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  1957ل أوت أو المؤرخ في 1957 لسنة 3عدد قانون ال

 1 الحالة المدنيةتنظيمالمتعلّق بو

 

 باسم الشعب،

 نحن رئيس الجمهورية التونسية،

الصادر ) 1929 سبتمبر 30 (1348 ربيع الثاني 25بعد اطالعنا على األمر الصادر في 

 بتنظيم الحالة المدنية،

الضابط لتطبيق األمر ) 1928 ديسمبر 6 (1347انية  جمادى الث22وعلى األمر الصادر في 

 المشار إليه أعاله فيما يخص التونسيين،

الصادر بالتنظيم اإلداري ) 1956 جوان 21 (1375 ذي القعدة 12وعلى األمر المؤرخ في 

 بالمملكة التونسية،

 القاضي بنشر مجلّة األحوال) 1956 أوت 13 (1376 محرم 6وعلى األمر الصادر في 

 الشخصية،

 الضابط للقانون البلدي،) 1956 مارس 14 (1376 شعبان 12وعلى األمر الصادر في 

 وعلى الرأي الذي أبداه كّل من كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية،

 :أصدرنا القانون اآلتي

 

 1الفصل 

 : يضبط هذا األمر

   .الشروط التي يقع التصريح بمقتضاها بالوالدات والوفيات) 1

 . تحرير عقود الزواج وترسيمها وكذلك ترسيم أحكام الطالق) 2

 

                                                           
 2/ جويلية 30في منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ال ، الحالة المدنيةتنظيمالمتعلّق بو 1957ل أوت أو المؤرخ في 1957 لسنة 3عدد قانون ال 1

 .11 ص ،1957أوت
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 أحكام عامة -1الباب  

  2الفصل 

تمنح صفة ضابط الحالة المدنية لرؤساء البلديات والوالة والمعتمدين األولين والمعتمدين 

 . والعمد

 . 1 صنف بأمرويقع تحديد مرجع النظر الترابي لكّل

  3الفصل 

ح به اها إال على ما يصرلحالة المدنية التنصيص بالرسوم التي يتلقّال يجوز لضابط ا

األشخاص الحاضرون لديه ويحجه شخصيا كطرف أو شاهدر عليه الترسيمات التي تخص . 

  4الفصل 

 سنة على 20يلزم على الشهود المستند لشهاداتهم برسوم الحالة المدنية أن يكونوا قد بلغوا 

ح أم ال وال فرق في ذلك بين الذكر واألنثى ويقع اختيارهم ارب المصراألقل سواء كانوا من أق

هم األمرمن طرف من يهم                  . 

  5الفصل 

وينص على . ى ضابط الحالة المدنية تالوة نص الرسوم على الماثلين لديه وعلى الشهوديتولّ

 .                  القيام بهذا اإلجراء بالرسوم

 6الفصل 

ي الرسوم واسم ضابط الحالة  بالرسوم على السنة واليوم والساعة التي يقع فيها تلقّينصو

جميع األشخاص الذين يقع ذكرهم بالرسمالمدنية وأسماء وألقاب وحرفة ومقر   . 

 تواريخ وأماكن الوالدة

  . األب واألم برسوم الوالدة-أ

 .   المتوفى في رسوم الوفيات-ب

                                                           
، المنشور بالرائد 1976 فيفري 4 المؤرخ في 1976 لعام 32هكذا أصبح الفصل الثاني محررا بعد تنقيحه بالقانون عدد   1

   .1976 فيفري 6 الصادر في 9الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
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مثلما (ن معروفة وإال فإن سن األشخاص المذكورين تعين بذكر السنة يقع ذكرها عندما تكو

حيقع بالنسبة لسن المصر  .( 

ه يقتصر على التنصيص على كونهم رشداءق بالشهود فانّا فيما يتعلّأم  . 

 7الفصل 

ع ضابط الحالة المدنية والماثلون لديه والشهود على الرسوم، أو يالحظ بها السبب الذي ويوقّ

 .                   دون إمضاء الحاضرين والشهوديحول

  8الفصل 

 . تدرج رسوم الحالة المدنية في دفترين أصليين

  9الفصل 

ورقة  من الورقتين األولى واألخيرة عدد رتبي ويمضي حاكم الناحية على كّلم على كّلويرس 

 .من أوراق الدفترين

 10الفصل 

ون ترك أي بياض وتخصص صفحة لكل رسم وتقع تكتب الرسوم على التوالي بالدفاتر بد

.  المصادقة واإلمضاء على التشطيب واالخراج بنفس الكيفية المستعلمة بالنسبة ألصل الرسم

  .وال يكتب شيء باختصار وال يرسم أي تاريخ باألرقام

  11الفصل 

ر بكتابة  سنة ويودع أحد الدفترين في بحر شهى كّلهي العمل بها في موفّنتختم الدفاتر وي

 .                  المحكمة اإلبتدائية واآلخر بخزينة البلدية أو الوالية أو المعتمدية

