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 أواًل : الالئحة األساسية للمجمع المقدس
 القبطية األرثوذكسية االسكندريةلكنيسة 

 () وسائر أنحاء الكرازة المرقسية
 

 الفصل األول
 تعريفات وتمهيد

القبطيةةة  او كسيكسةةةي  سةةةس كنيسةةة   سةةةسلي   االسةةةكنة ي كنيسةةة   :(1ماااادة )
و كسيكسي  الش قي  بسحةة  ايياةاو ساوسة ا  سالتق يةة ت تبط بباقس الكنائس ا

 الكنسس.
ال ئاس  الكهنستي  ل ك سس اوسكنة ى ال سةسلس تاتةة ىلةس عاية   :(2مادة )

 أنحاء الك از  الا قسي  ةاخل سخا ج القط  الاص ى.
سةةس الا كةةز ال سةةسلس التةةا يخس سالقةةاس   سةةس اقةة   االسةةكنة ي  :(3مااادة )

 الك از  الا قسي .آخ  لبابا سبط ي ك 

                                                 

()  تم ة اس  اش سع الالئح  اوساسي  ل اعا  الاقةس، ااة  ااة  سكل عضس
ستق  ىعااع اآلباء ااو أعضاء الاعا ، كانت له الف ص  فس الاناقش ، س 

عتااعات الاعا  الالئح  بعة اناقشتها فس  الاسعسةيو ع س الصيغ  النهائي 
كم أق سا سسق  ع يها أعضاء الاعا  الاقةس  1/6/1891قةس يسم السبت اال

 )عية ح سل ال سح القةس(. 2/6/1891يسم اوحة 
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الاعاةةةة  الاقةةةةةس سةةةةس السةةةة ط  الكهنستيةةةة  الع يةةةةا فةةةةس الكنيسةةةة   :(4مااااادة )
 القبطي  او كسيكسي . ستشال س طته ايك ي سس سكل الشعب.

سالشاااسةة . ستشةةال ة عةة   ايك يةة سس سةةم اوسةةاقف  سالقسةةسس :(5مااادة )
طا نةةةة  : قةاسةةةة  البابةةةةا البط يةةةة ك، سكةةةةيلك العةةةةاك ي ، ساآلبةةةةاء الااوسةةةةقفي 

ساوساقف ، سساء أسةاقف  اييبا شةيات، أس اوسةاقف  العاةساييو، أس اوسةاقف  
 الاساعةيو.

ساوسةةقا الاسةةاعة سةةس أسةةقا كااةةل اةةو عهةة  ة عةة  اوسةةقفي ، سلكنةةه اةةو 
 الناحي  ال عسي  يساعة أسقفًا آخ .

 

 الفصل الثانى
 المقدس المجمععضوية 

البط يةة ك  ئيسةةًا ساةةو كةةةل يتكةةسو الاعاةة  الاقةةةس اةةةو البابةةا  :(6مااادة )
أصةةحاب ة عةة  اوسةةقفي  ساةةو  يسةةاء اوةيةة   سالخةةس ى ىبسةةكسبس سسكةةالء 

 البط ي كي  أعضاًء.
عضةةةسي  الاعاةةة  الاقةةةةس سةةةس عضةةةسي  اةةةةى الحيةةةا  لعايةةة   :(7ماااادة )

أصةحاب الة عةة  اوسةقفي ، سلبةةاقس أعضةاء الاعاةة  بصةفتهم. سلكةةو يسةةقط 
سةةتكناء اةةو يخةة ج ات بةةال اةةو عضةةسي  الاعاةة  فةةس عايةة  ة عةةات الكهنةةس 

ع س قساعة ايياةاو الاسةيحس السة يم، أس اةو يقة  فةس اله طقة  أس البةعة ، 
أس او يصاب بالعنسو، أس او تنطب  ع يةه أحكةام قةسانيو الكنيسة  بةالف ز 
أس القط  أس الح ااو. ع س أو يكةسو يلةك بحكةم اةو الاعاة  الاقةةس فةس 

ف صة  ل ةةفاع عةو نفسةه. احاكا   ساي  حسب تقالية الكنيسة  ستعطةس لةه 
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سيسةةتكنس اةةو يلةةك ىيا عانةةة سأصةة  ع ةةس عةةةم الحضةةس . سيصةةة  فةةس سةةيا 
الشأو حكم بصس    ساي  اسقَّ  ع يه اةو اوعضةاء حسةب الئحة  الاعاة  

 اوساسي .
 

