
ةـالمدني ةـالحال

  تمهيـــــــــد
تكتسي الحالة المدنية  أهمية بالغة لدى المشرع و لدى أجهزة الدولة القضضضائية       

والادارية  لما لها من عميق الرثر في حياة المواطن، فهي المرفضضق الضضذي ينظضضم التواجضضد
القانوني للفراد اداخل الرسرة والمجتمع منذ ولادته  وطيلة حياته و هضضي المنظومضضة الضضتي
تضضوفر السضضند  الاداري  لرثبضضات الحقضضوق المدنيضضة والسيارسضضية والتقتصضضاادية والجتماعيضضة
للمواطن. لضضذا يتعيضضن ايل ء عنايضضة جوهريضضة  للحالضضة المدنيضضة مضضن خل ل الحاطضضة الجيضضدة
والتطبيق السليم للقواعد والحكضضام القانونيضضة الضضتي تضضضنظمها، ل رسضضيما بالنسضضبة للمسضضؤو ل
البلضضدي الضضذي أرسضضند لضضه القضضانون صضضفة ضضضابط الحالضضة المدنيضضة والضضذي يتحمضضل تبعضضا لضضذلك

مسؤولية ادتقيقة  في هذا المجا ل .

I  -ةـالمدني ةـالحال ضباط

ةـالحال  ضابط  تعريف-1-
ةـالمدني

تقانونضضا المؤهضضل الدولضضة عضضون هضضو المدنيضضة الحالضضة ضضضابط
المتعلقضة التصضاريح القضانون، عليضه ينص لما طبقا ليتلقى،

الضضدفاتر ضضضمن وتررسضضيمها للمضضواطنين، المدنيضضة بالحالضضة
لديه.  المحفوظة

ةـالحال  ضباط هم  من-2-
ةـالمدني

البلد داخل- 2-1-
المدنية: الحالة ضابط صفة تمنحالمدنية. الحالة تنظيم تقانون  من2 الفصل

صفة البلدية لرئيس القانون : يمنحالبلديات رؤرسا ء- ل
فوض اذا ما صورة في وحتى المدنية الحالة ضابط
له يمكن فانه الزواج)، عقواد ابرام (بارستثنا ء مهامه

بلديته. تراب بكامل نيابته مدة شخصيا مباشرتها
 .ولة- لل
 ل.الو  ينمعتمد- لل
ين.معتمد- لل
.عمد- لل
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لهم يجوز ل والعمد والمعتمدين الولة ان الملحظة مع
المناطق خارج ال المدنية الحالة ضابط وظائف مباشرة
البلدية.

الرسارسي القانون  من77 عداد الفصل
 :إليهم يضافللبلديات.

البلدية. لرئيس الو ل - المساعد
.البلدية رئيس مساعدو- 
البلدية. الدوائر في البلدية رئيس كواهي- 

:  بالخارج - 2-2-
الحالة تنظيم تقانون  من17 عداد الفصل

المدنية.

وبالخارج:
السفرا ء-
بالخارج المعتمدون القناصل-

المدنية الحالة ضابط   مهام-3-

  من44  و31  و12  إلى2 من الفصو ل
في  المؤرخ1957 لسنة 3 عداد قانونال
الحالة تنظيمب  المتعلق1957  أوت1

المدنية.

أصناف: رثلرثة إلى المدنية الحالة ضابط أعما ل تصنف
المتعلقضضة القانونيضضة بالوتقضضائع الخاصة التصاريح  تلقى:أول

الطلق- – الضضضضضضزواج الضضضضضضولادة-) المدنيضضضضضضة ةضضضضضضضبالحال
حيضضث مضضن شضضرعيتها مضضن التثبضضت بعضضد  وتررسضضيمها(الوفضضاة

الجضضاري الضضدفاتر صضضلب وذلضضك والصلية الشكلية الشروط
علضضى يمضضضي الضضذي وهضضو لضضذلك والمخصصضضة العمضضل بهضضا

