة اجتماعّية وعند االقتضا. أو أصولهما أو فروعهما أقدر على رعايتهم والعناية بهم
تختارها بعد طلب االستشارة لزاًما من الجهاز الخبير المستحدث لشؤون الوساطة العائلية وٕادارة النزاعات العائلية 

 . الناتجة عن تطبيق هذا القانون

 

 ٧٠المادة 

واالطالع على حسن رعايتهم ورعايتهَن في جميع الحاالت، يعطى كل من الوالدين حّق مشاهدة أطفالهما 
 .والمراجعة بشأنهم

 ٧١المادة 
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ال يـُعتبر الطفل أو الطفلة تلقائًيا في عهدة األب أو األم للحضانة، إال بنتيجة االستشارة العلمية حول أولوية 
نزاعات العائلية الناتجة الصحة النفسية للطفل وللطفلة، من الجهاز الخبير المستحدث لشؤون الوساطة العائلية وٕادارة ال

 . كذلك األمر بالنسبة إلى إعطاء حق الحضانة لعائلة األم أو عائلة األب. عن تطبيق هذا القانون

 النفـقـة

 ٧٢المادة 

النفقة هي ما ينفقه المرء على أصحاب الحّق بها عليه، وهي تشمل المسكن والطعام والملبس والعالج 
 . هيةوالخدمة والتعليم والعناية الترفي

 ٧٣المادة 

 .من هذا القانون ٣٧ِكال الزوجين ملزم بالنفقة بحسب موارده، عمًال بالمادة 

 ٧٤المادة 

 :تتوّجب النفقة كّلما دعت الحاجة ووفقـًا لتقدير المحكمة المدنّية المختّصة

 .لكل من الزوجين على اآلخر - ١

 .الحاجةلألطفال على الوالدين، ثم على سائر أصولهم إذا دعت  - ٢

 .للوالدين المعسرين على أوالدهما أو على فروع هؤالء - ٣

 .ويخضع تقدير النفقة للتعديل زيادة أو إنقاًصا بحسب الحاالت والحاجات

 

 الوالية والوصاية والكفالة

 ١٠٦ المادة
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للقاصر أبـًا وال  الوالية الجبرية على القاصر سنـًا هي لوالديه أو ألحدهما الباقي على قيد الحياة، وٕاذا لم يكن
إّن تعيين أحد الوالدين وصيـًًا مختاًرا على القاصر ال يقّيد . أمـًا فعلى المحكمة المدنّية المختّصة أن تعّين له وصيـًا

 .المحكمة بل تبقى دومـًا صاحبة السلطة والوالية على القاصرين عند عدم وجود األب أو األم

 ١٠٧المادة 

وله أن . قضائي، أن يمثـّل القاصر لدى المحاكم في كل دعوى له أو عليه للولّي الجبري، ومن دون إذن
يباشر عن القاصر من دون إذن قضائي جميع األعمال القانونية غير المحظورة وغير المقّيدة بصيغة خاصة أو 

 .شروط خاصة

 ١٠٨المادة 

الوقف واإليصاء واإلبراء ُيحظَّر على الولّي الجبري أن يقوم بالتصرفات التي فيها ضرر محض كالهبة و 
 .وٕاسقاط الحّق من دون مقابل والتنازل عن اإلدالء بمرور الزمن والكفالة

 ١٠٩المادة 

للولّي الجبري أن يجري عن القاصر عقود الصلح والبيع والرهن واالستدانة والتأجير ألمد طويل واإلذعان 
 .لألحكام

 .خيص معّلل من المحكمة المدنّية المختّصةولكن يتوجب عليه في جميع هذه العقود الحصول على تر 

 ١١٠ المادة

على أّنه يعود للمحكمة المدنّية . ُيعفى الولّي الجبري مبدئًيا من تقديم الضمانات التي تـُفَرض على الوصي
المختّصة أن تفرض عليه ضمانات خاّصة في ما يخص العقود واألعمال الخاضعة لموافقتها، إذا رأت ضرورة 

 .لذلك

 

 ١١٤المادة 
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يمّثل الوصّي القاصر لدى المحاكم من دون أن يكون له حّق اإلسقاط أو اإلقرار أو التنازل أو الصلح أو 
 .اإلذعان لألحكام، إّال بإذن من المحكمة المدنّية المختّصة

 ١١٥المادة 

وُيحظَّر عليه القيام . ةيـُحظَّر على الوصّي القيام باألعمال التصّرفية إال بإذن من المحكمة المدنّية المختصّ 
 .بأّي عمل يعود بالضرر على القاصر