  12الفصل 

األوراق التي يجب أن تبقى مضافة لرسم الحالة المدنية تودع بكاتبة المحكمة المذكورة مع إن 

 .                  الة المدنيةالدفتر المشار إليه بعد اإلمضاء من طرف من أدلى بها ومن طرف ضابط الح

  13الفصل 

م نسخة من  لك شخص أن يتسلّ اآلتي فإن14ما عدا اإلستثناء المنصوص عليه بالفصل 

دة بالدفاتر من طرف المؤتمنين عليهاالرسوم المقي. نة وتعتمد النسخ المطابقة للدفاتر والمتضم

 متها وال يمكن الطعن فيها االّطة التي سلّبلسان القلم تاريخ تسليمها ومحالة بإمضاء وختم السل

ه يجب التعريف وإذا دعت الحالة إلى االدالء بها لدى السلط األجنبية فانّ .بالقيام بالزور
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ويمكن تسليم مضامين منها . باإلمضاءات الموجودة بها ما لم يوجد اتفاق دولي يخالف ذلك

ر فيها الرسمتحتوي عالوة على بيان الدائرة التي حرن به  النسخة الحرفية لهذا الرسم وما ضم

ق بالوثائق المدلى بها ة باستثناء ما يتعلّمن مالحظات، والترسيمات المنصوص عليها بالطر

وتعتمد هذه المضامين إلى أن يقع . ق بالشهودر لها وما يتعلّلدى ضابط الحالة المدنية المحر

 .القيام بالزور

  14الفصل 

 بشرط أن ال يكون مفارقا ، وصاحب الرسم وأصوله وفروعه وزوجهما عدا وكيل الجمهورية

ه ال يمكن ألحد أن ه أو نائبه القانوني إن كان صغيرا أو محجورا عليه فإنّ وولي،قاأو مطلّ

م له مجانا بناء على  بإذن يسلّل على نسخة مطابقة لرسم والدة غير رسم والدته إالّيتحص

وإذا كان هذا الطالب ال يمكن له أو ال .  بدائرته اإلمضاءطلب كتابي من حاكم الناحية الذي

 ضابط الحالة المدنية أو كوميسار البوليس يالحظان هذا العجز  فإنيقدر على اإلمضاء،

ويشهدا هذا األخير في نفس الوقت بأنالطلب محر ه األمرر بسعي من الشخص الذي يهم .

يحكم في الذي ل على رئيس المحكمة االبتدائية  المطلب يحا فإن،وفي صورة االمتناع عن ذلك

 . ذلك بحكم إستعجالي

 نين أعاله مضامين ال تشمل إالّموا لجميع الطالبين المعين يسلّأوعلى المؤتمنين على الدفاتر 

ي بيان السنة واليوم والساعة والمكان الذي وقعت به الوالدة وجنس الطفل واألسماء التي سم

نة برسم الوالدة والمالحظات المنصوص  وعنوان األب واألم المضمبها واسم ولقب وحرفة

ةعليها بالطر                  . 

  15الفصل 

ة رسم في جميع الصور التي يلزم فيها المالحظة على رسم من رسوم الحالة المدنية بطر

ذلك يقع وجوبا ويتولّالترسيم فان رسم الواجب ر أو رسم الى ضابط الحالة المدنية الذي حر

 كان ذافإ .ذين بيدهلالمالحظة عليه وضع هذه المالحظة في ظرف خمسة أيام بالدفترين ال

ة بدائرته فإذا كان الرسم الواجب دوللى وكيل الإعالما إه ه يوجالدفتر الثاني بكتابة المحكمة فإنّ

إع تحريره أو ترسيمه بدائرة أخرى فقته والمالحظة بطرنظرف خمسة أيام ه في  اإلعالم يوج

ة إن كان دولى هذا األخير اعالم وكيل اله األمر، ويتولّإلى ضابط الحالة المدنية الذي يهم

 .                  الدفتر الثاني موجودا بكتابة المحكمة
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  16الفصل 

ر خارج المملكة  رسم من رسوم الحالة المدنية المتعلّق بالتونسيين وباألجانب المحريعتمد كّل

 . ذا وقع تحريره طبق التراتيب المعمول بها بذلك البلدإ

التونسيين بدفاتر الحالة المدنية للعام الجاري التي بيد أعوان ويجب ترسيم الرسوم التي تهم 

ويالحظ باختصار على هذا الترسيم . السلك الديبلوماسي أو القناصل ذوي اإلختصاص الترابي

 وفي صورة انقطاع العالئق الديبلوماسية أو اغالق .بطرة الدفاتر في تاريخ تحرير الرسم

المركز الديبلوماسي أو القنصلي المختص ترابها وأصبح الترسيم غير ممكن حسب الشروط 

المبيالرسم يودع بصفة استثنائية بكتابة الدولة للشؤون الخارجية التي يمكن نة بالفقرة أعاله فإن 

ى كتابة الدولة ترسيم هذا الرسم حسب روف بذلك تتولّد ما تسمح الظم نسخة منه وبمجرأن تسلّ

مةالشروط المتقد. 