 الفصل الثالث
 ختصاصات المجمع المقدسا

الاعاة  الاقةةةس سةةس السةة ط  الع يةا التشةة يعي  فةةس الكنيسةة  سلةةه  :(8مااادة )
حتياعةةات العةيةةة  ل كنيسةة ، سأو يسةةو قةةسانيو ل كنيسةة  باةةا يتفةة  اةة  اال أو

يصةةة  لةةةسائل ةاخ يةةة  خاصةةة  بسةةةيااات كةةل ة عةةة  اةةةو ة عةةةات الكهنةةةست، 
سأيضًا باوعاال الكنسي  الاتنسع  حيناا تقتضس الضة س  . سلةه أو يفخفةا 

 عقسبات كنسي ، سأو يض  الئح  ل احاكاات سالعقسبات.
اقةةس سةس السة ط  القضةائي  الع يةا فةس الكنيسة ، سلةه الاعا  ال :(9مادة )

أو يحكةةةةم ع ةةةةس صةةةةاحب أيةةةة  ة عةةةة  اةةةةو ة عةةةةات الكهنةةةةست، سكةةةةيلك أى 
ع اةةةانس يقةةةةم بتهاةةة  تاةةةس الكنيسةةة  أس تعالياهةةةا، سياكةةةو أو تسةةةتأنا ىلةةةس 

 الاعا  أي  أحكام كنسي  صة ت ضة كاسو أس أحة أف اة الشعب.
وع ةةس عةةو ايياةةاو سالعقيةةة  الاعاةة  الاقةةةس سةةس الاسةةئسل ا :(11مااادة )

سلةةه أو يفس ةة  قساعةةة ايياةةاو باةةا ال يتعةةا   اةة  التسةة يم الكنسةةس الكابةةت. 
سالاعاةة  بهةةيص الصةةف  لةةه السةة ط  أو ي اعةة  أيةة  كتةةب صةةة ت فةةس التع ةةيم 

 الكنسس سيحكم  باا ي اص.
 الاعا  الاقةس سس الا ع  اوسل فس طقسس الكنيس . :(11مادة )

لاعاةةة  الاقةةةةس نهائيةةة  ال يعيةةةة الن ةةة  فيهةةةا سةةةسى قةةة ا ات ا :(12ماااادة )
الاعاةة  الاقةةةس ىيا تغيةة ت اوسةةباب التةةس أصةةة  حكاةةه بنةةاًء ع يهةةا. ف ةةه 
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نح افةةةه ااةةةكاًل أو يعفةةةس عةةةو خةةةاطن، أس يقبةةةل اةةةو  عةةة  عةةةو س طقتةةةه أس 
 سيحكم فس يلك باا ي اص اناسبًا.

فةةس  نتخةةاب البابةةا البط يةة ك، سيشةةت كايةةةي  الاعاةة  عا يةة   :(13مااادة )
نتخابةه سيشةت ك اة  البابةا فةس سةيااات اآلبةاء ات شيحه، سيقسم بسيااته بعة 

 اوساقف .
يخةةةةتم الاعاةةةة  الاقةةةةةس بتقنةةةةيو العالقةةةةات اةةةة  الكنةةةةائس  :(14مااااادة )

 اوخ ى، فس ضسء ىيااو الكنيس  ستع يم آبائها.
 

 الفصل الرابع
 رئاسة المجمع المقدس

لبط يةة ك سال يعةةسز أو يعتاةة  يعتاةة  الاعاةة  ب ئاسةة  البابةةا ا :(15مااادة )
 بغي   ئاسته فس حياته.

 :يستكنس او سيص القاعة  حالتاو :(16مادة )
ىيا كةاو البابةةا فةس حالةة  صةةحي  اتةأخ   عةةةًا تانعةةه اةو الكةةالم سالتفكيةة   -أ

بنةةاًء ع ةةس تق يةة ات أطبةةاء اشةةهسة لهةةم سشةةهاة  أككةة  اةةو نصةةا أعضةةاء 
 الاعا  بيلك.

