الفصل االول:

احكام عامة

اوالً :من يشمل قانون االحوال
الشخصية للطوائف المسيحية.
يشمل هذا القانون:
 -١الطوائف الكاثوليكية والتي تضم:
الروم الكاثوليك
األرمن الكاثوليك
السريان الكاثوليك
الموارنة
الالتين
الكلدان
 -٢الطوائف االرثوذكسية والتي تضم:
الروم األورثوذكس
السريان األورثوذكس
األرمن األورثوذكس
الطائفة اآلشورية
الطائفة القبطية
 -٣الطائفة اإلنجيلية
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الفصل الثاني:

في السلطة
الوالدية
والحضانة
في قوانين
االحوال
الشخصية

ما المقصود بالسلطة الوالدية؟
السلطة الوالدية او الوالية االبوية هي مجموع حقوق الوالدين على
اوالدهم وواجباتهم نحوهم في النفس والمال الى ان يبلغوا سن
الرشد .والسلطة االبوية مبدئياً محصورة باالب ولكنها تنتقل الى
األم عند سقوط حق األب بها او حرمانه منها.

في حال انفصلت عن زوجي
من يتولى حضانة االوالد؟
لم ينص قانون االحوال الشخصية لدى الطوائف الكاثوليكية على
سن معين بل اكتفى بتحديد سن الرضاعة بسنتين .آما في ما
يتعلق بسن الحضانة فيعود تقديرها للمحكمة الروحية التي تأخذ
بعين االعتبار وضع الوالدين ومصلحة الطفل .
إو�ذا كنت من طائفة الروم االرثوذكس فقد اولت الوالد حق حضانة
االوالد ،وهذا الحق ينتقل اليك بحكم قضائي وذلك بثالث حاالت
استثنائية فقط:
 -1عند الحاجة لحضانتك وذلك لسن اربعة عشرة سنة للذكر
وخمسة عشرة سنة للفتاة.
 -2اذا وقع الطالق بينكما على مسؤولية الوالد.
 -3عدم اهلية الوالد لتربيتهم.
اما اذا كنت من طائفة االرمن االرثوذكس يعود واجب الرضاعة

ِ
اعطاك الحق بحضانة
إليك لحين بلوغ االوالد السنتين من العمر .و
الذكر حتى بلوغه السابعة من العمر والبنت التاسعة من العمر
شرط  ان تكوني غير متزوجة وحسنة السلوك.
اما اذا كنت من طائفة االرمن االرثوذكس يعود واجب الرضاعة
إليك لحين بلوغ االوالد السنتين من العمر .واعطاك الحق بحضانة
الذكر حتى بلوغه السابعة من العمر والبنت التاسعة من العمر
شرط  ان تكوني غير متزوجة وحسنة السلوك.
سن الحضانة بسبع سنوات
اما السريان األرثوذكس ّ
فحددت ّ
للصبي وتسع سنوات للبنت ،وقد تحرمك من هذا الحق في حال
أصل واعتبرتي مسؤولة عن الطالق.
كنت غير أر
ثوذكسية ً
ّ
أما لدى  األقباط أالرثوذكس  فقد حددت سن الحضانة بسبع
ّ
سنوات للصبي وتسع سنوات للبنت .وعند بلوغ الطفل سن
الحضانة يسّلم ا إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الوالية على
نفسه ،إو�ن لم يكن ولي يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى
المجلس من هو أولى منها باستالمه .
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ما هي الحاالت التي يمنعني فيها القانون
من حراسة االوالد؟

ما هي الحاالت التي يسقط فيها حق الوالد
في السلطة الوالدية؟

اتفقت الطوائف الكاثوليكية واالرثوذكسية على عدة حاالت تحرمين
فيها  من حراسة االوالد وتم تعدداها على الشكل التالي:
 اذا كنت ناشزة او سيئة السلوك. اذا كنت غير قادرة على تربيتهم والمحافظة عليهم. اذا غيرت مذهبك او ديانتك. اذا كنت السبب بفشل العيشة الزوجية. -اذا تزوجت بعد فسخ الزواج او بعد وفاة زوجك.

