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)5( تقدمي الكتاب

تقدمي الكتاب

تلقي بظاللها على  التي  التحديات  اأهم  اأحد  اليوم،  الزوجي، هو  الوثاق  انحالل  "اإن 
موؤ�ش�شة العائلة. وهذا املو�شوع اليوم يوؤرق الكن�شية وياأخذ حيزاً وا�شعًا من تفكريها 
وتخطيطها؛ فالعائلة جتد نف�شها اأمام حتديات ت�شتهدف جوهر متا�شكها وترابطها العاطفي 
اأنف�شهم". العائلة  اأفراد  اإرادة  عن  تكون خارجة  ما  كثرياً  ولأ�شباب خمتلفة  والرتبوي، 

الإخوة الق�شاة والكهنة واملحامون الأعزاء،  
يف  وم�شاعدتها  امل�شيحية  العائلة  خدمة  يف  الأ�شا�شّية  الكني�شة  ر�شالة  من  اإنطالقًا   
م�شرية حياتها اليومية لتحقيق دعوتها  اإىل القدا�شة، وخدمة منها يف الوقت نف�شه للعائالت 
والأ�شخا�ش املتاأملني يف خربة ف�شل زواجي اأو تفكك للن�شيج الأ�رسي وخ�شو�شًا ملا عليه 
القانوين، بجهود م�شرتكة خا�شة  اأ�شبح هذا املوؤمتر  القا�رسين،  اأثٍر �شلبي على الأبناء  من 
املحاكم  وروؤ�شاء  الأ�شاقفة  من  الكبري  العدد  هذا  وتعاون  وم�شاركة  التح�شرييّة،  لّلجّنة 
الروحية  اخلدمة  وتوفري  العائلة،  مع  الراعوي  احلقل  يف  والعاملني  واملحامني  والق�شاة 
املوؤمتر  اإذ يقدم  امل�شيحية.  العائلة  ال�رسق الأو�شط يف عملها مع  الكاثوليكية يف  لكني�شتنا 
لكل العاملني يف هذا احلقل القانوين والراعوي، اأدوات وتقنيات قانونية وعلمية وثقافة 
وراعوّية، ت�شاعدهم يف عملهم ور�شالتهم من اأجل خدمة العائلة روحيًا واإن�شانيًا واإجتماعيًا 

وبجانبها البعد القانوين.

�شعيًا منا لتحقيق اخلري امل�شرتك للزوجني، والعداله بينهما ولثمرة حبهما، ي�رس جلنة   
"املوؤمتر القانوين الكن�شي ال�شنوي لبطريركية القد�ش لالتني"، اأن تقّدم لكم من جديد هذا 

العام ما اأمكن من اأعمال املوؤمتر ال�شابع، الذي عقد يف �شهر متوز من عام ٢٠١٨.

اإَنّ العط�ش والتوق لإغناء مكتبتنا العربية اإىل املراجع القانونّية املوؤ�ش�شة على ا�ش�ش   
على  وحمامون،  وكهنة  ق�شاة  ا�رساراً،  ليزيدنا  واجتماعّية،  وان�شانّية  ولهوتّية  راعويّة 
ب�شيطة  حمّلية  مببادرة  بداأناها  والتي  كن�شّية"،  قانونّية  ثقافة  "نحو  امل�شرية  يف  ال�شتمرار 
 قبل ثماين �شنوات، قد اأ�شبحت اليوم م�رسوعًا كن�شيًا كاثوليكيًا بامتياز ل�رسقنا الأو�شط. 
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وقد زاد هذه امل�شرية جناحًا امل�شاركة العلمية الغنية لنخبة من معلمي القانون الكن�شي يف 
القانون الكن�شي واملدين، الربوف�شور  البابوية يف روما، ممثلة بعميد كلية  جامعة الالتران 
الأب اأروبا كونده وعدد من زمالئه الأ�شاتذة املحا�رسين؛ وم�شاركة روؤ�شاء حماكم وق�شاة 
ن�رس  مارون  والآباتي  علوان  حنا  املطران  �شيادة  بالذكر  ونخ�ش  القانون،  يف  واأ�شاتذة 

والباحث القانوين الأب رميون جرج�ش.

حّيز  اإىل  الكتاب  هذا  اإخراج  يف  �شاهم  من  لكل  اجلزيل  ال�شكر  تقدمي  من  بّد  ل   
لغة  اإىل  اأجنبية  وثقافة  لغة  من  الرتجمة  يف  خا�شًة  املختلفة  ال�شعاب  متخّطني  الوجود، 
واملبا�رسة  املنا�شبة  القانونية  اللغوية  امل�شطلحات  اإيجاد  اأحيانًا  فيها  ي�شعب  وثقافة عربية، 
لالأب  اخلا�ش  �شكرنا  نقّدَم  اأن  بَدّ  املطلوب حقه. ومن هنا، ل  القانوين  املعنى  تفي  التي 
الدكتورجمدي ال�رسياين، رئي�ش حمكمة ال�شتئناف للبطريركية الالتينية، على جهده اخلا�ش 
لرتجمة معظم حما�رسات املوؤمتر من اللغة الإيطالية اإىل العربية، وكل من �شاهم يف التدقيق 
خزوز  �شامي  والأ�شتاذ  غّنام  اأبو  عي�شى  الأ�شتاذ  بالذكر:  ني  خا�شّ واللغوي،  القانوين 
اأبو حنك واملعلمة ديانا ق�شا�شفة والأ�شتاذ �شهيل دعيب�ش، كما ونقدم  والأ�شتاذ جورج 
ت�شميمًا وطباعة  الكتاب  ل�شربه ومتابعته لإجناز هذا  الهوديل  منري  لل�شيد  ال�شكر اجلزيل 

بكافة التعديالت خالل مراحل اإخراجه.

لكم منا جميعًا كل املحبة والتقدير لعملكم الدوؤوب يف هذا احلقل الهام والغني   
بالعمل على كافة الأ�شعدة، �شائلني اهلل العلي القدير اأن مينحكم ِنَعَمه وَبَرَكاِته لتكونوا اأداَة 

خرٍي و�شالٍم خلدمِة العائلة امل�شيحّية وامل�شاهمة يف اإحالل املحبة والعدل وال�شالم.

بارك اهلل فيكم ويف جهودكم.

القد�ش، ١5 متوز ٢٠١9  

اإعداد الأب همام خزوز
ع�شو اللجنة التح�شريية للموؤمتر
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النظرة القانونية والراعويّة للزواج ال�سحيح
)املقرر واملكتمل(

الربوفي�سور اأنطونيو ياكارينو
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
الإثنني 16 متوز ٢01٨

حتتل العائلة اأهمية خا�شة يف الكني�شة، فهي العن�رس الذي ل غنى عنه لنقل الب�شارة 
الب�شارة  نقل  عملية  يف  العائلية  الإميانية  اخلربة  اأولويّة  على  املجمع  �شّدد  وقد  والإميان، 
والنمو املتناغم لأع�شاء العائلة واكت�شاف الآخر من خالل التوا�شل احلر واحلواري على 

�شوء الوحي املقد�ش ومثال الثالوث.

اليوم  يتجدد  واملعروف،  الثابت  العائلة  الكني�شة حول مو�شوع  تعليم  فاإن  ولذلك 
من خالل مفهوم ال�شوق للعائلة، وهو ذلك امل�رسوع الذي ي�شّكُل دعوة يف حياة الإن�شان 
والذي يتحقق يف �رّس الزواج املقد�ش كم�رسوع مهني يتم تنفيذه عند حتقيق خيار الزواج، 
والتمييز الالزم لذلك الإن�شان لتخطي ظروف املعاناة التي مير فيها عند انف�شاخ الرباط 

الزوجي، وعدم اكتمال ما ميكن اعتباره "لحقًا" الزواج "احلقيقي".

ل يخفى على اأحد الأزمة احلادة التي متر بها موؤ�ش�شة الأ�رسة اليوم، والتي جتد نف�شها 
على املحك يف جوهر كيانها العاطفي والرتبوي، والأ�شباب خمتلفة، وخارجة عن اإرادة 
الأزمة  اأ�شباب  ما تكون  فعادة  الأحيان،  الأ�رسة يف كثري من  نواة  ي�شكلون  الذين  اأولئك 

ذات طبيعة اجتماعية اأو �شيا�شية اأو اقت�شادية، ول توؤدي دائًما اإىل تفكك الأ�رسة.

1( الرغبة يف تكوين عائلة
باأن اهلل اخلالق قد  الرا�شخة  للقناعة  تاأكيد  لهو  "الرغبة يف تكوين عائلة"  اإن مفهوم 
اإن�شان هذا التوق لعالقات احلب املعطاء والبداعي املتبادل، والذي  اأودع يف قلب كل 
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يقربنا ويجعلنا اأكرث �شبها به على �شورة الثالوث القد�ش. ومن خالل هذا اللتزام اجلدي، 
ن�شلط ال�شوء على حالة كل اإن�شان ودعوته اىل احلرية.

العائلة  ال�شلبي لفهم واقع  النهج الجتماعي  املقدمة ال�شا�شّية من عواقب  تقلل هذه 
اأن  القول  العائلية. ميكننا  القيم  العدائية على نطاق وا�شع جتاه  يثري نوعًا من  اليوم، والذي 
الأ�رسة هي املكان الذي "ي�شتهلك" وب�شكل �رسيع ال�شلع والعواطف، اإل اأّنه من املمكن اي�شًا 
اأن تعي�ش العائلة حياتها وتكت�شف يف ترابط عالقاتها "ما يخلق" القيم. اأما املفهوم الثاين؛ 
فيعطي املجال لختبار ثبات العالقة الأ�رسية وا�شتمرار القيم وامل�شاعر العاطفية ون�شوج اأكرب 
لأفراد الأ�رسة، معطيًا م�شاحة حمدودة للتذبذب ورمبا مكانة اأكرث للحريّة يف اخليارات املهمة.

يجب ترجمة هذه "الرغبة يف تكوين عائلة" اإىل مقاربة يف حتليل التجارب والعالقات 
ال�شخ�ش  الف�شل. نتطّلع لأن يكون الهدف دائمًا هو خري  اله�ّشة يف حالت  ال�شخ�شية 
وعندما يعترب ال�شخ�ش خرياً يف حد ذاته، ومن املنطق اأن تكون القراءة التحليلية اإيجابية 
يف منطقها دون ال�شقوط يف فخ ال�شك، وعليه ميكن من هذا املنطلق افرتا�ش ال�شبب لف�شل 
تتحقق  مل  والتي  عائلة  لتكوين  التوق  هذا  حتقيق  يف  الرغبة  هذه  اأّنه  على  الول  الزواج 

ب�شبب غياب املتطلبات ال�رسورية والواجب وجودها.

٢( الزواج كخري اجتماعي و�سخ�سي
لالأ�رسة،  الطبيعية  القاعدة  اأّنه  على  الزواج  عن  املختلفة  القانونية  الأنظمة  تدافع 
للفرد  اهمّية كربى  التي حتمل يف طّياتها  القيم  تعتمد عليها  واملحمّية بدورها كموؤ�ش�شة 
الأ�شا�شية  املتطلبات  تاأمني  اإىل  للزواج  القانونية  احلماية  هذه  وتهدف  ككل.  واملجتمع 
لي�شتطيع ال�شخ�ش حتقيقها، كما وحتديد الواجبات املرتبطة بذلك لتعزيز ثباتها. لي�ش من 
قبيل ال�شدفة اأن حتدد النظم القانونية التزامات الأهل جتاه الأبناء عند ف�شل م�رسوع الزواج 

العائلي وجتاه الطرف الآخر يف بع�ش الأحيان.

ميكننا و�شف تطّور القوانني العائلية يف معادلة تقدمّية بني م�شالح العائلة من جهة 
وم�شالح الفرد من جهة اأخرى، وهنا يتم التاأكيد على النهج ال�شخ�شي للزواج والأ�رسة 

بطريقة جذريّة على نحو متزايد وكذلك التوا�شل الروحي بني الزوجني.
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3( م�سوؤوليّة ور�سالة الكني�سة يف حمايتها القانونيّة للزواج الكن�سي
ال�رسة  تكوين  اأ�شا�ش  لأنها  عامة،  قيمًا  موؤ�ش�شه حتمل  هو  للكني�شة  بالن�شبة  الزواج 
اوًل، ولأن الكني�شة توؤمن باأنه يجب عليها اأن تت�رسف بتناغم تام مع جوهر الإجنيل ثانيًا. 
باأمانة  الدعوة  هذه  على  يجيب  اأن  وعليه  القدا�شة  اإىل  الدعوة  مع  موؤمن  كل  يتجاوب 

وب�شكل �شخ�شي ويحققها من خالل م�رسوع احلب الذي دعا له ي�شوع وعا�شه.

ر�شالة حياة  اعتباره  من  ننطلق  اأن  من  بد  للزواج، ل  القانونية  احلماية  معنى  لنفهم 
تعا�ش على �شوء تعاليم الجنيل. لي�ش يف متناول يد الكني�شة واقعّيًا حتديد عنا�رس الزواج 
اجلوهرية )من بينها الدميومة على �شبيل املثال(، ول حتى يف متناول يد الأزواج اأن يقرروا 
منفردين اأو جمتمعني ا�شتمرارية الزواج اأو حّله )كما يحدث �شمن الأنظمة القانونية املدنية 

اليوم(، بل هو جوهر وطبيعة الزواج كما اأراده اهلل.

باملنظور امل�شيحي، ل غنى عن العنا�رس ال�شخ�شية للزواج من اأجل الفهم ال�شحيح 
مقد�ش  )�رس  الالهوتّية  باحلقيقة  ومرتبطة  احلياة(  )حالة  قانونية  كحقيقة  الزوجي  لالحتاد 
ور�شالة(. ومن اخل�شائ�ش املحددة لهذه الدعوة الزوجية، هي تلك الرغبة يف اأن نتبناها 
كم�رسوع حياتي �شخ�شي �شمن امل�رسوع امل�شيحي، والذي هو م�رسوع حب ت�شاركي 

وتكاملي، جاعلني من اإ�شعاد الزوج الآخر �شببًا ل�شعادتنا اليومية.

ومبا اأن الزواج �رس مقد�ش، فيجب اأن يعك�ش اأبعاد احلب كما يقدمه الجنيل مبفاهيمه، 
ويجب اأي�شا اأن ُيحّول هذا احلب اإىل التزام قانوين. فالزواج ك�رس مقد�ش يعطي الأزواج 
القدرة لأن يحققوا هذا امل�رسوع احلياتي بقوة النعمة التي ل حتل مكان احلرية ال�شخ�شية 
واجلهد الذي يبذله الأزواج يف ا�شتقاللهما الذاتي، ولكن توؤهلهم لأن يفهموا ويتخطوا 

الكتفاء الذاتي غري املطلق اأمام حتديات احلياة الزوجية اليومية.

4( الف�سل الزوجي
ميكن له�شا�شة الن�شان و�شعفه اأن يخلق فجوة بني الواقع املعا�ش واملثل العليا، وحتتم 
لالأزواج  واحلب  احلياة  �رسكة  مثال  ان  واليومية،  ال�شخ�شية  الزوجية  العالقة  خ�شو�شّية 
وحت�شرياً  ا�شتعداداً  يتطلب  وهذا  م�شتمّرة،  متبادلة  وتوقعات  عالقات  خالل  من  ترتجم 



النظرة القانونية والراعوّية للزواج ال�شحيح)١٠(

عليه  يرتتب  وما  الزوجية  امل�شاكل  ظهور  اإىل  نق�شانها  يوؤدي  اأن  ميكن  والتي  م�شتمراً، 
اأمل و�شعور بالف�شل ال�شخ�شي. ولذلك تن�ش القوانني الكن�شّية على احلد الدنى من  من 
امل�رسوع  القادر على حتقيق  ال�شحيح  الزواج  اأجل عقد  املطلوبني من  التح�شري والإرادة 
الزواجي احلقيقي، حتى بوجود الفر�شية اأنَّ الإن�شان يف دعوته لأن ُيِحبَّ وُيَحّب، لديه 
يف طبيعته هذا امليل الفطري لاللتزام بهذه احلالة احلياتية، وبالتايل ميلك متطلبات اللتزام 

بهذا امل�رسوع.

نية هذا  انعدام  اإىل  دائما  يعود  الزوجية ل  احلياة  املثالّية يف  ال�شورة  البتعاد عن  اإن 
للحب  الن�شان  داخل  العميقة يف  الدعوة  وا�شتعداده. هذه  قدرته وحت�رسه  اأو  ال�شخ�ش 
اإىل الأنانية  (، مبنية على احلرية ال�شخ�شية والتي ب�شبب ميله  التباديل )لأن ُيِحبَّ وُيَحبُّ
الفردية، جتعله يخلط اأحيانا بني ال�شعادة احلقيقية وبني النب�شاط ال�شطحي الآين، لذلك 
تقود احلرية ال�شخ�شية اأحيانا اإىل الف�شل )خيبة الأمل( يف اللتزام حتى بتلك امل�شوؤوليات 

التي اأخذها على عاتقه بطريقة حقيقّية و�شحيحة.

5( املواقف الراعويّة اأمام اخلربات الزوجية الفا�سلة
مع  التعامل  املنهجّية يف  املواقف  من  نوعني  عن  احلديث  ميكن  تقدم  ما  �شوء  على 

الزواجات الفا�شلة. 

املوقف الرعوي الأول: هو منهجي وواقعي يف اأن نقراأ احلالة على �شوء تعاليم الجنيل 
كما هي يف معطياتها. ل ميكن للقوانني الكن�شّية والتي هي ترجمة قانونية لتعاليم الجنيل، 
اأن حتمي من النزلق يف الأنانية ال�شخ�شية التي توؤدي اإىل ف�شل م�رسوع مثايل مل ي�شتطع 

اللتزام به الأزواج خللطهم بني ال�شعادة احلقيقية واإ�شباع الرغبات الآنّية.

مهما كان �شبب ف�شل الرباط الزوجي، فاأ�شا�شيات العمل الرعوي تذّكر باأن الإن�شان 
 .)١75٢ القانون  النفو�ش،  )خال�ش  القوانني  هدف  هو  بريئًا،  اأم  مذنبًا  اأكان  املوؤمن، 
لهذا ال�شبب، يتم و�شع القوانني الكن�شّية التي حتكم هذا احلالت، مبا يف ذلك النف�شال 
ال�شخ�ش  مركزية  مع  بالتعامل  و�شعها  ويتم  قائمًا(،  الزوجي  الرباط  بقاء  )مع  ال�رسعي 

كمتلٍق دائم للب�رسى ال�شارة.
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املوقف الرعوي الثاين: هو نهج التوازن الذي يجب احلفاظ عليه لفهم هذه التجربة 
الزوجي  الف�شل  بعد  �شليمة، والذي  الزوج/الزوجة يف عالقة  احلياتية، وا�شعني �شخ�ش 

ياأتي طارقًا باب الكني�شة ورعاتها، �شائاًل تعاليم الكني�شة وتوجيهاتها.
اأكرث من غريه حقيقة  الفا�شلة، يعرف ويفهم  التجربة  اأن من عا�ش هذه  البدهي  من 
الوقائع واأ�شبابها، اإل اأنه لن يكون ال�شخ�ش الأكرث مو�شوعّية فيها )رغبًة منه يف الن�شيان، 
يف معاجلة الأمل، امليل مل�شاحمة نف�شه ويربر احلالة ...(. بعبارات ملمو�شة، قد ل يفهم من 
تلقاء نف�شه ما اإذا كانت حالته فقط تدهوراً تدريجيًا وتراجعًا يف تطبيق احلياة املثلى )غالًبا 

ما تكون التجربة املبا�رسة واحلديثة التي متثل روؤية �شاحبها(.
يحق لنا اليوم تاأييد التوّجه الرعوي العام للكني�شة والذي هو معاك�ش لهذه الفكرة، بدون 
اأن نقلل من دور احلرية ال�شخ�شية يف الت�شبب بالف�شل، تنطلق الكني�شة من الفكرة املعاك�شة،  
وبح�شب الر�شالة املدعوة اإليها اأن الإن�شان والذي خلق على �شوره اهلل ومثاله مدعو اإىل اأن 
ُيِحب وُيَحب، واأن يجد يف احلب معنى حلياته. هذه القناعة هي قناعة عميقة ومتجذرة، 
واأمام خربة زواج فا�شلة تلجاأ الكني�شة اإىل و�شائل رعويّة جديدة ملراجعة عميقة لهذا الف�شل. 
عادًة ما نكت�شف اأن وراء هذه التجربة الفا�شلة م�رسوع �شطحي و�شكلي ظاهري، يخلو من 
كل املتطلبات الأ�شا�شية والتح�شري والنية املطلوبني. ومن بني هذه الو�شائل اجلديدة هناك 

اخلدمة الرعوية الق�شائية التي تقدمها موؤ�ش�شات الكني�شة القانونية )الق�شائية(.
الذين  الأزواج  لواقع  الرعوي  اهتمامها  الكني�شة يف  ُيطلب من  الغاية،  لهذه  حتقيًقا 
على  امل�شرتك؛ عالوة  للحب  والزمنّية  احلقيقّية  ال�شهادة  ترافق  اأن  الزواج،  هذا  يعي�شون 
ذلك، وعلى �شوء حدث الوحي الإلهي، على الكني�شة اأن تدعم اللتزام بالقيم الإجنيلّية 
من خالل اخليارات احلّرة امللمو�شة والتي اتخذها اخلّطاب والأزواج لتكري�ش ذواتهم يف 

احلفاظ على �رس الزواج "املقرر واملكتمل".

6( قراءة راعويّة لأ�سباب بطالن الزواج
تعمل اخلدمة الراعوية الكن�شّية اأي�شا يف جمال التمييز الق�شائي، وبالتحديد يف اأ�ش�ش 
واأ�شباب ف�شل هذا اخليار احلياتي. كذلك هنا، يتطّلب حدث الوحي الإلهي جهداً حتليليًا، 
والذي يجب عي�شه باأميان وحرية كاملة، ملعرفة تاريخ وما�شي هذين الزوجني واكت�شاف 
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وال�شهادة  الب�شارة  �شوء  على  للزواج  وامل�شوؤول  احلر  اخليار  هذا  وراء  احلقيقية  احلرية 
مللكوت اهلل.

بعد التجديد وال�شالح الذي اأجراه البابا فرن�شي�ش من خالل الر�شاديني الر�شوليني، 
ي�شري قدا�شته ل�رسورة تو�شيع العملية الراعوّية ب�شكل اأكرب لت�شمل املجال الق�شائي، اإن كان 
و�شدور  نهايتها  عند  وحتى  نف�شها  املحاكمة  مرحلة  خالل  اأو  املحاكمة  بدء  قبل  ذلك 

احلكم ومبا يخ�ش حياة الطرفني.

يلزم اأن يكون هناك خدمة راعويّة م�شتمّرة والتي ميكن تعريفها كما يلي:

اأوًل: ت�شجيع املوؤمن الذي يعي�ش خربة �شعف وه�شا�شة يف حياته الزوجّية اأن يراجع 
خياراته  يح�ّشن  حتى  املا�شية  الزوجية  خربته  الكني�شة،  تقدمها  التي  وبالو�شائل  بعمق، 

احلا�رسة وامل�شتقبلية.

ثانياً: يف هذه املرحلة، ُتقّدم اأ�شباب البطالن بهذا املنظور والتي تعّزز الفكرة الأوىل 
ملن يقومون بالعمل يف احلقل الرعوي: الكاهن، معلمو التعليم امل�شيحي، املحامون. من 
املنا�شب التحدث عن بطالن الزواج من منظور غري ق�شائي بل راعوي؛ فاأ�شباب بطالن 
الزواج يف احلقيقة هي عبارة عن ترجمة قانونّية لالأ�شباب الالهوتية التي تدعو اإىل اللتزام 

احلر بهذا العطاء املتبادل.

نقطة اأ�سا�سية: يجب اأن تبتعد اخلدمة الرعوية الق�شائية احلقيقية عن التحليالت التقنية 
وتهتم مبرافقة الزواج يف اإعادة قراءة �شخ�شية ومو�شوعّية للوقائع والأ�شباب التي دفعتهم 

لإتخاذ خطوة اأو قرار مل يكن متنا�شقا مع قيمهم الداخلية.

لهذا ال�شبب، ميكن �رسح اأ�شباب بطالن الزواج بح�شب املعيار التف�شريي لل�رسطني 
اللذين يجب اأن ي�شتند ر�شى الزوجني عليه وهما: الرغبة واللتزام. تكمن قيمة الر�شى 
الزوجي يف كونه فعل حر وفريد، وم�شدر وحيد و�شحيح للزواج، ويتحقق يف ثالثة 

اأنواع من الأبعاد وال�شمانات املو�شوعّية، والتي تن�شاأ منها اأ�شباب البطالن املتنوعة:
ال�شمانات اخلا�شة باحلرية التي ل بد منها. اأ( 

ب( ال�شمانات اخلا�شة باجلهوزية وال�شتعداد املطلوب.
جـ( ال�شمانات اخلا�شة باملقدرة.
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7( اأ�سباب بطالن نابعة من �سمانات احلرية
ال�شمانة الأوىل؛ هي وجود احلريّة ال�شخ�شية يف الختيار، يحميها القانون ويعتربها 

ال�شبب الأول والأخري للخيار الزواجي.

يخ�شع التقدم من �رس الزواج اإىل التنظيم الذي ل يخلو من البعد العملي العقالين، 
اأي اأن م�رسوع حياة كالزواج ل يكون مثمراً اإل اإذا كان نتيجة اختيار حر. اإنَّ احلرّية هي 
العن�رس الوحيد القادر على احِلفاظ على نتائج هذا القرار ومبرور الوقت، والتي هي الرغبة 

يف العطاء والقبول املتبادل اأمام م�شتقبل جمهول.

حتمي القوانني عن�رس احلرية كمتطلب ل�شحة اخليار يف هذه احلالة احلياتية، وتن�ش 
بطالن  اىل  وتقييدها  احلرية  هذه  حتديد  فيها  يوؤدي  والتي  حمددة  حالت  ثالث  على 

الزواج:

�شغوطات كبرية )ج�شيمة( لأطراف ثالثة )من داخل العائلة او خارجها( والتي  اأ ( 
)اخلوف  المل  من  فيه)مكرهًا(، وخوفا  يرغب  زواج ل  لقبول  ال�شخ�ش  تدفع 
العام( اأو خوفًا احرتاميًا حيث ل يريد اأن ي�شبب ملن يحب ويحرتم الأمل وخيبة 

الأمل )القانون ١١٠3(.

وبالتايل يجرب  نف�شه،  الن�شان على  الداخلية، وهو خوف ميار�شه  ال�شغوطات  ب( 
احلب،  اأ�شله  لي�ش  والذي  اأ�شال  فيه  يرغب  ل  الذي  الزواج  هذا  على  نف�شه 
لتجنب  اأو  طويلة  خطوبة  )فرتة  اللحظة  تلك  يف  النف�شي  ال�شعف  هذا  هو  بل 
البقاء وحيدا(.  اأو خوفا من  اأو وجود حمل غري مق�شود  الآخر  الطرف  خذل 
يدفع  للحرية مما  تقييداً خطرياً وج�شيمًا  ت�شبب  الظروف واأخرى م�شابهة  هذه 

ال�شخ�ش لالختيار دون وجود احلرية احلقيقية الداخلية.

جـ( اأخريا، حتى ولو كانت حرية الختيار للطرف الآخر حممية ب�شكل وا�شع، ومهما 
ب�شحة  غنى،  اأم  فقر  خ�شب،  اأم  )عقم  �شفاته  اأو  الطرف  هذا  حمدوديّة  كانت 
جيدة اأم مري�ش(، فالقوانني حتمي حرية الختيار من الغ�ش واخلداع وبالتحديد 
التدلي�ش. بعبارات ملمو�شة، عندما تكون احلقيقة املتعلقة ببع�ش �شفات الزوج 
باإغفالها( خادعًا  اأو  مبا�رس  اأم غري  مبا�رس  )ب�شكل  باإخفائها  الآخر خمفية، ويقوم 
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الطرف الآخر خوفا من رف�شه، والتي نظراً لكيانها )املو�شوعي اأو ال�شخ�شي( 
ميكن اأن توؤدي اإىل ا�شطراب ج�شيم يف احلياة الزوجية يف بعدها ك�رسكة حياة 

حمّددة )القانون ١٠9٨(.

٨( اأ�سباب بطالن نابعة من �سمانات ال�ستعداد ال�سخ�سي
ال�شمانة الثانية؛ هي اجلاهزية واللتزام مع الزوج الخر لي�ش بطريقة عامة بل لكونه 

�رسيكًا يف اخليار امل�شرتك احلياتي.

اأ�شكال ل  اإىل احلياة الزوجّية من خالل توفري ثالثة  ت�شمن القوانني وحتمي احلاجة 
ت�شل فيها الإرادة الزوجّية لهذه ال�شمانة:

وهي  معينة  �شفة  لديه  ال�شخ�ش  هذا  اأن  موجب  �شبب  وبدون  التظاهر،  عند  اأ ( 
عن  اإرادي  تعبري  هو  الزواجي  الر�شى  الثاين.  الطرف  علم  دون  لديه،  لي�شت 
على  باحل�شول  واحد  اجّتاه  من  الرغبة  ولي�ش  هو،  كما  الآخر  لل�شخ�ش  احلب 
مكا�شب )م�رسوعة يف حد ذاتها( من خالل �شفة فيه )القانون ١٠97(. ين�شاأ 
اخلطاأ هنا لدى ال�شخ�ش دون اأن يكون قد تعر�ش للخداع من الطرف الخر، 
ول يحمي القانون هنا ال�شخ�ش الذي بنى توقعات خاطئة، فالقانون ل يحمي 
بهدف  رئي�شي  ب�شكل  مرتبط  واقع  على  حّتى  اأو  الأنانية،  ال�شخ�شية  الرغبات 
الزواج )كاخل�شوبة مثاًل(، ويحمي القانون هنا من يفتقر اإىل هذه ال�شفة )من هو 

عقيم(، لأنه ي�شتحق اأن يكون حمبوًبا لذاته ولي�ش ملا هو قادر على تقدميه.
فم�شتقبل  )القانون ١١٠٢(،  الزواج  مل�رسوع  م�شتقبلية  �رسوط  ت�شاف  عندما  ب( 
اأحد  و�شع  واإذا  اثنني،  بني  املتبادلة  الثقة  على  ُتْبَنى  م�شرتكة  م�شرية  هو  الزواج 
ليعني  ذلك  فاإن  للم�شتقبل،  �شمان  اأّنه  بذلك  معتقداً  م�شتقبليًا  �رسطًا  الأطراف 

بو�شوح اأن العالقة بني الطرفني غري قويّة.
جـ( عندما يقبل الزواج فقط خارجيا )بدون رغبة داخلية( اأو لأ�شباب حتمل يف طّيها 
م�شلحة معينة واحل�شول على مكا�شب غري الزواج نف�شه، اأو عندما يكون ال�شخ�ش 
راغبا يف الزواج ولكن لديه حتفظات لأ�شباب ج�شيمة، ول يعطي موافقته الكاملة 



)١5( الربوفي�شور اأنطونيو ياكارينو

املو�شوعّية  القيم  اإحدى  الآخر(  الطرف  مع  بالتفاق  اأو  )مبفرده  منها  م�شتثنيًا 
اللتزام  الأمانة،  الدميومة،  مثال،  وتربيتهم  الأطفال  اإجناب  للزواج:  واجلوهريّة 

بتحقيق اخلري للطرف الآخر اأو البعد املقد�ش ل�رس الزواج )القانون ١١٠١(.

٩( اأ�سباب بطالن نابعة من �سمانات املقدرة النف�سية
ال�شمانة الثالثة؛ هي القدرة النف�شّية على مواجهة متطلبات الزواج. يجب الال نن�شى 
باأن الزواج هو م�رسوع حياة يف متناول ال�شخ�ش العادي الطبيعي. اإل اأن الزواج يتطلب 
من ال�شخ�ش اأن يتمتع مبجموعة �شفات ن�شميها عادًة الن�شوج، ت�شعه على م�شتوى هذه 

التحديات.

اإنَّ التعبري امل�شتخدم "عدم الن�شوج ل�شبب املقدرة النف�شية" لهو تعبري يثري اخلوف يف 
العادة، وهو اأ�شا�شي يف املجال الراعوي مل�شاعدة ال�شخ�ش اأن يفهم باأنه اذ وجب عليه تقييم 
�شّحة زواجه الذي ف�شل، وذلك بتحليل ن�شوجه، فاإن ذلك ل يعني اأنه غري قادر على الدراك 
والإرادة، اأو اأنه يعاين من مر�ش عقلي. ولكن يكمن احلديث هنا عن جزئّية من الن�شوج 

فقط وجانب منه )غري كاملة ولكنها متدّنية(، مبعني اأن �رسَّ الزواج نف�شه هو �رّس الن�شوج.

يحدد القانون ثالثة اأ�شكال لعدم الن�شوج والقدرة:

عندما يتقدم طالب الزواج لالحتفال به وهو يف حالة عقلّية ل ت�شمو اإىل م�شتوى  اأ ( 
يف  )نق�ش  هذه  املقدرة  فعدم   ،)١٠§١95 )القانون  عليه  مقدم  هو  ما  جديّة 

الدراك الكايف( ميكن اأن تكون ب�شبب حالة نف�شّية دائمة اأو عابرة.

والواجبات  احلقوق  حول  احلكم  متييز  يف  خطري  نق�ش  هناك  يكون  عندما  ب( 
اجلوهرية للزواج مع اأّنه ل يعاين من مر�ش نف�شي باملعنى الطبي ومع اأّنه قادر على 
ُتظِهر  نف�شية  نواق�ش وعيوب  هناك  تكون  الزواج.  ملتطلبات  الدنى  احلد  فهم 
هذه  تعيق  النف�شي.  والن�شوج  النمو  من  الكايف  احلد  يبلغ  مل  ال�شخ�ش  هذا  اأن 
النواق�ش- التح�شري ل�رس الزواج التي ت�شمن الفهم والدراك ولي�ش املعرفة فقط، 
ومتنع ال�شخ�ش من ال�شتعداد للزواج مبو�شوعية وواقعية وفهم حقوقه وواجباته 

جتاه الطرف الآخر )القانون ١٠95§٢(.
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والتح�شري  التمييز  متنع  )ول  طبيعتها  يف  خطورة  اأقل  نف�شّيه،  ولأ�شباب  جـ( عندما 
اأنها  اإّل  بطريقة عملّية ومو�شوعّية(،  للزواج  اللتزامات اجلوهريّة  لفهم  الالزم 
النف�شية على  اأو الطاقة والقدرة  اأنه ل ميلك الإمكانيات  ُتْظِهر يف نف�ش الوقت 
حتمل هذه اللتزامات اجلوهرية، لأ�شباب خارجة عن ارادته. ويف العادة ي�شمى 
هذا النوع من عدم الن�شوج "بعدم الن�شوج العاطفي"، لأنه يعيق وب�شكل خطري 
من يعاين منه من القيام بالواجبات واملتطلبات املتبادلة بني الزوجني، وله اأ�شكال 
وجتليات كثرية واأ�شباب متعددة )ميول جن�شية م�شطربة اأو عالقات جن�شية غري 
طبيعية( اأو مثال مو�شوع وحدانّية )زوج واحد فقط( والتفرد يف هذا احلق؛ اأو 
خلل يف فهم خري ال�شخ�ش الآخر؛ اأو الإدمان اأو الرنج�شّية اأو غياب الفرح يف 
العالقة، اأو الإحباط، اأو ا�شطراب مزاجي مر�شي اأو ِغرية مر�شية، اأو خلل يف 
بكافة  الإدمان  اأو  مالية  ناحية  من  خطرية  م�شوؤولية  عدم  )اأو  الأبناء  لرتبية  فهم 

اأ�شكاله( )القانون ١٠95§3(.

10( اإعطاء املعلومات الراعوية حول املحاكمة لبطالن الزواج
املرافقة الراعويّة الق�شائّية، هي مرافقة راعوّية حقيقّية كاأي مرافقة لها ُفُنونها، والتي 
ل يجب اأن ت�شت�شلم لثقافة ال�رسعة التي نعي�شها اليوم، حتى كي ل تكون احللول املقدمة 
�شطحّية وغري مبنية على احلقائق. يجب اأن تتحّلى املرافقة الراعوّية بال�شجاعة وتتخطى 
مبهنّية عالية حدود اخل�شو�شّية وحتى الأمور احلميمة، لأنه ل ينفع عالج اجلرح من اخلارج 
فقط وتغطيته دون مداواته من الداخل، فيجب و�شع الإ�شبع على اجلرح واكت�شاف اخللل 
حتى ولو كان ذلك موؤملا. ُتْبَنى املرافقة احلقيقية على الثقة املتبادلة والتي ُتثري يف الإن�شان 
هذا  يتنا�شب  وقد�شّيته.  الآخر  احرتام  منه، وهي  مفرَّ  ل  �شعٍب  ِل عبٍء  لتحمُّ امل�شوؤولّية 
اأي  التعبري يف �شلب الن�شاط الق�شائي، والذي ُيطلق عليه من الناحية الفنية "املتناق�ش": 
ال�شتعداد لتقدمي املعطيات ال�شخ�شّية كما يراها هو يف اإطار التوا�شل املنا�شب، مبا يف ذلك 

النقد الذاتي، جنبًا اىل جنب مع املعطيات التي يقدمها الطرف الآخر.
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املوانع املبطلة ب�سكل عام
وبع�س هذه املوانع ب�سكل خا�س

الربوفي�سور كري�ستيان بيجو�س 
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
الثالثاء 17 متـوز ٢01٨

1( تعريف موجز للمانع
يقر القانون ١٠57 ثالثة عيوب تبطل الزواج القانوين، منها اأ�شكال التلجئة املختلفة 
اأو الإكراه عليها(، وعيوب مت�ش  وعيوب يف الر�شى )عيب يف �شفة �شخ�شّية مت الت�شرت 
قانونيا  موؤهلني  اأ�شخا�ش  عن  �شادر  اإرادة  فعل  هو  الزوجي  الر�شى  القانونية.  ال�شيغة 
،١٢§١4 القانون  يف  وا�شح  هو  كما  الفعل،  بهذا  للقيام  القانوين  النظام   بح�شب 

والذي ين�ش على اأنه ُي�ْشرتط، ل�شحة الإجراء القانوين، اأن يكون �شادرا عن �شخ�ش ذي 
اأهلية. وهذا ما هو غريب عن الوقائع والظروف ويرتاأيه النظام القانوين الكن�شي كعقبة 

لتاأ�شي�ش رابطة زوجية �شحيحة.

املانع هو ظرف تن�ش عليه ال�رسائع الإلهية اأو الكن�شّية جلعل ال�شخ�ش غري اأهل لأن 
باطاٍل.  زواجًا  منه  يجعل  القانون  هذا  ١٠73( وجتاوز  )القانون  زواجا �شحيحا  يعقد 
"املكان"  مثل  معني  "واقع"  اأنه  على  املانع  هذا  على  تدل  تعابري  القانوين  احلق  يف  جند 
)القانون  الرهبانية  النذور  اأو  )القانون ١٠7٨(  املقد�شة  الدرجات  املثال  �شبيل  على  اأو 
العلنية  احل�شمة  مانع  اأو   )١٠§١79 )القانون  الكهنوتية  الر�شامات  اأو   )١٠§١79
)القانون ١٠93( النا�شئة عن زواج باطل. وميكن للموانع اأن تكون ناجمة عن قوانني 
مبطلة، وت�شع الرتكيز على اجلانب القانوين اأكرث من اجلانب الواقعي. تتكرر التعابري يف 
جمموعة احلق القانوين والتي فيها تت�شح طبيعة قوانني وقواعد هذه املوانع )مثال ا�شتعمال 
كلمة تف�شيح( يف املوانع الزواجية، )يذكرنا باأن التف�شيح هو تعطيل قانون كن�شي يف حالة 

معينة - القانون ٨5(.
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الزواج،  ب�رس  الحتفال  مينع  فقط  لي�ش  لأنه  املبطل  باملانع  يو�شف  املانع  هذا  اأن  ثم 
حالة  يف  �شحيح  زواج  هناك  يكون  اأن  ومينع  موؤهل  غري  نف�شه  ال�شخ�ش  يجعل  ولكن 
الحتفال به. كانت جمموعة احلق القانوين لعام ١9١7 متّيز بني موانع مبطلة وموانع مانعة 
برغم عدم  به  اإذا مت الحتفال  بالزواج، ولكن  مبنع الحتفال  تاأمر  الأخرية كانت  وهذه 
جوازه يبقى زواجا �شحيحا. األغى احلق القانوين احلايل هذه املوانع )املانعة( وما بقى منها، 
مثال جنده يف القوانني )١١٢4 -١١٢٨( ل ي�شميها القانون موانع مثل مو�شوع الزواج 
املختلط، والذي مت و�شعه يف جمموعة احلق القانوين بعد الف�شل اخلا�ش بال�شيغة القانونية.

٢( ت�سنيف املوانع
امل�شدر  نف�ش  من  تنبع  اأنها  يعني  ل  لالأهلية،  مفقدة  املبطلة  املوانع  هذه  تكون  اأن 
اأو  اجلماع(  عن  )العجز  الإلهية  القوانني  من  هو  ما  فيها  باأن  تتميز  م�شدرها  وبح�شب 
اأو  النازل  اأو  ال�شاعد  امل�شتقيم  اخلط  يف  الدموية  القرابة  اأو  �شابق  �شحيح  زواج  ارتباط 
موانع اأ�شلها القوانني الكن�شّية )العمر، اإختالف الدين، الدرجات املقد�شة، النذور العامة، 

اخلطف، القتل، قرابة دموية يف اخلط املنحرف، م�شاهرة، تبّني، احل�شمة العامة(.
اإذا هناك موانع تن�شاأ من قوانني اإلهية طبيعية اأرادها اخلالق وموجودة يف تكوين الب�رس 
الأ�شياء  منطق  يف  الذي  الزواج  طبيعة  مع  يت�شارب  الذي  اجلن�شي  العجز  )مثل  النف�شي 
اأن  اإلهية مو�شوعية ميكن  قوانني  موانع من  اجلن�شية، وهناك  العالقة  يفرت�ش وجود هذه 
جندها يف كتب الوحي املقد�ش مثل من يعقد زواجا وهو مقيد بوثاق زواج �شابق )القانون 
١٠٨5§١( وهذا ما جنده يف الإجنيل املقد�ش )متى ١9؛١-١٢ ومرق�ش ١٠؛١-١٢(. 
ومن املوؤكد اأن من ي�شتطيع اإعالن هذه املوانع وتبنيها هو احلق القانوين. ل ي�شتطيع امل�رسع 

اأن ين�شىء موانع ل تكون موجودة اأ�شال يف الوحي بل هو يقننها. 
موانع اأخرى تعترب موانع تنبع من القوانني الكن�شية ولها اأهمية اأدنى قانونيا وت�شتطيع 
الواقع والحتياجات احلالية والروحية للرعية مثال  اأو تكييفها مع  اإلغائها  الكني�شة حتى 
اأهل نف�شيا وفيزيائيا لعقد الزواج )القانون  على ذلك هو حتديد عمر يعترب من دونه غري 
امل�رسع  لتقدير  وهو مرتوك  املتعاقدين  يحمي  منطقي  عقلي  قرار  يعترب  هذا   )١٠٨§١3
احلر )جمموعة احلق القانوين لعام ١9١7 رفع ال�شن وجمموعة احلق القانوين لعام ١9٨3 
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اأو فعل معني  اأدبية ول يكافىء من يرتكب جرمية  يتحا�شى مع �رسورة  اأمر  ثبت ذلك(. 
)اخلطف/ القتل( باأن ي�شمح له بعقد زواج مع هذا ال�شخ�ش اأو مع �شخ�ش اإرتبط بر�شامة 

مقد�شة اأو بنذر علني ودائم. 

رعوية  احتياجات  قاعدتها  تكون  كن�شية  قوانني  من  النابعة  املوانع  فاإن  باملخت�رس 
واجتماعية ولذلك ميكن لل�شلطة التف�شيح فيها لأ�شباب عادلة ) القانون ٨5( اأو الإعفاء من 
التقيد بها يف حالة حمددة، ولكن لي�شت اإذا كان املانع اأ�شله قوانني اإلهية طبيعية اأو و�شفية.

فيما يخ�ش عملية التحقق: يعترب املانع علني، اإذا كان بالإمكان اإثباته يف حكم الق�شاء 
والإ فهو مانع خفي )القانون ١٠74(، يعترب املانع مطلقا اإذا منع الزواج من اأي طرف 
كان )مثال عندما يكون ال�شخ�ش متزوجا( اأو ن�شبيا اإذا منع الزواج من اأ�شخا�ش معينني 
)من هو غري معمد مثال( ويعترب املانع دائما اإذا منع الزواج ب�شكل دائم اإىل الأبد اأو موؤقتا 

اإذا زال مع مرور الوقت مثال مانع ال�شن.

3( ال�سخا�س املمنوعون �سلبا واإيجابا
الأ�شاقفة  جمل�ش  اأو  الأعظم  احلرب  اأي  العليا  الكن�شية  لل�شلطة  هي  احل�رسية  ال�شلطة 
متحدين مع البابا )القانون 33١ و 336(، اأن ين�شئوا مانعًا قانونيًا كن�شيًا اأو يعلنوا مانعًا 

قانونيًا اإلهيًا )١٠75-١٠77( وجند يف القانون �شمنيا اإمكانية اإلغاء اأو تعديل املوانع.

املعنى ال�رسيح لإن�شاء املوانع يف ال�شلطة الكن�شية العليا )الكني�شة جمعاء( يقوي لي�ش 
فقط وحدة الزواج الكن�شي و�شموليته بل اأي�شا تف�شري اأحكام الزواج.

وبالتايل فاإن كل عرف ياأتي مبانع جديد اأو خمالف للموانع الأخرى هو غري قانوين 
)القانون ١٠76(، فالعرف اإذا لي�ش م�شدرا للت�رسيع يف مو�شوع املوانع الزوجية يف هذه 
احلالت، وكما ين�ش القانون ٢4§٢، فاإن العرف املناق�ش للحق القانوين اأو اخلارج عليه 
ل ميكن اأن يكت�شب قوة القانون ما مل يكن �شوابيا وحيث اأنه مرفو�ش من القانون فهو 

لي�ش �شوابيا.

حتى  القانون  تطور  يف  جوهريا  دورا  لعب  والذي  الكن�شي  الفقه  يخ�ش  فيما  اأما 
و�شوله اإىل ما هو عليه الآن والذي له دور اأ�شا�شي، فاحلديث خمتلف.
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ي�شتطيع الرئي�ش الكن�شي املحلي اأن مينع زواجا، ولكن فقط يف حالت معينة وب�شبب 
خطري وبطريقة موؤقتة دون اأن ي�شيف اإىل هذا املنع �رسطا مبطال )القانون ١٠77( بالإ�شافة 
يف  كما  القانون  عليها  ين�ش  مبطلة  غري  موانع  هناك  الإدراية  الطبيعة  ذات  املنع  هذا  اإىل 
القانون ١٠7١، وهي �شبع حالت وحتتاج اإجازة الرئي�ش الكن�شي، ويف القانون ١١٠٢ 
زواج مقيد ب�رسط ما�شي اأو حا�رس اأو يف القانون ١١٢4 مو�شوع الزواجات املختلطة 
بني معمدين اأحدهم لي�ش يف الكني�شة الكاثوليكية اأو القانون ١١3٠ ومو�شوعها الزواج 

�رسا.
فاجلميع  الثالثة،  الإلهية  املوانع  يخ�ش  وفيما  )�شلبا(  املعني  ال�شخ�ش  يخ�ش  فيما 
الناجمة عن قوانني كن�شية بحتة،  اأما املوانع  اأو غري معمد،  خا�شع لها �شواء كان معمداً 
فتخ�ش من هو معمد يف كنائ�ش اأخرى فقط وانتمى اإىل الكني�شة الكاثوليكية، فبح�شب 
القانون ١١، اإن املوانع النابعة من قوانني كن�شية بحثة ل تلزم الأ�شخا�ش غري املعمدين، 
حتى من ي�شتعد منهم للعماد واملوعوظني واملعمدين غري الكاثوليك. ميكن ان يلزم هذا 
املنع غري املعمدين وغري الكاثوليك بطريقة غري مبا�رسة يف حال عقدوا زواجا مع طرف 

كاثوليكي اأو قبلوا يف الكني�شة الكاثوليكية لآحقا )القانون ١٠95(.

4( التف�سيح من املوانع 
املوانع الإلهية الثالثة )العجز؛ وثاق زواج �شابق؛ قرابة دموية يف خط م�شتقيم(. ل 

ت�شتطيع اأّي �شلطة التف�شيح منها، ول حتى احلرب الرماين. 
التف�شيح: هو الإعفاء من قانون كن�شي بحت يف حالة معّينة )القانون ٨5(، ويهدف 
اإىل خري املوؤمنني وخال�ش النفو�ش )القانون ١75٢(، ونرى اأن احلق القانوين لي�ش قانونا 

متحجرا.
مت ا�شتحداث وتطوير يف الت�رسيع القانوين اجلديد ٨7§١، مبنيا باأن اإمكانية التف�شيح 
يف القانون ال�شابق، كانت حم�شورة يف احلرب الروماين، بينما با�شتطاعة الأ�شقف الأبر �شي 
)ومن ي�شاعده والنائب العام( القيام بذلك ب�شكل ا�شتئثنائي. اإن ال�شتحداث يف الت�رسيع 
القانوين اجلديد قلب املوازين: ما كان �شابقا ال�شتثناء ا�شبح القاعدة، وا�شبح احل�رس هو 

ال�شتثناء.
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يحتفظ الكر�شي الر�شويل بحق التف�شيح لثالثة موانع وهي: الدرجات املقد�شة؛ نذر 
العفة العلني الدائم يف موؤ�ش�شة رهبانية ذات حق حربي؛ ومانع اجلرم )القانون ١٠7٨(.

واإذا ا�شتع�شى الو�شول اإىل الكر�شي الر�شويل، لأن اأحد الطرفني اأو كالهما يف خطر 
احلرب  اإىل  متوجه  �شخ�ش  اأو  خطري  مر�ش  يف  اأو  خطرة  جراحية  عملية  )مثال  املوت، 
اأو فيما  اأمام اأمر طارىء  اأو ل�شبب مفاجئ، يجد ال�شخ�ش نف�شه  اأو ب�شبب وباء طبيعي( 
يعرف يف حالة حرية عندما يكون كل �شيء معد للزواج ويظهر عندها مانع، ميكن للرئي�ش 
اأن يف�ّشح من كل املوانع املحفوظة للكر�شي الر�شويل عدا مانع الر�شامة  الكن�شي املحّلي 
الكهنوتية )اإذ ي�شتطيع التف�شيح من مانع الر�شامة ال�شما�شية( ويف حالة الطوارىء، ميكن 
والنذور  )القانون ١٠79§١(  الكهنوت  با�شتثناء درجة  الزوج  قتل  التف�شيح من جرمية 

الرهبانية )القانون ١٠٨٠§١(. 

اإذا تعذر الو�شول للرئي�ش الكن�شي، حتى واإن اأمكن الإت�شال تلفونيا اأو برقيا، يتمتع 
ب�شالحية التف�شيح نف�شها كاهن الرعية اأو اخلادم املقد�ش املفو�ش اأو الكاهن اأو ال�شما�ش 
احلا�رس للزواج من املوانع املحفوظة للكر�شي الر�شويل )ما عدا الر�شامات املقد�شة( ومن 
املوانع التي ي�شتطيع الرئي�ش الكن�شي املحلى التف�شيح فيها يف العادة )القانون ١٠79§٢(.

اخلادم  اأو  املفو�ش  الكاهن  اأو  الرعية  كاهن  ي�شتطيع  والطارئة،  امللحة  احلالت  يف 
املقد�ش احلا�رس ولي�ش مفو�شا اأن يف�ّشح من مانع جرمية القتل على �رسط اأن يكون املانع 

�رسيحا )القانون ١٠٨٠§١(.

اأو  ال�رس  منح  اأثناء  ال�شمري  التف�شيح يف جمال حكم  املعّرف  الكاهن  ي�شتطيع  كذلك 
خارجا عنه، ويكون ذلك من املوانع اخلفية فقط )القانون ١٠79§3(.

5( مانع العجز عن اجلماع )القانون 10٨4(
العجز هو عدم املقدرة على اإمتام الفعل الزوجي اأو اجلماع الكامل اأو الفعل الكفيل 
اجلماع  عن  العجز  بني  التمييز  ويجب   ،)١٠§١6١ )القانون  البنني  باإجناب  ذاته  بحد 
وهو مانع مبطل والعقم )العجز عن الإجناب(، فالخري ل مينع ول يبطل الزواج، اإل اإذا 
اأُْخِفَي غ�شا )القانون ١٠٨4§3(. ومن ثم التحقق من مانع العجز واملح�شور يف العجز 
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عن اجلماع ويبقى هناك واجب )وهو معقد نوعا ما( حتديد العنا�رس املكونة لهذا العجز 
عن اجلماع الزوجي، ول بد من الرجوع كما ين�ش )القانون ١7( لتحديد هذه العنا�رس 
املفهوم  اأي�شا  يحدده  العجز هذا  مفهوم  اأن  املعنى جند  املوازية، ويف هذا  الت�رسيعات  اإىل 
الزوجان  مار�ش  متى   ،)١٠§١6١ )القانون  يف  هو  كما  املكتمل  غري  للزواج  القانوين 
بطريقة اإن�شانية الفعل الزوجي الكفيل من خالل دمج هذين القانونني ن�شل اإىل نتيجة اأن 
باأية طريقة كانت وباأي  املقدرة على اجلماع  اأكرب من  بعداً  �شمل  الزوجي  الفعل  مفهوم 

�شكل كان، ولكن اجلماع الكفيل بحد ذاته باإجناب البنني.

والإجتهاد  للنقد  �شمحت  قد  الإجناب  يف  اجلماع  نتيجة  اأهمية  عدم  فاإن  وموؤخرا 
اأن ي�شتثني من مفهوم "العجز" ظروف اأخرى ونواق�ش يف الأع�شاء التنا�شلية،  الق�شائي 
على  بل  الإن�شان  اإرادة  على  تعتمد  ول  ذاتها  حد  يف  اجلماع  عملية  يف  توؤثر  ل  والتي 
الطبيعة، وهذه الطبيعة فقط هي التي جتعل من هذا اجلماع مثمرا اأو عقيما، حتى يف كل 
املفاهيم الأخرى فقد جرى اإعتبار "اجلماع" من جهة و"العجز" من جهة اأخرى يف نظرة 
�شمولية ملوؤ�ش�شة الزواج كاملة. وعليه، لي�ش "للعقم" اأهمية يف مو�شوع املقدرة القانونية 
على الزواج، وهكذا كان يف القانون �شابقًا وهكذا المر يف القانون ال�شائد حاليا، فالعقم 

ل مينع الزواج ول يبطله )القانون ١٠٨4§3(. 

يلّمح هذا القانون اإىل اإمكانية وجود العجز يف بع�ش احلالت ليكون مبطال للزواج، 
يف  الزواج  بطالن  اأن  على  ين�ش  الذي   ،)١٠9٨( القانون  اأحكام  مراعاة  على  وين�ش 
حالت اخلطاأ يف �شفة �شخ�شية يف الزوج ميكنها اأن تعكر بطبيعتها وب�شورة خطرية �شفو 
�رسكة احلياة الزوجية. كما هو وا�شح، ل تاأتي الأهمية القانونية مبا�رسة ب�شبب العقم يف 
حد ذاته، بل، ب�شكل غري مبا�رس، لأن هذه ال�شفة "العقم" توؤدي اإىل تعكري خطري يف �شفو 

احلياة امل�شرتكة واأن هذا العقم مت التحايل عليه بالتدلي�ش.

5¸1( الفرق بني العجز الع�سوي والعجز الوظيفي  
بالعودة اإىل حتليل مفهوم العجز عن اجلماع، يجب اأن نقوم ببع�ش التمييزات التي 
حتدد القوانني الكن�شية، فالعجز عن اجلماع ميكن اأن يكون مبطاًل �شواًء من طرف الرجل 
اأو املراأة. فيما يخ�ش اأ�شباب هذا العجز فيمكن اأن تكون ع�شوية اأو اأدائية، ويعزى �شببها 
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اإىل نق�ش اأو خلل تكونيي اأو تطويري يف الع�شو التنا�شلي )عدم وجودها؛ عدم فاعليتها؛ 
حجمها بالتنا�شب مع الطرق الأخرى(، اأو اأن تكون اأ�شباب وظيفية لهذه الأع�شاء ب�شبب 
اأو كوابح  اأو نف�شي ب�شبب رهاب  الفقري(  العامود  اأو  اأو مر�ش ج�شدي )دماغي  خلل 

جن�شية اأخرى.

على �شوء ما ذكر، يتحقق العجز الذكري عند وجود اأ�شباب ع�شوية اأو وظيفية متنع 
اإمتام املراحل املذكورة من قبل الرجل، وباخت�شار متنع الولوج الأويل على الأقل والقذف 
واأّدى  املا�شي،  اأخذ حيزا كبريا يف  بد من احلديث عن مو�شوع  املهبل، وهنا ل  داخل 
َع له نهاية مبر�شوم  اإىل نقا�شات طويلة بني الدوائر الر�شمية للكر�شي الر�شويل، والذي ُو�شِ
جممع العقيدة والإميان لعام ١977، والذي اأقره البابا بول�ش ال�شاد�ش، مبا يخ�ش "ال�شائل 
يهم  املهبل، ول  القذف يف داخل  على  قادراً  اأن يكون  الرجل  باأن على  املنوي" وين�ش 
يعترب  املر�شوم،  هذا  على  وبناًء  اجلن�شية.  اخلاليا  اأو  اخل�شيتني  هو  ال�شائل  م�شدر  كان  اإذا 
الأ�شخا�ش قادرين جن�شيا حتى واإن مل يكن لديهم اخل�شيتني ب�شبب خلقي اأو اإجراء طبي 
اأو من عملوا �شدا لقنوات البول ب�شبب خلقي اأو اإجراء طبي، وي�شتطيعون قذف �شائل غري 

خ�شيب خارج اخل�شيتني. 

اما العجز الأنثوي يتحقق يف حالة عدم وجود مهبل اأو عدم اإمكانية الو�شول اإليه اأو 
ب�شبب ا�شطرابات متنع املراأة من ا�شتقبال الق�شيب الذكري حتى حلظة القذف فال يتحقق 

اجلماع املذكور.

تكمن امل�شكلة يف تعريف املهبل قانونيا، نعني هنا، اأّنه بالإ�شافة لعدم وجوده اأو لعدم 
مقدرة الولوج، تتواجد عيوب اأخرى مرتبطة مبا�رسة بو�شع املهبل وجتعل منه غري قادر يف 
حد ذاته على الإجناب، باملعنى الإن�شاين والزواجي الذي متت الإ�شارة اإليه �شابقًا، وكان 
على الجتهاد القانوين الكن�شي تقييم احلالت التي تكون فيها املراأة م�شابة بعيوب "املهبل 

املغلق اأو �شبه املغلق" اأو "املهبل ال�شطناعي". 

اإىل  املهبل  من  املنوي  ال�شائل  انتقال  ا�شتحالة  هناك  للمغلق  امل�شابه  املهبل  حالة  يف 
الرحم. يف هذه احلالة، ي�شتطيع الرجل اأن يقوم باإدخال الق�شيب والقذف يف الداخل، 
ولكن لي�ش داخل الأع�شاء التنا�شلية، ويف حالة املهبل املغلق يكون اخللل يف املهبل مبا�رسة، 
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بينما يف املهبل ال�شبه مغلق، فاإن اخللل هو يف الرحم. اولئك الذين يقولون باأن حالة املهبل 
املغلق هو عجز يف حد ذاته، تت�شارب نظريتهم لي�ش فقط مع مبداأ اجلماع كما �رسحناه 
)ومع وظيفة املهبل الطبيعية(، بل اأي�شا مع مبادىء راف�شة لإعطاء اأهمية قانونية يف حالة 
املهبل �شبه املغلق. يكمن الختالف يف حتديد اخللل الت�رسيحي: يف املهبل )املغلق( ينتهي 
المر بالعجر، اما يف الأع�شاء ما بعد املهبل )�شبه املغلق( و فهي ل ت�شبب العجز. لي�ش من 
املنطق الرتكيز على مكان اخللل وترك جوهر الق�شية، والتي تبقى يف احلالة الأوىل )املهبل 

املغلق( م�شكلة منع انتقال ال�شائل املنوي فقط.
من الوا�شح اأن مثل هذا اخللل ل يوؤثر باأي �شكل من الأ�شكال على وظيفة لياقة املهبل 
الوظيفية لال�شتقبال، ما مل يتم اإ�شافة وظيفة انتقال ال�شائل املنوي اإليه. ويعني ذلك باأن نعرب 
من اخلط الفا�شل بني العجز والعقم. هناك من يوؤكد على �رسورة انفتاح املهبل اإىل الرحم، 
فيوؤكد بذلك على �رسورة عملية اجلماع الكاملة، غري مكتفي باجلماع الكفيل بالإجناب 
بحد ذاته، ولكن اأي�شا بكل العنا�رس املكونة له، والتي ينبغي اأن تقدم قدرة للتوالد طبيعية 

وذاتية.
م�شكلة اأخرى تخ�ش املهبل الإ�شطناعي، حيث اأن التعاليم الكن�شّية والفقه الكن�شي 
وا�شح يف هذا اخل�شو�ش من حيث احلاجة لوجود املهبل كجهاز اأنثوي للجماع )فاإذاً 
يوؤكد على العجز عند انعدام وجود املهبل(، هناك تعقيدات اأكرث عندما يكون املهبل قد 
ال�شطناعي.  باملهبل  الكن�شي  والفقه  القانون  يعرف يف  والذي  تاأهيل،  لإعادة  تعر�ش 
ت�شمح  ل  اجلماع  عملية  يف  اخلا�شة  املهبل  وظيفة  بني  التنا�شق  مفهوم  اإن  احلقيقة،  يف 
للرحم. ويف  تاأهيل  لعملية  بعد خ�شوعها  الزواج،  املراأة على  مبدئيا مقدرة  ن�شتثني  اأن 
هذه احلالة ل تكفي تعريف املوؤهالت العتيادية "مهبل طبيعي" اأو "مهبل ا�شطناعي"، 
فخلف هذه التعابري تكمن مفاهيم خفية، منها املادية وامليكانيكية واملقدريّة، لينتهي به 
الأمر اىل جعل ال�شفة "طبيعية"، تتطابق مع كل ما هو موجود بالفعل يف الأ�شل، بغ�ش 

النظر عن اأي اعتبار وجودي اأو لهوتي. 
فمن اخلطاأ التاأكيد على اأن املهبل ا�شطناعي، على الرغم من وجود عيب "طبيعي"، 
ومت التدخل الطبي اجلراحي جلعله فاعاًل، فاإنه قادر على اأداء وظائفه الوجودية والغائية، 
اجلراحة  واقع  من  ال�شطناعي  املهبل  ين�شاأ  ل  املعنى،  وبهذا  "طبيعية".  اأي�شا  هي  والتي 
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الطبيعية يف  بوظيفته  للقيام  عدمها  اأو  املهبل  امكانية  من حتقيق  ولكن  للمهبل،  التاأهيلية 
اجلماع.

توّفرت  اإذا  باأنه  املذكورتني،  احلالتني  كال  يف  احلديث  الكن�شي  القانوين  الفقه  يقر 
العنا�رس الرئي�شية الثالث يف مهبل حقيقي )وجود املهبل؛ اإمكانية الولوج فيه؛ واإمكانية 
الإ�شتقبال(، هناك اإمكانية حتقيق فعل جن�شي وحتقق جوهر الزواج وهدفه خري الزوجني 

واإجناب البنني.

5¸٢( الفرق بني العجز املطلق والعجز الن�سبي  
اأخذنا بعني العتبار  فاإذا  الن�شبي،  القوانني الكن�شية بني العجز املطلق والعجز  متيز 
مع  اجلن�شي  الت�شال  منع  اإذا  مطلقًا:  العجز  يعترب  التوا�شلي،  بعده  يف  اجلن�شي  الفعل 
امراأة  يقيم عالقة مع  اأن  ي�شتطيع  الذي ل  الرجل  املقابل. مثال،  اجلن�ش  اأي �شخ�ش من 
ب�شبب  التي  املراأة  حال  هو  مطلقًا.كذلك  العجز  فيكون  النت�شاب،  يف  خلل  ب�شبب 
ت�شوه خلقي تْفَتِقد لوجود املهبل. بينما يكون العجز ن�شبيًا، اإذا منع ال�شخ�ش من اإقامة 
نف�شية  الآخر. مثال، حالة  ا�شخا�ش من اجلن�ش  اأو عدة  عالقة جن�شية مع �شخ�ش معني 
ب�شكل  يكن  مل  واإن  زوجته/زوجها  مع  ج�شدية  عالقة  اإقامة  من  ما  �شخ�شًا  متنع  معّينة 
اأي�شا  ي�شاحبه  ولكن  نف�شي  �شببه  الوظيفي  العجز  باأن  احلالت  هذه  يف  فنجد  منتظم، 

�شعف ج�شدي.

5¸3( الفرق بني العجز املعروف والعجز املجهول من الطرف املقابل  
ل جند هذا التمييز يف جمموعة احلق القانوين احلالّية، بل جنده يف جمموعة احلق القانوين 
لعام ١9١7، فهو ل يتمركز حول العجز عن اجلماع، بل حول معرفة الأطراف اأو جهلهم 
بوجود هذا العجز، ون�ش القانون ١٠6٨§١ ملجموعة قوانني عام ١9١7، على اأن هذا 
اإن يوؤدي هذا  اأكان معروفا ام جمهول من الطرف الآخر. ل ميكن  العجز يبطل الزواج، 
ال�شمت احلايل حول هذه ال�شفة للعجز، لال�شتنتاج باأن امل�رسع يريد تعديل الأثار القانونية 
غياب  لأن  واإّما  منهجيا،  فيها  م�شكوك  ال�شمت  اأهمية  اأن  حيث  من  اإّما  التمييز؛  لهذا 
التمييز يف الت�رسيع ل ي�شمح بالتمييز ملن يف�رس هذه ال�رسائع، وقبل كل �شيء لأن ال�شبب 
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املبا�رس املبطل للزواج )العجز عن اجلماع( ل يعتمد على اعتبارات ذات طبيعة �شخ�شّية 
بل مو�شوعية.

5¸4( العجز ال�سابق والدائم وتاأكيد العجز  
ودائما  �شابقا  كان  اإذا  الزواج  يبطل  العجز  فاإن  القانون،  ن�ش  يف  وا�شح  هو  كما 
واأكيدا. فاأن يكون �شابقا، يعني اأن يكون هناك عجز حلظة اإعالن الر�شى. هذه اخلا�شّية من 
وجهة نظر نظرية غري حمددة بو�شوح اإذ اأن كل اأ�شباب البطالن يجب اأن تكون موجودة 
عند حلظة اإعالن الر�شى. فهناك �شعوبات خا�شة لإثباتها خ�شو�شا عند وجود حالت 
عجز وظيفي )مبنّية على اأ�شباب نف�شية( وعجز ن�شبي )مع الزوج اأو الزوجة حتديدا(. ويف 
غياب عنا�رس تثبت احلقيقة فيما قبل الزواج، يلجاأ الفقه الكن�شي اإىل القرائن وحتديدا اإىل 
العجز يف اأول حماولة للجماع بعد الحتفال ب�رس الزواج، والتي تعود اأ�شبابها رمبا ملا قبل 

الزواج: فالعجز الذي يظهر اليوم �شببه ووجوده يعود اإىل ما قبل الزواج بدون �شك. 

لدميومة العجز اأهمية قانونية ل طبّية، فبالرغم من حاجتنا للمعايري الطبّية لتاأكيد هذا 
قانونيا،  العجز  دميومة  مقايي�ش  اإحدى  هي  التي  ال�شفاء  اإمكانية  ولي�شت  الدائم،  العجز 
بل املبداأ الأ�شا�شي هو ُطرق واأ�شاليب العالج التي تبنّي باأنَّ ال�شفاَء ممكٌن بالطرق العادية 
عند  الواقع،  يف  احلياة.  على  خطراً  ت�شبب  قد  اأنها  اأو  لل�شحة  ال�شارة  وغري  وامل�رسوعة 
وجود حالت عجز ميكن عالجها طبيا ولكنها تتطلب و�شائل غري جائزة اأو مبالغ فيها 
من حيث التكاليف ن�شبيا اأو فيها تدخل طبي ي�شبب خطر على حياة ال�شخ�ش و�شحته، 

فاإنها ُتْعَترب عجزاً دائمًا بنظر القانون.