ء الاعاةة  اةةو البابةةا البط يةة ك أو ىيا ط ةةب أككةة  اةةو نصةةا أعضةةا -ب
 اتن  عو يلك حيو يكسو سيا فس ىاكانه.ايةعس الاعا ، س 

سالاعاةةة  فةةةس سةةةاتيو الحةةةالتيو لةةةه أو يعتاةةة  بغيةةة   ئاسةةة  البابةةةا، سيةةة أس 
 عتااع أقةم اآلباء الاطا ن  ساوساقف  الحاض يو.اال
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سط فس حالة  خ ةس الك سةس البط ي كةس لسفةا  البط ية ك أس لسةق :(17مادة )
( اةةةو سةةةيص الالئحةةة ، يةةة أس 7ة عتةةةه الكهنستيةةة  حسةةةب اةةةا س ة فةةةس الاةةةاة  )

سبط يةةةة ك الكةةةة از   االسةةةةكنة ي عتاةةةةاع الاعاةةةة  الاقةةةةةس قةةةةائم اقةةةةام بابةةةةا ا
 الا قسي .

 ئةةةةيس الاعاةةةة  الاقةةةةةس يةةةةةي  ع سةةةةاته العااةةةة  سيعةةةةسز أو  :(18مااااادة )
 نعقاة أي  لعن  او لعانه.ايحض  سي أس 

 

 الفصل الخامس
 المجمع المقدسسكرتارية 

يفختةةا  سةةك تي  الاعاةة  الاقةةةس اةةو بةةيو أعضةةائه الاطا نةة   :(19مااادة )
 قت اع الس ى(.نتخاب )االأس اوساقف  سيلك بط ي  اال

نتخةةةاب السةةةك تي  لاةةةة  كةةةالة سةةةنسات قاب ةةة  ل تعةيةةةة ايكةةةسو  :(21ماااادة )
 نتخاب عةية .ابعا ي  
نسنيةةة  ل اعاةةة  نتخةةةاب سةةةك تي  الاعاةةة  فةةةس ع سةةة  قاايكةةةسو  :(21ماااادة )

نتخةاب سي اعةس فةس يلةك الاقةس يتسلس فيهةا  ئةيس الاعاة  ىةا   عا ية  اال
 الس ي  فس ايةالء باوصسات ل تعبي  عو ال أى فس غي  ح ج.

يعتب  فائزًا بانصةب سةك تي  الاعاة  اةو يحصةل ع ةس أكبة   :(22مادة )
عةةةة اةةو اوصةةسات الصةةحيح  ل حاضةة يو، بشةة ط أو يكةةسو حاصةةاًل ع ةةس 

يا لةةةةم يحصةةةةل أحةةةةة ع ةةةةس سةةةةيا  أككةةةة  اةةةةو نصةةةةا أصةةةةسات الحاضةةةة يو. ساع
نتخةةةاب بةةةيو الحاصةةة يو ع ةةةس أككةةة   قاةةةيو اةةةو النصةةةاب القةةةانسنس يعةةةاة اال

 اوصسات.
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تعاةةةةل اةةةة  سةةةةك تي  الاعاةةةة  لعنةةةة  تسةةةةاس لعنةةةة  سةةةةك تا ي   :(23مااااادة )
الاعاةةةة  الاقةةةةةس تتكةةةةسو اةةةةو كالكةةةة  أعضةةةةاء، بايضةةةةاف  ىلةةةةس السةةةةك تي . 

قتة اع السةة ى(. نتخةاب )االكنةيو اةنهم بط يقةة  االافينتخةب الاعاة  الاقةةةس 
 سيعيو قةاس  البابا العضس الكالة.

تعتا  لعن  السك تا ي  ب ئاس  قةاس  البابا ستختا  اةو بينهةا  :(24مادة )
السةةك تي  الاسةةاعة ل اعاةة  الاقةةةس، الةةيى يسةةاعة السةةك تي  العةةام سيحةةل 

 اح ه فس غيابه.
  الاعا  ستقةسم بعا هةا   ب ئاس  سك تيتعتا  لعن  السك تا ي :(25مادة )

 :اليى يشال
 حف  كل استنةات الاعا  أس صس  انها ساا يتم ىصةا ص او ق ا ات. -أ
 تختم بتةسيو احاض  الع سات سحف ها. -ب
تختم بالا اسالت ساش سعات الق ا ات سالبحسة الاتنسع  سالة اسات  -ج

 ساع سال اا ي زم انها وعضاء الاعا .
عاةةةال لعةةةاو الاعاةةة  ستحةةةتف  بق ا اتهةةةا لع ضةةةها ع ةةةس الاعاةةة  تتةةةاب  أ -ة

