ظهري شريف رقم  1 .02 .239الصادر يف  25رجب  3 ( 1423أكتوبر ) 2002
بتنفيذ القانون رقم  37 . 99املتعلق ابحلالة املدنية
---------احلمد هلل وحده ،
الطابع الشريف  -بداخله :

( حممد بن احلسن بن حممد بن يوسف هللا وليه )

يعلم من ظهريان الشريف هذا  ،أمساه هللا وأ أ أمره أننا :
بناءا لى الدستور وال سيما الفصلني  26و  58منه ،
أصدران أمران الشريف مبا يلي :

ينفذ وينشرر ابرريردا الرمسيرة ،قرب ظهرريان الشرريف هرذا ،القرانون رقرم  37 . 99املتعلرق ابحلالرة املدنيرة  ،كمرا

وافق ليه جملس النواب وجملس املستشارين .

وحرر مبراك

يف  25من رجب  3 ( 1423أكتوبر . ) 2002
وقعه ابلعطف :
الوزير األول ،

*

*

اإلمضاء  :بدالرمحن يوسفي

قانون رقم 37. 99
يتعلق ابحلالة املدنية
البر رراب األول

أحكام امة :

املرادا  : 1يقصد بعبارا "احلالرة املدنيرة" يف هرذا القرانون ويف النصرون التن يميرة الصرادرا لتطبيقره ن رام يقروم لرى سر ي

و رسيم الوقائع املدنية األساسية لألفراد من والدا ووفراا وزوا والر ، ،وطربي يرع البيراانع املتعلقرة حرا مرن حير نو هرا

واتريخ ومكان حدوثها يف س ،ع احلالة املدنية.

يقرروم طررابي احلالررة املدنيررة امليررتس بتسريررر رسررم مسررتق لك ر مررن واقع ر الرروالدا والوفرراا وبيرران هامشرري للررأوا

والط ، ،وحيدد شك الرسم مبقتضى نس ن يمي.

املررادا  : 2كتسرري رسرروم احلالررة املدنيررة نفررس القرروا اإلثبا يررة الر للوعئررق الرمسيررة ،مررع ا تبررار الشرررو الشررر ية يف اثبرراع

النسب واألحوال الشيصية.

املرادا  : 3خيضع لن ام احلالة املدنية بص فة إلأامية يع املغاربة ،كما يسري نفرس الن رام لرى األجانرب ابلنسربة للروالداع

والوفياع ال

قع فو الرتاب الوالين.

املرادا  : 4حتدث مكا ب احلالة املدنية بك

ا رة حضررية وقرويرة داخر اململكرة بعرا للتقسريم ارمرا ي للررتاب الروالين،

وجيوز لرؤساء اجملالس ارما ية -طبا احلالة املدنية -أن حيدثوا ند احلاجرة داخر ارما راع الر يرأسرواا مكا رب فر يرة

مبقتضى قراراع رفع إىل وزير الداخلية يف أج ال يتعدى مخسة شر يوما من اتريخ صدورها ،وال صبح سرارية املفعرول إال

بعد املصادقة الصرحية ليها من الرف وزير الداخلية أو من فوض له يف ذلك ،أو بعد مضي مخسة و أربعرني يومرا مرن اتريرخ

رفع الطلب الذي يبقى دون رد أو جواب.

حتدث ابملراكأ الديبلوماسية والقنصلية خار املغرب مكا ب للسالة املدنية خاصة ابملواالنني املغاربة ابخلار .
البر رراب الثاين
طبا احلالة املدنية :

املرادا  : 5طبيقا ألحكام القانون املتعلق ابلتن يم ارما ي ،ومع مرا اا األحكام القانونية اخلاصة ،يعهد مبهام طابي احلالة

املدنية داخ اململكة إىل رؤساء اجملالس ارما ية ،احلضرية والقروية ،و إذا غيبوا أو اقهم ائق انب نهم مسا دوهم.

جيرروز لرررئيس اجمللررس ارمررا ي -طررابي احلالررة املدنيررة -أن يفرروض مهامرره املتعلقررة ابحلالررة املدنيررة بك ر مكتررب مررن

املكا ب التابعة لل ما ة ،وفق الكيفية احملددا مبقتضى نس ن يمي.

امل ررادا  : 6نررا مهررام طررابي احلالررة املدنيررة ابلنسرربة للمررواالنني املغاربررة خررار اململكررة ابلقناص ر واأل رروان الديبلوماسرريني

املنتمررني إىل السررلك الديبلوماسرري املغررري العرراملني ابخلررار  ،وذلررك البقررا ملقتضررياع الفص ر الثرراين مررن ال هررري الشررريف رقررم
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والقناص العاملني ابخلار .