ان االرضاع يختص بك اما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية
فمحصورة باالب ولكنها تنتقل اليك عند سقوط حق االب بها في
الحاالت التالية :
 اذا حكم عليه بجرم سفاح  القربى او باكراه بناته على البغاء او   حض اوالده على ارتكاب الفحشاء.
 اذا حكم عليه مرتين بسبب حض قاصرين على الفحشاء. اذا حكم عليه كشريك او متدخل او فرعي في جناية وقعت   على احد او اكثر من اوالده.
 اذا كان قد حجر عليه -اذا ابدل ديانته او مذهبه.

تجب االشارة الى انه للمحكمة السلطة التقديرية في اتخاذ تدبير
مؤاتي لمصلحة الولد حتى ولو جاء مخالفاً لما ورد اعاله.

اما لدى الطوائف األرثوذكسية فأعتبرت ان السلطة األبوية تبطل
عن األب في حال:
 توفي او ارتكب جريمة. اذا اجبر اوالده على ارتكاب الفحشاء.اما الطائفة االرمنية االرثوذكسية  فاعتبرت ان السلطة الوالدية
تبطل في الحاالت التالية :
 اذا كنت وزوجك غير قادرين على ممارسة السلطة الوالدية. اذا كان محجو اًر عليكما بموجب حكم. اذا اساءتما استعمال سلطتكما  واهمالها.وصول النساء إلى العدالة 6 I

متى يحرم االب من السلطة الوالدية؟
عددت الطوائف الكاثوليكية فقط  حاالت يحرم بها االب من
حراسة اوالده :
 اذا حكم عليه باالشغال الشاقة نتيجة جرم معين. اذا حكم عليه باهمال االوالد وتشريدهم. اذا كان فاسد االخالق ،سيء السيرة ومدمناً على الكحول  والممنوعات.
 اذا كان يهمل تربية اوالده وخصوصاً التربية الدينية الكاثوليكية. اذا كان يعامل اوالده بقساوة تؤدي الى مشاكل في سالمة االوالد   الجسدية والنفسية.
 اذا كان سفيهاً ومبذ اًر. اذا كان السبب في فشل العيشة المشتركة او ببطالن الزواج.اما لدى الطوائف األرثوذكسية فاعتبرت انه اذ ثبت على األب انه
يعامل ابنه بقسوة شديدة ال تجيزها القوانين العامة فلإلبن ان يخرج
عن سلطة ابيه.
واذا تزوجت الفتاة فتخرج عن سلطة ابيها.
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هل سقوط او حرمان الوالد من السلطة الوالدية
يؤدي الى سقوط حقوقه وواجباته تجاه اوالده؟
ال يؤثر سقوط او حرمان االب من السلطة الوالدية على الحقوق
والواجبات المتبادلة بين االصول والفروع.

في حال اصدرت المحكمة ق ار اًر بإيالء االب حق
حضانة االوالد ،هل يحق لي مشاهدتهم واصطحابهم؟
في هذه الحالة يجب عليك التقدم بطلب مشاهدة واصطحاب
امام المحكمة الروحية وباقتسام االيجازات والعطل الرسمية بينك
وبين الوالد  .
وتجب اإلشارة الى أنه خالل قيام النزاع مع زوجك أمام المحكمة
المختصة وعندما يكون األوالد بعهدة أحدكما يحق
الروحية
ّ
للفريق اآلخر الطلب من المحكمة الروحية الترخيص له بمشاهدة
مقدس كفلته سائر
واصطحاب األوالد
استنادا إلى حق طبيعي ّ
ً
المقدم دعوى طارئة تبت
القوانين
يسمى الطلب ّ
الكنسية و ّ
ّ
المدنيةّ .
فيها المحكمة بسرعة  وتصدر هذه االخيرة ق ار اًر ينظم موضوع
ار  معجل التنفيذ .
مشاهدة واصطحاب األوالد بموجب قر
ّ

هل يمكنني االستعانة بالمرشيدن/ات
االجتماعيين/ات في حال رفض االوالد مشاهدتي
اثناء قيام النزاع؟
يمكنك ان تتقدمي بطلب امام المحكمة الروحية المختصة بعرض
األوالد على طبيب نفسي او مرشدة اجتماعية  لمعرفة سبب
رفضهم مرافقتك .وفي هذه الحالة تقوم المحكمة الروحية باإلستعانة
اجتماعيات و /او خبراء في علم النفس بحيث يصار إلى
بمساعدات
ّ
تكليفهم إجراء تحقيق ميداني حيث يتواجد األوالد أثناء قيام النزاع أو
وبناء
إخضاعهم لخبرة ّ
نفسية لمعرفة ّ
نموهم وتأثّرهم بخالف والديهمً ،
عليه تتخذ المحكمة القرار واإلجراء المناسب.