 الاقةس سكيلك اا تقةاه ال عاو او تسصيات أس ة اسات.
تقةةةسم با سةةةال الةةةةعس  وعضةةةاء الاعاةةة  لحضةةةس  ع سةةةاته بنةةةاًء ع ةةةس  -سةةةة

تسعيهات قةاس  البابا ستقسم باعةةاة اةا ي ةزم تقةياةه ل اعاة  اةو بيانةات أس 
 ة اسات. اش سعات أس ق ا ات لعاو أس

تقةسم سةك تا ي  الاعاة  باتابعة  تنفيةي ق ا اتةه ستقةةرم تق ية ًا لقةاسة  البابةا  -س
 بشأو يلك.
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تسةةةت م سةةةك تا ي  الاعاةةة  اةةةا يةةة ة ل اعاةةة  اةةةو شةةةكاسى أس اقت حةةةات،  -ز
لهةةا ىلةةس ال عةةاو الاختصةة  أس تع ضةةها ع ةةس قةاسةة  البابةةا  ستفحصةةها، ستحسر

 لت قس تسعيهاته.
تي  الاعاةة  اسةةاعةًا لقةاسةة  البابةةا  ئةةيس الاعاةة  يعتبةة  سةةك   :(26مااادة )

فس كل اا يسنةص ىليه ساةا يك فةه بةه اةو أعاةال اعاعية ، سكةيلك السةك تي  
 الاساعة سباقس أعضاء لعن  السك تا ي .

يقةةةسم السةةةك تي  بتةةةةسيو احاضةةة  الع سةةةات سيأخةةةي تسقيعةةةات  :(27ماااادة )
 الحاض يو ع س احض  كل انها.

  سةةةةةك تي  الاعاةةةةة  الاقةةةةةةس سالسةةةةةك تي  يعةةةةةسز أو يحضةةةةة :(28ماااااادة )
 عتااعات ال عاو الاعاعي .االاساعة 

 

 الفصل السادس
 لجان المجمع المقدس

بايضةاف  ىلةس لعنة  السةك تا ي ، يختةا  الاعاة  الاقةةس اةو  :(29مادة )
 بيو أعضائه او يقساسو باها  ال عاو اآلتي : 

 ةةيم فةةس الكنيسةة  ستشةة ا ع ةةس كةةل نةةساحس التع :لجنااة اميمااال والم  ااي  -أ
سةةساء فةةس الاعاسةةة الةينيةة  أس الت بيةة  الكنسةةي  أس الةةسع  أس اةةا يصةةة  اةةو 

 كتب ساطبسعات ستسعيالت صستي  أس ا ئي .
ستهةةتم با اععةة  سعاة  القةةسانيو الكنسةةي  ستقةةةيم اةةا  :ال جنااة الميااري ية -ب

 ي زم او اش سعات قسانيو.
 شيات سح ها.ستبحة اشكالت اييبا   :لجنة يئول اميبارييات -ج
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ستشة ا ع ةس كةل اةا يخةتم بةالطقس سةساء  :لجنة الطقاو  الكنساية -د
فس العباة ، أس فس عاةا   الكنةائس سأيقسناتهةا، أس ت عاةات الكتةب الطقسةي  

 أس اولحاو، أس اا يتع   بالفو القبطس، أس اا يةس  او أسئ   طقسي .
س الشةةقيق  ستشةةال عالقةة  كنيسةةتنا بالكنةةائ :لجنااة ال اقااات الكنسااية -هااا

 تصال بالهيئات الاسكسني .سالكنائس اوخ ى ساال
ستشةال عالقة  الكنيسة  بسةائ  الهيئةات ساع سةاء  :لجنة ال اقات ال امة -و

 الاحب  سالسة ا  العاي .
ستشال اا ي زم او تخصةيم خةةام سخاةاةات  :لجنة الرعاية والخدمة -ز

 ل عال الكنسس.
 التناي  ساا يشابهها.كاش سعات  :لجنة ل ميروعات الكنسية -ح
 (. يعسز ل اعا  ىنشاء لعاو أخ ى ) -ط

يةةتم تشةةكيل لعنةة  ل اتابعةة  تتةةاب  تنفيةةي قةة ا ات الاعاةة  سعاةةل  :(31مااادة )
لعانه، تتكسو اةو سةك تا ي  الاعاة  سعاية  اقة  ى ال عةاو الةائاة  تعتاة  