(  20أكت ر رروبر  ) 1969املتعل ر ررق ابختصاص ر رراع األ ر رروان الديبلوماس ر رريني

املرادا  : 7يراقب وك،ء امللك لدى احملاكم االبتدائية أ مال طبا احلالة املدنية داخ وخار اململكة.

كمررا قرروم سررلطة الوصرراية لررى ارما رراع احملليررة لررى الصررعيد املركررأي واإلقليمرري مبراقبررة أ مررال طرربا احلالررة

املدنية ،و تبع سري مكا بها.

يقوم وزير اخلارجية بنفس املراقبة ابلنسبة ملكا ب احلالة املدنية املغربية ابخلار .

املرادا  : 8فقد صفة طابي احلالة املدنية ابلنسربة للمكلفرني حرا مب ررد مرا نتهري مهرامهم القانونيرة ،ويبقرون ملرأمني بتسروية

وطعية الس ،ع والرسوم واملستنداع ن كام الفرتا ال مارسوا فيها مهامهم .

املرادا  : 9ك من أود ت نده س ،ع احلالة املدنية يكون مسؤوال مدنيا ن ك ما يقرع فيهرا مرن غيرري أو أويرر خر،ل

الفرتا ال كانت ممسوكة لديه.

يتم سليم هذه الس ،ع أو داوهلا مبقتضى حمضر.

املرادا  : 10يكون طبا احلالة املدنيرة وموظفوهرا مسرؤولني البقرا لقوا رد املسرؤولية التقصرريية رن األطررار ال،حقرة ابلغرري

نتي ة إخ،هلم بضوابي احلالة املدنية أو بسبب أخطائهم املهنية ارسيمة.

املرادا  : 11يتعني لى طابي احلالة املدنية أن يوقع رسوم احلالة املدنية والبياانع اهلامشية املتعلقة حا مب رد حتريرهرا ،وإذا

خلف رسوما أو بياانع هامشية بدون وقيرع بعرد انتهراء مهامره ،واسرتسال حضروره للقيرام برذلك ،وجرب لرى طرابي احلالرة
املدنية ارديد أن يرفع أمرها للمسكمة االبتدائية امليتصة للسصول لى حكم قضائي أيذن لره بتوقيعهرا ،وإذا ي يبرادر حرذا
االجراء خ،ل أج شهرين من سلمه ملهامه قوم بنفس الدور سلطة الوصاية أو النيابة العامة أو صاحب املصلسة.

البر رراب الثال
س ،ع احلالة املدنية
املرادا  : 12متسك س ،ع احلالة املدنية يف ن ريين لى صعيد ك مكتب للسالة املدنية داخ اململكة  ،ويف ث،ثة ن ائر

يف ك مكتب خار اململكة ،وختضرع قبر اسرتعماهلا إلذن وكير امللرك لردى احملكمرة االبتدائيرة امليتصرة ،و ضرمن حرا رسروم
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احلالة املدنية ،كر سر

املي،دية إىل وكي امللك.

حسربما خصرس لره ،كمرا بعر ن رائر السر ،ع بعرد حصررها خر،ل الشرهر املرواس النتهراء السرنة

املرادا  : 13يراقب وكي امللك لدى احملكمة االبتدائية الس ،ع ند إيدا ها يف احملكمة ،وحيرر حمضرا حذه املراقبة يعطي

فيه األمر إىل طابي احلالة املدنية إبص،ح األخطاء امل،ح ة يف مسك الس ،ع ،و وجه نسية من هرذا احملضرر إىل طرابي
احلالة املدنية قصد صسيح هذه األخطاء ،ونسية منه إىل الوكي العام للملك لدى حمكمة االستئناف.

يقوم وكي امللك أو الوكي العام للملك ابإلجراءاع ال،زمة ملتابعرة طربا احلالرة املدنيرة أو رريهم مرن األ روان

الذين ثبت لديه من خ،ل املراقبة ار كاحم أفعاال يعاقب ليها القانون .

املررادا  : 14يعرراد يسرريس سر ،ع احلالررة املدنيررة يف حالررة طرريا ها أو عرطررها للتلررف بنرراء لررى حكررم قضررائي صررادر ررن

احملكمررة االبتدائيررة ال ر يقررع املكتررب الررذي طررا ت برره الس ر ،ع أو لفررت يف دائرررا اختصاصررها ،أو مررن الرررف احملكمررة
االبتدائية ابلراب إذا علق األمر بس ،ع احلالة املدنية ألحد املراكأ القنصلية أو الديبلوماسية.

إذا عذرع إ ادا يسيس رسم من الرسوم ،فإنه يتعني لى صاحبه استصدار حكم صرحيي يقضي إب ادا سر ي

الواقعة موطوع الرسم.