 ١١٦المادة 

ويمكن لهذه المحكمة أن تلزمه . يقّدم الوصّي للمحكمة المدنية المختّصة بيانـًا سنويـًا مفّصًال عن أعماله
 .بتقديم بيانات دورّية أخرى

 ١١٧المادة 

ن يسّلمه األموال العائدة إليه مع حساٍب شامل وجردة فور بلوغ القاصر والقاصرة سّن الرشد، على الوصّي أ
 .بأعمال الوصاية

وللُموصى عليه الطعن في المحاسبة وفي أعمال الوصاية خالل مهلة سنتين من بلوغه سّن الرشد تحت 
 .طائلة سقوط الحقّ 

 انتهاء الوالية والوصاية وسقوطهما

 ١١٨المادة 

 :اآلتيةتنتهي الوالية والوصاية بأحد األسباب 

 .بلوغ القاصر والقاصرة سّن الرشد. ١

 .تحريره الحكمّي بالزواج. ٢

 .تحريره الكامل بإذن من المحكمة المدنّية المختّصة. ٣

 . موته. ٤
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 ١١٩المادة 

 :تقضي المحكمة المدنّية المختّصة بسقوط الوالية أو الوصاية في إحدى الحاالت اآلتية

 .أو الشروط القانونيةفقدان الولّي أو الوصّي الصفات . ١

 .إضراره بمصلحة القاصر. ٢

 .انقطاعه ألّي سبب كان عن ممارسة واجباته مّدة سنة كاملة. ٣

 .من قانون العقوبات ٩٣إلى  ٩٠الحكم عليه في إحدى الجرائم وفقـًا ألحكام المواد . ٤

 ١٢٠المادة 

 .تحرير القاصر أّنه غير أهٍل لذلكتقضي المحكمة المدنّية المختّصة بإعادة الوصاية، إذا تبّين بعد 

 ١٢٢المادة 

يمكن، لدى بلوغ القاصر الخامسة عشرة من عمره، تحريره من الوصاية ألسباب هاّمة تقدّرها المحكمة 
 .المدنّية المختّصة

 ١٢٣المادة 

وصّيه، وذلك ُتصدر المحكمة المدنّية المختّصة قرارها بتحرير القاصر كلًيا أو جزئًيا بناًء لطلبه أو طلب 
 .في غرفة المذاكرة

 .عندما يكون التحرير جزئًيا، يبقى حكم الوصاية قائًما في كّل ما لم يتناوله اإلذن

 

 

 

 ٩ملحق 
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 )يتبع الخيار الثاني(عقد زواج 

 الموّقعين أدناه، نحن

، ... العائليوضعها ، ...والدتها، ...والدها، ...بتاريخ، ...قضاء، ...  المولودة في، ....المواطنة
 ...، سجل رقم...، قضاء ,,,، قيدها األساسي...مذهبها 

، ... وضعه العائلي، ...والدته، ...والده، ...بتاريخ، ...قضاء، ...  المولود في، ....المواطن
 ...، سجل رقم...، قضاء ,,,، قيده األساسي... مذهبه

 لمتبادل، بما أنه تربط بيننا مشاعر الحب واإلحترام ا... و... نحن 

 ،كما يتبّين من المحضر المرفق ربطاً  لما كنا قد سبق وأعلّنا عن زواجنا

أية موانع هال يعترضولما كّنا مستوفين شروط الزواج الجوهرّية منها والشكلّية، ولما كان زواجنا 
اإلفرادية  إخراجات القيد( أو إجتماعية، كما هو ثابت من السجالت الرسمية المرفقة /أو نفسّية و/جسدية و

 ، مّما يؤّمن ويكفل شرعّية العقد وعلنّيته،)والعائلية، إفادات الّسكن والمختارين، اإلفادات الطبّية

 :من مقّدمته) ب(الذي يعتبر القانون األعلى في الدولة، قد نّص في الفقرة  لدناولما كان دستور ب

إن لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة اُألمم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  "
 ".وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجاالت دون استثناء

 

 :من المقّدمة عينها) ج(كما ونّصت الفقرة 

احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي لبنان جمهورّية ديموقراطّية برلمانّية، تقوم على " 
والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعّية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو 

 ".تفضيل 

 

 

 :كما ونّصت المادة السابعة منه
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والسياسية ويتحملون الفرائض كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية  "
 ".والواجبات العامة دونما فرق بينهم