اإن تقييم احلالة "بالطبيعية" يكون بالرجوع للطب والعالجات املتوفرة يف بلد معني 
)ل ميكن مثال مقارنة المكانيات الطبية والعلمّية املتقدمة يف م�شت�شفى ب�شوي�رسا مع بلد 
نامي اآخر من العامل(. ويكون من ال�شعب حتديد ن�شبة العجز والتحقق من كونه دائمًا؛ كما 
وتفرت�ش ال�شول النف�شية للعجز الن�شبي باأن تكون الطرق العالجّية هي الطرق العتيادية 
لتح�شني العالقة ال�شخ�شية من خالل التوا�شل اجلاد والعميق واإيجاد لغة توا�شل عامة يف 
العالقة اجلن�شية الأوىل،  العجز طوياًل بعد نك�شة  ا�شتمر هذا  اإذا  الزوجّية. ولكن  العالقة 

فتعترب طريقة العالج غري اعتياديّة ول ميكن متابعتها وهي بذلك غري مطلوبة قانونيًا.
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اإن احلث على تاأكد العجز الذي ين�ش عليه القانون ليوؤكد على �رسروة التقيد مببداأ 
بني  ونقائ�ش  اأخرى  جن�شية  عيوب  اأّية  اإ�شافة  بذلك  مانعا  وال�شيق،  املح�شور  التف�شري 
البتدائية  العالقة  يف  املعاك�شة  احلالت  يف  وكذلك  خطرية،  كانت  ولو  حتى  الزوجني 
الفا�شلة حتى ولو نظريا، ل ميكن اعتباره امراً م�شتبعداً ب�شكل نهائي. تاأتي الأهمية القانونية 
املمكنة بهذه الفر�شيات �شمن مفهوم عدم املقدرة على تطبيق مبداأ "خري الزوجني" والذي 

ي�شكل التبادل اجلن�شي جزءاً منه.

5¸5( العالقة بني العجز وعدم املقدرة يف القانون 10٩5§3  
الزواج  اأهداف  ين�شاأ من  الطبيعي والذي  القانون  ينبع من  للزواج  العجز هو مانع   
 ،)١٠§١55 )القانون  البنني  واجناب  الزوجني  خري  اأي  كلها  للحياة  �رسكة  هو  الذي 
ويقودنا اإىل النقا�ش القائم حول القاعدة القانونية يف القانون ١٠95§3 والتي تعترب اأن من 
ل ي�شتطيعون لأ�شباب ذات طبيعة نف�شية حتمل التزامات الزواج اجلوهرية، هم لي�شوا اأهاًل 
الكفيل  الفعل  ملمار�شة  تتكون من حق/ واجب  اجلوهرية  الزواج  التزامات  لأن  للزواج 
يف حد ذاته باإجناب البنني، ومن ل ي�شتطيعون ذلك ومن ل يريدونه هم الذي يعانون من 
العجز عن اجلماع. اأعرب البع�ش عن قلقه جتاه �شفات العجز الدائم الذي ميكن اأن تخدع 
باأن جتعلنا نظن اأن العجز املوؤقت لأ�شباب نف�شية، هو عدم املقدرة التي يتكلم عليها القانون 
١٠95§3، وبذلك تقونا اإىل اإعتبارات مبنية على اأ�ش�ش الثقافة العامة اليوم يف مو�شوع 
العالقة اجلن�شية الزوجية ولي�ش على اأ�شا�ش علم الإن�شان امل�شيحي والفهم الكن�شي للزواج.

عند احلديث عن حالة عدم املقدرة، بوجود افرتا�ش عجز ن�شبي نف�شي، ل يجب 
فهمه كعملية غ�ش وخداع تهدف لتجنب تاأكيد الدميومة يف العجز كمتطلب وغري موؤثرة 
التوا�شلية الإن�شانية يف  الفل�شفة  اأنه بح�شب هذه  اإذ  العك�ش متاما  اإمنا  على عدم املقدرة. 
بعني  الأخذ  ويجب  و�شحيحًا،  مربراً  الأ�شلوب  هذا  يعترب  الأزواج  بني  اجلن�شية  العالقة 
الإعتبار اإمكانية ال�شتحالة الأدبّية لتحقيق ال�رساكة الزوجية والتي �شّببتها اخلربة اجلن�شية 
الأوىل الفا�شلة. ويف الواقع، مع اأن هناك طرقًا اعتيادية وجائزة لتخطي هذه العقدة النف�شية 
التي متنع الت�شال اجلن�شي، ومع اأن هناك اإمكانية الو�شول لحقًا اإىل خلق ات�شال جن�شي 
طبيعي بني الطرفني، يجب اأن ل نن�شى اأن العالقة اجلن�شية ل ميكن ح�رسها يف البعد املادي 
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اجل�شدي، ومن هنا نفهم ملاذا تن�ش القوانني الكن�شّية على هذه املواقف )التي تقع خارج 
نطاق العجز الن�شبي ال�شيق وعدم ثبوت العجز الدائم(، يف حالة عدم املقدرة الواردة يف 
)القانون ١٠95§3(. يف الواقع، اإن الو�شائل املذكورة ميكن اأن تكون �شعبة املنال ب�شبب 
ا�شتنزاف هذه املقدرة النف�شية يف جمالت اأخرى، والتي تختلف يف حد ذاتها عن املجال 

اجلن�شي، ولكنها موجودة يف العالقات والتوا�شل بني ال�شخا�ش.

النف�شي  العجز  بني  ال�رسعية  غري  واخللط  الت�شوي�ش  حالة  اإىل  حّتى  يوؤدي  ل  وهذا 
ميكن  الزوجية  التعا�شة  ان  الكني�شة.  تعاليم  منه  والتي حتذر  الزوجي  بالحباط  وال�شعور 
اأن تكون نتيجة عدم اللتزام والهمال الزوجي، ولكن يف هذه احلالت، ل يعتمد عدم 
اأ�شبابها  ف�شله عن  ب�شكل ل ميكن  مرتبطة  ال�شعادة( كونها  )عدم  التعا�شة  على  التوا�شل 
قبل  العجز  هذا  من  يعاين  والذي  كليهما،  اأو  الزواج  لأحد  واجل�شدية،  النف�شية  باحلالة 
ال�شبب  اإىل  نتيجة ف�شل الت�شال اجلن�شي ت�شاف  الزواج  الزواج. ان تدهور و�شع  عقد 
الآخر والذي هو اأ�شال الو�شع اجل�شدي والنف�شي القائم اأ�شال يف الزواج. تقع من �شمن 
)ولي�ش  تاأثري  لها  والتي  الو�شعي  اجلماع  وع�رس  العجز  حالة  ال�شخ�شّية،  احلالت  هذه 
الن�شبي  العجز  اأ�شباب  بني  النف�شّية. ومن  الزواج  تدهور خطري حلالة  اإىل  يوؤدي  �شبب( 
الن�شوج  القانوين، واملبني على عدم  الكن�شي  الفقه  اإىل  الرجوع  املفيد  الرجل، من  لدى 
النف�شي لل�شخ�ش مع التحذير من عدم اخللط بني عدم الن�شوج النف�شي وبني العجز باملعنى 

احل�رسي كما يف القانون.

5¸6( اثبات العجز  
تظهر اأهمية الفح�ش الطبي يف حالت العجز لي�ش فقط لأن القانون ين�ش عليها، بل 
ملا تتطلبه من تخ�ش�ش تقني ومهني لتحديد اأبعاد العجز مثل اأ�شله واآثاره ودميومته. بهذا 
املعنى عند حتديد ما هي ال�رسوط التي جتعل من اخلربة عدمية الفائدة، �شاحما لنا بتجاهلها 
الذي  للطرف  اجلن�شّية  امل�شاكل  تثبت  التي  الطبية  امللفات  اأن  تبني  اإذا  ا�شتثنائي،  ب�شكل 
اأو ال�شهادة املو�شوفة للطبيب املعالج، فلي�ش من ال�شهل  تن�شب له عدم القدرة اجلن�شّية، 
فيها،  ال�رسورية موجوده  املعلومات  دامت  ما  اأخرى،  وقائع  مبنّية على  فر�شيات  و�شع 

والتي تختتم من خاللها كافة التفا�شيل واملتطلبات.
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خاللها  من  والتي  الأطراف  ادعاءات  اأهمية  من  املو�شوفة  الطبية  ال�شهادة  تقلل  ل 
ن�شل اإىل تو�شيح ظروف احلالة الأولية. هناك حالت كثرية جند فيها الأطراف وال�شهود 
يف حديثهم عن العالقة احلميمة ي�شتعملون تعابري ل تتوافق مع التعابري القانونية الكن�شية. 

من املهم التاأكد من معايري م�شدر املعلومات وتاريخ معرفتها عند تقييم هذه ال�شهادات.

ميكن لالأطراف وال�شهود اأن يدلوا مبعلومات مهمة بطريقة غري مبا�رسة حول مو�شوع 
دميومة العجز ورمبا اأ�شول العجز ال�شابقة والتي اأدت اإىل ف�شل العالقة اجلن�شية الأولية بني 
والقوانني  ال�شوابق  بع�ش  بتحديد  الق�شائي  لالجتهاد  احلالت  هذه  �شمحت  الزوجني. 

للعجز اجلن�شي، ولكن هناك �شك حول قوتها وم�شداقيتها يف احلالت العامة.

6( مانع الدرجات املقد�سة )القانون 10٨7(
لرجال  الكاثوليكية  الكني�شة  يف  ال�شائدة  العزوبّية  قوانني  نتيجة  هو  املانع  هذا 
والكن�شّية  امل�شيحانّية  القيمة  على  مراراً  التاأكيد  مت  فقد  )القانون ٢77§١(،  الكلريو�ش 
والرعويّة يف تعاليم الكني�شة. ينح�رس مانع الدرجات املقد�شة حاليًا �شمن مفاهيم التعاليم 
ال�شائدة )ال�شما�ش والكاهن والأ�شقف(، )القانون ١٠٠9§١(، كذلك ال�شما�ش الدائم 
اإذا كان متزوجا وتوفيت زوجته مينع عليه الزواج جمددا. كانت هناك حماولة لأن يكون 
القانون مغايرا لي�شمح بزواج هولء ال�شما�شة املذكورين، اإل اأن القانون الذي مت اعتماده 

ي�شكل مانعًا من موانع الزواج.

ل يكون هذا املانع فاعاًل ال اإذا مت منح الر�شامة ب�شكل �شحيح، وميكن اإعالن بطالن 
الر�شامة من خالل حماكمة كن�شية )القانون ١7٠٨ – ١7١٢(. الدرجة املقد�شة هي مانع 
دائم )القانون ٢9٠( ل يزول عندما ُتْفَر�ش عقوبات على �شاحبها، اأو عند فقدان احلالة 
الكلريكية والتي يف هذه احلالة وبح�شب القانون ٢9١ ل ت�شمل فقدان احلالة الكلرييكية 
التف�شيح من هذا املانع، ويزول هذا املانع فقط من خالل التف�شيح الذي ُيْعَطى لل�شمام�شة 
)لأ�شباب خطرية( و ُيْعَطى للكهنة )لأ�شباب اأ�شد خطورة( ومل يحدث اأن مت اإعطاء هذا 
التف�شيح لحد من ال�شاقفة. ان من ي�شتطيع منح هذا التف�شيح للدرجات املقد�شة هو احلرب 
الأعظم فقط)القانون ١7٠٨(؛ وعند خطر املوت ميكن للرئي�ش الكن�شي املحلي، وكاهن 
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التف�شيح  هذا  منح  احلا�رسان(  والكاهن  )ال�شما�ش  املفو�ش  املقد�ش  ال�رس  وخادم  الرعية 
فقدان  التف�شيح  هذا  ي�شاحب  و٢(   ١٠§١79 )القانون  فقط  ال�شما�شية  درجة  نال  ملن 
احلالة الكلريكية وكل احلقوق والواجبات وال�شالحيات املرتبطة فيها مع بقاء �شحة ال�رس 

املقد�ش.

زواج  عقد  يحاول  الذي  الكلرييكي  لها  يتعر�ش  التي  العقوبات  من  العديد  هناك 
عن  تلقائي  بحكم  اليقاف  كعقوبة   ،)3 رقم   ١§١94 )القانون  مدنّيًا  كان  ولو  حّتى 
)القانون ١394§١(، وفقدان  ارتكابه واقع اجلنحة-  به مبجرد  تنزل  كافة مهامه -اي 
احلالة الكلرييكّية والتي تتطلب ا�شدار حكم، اإذا مل يتب بعد تنيهه وا�شتمراره يف ت�شبيب 
ال�شك والف�شيحة العامة؛ كما يعترب م�شابا مبانع دائم لقبول ومنح ال�رسار املقد�شة )القانون 

١٠4١§3 والقانون ١٠44§١ رقم 3(.

7( مانع اخلطف )القانون 10٨٩(
 يتوافق هذا القانون مع القانون )١٠74( يف جمموعة احلق القانوين ال�شابقة ١9١7، 
احل�رسي  باملعنى  اخلطف  احلالتني  كما وجمع  ب�شكل خمت�رس،  يقدمه  القانون  هذا  ولكن 
)القانون ١٠74§١( وما يعادل اخلطف اأو الحتجاز عنوًة اأو اأخذ املراأة كرهينة. يتمثل 
الختطاف بقيام ال�شخ�ش باخذ املراأة عنوة اأو نقلها اإىل مكان اآخر رغمًا عنها راحتجازها، 
املراأة من  وتكون فيه حتت رحمة و�شلطة اخلاطف. من ميزات اخلطف ح�رسيا هو نقل 
مكان وجوها الآمن حيث تتمتع بحريتها اإىل مكان اآخر غري اآمن ول تتمتع فيه بحريتها، 

بينما ل يوجب الإحتجاز نقلها اإىل مكان اآخر ولكنها ت�شبح فيه غري حرة وغري اآمنة.

الهدف من هذا القانون هو حماية حرية املراأة وحماية موؤ�ش�شة وكرامة الزواج نف�شه، 
والذي من املفرت�ش اأن يكون احتادا ناجمًا عن حب ولي�ش عن عنف، ومن حيث كونه 
فيها  املقبولني  اأو  الكاثوليكية  الكني�شة  املعمدين يف  مانعا كن�شيا فهو مفرو�ش فقط على 
)القانون ١١(. ومن حيث اأنه مانع ن�شبي فهو اأي�شا مبطل للزواج، اإذا كان اأحد الأطراف 
على الأقل كاثوليكيا. ميكن اأن يتم اخلطف من خالل طرف ثالث، ويف هذه احلالة يكون 
اإ�شافة اإىل وجوب ان تكون نّية اخلطف هي عقد الزواج على املراأة  املانع على املر�شل، 

املخطوفة.
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يدخل العنف عندما تعرت�ش املراأة على اخلطف نف�شه اأو تعرت�ش على نّية الزواج اأو 
بالطبع على كليهما معا؛ فاإذا كانت املراأة معار�شة يف البداية واقتنعت لحقًا من العر�ش 
املتطلب  وهو  احلالة  هذه  يف  عنف  هناك  يكون  فال  اخلاطف،  يقدمها  التي  واملغريات 
الأ�شا�شي للمانع، فالقانون والفقه ل يعتربان الإغواء مانعا للزواج، �رسيطة ان يتم درا�شة 
وتقييم احلالة على �شوء القانون ١١٠3 والتاأكد من عدم وجود مانع اخلوف والذي يعيب 
الر�شا. ل يّت�شف هذا املانع بالدميومة، فهو ينتهي ويزول عند اإنتهاء حالة اإخ�شاع املراأة 
للمختطف وهيمنته عليها. يف هذه احلالة، يتطلب المر ف�شل املراأة عن املختطف من اأجل 
عقد الزواج وتوفري الظروف النف�شية الكافية لها، لأخذ قرارها بحريّة. لي�ش من املعتاد 
منح هذا التف�شيح اإذ اأن املانع يزول بزوال حالة اخلطف والإحتجاز، ولكن يف حالت 
غري العتيادية، والتي غيها ل ميكن ف�شل املراأة عن الرجل، ميكن منح هذا التف�شيح اآخذين 

كل الإحتياطات والتدابري للتاأكد من حرية املراأة يف اإتخاذ قرارها.
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ال�سيغة القانونية وعنا�رصها
البورفي�سور فران�سي�سكو كاتوت�سيال
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
الثالثاء 17 متـوز ٢01٨

1( مقدمة
يقوم الزواج على ر�شا الزوجني فقط وال�شادر �رسعًا وما من �شلطة ب�رسية تنوب فيه 
عنها )القانون ١٠57§١(، ففعل الإرادة هذا )الر�شا( يجب ان يعلن بكلمات وا�شارات، 
وال فهذه الإرادة ل ميكن ان تظهر وُتْعَلم من قبل الرعّية ول من قبل الطرف الآخر الذي 

يفرت�ش ان يبادل ر�شاه معلنًا ارادته مقابلها.

يحدد النظام القانوين الذي ينتمي اإليه املتقدمان للزواج الطريقة التي ُيْعَلن فيها فعل 
ارادتهما )ر�شاهما(، وذلك حلماية القيم الناجمة عن ذلك اخليار:

اأ ( ثبات وثبوت احلالة الزوجّية اجلديدة.
ب( اإظهار اأهمية الزواج العامة والجتماعية.

جـ( اظهار الأهمية الكن�شّية للزواج على امل�شتوى القانوين.

لذلك نرى ان لل�شيغة القانونية دوراً اأ�شا�شيًا يف اإعالن الر�شا الزواجي الذي بدونه 
ل ين�شا الزواج. ميكن ان ن�شّبه الحتفال بالزواج بال�شندوق الذي يبقى فارغًا ما مل يعلن 

املتعاقدان ر�شاهما.
الحتفال  يكون  باأن  الكني�شة  تفر�ش  "قد  نقراأ:  احلب(  )فرح  البابوي  الإر�شاد  يف 
علنًيا، وبح�شور �شهود، مع �رسوط اأخرى َتَغرّيَت عرب التاريخ، ولكن هذا الأمر ل ُيلغي 
ملوافقة  املركزية  الأهمية  من  ينّق�ش  ول  ال�رس،  خادمي  بكونهما  املتمّثلة  العرو�شني  ميزة 

الرجل واملراأة، الذي يثّبت يف حد ذاته الرباط ال�رّسي" )رقم 75(.
مطلوبة  اجبارية  قانونية  �شيغة  هناك  يكن  مل  باأنه  نذكر  تاريخّية،  نظر  وجهة  من 
اإعالن  بالإمكان  كان  فقد   ،)١563-١545( الرتدنتيني  املجمع  قبل  الزواج  ل�شحة 
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تلك  كانت  الوقت.  ذلك  يف  ال�رسية  الزواجات  م�شكلة  وظهرت  طريقة،  باأي  الر�شا 
اأو  ال�شهود  ح�شور  بدون  بينهما  �شخ�شي  ب�شكل  الطرفني  ر�شا  بتبادل  تتم  الزواجات 
قبل  من  ممنوعة  كانت  ال�رسيّة  الزواجات  هذه  ان  من  فبالرغم  علنّية.  ل�شيغة  �شكل  اأي 
تبادل  لوجود  قانونيًا  �شحيحة  الكني�شة  اعتربتها  الوقت  نف�ش  ويف  انه  اإل  الكني�شة، 
الر�شا. ولكن كون ان هذه الزواجات كانت تتم يف اخلفاء، فقد خلقت حالة من ال�شك 
الجبارية  العلنّية  ال�شيغة  حتديد   ١563 �شنة  الرتدنتيني  املجمع  قرر  لذلك  والإرباك. 
الزواج  اعترب  نهائي.  ب�شكل  الإ�شكالت  لهذه  تفاديًا  الزواج،  ب�رس  الحتفالت  جلميع 
التعديالت على هذه  القانونّية، ثم طراأ بعدها بع�ش  ال�شيغة  باطاًل يف حالة غياب هذه 
ال�شيغة يف جمموعة احلق القانوين لعام ١9١7، وتلتها تعديالت اأخرى يف جمموعة احلق 

القانوين احلالية لعام ١9٨3. 

يغة القانونية ٢( على من تُْفَر�س ال�سّ
اأحد  متى كان  املقررة  القانونية  ال�شيغة  مراعاة  القانون ١١١7 على وجوب  ين�ش 
نيل  بعد  فيها  قبوله  مت  اأو  الكاثوليكية  الكني�شة  يف  معمداً  الأقل(  )على  الزواج  عاقدي 
الزواج بني طرفني كاثوليكيني، كذلك  اإىل  اأخرى. بالإ�شافة  العماد �شابقًا يف طائفة  �رس 
يجب يف الزواجات املختلطة )بني معمدين اأحدهما كاثوليكي( مراعاة ال�شيغة القانونّية 
هذه. يف حالت كهذه، ي�شتطيع الرئي�ش املحلي ولأ�شباب ج�شيمة ان مينح التف�شيح منها 
)القانون ١١٢7§٢(. اما بالن�شبة للزواج بني طرفني كاثوليكيني، فالتف�شيح من ال�شيغة 
القانونية ميكن ان مينحه الرئي�ش املحلي يف حالة خطر املوت الو�شيك فقط، وي�شتطيع اأي�شًا 
كاهن الرعية اأو الكاهن املفو�ش اأي�شا، ان مينح هذا التف�شيح، اإذا اأ�شتع�شي الو�شول اإىل 

الرئي�ش املحلي )القانون ١٠79(.

قام البابا بندكتو�ش ال�شاد�ش ع�رس بتعديل ن�ش القانون ١١١7، يف الإر�شاد الر�شويل 
الذي اأ�شدره عام ٢٠١٠، ليلزم الن�ش املعدل احلايل كل معمد كاثوليكي مراعاة ال�شيغة 
بالفعل  الكني�شة  ترك  قد  املعمد  كان  اإذا  ال�شتثنائية  احلالت  يف  حتى  دائمًا،  القانونية 
الر�شمي )من جحد بالميان(. وعلى �شبيل املثال، اإذا ما ترك كاثوليكي الكني�شة واعتنق 
ديانة اأخرى، فهو وبح�شب القانون ال�شائد حاليا، عليه اإّتباع ال�شيغة القانونية كونه معمداً 
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يف الكني�شة الكاثوليكّية. وبكلمات اأخرى، اإذا ما احتفل بالزواج بح�شب طقو�ش ديانته 
اجلديدة اأو حّتى مدنيًا، فهذا الزواج يعترب باطاًل بغياب ال�شيغة القانونية.

3( �رصوط ال�سيغة القانونية
املتطلب الأول هو احل�شور ال�شخ�شي للمتعاقدين، �شواء بنف�شيهما اأو بوكيل عنهما 
الكلمات  خالل  من  ر�شاهما  ُيْعلنا  ان  عليهما  يجب  اللذين   ،)١١٠5 القانون  )راجع 

املبا�رسة اأو اإ�شارات بديلة معربة )راجع القانون ١١٠4(.

�شلبيًا  لي�ش  وح�شوره  امل�شاعد،  اأو  املو�شوف  ال�شاهد  ح�شور  وهو  الثاين  املتطلب 
الكني�شة  با�شم  الإجابة  وياأخذ  الزواج  طالبي  ي�شاأل  باأن  فاعل  دور  عليه  اإذ  )م�شتقبل(، 
ال�شاهد املو�شوف والذي  ال�شما�ش هو  اأو  الكاهن  )القانون ١١٠٨§٢(. عادًة، يكون 
الزوجني، واللذين يدخالن يف مرحلة حياة جديدة حتدد  التي تقبل هذين  الكني�شة  ميّثل 
ر�شالتهم كمعمدين. فبح�شور هذا ال�شاهد بالذات، يظهر الطابع الكن�شي والأ�رساري كما 

يوؤكد عليه التعليم امل�شيحي للكني�شة الكاثوليكية )رقم ١63١(.

لهذين  متطلبات خا�شة  يوجد  ول  "عاديني".  �شاهدين  هو ح�شور  الثالث  املتطلب 
تتطلب �رسوطًا  متطلبًا ول  لي�شت  فاملعموديّة  القانوين،  ال�شاهدين بح�شب جمموعة احلق 
اأخالقية اأو دينية، كما هو احلال يف اأ�شابني العماد والتثبيت، فيكفي ان يكون ال�شاهدان 

حا�رسين عند تبادل الر�شى.

الكني�شة.  ميثل  املو�شوف الذي  لل�شاهد  القانونّية  ال�شفات  تو�شيح  ال�رسوري  من 
يتمتع بال�شالحّية كل من الرئي�ش الكن�شي املحلي وكاهن الرعّية بح�شب وظيفتهم و�شمن 
يعني:  املحلي  الرئي�ش  باأن  القانوين،  احلق  جمموعة  وتو�شح  وليتهما.  منطقة  حدود 
الأ�شقف البر�شي اأو ومن يعادله )الأباتي الإقليمي اأو النائب الر�شويل اأو املدبر الر�شويل 
اأو املدير الر�شويل... راجع القانون 36٨(، وكذلك النائب العام والنائب الأ�شقفي �شمن 

حدود منطقة وليتهم )القانون ١34(.
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)القانون  رعّيته  حدود  �شمن  الزواج  احتفال  �شحيح  ب�شكل  الرعّية  كاهن  يح�رس 
والكاهن  )القانون 54٠(  الرعوي  واملدبر   )5١7 )القانون  امل�شارك  والكاهن   ،)5١6
 )54١ )القانون  الرعوي  املدبر  و�شول  وقبل  الرعية  كاهن  غياب  عند  للرعية  امل�شاعد 
والكهنة واملوكول اإليهم العناية بالرعية اأو الرعايا )القانون 543(، ويوازي كاهن الرعية، 
القل  املتعاقدين على  الطرفني  اأحد  يكون  للجي�ش، حني  املعني كمر�شد روحي  الكاهن 

ينتمي للمجموعة التي حتت حدود م�شوؤوليته.

الرئي�ش الكني�شي املحلي وكاهن الرعية ي�شتطيعان ان يح�رسا الزواج بطريقة �شحيحة 
عندما يكون لديهم:

اأوًل: ال�شالحية املكانية: يكون ح�شورهم �شحيحا بحكم الوظيفة ملن هم خا�شعون لهم 
و�شمن حدود م�شوؤوليتهم، )القانون ١١٠9(، اأما يف خارج حدود �شالحياتهم، 
فحالهم كحال باقي الكهنة وال�شمام�شة والذين �شيحتاجون اإىل التفوي�ش القانوين، 

كما �شن�رسح لحقا.

ثانياً: �شالحية الطائفة: ين�ش القانون ١١٠9 على انه ويف حالة تقدم اثنني للزواج، فعلى 
اأحدهما على الأقل اأن يكون منتميًا للرعّية الالتينية، ولذلك فكاهن الرعية الالتيني 
الطق�ش  من  كاثوليك  اأثنني  وح�شور  لرتاأ�ش  ال�شالحّية  لديه  ولي�ش  موؤهل  غري  هو 

ال�رسقي، وهم لي�شوا برعاياه )القانون 9١6 �رسقي(.

كذلك الرئي�ش الكن�شي وكاهن الرعية ال�شخ�شّية، وبحكم الوظيفة يح�رسان ح�شورا 
�شحيحًا الزواج اإذا كان اأحد املقدمني على الزواج على الأقل خا�شعًا ل�شلطتهما و�شمن 
ابر�شّية  اأ�شقف  ي�شتطيع  ذلك،  على  ومثال   ،)١١١٠ )القانون  وليتهما  منطقة  حدود 
لتينية ان ين�شئ رعية �شخ�شية خلدمة املوؤمنني الكاثوليك التابعني لإحدى الكنائ�ش ال�رسقية 
الكاثوليكية، ولي�ش لديهم يف تلك املنطقة كاهن يعتني بهم وكني�شة لهم )القانون 5١٨(، 
ففي هذه احلالة تكون لكاهن الرعية �شالحية ح�شور تلك الزواجات بطريقة �شحيحة.

4( تفوي�س ح�سور الزواج
التفوي�ش  مبنح  الرعية  املحلي وكاهن  الكن�شي  الرئي�ش  قيام  ب�شالحّية  القانون  ين�ش 
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لأي كاهن اأو �شما�ش اآخر، للقيام بح�شور ومباركة الزواج �شمن حدود مناطق وليتهما، 
وميكن اأن يكون هذا التفوي�ش عامًا، اأي لكل الزواجات، اأو خا�شًا لزواج حمدد. ويتطلب 
ل�شحة التفوي�ش، اأن يكون �رسيحا �شفهيا اأو خطيا اأو باإ�شارات م�شابهة )مثال كاأن ي�شّلم 

كاهن الرعية �شجل الزواج للكاهن(.

يف ظروف اأبر�شية اأو منطقة معينة، حيث ل يوجد ما يكفي من الكهنة وال�شمام�شة، 
يعطي القانون ال�شالحية لالأ�شقف املحلي بتفوي�ش علمانيني مهيئني بطريقة منا�شبة حل�شور 
الزواج، ال اأن الأ�شقف يحتاج لأخذ راأي جمل�ش الأ�شاقفة املحلي امل�شبق، واإذن الكر�شي 

الر�شويل )القانون ١١١٢(.

وكما متت الإ�شارة له �شابقًا، ميكن تفوي�ش ال�شما�ش الإجنيلي بح�شب القانون القائم، 
ا�شتثناء يف  اإدخال  للبابا فرن�شي�ش لعام ٢٠١6، مت  اإىل الإر�شاد الرعوي  ولكن بالرجوع 
ال�شما�ش الإجنيلي ب�شكل  بنٍد ثالث، والذي فيه ل ميكن تفوي�ش  القانون ١١٠٨ بزيادة 
�شحيح حل�شور زواج اثنني كاثوليك من طائفة �رسقّية، اأو حتى وان كان اأحدهما لتيني 
القانون  مع  الالتيني  القانون  مالئمة  متت  هنا  ارثوذك�شي.  اأو  �رسقي  كاثوليكي  والثاين 
ملتطلب  فبالإ�شافة  والرثوذك�شّية،  الكاثوليكّية  ال�رسقية  الكنائ�ش  لتقاليد  وفقًا  ال�رسقي، 
الّر�شا الزواجي املتبادل، يتم منح بركة الزواج ال�رسورّية ل�رس الزواج والتي ل ميكن ال 
ب�رس  يحتفل  ان  الإجنيلي  لل�شما�ش  ميكن  فال  �رسقي(.   ٨٢٨ )القانون  مينحها  ان  للكاهن 
الزواج يف الطق�ش ال�رسقي، لأن التقاليد الكن�شّية ل متنحه �شالحّية اإعطاء الربكة والتي هي 
�رسط اأ�شا�شي يف رتبة �رس الزواج، وبواقع احلال ل ميكن للعلماين اأن يقوم بذلك. مت اإدخال 
هذا التجديد على القوانني الكن�شية الالتينية لكل زواج فيه طرف �رسقي، وبهذا التجديد 
القانوين الإيجابي، مت اإنهاء جدال لهوتي عقائدي ا�شتمر ل�شنوات عديدة. وباأخت�شار، 
اإذا كان اأحد الأطراف على الأقل من الطقو�ش ال�رسقّية )كاثوليكي اأو اأرثوذك�شي( فيجب 

على من يح�رس ويبارك الزواج ان يكون كاهنًا ولي�ش �شما�شًا اجنيليًا.

عادة ما تكون هذه ال�شيغة القانونية �شمن الحتفال الليتورجي ب�رس الزواج املوجود 
يف كتاب الرتبة الليتورجية اخلا�شة، ال ان املطلوب ل�شحة الزواج هي ال�شيغة القانونّية 
بعد  اكت�شف  ما  اإذا  الليتورجي.  الحتفال  منها  اأكرث  الزواج  �رس  رتبة  �شمن  املدرجة 
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امكانية  دائما  فهناك  القانونّية  ال�شيغة  يف  لعيب  باطل  الزواج  ان  الليتورجي،  الحتفال 
الت�شحيح ان كان الت�شحيح ب�شيطًا اأو ت�شحيح من اجلذور )الأ�شل( )القانون ١١56-

القانونّية  ال�شيغة  بق�شم  بالزواج جمددا  الب�شيط على الحتفال  الت�شحيح  ين�ش   .)١١65
فقط )القانون ١١6٠(، اما الت�شحيح من اجلذور )الأ�شل(، فيفر�ش ذلك تدخل ال�شلطة 
ذات ال�شالحية )يف العادة الأ�شقف الأبر�شي( والذى يعطي التف�شيح من ال�شيغة القانونية 
لغاية حلظة عدم �شحة هذا الزواج، ميكن كما ذكر ت�شحيح الزواج الباطل لوجود مانع اأو 
لعيب يف ال�شيغة )الت�شحيح من الأ�شل(، على �رسط ان ي�شتمر قيام ر�شا الطرفني يف حلظة 

ذلك الت�شحيح )القانون ١١63§١(.

5( �سالحية التعوي�س "عند نق�سان �سلطة احلكم التنفيذيّة" )القانون 144(
يف بع�ش احلالت املعينة والواردة يف القانون ١44، تعو�ش الكني�شة يف حالة نق�شان 
ة، ليكون الزواج يف هذه احلالة �شحيحًا. يتحقق ذلك يف  ال�شالحّية العتيادّية اأو املفو�شّ

فر�شيتني حمددتني:

يف حالة اخلطاأ العام من حيث الواقع اأو من حيث القانون: ويكون ذلك عندما يقع   )١
الزواج  �رس  ويبارك  يح�رس  من  باأن  اخلطاأ  يف  امل�شاركون(  اأو  الرعّية  )اأبناء  املوؤمنون 
يحدث يف  اأن  لهذا  الواقع، وميكن  ميتلكها يف  بينما هو ل  القانونّية،  ال�شلطة  لديه 
حالة ال�شلطة العتياديّة )كاهن الرعّية، ال�شقف املحلي اأو النائب العام( اأو بال�شلطة 
احلالت  هذه  ملثل  القانونّية  ال�شالحّية  وتعوي�ش  القوانني  هذه  اإيجاد  مت  املفّو�شة. 

وذلك حلماية اجلماعة )اأبناء الرعّية( وجتنب ال�رسر الذي ميكن اأن ينتج عنها.

بح�شب فقه القانون الكن�شي الروتايل، فاإنه يتم التعوي�ش "عند نق�شان �شلطة احلكم   
باأي  يقوم  ال�شما�ش  اأو  الكاهن  كان  اإذا  فقط  اخلا�ش  التفوي�ش  حالة  يف  التنفيذّية" 
م�شوؤولّية يف هذه الرعية، ويقع يف هذا اخلطاأ لي�ش فقط املتعاقدان على الزواج واإمنا 

اجلماعة باأكملها )اأبناء الرعّية اأو امل�شاركون(.

يف حالة ال�شك الإيجابي اأو املحتمل: ويكون ذلك عندما يح�رس ويبارك الكاهن اأو   )٢
ال�شما�ش زواجًا وهو يف حالة ال�شك من وجود ال�شالحية القانونّية الالزمة اأو عدم 
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ال�شك  اأن يكون هذا  اأي  اإيجابيًا وحمتماًل،  ال�شك  اأن يكون هذا  وجودها! ويجب 
مبنيًا على اأ�شباب جتعل المكانية واردة لوجود هذه ال�شالحية.

6( متطلبات ال�سيغة القانونية غري العتياديّة
مل يتطرق اأو يعالج املجمع الرتيزنتيني امكانّية عدم التقيد بال�شيغة القانونية. ال اأنه 
وبعد عّدة عقود، يف عام ١6٠٢ حتديداً، ا�شدرت �شكرتارية املجمع باأنه ويف حالة غياب 
الكهنة اأو عدم المكانية للو�شول اإليهم، يكفي ل�شحة الزواج اأن يتم امام �شاهدين اثنني.

ظهرت منذ البداية �شيغة غري اإعتيادية لبع�ش احلالت التي فيها من ال�شعب التقيد 
بال�شيغة القانونية العادية. وكان الهدف من و�شع هذه ال�شيغة القانونّية هو حماية حق 
الأفراد ومتكينهم من الزواج، وحتى ل يحرم اأي �شخ�ش من هذا احلق لأ�شباب مرتبطة 

بال�شيغة القانونية.

ح�شور  على  تن�ش  والتي   ،١١١6 القانون  يف  جندها  العتيادية  غري  ال�شيغة  هذه 
اأو  الكاهن  اإىل  الو�شول  اأن ل يكون من املمكن  الزواج، �رسيطة  ال�شاهدين فقط ل�شحة 
ال�شما�ش. عند التحقق من وجود هذا الظرف املو�شوعي، ميكن اللجوء لهذه المكانية 
غري العتياديّة لعقد الزواج، فقط يف حالتني اثنتني: ١- عند خطر املوت ٢- اأو بعيداً عن 
فر�شّية خطر املوت، عندما يقّدر اأن حكم واقع احلال �شيدوم لأكرث من �شهر. وميكن توفر 
هذه الظروف وال�شيغة يف بالد الإر�شاليات على �شبيل املثال اإذ يقوم الكاهن بزيارة الرعايا 
مّرات معدودة خالل العام. ومن املمكن اأي�شًاً اإقامة وتفوي�ش العلمانيني ب�شكل ثابت يف 

هذه املناطق حل�شور الزواج.

ين�ش البند الثاين من القانون ١١١6: "يف احلالتني، واإذا كان هناك كاهن اأو �شما�ش 
مع  بالزواج  الحتفال  ح�شور  عليه  وكان  واجبًا،  ا�شتدعاوؤه  كان  احل�شور،  ي�شتطيع 
ال�شاهدين؛ مع اعتبار اأن الزواج بح�شور ال�شاهدين وحدهما، يبقى �شحيحا". ويف هذه 
احلالة وحيث اأن الكاهن اأو ال�شما�ش لي�ش لديه التفوي�ش القانوين الالزم حل�شور ومباركة 

الزواج، اإل اأن ح�شوره ي�شاعد يف اإظهار اجلانب املقد�ش من الزواج.



ال�شيغة القانونية وعنا�رسها)4٠(

7( زواج اثنني معمدين من الكنائ�س ال�رصقيّة غري الكاثوليكيّة
م�شابهًا   ،١١١6 القانون  على  ثالثًا  بنداً  �شابقًا  املذكور  الر�شويل  الإر�شاد  اأدخل 
للقانون ٨33 من القانون ال�رسقي، والذي ي�شمح ح�شور ومباركة الكاهن الكاثوليكي 
لزواج اثنني ارثوذك�ش. وظهرت اأهمّية هذا البند لتواجد الكثري من املوؤمنني الأورثوذك�ش 
لعدم  املقد�شة  والأ�رسار  الروحّية  اخلدمات  لنيل  يلجاأون  والذين  الكاثوليكّية،  الرعايا  يف 
وجود رعايا ارثوذك�شّية لهم يف مناطق �شكناهم. اإن الكني�شة الكاثوليكّية مدعّوة يف هذه 
احلالت لتقدمي خدمتها الرعوّية لهوؤلء املوؤمنني عندما يتعذر عليهم الو�شول اإىل كهنتهم 
و�رس  الأقد�ش  القربان  �رس  املقد�شة:  الأ�رسار  ملنحهم   ،٨44 القانون  يف  مدرج  هو  كما 
الأعرتاف و�رس م�شحة املر�شى، ويف القانون اجلديد ٨6٨§3، ملنح �رس العماد لأبنائهم. 

وغاية هذا القانون اجلديد حماية حق الزواج لكل اإن�شان.

الظروف  نف�ش  يف  اأنه  على   ١١١6 القانون  هذا  يف  اجلديد  الثالث  البند  ين�ش 
اخلا�شة للجوء لل�شيغة القانونّية غري العتيادّية، ميكن للرئي�ش الكن�شي املحلي اأن يفو�ش 
ذات  من  ذلك  طلبا  اإذا  كاثوليكي،  لكاهن  اورثوذك�ش  اثنني  زواج  مباركة  �شالحية 
نف�شيهما، على اّل تكون هناك اأيّة موانع قانونّية اأو مبطلة حتول دون الحتفال بالزواج 

)عليه التاأكد من ذلك(.

ينطبق ذلك عندما يكون الزوجان من الكنائ�ش الرثوذك�شّية، ولكنه ل ينطبق على 
غري الكاثوليك والذين ينتمون اإىل كنائ�ش اأخرى غري الرثوذك�شّية )على �شبيل املثال من 
املدين  بالزواج  الحتفال  ميكن  الأخرى،  الكنائ�ش  يخ�ش  مبا  اأما  اللوثريّة...(.  الكني�شة 
ويكون �شحيحا، فالغياب املحتمل لرعاتهم عن منطقة معّينة، ل يحول دون ممار�شة هوؤلء 
املوؤمنني حلقهم يف عقد زواج �شحيح وذلك باللجوء اإىل ال�شلطة املدنّية، وبذلك تتال�شى 
لتطال  الكاثوليك  للكهنة  القانونّية  ال�شالحّية  تو�شيع  تربر  التي  واملربرات  الفرتا�شات 

هوؤلء امل�شيحيني.

ال�رسوط املطلوبة:

اأن تكون الظروف هي نف�ش ظروف ال�شيغة القانونّية غري العتيادية، وهي عدم   )١
متكنهم من الو�شول اإىل الكاهن امل�شوؤول عنهم.
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ان يطلب الطرفان ذلك ب�شكل عفوي ومن ذات اأنف�شهم ليبارك كاهن كاثوليكي   )٢
زواجهما.

ال تكون هناك ايّة موانع قانونّية اأو مبطلة حتول دون الحتفال بالزواج. وعلى   )3
الكاهن الكاثوليكي التحقق اوًل من "مطلق احلال" لكل منهما. با�شتثناء احلق 
اللهي، يجب التحقق من املقدرة القانونية واملتطلبات القانونّية الأخرى بح�شب 

قوانني الكني�شة التي ينتمي اإليها املقبالن على الزواج غري الكاثوليك.

ُيعلم  اأن  منا�شبًا،  ذلك  كان  اإذا  الكاثوليكي،  الكاهن  باأن على  اأي�شًا،  القانون  ين�ش 
ال�شلطات الكن�شّية املخت�شة يف تلك الكني�شة. نرى من املنا�شب ويف تقديرنا اأن يتم ذلك 

باأقرب فر�شة قبل الزواج اأو بعده ليتم تقييده يف ال�شجالت الر�شمية.

٨( قواعد اأخرى لالإجازة
حتتوي جمموعة احلق القانوين على قوانني اأخرى تخ�ش مكان الحتفال ب�رس الزواج، 
وهي فقط لالجازة ولي�ش لل�شحة، فحتى ولو مل تتبع هذه القوانني يبقى الزواج �شحيحًا.

يجب الحتفال بالزواج يف الرعية التي ينتمي لها اأحدهما على القل، والتي له فيها 
موطن اأو �شبه، اأو اأقام فيها ملدة �شهر. ال اأنه ويف كل الأحوال، يحق للرئي�ش الكن�شي اأو 

كاهن الرعية ال�شماح باإقامة الزواج يف مكان اآخر )راجع القانون ١١١5(.

الكني�شة الرعوية هي املكان العتيادي لالحتفال ب�رس الزواج، ال اأنه ميكن للرئي�ش 
الكن�شي املحلي اأو كاهن الرعية ال�شماح باإقامته يف كني�شة اأخرى اأو كابيال اأو اأي مكان 

منا�شب )القانون ١١١٨(.

- مثال واقعي:
يريد �شابة و�شابة الزواج، ويطلب ال�شاب من الكاهن اأن يقوم بح�شور ومباركة الزواج 
لالحتفال  الالزم  التفوي�ش  الرعية  كاهن  مينح  لل�شاب،  مقّرب  �شديق  هو  اآخر  كاهن 
اأنه ل ميكن  تبني  قليلة  اأيام  قبل  اأو  اأنه ول�شبب طارئ  ال  الكاهن،  لهذا  الزواج  ومباركة 
كني�شة  اإىل  الأحتفال  نقل  ومت  املذكورة،  الرعوية  الكني�شة  تلك  يف  بالزواج  الحتفال 
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�شغرية جماورة يف اللحظة الخرية، ولكنها لي�شت تابعة لرعّية الكاهن املفّو�ش اإمنا للرعية 
املجاورة، ويكون الكاهن املَُفّو�ش بالحتفال بالزواج مقتنعًا باأن لديه التفوي�ش القانوين 
الزواج  يكون هذا  الوىل.  ال�شلية  الرعية  �شجل  الزواج يف  قيد  بت�شجيل  الالزم ويقوم 
باطاًل لغياب التفوي�ش القانوين الالزم، فالتفوي�ش منح من كاهن الرعية )اأ ( والزواج مت 
 يف الرعية )ب(، كان على كاهن الرعية )ب( ان مينح التفوي�ش ولي�ش لكاهن الرعية )اأ (،

املحلي  الرئي�ش  �شابقا،  اأ�شلفنا  وكما  الب�شاطة،  بهذه  التفوي�ش  وجود  افرتا�ش  ميكن  ول 
وكاهن الرعية هما من ي�شتطيعان اأن يفّو�شا �شمن حدود مناطق وليتهما و�شالحيتهما. 

اكت�شف كاهن الرعية )ب( اخلطا وهكذا مت القيام باجراءات الت�شحيح الب�شيط.
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الإنعامان البول�سي والبطر�سي لف�سخ الزواج
الربوفي�سور فران�سي�سكو كاتوت�سيال
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
الأربعاء 1٨ متـوز ٢01٨

الدعوة املوجهة من البابا فرن�شي�ش يف "فرح احلب" لدرا�شة حالت الزواج الفردية 
املعرفه   - الرعوية  املرافقة  فن  اإىل  بالإ�شافة   - وم�شاعديهم  الرعاة  من  تتطلب  ال�شعبة، 

باحللول والو�شائل التي يقدمها احلق القانوين مل�شاعدة هوؤلء املوؤمنني.

بالإ�شافة اإىل دعاوي البطالن التي تك�شف وتعلن ان الرابط الزوجي مل يكن موجوداً 
اإدارية، ل تعلن بطالن الزواج من الأ�شل  يف الأ�شل، هناك طرق وو�شائل ذات طبيعية 

ولكن حتله على اأ�شا�ش بع�ش ال�رسوط، ومن خالل ذلك ي�شرتجع الأزواج حريتهم.

لي�ش �رسا  )الذي  ال�رسي  الزواج غري  اإمكانيات حل  �شنتكلم عن  املحا�رسة  يف هذه 
مقد�شا( اأي ذلك الزواج الذي يكون فيه على الأقل احد الأطراف لي�ش معمداً، و يعطى 
احلل من الزواج من اأجل احلفاظ على الأميان، اأي من اأجل حماية الأميان و تقدمي امل�شلحة 

الروحية للزوج املعمد اأو الراغب يف العماد.

المتياز البول�سي
من  ال�شابع  الف�شل  اأ�شا�ش  لأنه  كذلك؛  ويدعى  البول�شي،  المتياز   - الأوىل  احلاله 
احلالت  الزواج.  حلل  الأوىل  احلالة  هو  وتاريخيًا  كورنثو�ش،  اأهل  اإىل  الأوىل  الر�شالة 
الباقيه تبعت خالل الع�شور امل�شيحّية عندما تبلورت �شلطة احلرب الأعظم و�شالحية حل 
الزواج. يعطي القدي�ش بول�ش الر�شول هذا احلق مل�شيحي كورنثو�ش: اإذا كان احد الخوة 
امل�شيحيني املعمدين متزوجًا من غري معمد، والطرف غري امل�شيحي يريد البقاء فلي�ش هناك 
اإمكانيه الطالق؛ لأن الطرف غري املعمد يقد�ش من الطرف املعمد، ولكن اإذا اأراد الطرف 
غري املعمد النف�شال فاحلرية للطرف املعمد اأن ينف�شل. ولي�ش من الوا�شح اإذا كان كالم 
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اإمكانية عقد زواج جديد. مر�شوم غرا�شيانو هو  اأي�شا عن  اأو  بول�ش عن النف�شال فقط 
الذي اأعطى ال�رسح لذلك؛ وبالتايل اأ�شبح قانونا معمول به يف الكني�شة.

القانون احلايل )1143(
يتكلم القانون عن زواج معقود بني طرفني غري معمدين اإذا حتول اأحد الطرفني اإىل 
امل�شيحية وقبل املعمودية؛ فاإن القرار على بقاء الزواج ي�شبح يف يد الطرف غري املعمد، 

وهنا ميكن اأن تتحقق ثالث فر�شيات:

اأن يختار الطرف الثاين اأي�شا املعمودية؛ عندها ي�شبح زواجهما �شحيحًا بعد   )١
قبول هذا الطرف للمعمودية، وي�شبح مكتماًل بعد اأول عالقة زوجية �رسعية، 

ول ميكن بعدها اأن يحل اذ ي�شبح زواجًا �شحيحًا ومقرراً.

الطرف  مع  العي�ش  يقبل  املعمودية ولكن  يقبل  اأن  يريد  املعمد ل  الطرف غري   )٢
املعمد ب�شالم ودومنا اإهانة للخالق )القانون ١١43-٢( وهذا معناه: "ب�شالم"؛ 
اأي اأن يرتك للطرف احلرية الكاملة يف اتباع الإميان وتربية اأبنائه عليه، ومتجنبًا 
اأن يكون حتول الزوج اإىل امل�شيحية �شبب خالفات اأو حتى عنف. ودومنا اهانة 
للخالق؛ اأي اأن الطرف غري املعمد يقوم باحرتام املبادئ الأخالقية الكاثوليكية. 
يف هذه احلاله ل ي�شتطيع الطرف امل�شيحي النف�شال اأو تطبيق المتياز البول�شي 
وعليه اأن ي�شهد لالأميان امل�شيحي من خالل هذا الزواج والذي ميكن من خالله 

م�شاعدة الطرف الآخر على قبول الإميان.

الفر�شيات  خماطبة الطرف غري املعمد يعني ال�شتي�شاح عّما ينوي فعله حول   )3
املذكورة اعاله. يجب اإجراء هذه املخاطبة ال�رسورية ل�شحة حل الزواج بعد 
املعمودية، وي�شتطيع الرئي�ش الكن�شي املحلي ول�شبب ج�شيم ان ي�شمح بها قبل 
اإذا مل  املعمودية )ف. ٢/١١44(  قبل  منها  التف�شيح  ي�شتطيع  املعمودية، كما 
خالل  من  جدوى  ذات  ولي�شت  منتجة  غري  كانت  اأو  عملها  بالإمكان  يكن 

طريقه حتقيق ق�شرية وغري ق�شائية.
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ي�شتطيع رئي�ش الكني�شة اأي�شا اأن مينح الزوج الآخر اإذا طلب مهلة لالإجابة لفتًا النظر 
اإىل اأنَّ انق�شاء املهلة دون رد ت�شاوي رداً �شلبيًا )ب.١/١١45( و للزوج املهتدي احلق يف 
عقد زواج جديد فقط اذ كان الطرف الآخر قد قدم جوابًا �شلبيًا اأو رف�ش واأهمل تقدمي اأي 
جواب )القانون ١١46§١(. كذلك ي�شتمرهذا القانون يف تف�شري احلالة يف امل�شتقبل اإذا 
غري الطرف الآخر موقفه وانف�شل بدون �شبب عادل اأو انه ل يريد امل�شاكنة ب�شالم وعدم 

اهانة اخلالق، ي�شتطيع عندها الطرف املهتدي ال�شتفادة من هذا المتياز البول�شي.

يحدد هذا القانون ان الزواج اجلديد يجب اأن يكون مع طرف كاثوليكي، ولكن 
اأو  اأن ي�شمح بزواج مع غري كاثوليكي  الرئي�ش الكني�شي املحلي ول�شبب خطري  ي�شتطيع 

حتى غري معمد على اأن تراعى اأحكام قوانني الزواجات املختلطة.

و كما حدد يف املا�شي القانون ل�شنه ١9١7 فاإن المتياز البول�شي ل ي�شمل من عقد 
زواجًا خمتلطًا، ولكن يف هذه احلالة ميكن طلب احلل من الزواج من احلرب الأعظم على 
اأ�شا�ش م�شلحة الإميان؛ مثاًل: اثنان غري معمدين تزوجا مدنيًا هذا الزواج �شحيح ولكنه 
لي�ش �رسا مقّد�شا. بعد فرتة تتعرف الزوجة على كاهن كاثوليكي وتهتدي اإىل امل�شيحية بعد 
م�شرية اإميان واإر�شاد، تقبل يف ختامها املعمودية، الزوج ل يعار�ش يف البداية ولكن بعد 
مرور ب�شع �شنني يبداأ بال�شتهزاء بهذا الإميان وينف�شل عن زوجته. تتعرف الزوجة لحقًا 
اأن تتزوجه. يف هذه احلالة ميكن تطبيق المتياز البولي�شي ويحل  اإن�شان حتبه وتريد  على 

الزواج ال�شابق يف اللحظة التي تعقد فيها الزوجة الزواج اجلديد.

النحالل يف حالة تعدد الزوجات )القانون 114٨ (:
هناك حالتان اأخريان لنحالل الزواج، وقد حتددتا بد�شاتري ر�شولية يف القرن ال�شاد�ش 
لعام  القانوين  احلق  الكني�شة يف جمموعة  على  تعميمها  مت  �شعوب حمددة،  ع�رس، وتخ�ش 
١9١7.يتحّدث القانون ١١4٨ عن رجل له زوجات عديدات اأو ميكن اأي�شًا زوجة لها 
اأزواج متعددين. يهتدي اإىل الميان ويقبل املعمودية. بالطبع فاإن الهتداء يتطلب الإرادة 
الكاثوليكي  الزواج  اأ�شا�شية يف  التعدديّة لأنها تخالف �شفة  لهذه  نهاية  ال�شاحلة وو�شع 
وهي وحدانية الزواج )القانون ١٠56(. طبعا هنا احلديث عن تعدد الزوجات. القانون 
ين�ش على اأن يبقى الزوج مع الزوجة الأوىل وي�رسح الأخريات. فاإذا كان الأ�شتمرار مع 
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بالزواج  الحتفال  يجب  وعندها  الباقيات،  وي�رسح  اأخرى  واحدة  يختار  �شعبًا  الأوىل 
بح�شب ال�شيغة ال�رسعية املفرو�شة عند الزوجات املختلطة )القانون ١١4٨§٢(؛ اأي اأن 
الحتفال العام يظهر من هي الزوجة املختارة. وعلى الرئي�ش الكن�شي املحلي ال�شهر على 
اتخاذ كافة الأجراءات ل�شمان احتياجات الزوجات الأخريات امل�رسحات على ما تقت�شيه 

قواعد العدالة واملحبة امل�شيحية والن�شاف الطبيعي.

الثانيه  الفر�شية  )القانون ١١46( هي  الأ�رس  اأو  ال�شطهاد  ب�شبب  الزواج  انحالل 
وهي اأي�شا �شمن المتياز البول�شي. نحن اأمام زواج طبيعي بني غري معمدين واحد منهما 
يقبل املعمودية. اإذا كان هذا املعمد ل ي�شتطيع اأن ي�شتاأنف امل�شاكنة مع الطرف غري املعّمد 
ب�شبب الأ�رس اأو ال�شطهاد، فاأنه ي�شتطيع اأن يعقد زواجا اآخر واإن كان الطرف الآخر قد 
قبل املعمودية يف هذه الأثناء. هنا لي�شت �رسورية خماطبة الطرف الآخر، و�شبب النف�شال 

لي�ش الطرف غري املعّمد بل الظروف القاهرة )�شجن اأو اإ�شطهاد(.

ي�شيف القانون باأن الزواج اجلديد ميكن عقده حتى ولو يف هذه الأثناء قبل الطرف 
مبعمودية  �شحيحًا  اأ�شبح  الذي  )الول(  الزواج  هذا  اأن  �رسط  على  املعمودية،  الآخر 
الطرف الثاين الآن، مل يكتمل بني الزوجني )الأولني(. هذه حالة من ال�شعب جدا حدوثها 

باملعطيات املذكورة اأو اأنها حتى م�شتحيلة.

فر�سيات اأخرى لإنحالل الزواج )مل�سلحة الأميان(
 َكرُثت هذه احلالت - حل الزواج الذي هو بغري �رس - مل�شلحة الأميان خالل القرن 
الع�رسين يف هذه احلالة يتدخل احلرب الأعظم مبا�رسة. الوىل بني هذه احلالت كانت عام 
١934 واحلالة موجودة يف الإر�شاد الر�شويل )�شلطه الكن�شية( وال�شادرة عن جممع الأميان 

والعقيدة بتاريخ 3٠ ني�شان ٢٠٠١ وغري موجودة يف جمموعة احلق القانوين.

هناك مرحلتان يف تطبيق هذه احلالهة: الأوىل املرحلة البر�شية حيث يقّدم املدعي 
لآئحة الدعوى، ثم يتبعها مرحلة التحقيق التي يتم فيها ا�شتجواب الزوجني، وال�شهود، 
للتاأكد من عدم  والطرف الذي يريد املدعي الزواج به؛ والبحث املحتمل يف الأر�شيف 
معمودية اأحد الأطراف؛ وجمع كافة الوثائق املتعلقة بالزواج املطلوب واملتعلقة بالطرف 
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املر�شح للزواج. واإذا رف�ش الطرف املدعى عليه التعاون اأو القبول اإذا كان لي�ش بالإمكان 
الو�شول اليه فيعترب حينها غائبًا عن املحاكمة.

�شري  مراحل  فيه  يذكر  تقرير  بكتابة  املحقق  القا�شي  يقوم  املرحلة  هذه  انتهاء  بعد 
عائق  اأي  لتبيان  الوثاق  دور حمامي  ياأتي  وهنا  اإليها؛  التو�شل  مت  التي  والبينات  املحاكمة 
اأمام هذا احلل؛ ثم ياأتي اأخرياً دور الرئي�ش الكني�شي الأبر�شي ويكتب راأيه يف احلالة ويذكر 
اإذا كان هناك خطر اإحداث �شك يف حالة الزواج مع الأخذ بعني العتبار ظروف الزمان 
راأيه،  وتعر�ش  الرعوية،  �شلطته  تعك�ش  الكن�شي  الرئي�ش  راأي  وثيقة  لأبر�شيته.  واملكان 

وحتدد امل�شببات وراء القرار.

وهنا تاتي املرحلة الثانية: حيث تبعث ثالثة ن�شخ اإىل جممع الميان والعقيدة و ت�شمى 
املرحلة الرومانية. يكتب حمامي الوثاق يف املجمع تقريره، ثم تدر�ش جلنة مكونة من ثالثة 
ا�شخا�ش الأ�شباب املعرو�شة حلل الزواج واإذا كان اجلواب نعم، تعر�ش الوثيقة على احلرب 

الأعظم والذي بدوره ي�شدر مر�شوم النعام.

املدة التي يحتاجها جممع الإميان هي بني �شهرين اإىل ثالثة، وميكن تعجيلها يف حالت 
ال�رسورة ملن يرغب يف عقد زواج جديد.

متطلبات لعطاء انعام احلل
على  اأحدهما  حيث  الطرفني،  بني  املعقود  الزواج  اأن  على  الر�شويل  الإر�شاد  ين�ش 
الأقل غري معمد، ميكن اأن يحله احلرب الأعظم �رسيطة اأن ل يكون قد اكتمل بعد اعتماد 

الطرفني. واأمامنا هنا ثالث فر�شيات ميكن فيها طلب النعام:
١( زواج بني طرف كاثوليكي وطرف غري معمد مكتمل �رسوط الزواج املختلط.

٢( زواج بني طرف معمد غري كاثوليكي واآخر غري معمد.
3( زواج بني طرفني غري معمدين.

ميكن للطرف غري املعّمد الذي يريد ان يتعمد ان يطلب الأنعام اإذا تواجد يف زواج 
غري قانوين اأو يف حالة عدم رغبته لقبول العماد ولكّنه يريد الزواج من طرف كاثوليكي. 
اإذاً، هدف العملية هنا هي الو�شول لليقني الأدبي باأن هناك طرفا على الأقل غري معمد. اإذا 
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كان الطرفان غري معمدين، يكفي اإثبات عدم معمودية املدعي، من اأجل ذلك ين�ش القانون 
على وجوب �شماع والديه واهل الطرف غري املعمد اأو اأولئك الذين قاموا برتبيته �شغريا. 
كما يجب ا�شتجواب ال�شهود لي�ش فقط لعدم وجود املعمودية، بل اأي�شا حول الظروف 
والدلئل التي ُي�ْشَتنتج منها ذلك. فيجب طرح ال�شوؤال الآتي: ملاذا مل متنح املعمودية؟ هل 
هو الحلاد مثال؟ اأم لعدم ممار�شة الأهل للدين؟ اأم ب�شبب التواجد �شمن جو اإ�شالمي مثاًل 
اأو هندو�شي اأو يهودي؟ اأم لأن الأهل اأرادوا ترك حرية الأختيار لالأبناء؟ ين�ش القانون على 

اإجراء بحث يف اأر�شيف الرعايا حيث عا�ش طفولته/طفولتها.

الثالوث  با�شم  بها لأنها مل متنح  املعمودية رغم الحتفال  اعتبار غياب  اأي�شًا   ميكن 
العقيدة  جممع  يوؤكد  كما  املورمون  اأو  يهوه  �شهود  طريقة  على  املعمودية  قبل  الأقد�ش. 

والأميان يف عام ١966 اأو يف عام ٢٠٠١.

بالإ�شافة اإىل مو�شوع عدم معمودية اأحد الأطراف يجب التحقق من �رسوط اأخرى 
ملنح الزواج و هذه ال�رسوط الإ�شافية مطلوبة لالجازة ولي�ش لل�شحة:

اأوًل: التاأكد من عدم وجود اإمكانية العودة اإىل التعاي�ش بني الزوجني، ويجب يف هذه 
احلالة اإ�شافة وثائق الطالق املدين. الطالق املدين بالإ�شافة اإىل العالقه العاطفية اجلديدة، 
املهم  ومن  بع�شهما.  اإىل  الزوجني  ا�شتحالة رجوع  الأطفال، كل هذه دللت  ووجود 

ا�شتجواب الأطراف هنا.

اأو انه هو امل�شبب  ثانياً: يجب التحقق من ان املدعي مل يكن ال�شبب ب�شكل فردي 
الأ�شا�شي يف ف�شل الزواج، اإذا يجب البحث يف اأ�شباب الأنف�شال والطالق لتحديد دور 
كل طرف. املبداأ هو كون احلل عن طريق النعام ، وحتى ل يكون هناك �شك يف الرعية، 
يجب ان ل يعطى النعام ملن �شبب ف�شل الزواج باغالطه. ولكن يف تعاليم البابا فرن�شي�ش 
اإذا كان هذا الطرف املدعى قد كان هو �شبب ف�شل الزواج، والن قد تاب، يعطي الفر�شة 
كانت  اأو  الطرفني،  على  الف�شل  م�شوؤولية  توزعت  اإذا  النعام  اعطاء  ميكن  طلبه.  لقبول 

بن�شبة اأكربعلى الطرف الآخر.

ثالثاً: يجب التاأكد من اأن الطرف الثالث املر�شح للزواج اجلديد مل يكن/تكن �شببا يف 
انف�شال الزوجني.
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رابعاً: يجب التاأكد من اأن الطرف املدعي يلتزم بواجباته الطبيعية اجتاه الزوجة والأبناء 
من الزواج الفا�شل، ويعطي احلل من الزواج حفاظًا على اإميان املدعي اإذا كان معمداً اأو 
موعوظًا اأو حفاظًا على اميان الطرف الثالث. لذلك من ال�رسوري ذكر مو�شوع املمار�شة 
كاهن  من  يطلب  وبالعادة  اجلديد.  الزواج  مو�شوع  الثالث  وللطرف  للمدعي  الميانية 
الرعية تقرير عن هذا املو�شوع وحول اذ ما كان هذا الأمر �شوف ي�شبب �شك يف الرعية.

اأمثال واقعية
�شخ�ش كاثوليكي يتزوج �رسعيًا من طرف غري كاثوليكي، وبعد ع�رس �شنني من احلياة 
الزوجية ووجود اأطفال يتم الطالق ب�شبب عدم اأمانة الزوجة، ثم يتعّرف الزوج املنف�شل 
على امراأة كاثوليكية وتن�شاأ بينهما عالقة عاطفية ثم يتزوجان مدنيًا؛ ويعرف لآحقًا من 
انعام حل  على  باحل�شول  املدين  الزواج  هذا  ت�شحيح  بالمكان  اأنَّ  كاهن �شديق  خالل 

زواجه الأول فيقدم الطلب.

ل تاأتي الزوجة املنف�شلة اإىل املحكمة، ولكن ي�رّسح الزوج وال�شهود اإنها غري معمدة 
لأنها غري م�شيحية ا�شاًل، وهكذا كانت تقدم نف�شها دائما؛ وهناك دليل اآخر وهو اأّن الزواج 
مت با�شتعمال ال�شيغة ال�رسعية ومنح تف�شيح اختالف الدين؛ وذلك ما توؤّكده ال�شجالت 
اإىل اليقني  الر�شمّية للرعّية باأن الزوجة غري معمدة. فمن املمكن يف هذه احلالة الو�شول 

الأدبي بغياب املعمودية رغم غيابها عن املحاكمة؛ وحتققت اأي�شًا ال�رسوط الأخرى:

ل ميكن اعادة احلياة امل�شرتكة بينهما ول يوجد توا�شل بينهما منذ �شنني، وتزوج   )١
من جديد الطرف الذي قدم الطلب.

ف�شل الزواج ب�شبب خيانة الطرف الغائب ولي�ش الطرف الذي يطلب النعام.  )٢
الزوج تعرف على الزوجة اجلديدة بعد الطالق اإذا مل تكن لزوجته اجلديدة اأي   )3

دور يف ف�شل الزواج الول.

اإميانهما، وميكن  يعي�شان  الزوجني احلاليني  اأن  يوؤكد يف ر�شالته  الرعية  اأن كاهن  ثم 
اعتبار النعام حلل الزواج خريا روحيًا لهما ولبنائهما.
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مثال اآخر:
طرفان غري معمدين يتزوجان مدنيًا؛ ثم مع الزمن ا�شبح هناك تباعد عاطفي وو�شل 
الطرفان اإىل قرار النف�شال والطالق. بعد الطالق يبداأ الزوج عالقة مع امراأة كاثوليكية 
يقبل  اأن  ويقرر  الكاثوليكية  زوجته  باإميان  الزوج  ويتاأثر  اأطفاًل،  وينجبان  ويتزوجان 
قبول  من  مينعه  ال�شحيح  غري  الزوجي  و�شعه  ولكن  املوعوظني  مرحلة  ويبداأ  املعمودية، 
املعمودية. يف هذه احلالة يقدم هذا الزوج طلب احلل حتى ي�شتطيع بعد ذلك اأن يتزوج 

زوجته الكاثوليكية يف الكني�شة الكاثوليكّية.

لديها  لي�ش  اإىل جماعة م�شيحية  ينتمون  اأهله يف طفولته كانوا  ان  بعد ذلك  ويتبني 
عادة تعميد الأطفال. وهو يف الواقع مل يقبل املعمودية �شغرياً ثم مل يقبل املعمودية كبرياً. 
يف هذه احلالة يعترب الف�شل على الزوجني ولكن لي�ش ب�شكل خا�ش على مقدم الطلب. يف 

هذه احلالت عندما يعطي النعام ي�شرتط اأن يتم الزواج بعد قبول املعمودية.
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القانون الكن�سي "اأداة نظام و�سالم"
الأباتي مارون ن�رص
الأربعاء 1٨ متوز ٢01٨

باآونة  الثالثة الأخرية  مّرت الكني�شة اجلامعة، والكاثوليكية خا�شة، مطلَع القرون   
ع�شيبة جداً، مرّدها َعدُم ال�شتقرار ال�شيا�شي والتقّلبات احلادة يف العامل والثورة ال�شناعية 
فَجِر  بزوغ  تالها  والثانية،  الأوىل  العاملتني  واحلربني  وال�شيوعية،  املارك�شية  والتيارات 
والع�رسين،  احلادي  القرن  مطلع  قيا�شية،  ب�رسعة  لتدخل  الب�رسية  واجتاه  احلديثة"  "التقنية 

"العامل الرقمي"ويتحّول الكون اإىل "قرية �شغرية".

وكاأين  �شوؤونها،  ولت�شيري  ت�رسيعاتها  ل�شالح  جَتهد  والكني�شة  هذا  كل  حدث   )1
باجلمود قد ب�شط وجودة على العامل امل�شيحي وو�شع امل�شوؤولني الكن�شيني بحريٍة، ليجدوا 
اأنف�شهم اأمام موؤ�ش�شات تنظيمية مل تعد تتالءم ومقت�شيات الع�رس اأو تن�شجم مع التطورات 
والتبدلت احلا�شلة مطلع القرن املن�رسم. هذا كله ا�شتدعى من قدا�شة البابا يوحنا الثالث 
ل فجراً جديداً للكني�شة الكاثوليكية اأطّلت  والع�رسون الدعوة اإىل جممع فاتيكاين ثاٍن، �شكَّ
والجتماعية  وال�شيا�شية  الثقافية  الأو�شاع  فر�شته  والتطور،  احلداثة  على  موؤ�ش�شاتها  به 

املتبّدلة بقوة على م�شارف الألفية الثالثة من التاريخ امل�شيحي.

اإن قيام اأي نظام حقوقي للكني�شة ي�شتند اإىل كرامة ال�شخ�ش الب�رسي، وير�شو على   )٢
امل�شيح لأجل  مطلقًة جت�ّشَد  قيمة  الإن�شان  اأولي�ش  بالن�شان.  الكل  ال�شابط  اخلالق  عالقة 
هذا  حقوق  ت�شمو  عينه  بالقدر  واهلل،  الإن�شان  بني  الت  ال�شِ تتحّقق  ما  فبقدر  خال�شه؟ 

الإن�شان وتن�شج يف طريق �شاعدة اإىل اهلل. 