املرادا  : 15يق وم وكي امللك لدى احملكمة االبتدائيرة ابلرراب ابإلجرراءاع الر ختضرع هلرا سر ،ع احلالرة املدنيرة املمسروكة

من الرف املراكأ الديبلوماسية والقنصلياع املغربية ابخلار قب اسرتعماهلا وكرذا ابملراقبرة الر متراره ليهرا بعرد انتهراء العمر

حا.

البر رراب الرابع
رسم الوالدا

املرادا  : 16يقوم ابلتصريح ابلوالدا لدى طابي احلالة املدنية حمل وقو ها أقرابء املولود حسب الرت يب :
-

األب أو األم ؛

وصي األب ؛
األخ ؛

ابن األخ.

ويقدم األخ الشقيق لى األخ لألب ،ويقدم هذا األخري لى األخ لألم ،كما يقدم األكرب سنا لى من هو أصغر

منه ،مىت كانت له القدرا الكافية لى التصريح.

ينتق واجب التصريح من أحد األشيان املذكورين يف الفقرا أ ،ه إىل الذي يليه يف املر بة  ،مىت عرذر التصرريح

من األول لسبب من األسباب .

يقوم الوكي يف ذلك مقام موكله.

إذا علق األمر مبولود من أبوين جمهولني ،أو مبولود وقع التيلي ن ه بعد الوطع ،يصرح بوالد ه وكي امللك بصرفة

لقائية ،أو بناء لى اللب مرن السرلطة احملليرة ،أو مرن كر مرن يعنيره األمرر ،معرأزا صررحيه مبسضرر من رأ يف هرذا الشر ن،

وبشهادا البية حتدد مر املولود لى وجه التقريب ،وخيتار له اسرم شيصري و اسرم رائلي ،وأمسراء أبروين أو اسرم أب إذا

كان معروف األم  ،ويشري طابي احلالة املدنية بطرا رسم والد ه إىل أن أمساء األبوين أو األب ،حسب احلالة ،قد اختريع

له ،البقا ألحكام هذا القانون.

يبلغ طابي احلالة املدنية وكي امللك ابلوالدا ال س لت حذه الكيفية داخ أج ث،ثة أايم من اتريخ التصريح.
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صرح ابالبن اجملهول األب أمه أو من يقوم مقامها ،كما ختتار له امسا شيصيا واسم أب مشتقا من أمساء العبودية

هلل عاىل وامسا ائليا خاصا به.

يشار بطرا رسم والدا الطف املكفول إىل الوثيقة ال مت مبقتضاها إسناد الكفالة البقا للتشريع اراري به العم .

املررادا  : 17إذا حصررلت الروالدا ملغررري أثنراء سررفر رري أو جرروي  ،وجرب التصررريح حرا لرردى طرابي احلالررة املدنيرة املغررري

الكررائن يف أول مينرراء أو مطررار مغررري رسررت برره الطررائرا أو البرراخرا ،أو لرردى القنصر املغررري أو العررون الديبلوماسرري يف جهررة

الوصول ،أو لدى طابي احلالة املدنية حمل السكىن ابملغرب ،وذلك خ،ل أج ث،ثني يوما من اتريخ الوصول.
املرادا  : 18يس

األجنيب الذي اكتسب ارنسية املغربية  ،إذا كان مولودا ابملغرب لى النسو التاس :

 -إذا كان مس  ،بس ،ع احلالة املدنية املغربية اخلاصة ابألجانب ،وال كانت ممسوكة قب صدور هذا القرانون،

فينق رسم وال د ه بناء لى السند املانح لل نسية من الرف طابي احلالة املدنيرة حملر الروالدا  ،مرع اإلشرارا يف الررا الرسرم
إىل املرجع األساه للسند املانح لل نسية.

 -إذا كان مس  ،بس ،ع احلالرة املدنيرة احملدثرة حرذا القرانون ،فيشرار بطررا رسرم والد ره إىل أنره اكتسرب ارنسرية

املغربية ،مع اإلشارا إىل املرجع األساه للسند املانح لل نسية املغربية .
أما احلاص

لى ارنسية املغربية املولود خرار املغررب ،فيرتم سر يله بنراء لرى حكرم صررحيي ابلروالدا صرادر رن

احملكمة االبتدائية للراب .

املرادا  : 19ك والدا مت س يلها ابحلالة املدنية أكثر من مرا  ،يتعني رض أمرها لى احملكمة امليتصة من الررف طرابي

احلالة املدنية امليتس أو النيابة العامة أو صاحب املصلسة الستصدار حكم يقضي إبلغاء الرسم أو الرسوم املكررا.