 

عالن العالمي لحقوق االنسان اإلوبما أنه يحق لنا تأسيس عائلة وفق المادة السادسة عشر من    
، والذي ساهم لبنان في صوغه ١٩٤٨كانون األول  ١٠الصادر عن الجمعّية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

 :، فأمست جزءّا ال يتجزأ من الدستور اللبناني والتي نصت على ما يلي١٩٩٠قدمة دستوره عام والتزمه في م

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزّوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو ) ١"(
إال برضى  ال يبرم عقد الزواج)٢. (الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله

األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ) ٣. (الطرفين الراغبين في الزواج رضى كامال ال إكراه فيه
 ".ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعّية العامة لألمم  ٢٣سندًا للمادة  ذلكك
 ٣٨٥٥والذي انضم إليه لبنان بموجب القانون المنّفذ بالمرسوم رقم  ١٩٦٦كانون األول  ١٦المتحدة بتاريخ 

 :، التي نّصت على ما يلي١٩٧٢أيلول  ١والمؤرخ في 

االجتماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ولها الحق في التمّتع بحماية العائلة هي الوحدة  -١
 .المجتمع والدولة

 .يعترف بحق الرجال والنساء في سن الزواج بتكوين أسرة -٢

 .تم الزواج بدون الرضى الكامل والحر لألطراف المقبلة عليهيال -٣

مين المساواة في الحقوق على الدول األطراف في العهد الحالي اتخاذ الخطوات المناسبة لتأ -٤
والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه، ويجب النص، في حالة الفسخ، على الحماية 

 ".الالزمة لألطفال

أحكام مقّدمة الدستور و  وبما أن هذه المواثيق العالمّية تتقّدم على أي قانون داخلي يتعارض معها بموجب
 المدنية،من قانون أصول المحاكمات  ٢المادة 
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نتعهد بتأسيس عائلة مبنية على الرضى المشترك والمساواة في الحقوق واإلحترام المتبادل والمشاركة  
 :على أن تعتمد عالقتنا المبادئ التالية. والتعاون

 :١المادة 

يتعهد كل منا تجاه اآلخر بالمحبة وٕاسعاد اآلخر وبالتعاون وحسن المعاملة وبالسلوك غير العنفي،  
 .رك في شؤون األسرة وفي تربية األطفالونشت

 :٢المادة 

نلتزم التعهد المتبادل بالحرص على سعادة األطفال ثمرة زواجنا وعلى اإلعتناء بهم وبهن من  
النواحي المادية والمعنوية والجسدية والنفسية والحقوقية، مع إيالء األولوية لحمايتهم في حاالت السوء والنزاع 

 .الزوجي

 :٣المادة 

يبقى لكل منا، ما لم يختر أحدنا غير ذلك وبملئ إرادته، حرية المعتقد، وحرية التصرف بأمواله  
الخاّصة سواء كان مالكا لها قبل الزواج أو أثنائه، وحرية العمل التي ال تتعارض مع الموجبات الزوّجية 

 .وعند التنازع تراجع المحكمة المدنّية المختّصة لفصله. األساسّية

 :٤المادة 

لكل مّنا أن يتعاطى العمل والمهنة التي يشاء من دون حاجة إلى شرط موافقة الزوج اآلخر، إال إذا  
كان في معاطاة العمل أو المهنة ما يسيئ إلى الزوج اآلخر ماديا أو معنويا إساءة بالغة أو يحول دون القيام 

 .ة المختّصة لفصلهوعند التنازع تراجع المحكمة المدنيّ . بالواجبات الزوجّية األساسّية

 :٥المادة 

وٕاذا لم يكن لي كزوجة  أمواًال . يشترك كل مّنا في اإلنفاق على على العائلة بنسبة مواردنا المالية 
خاصة ناتجة عن مشاريع وعمل وال أتعاطى مهنة ببدل مالي، فأنا زوجها ملزم باإلنفاق المادي المباشر، 

 .زلي من خالل تقدير قيمة العمل المنزلي كمورد أساسي لألسرةشرط اعتبار زوجتي شريكة في اإلنفاق المن
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يعتبر العمل المنزلي للزوجة، وللزوج في حال كان يقوم بعمل منتظم وذي فيمة، موردًا أساسيًا 
 .    لإلنفاق وتحسب قيمته في التعويض في الطالق وتقدير اإلرث وما سواها