  17الفصل 

ق بالحالة المدنية لللتونسيين بالبالد األجنبية طبق القوانين التونسية من  رسم يتعلّيقع تحرير كّل

من ه نظيرطرف األعوان الديبلوماسيين أو قناصل البالد التونسية المعتمدين بتلك البلدان ويوج 

ى  عام إلى بلدية تونس التي تتولّدفاتر الحالة المدنية التي بيد هؤالء األعوان في نهاية كّل

 .                  م منها مضامينحفظها وتسلّ

  18الفصل 

فين المذكورين بها لدى المحكمة  مخالفة للفصول السابقة من طرف الموظّع كّليقع تتب

 .                  بخطية ال تتجاوز عشرة آالف فرنكاالبتدائية بالجهة ويعاقب عليها 

  19الفصل 

 مؤتمن على الدفاتر مسؤوال مدنيا على التغييرات التي تحدث بتلك الدفاتر وله حق يكون كّل

                  . ن اقتضى الحال على مرتكبي التغييراتإالقيام 

  20الفصل 

 ترسيم لهذه الرسوم بورقة منفردة ة المدنية وكّل تغيير وكل تدليس في رسوم الحاليستوجب كّل

وبغير الدفاتر المعده األمر عالوة على العقوبات المنصوص ة لذلك غرم الضرر لمن يهم

 .عليها بالمجلة الجنائية
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  21الفصل 

ة لدى المحكمة اإلبتدائية بالجهة أن يراقب حالة الدفاتر عند إيداعها كتابة دولعلى وكيل ال

ض فيه للمخالفات والجنح المرتكبة من ر في ذلك تقريرا مختصرا يتعرأن يحرالمحكمة و

اط الحالة المدنية ويطلب فيه تسليط العقوبات بالخطية عليهمطرف ضب                 . 

 

  في رسوم الوالدات-2 الباب

 

  22الفصل 

 .                   الوضعيلتي تلعالم ضابط الحالة المدنية بالمكان بالوالدات خالل العشرة أيام اإيقع 

 23الفصل 

ه ال يمكن لضابط الحلة المدنية تضمينها إذا لم يقع اإلعالم بالوالدة في األجل القانوني فإنّ

 بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة اإلبتدائية بالجهة التي ولد بها المولود بدفاتره إالّ

وينصالدةة في تاريخ الو على ذلك باختصار بالطر . 

فإذا كان مكان الوالدة مجهوال فإنيكون رئيس المحكمة  رئيس المحكمة االبتدائية المختص 

ويعاقب . وللرئيس في جميع الصور أن يحيل القضية على المحكمة.  الطالبالتي بدائرتها مقر

يت من ة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كّلبالسجن مدل د الكذب بقصد الحصوعم

 .على حكم بالوالدة

  24الفصل 

فإذا .  يعلم بوالدة الطفل والده واألطباء والقوابل أو غيرهم من األشخاص الذين شهدوا الوضع

ه  حملها خارج مسكنها يقع اإلعالم من طرف الشخص الذي وقعت الوالدة بمحلّوضعت األم

ر رسم الوالدة حاالّإن أمكن ذلك ويحر. 

  25الفصل 

 من هذا األمر بالسجن 22ره الفصل ص حضر الوالدة ولم يعلم بذلك حسبما قر شخيعاقب كّل

ة ستة أشهر وبخطية قدرها ثالثة آالف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتينلمد .ق أحكام وتطب

                                 .  رة بالفقرة أعاله من المجلة الجنائية على المخالفات المقر53الفصل 
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  26صل الف

برسم الوالدة على اليوم والساعة ومكان الوالدة وجنس المولود واألسماء التي تختار له وينص 

وكذلك حرفتهما ومسكنهما وجنسيتهما والمعلم إن واسم ولقب ومكان وتاريخ والدة األب واألم 

سخ على ر على المؤتمنين على دفاتر الحالة المدنية التنصيص في النويحج. اقتضى الحال ذلك

. ة مالحظة من هذا القبيلأو على عدم تسميته وال على أي) أب أو أم مجهولة(كون المولود من 

وال يجوز أيضا التنصيص على هذه المالحظات بالدفاتر وبرسوم الحالة المدنية وعند 

 .ترسيمها

 27الفصل 

األدباش التي مه لضابط الحالة المدنية مع الثياب و شخص عثر على مولود أن يسلّوعلى كّل

ح بالظروف والزمان والمكان التي عثر فيها على الولدوجدت معه وأن يصر .ر تقرير ويحر

مفصفيه زيادة عما ذكر على سن الولد حسب الظاهر وجنسه واألسماء التي ل في ذلك ينص 

ى بهاسيسم .ة بذلكلدو وكيل الويعلم ضابط الحالة المدنية حاالّ. ن هذا التقرير بالدفاترويضم . 