االسر ررم العر ررائلر رري
املررادا  : 20جيررب لررى الشرريس نررد التسر ي ابحلالررة املدنيررة ألول مرررا ،أن خيتررار لنفسرره امسررا ائليررا ،وجيررب أال يكررون

االسررم العررائلي الررذي مت اختيرراره مالفررا السررم أبيرره أو ماسررا ابألخرر ،أو الن ررام العررام أو مثرريا للسرريرية أو امسررا شيصرريا أو
أجنبيا ال يكتسي صبغة مغربية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو امسا مركبا ،إال إذا كانت ائلة املعين ابألمر مرن جهرة األب
عرف ابسم مركب.

إذا كان االسم العائلي امليتار امسا شريفا  ،وجب إثبا ه بشهادا يسلمها نقيرب الشررفاء امليرتس ،أو شرهادا دليرة

لفيفية إذا ي يوجد للشرفاء املنتمي هلم الالب االسم نقيب.

إن االسم العائلي امليتار ،بعد أن يكتسي صبغة اائية وفقا للشرو احملددا يف نس ن يمري ،يصربح الزمرا لصراحبه

وأل قابه من بعده ،وال ميكنه غيريه بعد ذلك إال إذا أذن له مبوجب مرسوم.

االسر ررم الشيرصر رري
املرادا  : 21جيب أن يكتسري االسرم الشيصري الرذي اختراره مرن يقردم التصرريح ابلروالدا قصرد التقييرد يف سر ،ع احلالرة

املدنية الابعا مغربيا وأال يكون امسا ائليا أو امسا مركبا من أكثر من امسني أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وأال يكون من ش نه
أن ميس ابألخ ،أو الن ام العام.

وجيررب أن يثبررت االسررم الشيصرري املصرررح برره قبر االسررم العررائلي حررني التقييررد يف سر

مشفو ا أبي كنية أو صفة مث " موالي" أو "سيدي" أو "اللة".
جيوز لك مغري مس

احلالررة املدنيررة ،وأال يكررون

ابحلالة املدنية أن يطلب غيري امسه الشيصي ،إذا كان له مربر مقبول بواسطة حكم قضائي

صادر ن احملكمة االبتدائية امليتصة.
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البرراب اخلر ررامس
ضمني بياانع الأوا واحن،ل ميثا الأوجية
املررادا  : 22يقرروم طررابي احلالررة املدنيررة بتضررمني البيرراانع األساسررية لعقررد الررأوا  ،مررع اإلشررارا إىل مراجررع ضررمينه بس ر

األنكسة ابحملكمة ال أقيم حا بطرا رسم والدا ك من الأوجني ،وذلك فور وصله بنسية مرن قرد الرأوا البقرا ملقتضرياع

الفص  43من مدونة األحوال الشيصية.

ويشري بطرا رسم الوالدا إىل البياانع األ ساسية لوثيقة الط ،أو اخللع أو التطليق أو الرجعة أو املراجعة ،وكذا إىل

مراجعها مبصدرها فرور وصرله بنسرية مرن هرذه الوثيقرة الر حترال ليره وجرواب مرن الررف القاطري املكلرف ابلتوثيرق أو رئريس

مصلسة كتابة الضبي ابحملكمة املصدرا للسكم النهائي ابلتطليق أو بفسخ أو بط،ن العقد ،وذلك حسب احلاالع.
الس

حيي طابي احلالة املدنية بيان الأوا أو احن،له املدر بطرا رسم والدا الأوجني لرى وكير امللرك ليضرمنه يف ن رري

احملفوظ ابحملكمة ،كما حيي

ليه لنفس الغاية اإل ،م بوفاا أحد الأوجني.

الدفتر ررر العر ررائلي
املرادا  : 23حيدث دفرت ائل ي للسالة املدنية حيرر ابللغة العربية مع كتابة األمساء الشيصية والعائلية ومكان الوالدا وأمساء

األبوين ابحلروف ال ،ينية جبانب كتابتها ابحلروف العربية ،ويسلمه طابي احلالرة املدنيرة ملكران الروالدا للرأو املغرري املسر

ابحلالة املدنية ،إن كان ال يتوفر لى كناش ا لتعريف واحلالة املدنية ،بعد اإلشارا إىل قد زواجه أو وثيقة إثبراع زواجره برسرم
والد ه ،وبعد فتح ملف ائلي ميسك ابملكتب ،وسيسدد شك الدفرت العائلي ومضمونه مبقتضى نس ن يمي.

إذا كان الالب الدفرت العائلي مولودا ابخلار  ،واستقر اائيا ابملغرب ند اللبه هلذا الدفرت  ،فإن طابي احلالة املدنية

امليتس بتسليم الدفرت العائلي هو طابي حم سكناه.