 ا  قةاس  البابا فس فت ات بشأو اهاتها فس الاتابع .
س او أعضاء الاعا  الاقةس أو يتقةم ب غباته فس لكل عض (:31مادة )

نضةةاام ىلةةس ال عنةة  أس ال عةةاو التةةس تناسةةبه. ستفحةةم لعنةة  السةةك تا ي  اال
بالتشةةةاس  اةةة  قةاسةةة  البابةةةا بصةةةفته  ئيسةةةًا ل اعاةةة  سةةةيص ال غبةةةات، ستنسةةة  
بينهةةةةا، ستقةةةةةم ىلةةةةس الاعاةةةة  الاقةةةةةس اوسةةةةااء الاقت حةةةة  لعضةةةةسي  ال عةةةةاو 

 يق ا سا.

                                                 
   19/6/2001، سع س  21/6/1896ان   ع س. 
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ختصاصةات السةابق ، أو ست زم اوا ، يعسز فس غي  االاىيا  :(32ادة )م
يعةةيرو البابةةا أيةة  لعنةة  اعاعيةة  ل قيةةام باهاةة  طا ئةة  أس ايقتةة ، سيحةةةة لهةةا 

 اهااها.
تختةةةةا  كةةةةل لعنةةةة  اقةةةة  ًا لهةةةةا يةةةةةي  ع سةةةةاتها سيقةةةةسم بةةةةةعس   :(33مااااادة )

أعضائها سي سل نسةختيو اةو تسصةيات ال عنة ، ىحةةاساا ىلةس قةاسة  البابةا 
 سالكاني  ىلس سك تا ي  الاعا  الاقةس ستحتف  ال عن  بنسخ  كالك  لها. 

اةةةةا تقةاةةةةه ال عةةةةاو سةةةةس اعةةةة ة اشةةةة سعات أس تسصةةةةيات أس  :(34مااااادة )
ة اسةةةات ال يعتبةةة  شةةةن انهةةةا قةةة ا ًا نهائيةةةًا ىال بعةةةة ع ضةةةه ع ةةةس الاعاةةةة  

 الاقةس ساسافق  الاعا  ع يه.
نفييية  احةةة ، حينئةي يكةسو أاا ىيا فسَّ  الاعا  ىحةى ال عةاو بسة طات ت

 لق ا اتها قس  التنفيي.
كةةل لعنةةة  اةةةو لعةةةاو الاعاةةةة   لهةةةا الحةةةة  أو تسةتةعةةةيو فةةس  :(35مااادة )
ختصاصةةاتها بأصةةحاب الخبةة   سالع ةةم اةةو غيةة  أعضةةاء الاعاةة  احةةةةسة  

 الاقةس، سال يعتب  سيالء أعضاء  ساييو فس ال عن .
 

 الفصل السابع
 اتهنعقاد المجمع وقرارا

نعقةةاة الاعاةة  الاقةةةس ىلةةس اوعضةةاء بتسقيةة  ت سةةل الةةةعس  ال :(36مااادة )
( اةو سةيص الالئحة  تكةسو بتسقية  16قةاس  البابا سفس حالة  تطبية  الاةاة  )

سةةةك تي  الاعاةةة . سكةةةيلك فةةةس حالةةة  خ ةةةس الك سةةةس ل سةةةباب الاحةةةةة  فةةةس 
ي  ( اةةةو سةةيص الالئحةةة  تكةةسو الةةةةعس  بتسقيةة  سةةةك ت7( سالاةةاة  )17الاةةاة  )
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ختيةةا ص، ستقةةسم اختيةةا  القةةائم اقةةام، سبتسقيةة  القةةائم اقةةام بعةةة االاعاةة  قبةةل 
 لعن  السك تا ي  با سالها.

عتااع عةسل أعاال الع س ، اة  اةا ي سل ا  الةعس  ىلس اال :(37مادة )
 ي زم او أس ا  سسكائ .