 :٦المادة 

 :تطّبق األحكام التالية على زواجنا 

I- ،في هذا القانون، " العقود غير المسماة"بما أن عقد الزواج من  قانون الموجبات والعقود
وما يليها منه، وبالقياس، على األحكام التي تنظم العقود / ١٦٥/وخضوعه تاليًا للمادة 

من قانون الموجبات / ١٧٥/المسماة وأخصها عقد الشركة المنصوص عليه في المادة 
 .من عيوب الرضىالتي تشترط خلو العقد / ١٧٦/والعقود والمادة 

II-  مبدأ الحرية التعاقدية في عقد الزواج إستنادًا إلى عدد من األحكام التي نص عليها مشروع
المقّدم أصوًال إلى المجلس النيابي من جمعية " اقتراح القانون اللبناني لألحوال الشخصية"
وليد . أوغاريت يونان ود. بواسطة النائب األستاذ مروان فارس والمعّد من د" شمل"

 وقد أحاله رئيس المجلس النيابي ٤٥٩/٢٠١١، رقم الملف ١٨/٣/٢٠١١تاريخ ،صليبي

، وأحيل للحكومة بتاريخ ٢٠١٣آذار  ٢١بتاريخ  نبيه بري على اللجان المشتركة األستاذ
 .٢٠١٣آذار  ٣١

 

 :وفي صورة خاصة مواده التالية

 ٣٤المادة 

سعادة األطفال ثمرة زواجهما وعلى االعتناء بهم وبهَن من يلتزم الزوجان التعّهد المتبادل بالحرص على 
النواحي المادية والمعنوية والجسدية والنفسية والحقوقية، مع إيالء األولوية لحمايتهم في حاالت السوء والنزاع 

 .الزوجيّ 

 ٣٥المادة 

وحرّية التصّرف بأمواله تبقى لكل من الزوجين، ما لم يختـَر أحدهما غير ذلك وبملء إرادته، حرّية المعتقد، 
 .الخاّصة سواء كان مالكـًا لها قبل الزواج أو أثنائه، وحرّية العمل التي ال تتعارض مع الموجبات الزوجّية األساسّية
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 ٣٦المادة 

لكل من الزوجين أن يتعاطى العمل والمهنة التي يشاء من دون حاجة إلى شرط موافقة الزوج اآلخر، إّال 
العمل أو المهنة ما يسيء إلى الزوج اآلخر مادًيا أو معنوًيا إساءة بالغة أو يحول دون القيام إذا كان في معاطاة 

 .وعند التنازع ُتراجع المحكمة المدنّية المختّصة لفصله. بالواجبات الزوجّية األساسّية

 ٣٧المادة 

للمرأة أمواًال خاّصة ناتجة عن وٕاذا لم يكن . يشترك الزوجان في اإلنفاق على العائلة بنسبة مواردهما المالّية
مشاريع وعمل وال تتعاطى مهنة ببدل مالّي، فالزوج هو الملزم باإلنفاق المادّي المباشر، شرط اعتبار الزوجة شريكة 

 . في اإلنفاق المنزلي من خالل تقدير قيمة العمل المنزلي كمورد أساسي لألسرة

يـُعتَبر العمل المنزلي للزوجة، وللزوج في حال كان يقوم بعمل منزلي منتظم وذي قيمة، مورًدا أساسًيا 
 . لإلنفاق المنزلي وتـُحتسب قيمته في التعويض في حالة الطالق وتقدير اإلرث وما سواها

 ٤٠المادة 

 تـُسَمع إّال من الفريق الذي كان دعوى البطالن الناشىء عن فقدان اإلدراك أو الغلط أو اإلكراه أو الغّش ال
 .ضحية أحدى هذه العيوب

وال ُتسَمع بعد انقضاء سنة على استمرار الزوجين في المساكنة الفعلية الطوعّية، بعد اكتشاف العيب أو 
 .زواله

 .وال ُتسَمع في مطلق األحوال بعد انقضاء سنتين على اكتشاف العيب أو زواله

 ٤١المادة 

 .يكون للحكم القاضي ببطالن الزواج مفعوًال رجعًيا، مع حفظ حقوق الغير 

غير أّن المفاعيل القانونّية الناتجة عن زواج باطل تكون كتلك الناتجة عن زواج صحيح في ما خّص 
 .الفريق حسّن النّية

 .ويستفيد األوالد دوًما من أحكام الفقرة السابقة
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 ٤٣المادة 

 . ختّصة فور تقديم دعوى البطالن أن تأذن للزوج المّدعي باالستقالل في السكنللمحكمة المدنّية الم 