حيق للأوجة أو املطلقة أو للنائب الشر ي احلصول لى نسية من الدفرت العائلي مصاد

لى مطابقتها لألص .

جيب قدمي الردفرت العرائلي إىل طرابي احلالرة املدنيرة امليرتس ليردر بره كر غيرري يقرع لرى احلالرة املدنيرة أو العائليرة

لصرراحب الرردفرت أو ألحررد أفرراد أسررر ه ،ويف حالررة االمتنرراع ررن قرردمي هررذا الرردفرت  ،يصرردر رئرريس احملكمررة االبتدائيررة يف االررار

الفص  142من قانون املسطرا املدن ية أمرا بتقدمي الدفرت اىل طابي احلالة املدنية حتت الائلة احلكم بغرامة هتديدية.
البر رراب السر رراده
رسررم الوفر رراا

املرادا  : 24يصرح ابلوفاا لدى طابي احلالة املدنية حمل وقو ها األشيان املبينون أسفله مع مرا اا الرت يب :
 -الولد؛

 -الأو ؛

 األب أو األم أو وصي األب أو املقدم لى اهلالك قب وفا ه؛ الكاف ابلنسبة ملكفوله؛ األخ؛ -ارد؛

 -األقربون بعد ابلرت يب.

طبق نفس املقتضياع املنصون ليها يف املادا  16أ ،ه فيما خيس األسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة.

إذا ي يوجرد أي شريس مرن األشريان املشرار إلريهم أ ر،ه ،فررإن السرلطة احملليرة شرعر طرابي احلالرة املدنيرة حررذه

الوفاا معأزا ذلك ابلوعئق ال،زمة.
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املرادا  : 25إذا ثر لى جثمان شيس ،عني لى طابي احلالة املدنية ملكان الوفراا احملتمر إقامرة رسرم وفراا لره بنراء لرى
حمضررر ين ررأ حررذا الشر ن مررن الرررف الشرررالة القضررائية ،ومؤشررر ليرره مررن الرررف وكير امللررك ،ويضررمن ابلرسررم اهلويررة الكاملررة

للهالك ند اإلمكان ،وإال ضمن به أوصافه لى الوجه املمكن.

إذا ثبتت هوية اهلالك بعد ذلك ،يتم نقيح الرسم وفق اهلوية الثابتة مبقتضى حكم قضائي.

امل ر ررادا  : 26إذا ر ررويف أحر ررد يف املستشر ررفياع أو املؤسسر رراع الصر ررسية املدنير ررة أو العسر رركرية أو املؤسسر رراع الس ر ر نية أو

اإلصر،حياع أو ريهررا مرن املؤسسرراع ،جيررب لرى املررديرين أو املتصرررفني يف شرؤواا أو مررن ينرروب رنهم أن يصرررحوا بتلررك

الوفرراا لرردى طررابي احلالررة املدنيررة امليررتس داخر أجر ث،ثررة أايم مررن اتريررخ الوفرراا ،وال يسر

التصريح حذه الوفاا من الرف أحد أقارب اهلالك املذكورين ابملادا  24أ ،ه.
ويتيذ يف األماكن املذكورا أ ،ه س

ابلوفاا يف احلالة املدنية.

هررذا التصررريح اال اذا ي يررتم

خران ضرمن فيره يرع املعلومراع والبيراانع الر

سرا د لرى التصرريح

املرادا  : 27إذا حصلت الوفاا ملغري أثناء سفر ري أو جوي ،وجب التصريح حا لدى طابي احلالة املدنية املغري الكائن

يف أول ميناء أو مطار مغري رست به الطائرا أو الباخرا ،أو لدى القنص املغري أو العون الديبلوماسي يف جهة الوصول ،أو

لدى طابي احلالة املدنية مبس سكناه األخري ابملغرب ،وذلك خ،ل اج ث،ثني يوما من اتريخ الوصول.
املرادا  : 28س

وفاا املفقرود يف املغررب أو خارجره يف سر ،ع احلالرة املدنيرة لردى طرابي احلالرة املدنيرة امليرتس ،بنراء

لى صريح من ذويه أو من الرف النيابة العامة مد م مبقرر قضائي اائي ابلوفاا.

ثبررت الوفرراا البقررا للفص ر  223مررن مدونررة األحرروال الشيصررية خرر،ل مخسررة شررر يومررا مررن اتريررخ بليررغ املقرررر

القضائي املشار إليه أ ،ه.