هل هناك عقوبة في حال قمت أنا أو زوجي
باختطاف االوالد؟

من هي المحكمة المختصة لتنفيذ االحكام
الصادرة عن المحاكم الروحية:

عاقب قانون العقوبات اللبناني كل من قام باختطاف او ابعاد
قاصر ما دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه عن من له عليه
السلطة الوالدية والحراسة  (بموجب قرار قضائي ) بالحبس من
ستة اشهر الى ثالث سنوات وبالغرامة وتشدد العقوبة الى االشغال
الشاقة المؤقتة في حال كان الولد دون الثانية عشرة من عمره.

المذهبية الصالحة للتنفيذ تنفذ امام دوائر
أن األحكام والق اررات
ّ
ّ
التنفيذ وال يحق للمحاكم الروحية أن توقف تنفيذ هذه األحكام
والق اررات إال بأحكام وق اررات مثلها  .
مجرد اإلعتراض على أي قرار صادر عن المحاكم الروحية
ّ
إن ّ
أكان نفقة أو حضانة أو غيرها ال يوقف تنفيذ القرار  .
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الفصل الثالث:

قانون حماية
النساء وسائر
افراد االسرى
من العنف االسري

ما هو أمر الحماية؟
أمر الحماية هو تدبير مؤّقت يصدر عن المرجع القضائي
خالل النظر في قضايا العنف األسري.
ِ
إن أمر الحماية يؤمن الحماية ِ
ألطفالك .أما باقي الفروع
لك و
ّ
ّ
ِ
وسائر المقيمين معك ،فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا
معرضين للخطر ،وكذلك المساعدون
اإلجتماعيون والشهود
ّ
ّ
ِ
يقدم المساعدة لك ،وذلك لمنع استمرار
وأي شخص آخر ّ
العنف أو التهديد بتك ارره.

من هم األطفال المشمولين ِبأمر الحماية؟
يقصد باألطفال المشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذين
القانونية وفقاً ألحكام قوانين األحوال
سن الحضانة
هم في ّ
ّ
الشخصية وسائر القوانين المعمول بها ،وايضاً األطفال
ّ
المعرضين للخطر و/أو الذين هم ضحايا عنف أسري.
في حال صدر قرار قضائي بحمايتك من العنف االسري
وبإخراجك من المنزل  ،يخرج معك حكماً أطفالك الذين هم في
سن الحضانة القانونية ،كما يخرج معك سائر األوالد والمقيمين
إذا كانوا معرضين للخطر.
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كيف أتقدم بطلب الحماية؟
تتقدمين بطلب الحماية أمام قاضي األمور المستعجلة  أو قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو المحكمة الجزائية الناظرة بالدعوى،
ويجري النظر في الطلب  في غرفة المذاكرة.

ماذا يتضمن أمر الحماية؟
يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير اآلتية:
المعددين سابقاً أو
• منع التعرض لك ولسائر األشخاص
ّ
التحريض على التعرض لهم.

• تسليف مبلغ ،وفق قدرة المشكو منه ،للمأكل والملبس والتعليم،
لمن هو ملزم بهم.

• عدم التعرض إلستمرارك واألشخاص المقيمين معك المشمولين
بالحماية في إشغال منزل األسرة.

• تسليف مبلغ ،وفق قدرة المشكو منه ،على حساب النفقات
للضحية ولسائر األشخاص
الالزمة للعالج الطبي أو اإلستشفائي
ّ
المعددين سابقاً إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب هذا العالج.