توضضضيحها رسضضيتم الضضتي التفضضويض حضضالت فضضي إل،الررسضضوم
لحقا.
مضضن عليهضضا والمحافظضضة الضضذكر النفضضة الضضدفاتر  مسك:ثـانيا

والتلف. التغيير
ـــا للتشضضريع طبقضضا منهضضا ومضضضامين نسضضخ  تسضضليم:ثالث

العمل. به الجاري
عليهضضا ويضضضتحت يضضضالت ومضضضبالررس  التنصضضيصرابعـــا:

رضالدفات
) للفضضراد المدنيضة الحالضضة علضضى تطضضرأ الضضتي الحضضداث على 

إادراج  وكضضذلك(جنسضضية إرسضضنااد - ررسضضم إصضضل ح – طلق
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الررسوم. أو الحكام
 اديسمبر12 في  المؤرخ85 عداد المنشور 

1965.
:الـتنـصيص
الضضى معيضضن بشضضخص يتعلضضق بررسضضم الشضضارةهو التنصضضيص

الشضضخص. ويتضم لذلك المدنية الحالة على طرأ مدني تغيير
ررسم. بكل الخاصة الملحظات بخانة التنصيص

.التنصيص  حال تأ-
الحالة تنظيم تقانون  من35 الفصل- 

كل ولادة بررسم الزواج على التنصيص يتمالزواج: - المدنية
الزوجين من

بررسوم الطلق احكام على التنصيص يتمالطل:ق: - المدنية الحالة تنظيم تقانون  من40 لفصل- ا
الزوجين من كل وولادة الزواج

في  المورخ48 عداد العد ل وزير  منشور-
امر على التنصيص يتم :التونسية الجنسية اكتساب- 1959 جانفي8

التونسية الجنسية اكتساب
 المؤرخ1958  لسنة27 عداد - القانون

بالولية  المتعلق1958  مارس4 في
والتبني. والكفالة العمومية

ررسم بطرة التبني احكام على التصيص يتمالتبني: - 
المتبنى. ولادة

 المؤرخ1964  لسنة20 عداد القانون- 
للسما ح  المتعلق1964  ماي28 في

كما الرسم او اللقب بتغيير التونسيين لبعض
1966  لسنة29 عداد بالقانون تنقيحه تم

.1966  ماي3 في المؤرخ

ابدا ل امر على التنصيص يتمالمسم: أو اللقب تغيير- 
القانون. عليه نص لما وفقا اللقب او الرسم

 المؤرخ1998  لسنة75 عداد - القانون
لقب بارسنااد  المتعلق1998  اكتوبر28 في

مجهولي او المهملين للطفا ل عائلي
51 عداد بالقانون تنقيحه تم النسب. كما

2003  جويلية7 في  المؤرخ2003 لسنة

بارسنااد المتعلق الحكم على التنصيص يتملقب:  إمسناد-
النسب. مجهو ل القاصر للبن الم لقب

يثبت الذي الب لقب ارسنااد على التنصيص يتم 
القاضي. بحكم او بالتقرار

ولادة ررسم بطرة الوفاة على التنصيص  يتمالوفاة:-المدنية الحالة تنظيم تقانون  من47 الفصل
المتوفي. الشخص

احكام على التنصيص  يتمالرمسوم: اصل ح- المدنية الحالة تنظيم تقانون  من64 الفصل
المعنية. بالررسوم الصل ح

الهشهار. - احكام

  التنصيص - أجل ب
بالررسضضم التنصضضيص باتمضضام مطضضالب المدنيضضة الحالضضة ضابط
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أجل: في المعني
الضضذي الضضدفتر كضضان اذا التررسضضيم تاريضضخ مضضن أيضضام - خمسة 

الضضذي المدنيضضة الحالضضة ضابط نفس لدى به التصيص يتعين
الررسم. تحرير لديه وتقع

العلم. تلقيه من أيام - خمسة
بالضضدفتر المضضدنيى الحالضضة فضضي التغييضضر على التصيص - بعد