ينعقة الاعا  فس اسعةيو كابتيو كل عةام. أحةةساا فةس بةاية   :(38مادة )
 الكبي ، سالكانس فس بةاي  السن  القبطي .الصسم 
يعسز أو ينعقة الاعا  الاقةس فس أي    سا طا ئ  لسةبب  :(39مادة )

سام ةسو التقيةة باسعةة اعةيو، ع ةس أو يةتم ىخطةا  عاية  أعضةاء الاعاة  
عتاةةةاع الاعاةةة  االاقةةةةس الاسعةةةسةيو ةاخةةةل القطةةة  الاصةةة ى سيلةةةك قبةةةل 

 .باسعة اناسب حتس تتاح الف ص  لحضس ص
يعسز ةعس  الاعا  الاقةس بناء ع س ط ب أكك  او نصا  :(41مادة )

 اوعضاء.
عتاةةةةةاع الةةةةةةس ى قانسنيةةةةًا ىيا حضةةةةة  الع سةةةةة  ك كةةةةةا يعتبةةةة  اال :(41ماااااادة )

عتااع الطا ئ في زم لقانسنيته حضس  أعضاء الاعا  بصف  عاا . أاا اال
 ك كس اوعضاء الاسعسةيو فس القط  الاص ى.

ت الع سة  قانسنية  ت ةل اسةتا   قانسنية  حتةس ىو تة ك ىيا بةةأ :(42مادة )
 البع  الع س .

يعتبة  قة ا  الاعاة  قانسنيةةًا ىيا حةاز اسافقة  كالكة  أ بةاع عةةةة  :(43ماادة )
الحاض يو أس أكك ، سيحتسب فس يلك صست  ئيس الاعا  بصةستيو، أس 
ىيا حصةةةل ع ةةةس أزيةةةة اةةةو نصةةةا اوعضةةةاء بصةةةف  عااةةة  )أس أزيةةةة اةةةو 
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عتااعةةات عاةة  الاسعةةسةيو فةةس اصةة  فقةةط بالنسةةب  لالنصةةا أعضةةاء الا
 الطا ئ (.

نعقةاة الاعاة  الاقةةس وسةباب افةس حالة  الضة س   ىيا تعةيَّ   :(44مادة )
خا ع  عو ى اة  اوعضاء يعسز أو يصة  الاعاة  قة ا ًا بةالتا ي ، بشة ط 

حتسةةةةاب اأو يسقرةةةة  ع يةةةةه كالكةةةة  أ بةةةةاع أعضةةةةاء الاعاةةةة  ك ةةةةه، اةةةة  عةةةةةم 
 عسةيو فس البالة التس يتعيَّ  السصسل ىليها.اوعضاء الاس 

يشت ط لكس يكسو الق ا  بالتا ي  قانسنيًا أو يسقر  ع يه قةاس   :(45مادة )
البابا، أس كالكة  أ بةاع لعنة  السةك تا ي  ىيا تعةيَّ  تسقية  البابةا ع يةه سبشة ط 

 ( او سيص الالئح .7أال يتعا   سيا الق ا  ا  الااة  )
ات الاعاةةة  الاقةةةةس ا زاةةة  ل كنيسةةة  ك هةةةا بعةةةة ىعالنهةةةا قةةة ا   :(46ماااادة )

سا زاةةةة  حتةةةةس ل عضةةةةاء الةةةةييو غةةةةابسا أس الةةةةييو لةةةةم يسافقةةةةسا سلكةةةةو ع ةةةةيهم 
 الخضسع لق ا  اوغ بي .

كةةةل عضةةةةس اةةةةو أعضةةةةاء الاعاةةة  الاقةةةةةس يخةةةةالا قةةةة ا ات  :(47مااااادة )
الاعا  سيسن ىلةس سةاعته سسةاع  ق ا اتةه يعة ر  نفسةه ل احاكاة  الكنسةي  

 قسب .سل ع
ىيا لةةةةم يسةةةةتط  أحةةةةة أعضةةةةاء الاعاةةةة  حضةةةةس  ع سةةةة  اةةةةو  :(48مااااادة )

ع سةةةاته لاةةة   أس لسةةةبب قهةةة ى، يعةةةسز أو ي سةةةل  أيةةةه كتابةةة  لةةة ئيس أس 
 لسك تي  الاعا  سيحتسب صسته فس سيص الحال .
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 الفصل الثامن
 رئيس وأعضاء المجمع

س اةا   ئيس الاعا  الاقةس سس البابا البط ي ك خ يف  القةي :(49مادة )
سالقةةاس  . سبصةةفته أسةةقفًا  االسةةكنة ي اةة قس ال سةةسل اينعي ةةس سسةةس أسةةقا 

سةةةس  ئيسةةةًا وسةةةاقف  الكةةة از  الا قسةةةي  حسةةةب  االسةةةكنة ي ل اةينةةة  الع اةةةس 
 قسانيو اعا  نيقي  الاسكسنس الاقةس.