املررادا  : 29قرروم إدارا الرردفاع الرروالين ابلتصررريح بوفرراا ارنررود التررابعني للقررواع املسررلسة امللكيررة وأفرراد القررواع املسررا دا

الذين يستشهدون يف ملياع الدفاع ن اململكة ،لردى مكترب احلالرة املدنيرة اخلران املسرند لره هرذا االختصران بقررار مرن

وزير الداخلية ،قصد س يلهم بناء لى احل ج املدىل حا.

يقرروم طررابي احلالررة املدنيررة امليررتس إبلغرراء رسرروم وفرراا املستشررهدين ،إذا مررا ثبررت أاررم مررا زالرروا لررى قيررد احليرراا ،و

إبص،ح رسوم املستشهدين ،إذا ثبت خط يف أحد بياانهتا مباشرا ،بناء لى اللب من إدارا الدفاع الوالين.
البر رراب السر ررابع
األحكر ررام التصرير ررسية

امل ررادا  : 30إذا ي يقررع التصررريح ابلرروالدا أو الوفرراا داخ ر اج ر حيرردد بررنس ن يمرري ،فرر ،ميكررن س ر ي الرسررم اخلرران

ابلواقعة إال بناء لى حكم صرحيي ابلوالدا أو الوفاا صدره احملكمة االبتدائية امليتصة ،ويقدم الطلب بذلك من الرف أي

شيس له مصلسة مشرو ة أو من الرف النيابة العامة.

ختتس احملكمة االبتدائيرة حملر سركىن الالرب التسر ي ابلن رر يف الطلبراع الراميرة إىل سر ي الروالداع والوفيراع

املتعلقة ابملغاربة املولودين أو املتوفني خار املغرب ند دم وجود حمكمة متصة.

املررادا  : 31يعاقررب بغرامررة ماليرة مررن  300إىل  1200درهررم كر مرن وجررب ليرره التصررريح بروالدا أو وفرراا البقررا ألحكررام

املادا  16و املادا  24وي يقم حذا اإلجراء داخ األج القانوين.

البر رراب الثررامن
نسررخ رسر رروم احلرالة املردنية
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امل ررادا  : 32يسررلم طررابي احلالررة املدنيررة نسرريا كاملررة أو مرروجأا مررن الرسرروم املضررمنة بس ر ،ع احلالررة املدنيررة املمسرروكة

ابملكا ب التابعة له لصاحب الرسم وألصوله وفرو ه وزوجه –شريطة قيام الع،قة الأوجية -ووليه أو وصيه أو املقدم ليه ،

أو من يوكله لى ذلك.

كما جيوز للسلطاع القضائية أو اإلدارية وكذا األ وان الدبلوماسيون والقناص ابملغرب فيما خيس مواالنيهم اللرب

نسخ من هذه الرسوم.

إذا علق األمر بغري من ذكر يف الفقرا السابقة ،ف ،يسلم طابي احلالة املدنيرة نسريا مرن هرذه الرسروم إال إبذن مرن

وكي امللك يصدره بناء لى اللب كتاي مربر.

إذا رفض وكي امللك إ طاء اإلذن املذكور ،أمكن للمعين ابألمر أن يرفع د واه أمام احملكمة االبتدائية امليتصة.

املرادا  : 33ميكن لك شيس يسكن مبكان ري حم والد ه أن يقدم لضابي احلالة املدنية الذي يقطن بدائرا نفوذه دفرته

العائلي أو نسية موجأا من رسم والد ه ،أاي كان اترخيها من أج سليمه بطاقة شيصية للسالة املدنية تضمن البياانع ال

حيتوي ليها الدفرت.
التالية :

كون للبطاقة الشيصية نفس قوا اإلثباع ال للنسية املوجأا من رسم الوالدا ،و قوم مقامها ما دا يف احلاالع

 -إثباع ارنسية املغربية؛

 -إثباع وقائع احلالة املدنية أمام القضاء؛

للسصول لرى البطاقرة الشيصرية ابلنسربة لغرري املعنيرني حرا طبرق نفرس املقتضرياع والشررو املشرار إليهرا يف املرادا

 32أ ،ه.

املرادا  : 34حتدد مدا ص،حية نسخ رسوم احلالة املدنية والبطاقة الشيصية يف ث،ثة أشهر من اتريخ إصدارها.
البر رراب التاسع
نقيح بياانع رسوم احلالة املدنية

املرادا  : 35يتم صس يح كتابة ك بياانع الرسم ابألحرف ال ،ينية ،أو إطرافة هرذه الكتابرة يف حالرة إ فاهلرا بصرلب الرسرم

وفق ما كتب ابللغة العربية مبقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له يف ذلك.