  28الفصل 

ر رسم الوالدة في ظرف األربع والعشرين ساعة وفي صورة الوالدة أثناء سفر بحري يحر

الموالية للوضع طبق تصريح األب إن كان على متن الباخرة أو طبق تصريحات شاهدين من 

دى رساء الباخرة باحإوإن وقعت الوالدة أثناء  .من بين نوتيتهاإالّ اط الباخرة وبين ضب

ن لم يوجد بالميناء إصال باليابسة أو ر االتّن تعذّإر الرسم طبق نفس األحكام الموانىء يحر

وكان ذلك بالبالد األجنبية أعوان ديبلوماسيون أو قنصليون تونسيون لهم صفة ضباط للحالة 

 ر هذا الرسم على متن بواخر الدولة من طرف القائد وعلى البواخر األخرى منويحر. المدنية

ن  طبقها تحرير الرسوم ويضمنة أعاله والتي تم على الظروف المبيوينص. طرف صاحبها

ة الباخرةالرسم بسجل نوتي                  . 

 29الفصل 

 ل ميناء أليم عند وصول الباخرة ألوى تحرير الرسم أن يسلّيجب على الضابط الذي تولّ

رة على متن م من رسوم الوالدة المحر رسسبب غير سبب نزع أجهزتها نظيرين من كّل

الباخرة إلى مكتب السلطة البحرية إن كان الميناء تونسيا أو بيد القنصل التونسي إن كان 

ل التسليم إلى أقرب  وإذا لم يوجد بذلك الميناء مكتب للترسيم أو قنصلية يؤج.الميناء أجنبيا

تين إلى كاتب الدولة للبحرية الذي ه إحدى النسختين المودعوتوج. مرفأ ترسى فيه الباخرة

يوجه إن كان هها بدوره إلى ضابط الحالة المدنية الذي بمنطقته آخر مسكن لوالد الطفل أو أم
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للسكنى أو كان خارج التراب رت معرفة آخر محّلن تعذّإف. م بالدفاتراالب مجهوال حتى يرس 

مودعة بخزينة القنصلية أو بمكتب  الترسيم يقع بتونس وتبقى النسخة الثانية نإالتونسي ف

 على التوجيهات وااليداعات عمال بأحكام هذا الفصل من طرف أعوان وينص .السلطة البحرية

ة الرسوم األصليةالسلطة البحرية والقناصل بطر. 

  30الفصل 

م عند وصول الباخرة إلى الميناء الذي تنزع به ى تحرير الرسم أن يسلّوعلى الضابط الذي تولّ

جهزتها مع سجل النوتية نسخة من كل رسم من رسوم الوالدات المحررة على متن الباخرة أ

. والتي لم يقع إيداع نسخة منها طبق أحكام الفصل ويقع هذا االيداع بمكتب السلطة البحرية

وتوجهها بدوره حسب مقتضيات ه النسخة المودوعة هكذا إلى كاتب الدولة للبحرية الذي يوج

 . الفصل أعاله

 

 في عقود الزواج وفي ترسيمها -3الباب 

 

  31الفصل 

يبرم عقد الزواج بالبالد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من 

ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام األعوان الديبلوماسيين أو القنصليين . أهل الثقة

 . فيهان البالد التي يتمالتونسيين أو يبرم العقد طبق قواني

  32الفصل 

عقد الزواج علىينص : 

 .  االقامة وجنسية الزوجين أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الوالدة وموطن ومحّل-1

 .   أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين-2

 . من الروابط الزوجية واحد من الزوجين في حّل تصريح الشاهدين بكون كّل-3

 من الزوجين مع تاريخ الوفاة أو الطالق الذي نشأ عنه أسماء ولقب الزوج السابق لكّل -4

 .انفصام عقدة الزواج

 . إذا اقتضى الحال الرضى أو االذن الذين اشترطهما القانون والتنصيص على المهر-5
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 33الفصل 

الة المدنية هوا في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط الحيجب على العدول أن يوج

موا نسخة من عقد الزواج عالم زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون قبل أن يسلّإبمنطقتهم 

هم األمرلمن يهم.  

 . مخالفة ألحكام الفقرة السابقة بخطية مقدارها عشرة آالف فرنكوتعاقب كّل

  34الفصل 

م ضابط الحالة المدنية بمكان تحرير العقد محتوى اإلعالم يرسلذلك بالزواج بالدفتر المعد 

من الزوجينويعلم بالزواج ضابط الحالة المدنية بمكان والدة كّل.  صاله باإلعالمد اتّبمجر                   . 

 35الفصل 

 يالحظ على عقد الزواج برسم ن من الزوجين أعلى ضابط الحالة المدنية بمكان والدة كّل

       .             من الزوجينوالدة كّل

  36الفصل 

 أعاله باطال ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك 31يعتبر الزواج المبرم خالفا ألحكام الفصل 

 عات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البتّوإذا وقعت تتب. بالسجن مدة ثالثة أشهر

المعاشرة رغم  الزوجان على روإذا استأنف أو استم. بطال الزواجإبحكم واحد في الجريمة و

 من المجلة 53وال ينطبق الفصل . التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر

رة بهذا الفصلالجنائية على المخالفات المقر                  . 