يشةت ط فةةس العةةالس ع ةةس ك سةس اةةا ا قس أو يكةةسو اصةة يًا  :(51مااادة )
 يا أيضًا فس القائم اقام بعة نياح  البابا.قبطيًا أ كسيكسيًا سيشت ط س

البابةةا سةةس اوسةةقا الاسةةئسل عةةو عايةة  اييبا شةةيات الخاليةة   :(51مااادة )
ساييبا شيات العةية  كالتس فس الاهع  ىلةس حةيو سةياا  أس تعيةيو أسةاقف  
لهةةا، سلةةه فةةس يلةةك أو ينتةةةب نائبةةًا باباسيةةًا أس سكةةياًل يةا تهةةا تحةةت ىشةة افه، 

 و يعي و لعن  اعاعي  لاعاسنته فس ىةا   شئسو الاهع .سله أيضًا أ
ختيا  اوسةاقف  العاةساييو الةييو يعاسنسنةه ايقسم قةاس  البابا ب :(52مادة )

ختصاصةةةاتهم سيقةةةةاهم ل اعاةةة  افةةةس خةاةةة  الكةةة از  الا قسةةةي  سيحةةةةة  لهةةةم 
 حتفال بسيااتهم.الاقةس، سي أس اال

اآلبةةةةةاء اوسةةةةاقف  أعضةةةةةاء  شةةةةت اك اةةةة البابةةةةا البط يةةةةة ك باال :(53مااااادة )
الاعاةة  الاقةةةس سةةس الةةيى يقةةسم بسةةياا  اوسةةاقف  العةةةة، سكةةيلك فةةس ت قيةة  

 اوساقف  ىلس ة ع  الاط اني  أس العاك ي .
البابا سس الاسئسل عو اواةس  العااة  فةس الكنيسة  سسةس الةيى  :(54مادة )

 الةيني .ياك ها أاام الةسل  سأاام الكنائس اوخ ى سكل الهيئات ال ساي  س 
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البابا سس الاش ا العام ع س اوةي   القبطي  سسةس الةيى يعةيرو  :(55مادة )
  يساء اوةي  .

ختصاصةةات افةةس حالةة  خ ةةس الك سةةس يقةةسم القةةائم اقةةام بكةةل  :(56مااادة )
البابا البط ي ك ىلةس حةيو سةياا  بابةا عةيةة فياةا عةةا سةياا  اوسةاقف  ساةو 

 فس استساسم.
البابةا البط ية ك سةس ا ةك ل بط ي كية  سلةيس اةو  كل اا يت كةه :(57مادة )

حة  القةةائم اقةةام أو ي كةةه أس يتصةة ا فيةةه لغيةة  صةةالل البط ي كيةة . كاةةا ال 
 ي ة البابا أقا ب له بالعسة.

 
 الفصل التاسع

 مطارنة وأساقفة اإليبارشيات
اطا ن  سأساقف  اييبا شيات سم  عاتهةا س يسةاء كهنتهةا سكةل  :(58مادة )

ااعةا اوةي    -عاي  كنائس ىيبا شيته سكهنتها سأةي تها  انهم اسئسل عو
 التابع  ل بط ي كي  سسائ  أاس سا ال عسي  سالاالي  سايةا ي .

اوسةةةةقا يقةةةةسم بسةةةةياا  الكهنةةةة  سالشاااسةةةة  فةةةةس ىيبا شةةةةيته،  :(59ادة )ماااا
ةةةةو الكنةةةةائس سالاةةةةيابل سالاعاسةيةةةةات ساويقسنةةةةات سكةةةةل أسانةةةةس الاةةةةيبل  سيةشر

شةةعبه ىي يتسةة م عصةةا ال عايةة  اةةو يةةة قةاسةة  البابةةا، سسةةس سالخةاةة . سي عةةس 
يشت ك ا  البابا فس الخةا  ال سسلي ، سفس عضسي  الاعا  الاقةس، سفس 

 سياا  اوساقف  العةة، سفس العال اوسقفس.
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ختيا  اوسقا العةية ب ضةس الشةعب ستزكيتةه، سباسافقة  ايتم  :(61مادة )
سو اسةةةةتسفيًا الشةةةة سط ال سحيةةةة  قةاسةةةة  البابةةةةا ع ةةةةس التزكيةةةة ، ع ةةةةس أو يكةةةة