وعليها اتـّخاذ التدابير الالزمة في شأن النفقة طوال مّدة الدعوى، وفي شأن حضانة األطفال القاصرين 
 . واإلنفاق عليهم، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة

 ٤٤المادة 

ب الُمدد المبّينة أعاله بشأن اإلكراه من تاريخ زواله كلًيا، وبشأن الغلط والغّش من تاريخ اكتشافهما، تـُحس
 .وبشأن عدم األهلّية من تاريخ اكتساب األهلّية الالزمة

 الهجر أو االنفصال في السكن والعيش

 ٤٥المادة 

. الهجر هو انفصال كل من الزوجين عن اآلخر في المسكن والمعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية قائمة بينهما

 . وال تنتج عنه مفاعيل قانونّية إّال بحكم من المحكمة المدنّية المختّصة

 ٤٦المادة 

 . يحق ألّي من الزوجين التقّدم إلى المحكمة المدنية المختصة بطلب الهجر

 

 ٤٨المادة 

فضًال عن أسباب الطالق التي تصّح أساًسا لطلب الهجر، يمكن إسناد هذا الطلب إلى أحد األسباب 
 :اآلتية

 .اإلهانة الجسيمة بما هي جزء أساسي من العنف المنزلي - ١

 .اإلساءة في المعاملة إلى درجة غير مألوفة، بوصفها في أساس العنف المنزلي الجسدي والمعنوي - ٢

 .لم يثبت عدم قابليته للشفاء الجنون وٕان - ٣
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 وللزوج المصاب أن يطلب بعد شفائه إلغاء حكم الهجر، كما أّن للزوج المحكوم له بالهجر         

 . أن يتقّدم بالطلب نفسه         

 

 ٤٩المادة 

 . لكل مّدٍع في دعوى الطالق أن يحّول طلبه إلى دعوى هجر

 ٠٥المادة 

 بإمكان كل من الزوجين طلب الطالق إذا انقضت سنتان على انبرام الحكم بالهجر من دون عودتهما 

 .إلى الحياة المشتركة

 الطالق/ حّل عقد الزواج 

 ٥٤المادة 

 :ينحّل الزواج المنعقد صحيًحا

 بموت أحد الزوجين - ١

 بالطالق المحكوم به قضاءً  - ٢

 . لزوج اآلخر وعدم القدرة على االستمرار في الزواجبتحّول جنس أحد الزوجين إلى جنس ا - ٢

 ٥٥المادة 

 ال يتّم الطالق إّال لدى المحكمة المدنّية المختّصة، وفقـًا لقواعد الصالحية العادية وألحد األسباب

 .المعّددة بصورة حصرّية، في هذا القانون

 ٥٦المادة 

 أسباب الطالق هي واحـدة لـلرجل والمرأة، وحّق طلب الطالق بواسطة القضاء المدنّي المختّص   
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 .واحد للرجل والمرأة على السواء هو

 ٥۷المادة 

 :ال ُيقضى بالطالق إّال ألحد األسباب اآلتية

 .ا بارتكابهويجوز للزوجة طلب الطالق إذا حّرضها زوجها على الزنى أو ألزمه. خيانة الرابط الزوجي -١

 . اإليذاء الجسدي المقصود، أو أي إيذاء آخر أو التهديد بخطر أكيد، يعرَّف ضمن العنف المنزلي - ٢

 .الحكم بالحبس مدة سنتين على األقّل مع التنفيذ، بسبب جرم شائن - ٣

 .الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثّبت األطّباء من استحالة الشفاء - ٤

 .ّرر لمدة تتجاوز سنتينالهجر غير المب - ٥

 .الغيبة المنقطعة خمس سنوات على األقل - ٦

 .انعدام القدرة على تحّمل واجبات الزواج األساسّية - ٧

 .اضطراب الحياة الزوجية إلى درجة استحالة االستمرار في العيش المشترك - ٨

 ٥۸المادة 

مختصة وبقرار تتخذه المحكمة وفق المقتضى يجوز الطالق بالتراضي، بطلب معلـّل لدى المحكمة المدنية ال  
 .  أو لسبب آخر وجيه واستثنائي هذا العقدوألحد األسباب المذكورة في 

 ٥۹المادة 

 .تسقط دعوى الطالق بتصالح الزوجين صراحة، كما تسقط بوفاة أحدهما

 .دعوى الطالق المقامة من مورثهم وليس لورثة الزوج المتوفـّى، متابعة

 ٦۰المادة 

 .  يمكن طلب تعديل طلب الحكم بالطالق إلى طلب الحكم بالهجر
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 ٦۱المادة 