الضضى اعلمضضا المدنيضضة الحالضضة ضضضابط يضضوجه لضضديه المحفضضوظ
بضالنظير التنصضيص يتضم حضتى بضدائرته الجمهوريضة وكيضل
ظضضرف فضضي المحكمضضة بكتابضضة الموجضضواد الضضدفتر مضضن الثضضاني
ايضا.  ايام خمسة

ـةج- ـر كيفـي الواتقعضضة طبيعضضة ذكضضر يقضضع:التنصــيص تحرـي
 وتضضاريخه(أمر –إعلم-حكم)للتنصيص المعتمدة القانونية

لموضوعه. وملخص ومصدره
 

الدراج: 
مضضن بضضدفتر بأكمله إعلم او حكم نص تضمين هو الادراج

المدنية. الحالة ادفاتر
 الدراج حال ت 

الحالة تنظيم تقانون  من46 عداد الفصل
حكم: أو ررسم إشهار تقصد  الادراجأول:المدنية.

بغيضضر الوفضضاة وتقعت إذا لهالكل مقر بآخر الوفاة  ررسم– 1
.بها يسكن التي البلدية

الحالة تنظيم تقانون  من34 عداد الفصل
العدو ل. لدى المبرم  الزواج– 2المدنية

الحالة تنظيم تقانون  من42 عداد الفصل
بالخارج. الصاادر  الطلق– 3المدنية.

 المؤرخ20 القانون  من4 عداد الفصل
بالسما ح  المتعلق1964  مارس28 في

.اللضضضضقب بتغيير التونسيين لبعض

والرسم اللقب بإبدا ل الذن في الصاادر المر  تررسيم– 4
تونس. ببلدية المدنية الحالة بدفاتر

الحالة تنظيم تقانون  من17 عداد الفصل
والتي بالخارج المحررة المدنية الحالة ررسوم  إادراج– 5المدنية.

يمسضضكه الضضذي الجضضاري العضضام بضضدفتر وذلضضك التونسضضي تهضضم
القنصليون. أو ونالديبلومارسي العوان

الحالة تنظيم تقانون  من59 عداد الفصل
مقضضر بضضآخر المدنية الحالة بدفاتر الولادات ررسم - إادراج6المدنية.
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 للم أو للب
فضي تتضم الضضتي للضضولادات  بالنسضبة(مجهضول الب كضان إن)

ارستثنائية. ظروف
الحالة تنظيم تقانون  من59 عداد الفصل

لعقضضواد بالنسضضبة للضضزوج مقضضر بضضآخر الضضزواج  إادراج– 7المدنية.
 الرستثنائية. الحالت في الزواج

الحالة تنظيم تقانون   من59 عداد الفصل
الحضالت فضي للهالضضك مقضر بآخر الوفاة ررسوم  إادراج– 8المدنية.

الرستثنائية.
تنظيم تقانون من 24  و23 عداد الفصلن

المدنية.  الحالة
الحالة تنظيم تقانون  من64 عداد الفصل

المدنية.

الحالة تنظيم تقانون  من16 عداد الفصل
المدنية.

أو تحريرهضضا يقضضع لضضم ررسضضوم تعضضويض تقصد  الادراجثانيا:
 .ررسوم إصل ح تقصد أو أتلفت ررسوم

فضضي صضضدرت التي وفاة زواج، ،ولادة ررسوم  إادراج– 1
. بتررسيمها إذن أحكام شأنها

 الررسوم. إصل ح أحكام نصوص  إادراج –2
المتعلقضضضضة بالخضضضضارج المحضضضضررة الررسضضضضوم  إادراج– 3

التونسية. الجنسية اكتسبوا الذين الجانب بالشخاص
إتلفها. وتقع التي الررسوم  إادراج– 4
 

 جوان3  بتاريخ11 عداد المنشور
للعد ل الدولة كاتبي عن  الصاادر1965

.والداخلية

الدراج طلب صيغة
الحكضضم أصضضدرت الضضتي الجهة من إما الادراج طلب يصدر

ضضضابط يتحضضرى أن علضضى بالررسضضم المعنضضي مضضن بسضضعي أو
التقتضا ء. عند للحكم النهائية الصبغة في المدنية الحالة