من هذا املنظار يح�شن النظر اإىل "القانون" عمومًا واإىل "القانون الكن�شي" ب�شكل   
"َوحّدَت  الإلهية  الكرامة  ُحّلَة  الإن�شان  لب�ش  وقيامته  امل�شيح١  ال�شيد  جت�ّشد  بعد  خا�ش. 
جاء ي�شوع ليكّمل ال�رسيعة وقد اأظهر هذا املوقف يف بداية حياته الب�رسية: "ل تظّنوا اإين جئت لأبطل ال�رسيعة وتعاليم   )١

الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لكّمل" )متى١7:5(. فهو ما جاء لُيلغي، بل ليكّمل ويتمم انتظارها مبجئيه. 



القانون الكن�شي "اأداة نظام و�شالم")5٢(

اتخذت  بهذا  املارونية(  )الليتورجيا  بالهوتَك..."  ونا�شوتنا  بنا�شوتنا،  لهوتَك  رب  يا 
هذه  واأ�شحت  وقدا�شته،  ومنّوه  وتقّدمه  َترّقيه  يف  لت�شاهم  وممّيزة  خا�شة  كرامة  حقوقه 

احلقوق تعلو ُكلَّ القيم وتتخّطاها.

على قيمة ال�شخ�ش الب�رسي ترتكز جُممل املفاهيم التي ترتفع عليها اأعمدة كل قانون   )3
ونظام. فكل غلط مَي�ُش �شفات هذا ال�شخ�ش، يجعل انطالقة اأي قانون اأو نظام خاطئة. 
)كالنازية، واملارك�شية، وال�شتعباد، واملوت الرحيم، اأي قتُل َمْن ي�شكوَن َمر�شًا ُع�شاًل، 

واحلروب التي ُت�شّخر الأديان وتاأخذها مطّية لها... وغريها(.
مذبح  على  العدالة  ونحر  املاآ�شي  من  الكثري  اأ�شل  يف  كانت  الأنظمة  هذه  كل   

الإيديولوجيات اخلاطئة البعيدة عن اهلل. واملدّمرة لالإن�شان وحقه الكرمي يف احلياة.
وُتعلي  فل�شفية  مبادئ  ُتعلن  راحت  ب�رسية  املح�ش  واجلماعات  البيئات  بع�ش  اإن   
الروح  يُوّحدها  امل�شيحية  اأن  تفقه  اأن  دون  ل�شاحلها،  الإن�شان  ُر  ُت�شخِّ اأنظمة  مداميَك 
تنا�شى  وقد  ل...  اأم  كانت  تقّدمية  والفل�شفية،  الإجتماعية  الأفكار  بع�ش  ل  والإميان، 

هوؤلء اأن امل�شيح هو م�شدر كل اأخّوة وعدالة و�شالح.
بعد  فيما  الرو�شية، كما  ال�شيوعية  للقومية  رافعة  ا�شُتخدم  مثاًل،  املارك�شي  فالفكر   
الإيديولوجيات  هذه  انهيار  بذهول  �شهَد  قد  العامل  لكن  والفيتنامية.  ال�شينية  للقوميتني 
ونظامها الِقيَمي، وتال�شت املارك�شية والقومية، خُملِّفة فراغًا هائاًل يف ُنُظم اإدراك العامل، 

قلَّ مثيله يف التاريخ.

الدعوة املُلّحة اإىل التجديد يف هيكلية الكني�شة اجلامعة �شّكلت فكرة اأ�شا�شية لدى   )4
اآباء املجمع الفاتيكاين الثاين، �شار على هديها البابا بول�ش ال�شاد�ش، والبابا يوحنا بول�ش 

الثاين، والبابا بنديكتو�ش ال�شاد�ش ع�رس، وهي اليوم تق�ّش م�شجع قدا�شة البابا فرن�شي�ش.

نة حلياتنا  التجديد �شفة مكوِّ قيمة كبرية.  للتجديد من  ما  ُندرك  من خالل ذلك،   )5
التقوقع  اإىل  اأحيانًا  يدعونا  الذي  العامل  نقي�ش  التجديد  املقد�شة.  الكني�شة  اأُمنا  وحلياة 

والتحّجر. اإنه للكني�شة فهم ر�شالٍة وطريق قدا�شة.

ل جتديد بدون �شّك وقلق. وال�شكُّ هو الطريق الأمني اإىل اليقني. والتجديد دومًا   
فُة اأُنا�ش وجهة �شريهم تُطلُّ بهم دومًا اإىل  يحتاج اإىل ُجراأٍة واإقدام. هو هدٌف كن�شي، َو�شِ
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اآفاٍق جديدة، ورجاء جديد، وحّب جديد، وعامل جديد ت�شونه حقائق ثابتة. اإنه عملية 
موؤ�ش�شاتها  جتديد  يف  القد�ش  الروح  َهدي  على  الكني�شة  حتياُه  عمر  م�رسوع  تنتهي،  ل 

واأع�شائها، ويبقى اأبداً اإحدى جتّلياتها الأهم يف العامل.

اأ ( ما هو احلق القانوين؟
الكني�شة  عقيدة  من  املنبثق  الكن�شي"  "ال�رسع  اأو  الكن�شي"  "القانون  به  ُيفهم   )1
وكتابها املقد�ش والتقليد الر�شويل...، وهو يتناول ِعْلَم التنظيم الكن�شي باأوجهه املتعّددة 
واملت�شعبة٢. اإنه جمموعة الكتب النظامية التي تعرتف بها الكني�شة ر�شميًا. فهذه الأخرية، 
بحاجة دائمة اإىل ُنظم وقوانني و�رسائع خا�شة بها، وذلك منوط بوجودها يف التاريخ حتت 

�شورة جماعة من الب�رس تخ�شع اإىل مقايي�ش ونوامي�ش الزمان واملكان.

باأُطر  لاللتزام  بالنهاية  تهدف  والتي  الكني�شة،  لقيام  القانوين عن�رس جوهري  احلق   )٢
حُتِّق بامتياز اأولية املحبة واإيجاد قناة للنعمة الإلهية اإىل قلب الإن�شان. وككل جماعة ب�رسيّة، 
فاجلماعة امل�شيحية تعمل على هذه الأر�ش، لكن غايتها الأوىل والأ�شا�شية هي ملكوت 
اهلل، اأي "خال�ش النفو�ش"، الذي يجب اأن يكون ال�رسيعة العليا يف الكني�شة دائمًا. يحر�ش 
3، الذي يختم املجموعة الالتينية على اأن تكون طماأنة النفو�ش هي ال�رُسعة 

القانون ١75٢ 
ّميا يف الكني�شة. ال�شُ

يبقى �رسوريًا التذكري باأن احلق القانوين، واإن كان ي�شكل جمموعة الكتب النظامية   )3
اأو  مياثله  ول   ")sui generis(  - خا�ش  طابع  كن�شي"ذو  �رسع  فهو  الكن�شية،  الر�شمية 

"قانون" هي كلمة يونانية امل�شدر تعني اأوًل �شاق الق�شبة، وبالتعميم، كل ق�شيب من خ�شب طويل وم�شتقيم. ويف املعنى   )٢
املجازي مفهوم "القاعدة"، وال�شورة الأ�شلية والنموذج، واملبداأ. راجع: الأ�شقف بطر�ش لويليه، "روح احلق القانوين 

الأرثوذك�شي"، جملة ل�شان حال الك�رس خو�شية الرو�شية يف اأوروبا ال�شمالية، عدد، ج46-47، �شنة ١964. 
- يف تعبري اآخر " ال�شتواء يف �شكل ُمعني".

- ال�رسيعة "Lex" باللغة الالتينية، جتد جذرها بح�شب Ciceron) lib.I. No 6( بكلمة "eligere" الالتينية اأي النتقاء 
بني الطاعة والُع�شيان.

اما بح�شب القدي�ش توما "Lex" تاأتي من كلمة "Ligare" اأي "َكبَّل" لأن ال�رسيعة من طبيعتها حتمل �شفة اللزام فتاأ�رس 
)st Thomas, Somma theologica, I, II , P. 90, Art 4).حّرية الن�شان

-اما بالعربية " Lex" تعني " ال�رسيعة". و�رسَّع، معناها: �شّن �رسيعة، اأي اأظهر للنا�ش الطريق التي يجب عليهم اأن ي�شلكوها.
راجع جمموعة احلق القانون للكني�شة الكاثوليكية الالتينية، القد�ش ٢٠٠7، يقابله القانون ١4٠٠ �رسقي، الذي يدعو اإىل   )3

" مراعاة احلقوق والن�شاف".
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ه ب�شكل اأ�شا�شي اإىل غاية الإن�شان النهيوية، لُيعِلَن م�شبقًا  ي�شابهه اأي �رسع اآخر، كونه ُموجَّ
املجد ال�شماوي، ويح�ّش املوؤمنني وُينظم �َشريهم ملجده تعاىل وبناء كني�شته املنظورة على 

هذه الأر�ش وخال�ش العامل4.

لتوجيه وم�شاعدة  اإليها  الكن�شية حتتكم  ال�شلطة  اأمام  الكني�شة وو�شيلة  بيد  اأداة  اإنه   
املوؤمنني لل�شري مبوجبها وعلى هديها مبعونة الروح، لقتناء قدا�شتهم وخال�شهم.

َترعى الكني�شة باهتمام بالغ وكبري ال�رسع الكن�شي، ومن خالله حقوق الإن�شان،   )4
وحُتّر�ش للمحافظة عليها بكثري من العناية والنتباه، مّما يوجب على القا�شي الكن�شي اأن 
ميار�شها بوعي كامل، ويطّبق اأ�شول املحاكمات الكن�شية الفريدة واخلا�شة بالكني�شة بكل 
دّقة. هذه القواعد ت�شكل ال�شمانة الأكيدة للحفاظ على احلقوق التي �شّنها اخلالق و�شارت 

عليها الكني�شة خلال�ش اجلن�ش الب�رسي5. 

ال�رسع الكن�شي، والذي غايته �شمان العدل بني النا�ش، يدعو القا�شي الكن�شي اإىل   
اأن يتطلَّع اإىل اأبعد من املحافظة على العدالة، عليه اأن يطمح اإىل الإن�شاف ومنه لأن ينفذ 

منذ بدئها عرفت الكن�شية التنظيم القانوين، والغاية الأوىل منه خال�ش النفو�ش،   )4
الكني�شة والبابوات وغريها. دون  اإىل املجامع امل�شكونية واملجامع املحّلية واآباء  الكن�شي فتعود  الت�رسيع  اأما م�شادر   -
 corpus iuris canonici جمموعة  مع  لكن  اآنذاك.  �شائدة  كانت  اأخرى  و�رسائع  الروماين،  بال�رسع  تاأثرها  اإهمال 
جند اأنف�شنا اأمام جمموعة كاملة ور�شمية مّت ن�رسها باأمر من البابا غي غوريو�ش الثاين ع�رس �شنة ١5٨٢. �شملت هذه 
�شنة   ،Décrétales de Grégoire IX  ،١١4٠ �شنة   Décret de Gratien منها  �شابقة  جمموعات  �شت  املجموعة 
اخلام�ش ١3١4 و  اأقليمن�شو�ش  للبابا   Clémentines و  �شنة ١٢9٨،  الثاين  لبونيفا�ش  تعود  التي   Sexte و   ١٢34
Extravagantes للبابا يوحنا الثاين والع�رسون �شنة ١3٢5 و Extravangantes communes �شنة ١5٠٠ وقد اأجنزها 

جان �شابوي. هذه املجموعات �شاعدت على تاأوين جمموعة غرا�شيا نو�ش. 
مع جممع ترانت )١545 – ١563( تمَّ اأجناز ا�شالح وا�شع مع ان�شاء املجامع الرومانية  -

"congrégations romaines" وراح كل جممع ُي�رّسع يف جماله.
�شنة ١9٠4 اأعاد البابا بيو�ش العا�رس النظر يف احلق القانوين برّمته ف�شكل جلنة برئا�شة الكاردينال غا�شباري، نتج عنها   -
ال�رسقية  الكنائ�ش  اأيار ١9١7. وكان على  Codex iuris canonici �شدر يف ٢7  الالتينية  للكني�شة  القانوين  احلق 
الكاثوليكية النتظار حتى العام ١949 ل�شدور اأول اإرادة ر�شولية تالها ثالث اإرادات اأخرى بهدف اجناز كتاب 
حق قانوين مل تكتمل ف�شوله ب�شبب دعوة البابا يوحنا الثالث والع�رسون اإىل عقد املجمع الفاتكياين الثاين وتطّلعه اإىل 
جتديد القوانني الكن�شية. ويف العام ١9٨3 �شدرت جمموعة احلق القانوين للكني�شة الالتينية اأيام البابا يوحنا بول�ش 

الثاين، وجمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية �شنة ١99٠ للكنائ�ش الكاثوليكية ال�رسقية كافة. 
جمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية:" القوانني الكن�شية"، القانون ١4٨٨-١5٠5؛ يقابله احلق الالتيني القانون 7-٢٢ و   )5
القانون6٠6. "القوانني الكن�شّية البحتة، ُتلزم املعّمدين يف الكني�شة الكاثوليكية اأو املنتمني اإليها..." )القانون ١49٠ 

�رسقي؛ القانون ١١ لتيني(
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اإىل املحبة6. اإنها كذلك روح املجمع الفاتيكاين الثاين، وهذا ما اأّكده قدا�شته بقوله: "اإن 
ُتعّد تكملة جديدة  اأن  العلن يجب  اإىل  التي تظهر الآن  ال�رسقية  الكنائ�ش  جمموعة قوانني 
ويتابع  جمعاء"7  للكني�شة  القانوين  التنظيم  اأخرياً  بها  يتّم  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  لتعليم 
قدا�شته: "وقد �َشبقتها "جمموعة ال�رسع القانوين" للكني�شة الالتينية التي اأُعلنت �شنة ١9٨3 
الذي   ١9٨٨ �شنة  الرومانية  الكوريا  �شاأن  يف   "Pastor Bonus" الر�شويل  و"الد�شتور 
تربط  التي  لل�رسكة  الرئي�شة  الأعظم  احلرب  و�شيلة  بكونه  كلتيهما  املجموعتني  اإىل  اأُ�شيف 
معًا الكني�شة جمعاء"٨. هذه الُنظم الكني�شة الهامة ي�شيف قدا�شته قائاًل اإنها ُت�شّكل "البنية 
الكنائ�ش  بني  امل�شرتكة  الكن�شّي  النظام  قوانني  معًا كل  مّرة  لأول  التي جمعت  الت�رسيعية 

ال�رسقية الكاثوليكية واملُْعَلنة ب�شلطان امل�شرتع الأعلى يف الكني�شة..."9.

هذه الدعوة من امل�شرتع الأعلى يف الكني�شة، ل تقف عند حدود القول املاأثور:"   
تتخّطاه  بل   "Ius est ars boni et acqui"والإن�شاف وال�شالح  اخلري  فّن  هو  القانون 
يف  القانوين  الإن�شاف  اعتماد  اإنه  اأعاله.  اأ�شلفنا  كما  باملحبة،  الإن�شاف  اإىل  الدعوة  اإىل 
عمل الق�شاة الق�شائي والذي ُين�شده املوؤمنون الذين ينظرون اإىل املحاكم الكن�شية كمحّجة 
خال�ش حلّل م�شاكلهم بالإن�شاف واملحبة وال�رسعة املطلوبة. وقد رّددت جمموعة قوانني 
الكنائ�ش ال�رسقية ومثلها جمموعة احلق القانوين الالتينية �شدى هذه املواقف. فاذا بالقانون 
٢4§٢ �رسقي، والقانون ٢٢١§٢ لتيني ُيعلن الآتي: "للموؤمنني احلق اأي�شًا، اإذا دعتهم 
ال�شلطة املخت�شة اإىل املحاكمة، اأن ُيحاكموا بقمت�شى القوانني ال�رسعية ُمطبَّقة بعدل" اأي 

."Cum aequitate applicandis" مبا يتطّلب من الإن�شاف

احلق القانوين َير�شم م�شاراً وا�شحًا حلقوق املوؤمنني:  )5
اجلماعة  الر�شول  بول�ش  َيدُع  اأمّل  ورعتها.  املوؤمنني  حقوق  دائمًا  الكني�شة  كفلت   
النامو�ش"  كمال  هي  املحبة  منه"اأن  يقينًا  املحبة١٠،  يف  احلق  عي�ش  اإىل  الأوىل  امل�شيحية 

خطاب قدا�شة البابا يوحنا بول�ش الثاين اأمام حمكمة الروتا الرومانية، يف ١7 �شباط ١979.  )6
اعالن القوانني اجلديدة، مقدمة جمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية، من�شورات املكتبة البول�شية، بريوت ١993، �ش ١7.   )7

املرجع نف�شه، الد�شتور الر�شويل الراعي ال�شالح، رقم ٢.  )٨
املرجع نف�شه، �ش ١7.  )9

ر�شالة بول�ش اإىل اأف�ش�ش ١5:4.  )١٠
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كمال ال�رسيعة١١، اأولي�ش الهدف الأول والأخري لر�شالة الكني�شة خال�ش النفو�ش؟!. لهذا 
�شت كل من املجموعتني ال�رسقية)القانون 7-٢6( والالتينية )القانون ٢٠4-٢3١(  َكرَّ
�رُسعة اأ�شا�شية تر�شم م�شاراً وا�شحًا لعالقة املوؤمنني بامل�شيح ببع�شهم و"ملا لهم وما عليهم 
جميعًا من حقوق وواجبات"١٢. وهذا ما ُيعربِّ عنه بدقة وعمق القانون ٢٠٨ الالتيني١3 
القانوين  احلق  ال�رسقية من  الكنائ�ش  قوانني  احلادي ع�رس من جمموعة  والقانون  يليه،  وما 

ال�رسقي كما �شائر القوانني التي تلته يف هذا الباب.

بهذا ُي�شبح "القانون اجلديد اأداة نظام و�شالم، رباط وحدة وم�شاركة، قانون حمبة،   
نعم، اإنه قانون الروح"١4، فلي�ش هو اإذاً قانون كبقية القوانني املدنية. اإنه قانون �شعب اهلل. 

اإنه و�شيلة بني اأيدي الأ�شاقفة الذين هم ق�شاة الإميان، ومعلمو احلقيقة ورعاة املحبة.

ب�شلطانها  التدبري  ومهمة  العدالة  اأ�شول  ُتطبِّق  الكن�شية  راحت  الروحية  بهذه   
الق�شائي، اأي �شلطة اإحقاق احلق، والتي متار�شها كما اأرادها لها موؤ�ش�شها منذ البدء: "اإذا 
اأو  لَك فخْذ معك رجاًل  ي�شمع  به ووّبخه... واإن مل  اإليه وانفرد  اأخوك، فاذهب  خطئ 

رجلني... فاإن مل ي�شمع لهما، فاأَخرب الكني�شة باأمره" )متى ١٨:١5(.

ب( الكني�سة جماعة
1( الكني�سة جماعة  

�شها ي�شوع امل�شيح، وهذا يعني  لكنها مل ُتوؤَ�ّش�ش من ِقَبِل اأع�شائها فقط. تاريخيًا اأ�شَّ  
للم�شيحيني اأنها ذات اأ�شل اإلهي. فالكني�شة اإذاً كونها ج�شد امل�شيح ال�رّسي هي اأمر اإلهي. 
ف�شاًل عن ذلك، للكني�شة كذلك تاريخ حقيقي رغم �شفتها الإلهية. فهي حتيا يف عاملنا 
واأع�شاوؤها ب�رس خا�شعون لتطورات التاريخ وتبّدلته١5، لكنها تعمل وفق مبادئها اخلا�شة 

ر�شالة بول�ش اإىل روما ١٠:١3.  )١١
عنوان الباب الأول من جمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية.  )١٢

"تقوم بني جميع املوؤمنني، وبفعل ميالدهم اجلديد يف امل�شيح، م�شاواة حقيقية يف الكرامة والعمل. وُي�شاهم كل منهم،   )١3
بح�شب حالته ووظيفته اخلا�شة؛ يف بناء ج�شد امل�شيح ")القانون٢٠٨(.

البابا يوحنا بول�ش الثاين، جريدة الرقيب الرومانية، تاريخ 9/١٢/١9٨3.  )١4
الكني�شة  ت�شتطيع  كيف  نفهم  ل  "نحن   :١969 اآب   ١7 بتاريخ  ال�شاد�ش،  بول�ش  البابا  قدا�شة  قال  عينه،  الجتاه  يف   )١5
الكاثوليكية، اإذا اأرادت اأن تكون اأمينة ووفية للمبادئ التي اأر�شى اأ�شا�شاتها موؤ�ش�شها ي�شوع، اأن حتتجب عن و�شع حق 

قانوين ُينظم �شوؤونها...؟!"؛ 
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امل�شتمدة من الوحي؛ اأما احلقيقة اخلا�شة التي ُيطلعنا عليها الوحي، �َشواء عن اهلل اأم عن 
اآن  يف  ومبلئه  بكامله  الإلهي  الوحي  و�شيط  هو  الذي  يف  ت�شطع  فهي  الإن�شان،  خال�ش 
واحد، يف ي�شوع امل�شيح. هذا ما جند �شداه يف املجموعتني القانونيتني الالتينية وال�رسقية١6.

اأن  للكني�شة  �شمحت  التي  القواعد  املجموعتان  هاتان  نظمت  الأ�شا�ش  هذا  على   
ُتطّبق اأ�شول "العدالة" ومهمة "التدابري" وتتوّلها ب�شلطانها الق�شائي، اأي �شلطة اإحقاق 

احلق؛ والتي متار�شها كما اأرادها لها موؤ�ش�شها، منذ البدء.

٢( اأي جماعة اأرادها اخلالق للم�سحيني؟  
من قال تاريخًا عنى تطّوراً. والكني�شة قد تطّورت بطريقة عفوية "كحبة اخلردل"١7،   

وا�شتمرت تعمل من خالل منّوها متجان�شة مع ذاتها، لأن الروح القد�ش يقود خطاها.

اخلالق  اأرادها  ثالثة  بجماعات  مرتبطًا  امل�شيحي  جتعل  والتطور  النتماء  من  احلال  هذه 
و�شع  من  فهو  ذلك،  عدا  وما  والكني�سة.  الدولة،  اأو  املدنية  اجلماعة  العيلة،  وهي:  الآب، 

ب�رسي. هذه اجلماعات الثالثة �رسورتها حتمية لالن�شان:

الأوىل: وهي العيلة؛ ترتكز على وجوده الفيزيولوجي والأدبي.

الثانية: وهي الدولة؛ تقوم على طبيعته الجتماعية وعلى عدم قدرة الإن�شان اإلَّ اأن 
يعي�ش يف جماعة. فهو كائن اجتماعي.

الثالثة: وهي الكني�شة؛ تنحدر من اإرادة اإيجابية هلل، مل تفر�شها طبيعة الإن�شان الب�رسية. 

3( مهّمة الكني�سة وملاذا تُ�رصّع؟!  
على �شوء هذا النتماء للموؤمنني امل�شيحيني، يبقى هّم الكني�شة الأول ال�شعي خلري   
الكايف مل�شاعدتهم على حتقيق هذا  الكافية واحلق  الو�شائل  الديني، وهي متلك  اأع�شائها 

Le droit canonique, Jean des Graviers, P.U.F, 1967, P 14-15 :راجع
اأما هذه الكني�شة، املوؤ�ش�شة واملنظمة يف هذا العامل كمجتمع، فهي قائمة يف الكني�شة الكاثوليكية، التي ي�شو�شها خليفة   )١6
القدي�ش بطر�ش والأ�شاقفة، واملتحّدون معه بال�رسكة، )جمموعة احلق القانوين للكني�شة الكاثوليكية الالتينية:القانون ٢٠4 

بند٢؛ واأي�شًا القانون 7 بند٢ �رسقي جديد(.
مرق�ش 4: 3٠-3٢؛ متى 3١:١3-3٢؛ لوقا ١٨:١3-١9.  )١7
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الهدف الفائق الطبيعة. فالكني�شة ت�شتمد �شلطتها من اهلل، اخلالق و�شّيد الكون والإن�شان، 
وله وحده اأوًل واأخرياً اأن يفر�ش �شلطانًا و�رسائع على هذا الإن�شان، وبتفوي�ش منه تعاىل 

وباأمر منه متار�ش الكني�شة �شلطتها يف املجال الروحي، كما الدولة يف احلقل املدين. 

لذا، وقبل كل �شيء، ت�شعى الكني�شة عرب عقيدتها وقوانينها اإىل تاأمني اخلري الفائق   
الطبيعة لأع�شائها. اإنها يف خدمة اهلل وخري النفو�ش. وكل �شيء يجب اأن يهدف اإىل هذه 
ّميا. اإمنا هذا ل يجب اأن يعني اأن فل�شفة الدين الكاثوليكي غارقة يف الزدواجية.  الغاية ال�شُ
فاجل�شد لي�ش بغريب اأبداً عن النف�ش. والكني�شة ل حتتفظ مبا هو للنف�ش فقط، لتدع للدولة 
ما يعود اإىل خري اجل�شد. هذه الأخرية، اأي الدولة، عليها اأي�شًا العناية مبا هو للنف�ش كحماية 
الفكر وحرّية املُعتقد وحريّة ال�شمري... لذا عليها اأن تهتم خلري الثنني معًا ولكن مبا يعود 
اإىل م�شري الإن�شان الأر�شي. اأما الكني�شة فلها م�شريُه الفائق الطبيعة دون اأن ُتهمل وجوده 
اجل�شدي وحقيقته الأر�شية. وعلى الثنني، الكني�شة والدولة، اأن تتناغما ب�شكل كّلي اإن 

ق�شتا خلري الإن�شان. 

مة جـ( الكني�سة جماعة ُمنظَّ
1( ال�سلطة يف الكني�سة  

امل�شيح١٨،  ال�شيد  اإليها  بها  َعهَد  قد  فيها  القرار  و�شلطة  ُمنظمة،  جماعة  الكني�شة   
وقّلدها �شلطان الت�رسيع والق�شاء١9.

Montesquieu"٢٠، انتظمت ال�شلطات يف املجتمع بثالثة،  "مونتي�شكيو -  فمنذ   
وهي تتمايز كليًا بع�شها عن بع�ش:

امل�شيح  وظيفة  يف  املوؤمنني  با�شرتاك  )القانون7(.  ال�رسقية  واملجموعة  )القانون٢٠4(،  الالتينية  القانوين  احلق  جمموعة   )١٨
الكهنوتية والنبويّة وامللكية، ُيدعون-كل ح�شب و�شعه-اإىل ممار�شة الر�شالة التي عهد اهلل اإىل الكني�شة ال�شطالع بها يف 

العامل".
اجنيل متى ١٨:١٨ "احلق اأقول لكم: كل ما تربطون يف الأر�ش ُيربُط يف ال�شماء، وكل ما حتّلون يف الأر�ش ُيحّل يف   )١9

ال�شماء". 
راجع اأي�شًا: القانون١49١§١ �رسقي؛ يقابله )القانون١٢§١ لتيني(: "القوانني التي ت�شّنها �شلطة الكني�شة   -

ت ملنطقة ُمعّينة...". العليا، ُتلزم كل من و�شعت لأجلهم يف جميع انحاء العامل، اإل اإذا اأُِعدَّ
ا�شمه �شارل دي �شيكوندا – Charlet de Secondat )١6٨9-١755( كاتب فرن�شي، كتابه الأخري "روح ال�رسائع –   )٢٠
De l’esprit des lois"، وال�شادر �شنة ١74٨ األهَم قوانني العام ١79١، وكان يف اأ�شا�ش النهج والعقيدة الليربالية والتي 

تقوم على ف�شل ال�شلطات الت�رسيعة والتنفيذية والق�شائية.
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- ال�شلطة الت�رسيعية.  
- ال�شلطة التنفيذية.  
- ال�شلطة الق�شائية.  

لكّن هذه النظرية لل�شلطة التي تقوم عليها الدولة، ل تنطبق على حتديد ال�شلطة يف   
 "Functions" الكني�شة ول توؤاتي بالتايل تفكري الكني�شة يف هذا املجال، وذلك لأن املهام
يف الكني�شة تتعدى هذه ال�شلطات الثالثة، ولأنه ل وجود يف الكني�شة لف�شل بني ال�شلطات، 

كما هي احلال يف الدولة٢١.

د الكني�سة ر�سالة ال�سلطة فيها كالتايل: ٢( حُتدِّ  
"Magisterium" :اأ ( �سلطة التعليم  

اأكمل امل�شيح الوحي واأوكل اإىل الكني�شة اأن تن�رسه: " اذهبوا وب�رّسوا جميع الأمم"٢٢،   
فاهلل اأناَط بُر�شله مهمة موا�شلة ر�شالته، قائاًل: "كما اأر�شلني الآب كذلك اأنا اأُر�شلكم"٢3. 
وحتديد  تف�شري  على  ال�شلطة  هذه  وتقوم  التعليم.  �شلطة  مهمة  الكني�شة  ت�شّلمت  هكذا 

وتو�شيح وتاأكيد احلقائق الإميانية.

"Ministerium" :ب( �سلطة التقدي�س  
عندما يقبل الإن�شان حقائق الإميان، عليه اأن يعي�ش ويعمل مب�شمونها، وعليه بالتايل   
اإذا  هنا،  من  والرتاب.  الأر�ش  بعد  ما  اآفاق  على  وينفتح  اإليه  نظره  فريفع  باخلالق  الت�شّبه 
كانت الكني�شة ت�شكل القناة الطبيعة لتقدي�ش اأع�شائها مبا ُيفي�شه اهلل عليها من ِنعم بوا�شطة 
النعم للوؤمنني  التوبة والعبادة، فاهلل ُيعطي كذلك وبطريقة خا�شة وتامة  الأ�رسار واأعمال 
مبا�رسة اإثر �شلواتهم واأعمالهم التقوية وعرب طرق اأُخرى خمتلفة... لأنه ل اأحَد ميكنه اأن 

ي�شع حداً لنعم اهلل وخرياته.

ُيدير  اأن  الأبر�شي  "لالأ�شقف  القانون١9١§١:  القانون39١§٢ �رسقي جديد؛  الالتيني،  القانوين  راجع: جمموعة احلق   )٢١
الكني�شة اخلا�شة املوكلة اإليه بال�شلطة الت�رسيعية والتنفيذية والق�شائية، مبوجب اأحكام القانون".

اجنيل متى ٢٨:١9.  )٢٢
اجنيل يوحنا ٢١:٢٠.  )٢3
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"Imperium - Gouvernement - Pouvoir de Juridiction" :جـ( �سلطة التدبري  

ملزيد من الو�شوح والدقة ن�شتطيع اأن مُنيِّز وجود �شلطات ثالثة. اأي اأن ر�شالة ال�شلطة   
التدبريية هي مثلثة املهام:

"Fonction Législative" - مهمة ت�رسيعية    
"Fonction Exectutive" - مهمة تنفيذية    
"Fonction Judiciaire" - مهمة ق�شائية    

وقد رّتبهما ال�شيد امل�شيح ك�شلطة تدبريية واأوكلها اإىل ُر�شله وخلفائهم على غرار ما   
اأوكل اإليهم �شلطة التعليم والتقدي�ش.

وال�رسائع  القوانني  �شياغة  على  فقط  ال�شلطة  هذه  تقت�رس  ل  الت�رصيعية:  ال�سلطة   -  
اأن  اإىل امل�شرتع وحده  اإلغائها، بل تتعداها اإىل تف�شريها و�رسحها، لأنه يعود  اأو  وتعديلها 

ُيحّدد ويف�رّس بطريقة �شحيحة و�شليمة اإرادته الو�شيعة لهذه ال�رسائع والقوانني.

قال قدا�شة البابا بول�ش ال�شاد�ش يف خطاب له، بتاريخ ١7 اآب ١966: "اإن الكني�شة   
الكاثوليكية، اإذا اأرادت اأن تبقى وفّية ملبادئها التي نالتها من موؤ�ش�شها ي�شوع وخُمل�شة لها، 
ل ميكنها اإلَّ اأن تتم�ّشك بو�شع نظمها القانونية وحقها القانوين اخلا�ش بها... وبالتايل فال 
دة، حلياتها  ميكنها اإلَّ اأن ُت�رّسع، انطالقًا من الوحي الإلهي ومن حاجاتها الدائمة واملتجدِّ
اأنه با�شتطاعته اأن يعمل على تقّدم  الداخلية واخلارجية..." وي�شيف قدا�شته: "َمْن يعتقد 
اأركانها الروحية والعقائدية والن�شكية والتنظيمية، فهو  اإىل تقوي�ش  الكني�شة وهو ي�شعى 
بذلك ُيدّمر الكني�شة من اأ�شا�شها...". ويف ١966/١١/٢٠، اأمام هيئة حتديث القوانني 
قال: "اإن الكني�شة... وقد َر�َشم موؤ�ش�شها باإرادة منه اأن يجعلها جماعة كاملة، فلها اأن ُتدار 

وُت�شا�ش بقوانني و�رسائع خا�شة بها"٢4.

بـ  ُمنقادين  الق�شائية،  الكني�شة  �شلطة  منتقدي  على  َيرّد  قدا�شته  وكاأن  يبدو  بهذا   
"حرفية القانون" لري�شقوها بالتهم والنتقاد، وكاأنهم ُين�شدون قيام ديانة دون قانون ودون 

انتظام اأو نظام.

انطالقًا من هذه املبادئ، جند يف الكني�شة، جماعة املوؤمنني املنظمة "�شبكة" جمعت من   
24( Cfr. Jean des Graviers, Le Droit Canonique, P.U.F., 1967, Page 14-15.
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كل جن�ش، ك�شاأن اجلماعات الب�رسية كافة التي تن�شاأ بني اأفرادها خ�شومات وتعّديات على 
ال�رسائع. من هنا مهّمة التدبري يف الكني�شة ت�شمل ال�شلطة الق�شائية، اأي �شلطة اإحقاق احلق.
- ال�سلطة التنفيذية: مل يكن هذا التعبري ماألوفًا كن�شيًا، ولرمبا ا�شتعمله للمرة الأوىل   
ل ا�شتعمال كلمة  البابا بيو�ش احلادي ع�رس (PiXI( العام ١95٢. فالتقليد املُّتبع كان ُيف�شِّ
 ،"Act Administrative" اأما ال�شلطة الإدارية ."le Pouvoir Coercitif " ال�شلطة اجلربية

فهي حديثة ال�شتعمال ولكنها اأقرب اإىل الدقة والأمانة للمو�شوع.
لعام ١9١7ت�شتعمل  القانوين  التنفيذية، كانت جمموعة احلق  ال�شلطة  للكالم على   
 "Volontaire" الإرادة  ف�شلطة"فر�ش  احلايل.  القانوين  احلق  جمموعة  يف  ترد  مل  عبارات 
كانت هي نف�شها ال�شلطة التنفيذية " Exécutif" التي تطّبق بني الرئي�ش واملروؤو�ش. وهنا 
كانت ال�شلطة القهرية "Coercitif"، هي نف�شها ال�شلطة التنفيذية التي مُتار�ش مع املروؤو�ش 

)كالق�شا�ش مثاًل(.
 – الإدارية  "ال�شلطة  غالبًا   "Exécutif "تنفيذية -  تعبري  َحّل مكان  فقد  اأما حاليًا   
ال�شلطة  اأن  بذلك  نعني  الألفاظ.  يتعّدى  تغيري  اإىل  يهدف  وهذا   .٢5"Administratif

الإدارية هي �شلطة تنفيذية مو�ّشعة. لتبيان الواقع راجع الر�شم املُرفق:
The Power of Governanace �شلطة احلكم٢6

De Potestate Regiminis

راجع: جمموعة احلق القانوين الالتينية القانون35، املجموعة ال�رسقية القانون١5١٠§١.  )٢5
"كل َمْن نال الدرجات املقد�شة هو اأهل، مبوجب اأحكام القانون، لتقّلد �شلطة احلكم، التي ُتدعى اأي�شًا �شلطة الولية،   )٢6

القائمة يف الكني�شة بقوة التاأ�شي�ش الإلهي" )القانون ١٢9 لتيني، يقابله القانون979 �رسقي(.

ال�سلطة الت�رصيعيةال�سلطة الق�سائية

ال�سلطة التنفيذية

الر�شم ١:

ال�سلطة الت�رصيعيةال�سلطة الق�سائية

ال�سلطة التنفيذية

ال�سـلطة الإداريـة
Administrative

الر�شم ٢:
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اأو  ذ القوانني وقرارات املحاكم، فُيقّرها  ُينفِّ فالذي ُيكلَّف �شلطة التنفيذ هو الذي   
اإدارة �شوؤون الكني�شة واأموالها  التي ت�شهر على  ُيلغيها. هذه ال�شلطة الإدارية نف�شها هي 
وعلى التعيينات املطلوبة يف هيكلية الكني�شة٢7. هذه الأمور ُتظهر الف�شل احلا�شل ما بني 

ال�شلطتني التنفيذية والت�رسيعية يف الكني�شة.
٢٨"Potestas Regiminis" :ال�سلطة الق�سائية -  

الق�شاة  وعلى  القوانني،  حُتّدده  والذي  اخلا�ش  عملها  حقل  الق�شائية  لل�شلطة  اأ( 
اأن يعملوا على تطبيق القوانني للف�شل يف اخلالفات التي ُتْعَر�ش عليهم. ولكن 
لإ�شدار اأحكامهم عليهم كذلك احلفاظ على املبادئ العامة احلقوقية والأدبية، 
 Cum Aaequitate( بالإن�شاف  الأمور  ومعاجلة  احلق،  اإحقاق  اإىل  وال�شعي 
Applicandis(٢9، والأخذ كذلك بالأ�شول القانونية للمحاكمات، مع التقيد 

مبا و�شعته الكني�شة من عقائد ومبادئ.

�شعار  حتت  كان  ولو  القانون،  ا�شتباحة  عدم  على  يعمل  اأن  القا�شي  على  ب( 
الإن�شاف. ولي�ش له اأن يدعو اإىل الإن�شاف اإّل حيث ل يوجد ن�ّش قانوين حلّل 

اخل�شومات، اأو حيث ُيرتك جمال لتاأويل ال�رسيعة.

خامتــة
فهي  الرب  رغبة  بح�شب  بل  للفو�شى.  فيها  جمال  ول  منظمة،  جماعة  الكني�شة   
منظمة حتت �شلطان اإلهي، و�شلطة ب�رسية منظورة متثل �شلطة الرب ي�شوع. هذا ما ا�شتدعى 
من ال�شيد امل�شيح ال�شخرة والراعي، جعل �شمعان بطر�ش �شخرًة وراعيًا3٠. فهو ي�شو�شها 

والأ�شاقفة املتحدون معه بال�رسكة. 
مثاًل: حتديد حدود البر�شيات والرعايا، ال�شماح بان�شاء موؤ�ش�شة رهبانية اأو اديار اأو رعايا اأو اأ�شخا�ش معنويني، وغريها.  )٢7
�رسقي  القانون١35§١؛  الالتينية  القانوين  احلق  )جمموعة  وق�شائية  وتنفيذية  ت�رسيعية  اإىل:  احلكم  �شلطة  ُتق�شم   )٢٨
القانون9٨5§١(. وقد جاء يف§3 من القانون نف�شه: "ال�شلطة الق�شائية، التي يتمتع بها الق�شاة، اأو الهيئات الق�شائية، 

يجب مُمار�شتها بالطريقة التي ُيحّددها القانون، ول يجوز تفوي�شها...".
لتيني؛  بند٢  ال   3٢١ )القانون  بان�شاف"  وتطبيقها  ال�رسع  باحكمام  العمل  مع  ُيحاكموا  "اأن  املوؤمنني  حق  من   )٢9

القانون٢4§٢ �رسقي(.
"اأنَت �شُتدعى كيفا، اأي بطر�ش ال�شخرة" )يوحنا 4١:١(.  )3٠
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يجب  الذي  الكن�شي  ال�رسع  القانوين" اإىل  "احلق  اإىل  ننظَر  اأن  بنا  يجدر  املنظار  هذا  من 
اأن َيخُلَق اإن�شانًا �شويًا اأو م�شيحيًا موؤمنًا اأو كاهنًا ُمتجذراً يف عقيدته ومرتبطًا بامل�شيح يف 
ُبنية الكني�شة املنظورة وم�شرتكًا ب�شكل كامل مع الكني�شة الكاثوليكية، بوثاق العرتاف 

بالإميان والأ�رسار واحلكم الكن�شي3١.

فيه  ليجد  بخفاياه  العارف  اإليه  يلجاأ  طبّية"  "و�شفات  كتاب  لي�ش  القانوين  احلق   
اأ�شقفه، اأو حّجة يعتمدها جتاه اأوامر رئي�شه، اأو �شبياًل لكت�شاف  و�شفة ي�شتعملها بوجه 
خمرج ُم�رسٍِّف مل�شكلة يتعّر�ش لها. اإنه قانون الروح، ونهج علمي باملعنى الكامل للكلمة. 
كل اعتماد لل�رسائع الكن�شية يف احلكم والت�رسيع، يجب النظر اإليه من زاوية علمية بحتة 
"نظاٍم  اأداة  اأن تكون  ومنطق �شليم، واإّل ُت�شبُح ال�رسيعة عندها �شبياًل لل�شك والعرثة بدل 
اأول اجتماع لأع�شاء جلنة  اأمام  ال�شاد�ش،  البابا بول�ش  وخري و�سالم". هذا ما دفع بقدا�شة 
القانون الكن�شي ال�رسقي، اإىل الدعوة لل�شهر واحلفاظ "ببالغ الأمانة" الواجبة على جميع 
الكنائ�ش على هذا الرتاث من النظم3٢ وا�شتدعى من قدا�شة البابا يوحنا بول�ش الثاين لدى 
الكنائ�ش  قوانني  �شنة ١99٠، جمموعة  الأول  ت�رسين  �شهر  من  الثامن ع�رس  اإ�شداره، يف 
اأن هذا النظـام ُيعطي الأولية للمحبة والنعمة واملواهب، وُيي�رّس يف  اإىل  ال�رسقية، الإ�شارة 
اإليه على حّد  ُمنتٍم  فرد  الكن�شي وحياة كل  املجتمع  املنتِظم يف حياة  ها  الوقت منوَّ نف�ش 

�شواء33.

من  وت�شيل  القانوين" تنبع  "احلق  منها  َيغرف  التي  املبادئ  اأن  على  نوؤّكد  اأن  يبقى   
القوانني  باأن  القول  اإىل  باملون�شنيور بالن�شيه  الكني�شة وعليها ترتكز. وهذا ما دفع  عقيدة 
بطت بحزم،  مت و�سُ نت باحلكمة، ونُظِّ "لي�ست �سوى و�سيلة، ولكنها و�سيلة اأختَمرت بالتاأمل، اإتزَّ

كي تُوّجه طبيعتنا الب�رصية املتقلِّبة وال�سعيفة نحَو اهلل"�

جمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية: القانون٨ ويقابله الالتيني: القانون٢٠5.  )3١
راجع: مر�شوم الكنائ�ش ال�رسقية "Orientalium Ecclesiarum" رقم 6.   )3٢

هذه  اآباء  اإعترب  اجلامعة،  للكني�شة  دة  موحَّ قاعدة  ت�شكل  التي  ال�شبع  واملجامع  للكني�شة  الأوىل  الجيال  منذ 
املجامع اأن القوانني املقد�سة كنز كبري، واأن القاعدة القانونية الأوىل لهذه املجامع هي اأن يكونوا "مبتهجني بها كمن 
حاز الغنائم الكثرية" لنها �شادرة عن الآباء الر�شل واملجامع امل�شكونية واملجامع املحلية واآبائنا القدي�شني وهي 

اأي�شًا ُع�شارة ما جاء يف التقليد الكن�شي )جممع نيقيا ال�شابع �شنة 7٨7 للميالد(.
اأعمال الكر�شي الر�شويل 75 )١9٨3( اجلزء الثاين رقم 9.  )33
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م�سادر الت�رصيع الزواجي يف القانون الكن�سّي
الأب رميون جرج�س الفرن�سي�سكاين
اخلمي�س 1٩ متوز ٢01٨

مقّدمة
ي�شتند مفهوم القانون الكن�شّي اإىل احلقيقة املوحاة عن الكني�شة، لأنَّه ل ميكن معرفة ما   
هو القانون يف الكني�شة اإذا مل منتلك معرفة حول كينونة الكني�شة، وذلك وفقًا لفهم الكني�شة 
لإيجاد  الثاين، عدة حماولت  الفاتيكاين  للمجمع  الالحقة  ال�شنوات  اأثناء  لذاتها. ظهرت 
اأ�شا�ش للقانون الكن�شّي يف املفهوم الإكل�شيولوجي املجمعّي: "الكني�شة �شعب اهلل"، الكني�شة 
�رّس اأو �رسكة... اإلخ. يف الواقع، تعترب هذه مفاهيم طرقًا تكميلية تلقي ال�شوء على جوانب 
خمتلفة من البعد القانوين للكني�شة. ولكن كي تنتج من هذه املحاولت ثمار �شحيحة، يجب 

األ نن�شى كينونة القانون.

الكني�شة،  اأ�شا�شّي ووجودّي يف حياة  ُبعدان  لها  تاريخّية  واقعة  الكن�شّي  والقانون   
يندرجان ب�شكل حيوّي يف تاريخها. فاإن لأهمية بعده التاريخّي خ�شو�شية ميكن تو�شيحها 
بتاريخ اخلال�ش، فهو جزء  انتماوؤه، كبعد داخلي،  اعتبارين متكاملني: الأول  من خالل 
من امل�شهد التاريخّي لالإن�شانّية يف "ملء الزمان" )غالطية 4: 4(، كثمرة التج�شد اخلال�شي 
ي�شوع  قبل  الكني�شة من  لتاأ�شي�ش  نف�شها  التاريخّية  بالعملية  اأي�شًا  لكلمة اهلل. وهو مرتبط 
امل�شيح. لذلك، فهو قانون جديد يف الأ�شل، ولي�ش جمرد حتقيق اإن�شايّن للبعد الجتماعي 
للتدين الطبيعّي١. والأهمية اخلا�شة للبعد التاريخّي للقانون الكن�شّي م�شتمدة من حقيقة اأنَّ 
الكني�شة تبقى يف الزمان. وهذا ي�شكل نتيجة لكينونتها الإلهّية، لأّن لي�ش فقط اأ�شا�شها بل 
وجودها على الأر�ش حتى نهاية الأزمنة يعتمد ب�شكل مطلق على العمل الإلهّي ح�شب 
املخطط اخلال�شي٢. فاإن ال�شتمرارية التاريخّية لكني�شة امل�شيح جتعل معارف تطور قانونها 

1) Cfr. ERRAZURIZ M. C. J., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, Volume 1, )Introduzione, I 
soggetti ecclesiali di diritto), Giuffré Editore 2009, p. 50

2) Ibidem, p. 50.
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ذات اأهمية خا�شة، لأنها مرتبطة دائًما بنف�ش املوؤ�ّش�شة الإلهّية، األ وهي الكني�شة. والكني�شة 
هي جزء من املخطط اخلال�شّي اأو من نظام العالقات بني اهلل والنا�ش، اأ�ش�شه امل�شيح بعمله 
ع  اخلال�شي. ويتلقى هذا املخطط اخلال�شي اأو نظام العالقات بني اهلل والإن�شان ا�شم ال�رسَّ
ع الإجنيلي اأو �رسيعة النعمة lex gratiae، الذي له معنى لهوتّي ل يتطابق  اجلديد، اأو ال�رسَّ
مع املعنى القانويّن، لأن مبداأ احلياة والّنظام الذي يرتاأ�ش عالقة الإن�شان مع اهلل وعالقة النا�ش 
فيما بينهما لي�ش بهيكليَّة قانونيَّة لكن نعمة من الروح القد�ش. فاأعمال الكني�شة جميعها، 
تهدف اإىل ال�شعي لتحقيق اخلال�ش الأبدّي للنفو�ش التي تنتمي اإىل �شعب اهلل، والذي �شيتم 
تنفيذه وفقًا ملبادئ الالهوت، ومن خالل �شل�شلة تدابري �شكلية تفر�شها الليتورجّيا، على 
اأو الإن�شايّن: فاأ�شبح العن�رس  اأ�ش�ش قواعد قانونيَّة، فر�شها امل�رسع الكن�شّي، �شواء الإلهّي 
التنظيمّي عن�رسا اأ�شا�شّيا داعما لتحقيق الهدف الرئي�شي من الإعالن عن كلمة اهلل وعن عمل 
ة يف ما يتعّلق بالن�شاطات املت�شلة باملمار�شات  التقدي�ش من وجهة النَّظر اخلال�شّي. وخا�شّ

الطق�ّشية والتعبدية وممار�شة الأ�رّسار على املوؤمنني.

1( اأهمية القانون يف الكني�سة
 ،l’ekklesìa ،ه املجمع الفاتيكايّن الثَّاين بحقيقة الكني�شة باأنَّها �شعب اهلل اجلديد نوَّ  
اجلماعة التي حتتفل ب�رّس الفخار�شتيا، "اأقامها امل�شيح ونّظمها على هذه الأر�ش كجماعة، 
الكني�شة هي يف  واإنَّ  املنظور"3.  الجتماعي  احتادها  توفري  قديرة على  بو�شائل  وجهزها 
الوقت نف�شه، "جماعة منظورة وروحيَّة"، ت�شري مع كّل الب�رسيَّة وت�شارك الكون يف م�شريه 
التاريخّية،  ب�شيغتها  ملمو�شة  حقيقة   ، واملوؤ�ش�شاتيَّ وحايّن  الرَّ ببعديها  واأنَّها  الأَْر�شي"4. 
العالقة  الالهوتّي عن  بعد اجتماعي-قانوين. وُتعرّب مبفهومها  لها  اأر�شيَّة مرئيَّة،  موؤ�ّش�شة 
خ�شي وال�رّسّي. فالكني�شة بكمالها  الأنثولوجيَّة مع اهلل، والتي ُتفهم من خالل الُبعد ال�شَّ
واإن�شايّن، هذا  اإلهّي  عن�رس  تتكّون من  الكني�شة  فالأنَّ  للتجزئة.  قابلة  ووحدتها، هي غري 
ا جيًدا حول مفهوم حقيقة الكني�شة: "اإّن امل�شيح، الو�شيط الواحد، قد اأقام على هذه  يقّدم املجمع الفاتيكايّن الثَّاين تلخي�شً  )3
الدوام، ويفي�ش بها على  اإميان ورجاء وحمبة، هيكاًل ُع�شوّيًا منظوراً، وهو ي�شندها على  الأر�ش كني�شته مقّد�شة، �رسكة 
اجلميع احلقيقة والنعمة. جمتمع جمّهز باع�شاء ذوي �شلطات، ج�شد امل�شيح ال�رّسّي، اجلماعة املنظورة وال�رسكة الروحية، 
كني�شة الأر�ش والكني�شة الغنية بنعم ال�شماء، يجب اأّل ُيعّدا حقيقتان، بل هو حقيقة واحدة مركّبة، ذات عن�رسين ب�رسّي 

واإلهّي". راجع: املجمع الفاتيكايّن الثَّاين، د�شتور عقائدي يف الكني�شة "نور الأمم"، رقم ٨.
املْجمع الفاتيَكاَن الثَّاين يف د�شتور راعوي "فرح و رجاء" رقم 4٠.  )4



)67( الأب رميون جرج�ش الفرن�شي�شكاين

يعك�ش منطقيًّا على قانونها اأي�شًا. فالبعد الإن�شايّن للعدالة يف الكني�شة ي�شتند على القانون 
الإلهّي ويجد فيه مرجعًا اأ�شا�شّيًا.

هذا التفكري اجلديد حول هوية الكني�شة هو مبثابة متهيد اأ�شا�شّي لروؤية متجددة يف   
ع يجب اأن يكون  القانون الكن�شّي. لأنه اإذا كانت الكني�شة جمتمعًا فريداً من نوعه، فال�رسَّ
�رسورة  اأ�ّش�شت  الثَّاين  الفاتيكايّن  املجمع  اإكل�شيولوجية  لذلك،  اأي�شًا5.  نوعه  من  فريداً 
ع الكن�شّي على طبيعة الكني�شة نف�شها. ُيعلن املجمع الفاتيكايّن الثَّاين بع�ش املباّدىء  ال�رسَّ
النا�ش، يف  "اأ�شبح  الكن�شّي:  ع  ال�رسَّ يف  عيَّة"  ال�رسَّ "مبداأ  فهم م�شطلح  ت�شاعد على  التي 
كذلك  يطلبون  وهم  كرامة،...  من  الب�رسّي  للكائن  ما  فاأكرث  اأكرث  يعون  هذا،  ع�رسنا 
واجلماعات  الأفراد  بحريَّة  ت�شيق  ل  حتَّى  املدنية  لطة  ال�شُّ القانويّن يف �شالحية  التحديد 
ال�شوابّية، وهذه املطالبة باحلريَّة يف املجتمع الب�رسّي تتوّجه اأكرث ما تتوّجه اإىل ما فيه مييز 
غم من  النف�ش الإن�شانّية ول �شيما حريَّة املمار�شة الدينية يف املجتمع"6. يف الواقع، على الرَّ
اأن هذه املبادئ املجمعية ت�شري اإىل جمتمع اإن�شايّن، فاإنه ميكن ن�شبها اإىل جمتمع كن�شّي. فمبداأ 
عيَّة، �شواء من منطلق املفهوم ال�شكلّي واملبا�رس والعام، يف اأي نظام، يطلب اأن تكون  ال�رسَّ
يف  والأ�شا�شّية  التوجيهية  املبادئ  من  ُيعّد  وهذا  فقط.  ع  لل�رسَّ وفقًا  دائمًا  قائمة  الأفعال 
الت�رسيع اجلديد حلماية حقوق املوؤمنني ب�شبب كرامتهم الإن�شانّية واملعموديَّة7. فالكني�شة 
كاأي جمتمع لديها الأ�ش�ش الطبيعّية لإقامة عالقات قانونيَّة بني اأع�شائها، وهذا يتطابق مع 
قول البابا الطوباوي بول�ش ال�شاد�ش: "اإّن جمموعة العالقات القانونيَّة مرتبطة اإرتباطًا وثيقًا 
ع لي�ش  خ�ش الب�رسّي، لأنَّ ال�رسَّ بامل�شار الالهوتّي الذي اأراده اخلالق، مع قيمة وكرامة ال�شَّ
اإّل حمامّيًا اأكيداً الذي يعر�ش ب�شلطان وب�شكل �رسعي للخري العام وي�شمن ويحمي يف اآن 
واحد �شّد اأي تدخل حمتمل، اإ�شتقالليَّة الفرد التي ل ميكن انتهاكها، �شمن نطاق ي�شبح 
فيه كل اإن�شان فعليًا قادًرا على اإمتام وحتقيق �شخ�شّيته مب�شوؤوليَّة. ]...[ واإذا اعتربنا الإن�شان 
ع لي�شت  كم�شيحّي، بو�شفه ع�شواً يف �شعب اهلل يف احلياة الكني�شة، نرى اأن وظيفة ال�رسَّ
بجملتها  الإن�شان  �شخ�شّية  اأن  كما  لكن   ،salutis mysterium اخلال�ش  �رّس  عن  غريبة 

5) Cfr. FRANCISCO J. URRUTIA S.I.., “L’obbligo delle leggi della Chiesa”, in Quaderni di diritto 
ecclesiale, 1988, p.156.

6) CONCILIO VATICANO II, Decl. Dignitatis Humanae, n. 1.
7) Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant, Tip. Poligl. Vatic. 1967, pp. 13 e 2.
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تدخل يف ديناميكية املخطط اخلال�شي، لذا بجانبها ي�شبح اإرث الوقائع القانونيَّة جزءاً من 
املخطط اخلال�ش"٨. 

العميق  التاأمل  اجلوهرية على خطى  الأفكار  الثَّاين هذه  الفاتيكايّن  املجمع  طور   
اخلال�ش،  �رّس  الكني�شة  الأمم":  "نور  العقائدي  الد�شتور  يف  واأعلن  الكني�شة،  بحقيقة 
برمته"  الب�رسّي  اجلن�ش  ووحدة  باهلل  ينف�شم  ل  الذي  الحتاد  يف  والأداة  "العالمة  اأي 
)رقم ١،١(. وهذا هو �شبب اعتبارنا الكني�شة حقيقة واحدة، تتاألف من عن�رس داخلي 
وخارجي يف الوقت نف�شه، لتنفيذ مهمتها يف العامل. اإنَّه ج�شد امل�شيح الجتماعي، ولها 
روح هو الروح القد�ش الذي يحييها ويّغنييها. كما اأنَّ الروح ل ميكنه اأن ينف�شل عن 
اجل�شد من دون اأن يوؤّدي اإىل املوت، كذلك كني�شة املحبَّة، ل ميكنها اأن تكون موجودة 
 Ecclesía الروح"  "كني�شة  ُيقال:  ما  على  ينطبق  وهذا  القانونيَّة.  الكني�شة  دون  من 
Spiritus و"كني�شة القانون" Ecclesia Iuris كحقيقتني لوجه حقيقة واحدة غري قابل 

لالإنف�شال، وهذا مقارنة مع الت�شبيه غري ال�شعيف ب�رّس الكلمة املتج�شد9. 

ح اأنَّ الن�شاط  مها املجمع الفاتيكايّن الثَّاين، يو�شّ املفهوم الالهوتّي للكني�شة كما قدَّ  
القانوين ل مُيكن اأن ين�شاأ ب�شكل م�شتقل عن الالَّهوت، لكن يجب اأن يرتكز عليه كمرجع 
اأخري. البابا الطوباوي بول�ش ال�شاد�ش بتاريخ ١7 اأيلول ١973 يف اخلطاب الذي األقاه 
يتمّثالن  الكن�شّي  القانون  وتطوير  درا�شة  اأن  اإىل  اأ�شار  للقانونّيني،  الدويل  املوؤمتر  مبنا�شبة 
يف �رسورة البحّث يف طبيعة الكني�شة والأ�شباب واملبادئ التي تخ�ش تنظيمها الكن�شّي: 
لعمل  عالمة  قيمة  له  كان  واذا  امل�شيح،  ي�شوع  يف  اأ�شا�شه  له  الكني�شة  قانون  كان  "فاإذا 
الروح الداخلي، فيجب اأن يعرّب عن حياة الروح ويعزز ويعطي ثمارها، ويكون اأداة لنعمة 
الوحدة ورباطها، ومع ذلك، متميزة وخا�شعة لالأ�رّسار املقد�شة، التي هي ذات تاأ�شي�ش 
8) “L’insieme dei rapporti giuridici è inscindibilmente legato, nel processo teologico voluto dal Creatore, 

al valore e alla dignità della persona umana; giacché il Diritto altro non è che il presidio sicuro che 
autorevolmente e legittimamente dispone il bene comune e insieme garantisce e tutela, contro ogni 
eventuale interferenza, quell’autonomia inviolabile dell’individuo, nell’ambito del quale ogni essere 
umano diviene effettivamente capace di attuare responsabilmente il compimento della sua personalità. 
)...) Se poi consideriamo l’uomo come cristiano, come membro del popolo di Dio nella vita della 
Chiesa, vediamo che la funzione del Diritto non rimane estranea al mysterium salutis ma, come tutta 
la personalità dell’uomo entra nella dinamica del disegno salfivico, così assieme ad essa entra a far 
parte dell’economia della salvezza il patrimonio delle realtà giuridiche”. PAOLO VI, Discorso al 
Conventus Internationalis Canonistarum, 25.05. 1968. 

9) Cfr. PIGHIN B. F., Diritto sacramentale, Venezia 2006, p. 35.
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اإلهّي... اأن يقت�رس القانون الكن�شّي ليكون نظاًما �شارمًا من الأوامر فيكون انتهاكًا لعمل 
الروح الذي يقودنا نحو املحّبة الكاملة يف وحدة الكني�شة. لذلك، اهتمامكم الأول لن 
يكون اإقرار نظام قانوين حم�ّش على مثال القانون املدين ولكن التعّمق بعمل الروح القد�ش 

الذي يجب اأن يتم التعبري عنه يف قانون الكني�شة"١٠.

�شليمة  غري  اآراء   ]...[" اأخرى:  منا�شبة  يف  ال�شاد�ش  بول�ش  الطوباوي  البابا  يقول   
الكني�شة كمجتمع مرئي،  اأن  البع�ش  يعتقد  الكني�شة:  ال�شك على �رسع  األقت ظالل من 
لأنظمة  اأو  للوائح  الإمتثال  وت�شتطيع  اخلا�ّش،  ع  ال�رسَّ مع  عالقة  لها  يكون  ل  اأن  يجب 
ع متجّذر  داخلّية؛ والبع�ش الآخر مل ير على �شوء املجمع الفاتيكايّن الثَّاين، اأّن هذا ال�رسَّ
التوجيه  ناأخذ يف الإعتبار قدر الإمكان هذا  اأن  ينبغي  بالطبع  الكني�شة"١١.  �رّس  بعمق يف 
ا اأي�شًا "يف معرفته"١٢. هذه احل�شا�شية الالهوتّية،  لي�ش فقط "يف عر�ش احلّق القانويّن" واإمنَّ
اجلديد،  ع  ال�رسَّ بت�شنيف  ة  اخلا�شّ اللجنة  وم�شت�شاري  الأع�شاء  عمل  يف  مكانة  لها  كان 
ا بحّق له اأ�شا�ش يف احلّق الإلهّي  فهي على علم باأّنها ل تهتم بحّق اإيجابّي اإن�شايّن بحت، اإمنَّ
املت�شّمن يف العمل اخلال�شي من خالله ت�شتمر الكني�شة يف العمل بر�شالة موؤ�ّش�شها الإلهّي.

الر�شويّل  الد�شتور  الثاين يف  القّدي�ش يوحنَّا بول�ش  البابا  اأن نفهم من حديث  ميكن   
ع الكن�شّي "يتوافق متاما مع  ع الالتيني لعام ١9٨3، اأّن ال�رسَّ الذي اأ�شدر من خالله ال�رسَّ
طبيعة الكني�شة" وهو "اأداة اأ�شا�شّية ل�شمان الّنظام �شواء يف احلياة الفردّية والإجتماعيَّة، اأو 
يتبع احلياة،  كة الكن�شّية، اإنَّه "الأداة"،  ع هو يف خدمة ال�رسَّ اإنَّ ال�رسَّ يف ن�شاط الكني�شة". 

10) “Se il Diritto della Chiesa ha il suo fondamento in Gesù Cristo, se ha valore di segno dell’azione 
interna dello Spirito, esso deve pertanto esprimere e favorire la vita dello Spirito, produrre i frutti dello 
Spirito, essere strumento di grazia e vincolo di unità, in linea, però, distinta e subordinata a quella 
dei Sacramenti, che sono di istituzione divina.... Limitare il Diritto ecclesiale ad un ordine rigido di 
ingiunzioni sarebbe far violenza allo Spirito che ci guida verso la carità perfetta nell’unità della Chiesa. 
La vostra prima preoccupazione non sarà dunque quella di stabilire un ordine giuridico puramente 
esemplato sul diritto civile, ma di approfondire l’opera dello Spirito che deve esprimersi anche nel 
Diritto della Chiesa”.Cfr. DISCORSO DI PAOLO VI AI PARTECIPANTI AL II CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DI DIRITTO CANONICO Lunedì, 17 settembre 1973.

11) “)...) opinioni non benevole hanno gettato un’ombra di sospetto sul Diritto della Chiesa: certuni 
pensano che, come società visibile, la Chiesa non debba avere a che fare con un Diritto proprio, 
e possa attenersi a regolamenti o ad ordinamenti interni; altri invece non hanno visto, alla luce del 
Concilio Vaticano II, che questo Diritto è profondamente radicato nel mistero stesso della Chiesa”. 
DISCORSO DI PAOLO VI AI PARTECIPANTI AL II CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 
DIRITTO CANONICO Lunedì, 17 settembre 1973.

12) Cfr. PAOLO VI, “ Discorso al Tribunale della S. Rota “, 8 febbraio 1973: AAS 65 )1973), p. 85.
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كة، التي هي حياة الكني�شة.  ع يف الكني�شة اأن يتبع ويعرّب عن ال�رسَّ ويعرّب عنها. فعلى ال�رسَّ
يقول البابا القّدي�ش يوحنَّا بول�ش الثاين يف كلمته خالل املوؤمتر الدويل للقانون الكن�شّي: 
كة الكن�شّية.  "اإن اإحرتام التنظيم الكن�شّي، من خالل احلفاظ على نظامه، ي�شهم يف منو ال�رسَّ
الإعرتاف  روابط  امل�شيح من خالل  مع  املّتحدين  املعّمدين  عند  الكمال  اإىل  ت�شل  وهذه 
بالإميان، الأ�رّسار الكن�شّية واحلكم الكن�شّي. فاإنَّ هذا الرابط الأخري ومن خالل جمموعة 
هو  وما  اأع�شائها  وحقوق  وواجبات  الكني�شة،  ور�شالة  حياة  ي�شو�ش  الكن�شّية،  ال�رسائع 
�رسورّي ومفيد لبعدها املرئي"١3. ويقول اأي�شًا يف مكان اآخر: "من بني اجلوانب الأكرث 
اأهمّية لتجديد القانون الكن�شّي يف فرتة ما بعد املجمع الفاتيكايّن الثَّاين هو تزايد الإهتمام 
باأن يعك�ش ن�ّش وروح الت�رسيع الكن�شّي على نحو اأكمل طبيعة الكني�شة وهي �رّس الحتاد مع 
ع اجلديد ميكن اأن يفهم كجهد  اهلل ووحدة جميع الب�رس"١4. و"مبعنى من املعاين، هذا ال�رسَّ
كبري لرتجمة ]...[ العلم الكن�شّي للمجمع باللغة القانونيَّة"، واأنه اإذا كان "من امل�شتحيل 
ترجمة ب�شكل كامل باللغة القانونيَّة �شورة الكني�شة، وفقًا لو�شف التعليم املجمعي، لذلك 
ع اجلديد اأن ي�شري دائمًا اإىل هذه ال�شورة، باعتبارها املثال الأّول، حيث يجب اأن  على ال�رسَّ

يعرب عن مالحمها بطبيعته بقدر الإمكان"١5. 

حّدد البابا القّدي�ش يوحنَّا بول�ش الثاين الهدف من القانون الكن�شّي، ذاّكراً اأنَّه يحمي   
النظام الكن�شّي ويعزز احلياة امل�شيحيَّة: "املجموعة ل تتوخى باأي �شكل من الأ�شكال اأن 
13) “L’ossequo all’ordinamento canonico, espresso nella osservanza delle sue norme, contribuisce alla 

crescita della comunione ecclesiale. Questa raggiunge infatti la sua pienezza quando i battezzati 
sono congiunti con Cristo mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo 
ecclesiale )LG 14b; can. 205). Quest’ultimo, infatti, mediante il corpo delle leggi canoniche, regola la 
vita e la missione della Chiesa, i doveri e i diritti dei suoi membri e quanto è necessario ed utile alla 
sua compagine visibile”Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione nel congresso internazionale del 
diritto canonico. Cfr.Communicatioones XXV )1993) 15.

14) “Tra gli aspetti più significativi del rinnovamento del Diritto canonico nel periodo successivo al 
concilio c’è stata la crescente proccupazione che la lettera e lo Spirito della legislazione canonica 
riflettano ancora più pienamente la peculiare natura della Chiesa quale sacramento di unione con Dio 
e di unità di tutto il genere umano”. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Canon Law Society of 
Great Britain and Irland, 22-V-1992, in Communicationes, 24 )1992), p. 10.

15) “In un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in 
linguaggio canonistico [...] la ecclesiologia conciliare”, e che, se è “impossibile tradurre perfettamente 
in linguaggio canonistico l’immagine della Chiesa, descritta nella dottrina conciliare, tuttavia a questa 
immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso per sé, in 
quanto possibile, per sua natura deve esprimere”. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Costit. Ap. Sacrae 
disciplinae leges, con cui è stato promulgato il nuovo Codice )25 gennaio 1983), in AAS 75 )1983), 
pars II, p. XI.
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الكني�شة، ذلك  املوؤمنني يف حياة  اأو بدياًل ملحبة  تكون بديلة لالإميان والنعمة واملواهب، 
اإيجاد مثل هذا النظام يف املجتمع الكن�شّي، الذي ُيعطي الأولوية للمحبة  اأن غايتها هي 
والنعمة واملواهب، وُي�شّهل يف الوقت نف�شه منوها التنظيمي يف حياة املجتمع الكن�شّي، 
كما يف حياة الأفراد املنتمني له"١6. يقول البابا يوحنا بول�ش الثاين: "يف الواقع، اإّن جمموعة 
والقانون،  العقيدة  بني  الوثيقة  العالقة  وب�شبب  للكني�شة".  جداً  �رسورية  القانوين  احلق 

"يجب �شياغة القوانني بحيث ت�شتند على اأ�شا�ش متني قانونيًا وكن�شيًَّا ولهوتيًَّا"١7.