في ما عدا حالة الجنون الُمطبق، وحالة الغياب أو الهجر المصحوب بجهل مقام الزوج، يترتـّب على المحكمة 
سرّية تخّصص  المدنّية الناظرة في دعوى الطالق أن تسعى بـادئ ذي بـدء إلى وساطة ما بين الــزوجين، في جلسات

 .من هذا القانون ٣٨لهذه الغاية وفق ما هو مذكور في المادة 

إذا ُدعي أحد الزوجين من ِقبل المحكمة المختصة إلى جلسات الوساطة لمّرتين متتاليتين، ولم  يحضر من 
 .   الخبيرتكون جلسات الوساطة سرّية ومحّددة عددًيا مع . دون عذر مقبول من المحكمة، يعتبر رافًضا الوساطة

 .ال يجوز أن يدّون في محاضر جلسة الوساطة أّي تصريح يدلي به الزوجان أو أحدهما 

 يمكن ألحد الزوجين أو لكالهما مًعا وعلى نفقة أحدهما أو كالهما طلب االستعانة بخبير في الوساطة  

 .العائلية من خارج المالك إذا اقتضى األمر وبعلم من المحكمة

 ٦۲المادة 

رار الزوج المّدعى عليه، ال يؤلـِّف وسيلة ثبوتّية حاسمة في دعوى الطالق، وعلى الزوج المّدعي تعزيز إّن إق
على أّن للمحكمة المدنّية المختّصة أن تسمع كل شاهد . إثبات كل سبب يتذّرع به بالوسائل األخرى الصالحة لإلثبات

 .المدنّية باستماعهمن األصول  ٢٣٩غير مقّيد بسّر المهنة أو ال تسمح المادة 

 ٦۳المادة 

للمحكمة المدنّية المختّصة أن تأذن للزوج المّدعي باالستقالل في السكن، بقرار معّلل، لدى تقديمه دعوى 
وعليها اتخاذ التدابير الالزمة في شأن النفقة، وفي شأن حضانة األطفال القاصرين واإلنفاق عليهم، طوال . الطالق

 . ت نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرةمّدة الدعوى، وذلك بقرارا

 ٦٤المادة 

يمكن للزوج المّدعى عليه أن يتقّدم بدعوى طالق مقابلة ضّد الزوج المّدعي، شرط أن يتقّدم بها لدى محكمة 
 . الدرجة األولى
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 ٦٥المادة 

على طلبه أو طلبها، ويمكن للمحكمة المدنّية الناظرة بدعوى الطالق أن تحكم بالتعويض للزوج البريء بناًء 
 .أن يكون التعويض بشكل نفقة شهرّية

 ٦۷المادة 

 .يحّق للزّوجين أن يعقدا زواجـًا جديًدا فيما بينهما، بعد الطالق

 حضانة األطفال

 ٦۸المادة 

 عند إقامة دعوى بطالن الزواج أو الهجر أو الطالق، على المحكمة المدنّية المختّصة اتخاذ التدابير الالزمة

 .لتأمين رعاية األطفال وحضانتهم واإلنفاق عليهم طيلة مّدة الدعوى

جميع القرارات الصادرة بموجب هذه الماّدة تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة وتكون نافذة على أصلها بالرغم من 
 .الطعن بها

 ٦۹المادة 

ق، تحّددها المحكمة إّن رعاية األطفال القاصرين، بعد صدور الحكم ببطالن الزواج أو الهجر أو الطال
المدنّية المختّصة، بعد أخذ مصلحة القاصرين واالستئناس برأيهم، وحالة المطّلقين بعين االعتبار، وَمْن ِمَن الزوجين 

وعند االقتضاء، للمحكمة أن تسّلم األوالد لمؤّسسة اجتماعّية . أو أصولهما أو فروعهما أقدر على رعايتهم والعناية بهم
ب االستشارة لزاًما من الجهاز الخبير المستحدث لشؤون الوساطة العائلية وٕادارة النزاعات العائلية تختارها بعد طل

 . الناتجة عن تطبيق هذا القانون

 ۷۰المادة 

يتهم ورعايتهَن في جميع الحاالت، يعطى كل من الوالدين حّق مشاهدة أطفالهما واالطالع على حسن رعا
 .والمراجعة بشأنهم
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 ۷۱المادة 