 ) مكرر (36الفصل 

ال ينجرالنتائج اآلتيةح بإبطاله بمقتضى أحكام الفصل السابق إالّ عن الزواج المصر : 

 . ثبوت النسب) 1

2 (وجوب العدة من تاريخ صدور الحكمة على الزوجة وتبتدئ هذه العد . 

 . موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة) 3

  37الفصل 

ر به الرسم بدفتر ر بالخارج طبق قوانين البلد للمحر عقد زواج للتونسيين حريجب ترسيم كّل

وذلك في ظرف الثالثة أشهر التي تلي تاريخ . قرب من غيرهاالزواج للقنصلية التونسية األ

.                      مخالفة لهذا االلتزام بخطية قدرها عشرة آالف فرنكوتعاقب كّل. تحريره بسعي من الزوجين
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  38الفصل 

ر عقد زواج األجانب بالبالد التونسية طبق القوانين التونسية استنادا على يحرنة من قنصلهم بي

جا أمام األعوان تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج، ويمكن ألجنبيين من جنسية واحدة أن يتزو

 يعلم العون الديبلوماسي أو ،وفي هذه الصورة .الديبلوماسيين والقناصل الممثلين لبالدهم بتونس

     .              القنصل ضابط الحالة المدنية الذي بمنطقته انعقد الزواج

  39الفصل 

يرسم ضابط الحالة المدنية عقد الزواج بدفتر معدض لها الفصل  لذلك في الصور التي تعر

 .                  السابق

 

 1في ترسيم األحكام التي تصدر بالطالق أو تعلن بطالنه -4الباب 

 

  40الفصل 

صل بها القضاء بدفاتر تّحكام الصادرة بالطالق أو ببطالن الزواج والتي ام األيجب أن ترس

الحالة المدنية بالمكان الذي رسة عقد الزواج ورسم والدة م فيه عقد الزواج ويكون الترسيم بطر

 .   من الزوجينكّل

 41الفصل 

في  ليه بالفصل السابق بسعي من كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم األخيرإ الترسيم المشار يتم

ه كاتب المحكمة نص الحكم أو القرار إلى  ولهذا الغرض يوج.النزاع بعد استنفاد طرق الطعن

 صال القضاء بها وإالّضابط الحالة المدنية المعني باألمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ اتّ

 .يعاقب الكاتب بخطية قدرها عشرة دنانير ويبعث له ضابط الحالة المدنية وصال في ذلك

الصادرة في مادة الطالق أو بطالن الزواج في وتجري آجال الطعن في األحكام والقرارات 

 .ظرف شهر من تاريخ الحكم أو القرار وذلك بالنسبة إلى جميع ما اشتمل عليه بما فيه الغرامة

م طلب الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرارويقد . 

 

                                                           
 . األحكام التي تصدر بالطالق أو بطالن الزواجترسيم: عنيأنّه ي يبدو بالرائد الرسمي و هذا الباب هكذا ورد1
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 42الفصل 

هم األمر بدفاتر بسعي ممن يهمإذا صدر الحكم بالطالق خارج البالد التونسية يقع ترسيمه 

 .الحالة المدنية للمكان الذي وقع فيه ترسيم الزواج

 

 رسوم الوفاة -5الباب 

 43  الفصل 

ه ال يمكن أجل اإلعالم بالوفاة ثالثة أيام وإذا لم يقع اإلعالم بالوفاة في األجل القانوني فإنّ

ادر عن رئيس المحكمة االبتدائية  بمقتضى إذن صلضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إالّ

بالجهة التي حصلت بها الوفاة وينصة الوفاة فإذا كان مكان الوفاة  على ذلك باختصار بطر

مجهوال فانرئيس المحكمة اإلبتدائية المختص يكون رئيس المحكمة التي بدائرتها مقر  

 . الطالب

 . وللرئيس في جميع الصور أن يحيل القضية على المحكمة

 من يعتمد الكذب بقصد ة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كّليعاقب بالسجن مدو

 .الحصول على حكم بالوفاة

  44الفصل 

ر رسم الوفاة ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي وقعت فيها الوفاة وذلك طبق تصريح من يحر

 .  ة بقدر اإلمكانحة تامقريب الهالك أو من شخص لديه عن حالته المدنية إرشادات صحي

.  مها ضابط الحالة المدنيةوال يقع دفن بدون رخصة على ورق مطلق وبدون مصاريف يسلّ

ه ضابط الحالة المدنية إلى وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية مضمونين من رسم الوفاة ويوج

م حجة الوفاةصاله بذلك بحثا بقصد معرفة الورثة ثم يقير ويجري الحاكم عند اتّالذي حر  .