اأقرَّ البابا القّدي�ش يوحنَّا بول�ش الثاين يف الد�شتور الر�شويّل "القوانني املقّد�شة"، والذي   
الّنفو�ش  خال�ش  اأّن  الكاثوليكّية،  قّية  ال�رسَّ الكنائ�ش  قوانني  جمموعة  �شدرت  خالله  من 
يعة الكن�شّية. فال بد من اأن يّتفق مبداأ احلفاظ على الطقو�ش  ُي�شكل الغاية الق�شوى لكل ال�رسَّ
باأمانة مع هذه الغاية الق�شوى. لذلك "عند �شّن القوانني اجلديدة، اأو ما يجب اّتخاذه بعني 
الإعتبار، كانت بالفعل الأمور التي ت�شلح دون �شواها ملا يقت�شيه خال�ش الّنفو�ش وتدبريه 
قّية"١٨. هذا هو ال�شبب الذي جعل امل�رّسع يوؤّكد يف القانون الأخري من  يف الكنائ�ش ال�رسَّ
ع  ال�رسَّ الّنفو�ش هو  اأن يكون خال�ش  اأّنه يجب  احلالية  الالتينّية  الكني�شة  قوانني  جمموعة 
ع  الأعلى )القانون ١75٢(. وهذا الإعالن الر�شمي ينطبق اأي�شًا على جميع قوانني ال�رسَّ
اأن  اأنه يريد  لو  القانويّن، كما  الواجب تطبيقه مع احلفاظ على الإن�شاف  الكن�شّي، ومن 
الكن�شّي  القانويّن  الّنظام  يف  الّنفو�ش  وخال�ش  الإن�شاف  بني  الوثيقة  العالقة  على  يوؤكد 
كله١9. لذلك، فاإنَّ خال�ش الّنفو�ش هو املبداأ التوجيهي والقيادي جلميع الأنظمة القانونيَّة 
يف الكني�شة، وعلى وجه اخل�شو�ش، ممار�شة �شوؤون العدالة عن طريق املحاكم الكن�شّية.

٢( القانون الكن�سّي ولهوت الأ�رصّار
من دون اأي اأدنى �شّك، هناك عالقة متاأ�شلة بني الأ�رّسار وجمال القانون الكن�شّي،   
فالأخري له جذور اأ�رّساريّة مهّمة جداً والأوىل لها قيمة تاأ�شي�شية يف القانون الكن�شّي. قد 
يطرح البع�ش بخ�شو�ش هذه النقطة هذا ال�شوؤال: كيف ميكن �رسيعة النعمة - حقيقة غري 

املر�شوم الر�شويل Sacrae disciplinae leges، تاريخ ٢5 كانون الثاين ١9٨3.  )١6

املر�شوم الر�شويل Sacrae disciplinae leges، تاريخ ٢5 كانون الثاين ١9٨3.  )١7
18) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. Sacricanones 18 ottobre 1990: AAS 82 )1990) 1038.
19) Cfr. FUMAGALLI CARULLI, O., “Equità canonica”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XII, 

Roma 1989, pp. 3-4.
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منظورة اأعطيت جمانًا وبحرية من الروح القد�ش يف الأ�رّسار املقد�شة -اأن تتوّرط بظاهرة 
قانونيَّة التي هي بطبيعتها خارجة ول تتبع منطق الهبة املجانية؟ الإجابة على نحو كاٍف، 
والنظام  الإلهّية  النعمة  بني  العالقة  يف  توؤثر  التي  الفرتا�شات  بع�ش  من  نبداأ  اأن  يجب 
القانوين. فيجب اأن نوؤّكد اأنَّ "احلق" هو )res iusta(، مو�شوع ف�شيلة العدالة، كما يقول 
اإعطاء كّل �شخ�ش حّقه"٢٠.  الثابتة والدائمة يف  "الإرادة  اأنَّها   Ulpiano الروماين  الفقيه 
لذلك يف القانون، الأمر يتعلق "باإعطاء" بفعل خارجي "�شيء" اإىل من لديه "�شفة" )حق( 
للح�شول عليها. فامل�شاألة تخ�ش مهو م�شتوجب اإعطاوؤه. وهذا يحدث اأي�شًا مع الأ�رّسار، 
التي هي هبات اهلل املعهودة اإىل اخلّدام املقد�شني، املكلفني بت�شليمها اإىل جميع املوؤمنني، 
اآخر: اهلل،  �شوؤال  ب�شيغة  البع�ش  يعرت�ش  بها. وقد  قبولها واملطالبة  لهم احلق يف  والذين 
عن  ا  اأي�شً وبالتايل  والزمنّية،  الكمّية  الأبعاد  خارج  هو  الروحّية،  وهباته  املحّبة  �رّسه  يف 
بني  بالعالقات  يتعلق  اخلال�شي  املخطط  اأن  ندرك  اأن  علينا  اجلواب:  القانويّن٢١.  البعد 
القانون،  اخت�شا�ش  �شمن  يدخل  ل  هذا  وبالتايل  الالهوت،  مهّمة  وهذه  والب�رس،  اهلل 
يف  العرتا�ش  فهذا  الأر�شيني.  الأ�شخا�ش  بني  العدالة  بعالقات  بالعتبار  ياأخذ  الذي 
املكان  اأر�شية،  قنوات  باتباع  العامل  تخرتق  الإلهّية  النعمة  لأنَّ  له،  اأ�شا�ش  ل  ذاته  حد 
بطبيعتها حم�شو�شة  املقد�شة هي  الأ�رّسارية  فالعالمات  القانونيَّة.  للقيمة  املنا�شبني  والزمان 
املادية. فالنعمة الإلهّية مُتنح من  الطبيعة  تاأخذ  اأنَّها  الروحية؛ وهذا ل يعني  النعمة  ومتنح 
كقنوات  الإن�شان،  كلمات  خالل  ومن  بالأيدي  املو�شوعة  الأ�رّسارية  العالمات  خالل 
الأول  بالعن�رس  لي�ش  اخلال�شّي  الأ�رّسار  عمل  يف  القانوين  اجلانب  الواقع،  يف  حم�شو�شة. 
والأ�شا�شي، لأن طبيعته اأداتية، ي�شمح للهبات الإلهّية بتحقيق فعاليتها. فالقانون الكن�شّي 
َيعترب الأ�رّسار هبات اهلل اخلال�شيَّة التي تنتمي اإىل الإرادة الإلهّية، "تعمل تلقائيًّا )اأي مبجرد 
قه دفعة واحدة. ويتبع ذلك اأّن  القيام بها(، اأعني بقوة عمل امل�شيح اخلال�شّي الّذي حقَّ
لنّية  وفقًا  بال�رّس  ُيحتفل  مرة  فكل  اهلل.  بقدرة  بل  يناله،  اأو  مينحه  من  برّب  يتحّقق  ل  ال�رّس 
اأّن ثمار  الكني�شة، فاإّن قدرة امل�شيح وروحه تعمالن فيه مبعزل عن قدا�شة القائم به. بيد 

الأ�رّسار رهٌن با�شتعدادات من ينالها"٢٢. 
20) “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”. Cfr. PIGHIN B. F., Diritto sacramentale, 

Venezia 2006, p. 24.
21) Ibidem, p. 24.

٢٢(  راجع التعليم امل�شيحي للكني�شة الكاثوليكّية ١99٢، رقم ١١٨٢.
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يف الواقع، يعترب الت�رسيع الزواجي الكن�شّي �شحيحًا فقط عندما يكون اأ�شا�شا لهوت   
�شليمًا. ويف اللحظة التي يتم فيها رف�ش البعد الالهوتّي، فنحن اأمام روؤية قانونيَّة و�شعيَّة 
الأ�رّساري  الطابع  متنحه  اأن  �شاأنها  من  التي  الإجنيل  وقوة  �شوء  من  خالية  وبالتايل  بحتة، 
للموؤ�ّش�شة. من هنا ن�شتنتج اأن كل درا�شة قانونيَّة حول الزواج يجب اأن ينظر اإليه يف �شوء 
ببع�ش  التذكري  من  لّبد  وهنا  الأ�رّسارية.  طبيعتها  من  املوؤ�ّش�شة  هذه  تتلقاها  التي  املبادئ 
اأن  وهو  العقائدّي  املبداأ  وخا�شة  املعّمدين،  لزواج  الكن�شي  للمفهوم  الأ�شا�شية  الأركان 
عقد الزواج بني املعّمدين، ل ميكن اأن يكون �شحيحًا، ما مل يكن بالفعل ذاته �رّساً )القانون 
القانون  الزواج يف  تنظيم  عليهما  يرتكز  مبداأين  بدوره  يوؤ�ش�ش  املبداأ  هذا   .)١٠§٢55
فيه عنهما"  تنوب  ب�رسية  �شلطة  "ما من  الذي  الزوجني،  الكن�شي، وهما جوهرية ر�شى 
)القانون ١٠57(، والخت�شا�ش احل�رسّي للكني�شة لتنظيم ت�رسيعها القانوين. كون الزواج 
عقداً، فهو يت�شّكل بر�شى الطرفني، يتجلى ب�شكل �رسعي، وبو�شفه �رّساً، فاإنَّ اخت�شا�ش 
فاإذا  نف�شه.  الزواج  ي�شّكالن جوانب  فهما  متمّيزين،  بعن�رسين  فلي�ش  الكني�شة ح�رسّي، 
اأ�شا�شّيًا لل�رّس، لأنه  اأ�شا�شّيًا للعقد هو يف الوقت نف�شه عن�رساً  كان ر�شى الزوجني عن�رساً 
كما ذكرنا ل ميكن اأن يكون بني املعّمدين عقد زوجي اإن مل يكن يف الوقت نف�شه �رّساً. 
واخت�شا�ش احل�رسّي للكني�شة على الزواج ل يقت�رس على اجلانب ال�رّسي، ولكن اأي�شا على 
لطة الإلهية على  اجلانب التعاقدّي، �شواء بالن�شبة للتف�شري وتطبيق الأنظمة ال�شادرة عن ال�شُّ
ال�شعيد الطبيعّي )القانون اإلهي طبيعّي( وعلى امل�شتوى ما فوق الطبيعّي )القانون الإلهي 
اإن�شاين كن�شّي(  )القانون  الكني�شة  ال�شادر عن  الالحق  للت�رسيع  بالن�شبة  �شواء  الإيجابّي(؛ 
لأجل حتقيق اأهداف القانون الكن�شي. لهذا ال�شبب لدى الكني�شة احلق الكامل، احل�رسّي 
يتعلق  فيما  و�شواء  الوثاق،  بجوهر  يتعلق  فيما  �شواء  امل�شيحيني،  زواج  حول  واخلا�ش 
مبفاعيله، ويرجع ذلك اإىل حقيقة اأن الزواج هو موؤ�ش�شة طبيعّية رفعت اإىل كرامة �رّس. وهذا 
الإلهي والإن�شاين، مع مراعاة  الكن�شي،  القانون  املعّمدين يحكمه  اأنَّ زواج  ينتج منه  ما 
اآثاره املدنية. لذلك، ينبغي الأخذ بعني العتبار يف  لطة املدنية التي حتكم  اخت�شا�ش ال�شُّ
موؤ�ش�شة الزواج الطبيعّية وال�رّسيّة خمتلف القوانني والأنظمة املتعلقة بتف�شري ال�رسائع الكن�شية.

يف هذا ال�شدد، يوؤّكد تقليد الكني�شة بو�شوح الطابع القانوين للزواج، اأي انتماءه   
يت�شابك  هذه،  النظر  وجهة  من  الأ�شخا�ش.  بني  العالقات  يف  العدالة  جمال  اإىل  بطبيعته 
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للحياة  زواج  يوجد  ل  لذلك  لوجوده.  اأ�شا�شي  كواجب  واحلب؛  احلياة  مع  القانون 
والآخر للقانون؛ بل هناك زواج واحد فقط، الذي يت�شّكل من وثاق قانوين حقيقي بني 
الرجل واملراأة، وثاق ي�شتند عليها م�شار حياة وحب الزوجني. فالزواج املحتفل من قبل 
الزوجني، الذي هو مو�شوع يهّتم به املجال الرعوّي والقانوين، هو حقيقة واحدة طبيعّية 
وخال�شّية. فاجلانب القانوين مرتبط ارتباًطا جوهري بجوهر الزواج. يف العمق، مفهوم 
القانون نف�شه كمجموعة اأنظمة، عامل حا�شم مينع قبول فكرة قانون الزواج الكن�شّي اأن 
اأي خري لي�ش لأنه  قانونّيًا.  ُي�شّكل خرياً  يكون متاأ�شل يف واقع زواج املوؤمنني. فالزواج 
مو�شوع لعالقات قانونيَّة فقط، لكن هو يتّكون من جمموعة عالقات قانونيَّة. مبعنى اآخر، 
اخلري من الوجهة القانونيَّة هو جوهريًا قائم على اأ�شا�ش العالقات. لذا، الزواج يف حد ذاته 
حقيقة قانونيَّة والعالقات فيها تاأ�شي�شّية. ومن الوا�شح اأن هذا الراأي يختلف جذريا عن 
النظريّة الو�شعيَّة التي من �شاأنها اأن تعطى �رسعية لهذه الوقائع من خالل العالقة، يف حد 
ة. فال بّد اأن نوؤكد اأن هذا الزواج  لطة العامَّ ذاتها لي�شت قانونيَّة، مع النظام الت�رسيعّي وال�شُّ
الطبيعّي واخلال�شّي، لذا هو خري قانوين  التاأ�شي�شّي  كخري داخل الكني�شة يحتفظ بطابعه 
جوهر  على  حتتوي  �رّس  عالمة  كونه  حمددة  بخ�شو�شية  ولكن  الأ�رّسار،  كبقية  خال�شي، 
ذي طابع طبيعّي، لذلك ل وجود لزواج طبيعّي واآخر غري طبيعّي، بل زواج واحد فقط 

يت�شابك فيه البعدان.

3( م�سادر الت�رصيع يف القانون الكن�سّي
اللغة  يف  الت�رسيع"  "م�شدر  اأو  القانون٢3"  "م�شدر  م�شطلح  ا�شتخدام  ال�شائع  من   
من  العديد  وجود  من  الرغم  على  ما،  حد  اإىل  غام�ش  جمازي  م�شطلح  وهو  القانونيَّة، 

تعبري القانون ”kànon“، اإكت�شَب معنى الكن�شّي، اإتخذتها الأنظمة الت�رسيعّية الكن�شّية منذ بداية القرن الرابع لها تعبرياً من   )٢3
اللغة اليونانية، اأي "قانون" لتمييز قرارات الكني�شة عن �رسائع املدنية النافذة، التي �ُشميت »nomoi“ ح�شب ا�شتعمالها 
ع  ع القانوين" و"القانون الكن�شّي (ius canonicum( اأو ال�رسَّ التاريخّي. وهناك اإختالف طفيف باملعنى بني التعبري "ال�رسَّ
الأنظمة  مت�شمنًا   ،“Corpus Iuris” قوانني  جمموعة  على  خا�ش  ب�شكل  ل  الأوَّ َيْدلُّ   :)ius ecclesiasticum)الكن�شّي
املتخّذة ِمْن القانوِن الرومايِن؛ بينما ُي�شرُي القانوُن الكن�شّي اإىل ُكّل القوانني �شدرت من قبل ال�شلطاِت الكن�شّية يف حد 
ُي�شتعمل   )jus canonicum) "قانون الكن�شّي" التعبري  دين وبهدف تنظيم احلياة. وبداأ  ذاته ونافذة جلميع املوؤمنني املعمَّ
 Corpus« لذلك لدينا جمموعة قوانني كن�شيَّة .)jus civile) "فقط منذ ِبداية القرن الثاين ع�رِس، باملقارنة مع "قانون مدين
قانون  »Corpus Iuris Civilis“. راجع رميون جرج�ش، �رسح  قوانني مدنيَّة  اإىل جمموعة  Iuris Canonici“، بجانب 

املحاكمات 
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املعاين. من املمكن اأن ن�شري كمعنى عام للتعبري "م�شدر" القانون اإىل النبع الذي تنبثق منه 
القواعد القانونيَّة. ومع ذلك، ل يوجد اإجماع عند تعريف فئات امل�شدر. لتقدمي �شورة 
القانونيون  ي�شتخدمه  ما  بالعتبار  الأخذ  القانون، مع  املتعلقة مب�شادر  للتعبريات  موجزة 
ب�شكل معتاد، ميكن القول ما يلي: هناك نوعان من امل�شادر القانونيَّة: اأ( م�شادر الإنتاج 
(fortes Iuris essendi(، وت�شمى اأي�شًا بال�شكلية وهي الأجهزة اأو الإجراءات التي يتم 

من خاللها اإنتاج اأنظمة قانونيَّة؛ ب( م�شادر املعرفة (fontes cognoscendi(؛ وت�شمى 
ا  اأي�شا باملادية، لالإ�شارة اإىل �شلطات قادرة على �شّن وا�شدار قواعد قانونية. ج( ميكن اأي�شً

احلديث، وفًقا لبع�ش املوؤلفني، عن امل�شادر التكميلية لل�رسع وهو الُعرف.

ع الإلهّي 1.3( ال�رصَّ  
الإلهّية. وهو  امل�شاركة  لنا من خالل  قّدمه  الإلهّي موؤ�ّش�ش يف جوهر اهلل،  ع  ال�رسَّ  
"امل�شدر الأ�شا�شّي جلميع القوانني، واأ�شا�ش لكّل �شلطة. ول ي�شتطيع امل�رّسع الإن�شايّن اأن 
ع الإن�شايّن.  ينتهك ول اأن يلغيه، لأنه القاعدة الأ�شا�شّية وال�رسوريّة، ومبداأ وجوهر ال�رسَّ
وهو يعترب �رسعًا تاأ�شي�ّشّيًا يف الكني�شة، غري قابل للتغيري والتعديل، يتكّون من اأنظمة يعود 
تاريخها اإىل الإرادة الإلهّية، والتي جت�شدت يف الوحي ما قبل امل�شيحية واعطيت مبا�رسة 
من خالل تعاليم ال�شيد امل�شيح اأو من الر�شل بتفوي�ش منه يف الكتب املقّد�شِة ويف التقليِد٢4 
(ius scriptum(؛ وهو ي�شمل متطلبات العدالة واملباديء التنظيميَّة التي اأقّرها اهلل �رساحة 

و�شمنا يف الطبيعة الب�رسيّة، فالإن�شان لديه القدرة على اإدراكها والتعرف عليها عن طريق 
ملكياته العقلّية. 

ع الطبيعّي،  ع الإلهّي الذي اعطاه اهلل لالإن�شان عن طريق الوحي، يثّبت ال�رسَّ وال�رسَّ  
املحجوب يف ال�شمري الإن�شايّن ب�شبب اخلطيئة، ويقّرر قواعد جديدة، تلبي ارتقاء الإن�شان 
ع الطبيعّي  اإىل احلالة الفائقة الطبيعة ولكرامته كابن اهلل، وموّجه اإىل ال�شعادة الأبديّة. فال�رسَّ
وهو ينجم عن جوهر الإن�شان  اإىل اخلري".  "تعبري عقاليّن وت�رسيعّي مليول الطبيعة الب�رسّية 
يف الواقع، يتمّيز التقليد املقد�ش يف: ١( التقاليد الإلهّية، عندما يقّدم احلقيقة التي عّلمها ال�شيد امل�شيح مبا�رسة. ٢( التقليد   )٢4
الإلهّي -الر�شويل، عندما يقّدم احلقيقة التي �شلمها الر�شل باإلهام من الروح القد�ش. 3( التقاليد الإن�شانّية، عندما يقّدم 
اإن  الأمم"،  "نور  العقائدي  الد�شتور  الثَّاين يف  الفاتيكايّن  املجمع  اأكد  الكن�شّية. وكما  ال�شلطات  اأو  الكني�شة  اآباء  تعاليم 

التقليد املقد�ش ي�شكل مع الكتاب املقد�ش، "وديعة مقد�ش لكلمة اهلل املوكلة اإىل الكني�شة".
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امليتافيزيقي ولي�ش من بعده التاريخّي، فيبقى ثابتًا عند كل تغرّي ثقايف. اأو�شح القّدي�ش توما 
وبف�شله  اهلل،  من  نفو�شنا  غر�ش يف  الذي  التعقل  نور  هو  الطبيعّي  ع  "ال�رسَّ  : اأنَّ الأكويني 
ع اأعطاه اهلل للخليقة". وقال  نعرف ما يجب عمله وما يجب جتنبه. هذا النور اأو هذا ال�رسَّ
اأي�شًا: "تتحّقق يف املخلوق العاقل م�شاركة مع العقل اأبدية بقّوتها لديه ميل طبيعّي للعمل 
ع الأبدّي يف املخلوق العاقل"٢5. لذا،  ع الطبيعّي ما هو اإلَّ امل�شاركة مع ال�رسَّ وللغاية. فال�رسَّ
ع الإلهّي هما جانبان حلقيقة واحدة، اأي �رسيعة اهلل ك�رسع اأ�شمى  ع الطبيعّي وال�رسَّ "ال�رسَّ
الكائنات  ع لأّنه م�شدر جميع  اأي�شًا هو امل�رسَّ بالكائن لكن  لي�ش فقط  الب�رس. اهلل  ل�شلوك 
اخلارجة عنه، وعلى وجه اخل�شو�ش الإن�شان. فاهلل خالق الإن�شان وعلى هذا النحو، فهو 
ة.  حاكمه الأعلى، "يفكر" يف طبيعة الإن�شان، اأي يف جوهره لكونه اأ�شا�ش اأفعاله اخلا�شّ
بال�شبط، لهذا ال�شبب هو القاعدة واملقيا�ش لالأفعال الإن�شانّية. هذه القاعدة موجودة يف اهلل 
كما يف النا�ش: يف اهلل، بقدر ما هو القاعدة واملقيا�ش �شلوك النا�ش، ويف الإن�شان بقدر ما 
يكون �شلوكه منّظمًا ومبقيا�ش من اهلل"٢6. وكما يجب جتنب امليل اإىل تطابق النظام الكن�شّي 
ع الكن�شّي. فالأخري �شي�شبح مرجعًا ح�رسّيًا لطبيعته القانونيَّة،  مع ما هو موجود يف ال�رسَّ
متنا�شيا اأولوية الوحي ووجود الع�شوي لل�رسع الكن�شّي يف تقليد الكني�شة القانوين بجنب 
اإن�شانّية فقط. ففي احلالة  اأو  اإلهّية فقط  اأن تكون  اأي قاعدة  العقائدي٢7. ل ميكن  التقليد 
الأوىل، �شيكون لدينا عالقة �شممها اإله بالكامل، وبالتايل �شيكون الإن�شان هو جمرد منفذ. 
الذي  العدالة  فيها عن�رس  قانونيَّة ل يوجد  القول بوجود جمالت  يعني  الثانية،  ويف احلالة 
الأف�شل احلديث عن مكونات  اهلل. فمن  الكن�شّي كونه هبة من  الواقع  اأ�شا�ش  يقوم على 

25) “Rationalis creatura partecipatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum 
actum et finem. Et talis partecipatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur”, Cfr. SAN 
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, 91, 2.

26) “La legge naturale e la legge eterna sono i due aspetti di una stessa realtà, cioè di Dio inteso come legge 
suprema del comportamento umano. Dio è non soltanto l’essere per eccellenza, ma altresì la legge 
per eccellenza perché è la sorgente di tutti gli esseri al di fuori di lui, dell’uomo in particolare. Come 
creatore dell’uomo e, a questo titolo, come suo supremo reggitore, Dio “pensa” la natura dell’uomo, 
cioè l’essenza di questo in quanto fondamento degli atti che gli sono propri. È precisamente per questo 
che egli è la regola e la misura degli atti umani. Questa regola esiste tanto in Dio quanto negli uomini: 
in Dio in quanto egli regola e misura il comportamento degli uomini, nell’uomo in quanto il suo 
comportamento è regolato e misurato da Dio”. Cfr. KALINOWSKI G., Le fondement objectif, citato 
nel testo, in Dimensions religieuses du droit et notamment sur l'apport de Saint Thomas d'Aquin, in 
Archives de Philosophie du droit, T. XVIII, Paris, 1973, 69.

27) Cfr Giovanni Paolo ii, Allocuzione in occasione della presentazione ufficiale del nuovo Codice 
)3.II.1983), in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 6-1 )1983), n. 9.
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ع الإن�شايّن. فامل�شطلحان الأخريان  ع الإلهّي وال�رسَّ ع الإلهّي والإن�شايّن، بدًل من ال�رسَّ ال�رسَّ
لي�شا بنظامني ت�رسيعّيني متوازيني. فهما، بالأحرى، ُبعدان القانون نف�شهكحقيقة موّحدة، 
ع  مكّونة من عنا�رس من اأ�شل اإلهّي والأخرى من اأ�شل اإن�شايّن. يف الواقع، طاملا اأنَّ ال�رسَّ
ع  الإلهّي يتطلب دائًما حتقيقه التاريخّي، حيث توجد فيه بال�رسورة عنا�رس ممكنة، وال�رسَّ
الإن�شايّن يتطّلب بال�رسورة اأ�شا�شًا اإلهّيًا، بدونه لن يكون له اأي قيمة قانونيَّة حقيقية٢٨. وهذا 
ل يعني اأنه من املهم اإدراك الفرق بينهما. فاإذا مت الرتكيز على حقيقة القانون كونه منوذجًا 
لعالقات قانونيَّة بني الأ�شخا�ش، ولي�ش جمرد نظام اأو تنظيم تقنّي لوجهة النظر الإجتماعيَّة، 
خ�ش يف كيانه الطبيعّي،  عندها يتعينّي العرتاف بالقانون الطبيعّي، القانون القائم على ال�شَّ
يف بعديه الفردي والجتماعي٢9. مع ذلك، ل ميكن رف�ش التمييز بينهما؛ فمن ال�رسوري 
ع  لطة التعليمية يف الكني�شة. فيجب تف�شري ال�رسَّ دائما الت�رسف مع ما يتكييف مع بيانات ال�شُّ

ع الإلهّي3٠. الإن�شايّن با�شتمرار وحت�شينه اإذا لزم الأمر على �شوء ال�رسَّ

ع  ال�رسَّ ت�شّور  الأخرية  القرون  قوّية جداً يف  نظرّية  اإىل وجود  الإ�شارة  وهنا جتدر   
الإلهّي - عادة ما ي�شار اإليه "بالقانون الإلهّي" - ك�شيء منف�شل عن التاريخ الب�رسي، كما 
ع الإن�شايّن نظامني قانونيني كاملني ومنف�شلني، ولي�ش هناك  ع الإلهّي وال�رسَّ لو كان ال�رسَّ
العقالنية،   iusnaturalismo الفكرية  املدر�شة  النظريّة يف  بينهما3١. جند هذه  توا�شل  اأي 
ت�رسيعّي  الطبيعّي، هو نظام  العقل  امل�شتمدة من  "القاعدة"  بـ  الطبيعّي  ع  ال�رسَّ التي ت�شور 
ع الطبيعّي يف جمال الأفكار، فهو ينف�شل عن  كامل ب�شكل عقالين. ومبجرد و�شع ال�رسَّ
الإلهّي،  ع  ال�رسَّ لي�ش وجود  نفي  هي  التالية  املنطقية  اخلطوة  الإيجابّي.  الإن�شايّن  ع  ال�رسَّ
ولكن �رسعيته، واإ�شعاف مطالبته بجعلها مثاليات اأخالقية، غري قانونّية، اأو نوعا من اأنظمة 
قيَّم من �شاأنها اأن تدل اإىل احلّد من حرية امل�رّسع الإن�شايّن3٢. فنحن ب�شدد مناق�شة م�شكلة 
لطة  ال�شُّ اإليه كهيكلية  ُنظر  فاإذا  ب�شكل عام:  الطبيعّي  ع  بال�رسَّ اعرتاف  اأو عدم  العرتاف 
م�شتحيل.  بديهًيا  �شُيعترب  القانونيَّة،  الو�شعيَّة  النظريّة  منظور  الأ�شخا�ش، من  خارج عن 
28) Cfr. ERRAZURIZ M. C. J., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, Volume 1, )Introduzione, I 

soggetti ecclesiali di diritto), Giuffré Editore 2009, p. 34.
29) Ibidem, p. 20
30) Ibidem, p. 34.
31) Cfr. BAURA E., Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo, in Subsidia Canonica 

8, Pontificia università della Santa Croce, Roma 2013, p. 167.
32) Ibidem, p. 167.
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بينما اإذا اأدركناه كحقيقة العدالة جوهريّة بالن�شبة لل�شخ�ش الإن�شايّن، فاإنه �شيبدو كحقيقة 
املتنوعة،  باأ�شكالها  القانونيَّة  الو�شعيَّة  النظريّة  اإن  الإن�شايّن33.  خ�ش  ال�شَّ لطبيعة  مالزمة 
وقيمته  حمتوى،  اأي  مع  يتوافق  الإجتماعيَّة  احلياة  تنظيم  جمرد  القانون  اعتبار  اإىل  متيل 
اإذا  القوة  اإىل  باللجوء  الواقع،  الأمر  يف  نف�شها  فر�ش  على  القدرة  على  تعتمد  القانونيَّة 
الإن�شايّن  خ�ش  ال�شَّ عن  غريبة  حقيقة  اأنه  على  القانون  ُيفهم  الطريقة،  وبهذه  الأمر.  لزم 
القانون مبعناه ما هو عادل هو دائما �شيء ملمو�ش، حيث ل  وعالقاته احلقيقية34. لكنَّ 
ع الإيجابّي حق،  ميكن الف�شل بني اجلوانب الطبيعّية والإيجابّية. فتطابق القانون مع ال�رسَّ
القانوين  الواقع  يرتك  القانونيَّة،  الو�شعيَّة  النظريّة  تفعل  الطبيعّي، كما  ع  ال�رسَّ وف�شله عن 
ال�شاد�ش  بنديكت�ش  البابا  اأو�شح  اأنرثوبولوجي واأخالقي حقيقي35.  اأ�شا�ش  اأي  خاليًا من 
ع�رس اأن الو�شعيَّة القانونيَّة )ظاهريا اأو �شمنًيا( ل تتوافق مع القانون الكن�شّي: "يف حال 
كان هناك توّجه بطبيق القانون الكن�شّي مع نظام ال�رسائع الكن�شّية، فاإن معرفة ما هو قانوين 
يف الكني�شة ينطوي اأ�شا�شا على فهم ما تقرره الن�شو�ش القانونيَّة. ]...[ لكن يبدو وا�شحًا 
الطبيعّي والقانون  للقانون  العملي  الن�شيان  ما ينطوي عليه هذا املفهوم من الإفتقار: مع 
الكني�شة"36.  ور�شالة  ال�رسكة  مع  قانون  لكل  احليوية  العالقة  كذلك  الإيجابّي،  الإلهّي 
ليوؤّكد  حا�شمًا  معياراً  فردية  ت�شبح حالة  فيه  القانوين  الإنتاج  "اأن  التاأكد  وحتى يف حالة 
اأمام  اأنف�شنا  جند  ف�شوف  نف�شه(،  )املرجع  معّينة"  حالة  يف  قانوين  لأمر  احلقيقي  املعنى 
�شكل من اأ�شكال النظريّة الو�شعيَّة القانونيَّة. يف هذا املنظور - يالحظ البابا بنديكتو�ش 
حتت  يبقى  لأنه  عنه،  نبحث  كي  مو�شوعي  لقانون  معنى  هناك  "لي�ش   - ع�رس  ال�شاد�ش 
النهاية يتعر�شون خلطر  اأو رعوية، ولكن يف  اأنها لهوتية  التي تدعي  رحمة العتبارات 
التع�شف" )املرجع نف�شه(37. يف النهاية، "القانون احلقيقي ل ينف�شل عن العدالة. واملبداأ 
33) Cfr. ERRAZURIZ M. C. J., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, Volume 1, )Introduzione, I 

soggetti ecclesiali di diritto), Giuffré Editore 2009, p. 20
34) Ibidem, p. 21.
35) Ibidem, p. 22.
36) “Qualora si tendesse a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche, la conoscenza 

di ciò che è giuridico nella Chiesa consisterebbe essenzialmente nel comprendere ciò che stabiliscono 
i testi legali. […] Ma risulta evidente l’impoverimento che questa concezione comporterebbe: con 
l’oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni 
diritto con la comunione e la missione della Chiesa” )Discorso in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario del tribunale della Rota Romana, 21/1/2012).

37) “una creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare 
l’autentico significato del precetto legale nel caso concreto”, ci si troverebbe di fronte ad una forma 
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بالطبع ينطبق على القانون الكن�شّي، مبعنى اأنه ل ميكن اأن يكون منغلقًا يف نظام ت�رسيعّي 
اإن�شايّن حم�ش، لكن يجب اأن يكون مرتبط بنظام عادل يف الكني�شة، فيه قانون اأعلى نافذ 
ع الإلهّي الإيجابّي. ين�شجم  ع الطبيعّي وال�رسَّ "3٨. فالقانون الكن�شّي قائم على اأ�شا�ش ال�رسَّ
مع نظام العدالة والهدف النهائي. دون اأو �شد العدالة، دون اأو �شد نظام القوانني الكن�شّية 

اجلامعة، فاإنه يخلو ب�شكل مو�شوعي من مربر لوجوده اخلا�ش، اأو من �شحته.

يف الواقع، التوّقف على مفهوم القانون باعتباره جمموعة من اأنظمة، من ال�شهل جداً اأنَّ   
ع الإلهّي  يتوّجه الهتمام تقريبًا ب�شكل ح�رسّي اإىل الأنظمة الإن�شانّية، وبالتايل �شي�شبح ال�رسَّ
�شي�شتخدم  اإنَّه  اأو  الكن�شّي.  الزواج  قانون  فاعلة يف جمال  تقريبًا، وغري  اإ�شكالية وفارغة  فئة 
مبثابة حد، اأكرث من مطلب للواقع. وهذا بالتاأكيد ل ينطوي على مناق�شة بجميع الأنظمة، 
لكن ينظر اإىل اأن ا�شتقرارها اأكرث اإن�شانّية مما هي اإلهّية، وهذا الأمر يرتك نظام الزواج باأكمله 
يف حالة ه�شة، خالية من تلك ال�شالبة التي ل ميكن اأن تاأتي اإل من اأ�شا�ش حقيقي وهو اهلل. 
ع الإلهّي، �شواء الطبيعّي اأو الإيجابّي، اإذا وجد حقًا، هو  وال�شبب يف ذلك ب�شيط جداً: ال�رسَّ
ع النافذ. ولفهمه يجب اأن نبداأ من فكرة القانون. التي تنطوي على  ع احلقيقي، ال�رسَّ ال�رسَّ
ع الإلهّي �شينظر اإليه يف هذا املجال كمجموعة من خريات  التالزم بني القانون والعدالة، فال�رسَّ
تنتمي اإىل الأ�شخا�ش - على �شبيل املثال احلياة الزوجيَّة - كم�شتوجب من قبل الآخرين وفقا 
به. ة  الإلهّي خا�شّ احلق  يكت�شب  الطريقة  وبهذه  الأ�رّسية.  العالقات  هذه  عي�ش  للعدالة يف 

ع ت�شبب بع�ش امل�شاكل وهي كثرية، لأنها غري  اإنَّ الروؤية الو�شعيَّة اأو الإيجابّية لل�رسَّ  
قادرة على اأن ت�شاعد على فهم وعي�ش الواقع القانويّن ب�شكل �شحيح. عيبها الرئي�شي هو 
كليَّة  ع فقريا ب�شكل جذري، حيث يتوّقف على اجلوانب ال�شَّ يف التجرد الذي يجعل ال�رسَّ
)م�شتبعدة  الإيجابّي  هو  الوحيد  ع  ال�رسَّ اأّن  القانونيَّة  الإيجابّية  النظريّة  وتعتقد  ع.  لل�رسَّ
ع نظامًا يت�شّمن قواعد يجب تطبيقها على الأفراد واملجتمع  ع الطبيعّي(. وتعترب ال�رسَّ ال�رسَّ
ة. فالقيمة القانونيَّة لهذا الّنظام  من خالل الو�شائل الر�شمّية والإجراءات والعقوبات اخلا�شّ

di positivismo giuridico. In questa prospettiva - osserva Benedetto XVI - “manca il senso di un diritto 
oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche 
o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio dell’arbitrarietà” )ibidem).

38) “il vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge canonica, 
nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve 
essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore” )ibidem).
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تعتمد على قدرته على فر�ش نف�شه على نحو فعال، مبا يف ذلك من خالل اإ�شتخدام القّوة. 
وميكن حتديد م�شمون القواعد ح�شب اخليارات ال�شيا�شّية الت�رسيعّية، والتي بدورها تعك�ش 
الإجماع الإجتماعّي القائم على القيم وال�شلوكّيات التي هي بحاجة اإّما اإىل تعزيزها اأو 

جتنّبها. وهذا ما ي�شّمى بالقيم الن�شبية املتغرّية دائمًا. 

ع الطبيعّي، جند اأنَّ نظام الزواج الكن�شّي يوؤ�ش�ش جوهر الزواج على  من جانب ال�رسَّ  
قواعد �شلوك م�شتمدة من الطبيعة ميكن لالإن�شان معرفتها ب�شكل عقالين والتي متتاز بروؤية 
متكاملة عن الإن�شان وبعده الزواجي39. اإذا قراأنا ن�ّش القانون الالتيني ١٠55 جند عنا�رس 
الزواج الكن�شّي كحقيقة طبيعّية وهي التالية: اأ ( ر�شى الطرفني، ال�شادر �رسعًا عن �شخ�شني 
موؤهلني قانونًا، وما من �شلطة ب�رسية تنوب فيه عنهما. مبوجب القانون الطبيعّي، فاإن ر�شى 
الزوجني يفرت�ش يف الواقع حريتهما، واأهليتهما )»iure habiles«( والوعي باإقامة عهد 
 vir ب( طبيعة الختالف اجلن�شي للوثاق الزواجي التي يتم ت�شكيلها بني :foedus زواجي
ح الفرتا�ش الطبيعّي للتنوع اجلن�شي والذي هو �رسوري لبلوغ الهدف  و mulier، تو�شّ
كّلها، كمفهوم،  �رساكة حياة   )3 .)١§ )القانون١٠96  الإجناب  للزواج وهو  الطبيعّي 
عنا�رس  على  الزواج  جوهر  ي�شتند  لذلك،  للزواج4٠.  الطبيعّية  الأهداف  عن  يعرب  فاإنه 
اكت�شبت  والكني�شة  الطبيعّية.  وميولها  الإن�شانّية  الطبيعة  �شانع  اهلل، كونه  اأ�ش�شها  طبيعّية 
معرفة هذه العنا�رس اجلوهرية للزواج من خالل نور العقل الإن�شايّن ومن خالل الوحي. 
واأعلنت اأنَّ الزواج حقيقة من حقائق اخللق يندرج �شمن نظام اخلال�ش، فُيعّد حّقُا طبيعّيًا 
واملطمح امل�شرتك لّكل اإن�شان؛ ودعوة طبيعّية لالأغلبية ال�شا�شعة من اجلن�ش الب�رسّي لإقامة 
موؤ�ّش�شة زوجّية، اأي احّتاد مع �شخ�ش يختلف عنه جن�شيًّا، ين�شىء معه حياة م�شرتكة. لهذا 
الإن�شانّية، مكتوب  الطببعة  يرتكز على ذات  اإن�شايّن  الزوجيَّة هو حّق  احلالة  اختيار  فاإّن 
الطبيعّية  اجلامعة،  الأ�شا�شّية،  احلقوق  اأحد  احلّق  هذا  ويعترب  الطبيعّي.  الإلهّي  ع  ال�رسَّ يف 
بحّق  الكني�شة  وتعرتف  اإمكانّية حتقيقه.  من  احلّد  اأو  ا�شتبعاده  ل ميكن خرقه، ول ميكن 
والإلهّي  الطبيعّي  الإلهّي  لل�رسع  وفقًا  تنظيمه  يتّم  اأن  على  املعّمدين  جلميع  هذا  الزواج 
اأرادها اخلالق.  التي  الهّيكلية الطبيعّية ملوؤ�ّش�شة الزواج  الإيجابّي والكن�شّي؛ وهذا حلماية 

39) Cfr. BELLANOVA L., Nullità dei matrimony e tribunal ecclesiastici. Giudizio di delibazione e 
conseguenze sui processi di separazione e divorzio, CEDAM, 2010, p. 42.

40) Ibidem, pp. 43-44.
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يوؤّكد  الثاين  لأنَّ  عالقة  توجد  قد  الإيجابّي  الإلهّي  ع  وال�رسَّ الطبيعّي  ع  ال�رسَّ بني   
ع  اأمر من ال�رسَّ اإنحالل الزواج هو  اأوامر هي من الأول، على �شبيل املثال عدم  ح  ويو�شّ
هذا  الإيجابّي.  الإلهّي  ع  ال�رسَّ من  مطلقًا  اأمراأً  �رّس   - الزواج  يف  ي�شبح  ولكنه  الطبيعّي، 
التعليم نكت�شفه مبا�رسة من ق�شة اخللق الوارد يف العهد القدمي يف �شفر التكوين، وهنا كلمة 
اخل�شائ�ش  ح  وتو�شّ الزواج  يف  الحتاد  اأهمية  على  وتوؤكد  الطبيعّية،  احلقيقة  تنري  الإميان 

الأ�شا�شية للوحدة وعدم الإنحالل للزواج.

ع الإلهّي الإيجابّي ٢.3( ال�رصَّ  
امل�رّسع  ي�شوغه  الذي  ع  ال�رسَّ خالل  من  الب�رس،  تاريخ  يف  الإلهّي  ع  ال�رسَّ يتج�شد   
ع الإلهّي  الإن�شايّن ب�شكل اإيجابّي. وهذا ل يعني، باأي �شكل من الأ�شكال، خ�شوع ال�رسَّ
لل�رسع الإيجابّي )يف الكني�شة(، بل هو ل يزال يحمل قيمة يف حد ذاته، كونه تعبرياً عن 
اإرادة اهلل. لكن، مت�شيا مع منطق التج�شد، كل حقيقة اإلهّية ت�شبح وا�شحة وملمو�شة من 
الوعي  �شوى  لي�شت  فالإيجابّية  اليومية.  حياتهم  يف  ملمو�شا  �شكال  تاأخذ  عندما  النا�ش 
بقّوة  فاعل  الإلهّي  ع  ال�رسَّ ويجعل  ح  يو�شّ والذي  الإلهّي،  ع  ال�رسَّ ملحتويات  الكن�شّي 

اإلزامية.

اأن  ميكن  الإلهّي،  الوحي  خالل  من  ظهرت  اأنظمة  هو  الإيجابّي  الإلهي  ع  فال�رسَّ  
نكت�شفها من الكتاب املّقد�ش )العهد القدمي والعهد اجلديد(، وكذلك من التقليد الر�شويل، 
وهو يف حّد ذاته ثابت وغري قابل للتغيري، تخ�ّش هيكلية الكني�شة وعمل د�شتورها، ولكن 
ينف�شل عن الأحداث  تعّمق ودرا�شة، فهو ل  اأن يكون مو�شع  اأنه ل ميكن  يعني  هذا ل 
مرتبطة  مبادئ  الإيجابّي هو جمموعة  الإلهّي  ع  ال�رسَّ فاإن  بالتايل  التاريخّية4١.  والتجارب 
ب�شكل عميق بالكني�شة وبهيكليتها، كونها كيانًا اأ�ّش�شه امل�شيح، الذي اأعطى اأهدافًا حمددة 
اأ�شا�شية لت�شو�ش ومعايري  اتباعها مع مرور الوقت، وو�شائل ل�شتخدامها، واأنظمة  يجب 
الن�شمام. هذه املبادئ �رسورية لأنها حتدد هيكل وعمل د�شتور الكني�شة، والتي ل ميكن 
ع  ال�رسَّ ة  ُمَناَق�شَ الإيجابّي  الإلهي  ع  ال�رسَّ ي�شتطيع  الإلهّي و�شعها. ل  امل�رسع  تغيريها لأن 
41) Così si esprime il Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 

1992, n. 66: “Anche se la Rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata; toccherà alla 
fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli”.
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عني و تعتربهما  الطبيعّي؛ هو بالأحرى ُيوؤّكُده وُيثبّته اأكرث. والكني�شة بدورها تقبل كال ال�رسَّ
ع الإيجابّي  كقوانني ُملزمة ذات �شيادة، مُيكن تف�شريها لكن ل ميكن َتعديلها. ومهّمة ال�رسَّ
املهّياأ  املوجود  الأمر  وتو�شيح حمتويات  فاعاًل،  الإلهّي وجعله  لل�رسع  اإعالنية   / تف�شريّية 
بعد  تن�شاأ  التي  احلالت  على  فقط  لي�ش  ع  ال�رسَّ هذا  يطّبق  اأن  يجب  لذلك  اإلزامّية.  بقّوة 

�شدوره، ولكن اأي�شًا على تلك التي نفذت �شابقًا.

ومتّر كلمة اهلل اأي�شًا يف تقليد الكني�شة الذي يكفله الطابع الر�شويّل وتن�رسه الكني�شة   
الأمور  الينا  ُتنقل  املقد�ش،  الكتاب  "يف  الأكويني:  توما  العالمة  كتب  متعّددة.  بطرق 
الإلهّية بح�شب الطريقة التي اعتاد النا�ش اأن يفهموها"4٢. فهذا التعليم ُحفظ بطريقة حية 
يف الكني�شة، لأّن الروح القد�ش اأعطي لها ويوّجهها وير�شدها. اإنها "عمود احلق وركنه" 
باأمانة  املقد�ش  والتقليد  اهلل  كلمة  لتحفظ  احلق  اأنارها روح  ولقد  طيموتاو�ش 3/ ١5(،   ١(
وتعر�شها وتن�رسها43. فتقليد الإميان الر�شويّل يف الكني�شة هو دليل �رسورّي لفهم الكتاب 
وال�شمانة الأ�شا�شّية للتف�شري ال�شحيح. وكل تف�شري للكتاب املقد�ش "يخ�شع اأخريا حلكم 
الكني�شة، التي كّلفّت مبهّمة حفظ كلمه اهلل و�رسحها بانتداب من اهلل"44. وبعبارة اأخرى، 
لي�شت الكني�شة �شلطة خارجّية مهمتها احلكم على الكتاب املقد�ش، بل اإنَّها حتفظ احلقيقة 
الإلهّية املودعة فيه"45. فالإميان املعلن من قبل ج�شد الكني�شة (sensus fidelium(، حتميه 
لطة التعليمّية املاألوفة وغري املاألوفة املمنوحة من ال�شّيد امل�شيح اإىل الر�شل واإىل  وتف�رّسه ال�شُّ
خلفائهم. فالوحي وتعليم الكني�شة ي�شّكالن اإحّتاداً طبيعّيًا ول ميكن الف�شل بينهما. وفقًا 
الكني�شة  التقليد املقد�ش والكتاب املقد�ش و�ُشلطة  اأّن  ُح  "يّت�شِ الثاين:  الفاتيكاين  للمجمع 
التعليمّية، بتدبرٍي اإلهّي ُكّلّي احلكمة، ترتبُط ببع�شها وت�شرتُك فيما بينها، اإىل حدِّ اأّن ل قيام 
للواحد منها دون الآخرين، واإنها كّلها جمتمعة، وبح�شب طريقِة كلٍّ منها وبتاأثرِي الروِح 

الواحِد، ُت�شاهم ب�شورٍة فّعالٍة يف خال�ِش الّنفو�ش".46
حتّدث الد�شتور املجمعي "يف الوحي الإلهّي" عن "التقليد املقّد�ش والكتاب املقّد�ش   

42) Cfr.SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, Comment in Epist. Ad Hebr, c1, lect.4.

راجع املجمع الفاتيكاين، د�شتور عقائدي يف الوحي الإلهّي، رقم 9.  )43
راجع ذات امل�شدر ال�شابق، رقم،١٢.  )44

45) Cfr. YVES M.J. CONGAR. La Tradition et les traditions, II, Paris 1963, 21.

راجع املجمع الفاتيكاين، د�شتور عقائدي يف الوحي الإلهّي، رقم ١٠.  )46
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اأعطيت للكني�شة. ويف الالهوت  التي  اللذين ي�شكالن وديعة كلمة اهلل املقّد�شة الواحدة 
لطة  الكاثوليكي، فاإنَّ الطابع الكن�شّي لالإميان يجب اأن ينعك�ش بال�رسورة بالإ�شارة اإىل ال�شُّ
لطة لي�شت  لطة الكني�شة التعليمّية �شلطة خدمة، لأّن هذه ال�شُّ التعليمّية با�شتمّرار. وتعترب ال�شُّ
فوق كالم اهلل ولكّنها تخدمه، اإذ اإنَّها ل ُتعلُِّم اإل ما ا�شتلمته، بحيث اإنَّها بتكليٍف من اهلل 
وديعة  ومن  وتعر�شه باأمانٍة.  بقدا�شٍة  وحتفظه  بتقوى  اإليه  ُت�شغي  القد�ش  الروح  ومبعونِة 
الإميان الواحدِة هذه تنهُل كل ما تقّدمُه من حقائق يجُب الإميان بها كموحاٍة من اهلل"47. 
مهّمة  تعترب  فهي  الكني�شة،  التعليمّية عن  الكني�شة  �شلطة  تنف�شل  األ  ال�شبب، يجب  لهذا 

ووظيفة ترافقهما مواهب يف اجلماعة ولأجل اجلماعة.
يقت�شي القبول امل�شتمر للر�شالة املوحاة مطلبًا اأ�شا�شّيًا من الأمانة يف الإميان واملحافظة   
على الكلمة الإلهّية. و�شميت يف عامل الفكر القانويّن: الوديعة. وتقع مهّمة املحافظة على 
الكلمة �شمن م�شوؤوليَّة �شعب اهلل كّلها. فكّل موؤمن وجمموعة اأو جماعة موؤمنني ل ميكن 
ان ُتعفى من هذه امل�شوؤوليَّة، �شمن جمالها يف احلياة واإمكانياتها. فهذا يعترب حق املوؤمن 
يف املحافظة على الكلمة، اأي اأن ل يكون مهدداً لتم�شكه باإميانه. فهناك ت�رسَّفات من قبل 
املعّمدين ت�رّس اأو   تهدد الإميان، وت�شّكل ظلمًا حقيقّيًا، لأنها تهاجم حّقه يف العي�ش �شمن 
خ�شّية للكلمة تتطلب اإمتام جميع الواجبات امل�شيحيَّة،  "بيئة كن�شّية �شليمة"4٨. فالأمانة ال�شَّ
ول �شيما يف بعديها التن�شئة الدائمة وان�شجام احلياة مع الإميان. بالتاأكيد قد يتعّر�ش املوؤمن 
اإّل اإذا كانت  لتهديدات داخلّية وخارجّية �شّد اإميانه، ولي�ش بال�رسورة اأنَّ ت�شّكل ظلمًا، 
�شّد احلّق الطبيعّي للحريَّة الدينية، هذا يف حال كانت التهديدات خارجّية؛ اأّما اإذا كانت 

من داخل الكني�شة، فاإنَّها تعترب انتهاكًا للواجب القانويّن يف املحافظة على الإميان49.

)lex humanum) ع الإن�سايّن 3.3( ال�رصَّ  
اأنظمة ذات طبيعة اإن�شانّية وطبيعة اإلهّية. وال�شكل الذي يتم من خالله اإ�شدار هذه   
ع (ius scriptum( وهذا القانون يت�شّمن اأنظمة قانونيَّة  الأنظمة ميكن اأن يكون: اأ( ال�رسَّ

راجع ذات امل�شدر ال�شابق، رقم ١٠.  )47
48) Cfr. ERRAZURIZ C.J.,  Il Munus Docendi Ecclesiae: Diritti e Doveri dei Fedeli, Giuffré, Milano 

1991, p 79.
49) Ibidem, p. 81.
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اأ�شدرتها الهيئات الت�رسيعّية الكن�شّية؛ يعود بع�شها اإىل القرون الأوىل من تاريخ الكني�شة؛ 
والتي ل تزال لها اأهيمة لدرا�شة القانون احلايل5٠.

ع الإلهّي الطبيعّي والإيجابّي، ويف احلالة  ع الإن�شايّن اأو الكن�شّي، مرتبط بال�رسَّ ال�رسَّ  
التي يتناق�ش فيها معهما، فاإنَّه يعترب غري �رسعي. واإذا اأ�شبح يف حالة معينة عائًقا اأمام اخلري 
لطة التي و�شعته يجب رف�ش تطبيقه لأنه يعترب  الروحي اأو حتى فر�شة للخطيئة، فاإنَّ ال�شُّ
ع الكن�شّي للهدف الأ�شمى يف الكني�شة (salus animarum(. لذلك  انتهاك من قبل ال�رسَّ
الإلهّي.  ع  ال�رسَّ يف  تطبيق  اأي  لها  جتد  لن  مبرونة  الكن�شّي  ع  ال�رسَّ تطّبق  التي  املوؤ�ش�شات 
اأي  الإن�شايّن،  ع  ال�رسَّ يتخطى موؤازرة  اأن  )الطبيعّي والإيجابّي(  الإلهّي  ع  لل�رسَّ ول ميكن 
الّنظام  يف  جند  الواقع،  "يف  الإن�شايّن.  امل�رّسع  من  املكتوبة  الإيجابّية،  القانونيَّة  الأنظمة 
معًا وي�شّكالن خمتلف  مّتحديان  والإيجابّي،  الطبيعّي  العن�رس  به حاليا،  املعمول  القانويّن 
ا�شتخدام معايري طبيعّية واإيجابّية يف وقت  فاإن حتديد كّل مّنها يتطلب  احلقوق، وبالتايل 
واحد"5١. على �شبيل املثال: ين�ّش القانون الالتيني احلايل ١٠9٨: "ُيعترب الزواج باطاًل، 
يف  ب�شفة  واملتعّلق  الر�شى  على  احل�شول  بق�شد  امل�شتخدم  التدلي�ش،  بدافع  عقده  مت  اإذا 
الطرف الآخر، ميكنها بطبيعتها اأن ُتعّكر، ب�شورة خطرية، �شفو �رسكة احلياة الزوجيَّة"، 
يف الت�رسيع الالتيني ال�شابق لعام ١9١7 مل يكن �شببًا للبطالن. يف هذه احلالة، ميكننا القول 
ع الإلهّي، فقد كان دائًما نافذاً )حتى اإذا  اإنَّه اإذا كان القانون ١٠9٨ ُيعرب عن مبداأ ال�رسَّ
ا على الزواجات التي مت الحتفال  اأدركت الكني�شة ذلك الآن(، بالتايل فنحن نطبقه اأي�شً
اإنَّ  اأي  لذلك،  التنفيذ؛ ويف حالة خالف  الالتيني ١9٨3 حّيز  القانون  قبل دخول  بها 

اأ�شماء  اأخذ  التاريخ  م�شار  الثامن؛ وخالل  القرن  منذ  فقط  الكني�شة  قانون  اإىل  ت�شري  الكن�شّي" اأن  "قانون  بداأت عبارة    )5٠
 ius sacrum عن قانون املدين، لكن بهذا املعنى القانون الكن�شّي لي�ش هو ius civile لتمييزه »ius sacrum« خمتلفة، مثل
الوحيد؛ هناك Ius decretalium، الذي ا�شتخدم يف الع�شور الو�شطى لأن امل�رّسع الكن�شّي الأعلى �شن القوانني ب�شيغة 
»decretals«. اأ�شارت القوانني يف بداية حياة الكني�شة، اإىل اأنّظمة حياة اجلماعة امل�شيحية مبختلف اجلوانب: كحقيقة 
 canones) تنظيميَّة  والقوانني   ،)canones morum) الأخالقّية  احلياة  اأو  العادات  وقوانني   ،)canones fidei) الميان 
احلقيقة  قواعد   ،regula fidei الميان  قواعد  الأولّون عن  امل�شيحيون  الُكتَّاب  تكّلم  املعنى،  بنف�ش  و   .)disciplinares
regula veritatis. فما ُي�شمى بالقوانني املقّد�شة مّت ت�شكيلها يف القرون الأوىل من املجمع النيقي امل�شكوين الول )�شنة 

لطة الكن�شّية املُختَّ�شة.  3٢5( ومن ثمَّ املجامع امل�شكونّية واملحّلية. وهذه القوانني، �شدرت بقّوة ال�شُّ
51) “Di fatto, in un sistema giuridico vigente, l’elemento naturale e quello positivo, solitamente vanno 

uniti, e insieme configurano i vari diritti, cosicchè la determinazione di ciascuno di essi richiede 
l’utilizzazione simultanea di criteri naturali e di criteri positivi”. Cfr. JAVIER HERVADA, Introduzione 
critica al diritto naturale, Milano 1990, p. 73.
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القانون يعرب عن مبداأ ذي �رسع اإن�شايّن، فاإنه ينطبق فقط على الزواجات التي مت الحتفال 
بها لحقًا. وهذا اجتاه الجتهاد الق�شائي ال�شائد، وهو توّجه متاأثر باحلاجة اإىل احلذر.

ع الكن�شّي يتمّيز باأنه �رسع عاّم، وهو م�شرتك للجميع، اأ�شدره امل�رّسع الأعلى  وال�رسَّ  
اأو  الأ�شاقفة  موؤمتر  �شواء  ة،  املخت�شّ الكن�شّية  لطة  ال�شُّ ت�شدره  خا�ش  و�رسع  الكني�شة،  يف 
جممع خا�ّش اأو �شينود�ش الأ�شاقفة لكني�شة �رسقية كاثوليكية تتمّتع بحكم ذاتي5٢، وفعاليتها 
تقت�رس على اإقليم اأو جمتمع معني من الأ�شخا�ش. وامل�رِسّع الأعلى ي�شتطيع اأن ي�شن �رسائع 
خا�شة تنظيميَّة ملو�شوع حمدد: على �شبيل املثال، حماكمة التطويب والتقدي�ش53؛ حماكمة 
يقدمون  الذين  رومانا  الكوريا  املجامع  الزواج.  بطالن  اإعالن  الق�شايا  ب�شاأن  الأق�رس 
ميكنهم  ذاته.  حد  يف  ت�رسيعّي  اخت�شا�ش  اأي  لديهم  لي�ش  البابا،  اإىل  الرعويَّة  خدمتهم 
اأو من خالل  الروماين  احلرب  من  املفو�شة  لطة  ال�شُّ فقط مبوجب  عاّمة  اأنظمة  ي�شدروا  اأن 

امل�شادقة ال�رسيحة لها54.

ل بد من ذكر التاأكيد العام الوارد يف القانون ١١: "ُتلزم القوانني الكن�شّية البحتة   
يتمتعون بقدٍر كاٍف من  الكاثوليكية ومن مت قبولهم فيها، وكانوا  الكني�شة  املعّمدين يف 
ذلك".  خالف  على  �رساحة  القانون  ين�ش  مل  ما  عمرهم،  من  ال�شابعة  واأمتوا  الإدراك، 
اخلا�شعني  اأن  يعني  الكاثوليكية. وهذا  امل�شيحية غري  الكنائ�ش  املعّمدين يف  تلزم  ل  اإذن 
لنظام القانون الزواج هم املعّمدون يف الكني�شة الكاثوليكية فيما يتعلق بالقوانني الكن�شّية 
التي  بالقوانني  يتعلق  ما  املعّمدين يف  الإلزامية جلميع  بالطبيعة  امل�شا�ش  دون  من  البحتة، 
القانون  اأو يف  الزواج(  املثال، عدم انحالل  �شبيل  الطبيعّي )على  القانون  تندرج �شمن 

ع  ع اخلا�ّش ما يلي :"تعني كل القوانني والعادات امل�رسوعة واأحكام ال�رسَّ مبوجب القانون ال�رسقي ١493§٢ يق�شد بال�رسَّ  )5٢
قّية". يقول ZUZEK اإنَّ مفهوم  ة ل لدى الكني�شة جمعاء ول لدى جميع الكنائ�ش ال�رسَّ وقواعده الأخرى التي لي�شت عامَّ
ع اخلا�ّش، بدءاً من �رسع الأبر�شّية وحتى جلماعة الرهبانيَّة اأو جمعيَّة اأو قواعد  ع اخلا�ّش "ي�شمل جميع اأنواع ال�رسَّ ال�رسَّ

داخلية �رسعيَّة لالإكلرييكية، ولكلّية الدرا�شات العليا..."
“Covers every type of ius particulare, ranging from the law of the eparchy to that of an individual 
religious community or of an association or to the legitimate internal rules of a seminary, a faculty 
of higher studies and soon”. Cfr.ZUZEK I, “Particular Law in the Code of Canons of the Eastern 
Churches,” in Jose Chiramel et aI., eds., The Code of Canons of the Eastern Churches: A Study and 
Interpretation )Alwaye, India: STAR Publications, 1992) 44.

القانون ١4٠3 -§١- ي�رّسي، على دعاوي تطويب خدام اهلل، قانون حربي خا�ش.  )53
54) Cfr. CHIAPPETTA L., Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, Roma 1994, p. 574.
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الإلهّي الإيجابّي واحرتام ال�شتثناءات املمكنة واملقررة �رساحة )على �شبيل املثال، ال�شيغة 
القانونيَّة(55.

يف  جاء  ملا  خالفًا  جوهريًا  جتديداً  ال�رسقّي،  اأو  الالتيني  اجلديد،  الت�رسيع  يف  جند   
مقّيدون  الكاثوليكّية  الكنائ�ش  اإىل  املنتمني  املعّمدين  جميع  اإّن  حيث  ال�شابق،  الت�رسيع 
القانون  مبوجب  الكاثوليك،  غري  عدا  ما  الكاثوليكي،  الكن�شّي  القانون  اأحكام  بتطبيق 
الكاثوليك  املعّمدون غري  ويبقى  الكاثوليكي56.  ال�رسقّي  والقانون ١49٠  الالتيني   ١١
ع الإلهّي الطبيعّي، املذكور يف القوانني ال�رسقّية الكاثوليكّية: 776؛ ٨٠١؛  ملزمني بال�رسَّ
املبداأ  لهذا  تطبيقًا   ٨53. ٨٢4§٢؛  ٨٢٢؛  ٨١9؛  ٨٢٠؛  ٨١٨؛  ٨٠٨؛  ٨٠٢§١؛ 

اجلديد، ُي�شبح املعّمدون غري الكاثوليك معَفيني من قانون الزواج الكاثوليكي.
ُيلزم القانون ١49٠ ال�رسقي املعّمدين يف الكني�شة الكاثوليكّية57 بالقوانني الكن�شّية   
)القانون  اأي�شًا  الكن�شّي  ع  وال�رسَّ الإلهّي  ع  ال�رسَّ من  الكاثوليك  زواج  وُيحكم  البحتة 
7٨٠§١(5٨. ولل�شلطة التعليمّية الكن�شّية احلّية وحدها مهّمة التف�شري ال�شحيح للوجهات 
القانونيَّة للزواج )د�شتور عقائدي "الوحي الإلهّي"، رقم ١٠(، لكي تتحا�شى اأي خطاأ 
حول بع�ش النقاط التي تخ�ّش القانون الطبيعّي ومعطيات الوحي وخطورة التف�شري الذاتية 

يف تطبيق القانون وحفظ الوحدة الزواجّية. 
ُيطرح هذا الت�شاوؤل: اأي �رسع اإن�شايّن يجب اأن ُينظم زواج املعّمدين غري الكاثوليك   

55) Cfr. CARULLI O F., Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, Milano 2012, p. 175.

القانون ١١- ُتلزم القوانني الكن�شّية البحتة املعّمدين يف الكني�شة الكاثوليكّية ومن مت قبولهم فيها، وكانوا يتمتعون بقدٍر   )56
كاٍف من الإدراك، واأمتوا العام ال�شابع من عمرهم، ما مل ين�ش القانون �رساحة على خالف ذلك.

القانون ١49٠- القوانني الكن�شّية البحتة، ُتلزم املعّمدين يف الكني�شة الكاثوليكّية اأو املنتمني اإليها، مّمن يتمّتعون مبا يكفي   
ع غري ذلك �رساحة. من الإدراك، وقد اأمتّوا ال�شابعة من العمر ما مل ي�شتدرك ال�رسَّ

القانون ١49٠-القوانني الكن�شّية البحتة، ُتلزم املعّمدين يف الكني�شة الكاثوليكّية اأو املنتمني اإليها، مّمن يتمّتعون مبا يكفي   )57
ع غري ذلك �رساحة. من الإدراك، وقد اأمتّوا ال�شابعة من العمر ما مل ي�شتدرك ال�رسَّ

بل  فح�شب،  الإلهّي  ع  ال�رسَّ ل  كاثوليكيًا،  واحد  طرف  كان  اإذا  حتى  الكاثوليك،  زواج  يحكم   -١§7٨٠ القانون   )5٨
البند  املح�ش.  املدنّية  الزواج  باآثار  يتعلق  ما  يف  املدنّية،  لطة  ال�شُّ باخت�شا�ش  الإخالل  عدم  مع  اأي�شًا،  الكن�شّي  القانون 
 -١ً1 ٢
لل�رسع اخلا�ش بالكني�شة اأو الطائفة الكن�شّية التي ينتمي اإليها الطرف غري الكاثوليكي اإذا كان لهذة الطائفة قانون زواج 
اإذا مل يكن للطائفة الكن�شّية التي ينتمي اليها قانون زواج  ع الذي يخ�شع له الطرف غري الكاثوليكي  خا�ش.٢ً- ال�رسَّ

خا�ش.
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عندما يعقدون زواجًا يف ما بينهم اأو زواجات خمتلطة، اإذا تعّلق الأمر بالأهلية القانونيَّة 
الر�شى  ل�شحة  الإن�شانّية  القانونيَّة  وامل�شتلزمات  وباملوانع  الكاثوليكي،  غري  للطرف 
)القانون لتيني ١٠9٨، القانون �ش ٨٢١؛ القانون لتيني ١١٠3، القانون �ش ٨٢5؛ 
القانون لتيني ١١٠٢، القانون �ش ٨٢6؛ القانون ١١56§٢، القانون �ش ٨43§٢(؟ 
غري  لطرف  الإن�شايّن  ع  ال�رسَّ من  املطلوبة  ال�رسوط  يخ�ش  ما  يف  تطبيقه  يجب  �رسع  اأي 
كاثوليكي، ل�شحة احتفال الزواج املختلط؟ ويف هذه احلالة هل يجب فهم خامتة القانون 
تطبيق  يجب  املختلط  الزواج  يف  اأّن  مبعنى  كاثوليكياً"  فقط  طرفيه  اأحد  كان  "واإن   ١٠59
ع الذي يخ�شع له الطرف غري  ع الكن�شّي فقط اأو يجب الأخذ باحل�شبان اأي�شًا ال�رسَّ ال�رسَّ

الكاثوليكي؟

ع الإلهّي الطبيعّي، املذكور  يف ما يتعلق باملعّمدين غري الكاثوليك فهم ُملزمون بال�رسَّ  
يف القوانني ال�رسقّية الكاثوليكّية: 776؛ ٨٠١؛ ٨٠٢§١؛ ٨٠٨؛ ٨١٨؛ ٨٢٠؛ ٨١9؛ 
عان الإلهّي والكن�شّي حّددا الأهلّية الزواجّية لالأ�شخا�ش،  ٨٢٢؛ ٨٢4§٢؛ ٨53. وال�رسَّ
لهذا  تطبيقًا  ومفاعيله.  بالزواج  لالحتفال  الكن�شّية  القانونيَّة  وال�شيغة  الكن�شّية  كاملوانع 
الكاثوليكي.  الزواج  قانون  من  معَفيني  الكاثوليك  غري  املعّمدون  ُي�شبح  اجلديد،  املبداأ 
اأنف�شهم وفقًا لأنظمتهم اخلا�شة  اأن يحكموا  لهم احلّق والواجب  اأّن  للتاأكيد على  وهذا 

الذاتية يف ما يتعلق باملادة الت�رسيعّية و الإدارية والق�شائية.

اأن  يجب  الذي  ع  ال�رسَّ بخ�شو�ش  تنظيميًا  قانونًا  احلايل  الالتيني  ع  ال�رسَّ ين�ّش  مل   
ُيحفظ يف حلظة الحتفال بالزواج املختلط مع طرف غري كاثوليكي، لكّن امل�رّسع الالتيني 
الثاين ٢٠٠5،  بتاريخ ٢5 كانون  الذي �شدر   Dignitas Connubii59 الإر�شاد اأقّر يف 
مادتني ٢ و4 ت�شبهان القانونني )7٨٠ و7٨١( من جمموعة القوانني الكنائ�ش ال�رسقّية6٠؛ 

59) PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Instructio “Dignitas Connubii” servanda a 
tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, 25 gennaio 
2005, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005.