 يـُعتبر الطفل أو الطفلة تلقائًيا في عهدة األب أو األم للحضانة، إال بنتيجة االستشارة العلمية حول أولوية ال
الصحة النفسية للطفل وللطفلة، من الجهاز الخبير المستحدث لشؤون الوساطة العائلية وٕادارة النزاعات العائلية الناتجة 

 . إلى إعطاء حق الحضانة لعائلة األم أو عائلة األب كذلك األمر بالنسبة. عن تطبيق هذا القانون

 النفـقـة

 ۷۲المادة 

النفقة هي ما ينفقه المرء على أصحاب الحّق بها عليه، وهي تشمل المسكن والطعام والملبس والعالج 
 . والخدمة والتعليم والعناية الترفيهية

 ۷۳المادة 

 .من هذا القانون ٣٧بالمادة ِكال الزوجين ملزم بالنفقة بحسب موارده، عمًال 

 ۷٤المادة 

 :تتوّجب النفقة كّلما دعت الحاجة ووفقـًا لتقدير المحكمة المدنّية المختّصة

 .لكل من الزوجين على اآلخر - ١

 .لألطفال على الوالدين، ثم على سائر أصولهم إذا دعت الحاجة - ٢

 .للوالدين المعسرين على أوالدهما أو على فروع هؤالء - ٣

 .يخضع تقدير النفقة للتعديل زيادة أو إنقاًصا بحسب الحاالت والحاجاتو 

 

 

 الوالية والوصاية والكفالة
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 ۱۰٦المادة 

الوالية الجبرية على القاصر سنـًا هي لوالديه أو ألحدهما الباقي على قيد الحياة، وٕاذا لم يكن للقاصر أبـًا وال 
إّن تعيين أحد الوالدين وصيـًًا مختاًرا على القاصر ال يقّيد . تعّين له وصيـًاأمـًا فعلى المحكمة المدنّية المختّصة أن 

 .المحكمة بل تبقى دومـًا صاحبة السلطة والوالية على القاصرين عند عدم وجود األب أو األم

 ۱۰۷المادة 

وله أن . عليهللولّي الجبري، ومن دون إذن قضائي، أن يمثـّل القاصر لدى المحاكم في كل دعوى له أو 
يباشر عن القاصر من دون إذن قضائي جميع األعمال القانونية غير المحظورة وغير المقّيدة بصيغة خاصة أو 

 .شروط خاصة

 ۱۰۸المادة 

ُيحظَّر على الولّي الجبري أن يقوم بالتصرفات التي فيها ضرر محض كالهبة والوقف واإليصاء واإلبراء 
 .نازل عن اإلدالء بمرور الزمن والكفالةوٕاسقاط الحّق من دون مقابل والت

 ۱۰۹المادة 

للولّي الجبري أن يجري عن القاصر عقود الصلح والبيع والرهن واالستدانة والتأجير ألمد طويل واإلذعان 
 .لألحكام

 .ولكن يتوجب عليه في جميع هذه العقود الحصول على ترخيص معّلل من المحكمة المدنّية المختّصة

 ۱۱۰المادة 

على أّنه يعود للمحكمة المدنّية . فى الولّي الجبري مبدئًيا من تقديم الضمانات التي تـُفَرض على الوصيُيع
المختّصة أن تفرض عليه ضمانات خاّصة في ما يخص العقود واألعمال الخاضعة لموافقتها، إذا رأت ضرورة 

 .لذلك

 ۱۱٤المادة 

له حّق اإلسقاط أو اإلقرار أو التنازل أو الصلح أو يمّثل الوصّي القاصر لدى المحاكم من دون أن يكون 
 .اإلذعان لألحكام، إّال بإذن من المحكمة المدنّية المختّصة
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 ۱۱٥المادة 

وُيحظَّر عليه القيام . يـُحظَّر على الوصّي القيام باألعمال التصّرفية إال بإذن من المحكمة المدنّية المختّصة
 .بأّي عمل يعود بالضرر على القاصر

 ۱۱٦المادة 

ويمكن لهذه المحكمة أن تلزمه . يقّدم الوصّي للمحكمة المدنية المختّصة بيانـًا سنويـًا مفّصًال عن أعماله
 .بتقديم بيانات دورّية أخرى

 ۱۱۷المادة 

فور بلوغ القاصر والقاصرة سّن الرشد، على الوصّي أن يسّلمه األموال العائدة إليه مع حساٍب شامل وجردة 
 .لوصايةبأعمال ا