ة الوفاة ومضمون ه يقع توجيه حجلة فإنّة عقارات مسجف على عقار أو عدشتمل المخلّاوإذا 

 .  من رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية بقصد الترسيم برسم أو رسوم الملكية

  45الفصل 

يح المنصوص م للسلطة التي لها النظر التصر شخص يدفن نفرا توفى وذلك بدون أن يقدكّل

ل من هذا االمر وقبل الترخيص له من ضابط الحالة المدنية يعاقب بالسجن عليه بالفصل األو
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.  ة أشهر وبخطية قدرها ثالثة آالف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقطة أيام إلى ستّمن ستّ

                   .لفات المنصوص عليها بهذا الفصلا من المجلة الجنائية على المخ53وتنطبق أحكام الفصل 

 46الفصل 

ر رسم  ضابط الحالة المدنية الذي يحرنإى فإذا وقعت وفاة بغير البلدية التي يسكن بها المتوفّ

الوفاة يوجالهالك نسخة من ذلك ه في أقصر أجل ممكن إلى ضابط الحالة المدنية بآخر مقر 

 ية فإنستشفيات أو التشكيالت الصحوإذا وقعت وفيات بالم.   بالدفاترالرسم يقع ترسيمها حاالّ

فين في شؤونها ينبغي عليهم إبالغ اإلعالم بها في األربع والعشرين ساعة مديرها أو المتصر

أعاله حسب التصريحات 44ر رسم الوفاة طبقا للفصل إلى ضابط الحالة المدنية، وهذا يحر 

ويوضع دفتر بتلك الم. مة له واإلرشادات الواردة عليهالمقدية أو ستشفيات والتشكيالت الصح

المؤسرشاداتل به التصريحات واإلسات تسج                  . 

  47الفصل 

ى ولقبه  برسم الوفاة على اليوم والساعة والمكان الواقعة فيها الوفاة وعلى اسم المتوفّوينص

سمي أبويه ولقبيهما وماه وجنسيته وعلى وتاريخ ومكان والدته وحرفته ومقرهما وجنسيتهما قر

قا وعلى اسم القائم بالتصريح جا أو أرمال أو مطلّوعلى اسم الزوج ولقبه إذا كان الهالك متزو

ى إن أمكن ذلك وبقدر ما يستفاد من ه ودرجة قرابته للمتوفّه وحرفته ومقرولقبه وسنّ

 .                  ة رسم والدته على وفاة الهالك بطروينص. المعلومات

  48صل الف

فإذا وجدت عالئم أو دالئل على حدوث موت ناتج عن عنف أو على ظروف أخرى تثير الشك 

ن به وصف ر ضابط الشرطة بمساعدة طبيب تقريرا يضم بعد أن يحره اليمكن الدفن إالّفانّ

ت ولقبه يها في شأن اسم المية والظروف المتعلّقة بها واالرشادات التي أمكنه تلقّحالة الجثّ

ه في الحال إلى وينبغي على ضابط الشرطة أن يوج. همره وحرفته ومكان والدته ومقروع

ضابط الحالة المدنية مكان الوفاة جميع االرشادات المضمر بمقتضاها نة بتقريره والتي يحر

 .                  رسم الوفاة

  49الفصل 

ه ضابط الحالة المدنية نسخة من رسم الوفاة إلى زميلويوجه بمقره معروفا  الهالك إذا كان مقر

 .                  ويقع تضمين ذلك الرسم بالدفاتر
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  50الفصل 

حكام باإلعدام إلى هوا في األربع والعشرين ساعة من تنفيذ األاب الدوائر الجنائية أن يوجعلى كتّ

رشادات المنصوص ضابط الحالة المدنية بالمكان الذي وقع فيه إعدام المحكوم عليه جميع اإل

 .                  ر رسم الوفاة والتي بمقتضاها يحر47عليها بالفصل 

 51الفصل 

وفي صورة حدوث وفاة بالسجن فإناس يعلموم به حاالّ الحرر  ضابط الحالة المدنية الذي يحر

 .                  رسم الوفاة

  52الفصل 

ه  أو في صورة تنفيذ الحكم باإلعدام فإنّفي جميع صور حدوث موت ناتج عن عنف بالسجن

ينصة المنصوص عليها بالفصل غر رسوم الوفاة طبق الصي بالدفاتر على هذه الظروف بل تحر

 .                   فقط47

  53الفصل 

ر رسم الوفاة في ظرف األربع والعشرين ه يحروفي صورة حدوث وفاة أثناء سفر بحري فإنّ

.   وحسب الصيغ المنصوص عليها به28نين بالفصل ف الضباط المعيساعة الموالية من طر

.  30 و29ويقع إيداع الرسوم والنسخ وإحالتها طبق البيانات المنصوص عليها بالفصلين 

ويضمن رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنية بآخر مقرمجهوال للهالك وبالحاضرة إذا كان المقر                   . 