ع  القانون 7٨١- عندما يجب على الكني�شة اأن حتكم يف �شحة زواج معّمدين من غري الكاثوليك: ١-يف ما يخ�ش ال�رسَّ  )6٠

الذي كان يخ�شع له الطرفان عند الحتفال بالزواج ُيعمل بالقانون 7٨٠§٢؛ ٢-يف ما يتعّلق ب�شيغة الحتفال بالزواج، 
ع لذي كان يخ�شع له الطرفان عند الحتفال بالزواج، ب�رسط اأن يكون  الكني�شة تعرتف باأيّة �شيغة يقّررها اأو يقبلها ال�رسَّ
قد ُعرّب عن الر�شى على وجه علني، واإذا كان ولو اأحد الطرفني موؤمنا من كني�شة �رسقّية غري كاثوليكّية، اأن يكون الحتفال 

بالزواج قد مت بطق�ش مقد�ش.
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ع الكني�شة الالتينية6١.  وهذا يغطي الفراغ قانوين الذي كان موجوداً يف ال�رسَّ

بني  العالقة  جمال  يف  تنظيميَّة  قاعدة   ٢§7٨٠ القانون  يف  ال�رسقي  ع  ال�رسَّ اأقرَّ   
املذاهب والتي تن�ّش يف ما يخ�ّش الزواج املختلط بني ال�رسقيني الكاثوليك واملعّمدين غري 
ع اخلا�ش الذي يخ�شع له الطرف  ع الإلهّي، واأي�شًا ال�رسَّ الكاثوليك، املحافظة على ال�رسَّ
املعّمد غري الكاثوليكي الأرثوذك�شي اأو الربوت�شتانتي. فيما يخ�ش الأهلية القانونيَّة لعقد 
ُتعّد  الإن�شايّن،  ع  ال�رسَّ ح�شب  الر�شى  ل�شحة  واملتطلبات  �شحيح  ب�شكل  خمتلط  زواج 
قانون لتيني ١١٠٢،  القانون �ش ٨٢5؛  قانون لتيني ١١٠3،  القوانني:  �شاحلة هذه 
قانون �ش ٨٢6؛ قانون لتيني ١٠9٨، قانون �ش ٨٢١؛ قانون لتيني ١١56§٢، قانون 
قبل طرف  من  القاعدة  هذا  على  املحافظة  اأن  وا�شحًا  يكون  اأن  �ش ٨43§٢. ويجب 
ة اإلزامي، لأنه مقّرر من امل�رسع الكن�شّي بوا�شطة اإحالة ر�شمية.  لطة الكاثوليكّية املخت�شّ ال�شُّ
لذا يجب الأخذ بعني الإعتبار جتنب الت�شادم بني النظام اخلا�ش والنظام الذي يخ�شع له 
زواج  ت�رسيع  اإىل  ر�شمية،  باإحالة  يدعو  الكاثوليكي  وامل�رّسع  الكاثوليكي.  غري  الطرف 
املعّمدين غري الكاثوليك، لي�ش ل�شّمها من خالل "القوننة"،لكن العرتاف باأّن طبيعة �رسع 
الكنائ�ش الأرثوذك�شّية لها قيمة قانونيَّة6٢. لذلك، يف حالة زواج طرف معّمد كاثوليكي 
ع اخلا�شع له الطرف  مع طرف معّمد كاثوليكي )�رسقي اأو غربي( ينبغي التحقق من ال�رسَّ
الثاين ول �شيما بخ�شو�ش ال�رسوط ال�رسورية لعقد زواج خمتلط �شحيح. ويجب التاأّكد 
الإيجابّي-الطبيعّي  الإلهّي  ع  ال�رسَّ املقّررة من  القانونيَّة  الأهلية  ميتلكان  املتعاقَدين  اأن  من 

ين من املوانع ذات الطابع الإلهّي والكن�شّي. والكن�شّي، اأي اأن يكونا حرَّ
ع  ع الإلهّي فح�شب، بل ال�رسَّ املادة ٢ -البند ١- يحكم زواج الكاثوليك، حتى اإذا كان اأحد الزوجني كاثوليكيا، ل ال�رسَّ  )6١

د غري كاثوليكي يحكمه  الكن�شّي اأي�شًا، مع عدم الإخالل املادة 3§3. §٢- الزواج بني طرف كاثوليكي وطرف معمَّ
اأي�شًا: ١ـ لل�رسع اخلا�ش بالكني�شة اأو اجلماعة الكن�شّية التي ينتمي اإليها الطرف غري الكاثوليكي اإذا كان لهذه اجلماعة 
ع النافذ لدى اجلماعة الكن�شّية التي ينتمي اإليها الطرف غري الكاثوليكي، اإذا هذه اجلماعة مل  قانون زواج خا�ش.٢ً- ال�رسَّ

يكن لها قانون زواج خا�ّش بها. املادة 4-§١- عندما يجب على القا�شي الكن�شّي اأن ينطق ببطالن الزواج معّمدين من 

ع الذي كان يخ�شع له الطرفان عند الحتفال بالزواج ُيعمل باملادة ٢§٢؛ ٢- يف  غري الكاثوليك: ١-يف ما يخ�ش ال�رسَّ
ما يتعّلق ب�شيغة الحتفال بالزواج، الكني�شة تعرتف باأّية �شيغة مقّررة اأو مقبولة من الكني�شة اأو من اجلماعة امل�شيحية الذي 
كان يخ�شع له الطرفان عند الحتفال بالزواج، ب�رسط، واإذا كان ولو اأحد الطرفني موؤمنا من كني�شة �رسقّية غري كاثوليكّية، 

اأن يكون الزواج قد مت الحتفال به بطق�ش مقد�ش.
62) Cfr. PRADER, J., “Labor Consultorum Commissionis circa canones de Matrimonio”, Nuntia, , 8 

)1979), p. 6-7.
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ع املدين 4.3( ال�رصَّ  
هي اأنظمة و�شعها امل�رّسع املدين بهدف تنظيم الظاهرة الدينية والطوائف الدينية.   
ع املدين. فرع من القانون العاّم ُيفهم على اأنه جمموعة  وبهذا املعنى، فاإنه يعني جزءاً من ال�رسَّ
قواعد متعلقة بالظاهرة الدينية وكعلم يو�شع كمو�شوع الدرا�شة. وامل�رسِّع الكن�شّي يدعو 
بطريقة غري مبا�رسة اإىل �رسورة مراعاة الأنظمة املدنّية لكّل دولة، على الرغم من اأّنه مل "يتّم 
قوننتها �رساحة. وبهذه الطريقة ت�شبح الأنظمة املدنّية اأنظمة كن�شّية. والإحالة اإىل القانون 
املديّن ل تعني تنازًل من الكني�شة لخت�شا�شها يف امل�شائل الإداريَّة63، ول يعني حّتى اأّنه 
لفهم هذه  ة64.  املادَّ بخ�شو�ش هذه  وقوانينها  وتعاليمها  ة  اخلا�شّ تقاليدها  للكني�شة  لي�ش 
للكني�شة، مبا يف ذلك يف  العليا  القاعدة  اإىل كلمة اهلل،  با�شتمرار  ن�شري  اأن  الروح، يجب 
اأو  الأخالقيَّة،  تعاليمها  ة  الكني�شة وبخا�شّ ف�شاًل عن عقيدة  الزمنيَّة،  باخليارات  يتعّلق  ما 
اأهدافها الأخرية وتاريخ تكوين تراثها الكن�شّي"65. وهناك �شكالن من الإحالة اإىل القانون 
كليَّة واملاديّة. تطّبق الأوىل يف حالت يكون فيها النظام الكن�شّي غري خمت�ّش  املديّن: ال�شَّ
يف تنظيم م�شاألة معّينة ويعود الخت�شا�ش للدولة ويعرتف بالآثار القانونيَّة لأنظمة الدولة. 
وبعبارة اأخرى ميكن القول اإّن امل�رسِّع يهدف بب�شاطة، من خالل �َشّن هذه الأنظمة، اإىل 
حتديد "احلدود التي يجب اأن حتكم القانون الكن�شّي، ويجب اأو ميكن، اأن ُي�شمح بقانون 
الدولة خارًجا عن تلك احلدود"؛ مع ذلك، فلهذا الن�شاط جمال �شّيق جًدا من العملّيات 
للدولة  لطة،  ال�شُّ جمالت  اأو  الأنظمة  حتديد  الكني�شة،  د�شتور  ويف  العقيدة  يف  "مّت  لأّنه 
الثاين، يعرتف امل�رسِّع الكن�شّي  بينما يف ال�شكل  وللتنظيم القانويّن يف الكني�شة نف�شها". 
باإخت�شا�شه يف بع�ش املجالت التي ي�شعى اإىل تنظيمها �شخ�شيًّا من خالل قواعد قانونيَّة 
ولكّنها  كن�شّية،  "�شكليًّا،  تبدو  معايري  عن  التقنّية،  الناحية  من  احلديث،  فينبغي  كن�شّية. 
مدنّية ماديًّا". الإحالة الثالثة هي قوننة ال�رسائع املدنّية، اأي الأنظمة املدنّية املذكورة، ويتّم 
كليَّة، التي تقت�شي  العرتاف بها و�شّمها كاأنظمة كن�شّية. وهذا يختلف عن الإحالة ال�شَّ

63) Cfr. DE PAOLlS V., “Ruolo, competenze, responsabilità nell’ amministrazione alla luce della 
normativa canonica e civile”, in L'attivita degli istituti religiosi tra norma canonica e legge civile, 
Atti del Convegno Nazionale, 25-27 marzo 1993, a cura di F. Ciccimarra, Roma 1993,111-133. 

64) Cfr. DE PAOLIS V., “Alcune osservazioni sulla nozione di amministrazione dei beni temporali della 
Chiesa”, in Periodica 88 )1999), p. 99.

65) Cfr. DE PAOLIS V., I beni temporali della Chiesa, Roma 2005, p. 24.
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ا يف النظام  كة اإىل الأنظمة، بحيث اإذا غرّيت يف النظام الأ�شلّي، غرّيت اأي�شً اإحالة متحرِّ
الكن�شّي. يتّم اتخاذ القواعد املدنّية املقوننة يف املعنى نف�شه الذي جنده يف النظام الأ�شلّي. 
ع الكن�شّي مع  ع الكن�شّي الفرتا�ش امل�شبق، اأي عندما ل يرتبط ال�رسَّ ا يف ال�رسَّ وهناك اأي�شً
القاعدة ولكن مع الآثار: على �شبيل املثال، فالأطفال الذين مّت تبّنيهم وفًقا للقواعد املدنّية، 

ا. ع الكن�شّي اأي�شً يعرتف بهم ال�رسَّ

:)ius non scriptum) 5.3( الُعرف  

ميّثل الُعرف تعبرياً عن واقعة اإجتماعيَّة، وبالتايل ميكننا اأن نت�شاءل ما اإذا كانت هذه   
للحقوق؛ ويف حالة  تاأ�شي�شيَّة وتنظيميَّة  �شلطة  ذاتها،  لديها، يف حّد  الإجتماعيَّة  الواقعة 
كانت الإجابة اإيجابّية، فنطرح هذا ال�شوؤال: هل هذا ينطبق على الكني�شة؟ اإذا كان الواقع 
الجتماعي لديه طابع ت�رسيعّي، باأن ين�شىء حقوق، ن�شتنتج باأن لي�ش فقط اأع�شاء املجتمع 
�شيكون لديهم اللتزام باحرتام هذه احلقوق، ولكن اأي�شا امل�رّسع �شيكون بطريقة ما م�شطراً 
ن الت�رسيعات، ب�شكل اأن العادات اجلماعية من �شاأنها اأن  اإىل اأخذ ذلك بعني العتبار عند �شَّ
ت�شّكل حًدا قانونًيا لل�شلطة الت�رسيعّية الكن�شّية. بالطبع، لي�شت كل العادات الإجتماعيَّة، 
املتجذرة يف حياة املجتمع، تتمتع بالقوة القانونيَّة امللزمة نف�شها. احلياة الإجتماعيَّة نف�شها 
اخت�شا�شات، حقوقًا وواجبات؛  متنح  لأنها  للجماعة  هيكيلية  ت�شكيل  اأمر  على  حتتوي 
وامل�رّسع يف حماولة لإ�شدار هذا الأمر يجب الأخذ بعني العتبار النظام الذي اأقره املجتمع 

نف�شه، لكن هذا ل يعني بال�رسورة اأنه يجب اأن يكون غري قابل للتغيري.

اأن تراعي  التي يجب  الُعرف يف جوهره �رسورة تفر�شها طبيعة الكني�شة نف�شها،   
العادات والتقاليد املختلفة ب�شبب طابعها اجلامعي، ولإنت�شارها بني �شعوب ذات تاريخ 
وثقافة خمتلفني. وهو قانون مو�شوعي غري مكتوب؛ قاعدة قانونيَّة جديدة يقّدمها املجتمع 
ع هو  الكن�شّي ل�شتخدامه لها ب�شكل م�شتمر ومتكرر. لكن الُعرف لي�ش ب�رسع، لأن ال�رسَّ
لذلك،  عليه.  املوافقة  بل  الإ�شدار  يتطلب  والُعرف ل  الإ�شدار.  ويتطلب  امل�رّسع  عمل 
يجب القبول باأن الُعرف هو امل�شدر الثاين للقانون الكن�شّي66. عالوة على ذلك، طبيعة 
66) Cfr. ERRAZURIZ C. J., Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa, I, Introduzione “I soggetti 

ecclesiali di diritto”, Pontificia università della Santa croce, n°6, Editore Giuffré 2009, p. 158.
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اأ�شا�شي على  ب�شكل  يعتمد  للقانون  قيمته كم�شدر  اأن  ال�شوء على حقيقة  ت�شّلط  الُعرف 
للغاية يف  الهامة  الإجتماعيَّة  ال�رسورة  ت�شمل  والتي  الُعرفية،  احللول  املتاأ�شلة يف  العدالة 

حتديد بع�ش القواعد واملمار�شات67.

اإذا  فقط  ولكن  الأ�شخا�ش  ر�شى  اأ�شا�ش  على  لي�ش  قانونًيا  معياًرا  الُعرف  ي�شبح   
ع قد حتدث  لطة املخت�شة )القانون لتيني٢3(. وفقا لأحكام ال�رسَّ ح�شل على موافقة ال�شُّ
"اأهل  الُعرف من جماعة م�شيحية  ين�شاأ  اأن   ) اأ  التالية:  الظروف  اإذا وقعت  املوافقة  هذه 
على تلقي القانون" )القانون ٢5(؛ ب( التاأّكد من وجود ممار�شة متكررة وثابتة لأفعال 
اإمتام اأعمال ملزمة قانونّيًا ؛جـ( اأن ل يتعار�ش  متّت ب�شكل حر، م�شحوبة بالقناعة على 
مو�شوع  لديه  اأي  �شوابّيًا،  يكون  اأن  د(  )القانون لتيني ٢4§١(؛  الإلهّي  القانون  مع 
يكت�شب  اأن  "كما ل ميكن  اأن  القانون ٢4  من   ٢ البند  يعلن  ال�شدد،  هذا  منا�شب؛ يف 
اأو اخلارج عليه، ما مل يكن �شوابيًا. وكل  القانوين  للحق  املناق�ش  الُعرف  القانون،  قوة 
ُعرف يرف�شه القانون �رساحة ل يكون �شوابيًا" ؛ هـ( وجود فرتة معينة من الزمن، وعادة 
ما ل يقل عن ثالثني عاما )القانون لتيني ٢6(. يف الواقع جند يف منطوق القانون ٢3 
نية امل�رّسع ت�شليط ال�شوء على ن�شاط املوؤمنني الفعال. والقانون ال�رسقي ١5٠6§١ اأراد 
�رساحة اأن يذكر عمل الروح القد�ش يف اإنتاج القاعدة الُعرفية، لأن الروح القد�ش هو من 
يوجه حياة اجلماعة امل�شيحية: "البند ١ - عادة اجلماعة امل�شيحّية، بقدر ا�شتجابتها لفعل 

الروح القد�ش فى ج�شد الكني�شة، ميكن اأن حت�شل على قّوة القانون".

ع، فيمكن اأن تكون praeter legem اأي التي تقرر قاعدة ل  ا عالقة الُعرف بال�رسَّ اأمَّ  
تتعار�ش مع اأي �رسع، لأنه ل يوجد اأي �رسع ينظم هذا الن�شاط، وهذا الُعرف مينع وجود 
ع هو الذي يقدم قاعدة يف اخلط نف�شه  ثغرة قانونيَّة وفقا للقانون ١9. الُعرف ح�شب ال�رسَّ
ع، لأنه يف هذه احلالة ل ينبغي احلديث  ع ال�شابق. اإنَّها لي�شت جمرد مراعاة ال�رسَّ من ال�رسَّ
والواجبات  املقررة  احلقوق  اإنَّ  حيث  �رسع،  م�شدر  لكن  ت�رسيعّي،  كم�شدر  عرف  عن 
فئة  فاإن  اأي حال،  ال�شادر. على  ع  ال�رسَّ العادة ولكن  تاأتي من هذه  املرتبطة ل  القانونيَّة 
الذي  ُعرفًا  حّقًا  كان  اإذا  لأنه  جداً،  مفيدة  ولي�شت  جداً  �شعيفة  لل�رسع،  وفقًا  الُعرف، 
يدّخل قاعدة اإيجابّية ب�شكل اإيجابّي، فاإنه �شي�شبح praeter legem يف حالة اأن�شاء قاعدة 
67) Ibidem, p. 159.
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جديدة وحقوق وواجبات جديدة، �شواء على اأ�شا�ش �رسع موجود م�شبقا، اأو حتى �شد 
ع contra legem، عندما يخلق تعار�شًا بني الُعرف واأحكام الت�رسيع6٨. واأخرًيا، فاإن  ال�رسَّ
ع. وهنا نحن ن�شري اإىل قاعدة اإيجابّية، التي  الُعرف املخالف لل�رسع الذي ي�شود على ال�رسَّ

تدّخل قاعدة معينة لل�شلوك تتعار�ش مع �رسع �شابق. 

4( امل�سادر امل�ساعدة للقانون الكن�سّي
ع الالتيني يف القانون ١9 بع�ش م�شادر امل�شاعدة للقانون الكن�شّي التي  اأدرج ال�رسَّ  
ع العاّم قاعدة  يجب اأن يلجاأ اإليها املف�رّس )با�شتثناء امل�شائل اجلزائية( عندما ل يجد يف ال�رسَّ
مكتوبة اأو عرفية تتناول حالة معينة، وهذا ما ي�شمى بالثغرات القانونيَّة. فقد اأقرَّ امل�رّسع 

يف حالة ثغرة قانونيَّة م�شادر تكميلية ميكن اللجوء اإليها.
من  املف�رّس  يبحث  تكاملي  م�شار  من  يتكون  الذي  الت�شابه   ) اأ  هي:  امل�شادر   
قاعدة  املماثلة،  املوا�شيع  اأو  املماثلة  احلالت  تنظم  التي  القواعد  بني  من  خاللها 
املبادئ  ب(  القانون(؛  يف  عليها  املن�شو�ش  )غري  معّينة  احلالة  لتنظيم  مالءمة  اأكرث 
الإن�شاف  جـ(  ؛  الإيجابّي  للقانون  املتتالية  التعميمات  من  م�شتقاة  للقانون،  ة  العامَّ
املكتوبة؛ القاعدة  �شالبة  لتخفيف  الكن�شّي  النظام  يف  عادة  ي�شتخدم   الذي 

د( الجتهاد وت�رّسف الكوريا الرومانية؛ هـ( التعليم الذي ي�شبح م�شدراً لقانون مو�شوعي 
عندما تتكون يف "تعليم م�شرتك وم�شتمر".

1.4( الجتهاد الق�سائي:  

هو من "الن�شاط الرعوي الكامل للكني�شة"69، ولهذا ال�شبب فهو دائًما متاأ�شل يف   
الو�شائل  اإىل  تلجاأ  اأن  الكن�شّية  التعليمية  لطة  ال�شُّ للزواج بعمق7٠. وعلى  الالهوتّي  التاأمل 
يكت�شبه  الذي  العلم  اإىل  اأي  الإلهّية،  الإرادة  الك�شف عن  اأي  احلقيقة،  لإيجاد  الإن�شانّية 
الإن�شان بعقله اخلا�ش، لأنَّ "اهلل يعمل" عرب عمل اإن�شان. لذا التفكري العلمي، الذي يقوم 
به الجتهاد الق�شائي يف جمال القانون الطبيعّي، له قيمة مو�شوعية يف التعمق باحلقيقة التي 
68) Cfr. BAURA E., Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo, in Subsidia 

Canonica 8, Pontificia università della Santa Croce, Roma 2013, p. 417.
69) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione 5 febbraire 1987, n. 9.
70) Ibidem n. 9.
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لطة التعليمية اأن تاأخذها بعني العتبار عندها التفكري نف�شه ير�شو نحو نتائج التي  على ال�شُّ
لفرتة طويلة، لن تكون مو�شع نقا�ش من قبل الهيئات الق�شائية يف الكني�شة7١. فاملق�شود 
التفكري  ثمار  الق�شائية،  الأحكام  اإىل  ي�شتند  الذي  القانوين  التعليم  الق�شائي،  بالجتهاد 
القانوين، يتقّوى من خالل تطبيقه املتكرر يف املحكمة. والجتهاد الق�شائي يهدف اإىل 
فهم ratio iuris لواقعة حمددة. يف الواقع، وظيفة القا�شي هي »ius dicere«، اأي اإعالن 
حق لكل �شخ�ش، فعليه اأن يفكّر كي يحدد ال�شبب يف القانون. وبهذا املعنى، يعطي احلكم 
احلّق للطرفني sententia facit ius inter partes. يف هذه احلالة، يقوم القا�شي بن�شاط 
افرتا�ش  بوجود  حتى  لذلك،  ي�شّكله.  ولكن  م�شبًقا  قائم  حق  عن  يعلن  ل  لأنه  اإداري، 
م�شبقًا، والجتهاد  القائم  القانوين  الواقع  اأن يحرتم  القا�شي  اإن�شاء حقوق جديدة، على 
الق�شائي قد ي�شاعد على اتخاذ هذا الجراء من دون التعدي على حقوق اأخرى. لذلك، 
الجتهاد له اأهمية كبرية يف حتليل ت�رّسفات املحاكم الكن�شّية يف حلظة اتخاذ القرار املتعلقة 

.quaestio iuris بـ
اإىل  النظر  العدالة، من دون  يعر�ش حقيقة  اأنه  الفقهي هي  للتعليم  املميزة  وال�شمة   
الأمور ب�شورة جمردة، لكن بحّل dubium وفقًا للواقعة املحددة7٢. يوؤيد بع�ش القانونيني 
النظريّة القائلة اإنَّ الجتهاد الق�شائي هو م�شدر ت�رسيعّي يف نظام الزواج الكن�شّي، على 
ع لأنه  �شبيل املثال Carnelutti الذي يعترب الجتهاد الق�شائي على امل�شتوى نف�شه من ال�رسَّ
ع املف�رّس"73. وهذا ما اأّكده اأي�شًا املون�شينيور Pompedda يف كتابه بعنوان "الجتهاد  ال�رسَّ
حًا اأن الجتهاد الق�شائي  الق�شائي كم�شدر للقانون يف النظام الزواجي الكن�شّي"، مو�شّ
ا  ميكن اأو يجب اأن تكون وظيفته يف النظام الكن�شّي م�شدر لي�ش فقط للمعرفة ولكن اأي�شً
ُيفهم  اأن  الق�شائي، يجب  "بالن�شبة لالجتهاد  املنطلق، يقول:  القانون. ومن هذا  لوجود 
هذا  يت�شّمن يف  اأن  يجب  مًعا  ولكن  واحد،  مبعنى  املتكّررة  للقاعدة  كتف�شري  فقط  لي�ش 

ا التوحيد الأفقي، اأي عاّم لهيئات ق�شائية �شمن اجلهاز احلاكم نف�شه"74. املفهوم اأي�شً

71) Cfr. GHERRO S., Diritto matrimoniale canonico. Padova 1985, p. 35.
72) Cfr. BAURA E., Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo, in Subsidia 

Canonica 8, Pontificia università della Santa Croce, Roma 2013, p. 219.
73) “La giurisprudenza è, appunto, sullo stesso piano della legge poiché non è altro che la legge 

interpretata”. Cfr. F. CARNELUTTI, Trattato del processo civile, Napoli 1958, p. 147.
74) “Per giurisprudenza deve intendersi non soltanto una interpretazione della norma ripetuta in senso 

univoco, ma che insieme è da includere in detto concetto anche una uniformità orizzontale, cioè 
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يعرب Montini عن راأيه يف حال مت العتبار اأنَّ الجتهاد الق�شائي م�شدر للقانون،   
يجب اأن نفهم املفهوم نف�شه لي�ش باملعنى املادي، اأي يعني "جمموعة قرارات متماثلة اأو 
بل باملعنى ال�شكلّي،  اأقّرتها املحاكم ب�شكل متماثل باملمار�شة الفعالة لوظيفته الق�شائية"، 
لطة املرتبطة بالقرارات نف�شها لأّنها اأقّرت ب�شكل متماثل"75. ويرتتب  اأي اإنَّها نف�ش ال�شُّ
ع؛ لأنَّ بالتاأكيد قد يفقد  اأن التغيري يف الجتهاد الق�شائي ل يحدث من ال�رسَّ على ذلك 
لكن  عليه،  موؤ�ّش�شًا  كان  الذي  القانون  توّقف  ب�شبب  قيمته  الق�شائي  الجتهاد  تعليم 
اأدلة جديدة يف  اأو بت�شكيل  اأف�شل، الذي ميكن اأن ي�شتند اإىل راأي تعليمّي  ب�شبب تف�شري 
الق�شاء. وبعبارة اأخرى، فاإن التغيريات الفقهية حتدث من خالل املمار�شة املاألوفة للوظيفة 
اإذا ا�شتند اإىل قانون اإيجابّي وهو يف  الق�شائية، مع العلم اأنَّ تعليمًا فقهّيًا معّينًا قد ي�شقط 

حالة التوّقف.
ع  ة اأن ي�شمن تف�شرياً اأكرث تاَكْيداً ومّوحداً لل�رسَّ الجتهاد الق�شائّي الروتايل له مهمَّ  
الإلهّي والكن�شّي. فالَقرارات الّناجمة عن الجتهادات روتا رومانا هي مناذج كمرجعبة 
يتعار�ش  تف�شري  اأي  رف�شه  الثاين  بول�ش  يوحنا  البابا  اأّكد  الق�شائيَّة76.  للدرا�شة  وموا�شيع 
ع الكن�شّي، خ�شو�شا يف امل�شائل الزوجيَّة77، يقول: "يعود اإىل القا�شي امل�شاركة  مع ال�رسَّ
ت�شكيل  اأ�شا�شا يف  تكمن  التف�شريية  القوة  القانون... ولكن  معنى  املهّمة جدا يف حتديد 
اأن  دون  من  التي،  املتطابقة  الأحكام  جمموعة  اأي  الق�شائي(،  )الفقه  الق�شائي  الجتهاد 
لطة القدمية على الأ�شياء ُحكمت دائما بال�شيء نف�شه، مع ذلك له دور  يكون لها مطلق ال�شُّ
ملحوظ يف ملء الثغرات القانونيَّة"7٨. واأمام اأع�شاء روتا رومانا �َشَنة ١9٨3 حتّدث عن 

comune ai collegi giudicanti entro lo stesso organo giudicante” Cfr. M.F. POMPEDDA, La 
giurisprudenza come fonte di diritto nell’ordinamento canonico matrimoniale”, in Quaderni dello 
Studio Rotale 1 )1987), p. 6.

75) “Complesso di decisioni uniformi o uniformemente date dai tribunali nell’effettivo esercizio della 
propria funzione giurisdizionale”, bensì in senso formale, cioè come la stessa autorità annessa alle 
medesime decisioni, in quanto uniformemente date”. Cfr. MONTINI G., “La giurisprudenza dei 
tribunali apostolici e dei tribunali delle Chiese particolari”, in Studi Giuridici, XLI )1996), p. 122.

76) Cfr. PAOLO VI, Allocuzione, “Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, 
Officiales et Advotos, ineunte anno iudiciali”, del 28 gennaio 1978.

77) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione 30 gennaio 1986, in AAS 78 )1986) p. 924.
78) “Al giudice spetta una partecipazione molto rilevante nel fissare il senso della legge… Ma la forza 

interpretativa è da riporsi soprattutto nella formazione della giurisprudenza, cioè di quell’insieme di 
sentenze concordanti che, senza avere l’assolutezza dell’antica auctoritas rerum perpetuo similiter 
iudicatarum, ha tuttavia un notevole ruolo nel riempire le eventuali lacunae legis”. Cfr. GIOVANNI 
PAOLO II., Allocuzione 26 gennaio 1984…p. 647.
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وتايل - مع اإحرتام وجود تعدديَّة  ة الجتهاد الق�شائي الرَّ مهّمة الجتهاد الق�شائي: "مهمَّ
وتن�شيق جوهري حلماية  وتقارب  اأكرث وحدة  نحو  قيادة  الكني�شة - هي  �شموليَّة  ُتظهر 

املحتويات الأ�شا�شّية للزواج الكن�شّي"79.

من  جمموعة  وت�شكل  حتكم  التي  املحاكم  ولكرثة  املحكمة،  يف  الأحكام  لكرثة   
بني  التوا�شل  اإمكانية  وجود  اأي  التنّظيمي،  الطابع  من  بد  ل  فرديَّة  قانونيَّة  تف�شريات 
اأحكام وعدة حماكم.  ما، من طرف عدة  لقانون  ت�رسيعّية  تف�شريات  اإىل  للبلوغ  املحاكم 
فاإّن كرثة املحاكم الكن�شّية ل ميكن اأن تخلق عدة اأحكام وتف�شريات ق�شائيَّة بدون وحدة، 
بوحدة  تطالب  التي  والأ�شباب  الكن�شّية.  اجلماعة  يف  اإنق�شام  اإىل  بتاأكيد  �شيوؤدي  فهذا 
التف�شري الق�شائي الكن�شّي هي عديدة، مُيكن ذكر مْنها: اإّن وحدة الجتهادات الق�شائيَّة، 
هي من جوهر طبيعة التف�شري يف الطار الكن�شّي واملَعطى الت�رسيعّي. فالتف�شري الَقانوين يف 
كني�شة، ياأخذ م�شار اإجراء قانوين مّوجه لبلوغ اإرادة امل�رّسع. لذا، جميع الأحكام ال�شادرة 
عن حماكم كن�شّية خمتلفة لها نقطة مرجعيَّة وحيدة تتوّجه نحوها وهي اإرادة امل�رّسع. اأي 

متنا�شب مع اإرادة امل�رّسع.

ل ميكن معاجلة م�شاألة التوحيد يف الجتهادات الق�شائية من دون الأخذ يف العتبار   
الزواج.  بطالن  اإعالن  ق�شايا  ح�رسّي  ب�شكل  تعالج  الق�شائية  الجتهادات  اأنَّ  بحقيقة 
يف  توؤثر  الثقافية  الختالفات  بالتاأكيد،  نف�شه.  دائمًا  هو  املحاكمة  مو�شوع  اإنَّ  لذلك، 
الطريقة التي من خاللها ميكن تقدمي بطالن الزواج، ولكن ل توؤثر يف جوهر مو�شوع 
املجال  من  بدًل  الطبيعّي  ع  ال�رسَّ اإىل جمال  ينتمي  الذي  الزواج(،  )�شحة  ذاته  املحاكمة 
الثقايف. وبالنظر اإىل اأن مو�شوع املحاكمة �شيكون دائمًا هو نف�شه، عندها �شوف نفهم 
حتمياًّ.  �شيكون  املّوحد  الق�شائي  الجتهاد  عن  التحدث  اأّن  املوؤلفني  بع�ش  ملاذا لحظ 
لطة العليا تتمتع منطقيا  وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه يف الق�شايا الزوجيَّة، املحاكم املرتبطة بال�شُّ
ب�شلطة خا�شة، كما ذكر م�شبقا احلرب الروماين قبل الد�شتور الر�شويل "الراعي ال�شالح"، 
نتيجة. وهذا ل  اأنَّه  �شيبدو على  الق�شائي  الجتهاد  لوحدة  التوجيهي  الدور  اأن  لدرجة 
يعني اأنَّ الجتهادات الق�شائية للمحاكم ال�شفلى لي�ش لها قيمة قانونيَّة. حتى اجتهادات 
79) ”La fonction de la jurisprudence de la Rote est en effet — dans le respect d'un sain pluralisme reflétant 

l'universalité de l'Eglise — de conduire à une unité plus convergente et à une uniformité substantielle 
dans la garantie des contenus essentiels du mariage canonique” )n. 5).
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لهذه املحاكم لها قيمة، املذكورة اأعاله. فاإذا كان هناك فر�شية تدعمها املحكمة ال�شفلى، 
فمن ال�شواب اأن يتم تقدميها يف حماكمة اأمام املحكمة ذاتها )بينما يف حمكمة اأخرى لن 

يكون لها اأي قيمة، يف راأيي، �شوى راأي فقهي له اأ�شا�ش اأكرث اأو اأقل(. 
لالجتهاد  خمالفًا  �شفلى  ملحكمة  الق�شائي  الجتهاد  كان  اإذا  وهي  اأخرى  م�شاألة   
هذا  ذلك،  ومع  هذا،  �شلبي.  اجلواب  راأيي،  يف  قانونيَّة.  قيمة  اأي  له  الروتايل  الق�شائي 
يحيد  اأن  مقنعة،  حججًا  عر�ش  اإذا  فردية،  حالت  يف  ي�شتطيع  ل  القا�شي  اأن  يعني  ل 
حال  ويف  ال�شمري.  بح�شب  يحكم  وبالتايل  الروتايل،  الق�شائي  الجتهاد  التحكيم  عن 
كان منطق التفكري ملعاجلة الق�شية اأكرث اإقناعا من العلم الروتايل، فاإنَّ الروتا نف�شها ميكن 
�شت�شاهم يف  ال�شفلى  املحاكم  احلالة،  نف�شها. يف هذه  بالق�شية  الفقهي  توّجهها  تغرّي  اأن 
حرية  "يوؤكد  الق�شية:  هذه  على   C. Gullo يعّلق  الكن�شّي.  الق�شائي  الجتهاد  ت�شكيل 
القا�شي يف اأن ي�شدر حكمًا كما ميليه عليه �شمريه، واحلقيقة اأن احلكم ل ي�شّكل اإجتهاداً 
املعنى  بهذا  العقلي٨٠".  التفكري  تكمن يف  الق�شائي  لالجتهاد  امللزمة  القوة  واأن  ق�شائيًَّا، 
القانون ال�رسقي ١5٠١ بدل من اأن يتحّدث عن اجتهاد الكوريا الرومانية فاإّنه ي�شري اإىل 
من   ١٢6 املادة  مع  يتوافق  اأن  وميكن  �شمول  اأكرث  ويبدو  الكن�شّي،  الق�شائي  الجتهاد 
الد�شتور "الراعي ال�شالح" يف ما يخ�ش وظيفة الجتهاد الروتايل. ويف هذا ال�شدد، فاإن 
ال�شوؤال املطروح ما هي قيمة اخلطابات ال�شنويّة التي يعر�شها احلرب الروماين اأمام حمكمة 
الحرتام  تقدمي  وينبغي  التعليمية،  قيمتها  القانونيني  الكّتاب  بع�ش  اأكد  الرومانية؟  روتا 
ي�شكك يف  البابا٨١. وهناك من مل  با�شم  الذين يحكمون  للق�شاة  ملزمة  فكريا، وقيمتها 
فعاليتها الت�رسيعّية٨٢، يف حني البع�ش اعرتف بوظيفتها التعليمية-التوجيهية٨3. كانت هذه 
الق�شية، يف الآونة الأخرية، مو�شوع درا�شات على نطاق وا�شع، من عمل املحكمة الروتا 

80) Cfr. GULLO C., “Giurisprudenza e politica giudiziaria eccle-siastica”, Il Diritto Ecclesiastico 94/2 
[1983] p. 444.

81) Cfr.COMOTTI G., "Le allocuzioni del Papa alla Rota romana e i rapporti tra magistero e giurisprudenza 
canonica”, in S. Gherro )ed.) Studi )Cfr. nt. 14), 173-185.

82) Cfr. LLOBELL J. , “Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale 
Apostolico della Rota Romana”, Ius Ecclesiae 17 )2005) 547-564, il quale crede di poter ricon-
durre i discorsi a due categorie di atti giuridici normativi )quella dell’interpretazione della leg-ge e 
quella della manifestazione della mens legislatoris).

83) Cfr. U. NAVARRETE U., “Introduzione”, in G. Erlebach )ed.), Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota 
Romana (1939-2003), Città del Vaticano 2004, 7-15.
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الرومانية ومن البابا يوحنا بول�ش الثاين. على وجه اخل�شو�ش يف اأحكام املادة ١٢6 من 
الد�شتور الر�شويل "الراعي ال�شالح" حيث عهد اإىل الروتا مهمة توفري توحيد الجتهادات 

»unitati iurisprudentiae« يف القانون الكن�شّي باأكمله، الالتينية وال�رسقية. 

اجلوهرية  الأنظمة  بع�ش  حتديد  �شعوبة  اإىل  مراراً  الثاين  بول�ش  يوحنا  البابا  اأ�شار   
الزوجّي  الر�شى  تبطل  التي  نف�شية  با�شطرابات  املتعلقة  تلك  املثال  �شبيل  الزوجيَّة، على 
)القانون ١٠95(، اأو الغ�ش )القانون ١٠9٨(، اأو الغلط الذي يحّد من احلرية )القانون 
١٠99(٨4 . يف هذه احلالت، خ�شي البابا من "خماطر التف�شريات املتجددة غري الدقيقة 
اأو غري املتنا�شقة"٨5. لذلك َقِبل البابا بالتف�شريات املتجّددة التي ميكن اأن تكون م�رسوعة اإذا 
كانت غري دقيقة اأو غري متنا�شقة. هذه التف�شريات - تتعلق باملواد التي تعتمد مبا�رسة على 
epikeia، وهذا �شيتطلب  ا�شتخدام مفهوم  تتّم من خالل  اأن  القانون الإلهّي - ل ميكن 
التفكري يف طبيعة تطورية للقانون الطبيعّي، وب�شكل دقيق بتطور انطولوجي - تختلف عن 
التطور املعريف - وهو م�شتحيل٨6. والتف�شريات املبتكرة ممكنة يف حالة التعّمق مبحتويات 

قاعدة ثابتة واأ�شا�شية التي ت�شند موؤ�ّش�شة الزواج.

٢.4( حمكمة الروتا الرومانا:  
�شويّل"٨7، "باإ�شم وب�شلطة احلرب الروماين"٨٨. لهذا  هي حمكمة حتكم "باإ�شم الكر�شّي الرَّ  
ما يتوافق مع و�شع كّل ديوان يف الكوريا رومانا، فهي مهَيئة ب�شلطة ماألوفة ونيابيَّة. اأّكد البابا 
يوحنَّا بول�ش الثايّن اأنَّ قرارات الروتالية تكت�شب اأهميتها الكبرية من خالل م�شاركتها، ب�شكل 
غري مبا�رس، يف خدمة نائب القدي�ش بطر�ش٨9؛ ويقول للق�شاة: "اأنتم تعملون، تدر�شون، 
حتكمون با�شم الكر�شي الر�شويل"9٠. لذلك، قرارات حمكمة الروتا الرومانية، واأن ل حتمل 
 .Acta Apostolicae Sedis قيمة قانونيَّة حمددة، لكنها م�شادر موثوقة كونها ُتن�رس يف 
84) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 1984, n. 7 in AAS, 76 )1984), pp. 

643-649; ID., Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1986, n. 5, in AAS, 78 )1986), pp. 921-925.
85) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1986, cit., n. 5.
86) Ibidem, n. 5.
87) Cfr. GIOVANNI PAOLO II., Allocuzione 28 gennaio 1982, in AAS 74 )1982), n. 3.
88) Cfr. GIOVANNI PAOLO II., Allocuzione 29 gennaio 1993, n. 1
89) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione 30 gennaio 1986, in AAS 78 )1986) p. 924.
90) Cfr. GIOVANNI PAOLO II., Allocuzione 28 gennaio 1982, in AAS 74 )1982), p. 450.
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ومن ناحية اأخرى، على الرغم من اأن الجتهاد الروتايل، كما اأ�شار اإليه البابا يوحنا بول�ش 
عدا  )ما  الأخرى  الروماين  الر�شويل  الكر�شي  دوائر  ن�شاط  على  الواقع  يف  �شائد  الثاين، 
وظيفة املجل�ش احلربي لتف�شري الن�شو�ش الت�رسيعّية( مللء الثغرات القانونيَّة، ل يبدو اأن هذا 
يعني تقلياًل من مهام التوقيع الر�شويل، وال�شبب يف ذلك، اأنَّ املحكمة الروتالية هي اجلهة 
الوحيدة ذات الخت�شا�ش املاألوف للحكم يف ق�شايا بطالن الزواج9١. يف الواقع، عندما 
يربر حماكمة  �شببًا  ال�شفلى  اأو يف حماكم  اأحكام روتايل  الر�شويل يف  التوقيع  املحكمة  جتد 
جديدة يف ق�شايا بطالن الزواج، هذه الق�شية حتال اإىل املحكمة الروتالية للحكم ب�شاأن 
املو�شوع9٢. كلمات البابا يف خطاب عام ١99٢ ت�شتثني بالتاأكيد من الوظيفة الت�رسيعّية 

اجتهاد املحاكم التي ل تنتمي اإىل الكوريا الرومانية.

�شويل "الراعي ال�شالح"، بتاريخ ٢٨ حزيران ١9٨٨، بو�شوح نيَّة  اأ�شار الد�شتور الرَّ  
ع، باأنَّ وظيفة احلفاظ و اإدارة وحدة الجتهاد الق�شائي يف الكني�شة تعود اإىل املحكمة  امل�رسَّ
ثالث  اإىل  ت�رسيعّي،اأ�شارت  ن�شَّ  كاأول  نف�شه،  الد�شتور  مْن   ١٢6 واملادة  رومانا.  روتا 
مهّمات اأو وظائف لروتا رومانا َعلى �شعيد الكني�شة اجلامعة: اأ ( حماية حقوق املوؤمنني، 
و اإن كانت من واجب اأية حمكمة كن�شيَّة؛ ب( الإهتمام بوحدة الجتهادات الق�شائيَّة93؛ 
ة، جتعل نف�شها امل�شاعدة للمحاكم الكن�شّية يف كّل اأنحاء  جـ( مْن خالل اأحكامها اخلا�شَّ
رجة ال�ّشفلى94. يف الواقع، منطوق املادة ١٢6 ورد يف خطاب البابا  العامل التي هي يف الدَّ
يوحنا بول�ش الثاين املوّجه اإىل روتا رومانا مبنا�شبة �شدور جمموعة القوانني الكني�شة الالتينية 

91) La Segnatura Apostolica non giudica mai sulla nullità del matrimonio con potestà ordinaria; sì può 
dichiarare la nullità del matrimonio in via amministrativa in alcune speciali fattispecie )Cfr. R. BURKE, 
La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, in I procedimenti speciali 
nel diritto canonico, Città del Vaticano, 1992, pp. 93-105.

92) Cfr. SEGNATURA APOSTOLICA, Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae 
ad experimentum servandae, 25 marzo 1968, artt. 58 § 3 e 67, in Enchiridion Vaticanum, Bologna, 
1984, vol. 8, pp. 522-587.

اإّن مفْهَوم الجتهاد الق�شائي jurisprudentia كثرية املَعاين. يف ما يخ�ش الطار الَقانوين الكن�شّي، ُيرد به الأ�ّشارة اإىل   )93
ع الكن�شّي الَّتي يحدث بطريقة ُحكم ق�شائي »per modum sententiae iudicialis« )القانون  خ�شو�شيَّة التف�شري ال�رسَّ
تبّت  َحْيُث  ق�شائيَّة  ة  ُمهمَّ ممار�شة  بوا�شطة  املحكمة،  قَبْل  مْن  مُيار�ش  الت�رسيعّي  التف�شري  اأنَّ  اأي   ،)3 لتيني ١49٨البند 
يف الّنزاع املطروح اأمامها ب�شكل �رسعي )القانون ١٢94 رقم ١(. مثل َهذا التف�شري َلْي�َش له قّوة الَقانون )لذا ل مُيكن 

ت�شميتها بالأ�شليَّة(. 
94) “Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis 

agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus 
inferioribus auxilio est”.



)99( الأب رميون جرج�ش الفرن�شي�شكاين

"وظيفة الجتهاد الق�شائي هو... بلوغ - مع احرتام التعددية ال�شليمة التي تعك�ش الطابع 
اجلامعي للكني�شة - مزيد من الوحدة والتوحيد الأ�شا�شي بحماية حمتويات اأ�شا�شية للزواج 
الكن�شّي"95. وُيف�رّس ال�شبب وراء منح هذه املحكمة مهمة توحيد الجتهاد الق�شائي على 
اأ�شا�ش العتقاد باأن املحكمة الروتا لديها فر�شة حتقيق "من الداخل" املهمة املوكلة اإليها، 
وذلك بف�شل القيمة العلمية لفقهها القانوين، كمرجعية علمية جلميع املقرارات الق�شائية"، 

قيمة كبرية للفقه القانوين الروتايل يف الكني�شة"96. 

املادة  ب�شكل مو�شع معنى  الثاين يف خطابه عام ١99٢  بول�ش  البابا يوحنا  ح  و�شّ  
له  لي�ش  القانون ١6§3 -  بقّوة  الق�شائي -  التف�شري  اأنَّ  للجميع  "ما هو وا�شح   :١٢6
باحلكم  النطق  لأجلها  مت  التي  ال�شياء  يخ�ّش  اأو  الأ�شخا�ش  ح�رسيًّا  ويلزم  ع  ال�رسَّ قيمة 
ع الكن�شّي ول �شيما حيث ميكن اأن توجد اأو يبدو اأن هناك  ]...[. ويف جمال التف�شري ال�رسَّ
"ثغرة قانونيَّة"؛ القانون ١9 ]...[ ي�شع بو�شوح املبداأ القائل اإنَّ من بني م�شادر تكميلية 
اأخرى، هناك الجتهاد وطريقة الت�رّسف الكوريا الرومانية. واإذا ا�شتخدمنا هذا املعنى يف 
ق�شايا بطالن الزواج، يبدو من الوا�شح اأنه، من حيث القانون املو�شوعي، يجب اأن ُيفهم 
الرومانية.  الروتا  ال�شادرة عن املحكمة  تلك الأحكام  الجتهاد، يف هذه احلالة، ح�رساً 
واأخريا، يف كانون الثاين عام ١993، يف خطابه اأمام اأع�شاء حمكمة الروتا رومانا، اأ�شار 
القانون  الثغرات يف  الت�رسيعّية يف حل  الن�شو�ش  لتف�شري  املجل�ش احلربي  اإىل مهمة  البابا 
)رقم 4§١ و٢(، م�شيفًا الإ�شارة اإىل املادة ١٢6 من الد�شتور الر�شويل "الراعي ال�شالح: 
ع  "مع ذلك ما هو وا�شح، اأنه غالبا ما حتّتم الظروف التي يكون فيها تف�شري ]...[ ال�رسَّ

الكن�شّي معهود ملن لديهم يف الكني�شة �شلطة تنفيذية والق�شائية"97. 

ل  اأن  على  الق�شائي،  الجتهاد  نحو وحدة  التحريك  رومانا  وتا  الرَّ ة حمكمة  ُمهمَّ  
روتا  حمكمة  فمثاًل:  الإخت�شا�ش.  حالة  يف  اإّل  �شوليَّة،  الرَّ للمحكمة  مانعة  ة  مهمَّ تكون 
الإداريَّة،  للحقوقيَّة  الق�شائي  الجتهاد  اإطار  يف  ة  املهمَّ هذه  ممار�شة  ت�شتطيع  ل  رومانا 
95) “Funzione della giurisprudenza rotale … è quella di portare - pur nel rispetto di una sano pluralismo che 

rifletta l’universalità della Chiesa - ad una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità nella 
tutela dei contenuti essenziali del matrimonio canonico”. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione 26 
febbraio 1983, n. 5, in AAS 75 )1983), p. 559.

96) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione 26 febbraio 1983, n. 5, in AAS 75 )1983), p. 558.
97) “è tuttavia indubbio che ben più spesso occorrono situazioni in cui l’interpretazione )...) della Legge 

canonica )è) affidat)a) a coloro ai quali incombe nella Chiesa la potestà sia esecutiva che giudiziaria”.
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التي هي من اإخت�شا�ش خا�ش ومانع، يف الدرجة الأوىل والأَعلى ملحاكمة الق�شم الثَّاين 
واجي، مهمّتها حمّددة مع  ملحكمة التوقيع الر�شويّل العليا؛ ففي اإطار الجتهاد الق�شائي الزَّ
الأخذ بعني العتبار اإخت�شا�ش جممع َتنظيم الأ�رّسار والعبادة الإلهّية املتعّلق بعدم اكتمال 

العالقة الزوجيَّة، وجممع عقيدة الميان فيما يخ�ش التنعيم بالميان.

اخلـامتـة
بالفكر  الديني  الإحرتام  "تقدمي  عن  ول  الإميان"  "اإبداء  عن  امل�رّسع  يتحّدث  مل   
الد�شاتري  مبراعاة  ملزمون  املوؤمنني  اأن  على  تن�ش  اآمرية،  قاعدة  عن  ولكن  وبالإرادة"، 
والقرارات. ول �شيما تلك التي �شّنها احلرب الأعظم اأو هيئة الأ�شاقفة )القانون لتيني337( 
العقل  الإميان، بل يجب ر�شوخ  اإبداء قبول  "ل يكفي  الالتيني 75٢:  القانون  9٨. ن�ّش 

والإرادة دينيا للعقيدة التي تتناول الإميان والأخالق، والتي ُيعلنها احلرب الأعظم اأو هيئة 
ب�شورة  اإعالنها  ينوون  ل  كانوا  واإن  الأ�شلية،  التعليم  ل�شلطة  ممار�شتهم  اأثناء  الأ�شاقفة، 
نهائّية؛ ولذلك على املوؤمنني، اأن يجتهدوا يف اجتناب ما ل يوافقها". ومن هنا ين�شاأ واجب 
ع الإلهّي، الطبيعّي، الإيجابّي، الكن�شّي والق�شائي، والذي  القا�شي باأن يكون اأمينًا لل�رسَّ
بقوانني  الأمر  يتعلق  عندما  خ�شو�شًا  الكن�شّية،  الت�رسيعّية  لالأنظمة  خ�شوعه  على  يرتكز 
الزواج، فال مكان للبحث احُلر عن القانون من خالل تفا�شري نف�شيَّة واإجتماعيَّة حم�شة، 
ع، يجب  بدون الأخذ بعني العتبار العنا�رس اجلوهريَّة القانونيَّة. ولكي ُيف�رّس القا�شي ال�رسَّ
اإىل  اأي   ،voluntas Legislatoris واإرادته   mens legislatoris امل�رّسع  نّية  اإىل  اللجوء 

روح وقلب النظام الذي ينب�ش حتت �شطح الكلمات املنظورة للَن�شَّ الت�رسيعّي99. 

اإذا  اإل  له  امل�شاد  الإجراء  يلزم  ع ل  ال�رسَّ اأّن  الالتينية غالبًا  القوانني  "تذكر جمموعة   
�شببًا  لأنَّ  ع  ال�رسَّ ملقت�شيات  خالفا  يت�رّسف  فمن  منا�شب.  اأو  منطقي  خطري  ل�شبب  كان 
ع مادّيًا فقط،  ع بهذه ال�شورة - يدفع لذلك، فهو ينتهك ال�رسَّ منا�شبًا - كذلك يعتربه ال�رسَّ
ع ل يلزمه لي�ش فقط اأخالقّيًا لكن اأي�شًا، بالإ�شارة اإىل الن�شو�ش  لأّنه يف تلك الظروف ال�رسَّ
املذكورة اأعاله، قانونّيًا. يف هذه احلالت، ل ميكننا بالتايل التحدث عن انتهاكات لقواعد 
98) Cfr. URRU A. G., La funzione di insegnare della Chiesa nella Legislazione attuale, Roma 2001, p. 50.
99) Cfr. HERRANZ J., “Salus animarum, principio dell’ordinamento canonico”, in Ius Ecclesiae, 12 

)2000) p. 303.
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المتثال  الظروف  تلك  خ�ش يف  ال�شَّ لذلك  بالن�شبة  لأنه  للكلمة،  ال�شيق  باملعنى  قانونيَّة 
للقاعدة مل يكن اإلزامّيًا"١٠٠. يف الواقع، عندما ُي�شبح المتثال لقاعدة اأمر م�شتحياًل، فاإنه 
ة. هذه ال�شتحالة قد تكون خمتلفة  يعفي من حاجة احلفاظ حتَّى من دون اإجراءات خا�شّ
عن ال�شتحالة اجل�شديَّة. فمن الوا�شح اأنه ل اأحد ي�شتطيع اأن يكون جمرباً مبوجب القانون 
على فعل �شئ م�شتحيل ج�شديا. وميكننا القول: يف هذه احلالت "الطبيعة" هي التي جتعل 
ع الكن�شي لأ�شباب داخلّية يف حالت فرديّة،  الواجب باطاًل".١٠١ قد ُيعلق الإلتزام بال�رسَّ
ملمو�شة  ع يف حالة  ال�رسَّ يتوّقف هدف  الأخالقّية، عندما  ال�شتحالة  اإىل حالة  بالإ�شافة 

لدى املوؤمن.

100) “Il Codice di Diritto Canonico menziona spesso anche che la legge non obbliga se il procedimento 
opposto ad essa viene motivato da cause grave, ragionevole o adeguata. Chi agisce contrariamente alle 
prescrizioni della legge perché una causa adeguata- considerata tale anche dalla stessa legge- lo motiva, 
infrange la legge solo matrialmente, perché in quelle date circostanze la legge non lo vincola non solo 
moralmente, ma anche con riferimento ai passi citati, neanche giuridicamente. In questi casi non possiamo 
quindi parlare di infrazioni di norme giuridiche nel senso stretto della parola, perché per quella persona in 
quella circostanza non era obbligatoria l’osservanza della norma in questione”. Cfr. ERDÖ P., “Rigidità 
ed elasticitià delle strutture normative nel dialogo ecumenico )elementi istituzionali nel CIC aperti per un 
dialogo ecumenico)”,. In “Atti del convegno di studi tenutesi nel XXV anniversario della promulgazione 
del codice di Diritto Canonico”, 24-25 gennaio 2008, Roma 2008p. 160.

101) Cfr. ERDȌ P., La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente 
magistero pontificio. In “Atti del convegno di studi tenutesi nel XXV anniversario della promulgazione 
del codice di Diritto Canonico”, 24-25 gennaio 2008, Roma 2008, p. 161.
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الوكيل ودوره يف الق�سايا الزوجية
)القوانني14٩0-14٨1(

الربوفي�سور اأنطونيو ياكارينو
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
اخلمي�س 1٩ متـوز ٢01٨

الر�شالة  اخالقيات هذه  وبالتحديد عن  واملحامي،  الوكيل  دور  احتدث عن  �شوف 
ت�رسيعي حول هذا  نق�ش  اذ يوجد  ب�شكل خا�ش  الكن�شية  القانون واملحاكم  من منظور 
املو�شوع بالذات؛ وبالتحديد يف القوانني اجلديدة و يف الإر�شاد الر�شويل "ي�شوع القا�شي 
الرحيم". لذلك �شوف احاول ملء هذا الفراغ من خالل العودة اإىل تعاليم الكني�شة ب�شكل 
عام. وهديف هنا يف �شياق احلديث، يف غياب قوانني وقواعد حتدد هذه الخالقيات، ان 
بها.  تتبع  التي  والعقوبات  قانونية  وغري  اجلائزة  غري  املمار�شات  بع�ش  على  ال�شوء  �شلط 
لكني �شوف احاول عر�ش دور املحامي من منظور اإيجابي وبناء اذ ان م�شاهمته الأ�شا�شية 
للنواق�ش  ت�شيده  خالل  من  ولي�ش  املو�شوعية  احلقيقة  عن  البحث  هي  املحاكمات  يف 

والأخطاء.

ل يتكلم الإر�شاد الر�شويل مبا�رسة عن تفا�شيل جديدة يف دور الوكالء، ولكن دورهم 
املوؤ�ش�شي يف دعاوى بطالن الزواج مع دور باقي الأطراف يف املحاكمة جتعلهم �شمن من 
يتكلم عنهم الإر�شاد بطريقة �شمنية. الإر�شاد الر�شويل ي�شلط ال�شوء على العنا�رس الأ�شا�شية 
يف ق�شايا بطالن الزواج والهدف ان نكت�شف اأوًل البعد القانوين ثم من جهة اأخرى البعد 
تعليم  انطالقا من وعلى �شوء  دائما  القانون  ملواد  يكون حتليلنا  ان  لذلك لبد  الرعائي، 

املجمع امل�شكوين.

من البداية اأعيد التاكيد على مركزية دور الوكيل/ املحامي يف هذه الق�شايا. يحق 
لالأطراف ان يدافعوا عن ق�شاياهم وان يردوا بانف�شهم �شخ�شيا، وي�شتطيعوا كذلك ان 
يعينوا حماميا ووكيال، ولكن متطلبات هذه الدعاوى حتتم م�شتوى معرفة وخربة معينه، 
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ويف  للمحاكمة.  املفهوم)الرعوي/الق�شائي(  هذا  يف  تاأمينها  �شتطيع  ياملحامي  فقط 
املحامي  بني  امل�شوؤولية  الت�شارك يف  من  م�شتوى عال  الدعاوى  الوقت حتتم هذه  نف�ش 

والقا�شي.

دور املحامي يف الواقع انطالقًا من خدمة فرد وو�شول اإىل خدمة اجلماعة عامة هو 
دور ل ميكن ال�شتغناء عنه يف �شبيل حتقيق اهداف ال�شالح الذي اطلقه البابا فرن�شي�ش يف 
اإر�شاده احلربي. العن�رس اجلديد الأ�شا�شي هو يف الأهمية املعطاة يف فرتة ما قبل املحاكمة 
ومن  مكتبة  من  اخلروج  اإىل  مدعو  املحامي  ان  هو  اجلديد  المر  املهني،  املحامي  لدور 
دوره املكتبي البحت، وامل�شاركة الفعالة يف الدور الرعوي "الق�شائي" ويف الدور الرعوي 
الكن�شية.  واملحاكم  املوؤمنني  بني  التقريب  يف  وم�شوؤوليات  دور  املحامي  على  ال�رسي. 
القوانني الواردة يف الإر�شاد احلربي بخ�شو�ش مرحلة حت�شري الدعوى تربز دور املحامي 
يف املحكمة الكن�شية وجتعل منه ر�شالة مبنية على املهنية التقنية من جهة، وعلى احل�شا�شية 

الرعوية من جهة اأخرى، وذلك من خالل احلوار للو�شول اإىل احلقيقة.

دور املحامي والتزامه جتاه احلقيقة
وعلى  التحاورية/التناق�شية  على  مبنية  الكن�شية  املحاكمات  ان  مبداأ  من  اإنطالقًا 
التوا�شلية بني اأطراف النزاع، وخ�شو�شًا حماكمات بطالن الزواج، ميكن ان ن�شري اإىل ان 
النظام الكن�شي هو دور له خ�شو�شيتة الخالقية واملهنية مييزه  دور املحامي �شمن هذا 
حلظات  منذ  يظهر  والختالف  التميز  وهذا  الأخرى،  الق�شائية  الأنظمة  يف  دوره  عن 
الق�شايا  العادة يقوم املحامي بدوره يف  الق�شية. يف  املحاكمة الوىل يف حت�شري وعر�ش 
التعاون  الكن�شية �شيمتد هذا  اأما يف املحاكمات  من خالل تعاون عن كثب مع موكله؛ 
لذلك  احلقيقة،  عن  البحث  يف  والعاملني  املحاكمة  اأطراف  كل  لي�شمل  احلوار  هذا  و 
الكن�شية.  املحاكمات  يف  اكرب  م�شاحة  تاأخذ  املحامي  على  امللقاة  الإخالقية  امل�شوؤولية 
النحياز يكون للحقيقة املو�شوعية ويحتم على املحامي هذه الت�شاركية ليتخطى مفهوم 

الكتفاء باللتزام ال�شكلي.

ناحية  من  التح�شريللدعوى  مرحلة  يف  وخ�شو�شًا  جوهري  اجلديد  املفهوم  هذا 
التاأكد امل�شبق من الوقائع ومن عنا�رس الدعوى، ومن ناحية فهم وا�شع و�شمويل ملواد احلق 
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القانوين. ل يكفي ان يكون لدى املحامي احلد الدنى من املعلومات عن مواد القانون 
واأ�شباب البطالن. هذا احلد الدنى ل يكفي لن يقدر معنى الزواج احلقيقي ودور ال�رسة 

الأ�شا�شي يف ر�شالة الكني�شة.

يف الأنظمة املدنية، واجب املحامي وم�شوؤوليته حم�شورة يف ما يعرفه )احلقيقة التي 
يعرفها(، اما دوره يف النظام الكن�شي يختلف ويتعدى ذلك، اذ عليه ان يعرف بعمق طبيعة 
العهد الزوجي، والذي ل ميكن ف�شل جوهره القانوين عن خري الأطراف الذين يختارونه 

كطريقة حياة.

ان ل يرى يف هوؤلء ال�شخا�ش جمرد  املحامي  امل�شوؤولية الخالقية حتتم على  هذه 
زبائن عمل، وان يفهم البعد النف�شي الداخلي للمحاكمة وتاأثريها على هوؤلء ال�شخا�ش. 
من مفهوم واجب املحامي يف البحث عن م�شاحلة الأطراف وا�شالح الزواج والذي قد 
يكون من اخليال احيانا، ميكن ان نقدم بع�ش القرتاحات حول دور املحامي قبل املحاكمة 

من منظور امل�شاركة"

القرتاح الأول هو اللجوء اإىل تقنيات وو�شائل الو�شاطة البديلة عن املحاكمة ان كان 
فيما يخ�ش حقوق العائلة اأو حقوق القا�رسين.

البطالن  وتو�شيح حقيقة كون حماكمات  �رسح  الإ�رسار على  الثاين هو يف  القرتاح 
ذات طبيعة اإعالنية وكا�شفة فقط - اأي ان املحاكمة تك�شف فقط - وان ما يهم درا�شته 
يخ�ش بداية العالقة والرتباط ب�شكل اأ�شا�شي ولي�ش ما اآلت اليه هذه العالقة الن. لذلك 
يجب فهم معنى املحاكمة الكني�شية ب�شكل �شحيح وعدم اللجوء اإىل املناكفات واأ�شاليب 

التلكوؤ والتاأخري من اأجل دفع احلكم باجتاه م�شالح �شخ�شية وربحية.

املحاكمة، يجب ان نتذكر، هي و�شيلة للو�شول اإىل احلقيقة حول وجود رباط الزواج 
بالأحرى  هي  املحاكمة  بينهما.  العداوة  وتغذيه  تاأكيد  اأو  الأطراف  حياة  لتعقيد  ولي�ش 
لإعادة بناء احلوار مع الطرف الآخر حتى ولو كان الهدف هو الو�شول اإىل فهم اأ�شباب 
ف�شل هذا الزواج. هذا احلوار يتم من خالل منظور او�شع وبوجود القا�شي �شمن �شري 

املحاكمة - قا�شي نزيه طبعًا - وحمامي الوثاق كذلًك.

من هذا املنظور، فحقيقة الرباط الزوجي تتخطى احلقيقة ال�شخ�شية الفردية، ان كان 
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من جهة الطرف اأو الأطراف الأخرى اأو حتى القا�شي نف�شه؛ فاحلقيقة املو�شوعية هي 
اإليه كل اجلماعة امل�شيحية، معتربة اإ�شدار  الأ�شا�ش وهدف املحاكمة ل بل هدف ت�شعى 
لذلك  �شد.  اأو  مع  النظر  بغ�ش  هذه  حقها  يف  خيانة  املو�شوعية  احلقيقة  يخالف  حكم 
خمطيء من ي�شكك يف دور املحامي ويقلل من �شاأنه ويقول باأن دور املحامي غري �رسوري 
وغري مهم يف هذه املحاكمات. املحامي عليه م�شوؤولية كبرية وح�شا�شة يف امل�شاهمة يف 
مع  بحوارية  املو�شوعية،  احلقيقة  من  ويدعيه(  موكله  )مايقوله  ال�شخ�شية  احلقيقة  بلورة 

احلقيقة ال�شخ�شية للطرف الآخر )اخل�شم( بهدف بلورة حقيقة مو�شوعية.
الدور  يتو�شع  ان  �رسورة  العائلة  حول  ال�شينود�ش  اجتماعات  خالل  من  برزت 
الرعوي العتيادي، ليغطي ر�شالة العاملني يف حقل الق�شاء والقانون من حيث التثبت من 
�شحة الزواج. و حتى يكون هذا اجلهد مثمراً وفّعاًل يجب ان يتجذر وين�شهر يف حياة 
الأبر�شية والرعية، من خالل خدمات تقدمي املعلومات وتقدمي الو�شاطة وتقدمي الإر�شاد 
القانوين. وحيث ان الق�شاء باملعنى احل�رسي يجب ان يبقى خارج هذه العملية الرعويه، 
والذين  املحامون،  هم  الق�شائي  احلقل  �شمن  الدور  بهذا  القيام  ي�شتطيع  من  اف�شل  فان 
عليهم ان يكونوا على عالقة قرب وتعاون مع الأ�شاقفة وكهنة الرعايا ليكونوا قرب هوؤلء 

ال�شخا�ش الذين يعانون من م�شاكل.
الإر�شاد احلربي "ي�شوع القا�شي الرحيم" ين�ش يف املادة الثالثة على ان عملية التحقيق 
الكن�شي  الرئي�ش  يفو�شه  ومنا�شب  موؤهل  �شخ�ش  بها  يقوم  ان  يجب  ال�شابق  والبحث 
هذا  ي�شاعد يف  ان  اقرتاح ميكن  وموؤهل.  قادر  �شخ�ش  يكون  ان  تعني  منا�شب  املحلي. 
املجال وهو ان يتم تا�شي�ش جمعية حمامني يفو�شون بهذه امل�شوؤولية؛ ولي�شت جمعية تدافع 
عن م�شالح املنتميني اليها واع�شائها ولكن مهمتها ان تقدم خدمات اإر�شادية وا�شت�شارية 

قانونية قبل بداية الدعوى، وحتت اإ�رساف الأ�شقف، وتكون جمانية.
على هذه اخلدمة الرعوية القانونية ان تكون جزء من اخلدمة الرعوية العامة. فقط بهذه 
الطريقة ميكن عمل حتقيق والقيام بعمليات البحث التي ت�شبق املحاكمة: عملية البحث ما 
اأو الأبر�شية التي ت�شتقبل املوؤمنني اولئك  قبل املحاكمة �شمن موؤ�ش�شات اخلدمة الرعوية 
املف�شولني عن بع�شهم اأو املطلقني والذين لديهم �شكوك حول �شحة الرباط الزوجي اأو 
مقتنعني من بطالن زواجهم تكون موجهة نحو معرفة ظروف هوؤلء الأ�شخا�ش وجتميع 
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العنا�رس املفيدة يف حالة اقامة دعوى، وكل ذلك �شمن م�رسوع وكجزء من اخلدمة الرعوية 
العائلية )املادة ٢ من الإر�شاد(.