وللُموصى عليه الطعن في المحاسبة وفي أعمال الوصاية خالل مهلة سنتين من بلوغه سّن الرشد تحت 
 .طائلة سقوط الحقّ 

 

 انتهاء الوالية والوصاية وسقوطهما

 ۱۱۸المادة 

 :تنتهي الوالية والوصاية بأحد األسباب اآلتية

 .بلوغ القاصر والقاصرة سّن الرشد. ١

 .بالزواج تحريره الحكميّ . ٢

 .تحريره الكامل بإذن من المحكمة المدنّية المختّصة. ٣

 . موته. ٤

 ١١٩المادة 

 :تقضي المحكمة المدنّية المختّصة بسقوط الوالية أو الوصاية في إحدى الحاالت اآلتية

 .فقدان الولّي أو الوصّي الصفات أو الشروط القانونية. ١
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 .إضراره بمصلحة القاصر. ٢

 .ألّي سبب كان عن ممارسة واجباته مّدة سنة كاملةانقطاعه . ٣

 .من قانون العقوبات ٩٣إلى  ٩٠الحكم عليه في إحدى الجرائم وفقـًا ألحكام المواد . ٤

 ١٢٠المادة 

 .تقضي المحكمة المدنّية المختّصة بإعادة الوصاية، إذا تبّين بعد تحرير القاصر أّنه غير أهٍل لذلك

 ١٢٢المادة 

بلوغ القاصر الخامسة عشرة من عمره، تحريره من الوصاية ألسباب هاّمة تقدّرها المحكمة يمكن، لدى 
 .المدنّية المختّصة

 ١٢٣المادة 

ُتصدر المحكمة المدنّية المختّصة قرارها بتحرير القاصر كلًيا أو جزئًيا بناًء لطلبه أو طلب وصّيه، وذلك 
 .في غرفة المذاكرة

 .يبقى حكم الوصاية قائًما في كّل ما لم يتناوله اإلذنعندما يكون التحرير جزئًيا، 

 

 

 ١٠ملحق 

 وثيقة زواج

 إسمها-٨ 

 تهاشهر و 

اسمه  -١  
 شهرتهو 

 

 التاريخ_ قضاء            ج_ ب         القريةالمحلة أو _أ

 

محل  -٩
 والدتهاوتاريخ 

        القريةالمحلة أو _أ .أ  

 قضاء   _ ب .ب 

 التاريخ_ ج .ج 

محل  -٢
وتاريخ 
 والدته
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اسم  -١٠  اسم والدتها وشهرتها -١١
وجة والدها

ـــــز
ــــــــــــ

ال
 

اسم  -٣  اسم والدته وشهرتها -٤
زوج والده

ــــــــــــ
لــــــــــ

ا
 

نوع  -١٢  مذهبها -١٣
 :عملها

نوع  -٥  مذهبه -٦ 
 :عمله

 

قيدها  -١٤ رقم ونوع السجل -قضاء     ج -المحل أو القرية     ب -أ
 األساسي

قيده  -٧ رقم ونوع السجل -قضاء     ج -المحل أو القرية     ب -أ 
 األساسي

 

 بتاريخ

 اجريت هذا العقد في المحل أو القرية

 من شهر سنة    وذلك عند الساعة

 اإلمضاء والخاتم

 دائرة الكاتب العدل –أ  محل وتاريخ العقد -١٦

 الرقم                      -ب

 التاريخ -ج 

 المرجع -١٥

 أصادق على صحة هذا العقد

 إمضاء وخاتم

 التاريخ                     

 اسمه وشهرته –أ  تصديق ال -١٨

 التاريخ                -ب

 االمضاء         -ج

توقيع الزوج أو  -١٧
 الزوجة

 الشاهد -١٩ تاريخ والدته     -اسمه وشهرته                           ب -أ االمضاء -عنوانه     محل ورقم قيده            ه -ج

 الشاهد -٢٠ االمضاء      -عنوانه         محل ورقم قيده             ه -تاريخ والدته              ج -اسمه وشهرته                           ب -أ

 قضاء    -المحل أو القرية     ب –أ  التاريخ -قدمت هذه الوثيقة الى قلم النفوس             ب – ٢٢

 التاريخ –ج 

 اسم المختار وشهرته    –د 

 اإلمضاء والخاتم-ه

 المختار -٢١

 سجل الوارد -٢٣ امضاء مأمور النفوس -التاريخ      ج -الرقم    ب –أ 

 التنفيذ  -٢٤ امضاء مأمور النفوس -ج      التاريخ   -الرقم    ب –أ 
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