 سالشخصي  حسب تع يم الكتاب سقسانيو الكنيس .
يا عا ضةةةةةت غالبيةةةةة  أعضةةةةةاء الاعاةةةةة  الاقةةةةةةس فةةةةةس السةةةةةياا ، تسقةةةةةا  ساع

 السياا .
ينتةةةب قةاسةة  البابةةا بعةة  اآلبةةاء اوسةةاقف  لتع ةةيس اوسةةقا  :(61مااادة )

  ع يةةه اةةو العةيةةة ع ةةس ك سةةيه فةةس ىيبا شةةيته. سيقةة أسو تق يةةة  تبتةةه الاسقَّةة
 قةاس  البابا.

يعةةةةسز ل سةةةةقا أو يعاسنةةةةه فةةةةس الخةاةةةة  أسةةةةقا اسةةةةاعة أس  :(62مااااادة )
 خس ى ىبسكسبس أس أكك  تحت ىش افه، سيكسو سس أسقا الك سس.

البط ي كي  ال ت ة اوساقف . ىناا كل اا يت كسنه او اةال أس  :(63مادة )
البابةا أاينةًا ع ةس  عقا ات أس انقسالت، ييسل ىلس ىيبا شياتهم. سيكسو قةاس 

 اخ فاتهم ىلس حيو تس ياها ىلس او يخ فهم.
 

 الفصل العاشر
 األساقفة العموميون

يعةةسز لقةاسةة  البابةةا سةةياا  أسةةاقف  عاةةساييو يسةةاعةسنه فةةس  :(64مااادة )
شةئسو ىيبا شةةياته أس فةةس العاةل العةةام ل كنيسةة ، أس يسةاعةسو بعةة  أسةةاقف  

 اييبا شيات فس أعاالهم ال عسي .
اوسةةقا العةةام لةةيس لةةه ك سةةس خةةام، سال ىيبا شةةي  احةةةة .  :(65) مااادة

 سسس يعال او خالل تك يا البابا أس أسقا اييبا شي  له.
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اوسةةةقا العةةةام ال يحتةةةاج ىلةةةس تزكيةةة  اةةةو شةةةعب، سيكفةةةس أو  :(66ماااادة )
 يكسو ازكس او البابا أس اوسقا اليى سيعال فس ىيبا شيته.

عةةام ىلةةس ة عةة  كهنستيةة  أع ةةس، كاةةا يعةةسز ت قيةة  اوسةةقا ال :(67مااادة )
يعةةسز تعيينةةه أسةةقفًا لك سةةس فةةس أيةة  ىيبا شةةي  خاليةة . سفةةس سةةيص الحالةة  ي ةةزم 
تزكي  شةعب اييبا شةي  لةه ساسافقة  قةاسة  البابةا، سيشةت ك الاعاة  الاقةةس 

 فس تعيينه بطقس خام، ةسو أو تسض  ع يه ية اوسقفي  ا   أخ ى.
 

 الفصل الحادى عشر
 مواد ختامية

ت تةةزم الكنيسةة  ك هةةا بهةةيص الالئحةة  اةةو تةةا يع ىعتاةةاة الاعاةة   :(68ادة )ماا
 الاقةس لها سيسقر  ع يها كل أعضاء الاعا  الاقةس سكل أسقا عةية.

 ياكو ل اعا  أو يضيا أبسابًا أخ ى ىلس سيص الالئح . :(69مادة )
بنةة اةو سةيص الالئحة   قتضت الاص ح  العااة  تعةةيل أىاىيا  :(71مادة )
 : ط اآلتسيشت
 أو يكسو سيا التعةيل اسافقًا لقسانيو الكنيس  ستقاليةسا. -أ
أو يحةةةةة يلةةةك فةةةس  ةةة سا عاةيةةة ، سباسافقةةة  كالكةةة  أ بةةةاع أعضةةةاء  -ب

الاعاةةة  ع ةةةس اوقةةةل. ستكةةةسو الف صةةة  اتاحةةة  لكةةةل أعضةةةاء الاعاةةة  فةةةس 
 الحضس  ىلس ع س  تعةيل الالئح .

ة اسة  التعةةةيالت أس أو تعطةس ف صة  زانية  كافية  ال تقةةل عةو شةه  ل -ج
 ايضافات الاقت ح .

 أال يحةة سيا التعةيل فس غياب قةاس  البابا البط ي ك. -ة