  54الفصل 

إذا فقد تونسي سواء بالبالد التونسية أو خارجها في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر ولم 

ه يقع تحرير تقرير في فقدانه وذلك من طرفنّإته فيعاين مد : 

1-والجو المدنيين المفقودين من جراء  كاتب الدولة للدفاع الوطني بالنسبة لعساكر جيوش البر 

 .  الحرب

 .ف بالبحرية بالنسبة لبحارة الدولةمكلّ كاتب الدولة ال-2

ف بالبحرية التجارية بالنسبة لبحارة التجارة والمسافرين المفقودين أثناء  كاتب الدولة المكلّ-3

 .السفر البحري

 .  ف بالطيران لمن فقدوا بالطائرات كاتب الدولة المكلّ-4
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بالبالد التونسية، وكاتب الدولة  كاتب الدولة للداخلية بالنسبة لجميع المفقودين إذا فقدوا -5

 . للشؤون الخارجية إذا فقدوا خارجها

وذلك يكون خصوصا في صورة يحدث فيها الفقدان على اثر حادث كطامة طبيعية أو عملية 

حربية أو حادث سكة حديد أو نكبة بحرية أو جوية أو حريق أو انفجار أو حادث جماعي أو 

و على بعضهم أو ضياع أو تدمير كلي لمركب أو طائرة فردي لم يتيسر العثور على ضحاياه أ

أو وسيلة أخرى للنقل أو تدمير كامل لمركز أو مؤسسة أو جمع من المسافرين بالبحر أو البر 

 . أو بعض السكان

وتنطبق األحكام السالفة على األجانب المفقودين بالبالد التونسية أو أثناء نقل بحري أو جوي 

 .                   تونسيةعلى متن مركب أو طائرة

 55الفصل 

عاء العام لدى دائرة دوتحال التقارير المنصوص عليها بالفصل قبله على رئيس قلم اإل

عاء داالستئناف الواقع في منطقتها الفقدان إن كان ذلك بالبالد التونسية أو على رئيس قلم اإل

المفقود أو إقامته أو على رئيس قلم العام لدى دائرة االستئناف بالمنطقة التي بها آخر مقر 

ن االدعاء العام لدى الدائرة االستئناف التي بها ميناء قيد المركب أو الطائرة الذين كانا يقالّ

 .                  المفقود

  56الفصل 

من وكيل الجولة العام القيام وجوبا بطلب وعند إحالة التقرير يطلب كاتب الجولة المختص 

مر أيضا القيام بطلب الحكم بالوفاة ويحال الطلب على هم األولمن يهم. وت الوفاةسالحكم بثب

عالمه بواسطة قلم اإل إلكاتب الدولة المختصعاء العامد. والمجلس يصرن ح بالوفاة ويعي

جراءات المفتوحة طبقا لهذا الفصل القرارات والمضامين واألعمال التي تقتضيها اإل. تاريخها

وإذا فقد أفراد . دة والنسخ التنفيذية التي يقع تسليمها معفاة من الطابع والتسجيلروالنسخ المج

وفاتهم يمكن أن يصدر بثبوتها حكم واحد مشتركعديدون أثناء حادث واحد فإن                                   .

 57الفصل 

 الهالك أو بدفاتر بلدية ر مقرن في تاريخه بدفاتر الحالة المدنية بأخ حكم يثبت الوفاة يضمكّل

 .   فقده مجهوالا كانتونس إذ

وينصة الدفاتر في تاريخ الوفاة على الحكم وعلى ترسيمه بطر . 
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 ترسم بدفاتر الحالة المدنية بمكان الفقدان وإال 56األحكام المشتركة الصادرة طبق الفصل 

ن بالفصل ضابط الحالة المدنية المعيوتحال المضامين الفردية على .  بالمكان الواقع منه السفر

وأحكام الوفاة تقوم . هم األمرويمكن تسليم نسخ إلى من يهم.  وعلى كاتب الدولة المختص46

 .                  صالحها فقطإمقام رسوم الحالة المدنية ويحاج بها الغير الذين لهم طلب 

  58الفصل 

بطال الحكم إه يسمح له بإثبات وجوده وطلب إذا ظهر للوجود من حكم بموته بعد الحكم فإنّ

ويسترجع مكاسبه حسب الحالى التي توجد عليها وكذلك ثمن ما وقع التفويت فيه . المذكور

ة بطال حكم الوفاة بطرإ على موال والمداخيل الراجعة له وينصوالمكاسب المشتراة برؤوس األ

 .تضمينه

 
 

 بالجنود والبحارة في بعض الصور الخاصة قةفي رسوم الحالة المدنية المتعلّ -6الباب 

   

  59الفصل 

 .  يقع تحرير رسوم الحالة المدنية المتعلّقة بالجنود والبحارة التابعين للدولة طبق األبواب السابقة

ي رسوم ض لها بهاته الفقرة بتلقّه يسمح خارج البالد التونسية وفي الظروف المتعرغير أنّ