هذا هو العن�رس اجلديد الأهم ومنه تنطلق كل العنا�رس الأخرى للتجديد مثاًل: التوافق 
بني طرح الزوجني؛ اإمكانية ان يكون هناك عمليه جتميع �رسيعة من بينات؛ عملية تقييم 

ت�رسيحات الأطراف؛ وحكم يكون َذا فعالية اكرب على حياة الأطراف.
يف هذه املرحلة ما قبل املحاكمة واجبات املحامي اأخالقيًا تاأخذ م�شاحة وحيزا اكرب 
�شمن م�شوؤلية م�شرتكة يف البحث عن احلقيقة من خالل الإ�شلوب التحاوري الرعوي. 
هنا من واجب املحامي ان يعمل تقريراً تاريخيًا مف�شاًل بدون ان يكون �شلبًا وبدون ان 
يكون موجهًا ب�شكل مبالغ نحو الزواج اأو �شد الزواج. اأو ان يكون فيه بحث مبالغ عن 

اخطاء يف اخلطوبة اأو عيوب يف الر�شى.
اعلنه  الذي  الر�شى  اكت�شاف  حماوًل  اإيجابية  قاعدة  من  املحامي  ينطلق  ان  يجب 
فيه  الذي  امل�رسوع  هذا  يحققا  ان  الزوجان  ا�شتطاع  م�شتوى  اأو  مرحلة  لي  الزوجان؛ 
بني  والفروقات  الزوجني،  �شخ�شية  العتبار  بعني  اآخداً  متبادل،  �شخ�شي  واخذ  عطاء 
الزمن اخلطوبة ثم امل�شاكنة، واجلدية يف مواجهة اول حتدي، حتى ي�شل اإىل مرحلة القناعة 

والتح�شري النهائي حني ارتبطا ب�رس الزواج.
الت�شاركية  امل�شوؤولية  املحامي يف هذه  يعرب عن دور  الذي  الفرتا�شي  الأ�شا�ش  هذا 
يجب ان ل نخلط بينه وبني الإر�شاد الروحي اأو احلوار العادي. عملية التحقيق والبحث 
الرعوية  احلوارية  اجلديدة  الروؤية  هذه  خالل  من  فهمناها  ولو  حتى  للمحاكمة  ال�شابق 
الت�شاركية التي مت �رسحها، ال انه من ال�رسوري ان تنتهي بتقدمي خمطط تقني وا�شح موؤ�ش�ش 

على وقائع حمددة يوؤ�ش�ش حلكم قرار ق�شائي �رسعي و�رسيع.
التقنية  النظرية من جهة واملقدرة  العن�رسين يف دور املحامي اجلاهزية  وجود هذين 
بطالن  دعوى  اأي  عر�ش  اإىل  به  الو�شول  اأجل  من  مهم جدا  اأخرى  من جهة  الق�شائية 
زواج. ويف حالة اختيار امل�شار ال�رسيع ي�شبح لهذين العن�رسين اأهمية اكرب يف حتديد م�شار 
ملا  بالإ�شافة  احلقيقة  عن  البحث  يف  الدعاوى  هذه  يف  املحامي  ح�شور  قيمة  الدعوى. 
ورد عن هذا املو�شوع يف احلق القانوين ومواده املختلفة وا�شحة يف الن�ش ال�رسيح على 

�رسورة ان يكون لالأطراف وكيل / حمامي.
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ال�شخا�ش  اإىل  ي�شتمع  ان  اأي  يداه"،  تت�شخ  "ان  م�شتعداً  املحامي  مايكون  وبقدر 
ويفهم دقة وفردية خربتهم احلياتيه، بقدر ما يكون دوره فعاًل يف حتقيق العدالة ان�شجاما 
ي�شاعد يف  ما  بقدر  اأخرى  ومن جهة  من جهة،  ومبادئها  القوانني  روح  و  القوانني  مع 
الو�شول اإىل احلقيقة واظهارها اذ قد يظهر من ذلك ان ف�شل احلياة الزوجية لدى موكله 
اإىل حوارات �رسيعة  اللجوء  ان  هي م�شكلة دعوته يف احلياة وتوجهاته. هذا يعك�ش كم 
لنها  وغري �شحيحة  نتائج خاطئٍة  اإىل  يوؤدي  البحث  وعمومية يف  �شخ�شية  غري  وا�شئلة 
النظرة  الوقت  نف�ش  يف  احلياتية.  وتوجهاتهم  الأطراف  ونف�شية  �شخ�شية  يف  تتعمق  ل 
الإيجابية لدور املحامي حتتم عليه ان ل يحبط اأبًدا اذ وجد نف�شه عاجزاً عن برهنة اأ�شا�ش 

و�شبب ق�شية بطالن الزواج.

عن�رس اآخر مهم يخ�ش واجب املحامي املهني والخالقي هو التزامه يف التو�شط بني 
الأطراف املتنازعة للدفع للو�شول ال�رسيع منذ البداية حلوار عقالين ومنطقي. �رسورة ان 
يدفع باجتاه عالقة �شحيحة مدفوعة برغبة )التفهم( امل�شرتك بني الطرفني يف كل مراحل 
املحاكمة يجب ان يعطي م�شاحة حقيقية ملبداأ احلوار التناق�شي الذي هو الو�شيلة التي ل 
ميكن ال�شتغناء عنها يف البحث والتثبت من احلقيقة املو�شوعية حول العالقات الزوجية 
والذي انخرط فيها الزوجان بطريقة �شخ�شية وعالقة متبادل. وهذا مبداأ ل ينطبق فقط 
على مو�شوع الوقت )متى ح�شل؟( "امل�شكوك فيه" ولكن اأي�شًا على املرحلة التي �شبقته، 

حيث كان من الواجب حّث املوكل على البحث عن اأ�شاليب حوار مع الطرف الآخر.

الفردية  الأطراف على العرتاف مبحدودية روايتهم  يعني واجب  باحلقيقة  اللتزام 
ال�شابقة  املرحلة  يف  وخ�شو�شًا  موكله  يوجه  ان  املحامي  على  لالحداث.  وال�شخ�شية 
خا�ش،  ب�شكل  الكن�شية  املحاكمات  يف  احلقيقي،  احلوار  من  النوع  هذا  نحو  للدعوى 
النحياز للحقيقة وح�شن النية ل ينح�رسان يف التقيد بقوانني اللعبة بل يجب ان يلتزم يف 
املعنى ل  احلقيقة. ويف هذا  الآخر ويتجنب حماولة عرقلة  للطرف  اجلاد واملتفهم  احلوار 
�شيء مينع املحامي من الف�شاح للطرف الثاين "املدعى عليه" عن رغبة موكله "املدعي" يف 
اللجوء اإىل رفع دعوى مو�شحًا ب�شفافية حقوقه وواجباته، ورمبا اأي�شًا اإمكانية اختيار حمام 
اآخر اأو حتى يف حالة التوافق التام، اللجوء اإىل رفع دعوى م�شرتكة من خالل حمام واحد 

م�شرتك بني الطرفني. قيمة املبداأ تاخذ اأهمية م�شافة يف حالة دعاوى امل�شار الق�شري.
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البحث عن احلقيقه عندما يكون املحامي يف دور الدفاع:
هنا احلديث عن دور املحامي داخل املحكمة وخالل �شري املحاكمة، على املحامي 
واجب ان يعمل لنف�ش الهدف "خال�ش النفو�ش" الذي هو هدف الكني�شة نف�شها وكل 
من له دور يف املحاكمات وبغ�ش النظر عن انتمائه الديني، عليه اللتزام مببادئ الجنيل 
التي اأ�شا�شها احلقيقة واحلرّية والعرتاف بالآخر، واحلوار البناء للو�شول اإىل العدالة والتي 

هي حق للجميع ولي�ش لفرد فقط.

انطالقًا من هذا الفهم و يف حديثنا عن دور املحامي �شمن �شري املحاكمات ن�شل 
اإىل القناعة الوا�شحة ان هذا الدور لي�ش جمرد متثيل ارادة املوكل وعر�ش ارادته. ي�شميها 
احلق القانوين "مهمة كني�شه" و"وظيفة" و"ر�شالة" هدفها احلقيقة. ويف كل هذه التعابري 
جند نقطة التقاء هي الر�شالة وجوهر ر�شالة احلق القانوين وقواعد الر�شالة هذه هو التحقق 

والتثبت امل�شتمر من ارتباط احلقيقة وات�شالها مع العدالة التي يجب ال�شعي اليها دائمًا.

بع�س اجلوانب املهمة يف القوانني 14٨1 و14٩0
الكني�شة  القوانني  يف  املحامي  عمل  والتزام  بر�شالة  اخلا�شة  القواعد  يخ�ش  فيما 
التعليم  مفهوم  الدور �شمن  يقراأ هذا  ان  الدور، يجب  لهذا  اإيجابية  ولو  قراءة  يكفي  ل 

الكني�شة والرعوي العام.

اإىل  يقدما  ان  يجب  مهمتهما  واملحامي  الوكيل  يتوىل  ان  قبل   ١4٨4 القانون  يف 
عنه.  والدفاع  املوكل  با�شم  العمل  تخولهم  ال�شول  ح�شب  �شحيحة  وكالة  املحكمة 
الدعوى  اإذا وجد:  ذكره  مراد  واي حتديد  الدعوى  وب�شكل �رسيح  فيه  يظهر  ان  يجب 

نف�شها؛ اأعمال الدعوى؛ درجات الدعوى... وفيها اأي�شًا تاريخ النتهاء.

ويف العادة املوكل هو الطرف الذي ح�رس الوكالة اأو من ينوب عنه - اأهل: و�شيه/ 
ويل/ ممثل قانوين �رسعي... - )القانون١47٨(.

يف بع�ش احلالت ميكن ان يقوم القا�شي نف�شه بالتوكيل والتعيني اإذا مل يعني الطرف 
حماميًا وكان واجبًا عليه ذلك كما يف املحاكمة اجلزائية مثاًل اأو املحاكمة احلقوقية اإذا تعلق 

المر بقا�رس اأو باخلري العام با�شتثناء الق�شايا الزواجية هنا )القانون١4٨١(.



الوكيل ودوره يف الق�شايا الزوجية )القوانني١4٨١-١49٠()١١٠(

املحامي واملوجودة  اأو  الوكيل  تتحدث عن حالت عزل  القوانني ١4٨6 ١4٨7 
واملثبتة يف الإر�شاد" كرامة الزواج" ميكن ان يتم العزل اأو رد املحامي ب�شحب الوكالة من 
طرف املوكل اأو القا�شي بنف�شه. ميكن لالأطراف �شحب الثقة عن املحامي الذي ميثله من 
خالل بالغ �شحيح و�رسعي مبا�رس من الطرف اإىل الوكيل واإذا مت العزل بعد حتديد مو�شوع 
الدعوى يجب ابالغ القا�شي واخل�شم بذلك. عندما يكون املحامي اأو الوكيل قد تعني من 
القا�شي بحكم وظيفته، يتم العزل عن طريق القا�شي اإذا لحظ وجود اغالط ج�شيمة اأو 

اهمال يف تاأدية الواجب كما هو احلال يف القانون ١4٨7 العزل مبر�شوم من القا�شي.

القوانني ١4٨٨-١4٨9 حتدد قواعد اخالقية وواجبات مهنية مع امكانيات فر�ش 
هذه  لبع�ش  ذكر  وهنا  وانتهاكها.  القوانني  هذه  خرق  حالة  يف  المر  لزم  ان  عقوبات 

النتهاكات وما ي�شقط عليها من عقوبات:

ابتياع اخل�شومة اأو التفاو�ش على تعوي�ش فاح�ش اأو املطالبة بح�شة من ال�شيء   )١
مو�شوع اخل�شومة. هنا التفاق يعترب باطاًل وي�شتطيع القا�شي فر�ش غرامة مالية 
كعقوبة اأو وقف املحامي عن املزاولة اأو حتى يف حالة التكرار �شطب ا�شمه من 

قائمة املحامني.

التحايل على القانون ب�شحب الق�شايا من املحاكم املخت�شة وحتويلها اإىل حماكم   )٢
تف�شل بطريقة تكون ل�شاحلهم؛ هنا احلديث عن ق�شايا عدم الخت�شا�ش الن�شبي 

تعترب املحاكمة والقرار باطلني.

باليقاف  يعاقب  اآخر.  �شبب  اأي  اأو  هدايا،عطايا،وعود  مقابل  الوظيفة  خيانة   )3
عن املزاولة وبغرامات مالية اأو عقوبات اأخرى مالئمة بح�شب الق�شية؛ وعليهم 
تقدمي التعوي�ش املنا�شب لجراء قانوين �شدر ب�شورة غري �رسعية اأو بدافع التدلي�ش 

اأو ما �شابه.

الكني�شي  الت�رسيع  يف  اأخرى  اأماكن  يف  موزعة  التجاوزات  من  غريها  اأي�شًا  هناك 
بطريقة �رسيحة اأو �شمنية:

اإخالل خطري بالحرتام والطاعة للمحكمة. ي�شتطيع القا�شي ان ينزل عقوبات   )١
مالئمة)وقف/طرد/...(
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التخلي عن الق�شية وال�شتئناف دون �شبب عادل  )٢
ترك الدعوى ت�شقط بحكم القانون عن ق�شد  )3

ابقاء معلومات خارج اأعمال الدعوى  )4
ا�شتخدام م�شتندات مزورة.  )5

هناك �شالحيات تاأديبية يتمتع بها القا�شي ت�شل اإىل اإيقاف املحامي عن مزاولة عمله. 
ولكن فقط �شمن ق�شية معينة. بينما �شطب ا�شم املحامي من لئحة املحامني فهذا يعود 
ال�شقف هذا لدى حمكمة  قرار  ا�شتئناف  الفعل. ميكن  اإذا تكرر  لال�شقف ويكون ذلك 

التوقيع الر�شويل.

اخلامتـة
مبداأ  تثمن  التي  الكن�شية  للمحاكمات  املوؤ�ش�شية  الروؤيا  هذه  �شمن  و  اخلامتة  يف   
مبادئ  اأربعة  عن  احلديث  ميكن  احلقل،  هذا  يف  العاملني  لكل  امل�شوؤولية  يف  الت�شاركية 

اخالقية:

عن  البحث  يف  )الت�شاركية  احلقيقة  عن  بحثًا  امل�شرتكة  امل�شوؤولية  يف  الوحدة   )١
احلقيقة(

ال�شتقاللية يف الدفاع عن املوكل بح�شب اختالف الدوار التي تتم باأمانة ودقة  )٢
واحلوار يف كل  التوا�شل  اخالقيات  من  والنابعة  املنطقية  الت�شادية  ملبداأ  الأمانة   )3

مراحل املحاكمة

حماية الروابط العائلية والأهلية وخ�شو�شا عندما يكون هناك قا�رسون، وعدم   )4
ال�شماح بالت�شبب بالأذى لهم.

املحامي هو الكرث اأهلية لربط اخلدمة القانونية مع مبداأ الو�شول اإىل احلقيقة املو�شوعية 
حول وقائع الدعوى، املحامي هو الذي ي�شتمع اإىل الرواية ال�شخ�شية ملن يلتجئ اإىل املحاكم 
الكن�شية. يجب ان يهدف املحامي للو�شول اإىل احلقيقة من خالل الرواية )احلقيقة الفردية 
ال�شخ�شية( لذلك هو اأمام تفوي�ش مهني و�شخ�شي يتطلب منه اجتهاد وكفاءة وم�شداقية 
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نحو املوكل، اإ�شافة اإىل واجب امل�شاهمة يف التحقق من احلقيقة، مع الت�شديد على احلقيقة. 
لهذا ال�شبب فان مراحل املحكمة ومبداأ الت�شادية يف كل هذه املراحل َيفر�ش على املحامي 
ان يكون �شاهداً ليظهر للعيان دوره الت�شاركي املوؤ�ش�شي والراعوي الذي عليه ان يعر�شه 

دائمًا لأطراف النزاع يف عملية البحث عن احلقيقة والعدالة.
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اللوائح وحتديد مو�سوع الدعوى
عري�سة افتتاح الدعوى

الأباتي مارون ن�رص
اخلمي�س 1٩ متوز ٢01٨

يدور هذا البحث يف اإطار "املحاكمة احلقوقية املاألوفة". وبالتحديد ي�شمل البابني   
الأول والثاين من "املحاكمات احلقوقية".

1( الباب الأول
)ُيق�شم اإىل ف�شلني(  

- الف�سل الأول: عنوانه "لئحة اخل�شومة الفتتاحية" اأو "عري�شة افتتاح الدعوى".   
القوانني ١5٠١-١5٠6 احلق القانوين الالتيني١.  

- الف�سل الثاين: وعنوانه "ال�شتدعاء وتبليغ الأعمال الق�شائية".  
القوانني: ١5٠7-١5١٢ احلق القانوين الالتيني٢.  

٢( الباب الثاين
وعنوانه "حتديد مو�شوع الدعوى" اأو املجاوبة على الدعاء.  

القوانني ١5١3-١5١6 احلق القانوين الالتيني3.  

الالتيني  ال�رسعني  بني  التمايز  من  القليل  ح�شل  اأو  الفوارق  بع�ش  وجدت  اإن   -  
وال�رسقي �شنلحظ ذلك تباعًا من خالل بحثنا.

يقابله يف جمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية: القانون ١١٨5-١١٨9.  )١

يقابله يف جمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية: القانون ١١9٠-١١94.  )٢

يقابله يف جمموعة قوانني الكنائ�ش ال�رسقية: القانون ١١95-١١9٨.  )3



اللوائح وحتديد مو�شوع الدعوى)١١4(

ما املق�سود بـ "الدعوى" واملتداعني؟
املحكمة  اإىل  فيه  املتنازع  احلق  رفع  اأنها  على  تعريفها  يرتكز   :)causa( الدعوى   )1
اأمام القا�شي. بهذا ين�شحب الكالم على  اأو املطالبة ملُّدع بحق له على غريه  للق�شاء به. 
حّق الدعاء )Actio(. اأي حّق املطالبة اأمام القا�شي مبا هو ُم�شتحق لنا، اأو مبا هو لنا. وقد 

ُيطلق ا�شم "الدعوى" على كل ما يجري بني اخل�شمني اأمام القا�شي مبا يتعّلق باخل�شومة.
املحاكمة )Instantia(: نقا�ش م�رسوع لدى حمكمة كن�شية يف خ�شومة على اأمٍر، للكني�شة   )٢
حق النظر فيه وف�شل هذه اخل�شومة ف�شاًل م�رسوعًا4. وجاء يف ال�رسع الروماين: "املحاكمة 
هي �شل�شلة اأفعال ق�شائية يبا�رسها القا�شي واخل�شوم ويتّم بها النظر واحلكم يف الدعوى".
اإىل احلكم  املرافعة  بدء  اأمام املحكمة من  ا�شتعمال حق الدعاء  اذاً  فاملحاكمة هي   

الف�شل.

.)secunda instantia( اأو )Prima( :بالقول )instantia( عن درجة املحاكمة ُ ولهذا ُيعربَّ

- اخل�سومة
فيها،  املتنازع  امل�شاألة  القا�شي يف  اأمام  الفريقني  )Litis( هي جدال  املخا�شمة  اأو   

اإظهاراً للحق.

اأوًل: املّدعي واملّدعى عليه
املُّدعي هو كل من طلب بحّق له اأو اّدعى �شيئًا اأمام القا�شي5، ويرتتب عليه تنوير  اأ ( 
اإدعائه بالبّينات، اأي اأن ُيثبت ما ُيبني عليه حّقه ومطالبه مبا اأّدعى به. بالتايل عليه 

اإيجاد الدليل، لذا قيل: "عب البينة على املّدعي"6.
املحاكمة هي: ١- حقوق  موا�شيع  �رسقي:  يقابله ١٠55  القانون ١4٠٠،  الالتينية،  للكني�شة  القانوين  احلق  جمموعة   )4
الأ�شخا�ش الطبيعيني اأو القانونيني، للمطالبة بها اأو الدفاع عنها، اأو الوقائع القانونية، للمطالبة باإعالنها. ٢( اجلرائم، 

لفر�ش عقوبة اأو لإعالنها".
راجع: جمموعة احلق القانوين الالتينية القانون ١476؛ يقابله �رسقي ١١34: "ي�شتطيع اأي اإن�شان، معمداً كان اأو غري   )5

ُمعّمد، اأن ُيقيم دعوى، وعلى الطرف، الذي اأُقيمت عليه بوجٍه �رسعي، اأن َيرّد عليها".
املرجع نف�شه: القانون ١5٢6 لتيني؛ ويقابله ١٢٠7 �رسقي. ي�شيف هذا القانون: "ل يحتاج اإىل بّينة: ١( ما يفر�شه القانون   )6
نف�شه. ٢( الوقائع التي يّدعيها اأحد املتخا�شمني وُي�شّلم بها الآخر، ما مل يفر�ش القانون اأو القا�شي، رغم ذلك البّينة".
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ب( املُّدعى عليه: هو َمْن ُيجرَب على احل�شور واجلواب، ول َيلَزمه البّينة. بل ميكنه 
النكار، ُمدعيًا اأن الواقع الذي يذكره املُّدعي كمبنى وك�شبب لدعواه، ل وجود 

له.

عي، �شار بدفعه هذا ُمّدعيًا. وهذا قول �شائع  - املّدعى عليه7، اإذا َدفع دعوى املُدَّ
قانونًا. وبالعك�ش اإذا اأنكر فال يجب عليه اإظهار البّينة على اإنكاره. وهذا مبداأ 

فل�شفي:"املعدوم ل �شفة له". 

- اأما النتيجة فُتخت�رس باملبادئ التالية:  

١( اإن مل ُيثبت املدعي دعواه َيرباأ اخل�شم.   
عي عليه اأوىل باملراعاة.  ٢( اإذا ا�شتبهت حقوق الطرفني، فاملدَّ   

3( عند ت�شاوي الذنب والدعوى، فحّظ املتويل اأوىل.    

ثانياً: لئحة اخل�سومة الفتتاحية اأو عري�سة فتح الدعوى
تبداأ الدعاوى عادة، والزواجية منها، بعري�شة اإفتتاح اخل�شومة، واملراحل التمهيدية   
لقبولها اأو رّدها، يتبعها ال�شتدعاء وتبليغ الأعمال الق�شائية، وحتديد مو�شوع الدعوى. ثم 
يبداأ التحقيق وجمع البّينات، فاإعالن الأعمال وختم التحقيق واملناق�شة و�شدور احلكم. 

حتر�ش الكني�شة قبل طرح الق�شية اأمام املحكمة املخت�شة على اأن يتوّجه املتخا�شمان   
اأو الت�شال مبكتب  اأو على مطران الأبر�شية  اأوًل على كاهن رعيتهما  اإىل طرح امل�شكلة 
اإداري، واعتماد و�شيلة  اأو  العمل ليجاد حّل ُحّبي  بغية  اإن ُوجد،  ال�شغاء يف الأبر�شية 

جُتّنبهم املحاكمة الق�شائية.

يف ال�رسع اجلديد ] املدعي واملدعى عليه القانون ١476-١4٨٠ لتيني؛ ١١34-١١3٨ �رسقي [. القانون ١477   )7
لتيني، القانون ١١35 �رسقي، حّلت عبارة "Pars conventa" حمّل "reus conventum" بح�شب ال�رسع القدمي، اأي" 
يعني بها ال�رسع الروماين   "Reus" يف الدعاوى اجلزائية. وكلمة  " املّتهم"  بـــ  اأي�شًا  والتي ُترتجم  اجلهة املّدعى عليها" 
ال�شخ�ش املُّدعي اأي اأّنه اغت�شب له �شيء، ويطلب اعادة Res اأو ال�شيء املغت�شب وامل�شلوب. وكلمة "Reus" اّتخذت 
معنًا �شلبيًا واعُترب كل مّدعى عليه �شخ�شًا خارجًا على القانون اأو خمالفًا له، مذنبًا ومغت�شبًا. بينما يف الواقع لي�ش كل ُمّدعى 
عليه ميكن اعتباره من هذه الفئة. لذا وُجدت عبارة "Pars conventa" "املّدعى عليه" اأكرث مالئمة للواقع ول ت�شع املدعى 

عليه م�شبقًا يف خانة الذنب اأو التهام.



اللوائح وحتديد مو�شوع الدعوى)١١6(

1( عري�سة فتح الدعوى٨  
اأ ( يوؤكد ال�رسع الكن�شي على اأن القا�شي ل ي�شتطيع اأن ينظر يف اأي طلب مل يرفعه   
باملبداأ  ينّوه  القانون  هذا  القوانني9.  لأحكام  وفقًا  اإليه  العدل  حمامي  اأو  ال�شاأن  �شاحب 
الروماين القائل: "ل قا�ٍس بدون مدٍع". فال قا�ٍش ميكنه املقا�شاة من قبل الوظيفة اأي بدون 
طلب املقا�شاة. ول بّد للمّدعي من اأن يطرح ق�شيته اأمام القا�شي ذي ال�شالحية. وهذا 
يتخطى  اأن  للقا�شي  لي�ش  مطالبه.  فيه  يعر�ش  الدعوى"١٠،  فتح  "عري�شة  ُي�شمى  الطلب 
حدود الطلب املُقّدم من املتداعيني، بل عليه التقيد به، عماًل باملبداأ القائل:" ما ل وجود له 

يف الأعمال ل وجود له على الطالق"١١.
ُتعدَّ  الق�شاء،  اإىل  اللجوء  عند  القا�سي:  خدمة  والتما�س  النزاع،  مو�سوع  عر�س  ب(   
يقبلها هذا  القا�شي  اإىل  تقدميها  اأو حماميه، ولدى  املُّدعي  ِقَبل  الدعوى، من  فتح  عري�شة 
الأخري، وين�شاأ بني املُّدعي والقا�شي رباط قانوين وعليه مُمار�شة �شلطته جتاهه. �رسط اأن ميلك 

املّدعي اأهلية الدعاء. 
الأ�شل يف عر�ش الق�شية، اأن يكون خطّيًا اأي كتابة. ي�شتطيع القا�شي اأن يقبل طلبًا   
�شفويًا اإن كان املّدعي ل ُيح�شن الكتابة اأو كان له مانع �رسعي مينعه من اإبداء طلبه خطّيًا 
ب�رسعة.  اإجنازها  ووجب  الأهمية١٢،  وقليل  التحقيق  �شهل  مو�شوعًا  الأمر  تناول  اإذا  اأو 
ولكن يف كلتا احلالتني، فلياأمر القا�شي امل�شجل بتدوين حم�رس يوافق عليه املدعي، بعد اأن 
ُيتلى عليه. ويتمّتع املح�رس، بالن�شبة للمدعي، بقوة لئحة الدعوى بجميع الآثار القانونية. 

بالتايل، فتالوة العري�شة وت�شديقها من قبل املّدعي هو لل�شحة.
جـ( ماذا تت�سّمن لئحة الدعوى؟ اأي عري�سة اإفتتاح اخل�سومة؟: من ال�رسوري اأن حتتوي   

العري�شة على العنا�رس التالية١3:
القانون ١5٠١-١5٠6 لتيني؛ يقابله القانون ١١٨5-١١٨9 �رسقي.  )٨

القانون ١5٠١ لتيني؛ ويقابله القانون ١١٠4 �رسقي.  )9
كلمة "عري�شة " تعني بالتينية "Libellus" اأي الكتاب ال�شغري الذي بدونه ل ميكن اأن ي�شع القا�شي يده على النزاع.  )١٠

هذه املبادئ املّتبعة يف ترتيب املحاكمات الكن�شية على اختالفها، يخالفها هّم يحمله امل�شرتع وهو خري الكني�شة وخال�ش   ١١
النفو�ش. ومفاده اأنه يجوز للقا�شي اأن ي�شري يف املحاكمة بحكم املن�شب يف اجلرائم والدعاوى التي مَت�شُّ خري الكني�شة 
العام اأو خال�ش النفو�ش. ف�شاًل عن الحوال الأخرى املُ�رسَّح بها يف ال�رسع )راجع: القانون ١45٢§١ لتيني، يقابله 

القانون ١١١٠§١ �رسقي. والقانون ١6٠6 لتيني، ويقابله القانون ١٢٨9 �رسقي.
جمموعة احلق القانوين الالتيني القانون ١5٠3، ويقابله القانون ١١٨6 �رسقي.  )١٢

املرجع نف�شه، القانون ١5٠4؛ ويقابله القانون ١١٨7 �رسقي.  )١3
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القا�سي الكن�شي اأو املحكمة املخت�شة التي تقام اأمامها الق�شية.  �
اأو  الزواج  بطالن  مثاًل:  الكن�شية.  املحاكم  ل�شالحّيات  وفقًا  املطلوب،  هو  ما   �

الهجر اأو النفقة...
مكان  مذهبهما،  ا�شميهما،  ذكر  يجب  وهنا  املتداعيان.  اأي  منه.  املطلوب  َمْن   �

�شكنهما ووكالئهما.
احلق الذي ا�شتند اإليه املّدعي، اأي ما هو مطلبه الأ�شا�ش.  �

ملا يطلبه  بايجاز  القانوين  الداعي  تبيان  اأي  ادعاَءاته.  التي تدعم  الوقائع والبيّنات   �
املدعي.

اأو وكيله، وتاريخ تقدميها مع ذكر اليوم  التوقيع والتاريخ: ُيوّقع العري�شة املّدعي   �
وال�شهر وال�شنة، بالإ�شافة اإىل املكان القانوين ال�شالح للتبليغ، مع ذكر امل�شكن اأو 

عى عليه. �شبه امل�شكن اخلا�ش باملدَّ

د ( ميزات العري�سة؟  

يجب اأن تكون موجزة ل تتعدَّ اخلم�ش �شفحات.  )١
وا�شحة املطالب.  )٢

خالية من الكالم اجلارح واملهني ومن الفرتاءات.  )3
مو�شوعية، بعيدة عن ال�شتنباط، اأو تعظيم اأمور مغلوطة، اأو ِمْن ن�شَج اخليال.  )4

توخي  يف  الدقة  مع  الدعاء.  اإثبات  عليه  ُيبنى  الذي  ال�رسعي  امل�شتند  اإبراز   )5
احلقيقية.

هـ( كيف تُبنى عري�سة الدعوى؟ اأي الهيكلية التي تقوم عليها؟!  
- يجب بادئ الأمر ذكر املحكمة املخت�شة ومو�شوع الدعوى.  

ثّم ُتوّجه اإىل راعي الأبر�شية اأو بوا�شطته اإىل اجلهة املخت�شة، بعد ذكر ما جاء اأعاله   
)نقطة جـ(، والتقيد مبا جاء يف ميزات العري�شة )نقطة د(. من ثمَّ يجب اأن ت�شتمل العري�شة 

الأق�شام الأربعة التالية:
ملخ�س الوقائع: فرتة التعارف، ظروف الإكليل وزمانه ومكانه، اخلالفات يف   )1

فرتة احلياة امل�شرتكة واأ�شباب النف�شال.
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اأمكن دعمه باجتهاد  اإليه الدعوى، واإن  يف القانون: ذكر القانون الذي ت�شتند   )٢
ب�شاأن الق�شية ح�رساً.

يف الواقع: �رسد واقع احلال، واأقوال الزوجني مثاًل، وال�شهود واخلربة النف�شية اأو   )3
الجتماعية اإن ُوجدتا، وكيفية تطابق الواقع على القانون والجتهاد.

حتديد املطالب، ومن ثمَّ اختتام العري�شة بالعبارة التقليدية: بكل حتّفظ واحرتام.  )4

دون اإهمال ذكر التاريخ وال�شم والتوقيع من ِقَبل املّدعي اأو وكيله الر�شمي.  

و( ماذا ميكن اأن يُرفق يف عري�سة افتتاح اخل�سومة؟!  
فال�شهادة  املخت�شة.  املدنية  ال�شلطات  التي متنحها  الوثيقة  الزواج ولي�ش  �شهادة   �
لكاهن  ُيتيح  هذا  الإكليل.  مباركة  الرعية حيث متت  من  عليها  احل�شول  ميكن 

الرعية الطالع وامل�شاهمة يف حّل اخلالف وحماولة امل�شاحلة.
كذلك يجب اأن يرفق اإخراج القيد العائلي بالعري�شة للتعريف بالزوجني واأ�شماء   �

الأولد واأعمارهم.
وح�شول  كالهما  اأو  الزوجني  اأحد  قبل  من  املذهب  اأو  الدين  اإبدال  حال  يف   �

طالق اأو زواج ثاٍن، من ال�رسوري توفري الوثائق الر�شمية التي ُتثبت ذلك.
اإرفاق امل�شتندات التي تثبت �شحة الدعاء اإن ُوجدت، من بينها الوثائق الطبّية   �

و�شواها.
ُي�شتح�شن يف حال اعتماد حماٍم توقيع عقد اأتعاب بني الفريقني.   �

٢( اإعالن اخت�سا�س القا�سي الفرد، اأو املحكمة اجلماعية، واأهلية املُّدعي  
1( اخت�سا�س القا�سي  

هو  معاجلته  املطلوب  املو�شوع  اأَن  من  يتاأكد  اأن  القا�شي  على  القانون١4  ُيحتِّم   
خا�ش بحّق  الق�شائية  �شلطتها  متار�ش  الكني�شة  اأن  ذكره  اجلدير  اخت�شا�شه١5.   �شمن 

جمموعة احلق القانوين الالتينية، القانون ١5٠5، ويقابله القانون ١١٨٨ �رسقي.  )١4
للكني�شة  القانوين  احلق  جمموعة   - منها:  عدة  جمموعات  �شمّتها  �شالحيتها،  حُتّدد  �رسائع  الكاثوليكية  الكني�شة  �شّنت   )١5
ذات  كني�شة  بكل  اخلا�ش  ال�رسع   -  .)١99٠( ال�رسقية  الكنائ�ش  قوانني  جمموعة   - )١9٨3(؛  الالتينية  الكاثوليكية 
حق خا�ش؛ - قوانني الأحوال ال�شخ�شية للطوائف الكاثوليكية يف لبنان )١95٢(، �شبقها حتديد �شالحيات املحاكم 
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"Sui Generis" يتحّدد من طبيعتها ومن موؤ�ش�شها الإلهي. وهي تتمتع بحق ا�شتئثاري ل 
ت�شاركها فيه اأي �شلطة اأخرى يف ال�شوؤون: الروحية، والزمنّية املتعّلقة بالروحية، ويف انتهاك 
ال�رسائع الكن�شية، وحتديد اجلرم اأو املخالفة واإنزال العقوبات وحتديد ُطرق التعوي�ش عن 
الأ�رسار، واحلكم يف �شالح الأفعال الب�رسية من حيث تقييم هذه الأفعال يف �شوء ال�رسيعة 
الإلهية والطبيعية واخُللقّية. وهي ُتعطي "حكمها الأدبي" يف جميع ال�شوؤون، مبا فيها ال�شاأن 
ال�شيا�شي، عندما تقت�شي ذلك حقوق ال�شخ�ش الب�رسي الأ�شا�شية، وخال�ش النفو�ش١6.

- ُمهمتَه
يقبل  اأن  له  الدعوى،  يف  للنظر  واخت�شا�شه  �شالحيته  القا�شي  ُيعلن  اأن  بعد  اأ ( 

العري�شة اأو اأن يرّدها.
�رسعًا  اأهاًل  اأي  ال�رسعية،  ال�شخ�شية  اإىل  يفتقر  املّدعي ل  اأن  من  يتاأكد  اأن  وله  ب( 

لالدعاء والوقوف اأمام الق�شاء.
اخل�شومة، وذلك يف  افتتاح  عري�شة  منه  بقرار  يرّد  اأو  يقبل  اأن  القا�شي  على  جـ( 

اأ�رسع وقت ممكن١7.

٢( رد عري�سة الدعوى  
اإذا اقت�شى رّدها، يجب على القا�شي اأن ي�شدر قراراً ُمعّلاًل. وُي�شتح�شن يف هذه   �

احلال �شماع حمامي العدل مع كونه غري اإلزامي.
اأو  نابية  عبارات  لورود  ن،  ُمدوَّ قرار  بدون  العري�شة،  رّد  اأي�شًا  للقا�شي  ميكن   �

تهجمّية بحق الفريق الآخر، اأو ت�شكيكّية بعدالة املحكمة.
احلالت التي ميكن فيها رّد العري�شة١٨:  �

و�شع ال�رسع الالتيني وال�رسقي احلاليني لئحة ح�رسية بالأ�شباب التي ُتعطي القا�شي   
احلق يف رّد عري�شة الدعوى، وهي اأربعة١9:

الكن�شية واخت�شا�شها، �شّمها القانون ال�شادر يف ٢ ني�شان ١95١.
املجمع الفاتيكاين الثاين، الكني�شة يف عامل اليوم، عدد 76.  )١6

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5٠5§١؛ ويقابله القانون ١١٨٨§١ �رسقي.  )١7
املرجع نف�شه، القانون ١5٠5§٢؛ ويقابله القانون ١١٨٨ بند٢ �رسقي.  )١٨

يف القانون ال�شابق "يف نظام �رّس الزواج" لل�رسقيني )القانون ٢3١(، كان قد اأغفل هذا الأمر.  )١9
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�شمن  تدخل  ل  الق�شية  اأن  اأي  �شاحلني،  غري  املحكمة  اأو  القا�شي  كان  اإذا  اأ ( 
اخت�شا�شهما.

ب( اإذا ثبت، دون �شك، اأن املُّدعي تنق�شه الأهلية ال�رسعية للوقوف اأمام الق�شاء. 
اأي فاقد الأهلية لالدعاء والتقا�شي. )فاقد الأهليلة القانونية، اأو منتق�ش العقل، 

اأو كاأن يتقّدم اأحدهم بعري�شة بطالن زواج غريه(.
جـ( اإذا مل تراَع اأحكام القانون ١5٠4§١-3 ليني٢٠، اأي اأن املُّدعي مل يذكر يف 
العري�شة القا�شي الذي ُترفع اأمامه الدعوى، اأو مل تت�شمن العري�شة اأي قوانني 
ومطالب يرّكز دعواه عليها، واأهمل الرباهني لإثبات ادعائه، ومل يذكر التاريخ 

ول املكان ول عنوان املدعي... 
اإذا اّت�شح على وجه اأكيد، من عري�شة افتتاح الدعوى، اأن الطلب يخلو من اأي  د ( 
ي�شعب  وبالتايل  الدعوى؛  �شري  اأثناء  اأ�شا�ش،  اأي  لربوز  امكانية  ل  واأنه  اأ�شا�ش، 

تبيانه من خالل التحقيق٢١.

3( موقف املّدعي  

ُيقدم  اأن  اإ�شالحها،  ميكن  لعيوب  الدعاء  عري�شة  ُرّدت  اإذا  املدعي،  ي�شتطيع  اأ ( 
داً للقا�شي نف�شه عري�شة اأخرى ُمنّظمة ح�شب الأ�شول٢٢. جُمدَّ

اأ�شباب  باإيجاز،  ولو  القا�شي،  قبل  من  العري�شة  رّد  قرار  يت�شمن  اأن  ينبغي  ب( 
رف�شها، واأن ُيبّلغ املّدعي اأو حماميه عند احلاجة. 

ُيقّدم  اأن  وباإ�شتطاعته  دائمًا  احلق  للمدعي  الدعوى،  اإفتتاح  عري�شة  رّد  اأمام  جـ( 
اإعرتا�شًا مدعومًا بالرباهني اإىل املحكمة الإ�شتئنافية.

اإذا كان رئي�شها هو  اأمام املحكمة اجلماعية  اأي�شًا  ُيرفع  اأن  التظّلم ميكن  - هذا   
الذي رّد العري�شة. ويف كلتا احلالتني، يجب رفع هذه العري�شة يف غ�شون زمن 

ُمتاح مدته ع�رسة اأيام، اأي �شمن ع�رسة اأيام مفيدة. 

يقابله القانون ١١٨7§١-3 �رسقي.  )٢٠
النق�ش يف اأ�شا�ش احليثيات، يعني اأن الداعي القانوين غري م�شتند على قائع وحيثيات توحي مبا ُي�شّمى  )٢١

)fumus boni iuris( ولو ظاهريًا وب�شكل ب�شيط.  
جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5٠5§3، ويقابله القانون ١١٨٨§3 �رسقي.  )٢٢
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يجب الف�شل يف م�شاألة الرّد هذه على وجه ال�رسعة٢3. ويف كل حال، للقا�شي  د( 
�شلطة القيام بتحقيق اأّويل من خارج املحاكمة، لتقدير اأ�شا�ش الدعوى٢4.

4( قبول عري�سة الّدعاء  

يف احلالت العادية، اأي يف ما عدا احلالت الأربعة املذكورة٢5، على القا�شي اأن   
يقبل العري�شة بقرار ي�شدره دون حاجة ل�شماع اأحد، ويف مهلة اأق�شاها �شهر، حُت�شب منذ 
تقدمي عري�شة افتتاح اخل�شومة. فاملبداأ العام هو باجتاه قبول العري�شة اإحرتامًا حلق املقا�شاة، 

وعدم ال�شتنكاف عن اإحقاق احلّق. 

- اأما الطرف الذي يعنيه الأمر، فله اأن ُيطالب القا�شي بالقيام مبهمته. واإذا اأغفل   
جدوى  دون  وانق�شت  الإحلاح،  رغم  بال�شمت  اإلتَزم  اأي  الأمر،  ذلك  بالرغم  القا�شي 
ع�رسة اأيام من تاريخ تقدمي الإحلاح، اأعُتربت العري�شة مقبولة٢6. هذا على عك�ش املبداأ العام 

الذي َيعترب ال�شكوت يف املجالت الإدارّية – الإجراءات غري الق�شائية- رف�شًا٢7.

- اإن ُقبلت العري�شة بقوة القانون، يجب على القا�شي اإ�شدار قرار ال�شتدعاء اأو   
ال�شتح�شار يف غ�شون ع�رسين يومًا حُت�شب من تاريخ املطالبة٢٨.

ثالثاً: ال�ستدعاء وتبليغ الأعمال الق�سائية
1( ال�ستدعاء اأو ال�ستح�سار  

لغويًا هو طلب احل�شور. ويف ال�شطالح الكن�شي القانوين: فعل �رسعي، به ياأمر   
النامو�ش  يفر�شه  ما  املحكمة٢9، هذا  اأمام  املرافعة  عليه، لأجل  املُّدعى  القا�شي بح�شور 

املرجع نف�شه: القانون ١5٠5§4؛ ويقابله القانون ١١٨٨§4 �رسقي.  )٢3
كرامة الأزواج )Dignitas connubii(، املادة ١٢٠؛ جتدر الإ�شارة اإىل اأنه، بعد قبول فتح الدعوى، ميكن رف�شها بعد   )٢4
اأّيد ذلك قرار روتايل رقم ٢٠٠4/١٠4 بف�شخ قرار قبول  درا�شة معّمقة لها، وُيدعى هذا الرف�ش ف�شخًا للقبول. لقد 

عري�شة الدعاء. كما هناك قرار روتايل ا�شتئنايف ثّناه، بداعي عدم �رسعية املّدعي للتقا�شي، واإنتفاء الأ�شا�ش القانوين.
راجع: القانون ١5٠5§٢ لتيني، ويقابله القانون ١١٨٨§٢ �رسقي.  )٢5

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5٠6،،يقابله القانون ١١٨9 �رسقي.  )٢6
املرجع نف�شه: القانون 57§٢؛ ويقابله القانون ١5١٨ �رسقي.  )٢7

املرجع نف�شه: القانون ١5٠7§٢، ويقابله القانون ١١9٠§٢ �رسقي.  )٢٨
نعمة اهلل ابي كرم، قانون اأ�شول املحاكمات الكن�شية، بريوت ١959، �ش 343.  )٢9
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الطبيعي وما حتّتمه وظيفة القا�شي لأنه من�شوب لإحقاق احلق عند طلب �شاحب احلق. 
فكٌل من النامو�ش الطبيعي واملدين َيْنهَى عن احلكم على اأحد، من دون اأن ُي�شمَع دفُعه عن 

نف�شه.

فال�شتدعاء اذاً عمل قانوين يقوم به القا�شي )الرئي�ش اأو املقّرر اأو املحّقق(، في�شتح�رس   
الدعوى3٠.  مو�شوع  وحتديد  اخل�شومة  ملناق�شة  ي�شتدعيهم  اأي  للمحاكمة،  الأطراف 
والأطراف هم: املّدعى عليه وحمامي الوثاق وحمامي العدل بح�شب الق�شية املطروحة، اأو 
الأ�شخا�ش الآخرين اإذا كان ا�شرتاكهم �رسوريًا. )مثاًل: اإذا قامت الدعوى على زعم اأن 

هناك زواجًا �شابقًا لأحد الزوجني(. 

٢( ماذا يت�سّمن ال�ستدعاء؟  
القا�شي ولأ�شباب خطرية، �رسورة  يَر  الدعوى. ما مل  فتح  ن�شخة عن عري�شة  اأ ( 
اأمام املحكمة3١. ويف  باأقواله  اإدلئه  اإّل بعد  العري�شة  اإطالع اخل�شم على  عدم 
اأثناء  ن�شخة يف  للخ�شم  وُي�شّلم  بذلك  ُمعّلاًل  قراراً  القا�شي  ُي�شدر  احلال،  هذه 

اجلل�شة مع مهلة لالإجابة، حفظًا حلق الدفاع عن النف�ش. 
للمثول  يوم و�شاعة حمّددين،  اإىل مقّر املحكمة يف  باحل�شور  القا�شي  اأمر من  ب( 

اأمامه �شخ�شيًا اأو بوا�شطة الوكيل3٢.
اأو  العري�شة،  عن  ن�شخة  اإر�شال  عرب  املّدعي،  من  املرفوعة  الدعوى  مو�شوع  جـ( 

ملخ�ش عن جوهر م�شمونها.
د ( ا�شم القا�شي الذي يجب املثول اأمامه، وحمامي الوثاق ملمار�شة حق الدفاع عند 

القت�شاء.
هـ( ا�شم املدعي اأو وكيله، وا�شم املّدعى عليه.
حـ( توقيع القا�شي والكاتب وختم املحكمة.

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5٠7، ويقابله القانون ١١9٠ �رسقي.  )3٠
املرجع نف�شه: القانون ١5٠٨§٢،،يقابله القانون ١١9١§٢ �رسقي.  )3١

اأما اإذا كان ال�شخ�ش ل يتمتع بحرية ممار�شة حقوقه، اأو َمْن لي�ش له احلريّة يف اإدارة الأموال املتنازع عليها، فال�شتدعاء   )3٢
القانون  لأحكام  وفقًا  عنه،  املحاكمة  يتوىّل  من  اإىل  اأو  اخلا�ش،  الوكيل  اأو  الو�شي،  اإىل  للظروف،  وفقًا  ُيبّلغ  ن  يجب 

)راجع: القانون ١5٠٨§3 لتيني، ويقابله القانون ١١9١§3 �رسقي(.
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3( ُطرق تبليغ ال�ستدعاء اأو ال�ستح�سار33  
اأخرى(.  ق�شائية  اأعمال  قرارات،  )اأحكام،  التبليغات  من  �شواه  كما  التبليغ  يتّم   
باإحدى الو�شائل القانونية، وعلى اأَ�شمن وجه ممكن، مع مراعاة اأحكام القوانني اخلا�شة، 

 ." اأي ال�رسع اخلا�ش بكل كني�شة ذات حق خا�ش " 

اأما الطرق املاألوفة واملعتمدة فهي:

اأ ( الربيد امل�شمون مع اإ�شعار بالو�شول، وُيعاد الإ�شعار اإىل املحكمة.
ب( اأو باإر�شاله بوا�شطة كاهن الرعية، اأو ُمبا�رس املحكمة، وُي�شّلم ل�شاحب العالقة 
�شخ�شيًا اأو لوكيله، اأو لأحد اأفراد الأ�رسة الذي ُيبدي ا�شتعداداً لت�شّلمه وت�شليمه. 
جـ( ميكن ترك التبليغ حتت باب املُّدعى عليه، اإذا كان �شكنه معروفًا ويرف�ش التبليغ.

د ( يف حال كان جمهول الإقامة، ميكن تبليغه باأحدى الو�شيلتني: 
- بتعليق مذكرة التبليغ على باب املحكمة ملدة كافية من الزمن يحّددها القا�شي.

- اأو ن�رسها باإحدى ال�شحف العمومية الر�شمية املعروفة.
هـ( ُطرق خا�شة لتبليغ اأفراد القوات امل�شّلحة: يجري التبليغ بوا�شطة قيادتهم التي 

لها اأن تاأذن لهم باحل�شور اأو عدمه، وُتبّلغ املحكمة بالأمر.
و ( وُيبّلغ امل�شاجني بوا�شطة مدير ال�شجن الذي ُيطلب اإليه اإح�شارهم خمفورين، اإّل يف 
ر اإح�شارهم والأ�شباب التي حالت دون ذلك. حال ُبّلغت املحكمة الروحية َتعذَّ

- ل ُبّد من اإي�شاح الطريقة التي اعُتمدت للتبليغ يف الأعمال، وكيفية ح�شوله، 
واإرفاق واقعة التبليغ اأو الأعالم وطريقتها.

- اإذا مل يتّم ال�شتدعاء، اأي التبليغ بطريقة م�رسوعة، تكون جميع اأعمال املحاكمة 
باطلة، ما مل يح�رس الطرف املعني تلقائيًا للتداعي يف الق�شية اأمام املحكمة34. 

وينبغي على املُ�شّجل تدوين كل ذلك يف الأعمال.

املُّدعى عليه الذي يرف�ش اإ�شتالم مذكرة احل�شور، اأو يحول دون و�شولها اإليه، اأي   
ُيعيق و�شول ال�شتدعاء اإليه، ُيعترب ُمبّلغًا، ب�شورة �رسعية35.

جمموعة احلق القانوين الالتينية، القانون ١5٠9-١5١٠، ويقابله القانون ١١9٢ يف بنوده الثالثة، �رسقي.  )33
جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5٠7§3، ويقابله القانون ١١9٠§3 �رسقي.  )34

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5١٠، ويقابله القانون ١١9٢§3 �رسقي.  )35
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4( ماذا عن املهل؟  
على  يومًا  ع�رس  خم�شة  مرور  وبعد  خا�شة،  جل�شة  الفرقاء  اأحد  يطلب  مل  ما  اأ ( 
بحكم  الدعوى  مو�شوع  يح�رس  اأن  القا�شي  ي�شتطيع  ال�رسعي،  ال�شتدعاء 

املن�شب ويبّلغه36. اأي ميكنه حتديد الإرتيابات يف الق�شية املطروحة.
غيابه،  �شبب  ُيرّبر  ومل  املحّددة،  اجلل�شة  اإىل  وكيله  اأو  املدعي  يح�رس  مل  اإذا  ب( 
فيحّدد القا�شي موعداً ثانيًا. ويف املرة الثانية اإذا مل يح�رس اأي�شًا، يعلن القا�شي 
واأ�رّس  العدل  حمامي  اأو  عليه  املّدعى  ح�رس  حال  يف  اإل  مهجورة،  الدعوى  اأن 

اأحدهما على امل�شّي يف الدعوى37.
5( مفاعيل ال�ستح�سار3٨  

بال�شتح�شار ال�رسعي، وح�شور الأطراف اأمام القا�شي للتداعي يف الق�شية، تنُجم املفاعيل 
القانونية الآتية:

تنعقد اخل�شومة، وت�شحى الق�شية غري �شليمة، وُت�شبح الدعوى خا�شة بالقا�شي  اأ ( 
اأو باملحكمة اللذين ُرفعت الدعوى اأمامهما، وكانا �شاحبي اخت�شا�ش39.

�ش4٠. وت�شبح  �ش، بحيث ل تزول بزوال حّق املُفوِّ ب( تثبت ولية القا�شي املفوَّ
كذلك ب�شبب �شبق الّدعاء يف حال افُتتحت اأمام اأكرث من حمكمة مت�شاوية يف 

ال�شالحية، فتتاأكد �شالحّية القا�شي الن�شبّية4١.
جـ( ينقطع التقاُدم، ما مل ُي�شتدرك غري ذلك4٢، اأو ما مل ين�ش القانون خالف ذلك.
"ل  القائل:  باملبداأ  الفور  على  وُيعمل  اخل�شومة،  التداعي يف  يبداأ  بال�شتدعاء   ) د 
يحدثّن �شيء واخل�شومة قائمة43. هذا املبداأ يعني املتقا�شني ل القا�شي. وكل 

حماولة من ِقَبل املتقا�شني يف مو�شوع اخل�شومة ُتعترب باطلة.
كرامة الأزواج )Dignitas connubii(، املادة ١35.  )36

املرجع ال�شابق: املادة ١4٠.  )37
جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5١٢، ويقابله القانون ١١94 �رسقي.  )3٨

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١5١٢§١و٢، ويقابله القانون ١١94§١ و٢ �رسقي.  )39
املرجع نف�شه:§3.  )4٠

املرجع نف�شه: القانون ١4١5، ويقابله القانون ١٠٨٢ �رسقي.  )4١
املرجع نف�شه: القانون ١5١٢§4، ويقابله القانون ١١94§4.  )4٢
املرجع نف�شه: القانون ١5١٢§5، ويقابله القانون ١١94§5.  )43
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رابعاً: يف حتديد اخل�سومة، اأو املجاوبة عن الدعاء�
املُّدعي  مناق�شة  تعني   :"Litis Contestatio" الدعوى  يف  املنازعة  اأو  الدعاء  عن  املجاوبة   -
الطبيعي،  ال�رسع  من  �رسورية  ُتعترب  املجاوبة  هذه  النزاع.  مو�شوع  يف  عليه  واملُّدعى 
بح�شب الجتهاد الروتايل44. واملفهوم القانوين للفظة، يعني الإقرار مبوافقة الأطراف اأو 

بحكم الوظيفة مبو�شوع املخا�شمة الق�شائية45.

اإن جواب املّدعى عليه على الدعاء، هو من اأعمال املحاكمة الهامة وذات اأهمّية   
ملتابعة الق�شية، ويرتكز عليه اأحيانًا �شاأن موا�شلة الدعوى من عدمه، وعليه �شَتعتمد طريقة 
اإذ يبني القا�شي على الدعاء وجواب املُّدعى عليه  حتديد مو�شوع النزاع والرتيابات، 

معًا طريقة اإقرار مو�شوع النزاع بالألفاظ القانونية.

- اإرادة هذا الأخري ميكن اإظهارها باأ�شكال متعددة، واملاألوف منها نورده باخت�شار:

تطابق ادعائه مع ادعاء املّدعي، هو �شكل من اأ�شكال التخلي عن حق الدفاع.  اأ ( 
اإىل  َيحمل  اأَْن  الرحوم"،  العطوف  "ي�شوع  الر�شولية  الإرادة  مع  ميكن،  وهذا 

."Processus Brevior  - اّتباع اإجراءات " املحاكمةالأق�رص 
ب( العرتا�ش مع تقدمي دفوع ا�شتمهال، اأو تقدمي دفوع قاطعة وحا�شمة، تبغي منع 

املحاكمة اأو قطعها، كظهور ق�شية مق�شّية مثاًل46.
الدعاء، ويجب  املجاوبة عن  اأثناء  رفعها يف  الأخرى يجب  القاطعة  جـ( الدفوع 

معاجلتها يف حينه، وفقًا للقواعد املتعّلقة بامل�شائل العار�شة47.
ميكن للمّدعى عليه اأن يعرت�ش وُي�شارع اإىل تقدمي دعوى باملقابل بوجه املّدعي4٨.  د ( 
"ل ميكن رفع دعاوى باملقابل على وجه �شحيح، اإّل يف غ�شون ثالثني يومًا، 
حت�شب منذ املجاوبة عن الدعاء". ويف الف�شل املتعّلق بـ "الدعاوى والدفوع" 

جملة احلق القانوين الالتيني ال�شابق )١9١7(، القانون ١7٢6.  )44
.P.V. PINTO, I Processi nel Codice di Diritto Canonico, p. 250  )45

"الدفوع يف الأمر املق�شي ويف ال�شلح واأي دفع قاطع اآخر، مما ُي�شمى )دفوع اخل�شومة املنتهية(، ويجب رفعها والنظر   )46
فيها قبل املجاوبة عن الدعاء؛ ومن يرفعها يف وقت لآحق ل ُيَرّد، لكن عليه اأن يدفع النفقات الق�شائية، ما مل يثبت اأنه 

يوؤّخر اعرتا�شه عن �شوء نّية" )القانون ١١٢١§١ �رسقي، ويقابله القانون ١46٢§١ لتيني(.
جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١46٢§٢، ويقابله القانون ١١٢٢§٢ �رسقي.  )47

املرجع نف�شه: القانون ١463 لتيني، ويقابله القانون ١١٢٢ �رسقي.  )4٨



اللوائح وحتديد مو�شوع الدعوى)١٢6(

يلحظ امل�شرتع، اأنه "بو�شع املّدعى عليه، اأمام نف�ش القا�شي ويف نف�ش املحاكمة، 
اأن يرفع �شّد املُّدعي دعوى مقابلة، اإما ب�شبب ارتباطها بالدعوى الأ�شلية واإما 
اإقامة  يجوز  "ل  مو�شحًا:  واأ�شاف  لتقلي�شه".  اأو  املُّدعي  للتخل�ش من طلب 

دعوى متقابلة على الدعوى املتقابلة"49.
-  ميكن للُمّدعى عليه اأن ُي�شلم اأمره اإىل عدالة املحكمة، دون اأن يوؤكد اأو ينفي 

ادعاءات املُّدعي5٠.
عى عليه مع املحكمة، يحمل القا�شي اإىل اإعالنه متغيبًا عن  عدم جتاوب املُدَّ  -
املحاكمة، وتنتفي �رسورة اإبالغه اأعمال املحاكمة، فيكتفي القا�شي باأِعالمه 

باحلكم النهائي فقط.

خام�ساً: حتديد مو�سوع النزاع؟ اأو ح�رص مو�سوع الدعوى؟
1( اهميته  

ي�شدر  اأن  للقا�شي  ميكن  عليه،  ال�شفوية  اأو  اخلطّية  واملجاوبة  ال�شتدعاء  على  بناًء   
قراراً ُيحّدد فيه اخل�شومة. فاملحاكمة تدور على املجاوبة على ما جاء يف هذا التحديد من 

عى عليه. نقاط اإ�شُتخ�شلت من ادعاء املدعي ومن جواب املُدَّ
جل�شة ح�رس املو�شوع ُتتيح للقا�شي اأو للُمقرر اأو للهيئة احلاكمة حماولة اإيجاد حّل   -
وّدي بني املتداعيني اأو م�شاحلتهما5١، واإذا مل�َش بع�ش القبول من اأحد الطرفني اأو 
من كليهما، له اأن ياأخذ وقتًا كافيًا ملحاولة اأخرى. ويف ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية 

ل اخلروج بوفاق اأو باتفاق. من املُف�شّ
املعروفة:  ال�شيغ  اإحدى  واعتماد  املحاكمة،  جتّنب  ميكن  احلقوقّية  الأمور  يف   -

كال�شلح والتحكيم5٢.
املرجع نف�شه: القانون ١494 لتيني، ويقابله القانون ١١56 �رسقي.  )49

هذه احلالة مل تلحظها جمموعة احلق القانوين الالتينية ول املجموعة ال�رسقية، بل جاء ذكرها يف نظام حمكمة الروتا الرومانية   )5٠
)املادة 6٠(.

راجع: جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١676، ويقابله القانون ١٢6٢ �رسقي: "على القا�شي... اأن ي�شتخدم   )5١
الو�شائل الرعوية حلمل الزوجني، اإذا اأمكن، على ت�شحيح الزواج وا�شتئناف �رسكة احلياة الزوجية".

راجع: جمموعة احلق القانوين الالتيني، القوانني ١١64-١١٨4، ويقابلها القوانني ١7١3-١7١5و١9٢٨ و١9٢5،   )5٢
١9٢9-١93١ �رسقي.



)١٢7( الأباتي مارون ن�رس

٢( كيفية حتديد مو�سوع النزاع؟  
على القا�شي ا�شتدعاء الطرفني لتحديد اخل�شومة، وله اأي�شًا حتديدها دون ح�شورهما   
دة في�شتدعي القا�شي الأطراف لتحديد الدعاء  اأو بح�شور اأحدهما. اأما يف الق�شايا املُعقَّ

اأو الدعاءات التي يجب الرّد عليها وح�شمها يف احلكم53.

اإذا حّدد القا�شي اخل�شومة بقرار منه، عليه اإبالغه للطرفني، اأو اأقّله للطرف الغائب،   
ل ل�شّحة الأعمال واحلكم، بل تاأمينًا حلق الدفاع. وبو�شع الأطراف اأو اأحدهما - ما مل 
يكونوا قد وافقوا على مقاطع ح�رس املو�شوع - اأن يلجاأ يف غ�شون ع�رسة اأيام اإىل القا�شي 
نف�شه لالعرتا�ش على القرار وطلب تعديله، وعلى هذا الأخري اأن يف�شل الأمر بقرار منه 
على وجه ال�رسعة54. لكن جرت العادة يف حماكمنا - بعيداً عن دعاوى املحاكمة" بامل�شار 
بح�شور  اإلَّ  النزاع  مو�شوع  القا�شي  يح�رس  اأّل   -  "Processus Brevior  - الأق�رس 
اأنه بعد حتديد املو�شوع، ل ميكن تغيريه  فريق واحد على الأقل. وي�شيف ال�رسع احلايل 
على وجه �شحيح اإّل بقرار جديد ول�شبب هام، وبناًء على مطالبة اأحد الأطراف، وبعد 

ال�شتماع اإىل حجج الآخرين55.

3( م�سمون جل�سة حتديد النزاع  
يتّم ح�رس مو�شوع اخل�شومة على �شكل ارتياب، اأي طرحه ك�شوؤال وعالمة ا�شتفهام،  اأ ( 

)مثاًل: هل يجب قبول الدعوى �شكاًل...؟(.
- يف ختام اجلل�شة يتلو القا�شي على احلا�رسين اأ�شماء الهيئة احلاكمة ليتاأكد من عدم 

اعرتا�ش اأحد عليها ل�شبب م�رسوع. 
- ُيحّدد املهل ال�رسورية لتقدمي الأجوبة.

- ُيحّدد موعداً ل�شتجواب الطرفني.
- يتلو على اجلميع حم�رس اجلل�شة وم�شمونها.

املرجع نف�شه: القانون ١5١3§٢، ويقابله القانون ١١95§٢ �رسقي: "وعلى احلكم اأن يف�شل يف اخلالف القائم لدى   )53
القانون ١٢94§١  ويقابله  )القانون ١6١١§١ لتيني،  الدعاءات"،  من  اّدعاء  على كل  مالئمًا  رّداً  والرّد  املحكمة 

�رسقي(.
املرجع نف�شه: القانون ١5١3§3، ويقابله القانون ١١95§3 �رسقي.  )54

املرجع نف�شه: القانون ١5١4، ويقابله القانون ١١96 �رسقي.  )55



اللوائح وحتديد مو�شوع الدعوى)١٢٨(

القا�شي  وُيذيّلها  وتواقيعهم  احلا�رسين  واأ�شماء  التاريخ  بو�شع  اجلل�شة  يختم  ثّم   -
بتوقيعه وتوقيع امل�شجل.

اأن  القا�شي  اأي النتهاء من جل�شة ح�رس اخل�شومة، على  ب( بعد املجاوبة عن الدعاء، 
الأ�شئلة  لعداد  الدعوى،  ملو�شوع  تبعًا  الوثاق،  اأو  العدل  حمامي  اإىل  امللف  ُيحيل 
من  لديهم  ما  لتقدمي  الكايف  الوقت  الأطراف  مينح  اأن  على  اخل�شمني.  ل�شتجواب 

بّينات، اأو لكمالها56.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن اخل�شومة القائمة لدى املحاكم الكن�شية قابلة للتعليق اأو لل�شقوط   
اأو للتخلي عنها57. يبقى على املحاميات واملحامني اأخذ العلم بهذه القوانني، كيما ُيطالبوا 

بتنفيذها اأو العمل بها عند القت�شاء، وذلك حماية حلقوق موكليهم.

4( الآثار الق�سائية املرتتبة على حتديد مو�سوع الدعوى  
هامة،  مفاعيل  الرتيابات  ح�رس  اأو  الدعوى  مو�شوع  حتديد  جل�شة  على  ترتتب   

وهي:

اإذا ُحكم عليه باإعادة العني،  يزول ح�شن النّية لدى َمْن ُيحرز عينًا لغريه. لذا،  اأ ( 
وجب عليه اإعادة ثمارها اأي�شًا، اعتباراً من يوم اخل�شومة، والتعوي�ش عّما حدث 
من اأ�رسار5٨. بالتايل، يف حال احُلكم على اخل�شم برّد العني، ل يلتزم برّد العني 
فقط، بل يرتتب عليه رّد ثمارها اأي�شًا، والتعوي�ش عن ال�رسر الالحق، على اأن 

يبداأ كل ذلك من تاريخ مناق�شة الدعوى.
بزوال ح�شن النّية هذا، يخ�رس اإمكانية املطالبة بحقوق الزواج، مثاًل: امل�شاكنة   
باملخا�شمة  لغريه،  عني  بحوزته  فمن  وغريها...  احلميمة،  الزوجية  والأفعال 
اخل�شومة  ب�شبب  م�شامل  غري  اأ�شحى  املُمَتلك  ال�شيء  لكون  النّية  ح�شن  يزول 
اأثناء  وثماره  ال�شيء  على  املحافظة  حتّتمه �رسورة  املبداأ  لهذا  الداعي  الق�شائية. 

جمموعة احلق القانوين الالتيني: القانون ١5١6، ويقابله القانون ١١9٨ �رسقي.  )56
يف  التداعي  "وقف  �رسقي،   ١٢٠6-١١99 القانون  ويقابله  لتيني،   ١5٢5-١5١٨ القانون  نف�شه:  املرجع  راجع:   )57

اخل�شومة و�شقوطه والتخلي عنه".
جمموعة احلق القانوين الالتيني: القانون ١5١5، ويقابله القانون ١١97 �رسقي.  )5٨



)١٢9( الأباتي مارون ن�رس

اأن يكون لديه �شبيبل لإطالة  للُمّدعى عليه  اإتاحة املجال  �شري املحاكمة، وعدم 
املخا�شمة59، حتى يف حال وجود نّية �شليمة لديه. 

بجل�شة  اأي  بال�شتدعاء،  املفعول  هذا  ربط  الطبيعي  من  اأنه  امل�شرتع  راأى  لهذا   
النّية  توقف  ُيحّدد  بهذا،  ال�رسيح  باإقراره  فالقا�شي  النزاع.  مو�شوع  حتديد 
ال�شليمة لدى مالك ال�شيء والذي هو حتت النزاع، ويف حال احلكم عليه برّده 

لزمه رّد ثماره والتعوي�ش عن الأ�رسار.
اأ�شباب  اأو  ك�شبب  املو�شوع،  حتديد  اخل�شومة  جلل�شة  الق�شائية  الثمار  من  ب( 
البطالن دون  يتّم ح�رس مو�شوع  الرومانية حيث  الروتا  البطالن. عدا حمكمة 
ذكر ال�شبب. اأي ُت�شتعمل ال�شيغة التالية: هل اأن بطالن الزواج ثابت يف هذه 

احلالة؟
البابا فرن�سي�س، يف 7 كانون الأول ٢٠١5، ُمعطيًا لق�شاة  اأكد هذا قدا�شة  لقد   
عن  تنتج  التي  املعطيات  �شوء  يف  املالئم  ال�شبب  تطبيق  امتياز  الروتا  حمكمة 

التحقيق. هذا الأمر غري ُمتاح للمحاكم املكانّية.
مو�شوع  بتحديد  الدعاء  على  املجاوبة  منه  بقرار  القا�شي  ُيثبت  اأن  بعد  جـ( 
الدعوى، يفتتح حقبة تكوين البّينات، مانحًا لالأطراف وقتًا كافيًا جلمع البّينات 
وتقدميها6٠. بهذا يفتتح اأي�شًا التحقيق يف الدعوى، ُمتيحًا للفريقني اإمتام الإدلء 
بالبّينات والوثائق وتقدمي ال�شهود �شمن مهلة ُيحّددها هو، ويعود اإليه احلق يف 

حتديدها بناًء للطلب ول�شبب �شوابي6١.

خامتـة
بع�ش  حتقيق  منها  واحدة  كل  وتقت�شي  عّدة،  مراحل  املحاكمة  اإجراءات  تت�شّمن   
الأعمال الق�شائية اخلا�شة بها. فاحرتام حق اهلل يف الإن�شان، وتوفري حقوق املوؤمنني الذين 

جمموعة احلق القانوين الالتيني: القانون ١465§3، ويقابله القانون ١١٢4§3 �رسقي، والقائل: "لكن ليحذر القا�شي   )59
اأّل يطول اأمد املحاكمة كثرياً، ب�شبب متديده".

جمموعة احلق القانوين الالتني: القانون ١5١6، ويقابله القانون ١١9٨ �رسقي.   6٠
املرجع نف�شه: القانون ١465§٢، ويقابله القانون ١١٢4§٢ �رسقي.  )6١



اللوائح وحتديد مو�شوع الدعوى)١3٠(

اأُقيموا �شعبًا اهلل باحتادهم بامل�شيح بوا�شطة املعمودية6٢...، وّجب على القا�شي اأن ميار�ش 
بكل دّقة "قواعد املحاكمات" التي ُت�شكل ال�شمانة الأكيدة للحفاظ على هذه احلقوق. 
الإن�شاف  اإىل  العدالة، واأن يطمح  اأبعد من املحافظة على  اإىل  يتّطلع  اأن  كما ُيطلب منه 
)cum aequitate applicandis( بحيث اأن القانون هو "فّن اخلري وال�شالح والإن�شاف"، 

وعليه اأن ينَفذ من خالله اإىل املحبة63.

ف�شل  احلال حتى  عر�ش  قبول  من  القا�شي،  اأفعال  على  يدّل  الق�شاء  باأن  ن�شتنتج   
الق�شاء،  التي يدور عليها  ال�رسعية  اأما املو�شوع فهو اخل�شومة  املُْنَجز.  اخل�شومة باحلكم 
َمْن يقوم  اأو  اأو املتداعيان  تاأييد احلق من قبل القا�شي. وعّلة املحاكمة هي اخل�شمان  اأي 

مقامهما. والعّلة الفاعلة يف ف�شل اخل�شومة هي القا�شي اأو املحكمة.

