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إل ػػى

السادة والة الجهات وعماؿ العماالت واألقاليم
وعماالت المقاطعات بالمملكة

الموض ػوع :حوؿ عقود الزواج المدني.
سالـ تاـ بوجود موالنا اإلمػػاـ،
وبعد ،فلقد أثار العديد من ضباط الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها ،استفسارات حوؿ حجية
عقود الزواج المدني ،وكيفية تضمين مراجعها بهامش رسوـ والدة المعنيين بها .كما توصلت المصالح
المختصة بهذه الوزارة بش كايات من بعض المواطنين المغاربة ،خاصة منهم القاطنين بالخارج ،يتظلموف فيها
من رفض بعض ضباط الحالة المدنية اإلعتماد على عقود زواجهم المدني ،متى قدمت ىذه العقود لتدعيم
تصريح بالوالدة ،أو لتاسيس ملفاتهم العائلية.
وفي ىذا الصدد ،يشرفني أف أذكركم بأف من أىم المستجدات التي جاءت بها مدونة األسرة ،ومن ضمنها
المقتضيات المتعلقة بالسماح للمغاربة القاطنين بالخارج ،بإبراـ عقود الزواج ،وفق اإلجراءات اإلدارية
المحلية لبلد اإلقامة ،على أف تتوفر ىذه العقود على الشروط المتطلبة في المادة  44من المدونة ،وخاصة
حضور الشاىدين المسلمين ،وعدـ اإلتفاؽ صراحة بنص العقد على إسقاط الصداؽ.

 4ػ حجية عقد الزواج المدني:

لقد أصبح بإمكاف أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج إبراـ عقود زواج مدنية وفق اإلجراءات
اإلدارية للبلد المضيف ،شريطة توفرىا على الشروط المنصوص عليها في المادة  44من مدونة األسرة،
خاصة شرطي :حضور الشاىدين المسلمين وعدـ التنصيص صراحة علػى إسقاط الصداؽ .وبذلك أعطى
المشرع لهذه العقود حجية وقوة إثباتية قانونية ،توازي تلك التي تتمتع بها عقود الزواج المبرمة وفق
اإلجراءات اإلدارية والمسطرية المغربية .وتترتب عنها نفس اآلثار القانونية كاإلرث والنسب وموانع الزواج،
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الراجعة إلى المصاىرة والرضاع والجمع .كما تمتد قوتها اإلثباتية أيضا إلى صالحية اعتمادىا في تأسيس
الملفات العائلية وتدعيم التصريح بالوالدة من أجل التسجيل بالحالة المدنية.

 2ػ مسطرة تضمين مراجع عقد الزواج المدني بطرة رسم والدة المعني بو:
تفرض المقتضيات المسطرية المحددة من طرؼ المشرع في المادة  45من مدونة األسرة على
المواطنين المغاربة الذين أبرموا عقود زواج مدنية طبقا لإلجراءات اإلدارية لبلد اإلقامة أف:

ػ يودعوا نسخة أو نسخا من العقد داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إبرامو بالمصالح القنصلية المغربية

التابع لها محل إبراـ العقد ،التي تقوـ بإرساؿ النسخة إلى وزارة الشؤوف الخارجية والتعاوف .أو يرسلهػا
المعني باألمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤوف الخارجية والتعاوف ،إذا لم توجد المصالح القنصلية ،داخل نفس
األجل.

ػ تقوـ وزارة الشؤوف الخارجية والتعاوف بإرساؿ نسخة من عقد الزواج المدني ،سواء توصلت بو من

القنصلية أو من المواطنين ،إلى كل من:
أ ػ ضابط الحالة المدنية لمحل والدة كل من الزوجين.
ب ػ قسم قضاء األسرة التابع لو محل والدة كل من الزوجين.

ػ إذا لم يكن للزوجين أو ألحدىما محل والدة في المغرب ،فإف وزارة الشؤوف الخارجية والتعاوف توجو
نسخة من العقد إلى قسم قضاء األسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط.
إف الغاية التي استهدفها المشرع من تحديد ىذه المسطرة ىي مراقبة عقود الزواج المدني ،ألنو قد
يحدث أحيانا أف يكوف بعضها غير متطابق مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المدونة ،فيتم
تدارؾ ذلك في الحين من طرؼ القناصل ،وبالتالي يتم توجيو المعنيين بو إلى تصحيحو ،حيث يمكن إقامة
ملحق بإشهاد يضاؼ إلى العقد ،لكي يستوفي الشروط القانونية المطلوبة .ويعتبر الملحق جزءا مكمال للعقد
وليس عقدا ،ألف العالقة الزوجية ال تثبت إال بالعقد،كما نصت على ذلك المادة  46من مدونة األسرة.
إال أنو قد يتقدـ المواطن مباشرة إلى ضابط الحالة المدنية مدليا بعقد زواجو المدني طالبا منو
تضمين بيانات مراجعو بطرة رسم والدتو ورسم والدة زوجتو ،أو من أجل تدعيم التصريح بوالدة أو تأسيس
ملف عائلي باسمو ،ففي ىذه الحالة يتعين على ضابط الحالة المدنية أف يتقبل طلب المعني باألمر وأف
يدرس عقد الزواج للتأكد مما إذا كاف العقد مستوفيا للشروط المنصوص عليها في مدونة األسرة خاصة توفر
اإليجاب والقبوؿ وعدـ اإلتفاؽ صراحة على إسقاط الصداؽ ،والتأكد من إدراج أسماء الشاىدين برسم
الزواج ،عمال بمبدأ تبسيط المساطر والتسهيل على المواطنين تصريف أمورىم اإلدارية المتعلقة بالحالة
المدنية.
مع العلم أف أي رسم زواج مبرـ بالخارج من طرؼ أي منظمة أو جمعية دينية أو غيرىا ،يجب
استبعاده نهائيا وال يمكن اإلعتماد عليو.
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 3ػ دور وثيقة الملحق باإلشهػاد:

تكوف في بعض األحياف عقود الزواج المدني مرفقة بملحق باإلشهاد ،ينجز من طرؼ العدوؿ

بالقنصلية بناء على زواج مدني غير مستوؼ للشروط المنصوص عليها في المادة  .44إذ الغاية من ىذا
الملحق باإلشهاد ىو تدارؾ النقص الذي قد يشوب العقد ،فيصبح ىذا األخير مطابقا للمقتضيات
المنصوص عليها في القانوف .وبذلك يكوف الملحق باإلشهاد جزءا من العقد وليس عقد زواج ،ألف العالقة
الزوجية ال يمكن إثباتها إال بواسطة وثيقة عقد الزواج (المادة  46من مدونة األسرة).
لذا ،أىيب بكم إبالغ فحوى ىذه الدورية إلى السادة ضباط الحالة المدنية ،التابعين لدائرة
نفوذكم الترابي ،وحثهم على التقيد بالتعليمات الواردة أعاله .والسالـ.
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