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 اقتراح قانـون

 تنظيم زواج القاصرينإلى يرمي 

 : المادة األولى

حيث ترد في هذا القانون " القاصرين"يخضع زواج القاصرين لألحكام القانونية اآلتية، ويقصد بكلمة 

 . على السواء" القاصرين والقاصرات"

 : 2المادة 

على األراضي  لعقد زواج القاصرين مع مراعاة قوانين األحوال الشخصية المعمول بها في لبنان، يقتضي

االستحصال على إذن مسبق خاص صادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا األحداث المحّدد  اللبنانية

 .422/2002في القانون رقم 

  :3المادة

يقّدم طلب اإلذن بموجب استدعاء خطي معفى من الرسوم من الولي أو الوصي الشرعي على القاصر إلى 

 .األحداث المختص مكانيًا وفقًا لمحل إقامة القاصرقاضي 

  :4المادة 

على قاضي األحداث أن يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي وأن يستمع إلى القاصر ووالديه أو أحدهما أو الوصي 

الشرعي أو األشخاص المسؤولين عنه وٕالى المطلوب الزواج منه أو من يراه مناسبًا، وذلك قبل اتخاذ القرار 

 .ويمكن االستعانة بالضابطة العدلية لتقّصي المعلومات في الموضوع. ئمالمال

  :5المادة 

يكون قرار القاضي المنفرد الناظر بقضايا األحداث بالرفض قابًال لالستئناف خالل مهلة خمسة - أ 

عشر يومًا تسري اعتبارًا من تبّلغ المستدعي للقرار أمام الغرفة االبتدائية لدى محكمة الدرجة األولى التي 
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فرد لتمكينها من إصدار قرارها تنظر في جنايات األحداث، ويكون لها كامل الصالحيات الُمعطاة للقاضي المن

 . الذي يكون غير قابل ألي طريق من طرق المراجعة

، يقتضي على المحكمةالناظرة أو مدنية مختّصة في حال وجود ترخيص بالزواج من ِقبل سلطة دينية- ب 

ينية السلطة الد رأي عاستطالباستئناف قرار الرفض الصادر عن القاضي المنفرد الناظر بقضايا األحداث، 

 .المذكورة

القرار منصدور  يمكن في حال الرفض تقديم استدعاء جديد خالل مهلة سنة علىاألقل اعتباراً  -ج 

 .االستئنافي

 : 6المادة 

 :كاآلتي يصبحبحيث عقوبات / 483/يعّدل نص المادة 

من  رضاأن ُيدّون في العقد  إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون- أ 

ستحصال على اإلذن الخاص المعطى دون االله الوالية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي أو 

عوقب بغرامة تعادل عشرة أضعاف الحد األدنى الرسمي من قاضي األحداث والمنصوص عنه قانونًا، 

 .وعند التكرار عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وتضاعف الغرامة ،لألجور

تطّبق العقوبة ذاتها على ولّي األمر أو الوصي الشرعي على القاصر في حال عدم استحصاله على - ب 

 .كشرط لزواج القاصر من هذا القانون 2المادة المحدد في الخاص المعطى من قاضي األحداثو  اإلذن

 : 7 المادة

 :422/2002من القانون رقم / 25/إلى نص المادة  اآلتية )4(تضاف الفقرة 

تزويجه قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره سواء أكان إلى ولّي أمره أو الوصي عليه  سعىإذا  - 4

 .ذلك بموافقته أو من دونها
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  :8المادة

 .القانون أو ال تتالءم ومضمونهتلغى جميع النصوص القانونية أو النظامية التي تتعارض وأحكام هذا 

  :9المادة 

 .ةيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمي

 

 غسان مخيبر
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 األسباب الموجبة

 القتراح القانون الرامي إلى تنظيم زواج القاصرين

 

العديدة  حيث أنه يستفاد من الواقع المعاش ازدياد حاالت زواج القاصرين والقاصرات في سّن مبكرة والمشاكل

 الناتجة عنها، ما يوجب تأمين الحماية لهم من أجل قيام زواج تتوفر فيه أدنى شروط النجاح؛

وحيث أنه من غير المتنازع عليه أن لزواج القاصرين عواقب متعّددة سواء على الصعيد الجسدي أو على 

 جتمع بأسره؛الصعيد النفسي، وأن له انعكاسات اجتماعية جّمة سواء على الفرد أو على الم

هذه "وحيث أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمواثيق األمم المتحدة وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وبأن تجّسد 

، ما يوجب على الدولة )الفقرة ب من مقدمة الدستور( "المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون استثناء

 تأمين كامل أوجه الحماية االجتماعية لرعاياها؛

منح األسرة، التي تشكل الخلية الطبيعية واألساسية في تؤكد على وجوب   المواثيق المشار إليها وحيث أن

المجتمع، وبالتالي مؤسسة الزواج، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، خصوصًا لتكوين هذه األسرة 

ق االقتصادية واالجتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقو ) 10(المادة : بهذا المعنى(وطوال نهوضها 

، وكذلك المادة 3/1/1976والذي انضم إليه لبنان في  1966ديسمبر /كانون األول 16والثقافية المؤرخ في 

 ؛)من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانمن  16

نه وحيث أنه من المسّلم به أن حق الدولة في التشريع على مستوى حماية العائلة اللبنانية محفوظ وثابت وأ

يقضي بحماية رعاياها من كامل األوجه االجتماعية وهذا الواجب  واجب رعائييقع على الدولة اللبنانية 

يتصف باالنتظام العام وقد تجّسد هذا الحق والواجب من خالل العديد من القوانين أو المواد القانونية السيما 

أفراد األسرة من العنف سائر و  المرأةاية وقانون حم) 1994(فرض اإلستحصال على شهادة طبّية قبل الزواج 

والذي يولي قاضي األحداث حق حماية الحدث في حال  422/2002وقانون األحداث رقم ) 2014(األسري 

 تعرضه للخطر، وخالفه من النصوص القانونية األخرى؛
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من  9، بمراعاته لقوانين األحوال الشخصية المعمول بها في لبنان، ُيالئم بين المادة القانون اقتراح وحيث أن

وبين التزامات " احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية"الدستور التي تنص على أن تضمن الدولة 

سي إلى تفعيل الدولة تجاه رعاياها والمقيمين على أراضيها، حيث أن القانون المقترح يهدف بشكل رئي

 وتحصين دور الدولة الرعائي والحمائي؛ 

ما يمكن توسيع صالحياته لجهة  أّولى قاضي األحداث حماية القاصر، 422/2002وحيث أن القانون 

وجوب اإلستحصال على إذن صادر عنه يجيز للقاصر الزواج في سّن مبكرة، وهذا ما يعتبر بمثابة حماية 

 ؛)من شرعة حقوق الطفل 36المادة (واجب الدولة  في حماية القاصرين إضافية للقاصر تندرج في إطار 

عقوبات، وٕان /483/وحيث أن النتائج التي تترّتب على مخالفة التدبير الحمائي المقترح تبقى في إطار المادة 

 معّدلة؛

ى تنظيم وحيث ان الواقع اإلجتماعي والقانوني الموصوف اعاله يتطلب تدخال للمشرع عبر قانون خاص يرع

زواح القاصرين، ما أوجب وضع اقتراح القانون المرفق من الموقع ادناه بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون 

 المرأة اللبنانية التي استعانت بعدد من الخبراء القانونيين المختصين؛

 لذلــــــــــــك،

 .قاقتراح القانـــــــــون المرف ٕاقرارمناقشة و نأمل من مجلسكم الكريم 

 

 غسان مخيبر

 

 