اأما املحاكمة ال�رسعية فهي تقوم على دفع اخل�شومة اإىل ال�شلح اأو اإىل التحكيم. ولقد   
�رسدنا وحّللنا اأعاله با�شهاب كيفية حتديد مو�شوع الدعوى اأو عري�شة افتتاح الدعوى، 
وبّينا �رسورة وقوف القا�شي على خ�شومة الطرفني. وُنلفت اإىل �رسورة التدقيق من قبله 
املدافعة، ويف  للفرقاء  العقل، جميزاً  بناقد  نقَدها  اأو  البّينات  قبول  واإىل  الوكالة،  يف �شك 

النهاية الف�شل يف الق�شية ف�شاًل نافذاً، مع جواز العرتا�ش.

اأن  اإذ  اأ�شا�شي،  اأمر  نافذاً  النهائي وجعُله  واإ�شدار حكمه  اخُل�شومَة  القا�شي  ف�شُل   
املحاكمة �رسورية جداً لإحقاق احلق وقيام العدالة والإن�شاف وال�شالم. فالعدالة وال�شالم 
يتعانقان، كما جاء يف املزمور64: "الرحمة واحلق تالقيا. العدل وال�شالم تالثما. احلق من 

لع...". الأر�ش نبَت والعدل من ال�شماء تطَّ

املرجع نف�شه، القانون ٢٠4§١ لتيني؛ يقابله القانون 7§١ �رسقي.  )6٢
راجع: خطاب قدا�شة البابا يوحنا بول�س الثاين اأمام حمكمة الروتا، يف 7 �شباط ١979.  )63

�شفر املزامري، ١١:٨4.  )64



)١3١( الربوفي�شور اأنطونيو ياكارينو

البيّنات والإقرارات الق�سائيّة 
الربوفي�سور اأنطونيو ياكارينو
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
اجلمعة ٢0 متـوز ٢01٨

التثبت من  املرحلة  التحقق وهدف هذه  تاأتي مرحلة  الدعوى  بعد حتديد مو�شوع 
تلك الوقائع والبينات التي وردت ب�شكل خمت�رس يف لئحة اخل�شومة الفتتاحية والتي هي 

اأ�شباب اخلالف.

اإىل  الو�شول  اإىل  يهدف  املرحلة  هذه  التي حتكم  القوانني  من خالل  القانوين  احلق 
ي�شقط يف فخ  ان  يريد  املت�شاربة ول  الوقائع  )املو�شوعية( بخ�شو�ش  ال�شحيحة  احلقيقة 
خطر  دائما  وهناك  حمدودة  ب�رسية  اداة  دائما  املحاكم  تبقى  انه  مع  )الجرائية(  احلقيقة 
النزلق يف الروؤية ال�شخ�شانية للوقائع. عادة ما يتم ذلك من خالل بينات جتمع وتربز 

اثناء املحاكمة يف فرتة التحقيق.

اإن البّينة باملعنى القانوين الكن�شي هي التاأكد والتثبت العقالين من الوقائع وهذا هو 
من  والتحقق  القناع  هذا  ويتم  فياأتي لحقا  القا�شي  اقناع  بينما  املبا�رس  التحقيق  هدف 
خالل اجراءات ق�شائية عمادها التعاون بني اأطراف الدعوى. ومن خالل جتميع البينات 
وابرازها ومبدا التعاون هذا جعل من ت�رسيحات الأطراف البينة التي حتتل املكانة الأوىل 
وخ�شو�شا اإذا كان هناك توافق بني الطرفني فهذا يعطي م�شداقية كبرية لت�رسيحاتهم القانون 
١5٢6. اعتماد هذا املبداأ وحماولة الو�شول اإىل التوافق يف ت�رسيحات طريف النزاع يتطلب 
وجود توا�شل وحوار جدي وبناء وهنا يجب على القا�شي ان ل ي�شمح لطرف بالكتفاء 
الروؤية  هذه  ومن خالل  اخل�شم  ادعاءات  امام  مربرة  تاأكيدات غري  اأو  عمومية  باإجابات 
يعتمد احلق القانوين على مبداأ التقدمي احلر للبينات وا�شعا قواعد مرفقة ووا�شعة اأكرث من 

اأي نظام اآخر.
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مبداأ احلرية يف اإبراز البينات
من  احلر  والتثبت  احلر  التحقق  وهو  املكمل  املبداأ  ان  اأي�شًا  نفهم  املبداأ  هذا  �شمن 
البينات. طبعا تبقى اأ�شا�شية ومبداأ "البينة على من ادعى" حيث يجب تقدمي بينات جائزة 
وحتديد موا�شيع وا�شحة للتحقيق فيها مع ال�شئلة التي يجب توجيهها لكافة امل�رسحني. 
الق�شية. والنزاهة ومبداأ  القا�شي بح�شب موقعه يف  فيقودها  التحقق والتثبت  اما عملية 
بينات بحكم  بتقدمي  القا�شي  دور  ينح�رس  �شلبيا. ول  القا�شي  يبقى  ان  تعني  احليادية ل 
من  تاأكد  اين  عليه  عادل  غري  حكم  لتجنب  اأو  معني  نق�ش  عن  التعوي�ش  فقط؛  وظيفته 
م�شدر  الظروف  عن  دوما  وباحثا  يعرفون  الذي  احلق  وكل  احلق  يقولون  امل�رسحني  ان 
املعلومة مثال ووقت احل�شول عليها. ي�شري ويلتزم القا�شي يف هذه املرحلة بح�شب القواعد 
الق�شائية ولكنه لي�ش عبدا لها. يعطي احلق القانوين اإذا م�شاحة ملبداأ احلرية يف ابراز البينات 
اأكرث من اأي نظام قانوين اآخر. ويظهر ذلك اأول يف ان البينات ل تكن حم�شورة يف مو�شوع 
الدعوى فقط اذ ل يوجد موانع �رسعية كما يف الأنظمة الأخرى )مثال يف اإيطاليا ل تفيد 

ال�شهادة يف مو�شوع العقود(.

من جهة اأخرى هذه البينات لي�شت حمددة ب�شكليات قانونية اذ ميكن تقدمي بينات غري 
كاملة بغ�ش النظر عن قيمتها )مثال م�شتندات غري اأ�شلية اأو �شور عن وثائق وغريها تكون 
قيمتها اقل( ميكن حتى ملن ل ي�شتطيع اأو ملن يرف�ش ان يقدم ت�رسيحاته امام كاتب عدل اأو 
اأي وا�شطة جائزة اأخرى )القانون ١5٢٨(. واخرياً فاإن البينات لي�شت حم�شورة بالئحة 

معينة يحددها القانون ميكن بب�شاطة ان تربز بينات "غري اعتيادية".

مفهوم البينة اجلائزة
 يقبل القا�شي البينات على مبداأ فائدتها وكونها جائزة؛ مبداأ الأنتاجية هو من منطلق 
مبداأ  بينما  املعيقات؛  التاأخري وجتنيب  لتفادي  الأخرى  الأنظمة  اداري كما يف  تر�شيدي 
احلقيقة  مركزية  حيث  من  الأخرى  الأنظمة  عن  القانوين  احلق  يف  خمتلف  فهو  الجازة 
الجازة  عدم  ق�شائي حول  هناك �شمت  ان  ومن حيث  اول،  املحاكمة  املو�شوعية يف 
وهذا ي�شمح للقا�شي بال�شتئنا�ش بقواعد الخالق عامة وقواعد القوانني الكن�شية واملدنية 
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الأخرى. واملانع الوحيد امام القا�شي يف هذا املجال هو جرح كرامة ال�شخ�ش فقط هذا 
املبداأ وحدة يقف امام مبداأ الجازة الوا�شع يف حتري احلقيقة املو�شوعية.

كرامة الإن�سان اأهم من احلق على برهنة الوقائع
اأهمية من كرامة ال�شخ�ش كمبداأ. هنا نعطي بع�ش  احلق على برهنة واقعة هي اقل 
المثلة على الجازة ونقارن بني القوانني الكن�شية واملدنية وا�شول حماكماتها. فمثال يف 
املحاكمة الكن�شية عدم الجازة ل يخ�ش الت�شارب بني قانون مثال ال�شماح بتقدمي الدلة 
والواجب  احلق  امام  امللكية  احلق على  )مثال  اأهمية  اقل  �شخ�شني  وقوانني حتمي حقوق 
على ابراز الوثائق( وكذلك مبداأ اللجوء اإىل احلق على اخل�شو�شية اأو احلميمية )مثال عندما 
يطلب من ال�شخ�ش اخل�شوع لعمل فح�ش اأو خربة( حق اخل�شو�شية واحلميمية هذا حممي 
فقط اإذا كان هناك تعٍد غري �رسعي ولي�ش امام ا�شول اجرائية �رسعية فيما يخ�ش القواعد 
)عند  اخالقية  غري  ممار�شات  يتطلب  فح�ٍش  عمل  يطلب  عندما  التمييز  يجب  الخالقية 
طبية  ملفات  خالل  من  قبل  من  جاهز  فح�ش  قبول  اأو  مثال(،  للرجال  اخل�شوبة  فح�ش 
مثال. واخريا ومع بقاء مبداأ املرونة على ثبات فيما يخ�ش ال�شكليات الق�شائية يف جتميع 
ولأ�شباب  للقا�شي  ال�رسية وميكن  البينات  بتقدمي  الدعاء  هو  الوحيد  املانع  يبقى  البينات 
ن�رس  يجب  النهاية  يف  ولكن  الوكيل  ح�شور  بدون  ا�شتجواب  يتم  باأن  ي�شمح  ان  عادلة 
حما�رس اجلل�شات وان يعرفها املحامون. املانع الوحيد امام الجازة يف مو�شوع البينات هو 
املعلومات التي مت احل�شول عليها يف �رس العرتاف. اما ال�رسية املهنية باملقابل فال تعترب عائقا 
امام الجازة ولو انها تعطي ال�شاهد حجة مقبولة لن يطلب الذن باأن ل يعلن ما يعرف.

ت�رصيحات الأطراف
فرن�شي�ش،  للبابا  ر�شوليني  اإر�شادين  اإىل  بالإ�شافة   ،١9٨3 لعام  القانوين  احلق  يف 
تو�شيح ت�رسيحات الأطراف كاأولوية على �شلم البينات. فالقوانني اجلديدة حتتوي على 
عن�رس جديد ذا طبيعة تف�شريية، ول ميكن فهمها ال من خالل هذه احل�شا�شية اجلديدة والتي 
اأ�شا�شها املجمع الفاتيكاين. تفعيل هذا املبداأ الذي ثبته البابا فرن�شي�ش وبدون اهمال مبداأ 
التقنية، يجب ان يفهم اأو يحقق من خالل مفهوم العدالة التوا�شلية والت�شاركية كواجب 
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على اجلميع. وفقط بهذا املعنى ميكن ان يحقق مبدا البعد ال�شخ�شي يف املحاكمة والذي 
يعرب عنه من خالل ت�رسيحاتهم واهميتها املعطاة من احلق القانوين.

قيمة  تعطي  للمحاكمات  الكن�شي  النظام  �شمن  الأطراف  بني  التوا�شلية  منوذج 
اإىل حتقيق  لل�شخ�ش وللتوا�شل بني ال�شخا�ش وبني الأطراف بحثا ويف �شبيل الو�شول 
املو�شوعية اإذا مهم جدا �شمن املحاكمة ان نبحث عن واقعية احلقيقة و�شخ�شية الأطراف، 

مطورين دائما لغة حوار م�شرتكة وفعالة يف هذه الديناميكية التوا�شلية.

نقاط  ثالث  خالل  من  غريها  عن  الكن�شية  املحاكمات  خ�شو�شية  نكنت�شف  هنا 
جديدة:

النظر  بغ�ش  البينة  قيمة  لها  الأطراف  وت�رسيحات  ادعاءات  ان  الأوىل: وهي  النقطة 
عن حمتواها الذي لي�ش بال�رسورة من اجل اعتمادها ان يكون �شد م�شلحة امل�رسح. يف 
ال�شابق هكذا كان فيما يعرف بالعرتافات اأو القرارات الق�شائية، ومل تكن الت�رسيحات 
يف املا�شي كافية مثال لربهنة بطالن الزواج. يف ال�شابق كانت تقبل القرارات ولكنها مل 

تكن كافية لربهنة البطالن 

النقطة الثانية: حتتل ت�رسيحات الأطراف املرتبة الوىل �شمن البينات ولها قيمة اأدبية 
اعلى من غريها لذلك يف�شل الكثار من النقا�ش مع الأطراف على الكثار من ال�شهادات

النقطة الثالثة: هي ان ت�رسيحات الأطراف اإذا كانت مدعمة بعنا�رس اأخرى غري مبا�رسة 
ا�شبحت قيمتها مثل البينة الكاملة وخ�شو�شا فيما يتعلق بوقائع ل ميكن لغريهم الت�رسيح 
وخلف  حميميًا  يكون  عندما  وخ�شو�شا  ح�شل  ماذا  يعرفان  هم  والزوجة  الزوج  بها. 

ابواب مغلقة.

الق�شائية  والإجراءات  املحاكمة  اعتبار  املفاهيم هي يف  اجلديدة وراء هذه  الفل�شفة 
املعلنة  وتلك  الداخلية  احلقيقة  بني  فرق  يكون  فال  ال�شمريية،  القناعات  لإثبات  كو�شيلة 
خارجيا، ولكن طبعا بدون ان ن�شقط يف فخ ان ي�شبح الأطراف هم الق�شاة يف دعاويهم 
اأ�شا�ش  هي  والتي  واحلميمية  ال�شخ�شية  تلك  وخ�شو�شا  املعلومات  م�شدر  ان  واحلقيقة 
بروايتهم  الأخذ  ميكن  والتي  عا�شوها،  الذين  الأطراف  ال  يكون  ان  ميكن  ل  الدعوى 
التحقيق وب�شبب  مرحلة  اذاً  الآخر.  الطرف  اإذا طابقت رواية  انها موثوقة  للوقائع على 
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طبيعتها التناق�شية بني الأطراف هي الو�شيلة الكرث جناحا وفعالية يف احلد من تغلب البعد 
ال�شخ�شاين يف الت�رسيحات �شمن املحاكمة اأو �شمن الوقات غري امل�شبكوك فيها.

بع�س التمييزات
يف هذه املرحلة لدينا ردود الأطراف على ال�شتجواب حيث يتم �شوؤالهم عن وقائع 
ذكرت يف لئحة اخل�شومة الفتتاحية اأو اأخرى غريها برزت لحقا يف بينات اأخرى. بناء 

على حمتوى هذه الردود ميييز القانون بني نوعني من الت�رسيحات:

اأوًل: ادعاءات ق�شائية وهي ردود الأطراف خالل ال�شتجواب وتكون يف م�شلحتها 
ال�شخ�شية؛

ثانياً: اعرتافات واقرارات ق�شائية من طرف على ت�رسيح الطرف الآخر ويكون �شد 
م�شلحة املقر ال�شخ�شية )القانون ١535(. اأي ت�رسيح مت قبل بدء املحاكمة اأو حتى قبل 
التفكري بالذهاب اإىل املحكمة له م�شداقية اكرب يف اعادة بناء الوقائع، حيث يعترب الزمن 
غري م�شكوك فيه. ومن ناحية املحتوى ميكن لهذه الت�رسيحات ان تكون يف م�شلحة اأو 
�شد م�شلحة امل�رسح وعليه تعترب اعرتافات غري ق�شائية اإذا كانت �شد وت�رسيحات ق�شائية 

اإذا كانت مع )مثال ان يكون قد اأ�رّس بها اإىل طرف ثالث(.

هذه الأخرية )اي الأعرتافات والت�رسيحات غري الق�شائية( يجب ان تقدم للحكمة 
تفيد كمقيا�ش  تثبت خا�ش. وهي  �شندات، وتتطلب  اأو من خالل  �شاهد  اّما عن طريق 
ل�شدق امل�رسح ومتا�شك اأقواله يف ال�شتجواب. والت�رسيحات غري الق�شائية وتوؤكد �شحة 
ما �رسح به بينما العرتافات والقرارات غري الق�شائية تطرح ت�شاوؤلت حول م�شداقية 
يوجد  ل  لنه  كبرية  قيمة  لها  العرتافات  ان  املوؤكد  ومن  امل�رسح.  الطرف  ومو�شوعية 
�شخ�ش يحب ان ي�شبب امل�شاكل لنف�شه. ولكن ل يعني هذا ان نتعامل مع الت�رسيحات 
اليجابية باأي نوع من الأحكام امل�شبقة ال�شلبية، اذ نتذكر هنا باأنهم حتت الق�شم وعليهم 
عنا�رس  هناك  تكون  ان  ويجب  الزواج.  بطالن  مثل  العام  احلق  م�شائل  احلقيقة يف  قول 
داعمة فيما يخ�ش الوقائع الأ�شا�شية الواجب برهنتها. يف هذه احلالة يكون املرجع عنا�رس 

ا�شتدلل وقرائن وموؤ�رسات اأخرى على هذه امل�شداقية.
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الأدلة هي وقائع ما�شية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدعاء الواجب برهنته تناول موانع 
احلمل مثاًل للدللة على ا�شتثناء الإجناب حتى اأي�شًا يف حالة انه ل يوجد من موؤ�رسات اّل 
تلك التي زودها نف�ش الطرف امل�رسح. هذه الأدلة يدعونها الفقه القانوين بالبينات غري 
املبا�رسة: النفور مثال يف حالة اخلوف، وردات الفعل يف حالة الغلط، والرتباط بني �شبب 
اإحدى  اأو  الإجناب  ا�شتثناء  حالت  يف  اأخرى  جهة  من  العقد  و�شبب  جهة  من  التلجئة 

عنا�رس الزواج و�شفاته اجلوهرية.

الدللت واملوؤ�رسات هي ظروف واقعية حتى ولو مل يكن مرتبط مبا�رسة بالوقائع اّل 
انها ت�شهد على وجوده، وتدل مثاًل عند غياب الأجناب واخللفة اأو مثال عندما تكون فرتة 
ت�شيف درجة من  فانها  الظرفية  للموؤ�رسات والدللت  الفعلية ق�شرية. وبالن�شبة  الزواج 

اليقني عالية، ويف املمار�شة القانونية تعامل على مبداأ "الأفعال اأقوى من الأقوال".

هنا عنا�رس ثبوتية اأخرى غري مرتبطة مبو�شوع الدعوى ولكن مفيدة لتاأكيد م�شداقية 
ال�شهود  عن  املو�شوع  هذا  يف  فقط  القانون  يتحدث   ١679 القانون  ويف  الأطراف. 
املفيدة مثال درا�شة  العنا�رس  العقيدة من  الزواج. ويف  لبطالن  الق�شايا  ثبوتية يف  كعنا�رس 
�شخ�شية الأطراف، والأ�شبقيات العائلية والو�شع الأخالقي والديني للعائلة، وماذا يراد 
عمله بعد املحاكمة، واملواقف التي ظهرت خالل املحاكمة وردات الفعل جتاه ادعاءات 

وت�رسيحات الطرف الآخر.

البيّنة بامل�ستندات
الو�شيلة الثانية لالثبات والتي ين�ش عليها القانون هي الإثبات بامل�شتندات، واهمها 
ال�شكال  ومن  مكتوب.  مب�شتند  مدعمة  الواقعة  تاأتي  اذ  مبدئيا  مو�شوعيتها  يف  تكمن 
الأخرى للم�شتدات لدينا ال�شور والت�شجيالت والفيديوهات والتي تختلف عن امل�شتند 
اخلطي الكتابي، وهي مقبولة يف املحاكمات الكن�شية ولكن باملعنى احل�رسي نعني بامل�شتند 

اخلطي وثيقة مكتوبة لنها تعك�ش ارادة وفهم وتفكري من و�شعها.
الكني�شة.  قيامه مبهامه يف  اثناء  ر�شمي  �شخ�ش  ي�شوغها  التي  العامة هي  امل�شتندات 
هذه امل�شتندات لها قوة الثبات لكل ما تعرب عنه ب�شورة مبا�رسة ورئي�شية كما يف القانون 



)١37( الربوفي�شور اأنطونيو ياكارينو

١54١، وميكن الطعن فيها اإذا وجدت ادلة خمالفة ووا�شحة.

امل�شتند اخلا�ش باملقابل، هو ما لي�ش عام وله قوة الثبات اإذا اعرتف به الأطراف اأو 
قبله القا�شي كما يف القرار غري الق�شائي يف حق حمرره اأو موقعه اأما يف حق الغرباء فله 
قوة الت�رسيحات ولي�شت القرارات )القانون ١54٢(. يجب حت�شري وابراز امل�شتند لدى 
القا�شي ال�شل اأو ن�شخة اأ�شلية ول يلتزم اأحد بابراز م�شتند ولو م�شرتك امللكية اإذا كان 
القا�شي ان  اأو يف�شي �رساً يجب حفظه )القانون ١546(. ي�شتيطع  ك�شفه ب�شبب �رسراً 
ياأمر بابراز �شند م�شرتك بني الطرفني، اأي ان ابراز امل�شتند يعتمد على امللكية واحليازة ول 
احد يجرب على تقدمي بينة �شد م�شلحته. يعود للقا�شي دائما ان يتاأكد باأنه لن يكون هناك 

خطر اأو عواقب ج�شيمة اأو ف�شيحة مثال اأو ما �شابه القانون ١54٨.

الإثبات بال�سهود
يقبل ال�شهود يف كل املحاكمات الدعاوي ويعود اإىل تقدير القا�شي قبول ال�شهود 
�شهود  وا�شتدعاء  ال�شهادة،  فائدة  من  والتثبت  واملبالغة،  الزائد  العدد  عليه جتنب  والذي 

)بحكم الوظيفة( وهناك فائدة من �شهادتهم.

معرفة  وم�شدر  ال�شهادة  تقدمي  بني  للعالقة  اأهمية  يعطى  القانوين  والتقليد  املمار�شة 
اإىل  داعيني  املو�شوعية  معايري  اهم  من  القوانني  تعتربها  )امل�شدر(  الأخرية  وهذه  الوقائع 
قبول ال�شهادة اإذا كانت املعرفة مبا�رسة وتقديرها اإذا كانت غري مبا�رسة وعن راأي �شخ�شي 

اأو راأي �شائع.

الذي م�شدر معلوماته بحكم  ال�شاهد املو�شوف وهو  ال�شهود هو  فئة خا�شة من 
وظيفته. ل�شهادته وقوة اإثبات كاملة اإل اإذا ق�شت الظروف غري ذلك )القانون ١573(. 
الوحيد  الذكر  بال�شهادات.  الثبات  القوانني حول  املو�شوف يف  لل�شاهد  ذكر  ل جند 
للطرفني  الفادات  تقديره  ي�شتيطع يف  القا�شي  ان  يوؤكد  القانون ١676 حيث  هو يف 
الأخرى  التوثيقية  والأمور  الدللت  اإىل  اإ�شافة  م�شداقيتهم،  على  ب�شهود  ي�شتعني  ان 
ال�شتئنا�ش  وميكن  الزواجية  البطالن  ق�شايا  تخ�ش  الإمكانية  هذه   .)١679 )القانون 
ال�شاهد املو�شوف  البينة الوحيدة. �شخ�شية  بها عندما تكون ت�رسيحات الأطراف هي 
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له  اأو  له مهمة  ال�شخ�ش الذي يلعب دوراً  العادة هو  الباقيني ويف  لها مكانة خمتلفة عن 
ر�شالة �شمن الرعية )كاهن/راهب( وهذا الفهم يخ�ش دور هذا ال�شخ�ش ويعتمد على 

مكانته �شمن اجلماعة ولي�ش على مقدراته اخلا�شة والتقنية.

التجديدات التي اأدخلها البابا فرن�شي�ش اعطت اأهمية م�شافة ملرحلة ما قبل املحاكمة. 
ميكن احلديث هنا عن مرافقة رعوية وقانونية متت قبل واثناء وبعد املحاكمة. واذا حتى 
هذا  �شوء  وعلى  البينات  جلمع  مهمة  حلظات  جتديد  ميكن  للدعوى  ال�شابقة  املرحلة  يف 
يجب  التي  البينات  وخ�شو�شا  الدعوى،  حت�شري  يف  اأكرب  املحامي  دور  ي�شبح  التجديد 
البينات  اإىل  بالإ�شافة  للمحامي  وميكن  اخل�شومة  افتتاح  املحاكمة يف لئحة  تقدميها يف 
الرعية  قبل كاهن  �شهادات ذات م�شداقية من  ال�شابق مع  البحث  ا�شفر عنه  ما  يذكر  ان 
اأو خرباء اآخرين، وتكون حم�شورة يف مو�شوع م�شداقية الأطراف ولي�ش يف مو�شوعية 
بداية  من  قريبا  يكون  ان  يجب  الذي  التوقيت  مو�شوع  العتبار  بعني  اخذين  الطلب، 
املحاكمة، اأي على حدود الوقت امل�شكوك فيه. يف كل الحوال ميكن ا�شتعمال التوثيق 

ال�شابق كم�شتندات اثبات يف يد الأطراف.

الإثبات ب�سهادة اخلبري )هذا املو�شوع مل يناق�ش يف الالئحة ال�شفهّية(
�شهادة اخلبري هي تقييم تقني علمي من قبل �شخ�ش موؤهل مهنيا يف مو�شوع حمدد 
يقدم راأيه كتابيا. تعترب هذه بينة حمددة ومعقدة وم�شتقلة يقييم فيها اخلبري امرا يف �شمن 
تخ�ش�شه. ومبداأ ان اخلبري م�شدق يف تخ�ش�شه اأدى لأن تعتربه بع�ش الأنظمة القانونية 
كجزء منهجي من املحاكمة وان تعترب اخلبري م�شت�شارا تقنيا، وبح�شب كل حالة بحالة 
مع ان دور القا�شي التقديري والتقييمي يبقى مهما وعليه ابداء الأ�شباب يف ذلك عندما 
يقوم برف�شها. يف النظام الكن�شي تقدمي اخلربات التقنية هو �شمن اللوائح التي يقرتحها 
قبول اخلربة  اأ�شباب  القا�شي هو خبري اخلرباء وعليه واجب �رسح  ان  القانون على مبداأ 

املذكورة.

العلمية  ال�ش�ش  على  يرتكز  ان  ويجب  جدا  مهمة  للخربة  الق�شائي  التقييم  لذلك 
ان  اأي  الأ�ش�ش احلالية،  نف�شه وعلى  فيها والتي عادة ي�رسحها اخلبري  التي متت  واملنهجية 
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تكون الوقائع واردة يف بينات اأخرى، ويف حالة اخلربة النف�شية يجب ان يكون هناك تقييم 
للو�شع الن�شاين وان ل يكون دور اخلبري فقط �رسح و�شفي للحالة بل تف�شريي وحتليلي 

دون اعتباره راأيًا قطعيًا بل واقعيًا.

)القانون  عقلي  ملر�ش  الر�شى  نق�ش  اأو  العجز  دعاوي  يف  مطلوبة  اخلبري  خدمات 
١6٨٠( هنا يطلب القا�شي بحكم وظيفته اخلربة العلمية اإل اإذا ات�شح من الظروف ان 
ذلك غري مفيد وغري جمد. وي�شتطيع اأن ياأخذ اأكرث من خربة طبعا وان يكون هناك خربة 
ثانية وثالثة ول يعني ان تكون الرتاتبية يف ترتيب اخلرباء ان الالحق اأهم واأكرب قيمة من 

ال�شابق مثال.

تعيينه طريقة  بح�شب  الق�شائي  وغري  الق�شائي  اخلبري  بني  التمييز  يف   الأ�شا�ش 
ق ١575. يجب ال�شتعانة باخلبري كلما طلب القانون اأو القا�شي ذلك لثبات واقعة اأو 
حتديدا لطبيعة امر معني، وللقا�شي ان يعني اخلبري بعد �شماع الأطراف اأو ميكن له اعتماد 
تقارير اعدها خرباء اآخرون من قبل، وهذه ميكن ان ت�شاف كم�شتند يف الدعوى اأو كبينة 
تكون  اأو  الق�شائية  اخلربة  اإىل  ت�شاف  ان  وميكن  عادية  ك�شهادة  اأو  مثال(  الطبي  )امللف 
مكان اخلربة الق�شائية. اخلبري اخلا�ش هو �شخ�شية جديدة وي�شتيطيع الأطراف ان يختاروه 
على ان يوافق القا�شي، لتح�شري اخلربة الق�شائية )القانون ١5٨7(. هو ل يح�رس اخلربة 
ولكن هو يتاأكد من عنا�رسها وحت�شريها وي�شتطيع هذا اخلبري اخلا�ش مبوافقة القا�شي وعند 

احلاجة الطالع على اأعمال الدعوى وان يقدموا خربة خا�شة.

قيمة البينات
اليقني الأدبي ب�شاأن املو�شوع  اإىل  حتى ي�شدر احلكم يجب على القا�شي ان ي�شل 
الواجب ف�شله بحكم القانون ١6٠٨. اليقني الأدبي هو حالة ما بني الحتمالية وهي غري 
كافية والتاأكيد امللطق وهي غري مطلوبة. اليقني الأدبي يجب ان ي�شتثنى اأي �شك معقول 

م�شتثنيا اإمكانية اخلطاأ ولي�ش الإمكانية النظرية يف ارتكاب الغلط. 

ي�شتخل�ش القا�شي اليقني الأدبي من الأعمال والبينات علما باأن املعلومات اخلا�شة 
ممنوعة التي زود القا�شي بها الأطراف اأو املحامون يحظر قطعيا ان تبقى خارج اأعمال 
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الدعوى )القانون ١6٠4(. ويجب على القا�شي ان يقدر هذه البينات ان كانت قانونية 
اأو حرة. هناك بدون �شك اأهمية كربى ملبداأ التثبت احلر من البينات وقيمتها يف الدعوى 
وللو�شول اإىل اأكرب قدر من العدالة واحلقيقة لكن يجب ان يكون هناك حذر خا�ش يف 
التمييز بني التقييم احلر والتقييم الع�شوائي اأو القناعة احلرة والقناعة العاطفية وبالتايل -فان 
القانونية يف احلكم. ولذلك يجب  ال�شكليات  اإىل �رسورة حتمية  هذا النحراف يوؤدي 
العمل دائما على حت�شني تقينة وتو�شيح الأ�شباب والتي بدورها تدعم الو�شول اإىل اليقني 
الأدبي. يف تو�شيح الأ�شباب وكتابتها هناك ثالثة ثوابت ملزمة حتدد تقنية �رسح امل�شببات. 
الثابت الأول واجب البحث عن اثر اأو امكانية وجود بينات قانونية �شمن اأعمال الدعوى 
يف النظام الكن�شي هناك قيمة خا�شة لالقرارات الق�شائية وامل�شتندات الر�شمية العامة؛ من 
جهة اأخرى يجب احلذر من قبول وقائع مت اخذها بالعنف اأو اخلوف اأو اخلطاأ، وواجب 
موقف  وتو�شيح  تعليل  عن  تختلف  والذي  الوعد  حنث  اأو  الدعاء  عن  الرجوع  تقييم 
املبا�رس،  الكاملة حول حمتواها  البنية  الر�شمية مثال قيمة  للم�شتندات  اأو ادعاء �شابق  �شابق 
البينة الكاملة فقط بطريقة غري  الق�شائية يف دعاوى اخلري اخلا�ش هناك قوة  ولالقرارات 
مبا�رسة لنها يف الواقع تعفي من عبء البينة، والربهان. الثابت الثاين يخ�ش مبداأ البينات 

احلرة والقناعة احلرة:

يحدد من خاللها  كبينات  ولكن  تقييمها،  للقا�شي  يحق  بينات  تعترب هذه  ل 
القانون ال�شوابط واملعايري التي يجب على القا�شي ان يتبعها يف القيام بوظيفته، وهذه 
ال�شوابط جتدها يف القانون املادة ١57٢ مثل حالة ال�شخ�ش/امل�شدر/الوقت/الثبات 
ال�شوابط ميكن  القانون ولكن هذه  ال�شهادات يف هذا  القانون يتكلم عن  والرتدد. 
املقيا�ش )ال�شتنادر(  ال�شوابط جند  البينة احلرة ويف هذه  الإ�شتئنا�ش بها يف مو�شوع 
التقييم وامكانية التمييز بني القناعة احلرة والقناعة العاطفية الع�شوائية. وهكذا فاإن 
وتقييم  للق�شية  العام  التقييم  بني  الربط  يف  تكمن  الأ�شباب  تو�شيح  عملية  نوعية 
الثابت  القوانني.  تفر�شها  مو�شوعية  ومقايي�ش  �شوابط  خالل  من  املقدمة  البينات 
الثالث وهو �رسورة الرجوع اإىل عدم جتاهل الوقائع التي ميكن ان ت�شبب ا�شدار قرار 
خمالف، وجتنب اخللط بني اليقني الأدبي مع اأولوية البينة، اأو اأن يكون �رسح الأ�شباب 

جمرد اإعالن عقائدي بدل اأن يكون �رسح الأ�شباب قبول الوقائع.
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الطـعـون ب�سفة عـامــة
)القوانني 16٢7-161٩(

الربوفي�سور الأب اأروبا كونده
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
اجلمعة ٢0 متـوز ٢01٨

اإمكانية  وجود  اأ�شا�ش  هي  اخلطاأ  عن  املع�شومة  غري  الق�شائية  الأحكام  طبيعة  اإن 
اأعلى.  ق�شائية  �شلطة  اإىل  واحدة،  ملرة  القل  على  والإ�شتئناف،  املحاكمة  اأثناء  الطعن 
ال�شادر يجب جتنب الإ�شافات الطوعية غري ال�رسورية �شاحما  ويف معر�ش تربير احلكم 
بع�شها  خمتلفة،  طعن  اإمكانيات  هناك  الكن�شي  النظام  يف  فيها.  الطعن  اإمكانية  بذلك 
الو�شول  لتحقيق هدف  ت�شعى  دائما  املدنية، ولكنها  الأنظمة  املوجودة يف  تلك  ي�شابه 
الأنظمة  حتميه  والذي  القانوين،  اليقني  ح�شاب  على  ولو  حتى  الأ�شا�شية،  احلقيقة  اإىل 

القانونية ب�شكل خا�ش.

قوانني الأنظمة وتنظيمها
يف  وخ�شو�شا  القانوين،  احلق  خ�شو�شية  وا�شح  ب�شكل  يعك�ش  الطعون  نظام 
مو�شوع تطبيق مبداأ درجتي احلكم الق�شائي، بينما يف الأنظمة املدنية مبداأ الزدواجية 
هو الذي يحدد ترتيب الطعون، لي�ش هكذا الأمر يف الق�شاء الكن�شي، حيث اأن ترتيب 
توؤحذ  للحقيقة،  اخلا�شة  املتطلبات  طبيعة  ب�شبب  نوعه،  يف  وفريد  متامًا  خمتلف  الطعون 
اأ�شول  لنظام  القانونية"  الطبيعة  "خ�شو�شية  النظرية حول  اأ�شا�شية  ب�شورة  الإعتبار  بعني 

املحاكمات الكن�شية.

وكما اأن مبداأ �رسورة الو�شول اإىل احلقيقة يجب اأن ل مي�ش مبادىء اأ�شول املحاكمات 
من جهة، اأو يتجاهل قيمتها، كذلك هو احلال يف قانون اجلماعة الكن�شية، فهناك القيمة 
اليقينية للروابط الق�شائية. لذلك فاإن و�شائل الطعون والتي دوافعها الأ�شا�شية مبنية على 
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املحّفزات ال�شخ�شية ميكن اللجوء اليها مرة واحدة فقط، كما هو احلال يف كل النظمة 
املدنية، فعندما يكون احلق يف التداعي الق�شائي كان قد مت النظر فيه من قبل املوؤ�ش�شات 
العامة، تكون امكانية التدخل من جديد حمدودة. ولكن عندما تكون الغاية العليا لليقني 
الق�شائي هي البحث عن احلقيقة، فاإن هذه املحدودية ميكن اللتفاف عليها وتخطيها يف 
حالت ذات خطورة خا�شة وبطرق غري اعتيادية من حيث ان حق ال�شتئناف للهيئات 
الق�شائية ل يتوقف عند احلكم النهائي القابل للتنفيذ ولكن عند احلكم العادل وال�شحيح 

كما يتطلب النظام القانوين الكن�شي.
القانون  اإحتياجات  يلبي  الق�شائية  املوؤ�ش�شات  الت�شل�شل بني  فاإن  املدنية  النظمة  يف 
من مبداأ ان يكون هناك درجتا حكم، وميار�ش ال�شتئناف يف حمكمة اعلى. هكذا مبداأ 
ل يتطابق مع النظام القانوين قبل التعديل بخ�شو�ش حماكمات بطالن الزواح حيث كان 
التفنيذ. يف  اأجل  اإىل حكمني متطابقني من  للو�شول  القانون  اإجباريًا بحكم  ال�شتئناف 
الطعن  الأخرى، مو�شوع  النظمة  لدى عمومية  الق�شاء،  اإزدواجية درجتي  اإن  الواقع، 
اإن درجتي احلكم  اأخرى؛  ب�شورة  لالأطراف.  بل هو حق مرتوك  القانون،  لي�ش بحكم 
يف الأنظمة الق�شائية الأخرى، ل تكمن باإ�شافة حكم اإىل حكم، واإمنا اأن ي�شتبدل احلكم 
املحكمة  موؤهالت  حتدد  الأخرى  الق�شائية  النظمة  فاإن  لذلك  الثاين.  باحلكم  الأول 
الثانية، العليا، على قواعد مو�شوعية ولي�شت ع�شوائية مف�شحة املجال للمهنية الق�شائية 

يف اإ�شت�شدار احلكم.
اإجبارية  مو�شوع  اإنتفى   " الرحيم  الديان  ي�شوع   " الر�شولية  الرادة  مع  حقيقة 
ال�شتئناف بعد حكم البطالن ال�شادر لأول مرة عن حمكمة الدرجة الأوىل، لغيا بذلك 
قاباًل  احلكم  يكون  وهكذا  ال�شادر.  القرار  تنفيذ  ليتم  متطابقني  قرارين  وجود  وجوب 
للتنفيذ مبا�رسة اإن مل يتم الإ�شتئناف عليه، من قبل اأحد الأطراف اأو الطرفني معًا، خالل 

املهلة القانونية املحددة يف القوانني ١63٠-١633.
اإن التجديد يف اآلية اأ�شول املحاكمات يف ق�شايا بطالن الزواج، والذي يلغي مبدء 
وجوب وجود حكمني متطابقني ايجابيني، واأبقى على حق ال�شتئناف لالأطراف، قّرب 
املحاكم  ال�شائد يف  مبداأ درجتي احلكم  اإىل  الق�شايا  املحاكمات يف هذه  ا�شول  مطابقة 
الأخرى، باإ�شتثناء اإعطاء �شلطة مو�شوعية اكرب ملحكمة ال�شتئناف املحلية، والتي يحددها 
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الدرجة  من  اأعلى  موؤهالت  ذات  تكون  ان  �رسورة  عن  يختلف  والذي  مكانيا  القانون 
الأوىل. بينما حمكمة الروتا الرومانية تتطلب موؤهالت اأخرى و�شهادات يف القانون املدين 

بالإ�شافة اإىل ال�شهادات يف القانون الكن�شي.

وهنالك قوانني كن�شية اأخرى تبني ان طبيعة الواجبات وامل�شوؤوليات الق�شائية البحتة 
امللقاة على عاتق الق�شاة الروتاليني - على القل كهيئة ق�شاة - تتطلب ان يكون هناك قدر 
كبري من املوؤهالت للمحكمة. وهذا ين�شب على قوانني حق ال�شتئناف اإىل الروتا، والتي 
هي الطريقة العادية التي من خاللها متار�ش مهامها هذه املحكمة، والتي يفو�شها به النظام 
القانوين ان حتدث هذا التجديد �رسورة ان يكون هناك اهتمام خا�ش يف قانون ال�شتئناف 

لتجنب ال�شتغالل، معلنًا عن وجود اإ�شالحات يف القوانني الروتالية. 

النظر  اعادة  بخ�شو�ش  الإر�شاد، هو  هذا  الثالثة يف  الدرجة  الوحيد ملحاكم  الذكر 
اأ�شبحت مق�شية يف  واإن  ق�شايا حتى  النظر يف  اياها �شالحية  فقط  الق�شية، مفو�شًا  يف 
اأنه هنالك  الثانية )القانون ١6٨١(. ومبا  درجة احلكم الأوىل، ومل متر يف درجة احلكم 
هناك  يكون  ان  املفرو�ش  من  بتفوي�ش،  اأو  باإمتياز  الروتا،  غري  حملية،  ثالثة  درجة  حماكم 
للمتقا�شني  يوؤمن  عندما  الذي  امل�رسع،  فكر  طبيعة  مع  تتالئم  لق�شاتها،  عليا  موؤهالت 
اإمكانية الإ�شتئناف غري العتيادية، يف درجة ثالثة، يوؤكد على ال�شعوبة الكربى والتعقيد 

الذي يكتنف بع�ش الق�شايا.

يف الق�شايا اجلزائية اخلا�شة باجلرائم اخلطرية التجديد الذي احدثه الإر�شاد الر�شويل 
)SST(، املحكمة الوحيدة التي لها �شالحية النظر يف درجة ال�شتئناف �شد قرار حمكمة 
الدرجة الوىل اأو قرارات حماكم الدرجة الوىل اأو قرارات غري ق�شائية �شادرة عن رئي�ش 
عقيدة  جممع  يف  الثاين  بول�ش  يوحنا  البابا  اقامها  التي  املحكمة  هي  اجلرم،  ارتكب  من 
الميان والتي هي حمكمة ر�شولية عليا للنظر يف اجلرائم الكرث خطورة يف الق�شايا اجلزائية 
الأخرى، يتم بح�شب نظام الطعون اخلا�شة بالقرارات الق�شائية اأو الطعون يف القرارات 

غري الق�شائية.
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الفرتا�سات واأثار حق الطعن
حق الطعن هو ملواجهة امكانية الغلط اأو عدم اإحقاق العدالة التي من املمكن الوقوع 
فيها يف القرارات الق�شائية. بعد ا�شدار احلكم الذي ينهي نزاعا معينا. فالطعن هو عمل 
احلكم  مو�شوع  للحق  امتداد  انه  الق�شية، حيث  تقدمي  مع  بالتوازي  يتم  قانوين  اجرائي 
من  الق�شية  فتح  باعادة  احلق  تعطي  امل�شلحة"  "هذه  احيانا  الدعوى،  عليه  قامت  الذي 
جديد، والنظام القانوين الكن�شي ين�ش على ا�شول حماكمات وا�شحة حول طرق الطعن، 

�شواء بخ�شو�ش املحاكمة التي متت اأو حتى لتجنب اطالة زمن اخل�شومة دون جدوى.

تفعيل  الأطراف  ي�شتطيع  خاللها  من  اجراءات  �شل�شلة  باأنه  الطعن  تعريف  ميكن 
القرار الول والذي يعتربونه جمحف يف  مطالبتهم من جديد للح�شول على تعديل يف 
حقهم. الجحاف ميكن ان يكون بداية يف القرار الباطل، وهنا مقايي�ش بطالن احلكم 
املقايي�ش �شخ�شية.  القرار غري عادل وهنا تكون  اأو ممكن ان يكون  هي ت�رسيعية بحتة: 
ويف هذه احلالة ل يوجد  "كاأنها غري موجودة"،  اأي�شًا هنا عن قرارات  وميكن احلديث 
فيها  النظر  ليتم  امل�شرتك عن بطالنها،  اذ يكفي العالن  القرارات،  لهذه  عالج خا�ش 

من جديد.

الثر املرجو من الطعن هو احل�شول على تعديل للقرار من الطرف الذي قدم الطعن، 
متجنبا عملية تثبيت القرار الأول. وهذا يعني ان القرار الذي ل يطعن فيه، يك�شب �شفة 
التنفيذ  ليقاف  كاف  ذاته  بحد  الطعن  ان  يعني  ل  وهذا  للتنفيذ.  قابال  وي�شبح  الثبات 
توقف  ل  اأخرى  طعن  وو�شائل  تلقائيا  التنفيذ  توقف  طعن  و�شائل  هناك  لذلك  دائما، 
حيث  من  اما  القا�شي.  وحكمة  فطنة  لتقدير  مرتوك  املو�شوع  يكون  عندما  التنفيذ، 
القا�شي الذي ميلك �شالحية النظر يف الطعن، فعليه التمييز بني خمتلف طرق الطعن التي 
اإىل  تنتقل  ال�شالحية  ان  حيث  تفوي�شي  تاأثري  لها  الو�شائل  فبع�ش  القانون.  عليها  ين�ش 
اأي�شًا  وهنالك  جديٍد،  اإ�شت�شدار حكمٍ  اأو  احلكم  لتثبيت  فيها  النظر  العلى يف  القا�شي 
اإمكانية الطعن لدى نف�ش القا�شي ال�شلي الذي ا�شدر حكم املطعون فيه، ول تخ�شع 

لنظام التفوي�ش لقا�ش اأعلى.
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اأنواع الطعون القانونية
ا�شدار حكم يتطابق مع حقيقة ما والتي ميكن اأن تكون ذاتيًا مقبولة، تنبع من مفهوم 
احلق يف الطعن احلر املحاكمة العادلة، على القل ملرة واحدة، دون قيود ت�رسيعية م�شبقة. 
وهذا النوع من الطعون موجود يف كل النظمة الق�شائية وي�شمى ال�شتئناف. ومن املهم 
فعملية  الطعون،  التي حتكم  القوانني  بح�شب  الإ�شتئناف  اأو  الطعن  عملية  ال�شري يف  هنا 
الطعن اأو الإ�شتئناف هي عمل قانوين جتد اأ�شا�شها يف احلق القانوين، والتي تغ�ش النظر عن 
القانون  ال�شكلي، بقدر ما يحدد  النظر يف اغالط الإجراء  الق�شية اجلوهرية وت�شمح يف 
واجب التقيد بالجراءات ال�شكلية، والذي يوؤثر على الو�شول اإىل احلقيقة وبذلك يوؤثر 

على �شدور حكمًا عادًل.
للقانون، كان  اإ�شتناداً  ما  ب�شبب عيب  بالبطالن،  ال�شكوى �شد حكم  فان  وهكذا 
قابال للت�شحيح ام غري قابل، فيمكن اللجوء اإىل اآلية ال�شكوى بالبطالن �شد احلكم، اإ�شتناداً 
اإىل القوانني ١6١9-١6٢٢. هذه ال�شكوى ل توقف التنفيذ، ال اإذا راأى القا�شي غري 
ذلك، ولي�شت تفوي�شية، ال اإذا قدمت �شمن ال�شتئناف. واذا قدمت حتت �شكل العيب 
اإذا مت  بالبطالن، واأما  يعترب م�شوبا  الذي  الذي ا�شدر احلكم  القا�شي  فاأمام  يف الإجراء، 

تقدميه ب�شكل ا�شتئنايف فيكون لدى القا�شي حيث تنظر الق�شية، حمكمة الإ�شتئناف.
اما بخ�شو�ش القرارات ال�شحيحة، والتي يعتربها الطرف اخلا�رس جمحفة يف حقه، 
فهناك يف العادة امكانية ال�شتئناف لدى حمكمة اأعلى. وهذه الدرجة توقف التنفيذ، وهي 
كما ذكرنا تفوي�شية، اذ تنتقل ال�شالحية من درجة حماكمة اإىل درجة اأعلى. وال�شتئناف 
قد  امل�شتدعي  باأن  �شخ�شية  قناعات  من  تنطلق  انها  مبعنى  واحلرة،  الطبيعية  الوا�شطة  هو 
وقع عليه ظلم يف احلكم ال�شادر. يف ق�شايا بطالن الزواج، اإذا كان ال�شتئناف �شد قرار 
اأكيدة، فاإن  اأو بينة  اأ�شا�ش قانوين  اأي  اإيجابي، يوؤكد البطالن، ويخلو ب�شكل وا�شح من 
لق�شاة حمكمة ال�شتنئاف، والتي يجب اأن تتكون من هيئة ق�شاة، حتت طائلة البطالن، 
من  الق�شية  فتح  دون  ق�شائي،  مبر�شوم  البداية،  حمكمة  حكم  على  امل�شادقة  ت�شتطيع 
جديد. يطبق نف�ش املبداأ على حكم اإيجابي بالبطالن �شادر عن ال�شقف املحلي يف اآلية 

املحاكمات الق�شرية.
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اأما بخ�شو�ش حكم ا�شبح ق�شية مق�شية ولكنه ب�شكل وا�شح حكمًا جمحفًا، فيمكن 
الطعن فيها وطلب اعادة املحاكمة، �رسيطة ان يثبت بو�شوح ان احلكم كان جمحفا اإ�شتناداً 
اإىل القانون. والأ�شباب لهكذا طعون جندها يف القانون ١645، وهي بينات اأ�شا�شية تبني 
تثبت وقائع جديدة  اأو ظهرت م�شتندات جديدة  اأو غري �شحيحة،  اأنها مزيفة  بعد  فيما 
مهمة تقت�شي حكما خمالفا اأو ان يكون احد الأطراف قد ا�شتعمل التدلي�ش للح�شول على 
حكم م�شببًا ال�رسر للطرف الآخر اأو كان احلكم نتيجة اإنتهاك �رسيح لقانون اأ�شا�شي، اأو 
اأو ان يكون متعار�شا مع حكم  اأ�شدر حكما لي�ش اجرائيا بحتا،  القا�شي قد  اأن يكون 

�شابق اأ�شبح ق�شية مق�شية.

لل�شخ�ش،  ال�شخ�شية  للتنفيذ والتي تخ�ش احلالة  قابلة  اأ�شبحت  التي  اأما الأحكام 
بينات  اأو  اأ�شباب  اك�شتفت  اإذا  الق�شية  يف  النظر  اعادة  فيمكن  الزواج،  بطالن  مثل 
اإن اعادة النظر يف الق�شية ل توقف التنفيذ، ولكنها يف حد ذاتها  اإل  جديدة وخطرة، 

تفوي�شية. هي 

لدى  �شدها  ال�شتئناف  فيمكن  املحاكمة،  اأثناء  القا�شي  قرارات  يخ�ش  فيما  اأّما 
القا�شي نف�شه، طالبًا منه تعديل القرارا ال�شادر عنه، اأّما القرارات ال�شادرة عن هيئة ق�شاة، 

فاإن الطلب يقدم اإىل هيئة الق�شاة كهيئة.

الهرمية  الهيكلية  مع  من�شجم  الأحكام  �شد  الإ�شتئناف  اأو  الطعن  يف  احلق  اإن 
الد�شتورية، مقل�شًا بذلك امكانية الطعن يف قرارات ال�شلطة العليا، دون ان يعطي بذلك 
جماًل للقرارات العتباطية. واذا مل تكن كل القرارات قابلة لال�شتنئاف، لأنها جمحفة، اإل 
اأنها كلها خا�شعة للرقابة ل�رسعيتها، اإن كانت قرارات �رسعية اأم ل )القانون ١6٢9§١(.

الق�سية املق�سية: اإثبات وتنفيذ
فيما يخ�ش نظام الق�شاء يف الق�شية املق�شية، واملن�شو�ش عليه باإعتدال يف جملة احلق 
القانوين، فهو ميتاز ق�شائيا بالثبات كالأحكام الق�شائية ال�شادرة غري القابلة لالإ�شتئناف اأو 
عندما ت�شبح بالقانون غري قابلة لال�شتئناف. والأ�شا�ش يف هذا العتبار هو انهاء اخل�شومة 

واعطاء يقني وثبات للحالة القانونية.



)١47( الربوفي�شور الأب اأروبا كونده

فيما يخ�ش جوهر الق�شية التي �شدر فيها حكم، ميكن تعريفه باللحظة التي يلتقي 
فيها قرار القا�شي ب�شفة الجبار بني الأطراف املتنازعة وت�شبح م�شدر حقوق وواجبات، 
اأن  اإذا  الواقع.  ار�ش  تنفيذها على  )القانون ١6§3(، وميكن  القانون  قوة  لها  ت�شبح  اذ 

الثبات وقابلية التنفيذ هي اهم �شفات الق�شية املق�شية.

ثبات احلكم قانونيا ي�شتند اإىل قواعد العدالة من جهة و�شحة احلكم من جهة اأخرى، 
وبذلك ل ي�شمح مبزيد من ال�شتئنافات الالحقة عندما ياأخذ احلكم �شفة الق�شية املق�شية 
بح�شب القانون ١64١. وتبقى على كل حال، حالة الثبات هذه م�شكلة اإذا كان هناك 
اإىل  اللجوء  ميكن  اذ  اجلوهرية،  واحلقيقة  العدالة  مع  وا�شح  تناق�ش  اأو  وا�شح  اجحاف 

الو�شيلة غري العتيادية وهي اعادة النظر يف الق�شية.

يف نظام احلق القانوين، فاإن الدعاوي املتعلقة بحالة الأ�شخا�ش، ل ت�شبح ابدا ق�شية 
مق�شية )القانون ١643(. وعلى حالة الأ�شخا�ش تندرج: الق�شايا الزواجية، ق�شايا �شحة 
الر�شامات املقد�شة واحلالة الكلريكية وق�شايا النذور الرهبانية واحلياة املكر�شة، ول تنطبق 
الكهنوتية  تقل�ش ممار�شة حقوق، م�شدرها احلالة  اأو  التي حُتد  الق�شايا اجلزائية  بالتحديد 
احلقوق  يخ�ش  فيما  كبرية  اأهمية  لها  الكني�شة  ال�رسعية يف  احلالة  اعالن  اإن  الرهبانية.  اأو 
احلقيقة  فوق  املو�شوعية  احلقيقة  مبداأ  هو  ال�شائد  ان  وحيث  بها.  املتعلقة  والواجبات 
ين�ش  ثبات احلكم  فيما يخ�ش  القانوين  فاإن احلق  ال�شخ�شية  الجرائية يف دعاوي احلالة 
على قوانني فيها ليونة، وهي اقل جموداً من غريها من الدعاوي، اذ ي�شمح اإذا ظهر هناك 
بينات جديدة وخطرية، باإعادة النظر يف الق�شية. هذه الو�شيلة ميكن اللجوء اليها عندما 
هناك  كان  ولو  حتى  التنفيذ  قيد  اأو  لال�شتئناف  قابٍل  غري  فيه  الطعن  املراد  القرار  يكون 

حكمان متطابقان.

نتيجة  املعرتف  والواجبات  للحقوق  والفعلي  الواقعي  التطبيق  يف  ميكن  التنفيذ 
الق�شية املق�شية. فينطبق التنفيذ على الدعاوي الزواجية التي ت�شبح مق�شية فقط �شكال اأو 
هي يف احلقيقة �شبه مق�شية. وميكن تطبيق ما جاء يف القرار فعليا على ار�ش الواقع كاأن 
القانون  الزواج كما يف  ال�شخ�ش بعقد زواج جديد بعد قرارين متطابقني ببطالن  يقوم 

.١§١6٨4
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تكوين ومفاعيل المر املق�سي
العادية  بالطرق  للطعن  قابٍل  غري  احلكم  ي�شبح  عندما  تتكون  املق�شية  الق�شية 

لال�شتئناف.

بني  متطابقان  حكمان  هناك  يكون  ان  مق�شية  ق�شية  احلكم  لي�شبح  الأوىل  الطريقة 
نف�ش ال�شخا�ش يف نف�ش الطلب ونف�ش الأ�شباب التي ا�شتند عليها هذا الطلب )القانون 
١64١(. التطابق يف احلكمني ميكن ان يكون جزئيًا بخ�شو�ش نقطة معينة يف اخلالف اأو 
كليًا جوهريًا معادًل لالأول. يف ق�شايا بطالن الزواج، ل ت�شبح الق�شّية مق�شّية، تلك التي 
ل يعطى فيها حق الإ�شتئناف بح�شب القانون، اأو تلك التي ي�شتحيل الإ�شتنئاف عليها مرة 

اأخرى بعد �شدور حكمني متطابقني.

)القانون  انتهاء مهلة ال�شتئناف  لي�شبح احلكم ق�شية مق�شية هو عند  الثانية  الطريقة 
١63٠( ١5 يومًا، اأو املتابعة )القانون ١63٠( 3٠ يومًا، عندما تنق�شي مهلة ال�شتئناف 

بال جدوى، يعترب ال�شتئناف مرتوكا وت�شبح الق�شية مق�شية )القانون ١635(.

الق�شية املق�شية تتكون اأي�شًا بالإهمال، اأي عدم تقدمي اأي عمل اإجرائي خالل �شتة 
اأ�شهر من طرف امل�شتاأنف )القانون ١5٢٠(، اأو بالتخلي عن ال�شتئناف )القانون ١636(. 
يعلن القا�شي عن �شقوط الدعوى بالإهمال، بح�شب )القانون ١5٢١(، كما ويعلن قا�شي 
ال�شتئناف ان الق�شية ا�شبحت مق�شية اإذا مت التخلي عن الإ�شتئناف، ومت القبول من الطرف 
الآخر اأو مل يطعن فيه، وقبل من القا�شي، يكون له نف�ش نتيجته التخلي )القانون ١5٢5(.

لال�شتئناف  قابل  قراٌر �شحيٌح غري  اأي�شًا عندما يكون هناك  تتكون  املق�شية  الق�شية 
)القانون ١6٢9(، كما اأن عدم قابلية احلكم لالإ�شتئناف نابعة من ال�شلطة التي اأ�شدرت 
احلكم، كما هو احلال يف الأحكام ال�شادرة عن احلرب الأعظم، اإ�شتناداً اإىل املبداأ القانوين، 
الكر�شي الر�شويل ل يحاكمه اأحد، اأو حمكمة التوقيع الر�شولية، كاأعلى حمكمة يف ال�شلطة 
عن  ال�شادرة  خطورة،  الأكرث  اجلنح  �شد  العقوبات  فاأحكام  الأ�شباب  ولنف�ش  العادية. 
قابلة  غري  اأحكام  هي  والإميان،  العقيدة  جممع  يف  املقامة  العليا  الر�شولية  التوقيع  حمكمة 
لالإ�شتئناف، اإل اإذا اأعلنته هي نف�شها حكمًا يف الدرجة الأوىل؛ وبهذه احلالة يكون قابل 

لالإ�شتئناف مرة واحدة.



)١49( الربوفي�شور الأب اأروبا كونده

حمكمة عليا يف  "الروتا رومانا"،  الروتالية،  الر�شولية  املحكمة  تعترب  اأن  كما يجب 
هذه املوا�شيع. اإل اأن القانون ل يت�شمن اأحكامها على اأنها اأحكام غري قابلة لالإ�شتئناف، 
الق�شاة.  اأعلى من  ال�شادرة عنها لدى فريق  القرارات  مما ي�شمح باحلق يف الطعون �شد 
الروتا  لهيئة  العام  الجتماع  يف  بندكت�ش  البابا  قدا�شة  عن  ال�شادرة  للتعليمات  ولحقا 
لدى  �شدها  امل�شتاأنف  الق�شايا  يف  النظر  عليها  مينع  اأنه  على  ف�رست  والتي  رومانا، 
الأوىل، واأن  الدرجة  الزواج يف  تعلن بطالن  التي  القرارات  تلك  نف�ش املحكمة، حتى 
التعليمات املذكورة تن�ش على اأن الأحكام ال�شادرة لإعالن بطالن الزواج لي�شت بحاجة 
حلكم ثاٍن لثبيتها. وبح�شب التعليمات اجلديدة ال�شادرة عن قدا�شة البابا فرن�شي�ش بتاريخ 
الروتا يف  اأحكام  �شد  لالإ�شتئناف  احلدود  تلك  من  اأي  على  تن�ش  ل   ٠7.١٢.٢٠١5

مو�شوع اإعالن بطالن الزواج.

مق�شيًا  اأ�شبح  الذي  احلكم  باأن  القول  ن�شتطيع  املق�شية  للق�شية  الآثار  يخ�ش  ومبا 
فيه  الطعن  اذاً  ميكن  ول  وحقيقي،  عادل  اأنها  الإفرتا�ش  مع  القانوين،  باليقني  تتمتع 
اأ�شبح  الذي  احلكم  امام  ق�شائينت  امكانيتني  هناك  تبقى  امل�شتقبل  يخ�ش  فيما  مبا�رسة. 

مق�شية: ق�شية 

الأوىل: هي اإمكانية  actio judicati)الق�شية املق�شية(، وهي من حق الطرف الذي 
تنفيذ احلكم، مطبقا  الق�شائية  ال�شلطة  يطلب من  ان  ي�شتيطع من خاللها  الق�شية  ك�شب 
هكذا فعليا احلقوق املعرتف بها يف هذا القرار الذي ا�شبح ق�شية مق�شية، ومطالبا بالأداء 

امل�شتحق من الطرف الآخر.

لدى  املمنوح  الق�شائي(  اإمكانية exception rei judicatae)الإ�شتثناء  هي  الثانية: 
الطرفني ملنع تقدمي الدعوى من جديد، القانون ١64٢§٢. هذا ال�شتثناء وامل�شمى اأي�شًا 
 excetpio litis finitaeله �شفة الدميومة والجبار، القانون ١64٢§١، على الرغم من 
وجوب تقدميه، قبل حتديد مو�شوع الدعوى، من الأطراف اأ�شحاب العالقة، ولكن يحق 
اأي�شا للقا�شي نف�شه، لتجنب حكمًا جديداً يف نف�ش املو�شوع الذي اأ�شبح ق�شية مق�شية.

النظام القانوين يعطي الق�شية املق�شية ثبات القانون معتربا ان الق�شية املق�شية لي�شت 
فقط �شحيحة وعادلة بل اأي�شًا غري قابلة لال�شتئناف. ولكن يف كل الأحوال، ميكن الطعن 



الطعون ب�شفة عامة )القوانني ١6١9-١6٢7()١5٠(

اإعادة  طلب  بوا�شطة  املق�شية  الق�شية  حتقيق  عدم  اثبات  مت  اإذا  مبا�رسة،  غري  بطريقة  بها 
املحاكمة يف حالت الإجحاف الوا�شحة واملن�شو�ش عليها يف القانون ١645.

�شد  لال�شتئناف  حتديد  اأي  يذكر  ل   ٢٠١5 لعام  فرن�شي�ش  للبابا  الر�شويل  الإر�شاد 
اأحكام الروتا بخ�شو�ش بطالن الزواج يف قرارات البابا فرن�شي�ش هناك فقط منع ا�شتئناف 
اأو القرارات فيما يخ�ش مفاعيل الق�شية املق�شية  لق�شايا الروتا اخلا�ش ببطالن الأحكام 
يجب التاأكيد على ان احلكم الذي ي�شبح ق�شية مق�شية ي�شبح له ثبات القانون على فر�ش 
ان هذا احلكم وبنف�ش املعنى، من خالل �شكوى بطالن القرار، يتم، ب�شورة غري مبا�رسة، 

نق�ش اأ�شا�ش الق�شية املق�شية، من خالل اإ�شت�شدار حكٍم �شائٍب.

بع�ش النقاط اخلا�شة بال�شتئناف والتنفيذ بعد الإر�شاد الر�شويل:

هل ميكن تثبيت اأحكام �شلبية بدون حماكمة عادية مع وجود ا�شتئناف انتقائي؟  -
الأحكام ال�شلبية غري قابلة للتنفيذ.  -

الأحكام ال�شلبية لي�ش لها مفاعيل ميكن ان تكون عر�شة لالنتقائية.  -
ما معنى ا�شتئناف انتقائي بحث )بيان ا�شالح احلكم(.  -

مربرات ت�شهم اإعادة احلكم.  -
هل هناك �رسورة تثبيت حكم حماكمة �رسيعة بحكم ا�شتنئايف؟  -

القوانني التي تن�ش على حالت م�شابهة.  -
الأمثال التي تطبعها حمكمة التوقيع البابوي يف تقريرها ال�شنوي.  -

مهل قاطعة )7٢5( بدون موا�شيع جديدة وخطرية   -
�شالحية حماكم ال�شتنئاف ولي�ش الدرجة الثالثة.  -



)١5١( الأباتي مارون ن�رس

طلب اإعادة املحاكمة
De restitutione in integrum1

الأباتي مارون ن�رص
اجلمعة ٢0 متوز ٢01٨

مقدمة
مبعناها  الولية  �شلطة  وهي  عليا  �شلطة  الكني�شة  تقوم يف  الإلهي،  الو�شع  مبقت�شى   )1
كون  الق�شاء،  �شلطة  احل�رسي  ومبعناها  والق�شاء،  والتدبري  الت�رسيع  �شلطة  اأي  الوا�شع، 
كل  توفري  على  ال�شلطة  هذه  ت�شهر  العامل٢.  هذا  يف  كمجتمع  ومنظمة  مكّونة  الكني�شة 
الو�شائل القانونية الناجعة لتحقيق العدالة، منها طلب "اإعادة املحاكمة" بغية متكني القا�شي 
من اإ�شالح حكم جاء غري عادل، ولو اأ�شبح "ق�شية حُمكمة" اأي حاز قوة الأمر املق�شي: 
" ُتتاح اإعادة املحاكمة �شّد حكم حاز قّوة الأمر املق�شي، ب�رسط اأن يّت�شح على وجه اأكيد 

اأنه ظامل"3، وبالتايل يجب اأن يثبت ثبوتًا ظاهراً اأَن الق�شية املحكمة " خمالفة للعدل.

ُتوجد ال�شلطة العليا كاملة يف احلرب الروماين والأ�شاقفة، وتختلف عن ال�شلطة املدنية   )٢
اهلل؛  من  بل  ال�شعب  من  الأ�شل  لي�شت يف  لأنها  وغايتها ومو�شوعها،  اأ�شلها  العليا يف 
وغايتها اخليور ال�شماوية ل الأر�شية، ومو�شوعها الإميان والأمور الروحية4. لهذه الغاية 
الأمن والأمان  زيادة  منه يف  معّينة وم�رسوطة، رغبة  ُطرق  باعتماد  الأعلى  امل�شرتع  �شلم 
ت�شكل  الأخرية  وهذه  املحاكمة".  و"اإعادة  النظر"  "اإعادة  كمثل:  اإلهي.  حٍق  اإزاء  كونه 

مو�شوع بحثنا5.
La remise en l’état  )١

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ٢٠4§٢؛ ويقابله القانون 7 بند٢ �رسقي.  )٢
املرجع نف�شه،القانون ١645§١، ويقابله القانون ١3٢6§١ �رسقي.  )3
املرجع نف�شه، القانون 33٠-33١، ويقابله القانون4٢-43 �رسقي.  )4

)القوانني١645-١64٨(  الالتينية  الكاثوليكية  للكني�شة  القانوين  احلق  اقت�رست جمموعة  املحاكمة"  "اإعادة  يف طلب   )5



طلب اإعادة املحاكمة)١5٢(

اإعادة املحاكمة
اأ ( حتديدها  

للطعن  اإعتماده  اإىل  اللجوء  ويهدف  ا�شتثنائي،  واإجراء  عادية  غري  ا�شتغاثة  اإنها   
�شديداً  و�رسراً  غبنًا  واأَنزل  احلقوقية،  الدعاوى  يف  حمكمة  ق�شية  �شار  بقرار  اأو  بحكم 
باأَحد املتداعيني، وذلك بغية العودة اإىل احلالة القانونية التي كان فيها اخل�شم قبل اإحلاق 

الغنب به6.

عند َتعّذر اإمكانية الطعن باحلكم اأو بالقرار بالطرق املاألوفة: كال�شتئناف اأو �شكوى   
بطالن احلكم، يلجاأ املحامي اإىل طلب اإعادة املحاكمة.

ب( ال�رصوط اأو العنا�رص القانونية للطعن؟!  
عدم اإمكانية الطعن بالطرق املاألوفة.  )١

٢( ل يكفي الرتكاز على ظلم احلكم اأو القرار امل�شكو منه.
القانون  ح�رساً  حّددها  التي  الأ�ش�ش  على  ومرتكزاً  اأكيداً  الظلم  يكون  اأن  يجب   )3
احلالت  امل�شرتع  ح�رس  وقد  �رسقي،   ١§٢3٢6 القانون  يقابله  لتيني،   ١§٢645
وثابت،  ظاهر  ب�شكل  للعدل  وخمالفًا  وا�شحًا  اإجحافًا  جمحفًا  احلكم  فيها  ُيعترُب  التي 

بخم�ش حالت:

البينات الكاذبة: اأي اإذا ا�شتند احلكم اإىل بينات ُوجدت يف ما بعد غري �شحيحة،  اأ ( 
تاأثريها يف الفقرة  اإفادات وغريها. وقد تبنّي  اأم  اأم وثائق  اأكانت �شهادات  �شواء 

احلكمية، ولولها لفقد منطوق احلكم مرتكزه و�شنده الأ�شا�ش.
ب( اكت�شاف وثائق وم�شتندات جديدة: اإن اكت�شافها يف وقت لحق يجب اأن ُيثبت 
ب�شكل قاطع وقائع جديدة، تق�شي َبتًَّا خمالفًا، اأي ُحكمًا اأو قراراً جديداً ُمغايراً 

مل�شمون احلكم ال�شابق.

بدقة  املو�شوع  هذا  عاجلت  قوانني  اأربعة  على   )١3٢9-١3٢6 )القوانني  ال�رسقية  الكنائ�ش  قوانني  جمموعة  وكذلك 
وو�شوح.

الدعاوى الزواجية، كبطالن الزواج والهجر، اأي الفرتاق بني الزوجني مع بقاء الوثاق الزوجي، ل ت�شري " ق�شية حمكمة"   )6
وميكن بالتايل اللجوء اإىل "اإعادة النظر" وفق ما تقت�شيه القوانني.