 :الحاالت من طرف السلطة اآلتيةالحالة المدنية في جميع 

 .دة من طرف قائد التشكيلة في التشكيالت الحربية المجنّ-1

 . في اإلدارة العسكرية في القيادة العامة أو هيآت أركان الحرب من طرف متوظّ-2

فين العسكريين الراجعين له بالنظر  من طرف رئيس المرسى العسكري بالنسبة للمتوظّ-3

 .  والمساجين

ية التابعة للجيش من طرف من يدير شؤونها بالبالد ي التشكيالت أو المؤسسات الصح وف-4

التونسية وفي صورة وقوع تجنيد أو حصار يمكن للسلط المذكورة أعاله أن تحرر رسوم 

 ويكون ذلك فقط عند تعطل سير المصالح البلدية تعطال تاما من جراء ظروف .الحالة المدنية

ر مع نفس االحترازات رسوم الحالة ويمكن لهذه السلطات أن تحر. ناتجة عن حالة الحرب

المدنية لألشخاص غير العسكريين الذين يكونون داخل القالع والحصون المضروب عليها 

 .                  الحصار
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  60الفصل 

يوجه الضابط الذي حرأسرع بد إستئناف المواصالت ور رسما من رسوم الحالة المدنية بمجر

 لألب  يمكن نسخة لكاتب الدولة للدفاع الوطني الذي ترسيمها بدفاتر الحالة المدنية بآخر مقرما

أو لألمللزوج بالنسبة  إن كان األب مجهوال بالنسبة للوالدات وبدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر 

الهالك بالنسبة للوفياتلعقود الزواج وبآخر مقر  .يقع الترسيم  مجهوال ال فإذا كان آخر مقر

 .                  ببلدية تونس

 61الفصل 

دفتر للحالة المدنيةيعد  : 

مة أسماؤهم دة بالنسبة األشخاص المرس فرقة عسكرية أو في كل تشكيلة جربية مجنّ في كّل-1

 .ت الفرق التي شاركت في تكوين التشكيلة الحربيةت الفرق أو سجالّبسجالّ

ة أو أركان الحرب بالنسبة للرسوم المتعلّقة لقيادة العام مركز من مراكز ا في كّل-2

 .باألشخاص الواقع استخدامهم بتلك المراكز التابعين لها

 في مراكز المرسى العسكري بالنسبة للموظفين العسكريين الموضوعين تحت إمرة رئيس -3

 .المرسى وكذلك بالنسبة للمسجونين

للجيش بالنسبة لألشخاص الذين هم في حالة معالجة ية تابعة  تشكيلة أو مؤسسة صح في كّل-4

ه الدفاتر إلى كتابة الدولة للدفاع الوطنية ليقع إيداعها في الخزينة إثر وتوج. أو المستخدمين بها

ى ذلك الختم يوم أن تصبح الجيوش في حالة سلم أو ختمها بعد أنهاء العمل بها على أن ال يتعد

          .         يوم رفع حالة الحصار

  62الفصل 

 :وتعطي للدفاتر أعداد رتبية ويوقع من طرف

1-دة الفرق المجنّ رئيس أركان الحرب فيما يخص  . 

2-الضابط الرئيسي فيما يخص ة أركان حرب الفرق التي ال تنتمي إلى أي  . 

 . الطبيب رئيس المستشفى أو الطبيب رئيس الفرقة الصحية-3
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  الحالة المدنيةفي إصالح رسم -7الباب 

 

  63الفصل 

رئيس المحكمة اإلبتدائية بالمنطقة التي حرر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلح رسم 

  .الحالة المدنية

من إطالعه عليهوإذا لم يصدر الطلب من وكيل الجمهورية فال بد   . 

في الخارج أو في الجيش رة أثناء رحلة بحرية أو ويقع طلب إصالح رسوم الحالة المدنية المحر

طبق هذا على رسوم نمن رئيس المحكمة اإلبتدائية بالمنطقة التي وقع فيها الترسيم أو نائبه وي

من هذا القانون46 على ترسيمها بالفصل الوفيات التي نص  . 

ويقع إصالح رسوم الحالة المدنية المحرمة من طرف األعوان الديبلوماسيين رة أو المرس

 . إذن صادر عن رئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس أو نائبهوالقناصل ب

كما يقع النظر في طلب إصالح أحكام ثبوت الوالدة أو الوفاة من نفس المحكمة التي صرحت 

 .بالوالدة أو الوفاة

  .وال يمكن بحال أن يحتج على الغير باألحكام القاضية باإلصاح

وأربعون دينارا كّلة عام وبخطية قدرها مائتان ويعاقب بالسجن مدد الكذب بقصد  من يتعم

 .الحصول على حكم يقضي بإصالح رسم من رسوم الحالة المدنية

  64الفصل 

 من طرف وكيل الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة الّيقع توجيه أحكام وقرارات اإلصالح حا

م فيها الرسم المصلح ويقع ترسيم نصوص األحكام بالدفاتر ويالالتي رسة حظ على ذلك بطر

 .الرسم المصلح

 65الفصل 

 . تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون

 التونسية الجمهورية رئيس

  بورقيبة الحبيب

 