املرادا  : 36ختتس ابلن ر يف الطلباع الرامية إىل نقيح بياانع رسوم احلالة املدنية ،ابستثناء اللباع استبدال االسم العائلي

و ص ررسيح األمس رراء الشيص ررية والعائلي ررة ابحل ررروف ال ،يني ررة أو كتابتهم ررا ح ررذه احل ررروف إىل جان ررب احل ررروف العربي ررة ،احملكم ررة
االبتدائية املوجود بدائرا نفوذها مكتب احلالة املدنية املس

به الرسم املطلوب نقيسه.

ختتس نفس احملكمة ابلبت يف الطلباع الرامية إىل صسيح األخطاء اروهرية ال ا رتع رسوم احلالة املدنية.

وخيررتس وكي ر امللررك مبررنح اإلذن يف اصرر،ح األخطرراء املاديررة العالقررة برسرروم احلالررة املدنيررة ،واذا رفررض وكي ر امللررك

ا طاء االذن ،حيق ملن يعنيه االمر قدمي اللب بذلك إىل رئيس احملكمة االبتدائية .
املرادا  : 37يعترب رسم احلالة املدنية مشواب خبط مادي يف احلالتني التاليتني :

ال،زمة؛

 إ فال ضمني بيان ابلرسم  ،لى الر م من كرون املصررح قرد صررح بره ،وثبرت البيران الرذي وقرع إ فالره ابلوعئرق إذا حص ضمني ابلرسم ،لى خ،ف ما مت التصريح به ،وما ثبت ابلوعئق املعأزا له؛يعترب رسم احلالة املدنية مشواب خبط جوهري يف احلاالع التالية :

 إذا وقع إ فال ضمني بيان ابلرسم لعدم التصريح به يف حينه؛7

 إذا بني أن بياان من البياانع املضمنة ابلرسم مالف للواقع؛الرسم س ي ،مكررا؛

 -إذا س

 -إذا اشتم الرسم لى إحدى البياانع املمنوع قانوان ضمينها به.

املرادا  : 38يقدم الطلرب الرامري إىل إصر،ح رسرم مرن رسروم احلالرة املدنيرة املشروب ابخلطر ارروهري إىل احملكمرة االبتدائيرة

امليتصة ،ويتم البت فيه وفق القوا د املقررا يف قانون املسطرا املدنية.

يقرردم الطلررب الرامرري إىل احلصررول لررى اإلذن إبصرر،ح األخطرراء املاديررة بعررد الت شررري ليرره مررن الرررف طررابي احلالررة

املدنية للمكتب املسر

اتريخ وصله به.

بره الرسرم إىل وكير امللرك الرذي أيذن فيره ابلقبرول أو يرفضره يف أجر أقصراه مخسرة شرر يومرا مرن

إذا انتهى األج املذكور ،ا ترب ذلك مبثابة رفض لإلذن.

املررادا  : 39ختررتس احملكمررة االبت دائيررة ابلررراب ابلبررت يف اللبرراع إصرر،ح األخطرراء اروهريررة برسرروم احلالررة املدنيررة املس ر لة

بسفاراع وقنصلياع اململكة املغربية ابخلار .

خيتس وكي امللك لدى هذه احملكمرة مبرنح اإلذن أو رفضره بقررار معلر فيمرا خيرس إصر،ح األخطراء املاديرة ابلنسربة

للرسوم املذكورا يف الفقرا السابقة.

كما خيتس رئيس هذه احملكمة ابلبرت يف اللبراع إصر،ح األخطراء املاديرة الواقعرة يف نفرس الرسروم بعرد رفرض اإلذن

إبص،حها من الرف وكي امللك.

امل ررادا  : 40ختررتس احملرراكم االبتدائيررة ابلن ررر يف اللبرراع نقرريح األمسرراء الشيصررية والعائليررة ابلنسرربة للمترروفني واألجانررب

املس لني ابحل الة املدنية املغربية ،كما ختتس بتصسيح وإدخال أمسائهم الشيصية والعائلية ابألحرف ال ،ينية.

املرادا  : 41يوجه احلكم الصادر ابلتصسيح أو اإلذن به من الرف وكي امللك إىل طابي احلالة املدنية الذي يقوم بتضمني

مليصه يف الرا الرسم املصسح.

ال سررلم أيررة نسررية مررن الرسرروم املصررسسة إال مررع التصررسيح املرردخ

املدنية ابلتعويض.

ليهررا حتررت الائلررة احلكررم لررى طررابي احلالررة

املرادا  : 42يع األحكام واألوامر القضائية الصادرا يف ميدان احلالة املدنية قابلة ل،ستئناف.