)١53( الأباتي مارون ن�رس

جـ( حال التدلي�ش واخلداع: اإذا �شدر احلكم بناء على خدعة من طرف اأحلق ال�رسر 
بالطرف الآخر. مثاًل: كا�شتقدام �شهود غري �شادقني، اأو تقدمي خربة مزورة، اأو 
ب�شبب  ب�شدور حكم م�رّس بخ�شم  يت�شّبب  اأن  م�شتند. وهذا كله ميكن  اإتالف 

غ�ّش اخل�شم الآخر.
اإهمال اأحد اأحكام القانون: اأي اإذا اأُغفل ب�شكل وا�شح ما ير�شمه القانون ومل  د ( 
يكن ذلك جمّرد قانون اإجرائي بحت، اأي لي�ش قانونًا من اأ�شول املحاكمات، بل 

من نوع اآخر. مثاًل: 
روتايل  )قرار  به  الفروع  مطالبة  �رسعية  وبحّق  ُمعطى،  باإنعام  يخت�ّش  قانون   -

.)٢٠٠5/64
 )Iurium( ب�شاأن اإعادة قبول املحاكمة يف قرارين رف�شا عري�شة دعوى حقوقية -

تخت�ش باأنعام منحه الأ�شقف حلمل �شورة مقد�شة يف تطواف.
- الإغفال الذي يتحّدث عنه القانون ١645§4 لتيني؛ والقانون ١3٢6§4 
�رسقي، يتّم اإما بتف�شري خاطئ للقوانني - نتهاك ال�رسيعة. واإما باإهمال تطبيق 

ال�رسيعة خطاأً على احلالة املطروحة، اأي تطبيق خاطئ لل�رسيعة.
خمالفة حكم �شار اأمراً مق�شيًا: اأي عندما يتعار�ش احلكم مع حكم �شابق �شار  هـ( 
ق�شّية حمكمة، اأو حاز قّوة الأمر املق�شي، مثاًل: اإذا مل ُيرفع ا�شتئناف احلكم يف 
غ�شون الوقت املُتاح، اأي خالل املدة املفيدة مبوجب القانون ١3٢٢§٢ �رسقي؛ 

القانون ١34١§٢ لتيني.

جـ( ممّن تُطلب اإعادة املحاكمة؟ بالتايل، َمْن هي ال�سلطة الق�سائية ال�ساحلة؟:  
ُتطلب من الهيئة احلاكمة التي اأ�شدرت احلكم.  )١

وال�رسقي  لتيني§٢،   ١645 القانون  وبح�شب  فقط،  املحاكمة  اإعادة  منها  تطلب   
١3٢6§٢، يف الفقرات ١ و٢ و 3: اأي البيانات الكاذبة، اكت�شاف وثائق وم�شتندات 

جديدة، حال التدلي�ش واخلداع والغ�ش.
الدرجة  من  ولكن  ق�شاتها،  اأحد  اأو  الهيئة  ا�شتبدال  طلب  املغبون  للطرف  يحق   -

نف�شها، �رسَط ك�شف عنا�رس ال�شبهة.



طلب اإعادة املحاكمة)١54(

اأ�شهر، حُت�شب من يوم  اإعادة املحاكمة يف غ�شون ثالثة  - املهل: يجب تقدمي طلب 
العلم بهذه الدوافع، اأي منذ يوم اكت�شاف الدوافع املذكورة.

٢( ُتطلب من املحكمة ال�شتئنافية.
فقط مبا اإقت�رس عليه§٢ فقرة 4و5 من القانون ١645 لتيني؛ والقانون ١3٢6 �رسقي.   
اأي يف حال اإهمال اأحد اأحكام القانون ويف حال خمالفة حكم �شار ق�شية مق�شية.

احلكم  اإعالن  تبليغ  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  غ�شون  الطلب يف  تقدمي  يجب  املهل:   -
)القانون ١646§٢ لتيني، القانون ١3٢7§٢ �رسقي(. وُيفيد القانون عينه، اأنه 
بالن�شبة للحالة الواردة يف الفقرة 5 من§٢ من القانون ١645 لتيني، والقانون 
املدة  ال�شابق ُح�شبت  اإعالن احلكم  تبليغ  تاأخر  اإذا  فقرة 5 �رسقي،  بند٢   ١3٢6
ابتداًء من ذلك التبليغ، اأي ي�رسي الأجل منذ العلم به. اأما بعد انق�شاء املهل ُيعترب 
الطرف املغبون اأنه يقبل باحلكم الذي �شار ق�شّية حمكمة، ول ميكن بالتايل الدعاء 

بظلم ظاهر.
- ل َت�رسي املهل والآجال املذكورة اأعاله ما دام املت�رّسر قا�رسا7ً.

فاإذا كان اخل�شم الذي اأُحلق به ال�رسر قا�رساً، يف هذه احلالة تبداأ املهل منذ اليوم الذي 
يبلغ فيه �شّن الر�شد٨.

د( مفاعيل طلب اإعادة املحاكمة  
اإن طلب اإعادة املحاكمة ُيوقف تنفيذ احلكم، اإذا مل يكن قد ُبو�رس بتنفيذه9. اأي اإذا مل   )١

يبداأ تنفيذه بعد.

م لتاأخري التنفيذ،  ٢( يف حال كان هناك �شبهة ت�شتند اإىل دلئل حُمتملة باأن الطلب قد ُقدِّ
اأي بق�شد املماطلة، حينئٍذ بو�شع القا�شي اأن ُيقّرر اإحالة احلكم بطلب من املحامي اإىل 

"يكون را�شداً ال�شخ�ش الذي اأمّت ال�شنة الثامنة ع�رسة من عمره، ومن دون هذه ال�شّن يكون قا�رساً" )القانون 9٠9§١   )7
�رسقي؛ ويقابله القانون 97§١ لتيني.

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١646§3، ويقابله القانون ١3٢7§3 �رسقي.  )٨
املرجع نف�شه، القانون ١647§١ لتيني، والقانون ١3٢٨§١ �رسقي.  )9
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التنفيذ، اأي له اأن ياأمر بتنفيذ احلكم، لكن بعد حتديد �شمان منا�شب ل�شالح �شاحب 
اإذا  الأ�رسار،  من  �ش  ُيعوَّ بحيث  الإعادة  لطالب  كافية  كفالة  فر�ش  بالتايل،  الطلب. 

جاَءت نتيجة الإعادة ل�شاحله١٠.

النطق يف اأ�شا�ش احلكم  )3

الدعوى١١.  اأ�شا�ش  يف  احلكم  القا�شي  على  يجب  املحاكمة،  اإعادة  ُمنحت  اذا   
لتيني،   ١645 القانون  يف  املُدرجة  لالأ�شباب  وفقًا  املحاكمة،  اإعادة  ُتطلب  فعندما 
والقانون ١3٢6 �رسقي، يجب على القا�شي النظر اإذا كان بالإمكان اإعطاء احلق بهذه 
يجري حتقيقًا جديداً  اأن  عليه  املحاكمة، وجب  اإعادة  اأُعطي حق  فاذا  ل.  اأم  الإعادة، 

باأ�شا�ش امل�شاألة. يبّت 

هـ( الأ�سول القانونية الواجب اتّباعها  
1( املحامي: عليه اأن ُيقدم دعوى اإعادة املحاكمة، ُمبينًا بو�شوح اأ�شا�ش الطعن بالقرار اأو 
اأو احلكم  باأن القرار  الظلم الذي يلحق مبوكله وتوحي  ُتثبت ثبوتًا ظاهراً  احلكم، والتي 
التي  الوقائع  �شدوره  قبل  ُقّدمت  لو  وخمتلفًا  خمالفًا  ياأتي  اأن  بالإمكان  كان  به،  املطعون 
امل�شتندات  الكاذبة،  القانون ١645 لتيني والقانون ١3٢6 �رسقي: كالبيانات  اأوردها 
مل  لو  اأو  تطبيقه،  واإ�شاءة  للقانون  النتهاك  اأو  الغ�ش،  تبنّي  اأو  جديدة،  وقائع  تثبت  التي 

يخالف احلكم ُحكمًا �شابقًا اأ�شبح ق�شّية حمكمة اأي اأمراً مق�شيًا.

٢( القا�سي: عليه اأن يرى: هل يجب ف�شخ احلكم الذي �شار ق�شّية حمكمة؟
- اأوًل: ي�شدر قراراً يف ال�شكل ُيدعى بالالتينية: "Iudicium Rescindes"، اأي اأن يحكم 

بال�شكل م�شتنداً اإىل الأ�شباب التي ُتظهر اأن احلكم املطعون به ينبغي اأن يكون خمتلفًا.

- ثانيًا: ي�شدر القا�شي قراراً اأو حكمًا جديداً مغايراً عن احلكم املطعون به ُيدعى بالالتينية 
التحقيق  وجوب  يقت�شي  الأ�شا�ش،  يف  حكم  وهو   "Iudicium Rescissorium"
واملناق�شة متبعًا الأ�شول القانونية، وفقًا ملنطوق القانون ١64٨ لتيني، يقابله القانون 

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١647§٢، ويقابله القانون ١3٢٨§٢ �رسقي.  )١٠
املرجع نف�شه، القانون ١64٨ لتيني، ويقابله القانون ١3٢9 �رسقي.  )١١
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١3٢9 �رسقي، والذي يوجب على القا�شي النطق يف اأ�شا�ش الق�شية.

- القرار يف ال�شكل واحلكم يف الأ�شا�ش ميكن اأن ياأتيا منف�شلني، كما ميكن اأن ي�شدرا يف 
حكم واحد.

خامتـة
اإن اإعادة املحاكمة هي طريقة من ُطرق املراجعة غري العادية. حّددت القوانني املرعية   
الإجراء �رسوط قبولها، كما اأو�شحت املفاعيل التي تنتج عنها. اأقّرت اأ�شول املحاكمات 
الكن�شية الالتينية وال�رسقية اأي�شا، باأن العدالة الطبيعية ل ت�شمح باأن يبقى احلكم غري العادل 

بدون و�شيلة قانونية متّكن القا�شي من اإ�شالحه، حتى ولو اأ�شبح "ق�شية حُمكمة"١٢. 

املحاكمة" وهي  ر�شَم ال�رسع الكن�شي كيفية اللجوء اإىل هذه الو�شيلة ودعاها "اإعادة   
تبغي اإعادة احلقوق اإىل ما كانت عليه قبل �شدور احلكم غري العادل. لهذا، فهي �شبيل غري 

عادي اأقّره احلق القانوين واعرتف به عرب التاريخ.

لقبول طلب اإعادة املحاكمة يجب التاأكد من وجود ق�شية حُمكمة، واأن الأحكام   
اإعادة  التي �شدرت جاءت خمالفة، ب�شكل ظاهر وثابت، للعدل. بالتايل، ل ميكن طلب 
املحاكمة  فاإعادة  حُمكمة١3.  ق�شية  اأبداً  فيها  احلكم  ي�شري  ل  التي  الدعاوى  يف  املحاكمة 
حت�شل مل�شادة حكم �شار ق�شية حُمكمة١4 وال�رسط الأ�شا�ش هو ثبوت خمالفة العدل. واذا 
ُمنحت اإعادة املحاكمة اأي ُقبلت الدعوى ي�شقط احلكم الأ�شلي ب�شكل كامل، ويتوّجب 

على القا�شي اأن يحكم اأي�شًا يف اأ�شا�ش الدعوى١5. 

�شديداً  غبنًا  مغبونًا  نف�شه  يرى  لأنه  الطعن،  اإىل  به  تدفع  املُّدعي  حقوق  خرق  اإّن   
للظلم الالحق به وملخالفة احلكم للعدل. فعدم اإمكانية اللجوء اإىل الطرق العادية للطعن 

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١64٢§١، والقانون ١3٢3 بند١ �رسقي.  )١٢
يف  حت�شل  ل  املُحكمة  الق�شية  لتيني.   ١643 القانون  يقابله   ١3٢4 اقالنون  ال�رسقي،  القانوين  احلق  جمموعة  راجع   )١3
الدعاوى التي تدور على حالة الأ�شخا�ش دون ا�شتثناء دعاوى افرتاق الزوجني. اأي ل ُتطّبق يف دعاوى بطالن الزواج اأو 

التي تتعّلق ب�رسعية الأولد.
هذا ما ن�ّش عليه القانون ١645§١ لتيني، والقانون ١3٢6§١ �رسقي.  )١4

جمموعة احلق القانوين الالتيني، القانون ١64٨، ويقابله القانون ١3٢9 �رسقي  )١5
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اإعادة  اإىل طلب  اللجوء  اآنذاك  املت�رسر  على  ُيحتِّم  بطالنه،  �شكوى  اأو  احلكم  كا�شتئناف 
املحاكمة.

هذا الطلب ينظر به القا�شي فُي�شدر حكمني، الأول: قبول الدعوى اأو رّدها� والثاين:   
يحكم يف الأ�سا�س� وذلك بعد اأن ُيحّدد الإرتيابات بنقطتني منف�شلتني. اأما اإذا كان طلب 
الطعن هذا اأمام املحاكم الر�سولية16، فريجع اإىل حمكمة التوقيع الر�شويل القرار يف ال�شكل. 
يف  واحلكم  للنظر  الرومانية  الروتا  حمكمة  اإىل  الدعوى  ل  حُتوَّ �شكاًل،  قبوله  حال  ويف 

الأ�شا�ش.

ُطرق  من  غريها  اأو  املحاكمة"  "اإعادة  �رسيعة  لإطالق  الأ�شا�ش،  املقيا�ش  يبقى   
املراجعات القانونية، اإحقاق احلق واإر�شاء العدالة واإبعاد الظلم الذي ل يتالَءم مع العدالة. 
هذا هو هاج�ش الكني�شة الأول١7. وخري تعريف للحق: اأنه الأمر ال�شالح الذي مُتليه الإرادة 
اإذاً هو ما  اإن�شان١٨. فاحلق  الإلهية ممثلة بال�رسيعة الطبيعية التي و�شعها اهلل يف �شمري كل 
اأن ت�شكل امل�شدر الأ�شا�ش  اإرادة اهلل. وهذه يجب  يتنا�شب ويتجاوب والعدالة التي هي 

لكل ال�رسائع.

جمموعة احلق القانوين للكني�شة الكاثوليكية الالتينية للعام ١9٨3، القانون ١445؛ ل مقابل له يف ال�رسع ال�رسقي للعام   )١6
.١99٠

فن  هو  "احلق  قال:  "كال�شو�ش"  واملفكر  امل�شاواة".  على  املبني  ال�رسعي  ال�شيء  "هو  بقوله:  احلق  اإر�شطو  عّرف  لقد   )١7
واملفكر "لبيان" عّرف احلق قائاًل: "هو ابن العدالة، والعدالة هي الإرادة الثابتة امل�شتمرة لعطاء احلق لكل  امل�شاواة". 

فرد".
هذا ما ق�شده بول�ش الر�شول يف الر�شالة اإىل اأهل رومة ٢؛ ١4-١5.   )١٨
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الأحكام ال�سادرة عن حماكمات الزواج اجلديدة
والتحديات التي تواجهها

الربوفي�سور الأب اأروبا كونده
ترجمة الأب جمدي ال�رصياين
اجلمعة ٢0 متـوز ٢01٨

الأولوية  اإعطاء  الكن�شي على �رسورة  القانون  يرّكز  املحكمة،  بقرارات  يتعلق  فيما 
للحقيقة املو�شوعية، كما يرّكز على اأهمية تربير القرارات ال�شادرة عن املحكمة خالل �شري 
الدعوى، اأو يف مرحلة احلكم النهائي، واتخاذ القرار اأو تربيره هما مو�شوعان مرتبطان 
يف الواقع بع�شهما ببع�ش رغم ان معرفة احلقيقة يف املحاكمة تعتمد على و�شائل احل�شول 
على املعطيات من جهة وعلى ت�رسيحات الأطراف وادعاءاتهم من جهة اأخرى للو�شول 
اإىل قناعة حول احلقيقة ملختلف الوقائع، اإل اأننا ن�شتطيع اأن نعترب هذه احلقيقة مو�شوعية 
اإذا بنيت الأ�شباب يف قيمة احلكم اأن القناعة نابعة عن قواعد مو�شوعية �شحيحة وملزمة 
للجميع ولي�ش من توجهات �شخ�شّية. يبني القا�شي قناعته على هذه القواعد، وبها يعر�ش 
الأ�شباب وي�رسح احلكم الذي ي�شدره. من املنا�شب هنا ا�شتعرا�ش �رسيع لأنواع الأحكام 

يف احلق القانوين الكن�شي.

اأنواع الأحكام يف املحاكمات الكن�سية
مو�شوعه  ويكون  للقا�شي،  ح�رسي  ب�شكل  يعود  ق�شائي  فعل  هو  باحلكم  النطق 
اإ�شدار  اإليه؛ وجوهر هذا العقل الق�شائي هو  ُقّدم  اأو قرار ب�شاأن املو�شوع الذي  تعريف 
حكم حول توافق ادعاءات الأطراف اأو عدم توافقها مع القانون الو�شعي، فيتم قبولها 
اأو رف�شها؛ ويعني هذا اإخ�شاعها للتفكري املنطقي؛ اأن هناك نوعني من الوقائع على �شوء 

القانون العام يف املحاكمات الكن�شية هما: الأحكام والقرارات ) املرا�شيم(.
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ميكن تعريف احلكم بالنطق ال�رسعي اأّنه اأمر متت معاجلته ق�شائيا وفقا للقواعد املقررة 
يف قانون ا�شول املحاكمات تبعًا ملراحله املختلفة، وي�شمل حمتوى احلكم على اأحكام يف 
اأي حول  التقا�شي؛  اثريت يف  املو�شوعية  القوانني  مو�شوع اخل�شومة حول م�شائل يف 
مو�شوع النزاع. وهناك اأحكام حول ال�شكل عندما يكون القرار متعلقًا مب�شائل اجرائية 

بحتة.

ميكن اأن تكون الأحكام املو�شوعّية اأو ال�شكلّية اأحكاما نهائية اإذا كانت حول ق�شية 
ا�شلية؛ ول ميكن اعادة التفكري بها اأو ت�شحيحها اإذا �شدرت ب�شورة �شحيحة، ما عدى 
احلالت الواردة يف القانون ١6١6§١ من حيث انه ينهي �شلطة القا�شي. وهي اأحكام 
متهيدية اإذا كانت حول ق�شايا عار�شة )القانون ١6٠7( وكال هذه الأحكام تنطبق عليها 
نف�ش القواعد )القانون ١6١3( حتى ولو كانت الأحكام التمهيدية قابلة للتعديل قبل البت 
يف الق�شية ال�شلية )القانون ١5٨9(. ميكن ان يكون لها قوة احلكم النهائي اإذا حالت 
اأو درجة من درجاتها على القل بخ�شو�ش  نف�شها،  املحاكمة  انهت  اأو  املحاكمة  دون 
اأحد الأطراف )القانون ١6٠٨(. بعك�ش ذلك هي غري قابلة لال�شتئناف. عندما تكون 
الأحكام يف �شلب املو�شوع فيمكن ان تكون حكم ادانة اإذا نطقت باأوان على طرف 
اأحد  اأكدت حق  اإذا  معلنة  كا�شفة  اأحكام  تكون  ان  الآخر؛ وميكن  الطرف  م�شلحة  يف 
الأطراف �شد الطرف الآخر؛ وميكن ان تكون اأحكامًا من�شئة اإذا غريت اأو ا�شتخدمت 

حالة قانونية جديدة ين�شاأ عنها عالقات �رسعية مل�شلحة طرف اأو عدة اأطراف.

القرار
يتم  ومل  ق�شائيا،  معالجتها  يتم  مل  ق�شية  حول  �رسعيا  القا�شي  ينطقه  ما  هو  القرار 
العمل بها من خالل م�شار ا�شول املحاكمات ومن خالل حتقيق باملعنى احل�رسي ولكن 
من خالل تبادل احلجج اأو املذكرات حول املو�شوع. وميكن ان تكون مقررة ملو�شوع، 
اأو مرا�شيم حتدد �شري املحاكمة. فالأول يقرر على موا�شيع هي حرية اأو قوانني املحاكمات 
التي برزت اأثناء املحاكمة؛ بينما الثاين هي قرارات القا�شي حول طريقة �شري املحاكمة. 
لي�شت دائما �شهل التمييز بني هذين النوعني من القرارات، ولكن عليها يعتمد واجب ذكر 

الأ�شباب وبالتايل �شحتها.
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من بني قرارات القا�شي املهمة هناك قرار الت�شديق والذي يحتوي على قرار �شابق 
�شدر يف درجة حكم خمتلفة حول مو�شوع رئي�شي، فهو يعترب قرارا نهائيا. وهناك قرارات 
بني اأطراف الدعوى بخ�شو�ش م�شائل عر�شية لي�شت ذات اأهمية كربى ومل يطلب حلها 
ق�شائيا، وان ل تكون ذات اأهمية كربى، هذا ل يعني اأن ل يكون لها قوة احلكم النهائي 

)القانون ١6١٨ والقانون ١6٢9§٢(.

حمتوى احلكم ال�سمني
حمتوى احلكم الق�شائي ال�شمني واجلوهري، كون احلكم هو اإجراء قانوين )القانون 
ان كانت  الرئي�شية  البطالن  انه م�شدر عيوب  القانون ١6١١، وجند  ١٢4٠( جتده يف 

قابلة اأو غري قابلة للت�شحيح، واأي�شًا م�شدر ل�شغوطات اأخرى.

العن�رص الأول املكون للحكم هو تعريف مو�شوع اخل�شومة بح�شب ما ورد يف لئحة 
اأ�شباب اخلالف، وفقط  التي حددتها جل�شة حتديد  ال�شكوك  الدعوى، جميبا بذلك على 
على تلك ال�شكوك اآخذا بعني العتبار اإذا جرت هناك تعديالت عليها القانون ١5١4 
البطالن غري قابل  يعترب م�شوبا بعني  فاإن احلكم  واذا مل يف�شل بهذا اخلالف ولو جزئيا، 

للت�شحيح )القانون ١6٢٠§٢(.

العن�رص الثاين هو حتديد التزامات الأطراف النا�شئة عن املحاكم وكيفية القيام بها يف 
ق�شايا بطالن الزواج، ويجب حتديد اللتزامات الطبيعية جتاه الطرف الثاين، والأطفال، 

والتزامات اأخرى قبل عقد زواج جديد.

والتي  القانون  حيث  من  اأي  القرار،  وراء  والدوافع  الأ�شباب  هي  الثالث  العن�رص 
الكني�شة،  وتعليم  الفقه  اأي�شًا  نف�شها،  القوانني  اإىل  بالإ�شافة  القانوين،  احلق  م�شدرها يف 
)ومن حيث الواقع( والتي ي�شتنتد اإليها م�شمون احلكم وم�شدرها البينات التي مت جمعها. 
بعيب  م�شوبا  يكون  احلكم  فاإن  القرار  منت  يف  والدوافع  الأ�شباب  هذه  تعر�ش  مل  واذا 
الدوافع  هذه  تكن  مل  واذا  ١6٢٢§٢؛  القانون  يف  ورد  كما  للت�شحيح  قابل  البطالن 
والأ�شباب مقنعة في�شتطيع الطرف الذي يعترب نف�شه مظلوما ان ي�شتاأنف. ويجب ان يقرر 

احلكم اأي�شًاً نفقات اخل�شومة. 
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لكي ي�شدر القا�شي اأي حكم، يجب ان يتوفر لديه اليقني الأدبي ب�شاأن املو�شوع 
الواجب ف�شله بحكم )القانون ١6٠٨(. فيجب فهم مو�شوع اليقني الأدبي وبح�شب 
لي�ش �رسوري.  وهو  امللطق  واليقني  كافية،  الحتمالية وهي غري  بني  احلالة  هو  التدرج 
اأي ان اليقني الأدبي هو الذي ي�شتثني اأي �شكل منطقي وموؤ�ش�شي م�شتثنيًا مبداأ احتمالية 
ي�شدر  ل  القا�شي  ان  يعني  وهذا  املطلق؛  اخلطاأ  احتمالية  طبعًا  ي�شتثني  ان  دون  اخلطا؛ 
مربراته،  له  �شك  بل  �شك،  اأو  َوْهم  جمرد  لي�ش  �شكوك.  ي�شوبه  يقني  على  بناء  احلكم 
حول  �شك  اأو  القوانني  يف  بالتعمق  حله  وميكن  القانون،  حول  �شك  يكون  ان  وميكن 
اأو اإجراء مزيد من التحقيق  الواقع، وميكن حله من خالل درا�شة اأعمق لأعمال الق�شية 
وامل�شدرا لوحيد لليقني الأدبي هو الأعمال والبينات للدعوة بحيث مينع خطرا قاطعا ان 
القا�شي  اأعمال الدعوى )القانون ١6٠4(. يقيم  تكون هناك معلومات خا�شة خارج 
الأعمال والبينات بح�شب �شمريه ولكن مع مراعاة الأحكام الواردة يف القانون ان كان 

بخ�شو�ش البينات القانونية اأو البينات احلرة.

ثبات القوانني اخلا�سة باحلكم يف املحاكمة اجلديدة
يف حديثنا عن احلكم يف املحاكمات الزواجية اجلديدة ميكن ان نلخ�ش املو�شوع 
عنا�رسها  ت�رسح  التي  القوانني  هذه  وجوهر  ماهية  اإىل  بال�شارة  مكتفني  جمل  بب�شعة 
ف�ش  مبحاكمات  واخلا�ش  ال�شابع  الكتاب  من  الثاين  اجلزء  من  قوانني  وهي  الأ�شا�شية. 
النزاعات، ولي�شت بحاجة ملعاجلة خا�شة يف اجلزء اخلا�ش باملحاكمات الزواجية "بطالن 

الزواج".

يف هذا الق�شم اخلا�ش مبحاكمات بطالن الزواج ان كان يف كتاب احلق القانوين؛ 
مرتبطة  لي�شت  ولكن  هامة  موا�شيع  يعالج  امل�رسع  جند  املجددة،  الر�شولية  الرداة  ويف 
النهائي حول مو�شوع  القرار  والذي هو  نف�شه،  الق�شائي  الجراء  مبا�رسة يف مو�شوع 
اخل�شومة بذلك نوؤكد هنا انه وحول ال�رسوط ال�شخ�شية ل�شدار احلكم، وحول طريقة 
ال�شكلي، وحول قيمتها  القرار اجلوهري والجرائي  اإىل قرار، وحول حمتوى  الو�شول 
الأ�شا�شية من خالل الإ�شدار العادي، حول هذه كلها ل يوجد ما تغري يف الرادة الر�شولية 
القوانني  ١69٠،ن�شو�ش  القانون  مراجعة  خالل  ومن  نافذة  تبقى  وبذلك  اجلديدة 
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اخلا�ش با�شدار احلكم )القوانني ١6٠7-١6١6( والقابلة للتطبيق مع التعديالت على 
املحاكمة الق�شرية.

يف احلقيقة حتى يف جوانب احلكم اخلارجية وال�شكلية واملحددة يف الق�شم اخلا�ش 
جانبا  و�شعنا  اإذا  الواقع  يف  قيمة.  ذات  تعديالت  يوجد  ل  الزواج  بطالن  مبحاكمات 
املحددة  املهلة  �شمن  ا�شتئنافها  مت  اإذا  واحد  حكم  خالل  من  واملمكن  التنفيذ،  امكانية 
القانونية حول  التعديالت  تبقى �شبه متطابقة ويف غياب  ال�شابقة  القوانني والقواعد  فاإن 
ا�شدار احلكم يجب ذكر غياب مماثل هو غياب تعديالت حول قوانني قبول البينات، مع 
ال�شارة اإىل تاأثري البحث الرعوي الذي ي�شبق املحاكمة يف مو�شوع تقدمي البينات. ويف 
مو�شوع البينات املرفقة مع لئحة اخل�شومة وخ�شو�شا يف مرحلة التحقيق املخت�رسة يف 
املحاكمات ال�رسيعة �رسيطة ان ل ينتهي ذلك با�شدار حكم ق�شائي ولكن بقرار ا�شقفي 
باعادة املو�شوع اإىل املحاكمة العادية اإذا مل يكن التثبت من البينات يف مرحلة التحقيق كافيا.

عدم التغري هذا حول مو�شوع احلكم وحول مو�شوع قبول البينات ينبع عن قناعة 
اأ�شا�شية وراء هذا التجديد وا�شحة متاما من قبل امل�رسع يف الرادة الر�شولية وهي البقاء 
على املحاكمة الق�شائية كطريقة وحيدة عمليا لتقرير بطالن اأو ا�شالح عقد زواج معني 
املحاكمة  دورا جوهريا يف  يلعب  الذي  املو�شوعية  احلقيقة  مفهوم  اأهمية  على  والتاأكيد 
تكون  ان  اجلديدة يجب  املحاكمة  ان  التاأكيد جمددا على  يتطلب  اخليار  الكن�شية، وهذا 
اإىل احل�شول على معرفة حقيقية  ك�شابقتها عبارة عن جمموعة اجراءات واأعمال تهدف 
ان يكون احلكم يف  اخليار  يتطلب  الهامة. وفيما يخ�ش مو�شوعنا هذا  الدعوى  لوقائع 
املحاكمة  اثناء  برزت  التي  الوقائع  من  متجان�شة  ال�شابقة جمموعة  مثل  اجلديدة  املحاكمة 

والتي جتد تربيرات لها يف القرار.

هذا املفهوم هو نف�شه يف الأنظمة الق�شائية غري الكن�شية والتي توؤكد على قيمة مبداأ 
امل�شداقية اأو على القل الكرث اقناعا وفعالية يف حتقيق اهدافنا، والتي من  "املعرفة" ذات 
احلكمة دائما ان تقارن املحاكمة الكن�شية بها؛ لذلك وفيما يخ�ش احلكم ان كان كاجراء 
ق�شائي يعرب فيه عن قراره اأو املحتوى فاإن خا�شية املحاكمة الكن�شية هي الت�شديد الوا�شح 

على مبداأ النحياز للحقيقة املو�شوعية. 
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هذا التوجه يف الواقع يوؤكد فكرة ان ل الإجراءات الق�شائية ول النطق باحلكم الذي 
ينهي التقا�شي ميكن ان يكون جمرد ممار�شة بحتة ل�شلطة عليا، ولكن اأي�شًا وب�شكل اأ�شا�شي 

كعمل موجه نحو معرفة الوقائع ال�رسورية ل�شدار القرار.

احلكم والنظرة املعرفية للمحاكمة : اأهمية ال�سياق التف�سريي
اإذا مل تتغري القوانني حول احلكم ول القوانني حول انتاج البينات )والذي يعترب و�شيلة 
قانونية ملعرفة الوقائع( فما الذي تغري يف حماكمات بطالن الزواج والذي ندعوه جتديداً؟ 

ما هو اجلديد؟

وا�شح مرة اأخرى باأنه ل يوجد هناك اأي قواعد اأو قواينن جديدة، حتى بعد الرادة 
الر�شولية حول احلكم ميكن ان تعترب جتديدا. بالحرى وحول هذا اجلزء حتديدا واملتكون 
على  تهجم  اأي  من  يجعل  مما  الزواج  كرامة  قواعد  امل�رسع  مرجع  كان  فقط  مادتني  من 
اخلطاأ  اعتقد من  قيل  ما  اكرث. رغم كل  وافرتاء ل  �شخيف  راأي  التجديد جمرد  قيمة هذا 
عند تقييمنا ملو�شوع احلكم التوقف كثريا على مو�شوع بقاء القوانني على حالها وعدم 
خ�شوعها للتعديل. يجب بالحرى ان جنتهد حول موا�شيع اأخرى مل يعرب عنها مبا�رسة يف 

ن�ش الت�رسيع، اذ ان القول بان التجديد مل ي�شملها هو قول اعتباطي وغري منطقي.

"ال�شياق  بفكرة  ينادون  من  هم  القانونيون  روادها  موا�شيع  عن  احلديث  هنا 
توؤثر على  م�شتورة وخمفية  الغالب كمينة  بذلك جمموعة عوامل يف  ويعنون  التف�شريي"، 
قيا�ش  عملية  عرب  القرار  اإىل  الو�شول  عن  احلديث  يعترب  القرار.  اإىل  الو�شول  ديناميكية 
منطقي باأن نقوم بتطبيق �شل�شلة من القوانني املنطقية ال�شكلية على حالة معينة هو اختزال 
اليها  القواعد والقوانني يجب ان ي�شاف  اإىل ان هذه  املوؤلفون  ينبه  وت�شغري للمو�شوع. 
"احل�ش ال�شليم" من جهة و"ال�شياق الثقايف" الذي يعطي املحاكمة روحًا من جهة اأخرى؛ 
لها  ينتمي  والتي  عليها يف جمتمع معني  املتعارف  القيم  تعني جمموعة  هنا حتديدا  فالثقافة 

اأطراف الق�شية واملجتمع نف�شه.

اإىل احلقيقة  الو�شول  اأهمية مو�شوع  يقلل من  اأهمية هذه اجلوانب ل  التاأكيد على 
عادل  احلكم  اعتبار  ميكن  ل  انه  اإذ  الكن�شية،  املحاكمة  يف  مو�شوعية  قواعد  خالل  من 
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اأخطاء وعلى وقائع زائفة، متاما كما لو كان موؤ�ش�شا على تطبيق خاطىء  اأ�ش�ش على  اإذا 
للقوانني الأ�شا�شية. ميكن القول بالأحرى ان عوامل ال�شياق التف�شريي الثقايف ت�شتدعي 
ب�شكل اأ�شا�شي ان ي�شار اإىل حتليل البينات وخ�شو�شا بالن�شبة ملعايري كفايتها، والو�شول من 
خاللها اإىل اليقني الأدبي، ف�شال عن �شمانات العتمادية والتي يجب ان تظهر يف تربيرات 
يفرت�ش  املتجددة  املجتمع  بقيم  وتاأثرها  التقنية  املحاكمة  و�شائل  بني  املزج  هذا  القرار. 
ال�شارة اليها يف احلكم من اجل ت�شهيل قبولها من املعنيني مبا�رسة ومن اجلماعة الكن�شية.

بع�س اجلوانب املهمة يف التجديد الكن�سي والت�رصيعي يف اإ�سدار احلكم 
الزواج ميكن  ببطالن  اخلا�شة  املحاكمة  مفهوم  لعملية جتديد  التف�شريي  ال�شياق  يف 
ال�شارة اإىل خم�شة جوانب على القل نالت انتباها خا�شا من امل�رسع، ولها تاأثري مبدئي 
على احلكم. على راأ�ش هذه امل�شاحة املعطاة لالأطراف للتعبري عن موقفهم �شمرييا، وهذا 
ارادة امل�رسع بهدف تو�شيع اأفق املحاكمة وجعلها اأ�شهل ويف متناول اجلميع؛ والتي هي 
بكلمات اأخرى مرتبطة بهدف جعلها - اأي املحاكمة - اأكرث �شخ�شانية وقادرة على اإعادة 

هولء املوؤمنني واندماجهم يف اجلماعة امل�شيحية بعد جتربة الزواج الفا�شل التي عا�شوها.

واجلانب الثاين هو هذا الرتباط الع�شوي بني الهداف املذكورة للمحاكمة ب�شكلها 
املتجدد وبني اخلربة العائلية للفرد ودور العائلة التب�شريي جتاهه، والتي جند انها مثار اهتمام 
الكني�شة. هذه الولوية يجب ان توؤثر يف عملية ا�شدار القرار وان تظهر يف احلكم النهائي. 
الرجوع اإىل تعاليم ال�شينودو�ش يف البر�شيات املختلفة هو جانب اآخر ثالث من جوانب 
 - جماعة  الكني�شة   - جماعي  عمل  هو  ال�شينودايل  العمل  ان  حيث  التف�شريي  ال�شياق 
والذي جزء مكون له هي املحاكم الكن�شية، وهذا اجلانب من عمل الكني�شة )الت�رسيعي( 
املجرد لي�ش غريبا عن روح ال�شينودو�ش والذي يتمثل يف بداية قوانني ا�شول املحاكمات 
الرعية؛  العتيادي يف  الرعوي  البعد  مع  الق�شائي  الرعوي  البعد  يجتمع  الكن�شية حيث 
ت�شبق  الدعوى وم�شت�رسفا امكانية اجراء عملية حتقيق  وجند �رسحا مف�شال لعملية حت�شري 

املحاكمة ان لزم المر.

ول ينتهي هنا تاأثري روح ال�شينود�ش؛ اأي ل ينتهي فقط يف هذه املرحلة ما قبل املحاكمة 
معلومات  وجمع  راعوي  جمل�ش  من  الراعوي  احلقل  يف  العاملني  كافة  يت�شارك  حيث 



الأحكام ال�شادرة عن حماكمات الزواج اجلديدة والتحديات التي تواجهها)١66(

والتو�شط حلل امل�شكلة، بل يتعداه اإىل املحاكمة نف�شها معطيا قيمة كربى ملفهوم امل�شوؤولية 
اأطراف املحاكمة بح�شب ادوارهم املختلفة، حيث ان املحاكمة هي  الت�شاركية بني كل 
و�شيلة متخ�ش�شة وتفرت�ش اداًء تقنيا تخ�ش�شيا ل�شخا�ش موؤهلني وظيفيا ان كان دفاعا 
عن الأطراف انف�شهم اأو دفاعا عن رابط الزواج نف�شه، وهنا اغامر بالقول باأن اعطاء قيمة 
اكرب للدفاع املهنى التقني وللدفاع عن رابط الزواج هو جزء اأ�شا�شي ل ميكن اإنكاره يف 
العملية ال�شالحية ولكن على ان يفهم باملعنى ال�شحيح وميكن اعتباره اجلانب الرابع يف 

التجديد.

للروح  عملي  تطبيق  هو  وبعد  واأثناء  قبل  املحاكمة  يف  الأدوار  وتنوع  اختالف 
لتحقيق  منها  بد  ل  متطلبات  املحاكمة وهي  اخلا�ش يف  اجلانب  هو  ال�شينودالية، وهذه 
رعاة  اإىل  بها  يعهد  والتي  القيم  هذه  عن  واحلقيقة.  العدالة  هي  والتي  املحاكمة  اهداف 
ال�رسعة  يتم اخللط بني مبداأ  الر�شويل بحيث ل  الإر�شاد  بداية  امل�رسع يف  يتكلم  الكنائ�ش 
و�شهولة تقدمي هذه الق�شايا وبني مبادىء التقا�شي القانونية و�رسورة التحقيق يف ا�شدار 
الأحكام، ول يتم اعتبار هذين املفهومني الراعوي والق�شائي مت�شاربني فيما بينهما، وهذا 

بالطبع يتطلب التزاما اأ�شا�شيا من قبل العاملني يف الرعية حتت ا�رساف الرعاة.

حتدثنا  الذي  التف�شريي"  "ال�شياق  مبفهوم  ع�شويا  واملرتبطة  اخلم�شة  النقاط  هذه   
اأ�شا�ش التجديد يف املحاكمة الكن�شية، وبدون ان يكون هناك جتديدات  عنه والذي هو 
ت�رسيعية باملعنى احل�رسي، ميكن ان ترثي عملية �رسح وتقدمي نظام ا�شدار احلكم اجلديد، 
وخ�شو�شا الربط بني اأهمية الجراءات من جهة واأهمية العدالة القانونية من جهة اأخرى؛ 
وحول مفهوم اليقني الأدبي ومفهوم تربير القرار والواجبات النا�شئة عن هذه القرارات، 

وعن الفرتات الزمنية وعن املعنني بهذه القرارات.

املفهوم الجرائي ال�رصعي و�رصورة احلكم بان�ساف بح�سب العدالة القانونية 
اكت�شبتها  التي  الرعوية  القيمة  �شوء  وعلى  ال�رسعي  الجرائي  املفهوم  يخ�ش  فيما   
يعي�شون  ملوؤمنني  المور  تو�شيح  يف  املتخ�ش�ش  املالذ  هي  اذ   - الزواج  بطالن  دعاوي 
اكت�شب  واأي�شًا  اأهمية خا�شة،  احلكم  ا�شدار  مو�شوع  اكت�شب  فقد   - فا�شلة  زواجات 
اأهمية خا�شة مو�شوع العدالة القانونية يف احلكم مع بقاء مبادئ العدالة واحلقيقة الثابتة. 
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ا�شدار احلكم بح�شب العدالة القانونية هو مو�شوع القوانني ١9 و ١75٢ فال �رسورة 
اإذاً لت�شور اعرتا�شات جمردة ووهمية بني �رسورة ان تكون هناك عدالة قانونية وبني مبداأ 
�رسعية الجراءات الذي تت�شم به ال�شلطة الق�شائية الكن�شية، ولكن يفرت�ش هنا ان تكون 
لدينا ويف ال�شياق الجتماعي والكن�شي احلايل املعرفة التامة لكيفية ارتباط مفهومي القانون 
من جهة واحلق من جهة اأخرى، والتمييز بينهما يف حالت احلكم واقعيا ودون اخللط 
بني مفاهيم احلق واحلقيقة والعدالة. هذا الهدف ممكن فقط اإذا كان هناك التزام ب�رسطني 

اأ�شا�شني عند ا�شدار احلكم :
الوقائع ان ن�رسح بدقة متناهية كل  ال�رصط الأول هو ان نكون م�شتعدين عند حتليل 
عنا�رس احلالة ووقائعها دون ت�رّسع ودون اعتبار ان القوانني اجلديدة تقدم حلول ح�شابية 
ملعادلت وا�شحة. عندما نعتقد ان القوانني اجلديدة هي حلول جاهزة حلالت نطبقها 
عليها ريا�شيا نكون ابتعدنا كثريا عن روح هذه القوانني. يجب ان نبحث عن الن�شان 

بني الوراق ونكت�شف احلقيقة.
اأما ال�رصط الثاين واملتعلق بالعن�رس القانوين ب�شكل خا�ش فهو املام من يقوم بهذا العمل 
بالقوانني ال�شحيحة ومببادىء التف�شري القانوين الكن�شي ال�شحيح والتي هي لي�شت جمرد 
ق�شائية  �شوابق  اإىل  الرجوع  جمرد  ولي�ش  القانونية،  املمار�شة  يف  ن�شتعمله  منطقي  قيا�ش 
وقرائن، بل هو الرجوع اإىل قرارات روتالية وغريها ب�شكل عام تكون يف �شلب مو�شوع 
املحاكمة وميكن ا�شتعمالها كمرجع. وامام حتليل تقني ل ميكن هنا ال التمييز بني �شوابق 
ق�شائية حقيقية وبني جمرد مراجع �شطحية عابرة. حماولة حتليل وفهم كل حالة على انفراد 
يجب ان يقودنا اإىل اكت�شاف الختالف بني احلالت والتمييز بينها، ويجب ان يدفعنا اإىل 
ان ل ن�شتثني امكانية ا�شدار اأحكام غري اعتيادية اإذا لزم المر، على ان نكون قادرين على 

تربير هذه الأحكام قانونا وواقعا.
العدالة  وبني  املجردة  القوانني  بني  امل�شافة  يق�رس  القانونية  العدالة  تطبيق  الزامية 
الواقعية يف احلالة املعينة والتي نحمي ب�شكل واقعي وحقيقي الفرد كمركز لهذه العملية 
الق�شائية موؤكدة بذلك على ان العدالة والرحمة متالزمات، وهذا ما اأكده البابا فرن�شي�ش 
يف ر�شالته وجه الرحمة �شنة ٢٠١5 ان الرحمة والعدالة لي�شتا حقيقيتني خمتلفتني ولكن 
دون �شك يظهر يف بع�ش املقاطع ان هناك تاأثريا وا�شحا لفكار لهوتية متيل اإىل اعتبار 
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اللجوء اإىل الرحمة هو تقليل من العدالة واقعيا. ميكن القول هنا انه عندما نقوم باأ�شدار 
حكم يف حالة معينة من ال�رسوري ان يكون لدينا كما ورد يف هذه الر�شالة موقف وا�شح 
يف بحثنا من احلقيقة والعدالة وهو ان يكون ال�شخ�ش الن�شان هو مركز اهتمامنا لي�شت 
احلكم  يكون  ل  بحيث  وات�شالت  عالقات  من  ميلك  ما  بكل  كاإن�شان  بل  جمرد  كفرد 
حجرا نقذفه بها ول يكون يف نف�ش الوقت تعبريا ملودة زائدة عن حّدها اأو �شادرة عن 

م�شاعر وهمية خداعة.

اليقني الأدبي وم�ساهمة الأطراف للو�سول اإىل احلكم
العالقة بني مفهوم ال�رسعية ومفهوم العدالة القانونّية مبعنى �رسورة اللتزام مببداأ كل 
حالة حدة واختالفها عن غريها ل توؤثر فقط على احلكم كحكم ولكن اأي�شًا على كيفية 
حتقيق  عملية  خالل  من  وذلك  احلكم،  لإ�شدار  ال�رسوري  الأدبي  اليقني  اإىل  الو�شول 
تختلف من ق�شية اإىل اأخرى. الوعي املتجدد للعالقة بني التثبت ال�رسعي من احلقيقة وبني 
عملية  ان  ل�شمان  التحقيق  عملية  يف  عميقة  دقة  تتطلب  ال�شمريية  ال�شخا�ش  قناعات 
التحقيق ودرا�شة الوقائع - بخالف ما قد يجري يف مرحلة ما قبل املحاكمة - هي عملية 
ق�شائية حقيقية قادرة على ح�ش ال�شخ�ش على قول احلقيقة ال�شخ�شية، طبعا يف جو بناء 
و�شادق وبروح نقدي ايجابي اأي�شًا يف املقارنة بني هذه احلقيقة وعنا�رس اأخرى تظهر اثناء 

�شري املحاكمة، وخ�شو�شًا بني ما اأقوله اأنا كطرف وما يقوله الآخر كطرف ثان.

فيما يخ�ش هذه النقطة يجب ان نعلم باأن عملية ال�شالح ت�شع ا�شرتاتيجيات ملرحلة 
و�رسح  الأطراف،  وم�شاركة  املحاكمة،  ملعنى  دقيق  �رسح  اإىل  تهدف  املحاكمة  قبل  ما 
�رسورة تقدمي طلب م�شرتك اأو على القل متفق عليه مع امكانية ان يكون هناك اجراءات 

غري اعتيادية.

اإىل الطلب امل�شرتك تكون هناك ظروف معرو�شة ب�شكل منا�شب تظهر  فبالإ�شافة 
والتي  الأطراف  بني  للتوافق  املعطاة  الكبرية  والقيمة  املتجدد  الوعي  وجود بطالن. هذا 
جندها ولأ�شباب خمتلفة يف القانون ١5٢6 كمقيا�ش لو�شع حد لكرثة البينات، ل يوؤثر ول 
يغري يف مفوهم التحقق والتثبت يف ق�شايا البطالن، كما لو ان الهدف اأ�شبح حاًل مل�شاكل 
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�شخ�شية جمردة بني الزواج وكما لو ان احلقيقة املو�شوعية الواجب التثبت منها مل تعد 
هي اأ�شا�ش القرار.

احلكم مب�شتوى الروح الكني�شة يجب ان يتوافق فيه القرار مع احلقيقة، واحلقيقة هنا 
مع  من�شجما  القرار  يكون  حينها  وفقط  اخل�شومة،  الواردة يف لئحة  الوقائع  ثبات  هي 
روح الق�شاء الكن�شي املتاأ�ش�ش�ش على احلقيقة. فحني يعيد امل�رسع التاأكيد على ان الطريق 
الق�شائي هو الوحيد لدعاوي البطالن يوؤكد اأي�شًا ان �شطلة الكني�شة على هذه الدعاوي 
هي �شلطة ك�شف و اعالن فقط ل غري، وكما يف كل النظمة القانونية فاإن �شلطة الكني�شة 

الق�شائية لها دور �شمانة احلقوق املعرتف بها قانونيًا ولكنها �شلطة م�رسوطة.

يف الواقع، ال�رسائع اجلوهرية تعتمد يف مفاعيلها القانونية على وجود وقائع حمددة 
لذلك فان هدف العمل الق�شائي لي�ش حاًل مل�شكلة بني �شخ�شني، بل تاأكيداً لوجود حالة 
قانونية اأو عدم وجودها من خالل التحقق من الوقائع الأ�شا�شية اخلا�شة بها، وهذا يعني 
ان القرار ال�شحيح قانونيا هو القرار املتماثل مع القانون واملتماثل مع احلقيقة؛ لأن الطرف 
يف الق�شية يكون �شاحب حق لي�ش لن هذا احلق معرتف به �شكليا دون م�شاكل بل لأن 

الوقائع التي ي�شتند عليها هذا احلق موجودة يف الواقع.

لذلك وبحق ينبه امل�رسع اإىل ان ال�شالح ل يهدف اإىل زيادة عدد قرارات بطالن 
الزواج التي لي�ش لها اأ�شا�ش قانوين، بل ان الهدف هو ال�رسعة يف التحقق واثبات احلقيقة 
املنطقي حول �شري الحداث - ولي�ش فقط من  اتفاق الأطراف  الواقعية.  وراء احلالت 
اجل احل�شول على البطالن اأو فقط اتفاقهم حول الأ�شباب القانونية املقدمة للبطالن اأو 
حول طريقة املحاكمة - هو مقيا�ش ملمو�ش وعملي يو�شح رغبة امل�رسع يف اعطاء التحقيق 
والتثبت م�شاحة اكرب بتدخل الأطراف، على ان ل مت�ش الثوابت الأ�شا�شية للمحاكمة ول 

ي�شبح الأطراف هم الق�شاة يف دعاويهم اخلا�شة.

�شمريية  كقناعة  الأطراف  يعلنه  ما  بني  ال�شطالحات  لتجنب  احلثيث  اجلهد  هذا 
وبني ما يثبته الق�شاء، مع التمييز الوا�شح بني القناعة ال�شخ�شية واحلقيقة املو�شوعية، دفع 
اإذا كانت  الأطراف  لت�رسيحات  الكاملة  البينة  قيمة  القوانني  يقدم يف  �شابقًا لأن  امل�رسع 
ال�شالح  م�شداقيتها. عملية  تدل على  اأخرى  وموؤ�رسات  باأدلة وظروف  واقعيا  مدعمة 
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والتجديد تثبت هذا املبداأ واعادت �شياغته بو�شوح اكرب حيث يوؤثر ب�شكل خا�ش على 
الو�شول اإىل اليقني الأدبي ال�رسوري والكايف. اليقني الأدبي يعني تلك احلالة ال�شخ�شية 

عند القا�شي ولكنها قائمة على وقائع مو�شوعية.

ع�رس  الثاين  بيو�ش  وخ�شو�شا  البابوات  قدا�شة  تعاليم  اإىل  هنا  الرجوع  الطبيعي  من 
تعاليمه،  يوؤثر على  بابا و�شعًا و�شياقًا عامًا  ان لكل  نن�شى  الثاين، طبعا ل  بول�ش  ويوحنا 
فبينما كان البابا بيو�ش الثاين ع�رس يكتب �شمن حتكمه الإجراءات ال�شكلية ب�شكل خا�ش 
اأما  ال�شكلية؛  املتطلبات  الإدلة وان ل تكون هناك مبالغة يف  لهذه  ان يعطي دوراً  طلب 
البابا يوحنا بول�ش الثاين فقد كان يكتب يف مناخ �شادت فيه روح ال�شخ�شانية والتقليل 
من �شاأن الإجراءات ال�شكلية فدعا اإىل انتباه اكرب اإىل عن�رس احلقيقة املو�شوعية من خالل 

روح اإجرائية �شحيحة خمذرا من اإعطاء قيمة مبالغ فيها لإدلة منفردة.

يف الإ�شالح احلايل ويف البند الثاين ع�رس جنده يعيد ما جاء يف "كرامة الزواج" البند 
وهذا  البينات  اولوية  مو�شوع  على  الأولوية  يقدم  املو�شوعية  مفهوم  جند  حيث   ٢47
الوليات  ا�شاقفة  ملجل�ش   ٢٠١٢ قبل  �شدرت  التي  اخلا�شة  القوانني  يف  جنده  املفهوم 
املتحدة المريكية. انا �شخ�شيا ل اجنرف مع غريي من الزمالء يف اعتبار ان ذلك ت�شحيح 

للمفهوم املقابل اأي الجراءات ال�رسعية والتي اعتربها خطره نوعا ما

يف واقع المر ان مفوهم ترجيح الدلة يف الثقافة الق�شائية المريكية لي�شت عبارة 
عن مقيا�ش اآيل يحكم على ح�شب كمية الدلة متنا�شيا الأ�شا�ش املو�شوعي كما هو احلال 
يف اليقني الأدبي. ان ل تكون هذه الثقافة العتماد على كمية الدلة مقيا�شا اوتوماتيكيا 
يو�شل اإىل املو�شوعية، ل يعني ان القا�شي ي�شتطيع الو�شول اإىل حكم مو�شوعي عن طرق 
اأخرى غري الدلة مثل المتياز اأو �شمانات الو�شع ال�شخ�شي، اأو من خالل ح�ش رعوي 
مزيف. يجب اأن تكون هناك و�شائل م�شمونة ملعرفة الوقائع وان يكون هام�ش اخلطاأ فيها 
متدنيًا، وان يكون العتماد فيها على و�شائل منطقية عقالنية و �شمانات واقعية تكون 
فيها اجلدلية والتحاورية الق�شائية حقيقية، بروح م�شوؤولية متبادلة منفتحة وف�شفا�شة فيما 

يخ�ش طريقة احلوار لكنها حمددة ودقيقة فيما يخ�ش الوقائع.



)١7١( الربوفي�شور الأب اأروبا كونده

جدية عر�س الأ�سباب يف القرار املقبول من املعنيني
هنا ن�شل اإىل مو�شوع تربير القرار وعر�ش الأ�شباب والوقائع حيث ان املو�شوعية 
التي تكلمنا عنها يجب ان تكون اأ�شا�ش اليقني الأدبي، وعليه يجب ان تكون هناك قواعد 
مو�شوعية ن�شل من خاللها اإىل هذه املو�شوعية وتكون مقبولة وحتت اعني كل املعنيني 

من اأطراف النزاع.

يف املراجع القانونية الكال�شيكية، ويف حالة ال�شك املنطقي مل تكن القناعة ال�شخ�شية 
من  مو�شوعي  تثبت وحتقق  من  اأي�شًا  بد  ل  كان  ال�شك،  هذا  لتخطي  كافية  والأخالقية 
الوقائع، لذلك دائما اتكلم عن البعد املو�شوعي لليقني الأدبي مرتبطا مع قرار مالئم مقنع 

�شمرييا للمعنيني من الأطراف.

مبداأ التف�شري الأيل يوؤكد هذا الفكر الذي يفر�ش متطلبات بخ�شو�ش �رسح اأ�شباب 
القرار وتربيره خ�شو�شا حول حتليل البينات التي مت ا�شتنتاجها من خالل ما قدم من وقائع. 
حول هذه النقطة اعتقد من املهم جدا دائما العمل على عدم اخللط بني مبداأ التقدمي احلر 
والتف�شري احلر للبينات والتي هي خطوة اإىل المام يف العمل الق�شائي مع دور اكرب للحقيقة 
والعدالة يف ا�شدار احلكم، وبني القناعة ال�شخ�شية الداخلية والتي تعترب خطرة اذ ميكن 
ان تكون اعتباطية وع�شوائية؛ لذلك ل بد من الجراءات ال�شكلية ال�رسعية للو�شول اإىل 
حرية  بني  وا�شح  الفرق  اأي�شًا.  ال�رسيعة  املحاكمات  يف  تنواجد  ان  يجب  والتي  احلكم 

واعتباطية ولكن ل يوجد حماية كافية يف القوانني لهذا التمييز.

واجب تربير احلكم و�رسح الأ�شباب هو الدواء الكرث فعالية لتجنب العتباطية يف 
احلكم، ولكن كيف يتم هذا ال�رسح؟ هناك العديد من الطروحات اهمها ان نعطي معنى 
هي  اأخرى  موا�شيع  ن�شبيا.  باطال  احلكم  من  جتعل  والتي  التربير  غياب  حلالت  مقبوًل 
بخ�شو�ش توقيت وطريقة وا�شلوب �رسح الأ�شباب. هذه املوا�شيع ل جند لها �شدى يف 
ال�شالح مبا�رسة من خالل قوانني جديدة، ولكن يف بع�ش جوانبها وبطريقة غري مبا�رسة 
ا�شبحت  التي  ال�شينودالية  الروح  ومن خالل  التف�شريي  ال�شياق  من خالل  اأهمية  نالت 

ت�شود عمل املحاكم.
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من جهة اأخرى، حيث ان مفهوم �رسعية العمل الق�شائي يجب ان تتعامل مع وقائع 
ما�شية، من ال�رسوري ان يوؤخذ القرار على هذه الوقائع املا�شية من خالل قواعد مقنعة 
تقدم مقرتحات واقعية تظهر يف �رسح اأ�شباب القرار وتكون يف متناول اجلميع و�شفافة امام 
اجلميع. اعني ان تكون قواعد مفرو�شة على اجلميع ولي�ش فقط على الق�شاة. بالحرى 
ان تكون هذه املقرتحات التي اأ�شا�شها قواعد مو�شوعية تكونت يف املرحلة الت�شاورية قبل 
الدفاع هما  القطبان يف  الأطراف. هذان  الرباط وعن  املدافعني عن  القانون  قرار خرباء 
ين�ش عليها  التي  الطريقة  املحاكمة وهي  املجمعية يف مرحلة  الروح  التعبري احلقيقي عن 
بني  م�شوؤول  تعاون  خالل  من  العدالة  اإىل  للو�شول  عادل  قانون  وكل  الكن�شي  القانون 
التكاملية والطوعية ل ميكن ان يكون بدون  اأطراف الق�شية، وهذا املبداأ بطبيعته  جميع 

تنقا�شية مهنية وفعالة.

اأو  ننده�ش اأحيانا كيف ان بع�ش الأحكام تتجاهل اأي ذكر ملا قدمه حمامي الدفاع 
حمامي الوثاق. ولكن �شحيح انه لي�ش يف كل ت�رسيحات الأطراف اأو مذكراتهم جند ما 
يفيد، وقد تكون جمرد بالغة وكلمات جوفاء وقليل من اجلوهر القانوين الذي ي�شاعد يف 

تقييم البينات. 

اأي  احلر؛  البينات  تقييم  الأكرث ح�شا�شية هو مو�شوع  فاإن  النقطة،  بخ�شو�ش هذه 
عندما يرتك للقا�شي احلرية يف التقييم بينما تكون القوانني حم�شورة فقط يف حتديد املقايي�ش 
لهذا التقييم. هي يف الواقع تخ�ش مو�شوع تقييم ال�شهادات اإل ان هذه املقايي�ش الواردة 
يف القانون ١57٢ )حالة ال�شخ�ش ومدى نزاهته وم�شدر ووقت احل�شول على املعلومة 
يعبرت هذا  لذلك  احلرة.  البينات  ا�شتخدامها يف كل  وثباته وتردده وغريها( ولكن ميكن 
القانون ١57٢ هو املعيار واملقيا�ش للتميز يف املحاكمات الق�شائية العادلة والق�شرية بني 
القا�شي  لعمل  ي�شع �شوابط  ال�شخ�شي، وبذلك  العتباطي  القتناع  احلر وبني  القتناع 
ويجربه على العمل مبنطق وبح�شب الوقائع. هذه املقايي�ش الورادة يف القانون ١57٢ هي 

مقايي�ش منطقية وهي ملزمة بحكم القانون يف عملية تكوين القناعة عند القا�شي.

اذ على  تقنية  اأي�شًا  فهي  واملقايي�ش عقالنية ومنطقية  القواعد  اأن هذه  اإىل  بالإ�شافة 
القانونيني يف املحاكمات ال�رسيعة ومن خالل الت�شاور اللزامي مع ال�شقف ان يو�شحوا 
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ت�شاور كما يف  هناك  يكون  ان  تلزم  اجلديدة ل  والقوانني  املعايري  املو�شوع. وهذه  هذا 
النهائي  احلكم  تربير  �رسورة  وب�شبب  املو�شوع  اأجل  من  ولكن  العتيادية  املحاكمات 
والتي هي من واجب الأ�شقف اأن ل مينع ان يتم ذلك كما يف القرارات اجلماعية وان يتم 
من خالل جل�شة يطرح كل طرف فيه راأيه اأمام الآخر مع التاأكيد دائما على ان طبيعة هذه 

املحاكمات غري تداولية.

ب�شكل  التقييم  بني  الدقيق  الربط  من  ياأتي  الواقع  الأ�شباب يف  التربير وعر�ش  قيمة 
الوقائع  من  واحدة  كل  على  مطبقني  املقدمة،  للبينات  والتقييم  الدعوى  ملو�شوع  عام 
يتعلق  فيما  لذلك  حتليلي  تقييم  هو  العام  التقييم  عنها.  تكلمنا  التي  املو�شوعية  املعايري 
اإىل  اأدت  التي  القانونية  لالأ�شباب  مف�شل  �رسح  هناك  يكون  ان  يجب  الأ�شباب  بعر�ش 
التي قد تو�شي عك�ش ذلك؛ ويجب  الوقائع  ت�شتثنى  ان ل  اأول؛ ويجب  اأكيدا  اعتباره 
جتنب اخللط بني اليقني الأدبي واأولوية البينات يف الوقائع املت�شاربة. اعتقد و�شمن اجلو 
ال�شائد حاليا انه من الواجب وب�شكل جدي جتنب كون الأ�شباب املعرو�شة هي جمموعة 
بينات تعليمية للوقائع املعرو�شة بدل ان تكون �رسحا لالأ�شباب التي جتعلنا نعتقد ان هذه 

الوقائع اأكيدة. 

من املنا�شب احلديث هنا عن توافق روؤية الأطراف املحتملة خ�شو�شا اإذا كانت بع�ش 
وقائع الدعوى واملرتبطة رمبا بطريقة غري مبا�رسة مع �شبب البطالن قد �رسح بها املدعى 
املحاكمة  يف  بفعالية  ي�شارك  وحتى  احلالت  من  كثري  يف  املدعي.  اأي�شًا  بها  واقر  عليها 
اختيار  املطاف، وعند  نهاية  والتي يف  الوقائع.  بهذه  املدعى عليه معرفته  الطرف  يدعي 
�شبب البطالن، �شتكون خارج الدعوى. اعتقد انه من غري احلكمة يف املحاكمات العادية 
ال�رسيعة و�شمن ال�شياق التف�شريي الإ�شالحي ترك هذه النوايا يف معر�ش ذكر الأ�شباب 
حتى ولو كانت على �شبيل الخت�شار وعدم الطالة. يف كثري من الحيان هذه النواحي 
بني  ال�شخ�شية  العالقة  يف  جتاهلها  ميكن  ل  عنا�رس  عن  تعرب  ثانوية  تظهر  التي  والعنا�رس 
اأطراف املحاكمة اأو يف عالقاتهم العائلية والتي لن يكون من ال�شحة عالجها يف معر�ش 

ذكر الأ�شباب.
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الواجبات الناجمة عن احلكم: امل�سوؤوليات العائلية
الواجبات  تلك  عن  وبالتحديد  احلكم  عن  تنجم  التي  الواجبات  عن  هنا  احلديث 
الطبيعية الواجب احرتامها جتاه الطرف الآخر وجتاه الطفال؛ ورمبا اأي�شًا اللتزام بعدم عقد 
زواج جديد بدون ا�شت�شارة الرئي�ش الكن�شي. يف ن�شو�ش ال�شالح جند نف�ش القوانني 
بدون اأي حتديدات. يف املمار�شة الق�شائية ويف كل انواع املحاكم يتم جتاهل هذه النقطة 
ب�شكل كبري لي�ش من ال�رسوري الطالة للتو�شل اإىل ان هدف ال�شالح هو عك�ش هذا 
التوجه وهذه املمار�شة حتى يتم حترير الر�شى الذي يقوم عليه الزواج ال�شحيح من خطر 
اأ�شا�شها بني هذا  التي على  الواقعية  التحليل التجريدي البحت والذي ي�شع جانبًا احلالة 
جتاه  اأو  الزوجني  بني  وتوقعات  وواجبات  م�شوؤوليات  عنه  جنم  والذي  "الظن"  الزواج 

الأطفال والتي حتميها القوانني حتى ولو عن طريق حث الأطراف.

هذا ينتج الرتباك عند التحقيق الق�شائي حول حالة تعاي�ش الزوجني كما لو انها غري 
ذات اأهمية يف حتديد وجود نواق�ش ام ل عند تكوين الر�شى. ان نعك�ش اجتاه التفكري هذا، 
بالإ�شافة اإىل انه يوؤدي اإىل حتقيق اكرث فعالية يف املحاكمة، فهو يتطلب اأي�شًا حت�شري مهني 
للعاملني يف ال�شلك الق�شائي العائلي اأو اخلا�ش بالحداث والطفال، املدين والكن�شي، 
ويجب تعزيز مفهوم ا�شتمرارية م�شوؤولية الآباء حول واجب التن�شئة املتكاملة اأي الروحية 
والدينية لبنائهم وم�شوؤولية كل واحد فيهم ماديا ولو ب�شكل خمتلف. يتطلب هذا انتباه 
التنوية عن تلك  اإىل مو�شوع  يقوم بتح�شري ن�ش احلكم،  الهيئة احلاكمة ولي�ش فقط من 
اجلوانب يف الق�شاء املدين التي ت�شتغل لعفاء الهل وتخل�شهم من م�شوؤولياتهم الطبيعية 

جتاه ابنائهم مثل حالة عدم املقدرة النف�شية مثال.

فيما يخ�ش منع منح عقد زواج جديد جند اأن يكون املعيار يف الإر�شاد الر�شويل " 
كرامة الزواج" ولكنها حتى يف ال�شالح املذكور لي�ش لها ذكر. فقط يف حالت بطالن 
الزواج التي يجب ان يعمم للم�شتقبل )لأ�شباب العجز الدائم اأو عدم القدرة الدائمة جند 
هذا املنع(، اإل انه يف العادة يرتك لتقدير الق�شاة متجنبني طبعا ان يكون امرا تلقائيا. عادة 
ما جنده يف ممار�شات املحاكم و امتنى ان يكون ذلك ناجت عن تخوف وو�شوا�ش يف كل 
احلالت حيث ل يكون �رسوريًا اأو �شادر عن ك�شل من جهة القا�شي، وامتنى ان ل يكون 
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�رسيعة  هناك حماكمة  يكون  التوجه لن  فيها.  م�شكوك  اأخرى  طبيعة  ذات  اأ�شباب  هناك 
يجب ان يرافقه احلذر ال�شديد جتاه هذا املو�شوع.

اأولوية الإخال�س: توقيت وم�سري احلكم
هذا الت�رسيع يف العملية الق�شائية واملتنا�شقة مع دور ال�شمري التمييزي ودور التمييز 
الأطراف واندماجهم يف  اإىل عودة  بعد �شدور احلكم  يهدف  الالحق والذي  الراعوي 
حياة الكني�شة والرعية من جديد يتطلب التفاين والإخال�ش جتاه هذا العمل وهذه اخلدمة. 
هذا املطلب والذي هو مطلب �شينودايل يجب تفعيله لي�ش فقط لتجنب اأحكام مبنية على 
و�شفات جاهزة وتلقائية ل حترتم فردية ال�شخا�ش )احلالة التي ذكرناها يف ان يكون هناك 
القرار  تبليغ  مانع من عقد زواج جديد( ولكن من اجل ان ل ي�شبح ما هو عادي )اأي 

خالل �شهر من اإ�شداره( هو ال�شتنثاء كما يحدث يف كثري من الأحيان.

بالإ�شافة اإىل مو�شوع توقيت القرار املذكور، فاإن طريقة ن�ش احلكم يجب اأن تكون 
هذه  اإ�شناد  الوهم  فمن  الراعوي؛  احلقل  يعملون يف  ملن  بعد،  فيما  راعويا،  الفهم  �شهلة 

املهمة الراعوية الإ�شافية اإىل احلكم دون اإعطاء الأولوية للخدمة الق�شائية.

اعتقد اأخريا اأنه من املهم جدا تو�شيح "ق�شائيا" كل تلك العنا�رس والبعاد والعالقات 
ال�شخ�شية اأو العائلية من خالل املحاكمة مع كل ال�شمانات التي تفرت�شها طبيعة املحاكم 
حتى ت�شاعد هولء الأطراف جميعا على متابعة حياتهم، وعمل فح�ش ال�شمري، واإعادة 

التفكري، وتوبة، وعودة اإىل احلياة الكن�شية والرعوية.

فيما يخ�ش حالت احلكم ال�شلبي، مع بقاء حق ال�شتئناف، التحقق من الوقائع يف 
واإمكانية  اإ�شايف  ق�شائي  اإمكانية تدخل  اإذا كان هناك  والتقييم  الفهم  يفيد يف  املحاكمة 
ا�شتمرار التعاي�ش، اأو اأن هناك �رسورة احلكم بالنف�شال مع بقاء الوثاق قائمًا كما تن�ش 

عليه قوانني الكني�شة.