• إخراج مرتكب العنف من المنزل ،مؤقتاً ولفترة يحددها المرجع
الضحية.
المختص ،لدى استشعار أي خطر على
ّ
• إخراجك إو�خراج المقيمين معك المشمولين بالحماية لدى
استشعار أي خطر فعلي عليكم قد ينتج عن استمراركم في إشغال
منزل األسرة ،إلى سكن مؤقت آمن ومالئم .وفي حال إخراجك
سن الحضانة
من المنزل يخرج معك حكماً أطفالك الذين هم في ّ
معرضين
ّ
القانونية ،كما يخرج معها سائر األوالد والمقيمين إذا كانوا ّ
السكن.
للخطر .وعلى المشكو منه ،وفق قدرته ،تسليف نفقات ّ
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بأي من الممتلكات الخاصة بك
• اإلمتناع عن الحاق الضرر ّ
وباألشخاص المشمولين بأمر الحماية.
• اإلمتناع عن إلحاق الضرر باألثاث المنزلي وباألموال المشتركة
المنقولة ومنع التّصرف بهما.
تفوضي نه في حال ترك المنزل ،من دخوله
• تمكينك أو من ّ
الشخصية بموجب محضر إستالم.
ألخذ ممتلكاتك
ّ

الفصل الرابع:

السلطة الوالدية
والحضانة في
ظل قانون
حماية االحداث
المخالفين للقانون
او المعرضين
للخطر
( قانون )422

من هو الحدث؟
هو كل طفل لم يبلغ الثامنة عشرة كاملة من عمره.

متى يمكنني االستناد الى قانون 422
لحماية طفلي؟
 إذا ُوجد في بيئة تعرضه لإلستغالل أو تهدد صحته أو سالمتهأو أخالقه أو ظروف تربيته.
 إذا تعرض العتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود مايبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
 إذا ُوجد متسوالً أو مشرداً.ويعتبر الحدث متسوالً في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء
ُ
االحسان بأي وسيلة كانت .ويعتبر متشرداً إذا ترك مسكنه ليعيش
في الشوارع والمحالت العامة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة
الموصوفة آنفاً.

ماهي التدابير التي يأخذ بها القاضي لحماية
الطفل/الحدث؟
للقاضي بعد اإلستماع إلى الوالدين أو أحدهما ،أن ُيبقي الحدث
قدر المستطاع في بيئته الطبيعية ،على أن يعين شخصاً أو
مؤسسة اجتماعية للمراقبة إو�سداء النصح والمشورة لألهل واألولياء
ومساعدتهم في تربيته ،وعلى أن يقدم هذا الشخص أو المؤسسة
إلى القاضي تقري اًر دورياً بتطور حالته .وللقاضي ،إذا قرر إبقاء
الحدث في بيئته ،أن يفرض عليه وعلى المسؤولين عنه موجبات
محددة ،كأن يدخل مدرسة أو مؤسسة اجتماعية أو صحية
متخصصة أو أن يقوم بعمل مهني ما.
وللقاضي فرض التدابير المنوه عنها أعاله في حال خروج الحدث
عن سلطة أهله وأوليائه واعتياده سوء السلوك الذي يعرضه
للمخاطر السابق ذكرها وذلك بناء على شكوى هؤالء أو طلب
المندوب االجتماعي.
في حال صدر قرار عن المحكمة الروحية قضى بإيالء زوجي
الحق بحضانة وحراسة اوالدي ،هل يبقى لي الحق بالتقدم بطلب
حماية أمام محكمة االحداث:
في حال كان طفلك معرضاً لإلهمال و /أو للخطر يمكنك دائماً
مراجعة محكمة االحداث التي تقوم بإجراء التحقيقات الضرورية
واتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية طفلك.
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منظمة عدل بال حدود
ماذا تعمل عدل بال حدود؟
عدل بال حدود هي منظمة حقوقية غير ربحية تأسست سنة  ٢٠٠٥وتعمل على إنهاء العنف القائم على اساس
الجندر  وتأمين وصول المرأة  الى العدالة والمعلومة وحماية االطفال من العنف واالستغالل  كما وتعمل على
موضوع   العنف الجنسي والعدالة الجنائية .
ولتحقيق اهدافها تعمل عدل بال حدود على تنظيم جلسات توعية للنساء والشباب والشبات حول حقوقهم/هن
المنصوص عليها في القانون ،وتدريب القادة المحليين حول قضايا مختلفة تتعلق بالمرأة  ،وتقديم الخدمات
القانونية المجانية للنساء واالطفال ،بناء التحالفات .

ما الخدمات القانونية التي تقدمها لي منظمة عدل بال حدود:
تقدم عدل بال حدود االستشارة القانونية المجانية للنساء واالطفال ضحايا العنف والذين هم على خالف مع
القانون .كما وتمثّل بعض الحاالت مجاناً او شبه مجاناً أمام المحاكم المختصة.
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