املرادا  : 43اإلجراءاع املتعلقة بوكي امللك أو االختصاصاع املسرندا إليره مبقتضرى هرذا القرانون عرود لوكير امللرك لردى
بره الرسرم موطروع اإلجرراء أو املرراد سر يله بره ،مرا ي يرنس

احملكمة االبتدائيرة الواقرع بردائرهتا مكترب احلالرة املدنيرة املسر

صراحة لى خ،ف ذلك.

مقتضيراع انتقراليرة وختراميرة :
املررادا  : 44ابلررر م مررن كر املقتضررياع امليالفررة ،حترردث بصررفة مؤقتررة رنررة إقليميررة خاصررة بتصررفية وطررعية مكا ررب احلالررة

املدنية من اإلخ،الع واألخطاء املر كبة بس ،ع احلالة املدنية ورسومها خ،ل الفرتا السابقة ن دخول هذا القرانون حيرأ

التنفيذ.

تكون هذه الل نة من :

 وكي امللك امليتس بصفته رئيسا لل نة؛ -مفت

إقليمي للسالة املدنية يعني من الرف ام العمالة أو اإلقليم؛

 -رئيس جملس ا ي خيتار من الرف ام العمالة أو اإلقليم.
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يرفع امر العمالرة أو اإلقلريم أو طرابي احلالرة املدنيرة إىل الل نرة املرذكورا التقرارير املتضرمنة لألخطراء واإلخر،الع

ال ا رتع س ،ع ورسوم احلالة املدنية ،وذلك خ،ل أج أقصاه سنتان من اتريخ دخول هذا القانون حيأ التنفيذ بقصد

إص،حها و دارك اإل فاالع الواقعة فيها.

يمر الل نة لى طوء التقارير املرفو ة إليها إب طاء اإلذن ابإلص،ح املطلوب .ينتهي م الل نة لقائيرا

وبقوا القانون مب رد انتهاء املهام املسندا إليها.

املرادا  : 45جيب التصريح ابلوالداع الواقعة قبر صردور هرذا القرانون لردى طرابي احلالرة املدنيرة حملر الروالدا خر،ل أجر

ستة أشهر من اتريخ اجراء العم به ،وذلك حتت الائلة احلكم ابلعقوابع املنصون ليها يف املرادا  31أ ر،ه لرى املعنيرني

ابألمر ند دم قيامهم بذلك.

املادا  : 46جيوز لك شيس ري معرروف األب أو األبروين  ،وسر

ابحلالرة املدنيرة دون بيران اسرم األب أو األبروين ،أن

يطلب هو أو من ينوب نه إطافة اسم أب أو أبوين وفق ما جاء يف الفقرا اخلامسة من املادا  16من هرذا القرانون ،وذلرك
ن الريق حكم قضائي صادر ن احملكمة االبتدائية حمل الوالدا.

املادا  : 47بقى دفا ر التعريف واحلالة املدنية املؤسسة قب دخول هرذا القرانون حيرأ التنفيرذ سرارية املفعرول ،وميكرن لكر

شيس مغري ،متأو  ،أن يطلب غيري كناش التعريف واحلالة املدنية ابلدفرت العائلي.

يقدم اللب عويض دفرت التعريف واحلالة املدنية إىل طابي احلالة املدنية حمل الوالدا مرفق بر :

 -نسية من رسم الأوا أو ثبوع الأوجية أو التقارر ،حي يقوم طابي احلالة املدنية بوطع بيان الأوا بطرا رسم

والدا املعين ابألمر؛

 -نسية من رسم والدا الأوجة ،ليقوم طابي احلالة املدنية بوطع بيان الأوا بطرا رسم والدهتا ،إن كانت مس لة

لديه ،أو يبع بيان الأوا إىل طابي احلالة املدنية حمل والدهتا قصد مباشرا ذلك؛
 -نسية من رسم والدا ك واحد من األبناء؛

 -كناش التعريف واحلالة املدنية ،الذي يسسب ويودع مبلف احلالة املدنية للمعين ابألمر.

املرادا  : 48يبتدئ العم حذا القانون خ،ل أج ستة أشهر ابتداء من نشره ابرريدا الرمسية و نسخ مبقتضاه يع النصون
الصادرا قب هذا التاريخ واملتعلقة ابحلالة املدنية  ،وخصوصا :

 -ال هري الشريف الصادر يف  24شوال  1333موافق (  4شتنرب  ) 1915املن م للسالة املدنية.

 -وال هري الشريف املؤرخ يف  18ادى األوىل  8 ( 1369ماره  ،) 1950املمدد لن ام احلالة املدنية.

كما وقع تميمهما أو عديلهما.

عترب اإلحاالع الواردا يف النصون التشريعية اراري حا العم إىل ال هريين الشريفني السالفي الذكر إحاالع إىل

األحكام املماثلة هلا الواردا يف هذا القانون./.

ارريدا الرمسية
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