الدراج يةكيف
كسائر  تضمنوالوفيات: الولادة بثبوت للحكام بالنسبة

الررسوم.
نصها. إل منها يررسم فل الحكام من لغيرها بالنسبة

الحالة  ابطض  مسؤولية- 4 
المدنية

بالضضدفاتر يحضضرر ان المدنيضضة الحالضضة ضضضابط علضضى يحجر-المدنية الحالة تقانون  من20 الفصل
شخصضضيا تهمضضه مدنيضضة حالضضة ررسضضوم لضضديه المحفوظضضة
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كشاهد. او كطرف
يضضترتب المدنيضضة الحالضضة ررسضضوم فضضي تغيير أو تدليس كل-

المنصضضوص التتبعضضات علضضى علوة الضضضرر غضضرم عنضضه
تقانونا. عليها

الضضدفاتر علضضى الحفضضاظ المدنيضضة الحالة ضابط على يتعين-
والتلشي. للضياع تتعرض ل حتى بها والعناية

المدنيضة الحالضة ضضابط يتحمضل مهضامه مماررسة بمنارسبة-
وجزائية: مدنية مسؤولية

الدفاتر على مؤتمن ولكل له  بالنسبة:مسؤولية جزائية- 
تدليس. أو زور كل عند
للمضضواطن حاصضضل ضرر لكل تعويضا:مسؤولية مدنية- 

كارستصل ح مصاريف عنه ترتبت مااديا ضررا كان رسوا ء
حالضضة ورثيقضضة كتسليم معنويا، ضررا او المحاكم، لدى ررسم
ذكرها. القانون منع الشارات بعض تحمل مدنية
الحالضضة ضضضابط محضضل تحضضل ان للبلديضضة ليضضس الحضضالتين وفي

المسؤولية. تلك لتحمل المدنية
  مهامال  تفويض-5

للبلديات. الرسارسي القانون  من64 الفصل
رسابقا: إليها المشار المهام تفويض البلدية لرئيس يمكن  للبلديات الرسارسي القانون  من64 الفصل

بعض إلى ارستثنائية وبصورة أكثر أو المساعدين أحد إلى
الزواج. عقواد إبرام بارستثنا ء لمستشارينا

يفوضضضوا ان البلديضضة بالضضدوائر الرئيضضس لكضضواهي يمكضضن كما
إبضضرام عضضدى مضضا المدنيضضة بالحالضضة المتعلقضضة رسضضلطتهم بقضضرار
بالدائرة. موظفين عدة أو موظف إلى الزواج عقواد

المدنية الحالة كضابط مهامه يفوض أن للمساعد يمكن ل
نص". بمقتضى إل التفويض يمكن ل"  للمبدأ اعتبارا

الترابي  النظر مرجع  -6
للحالة كضابط البلدية لرئيس
 المدنية
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المر من  مكرر4 و4 و3  الفصو ل
22 في  المؤرخ1986  لسنة132 عداد

مرجع بتحديد  المتعلق1986 جانفي
ضباط من أصناف لبعض الترابي النظر
بالمر إتمامه وتقع المدنية،كما الحالة

21 في  المؤرخ1999  لسنة132 عداد
.1999 جوان

للحالضضة كضضضابط مهضضامه مماررسضضة البلديضضة رئيضضس يتضضولى-
البلدية. تراب بكامل المدنية

كضضضابط بمهضضامه البلديضضة رئيضضس يقضضوم لضضذلك وبالضافة-
بهضضا توجضضد لضضم إن المعتمديضضة تراب بكامل المدنية للحالة
واحدة. بلدية رسوى

ثرأ بهضا معتمديضة وجواد حالة في- مضارسي ،بلديضة مضن ك
كضضل المدنيضضضضضضضة لحالةل كضباط مهامهم البلديات رؤرسا ء

هذا يمتدو بالنظر له الراجعة للبلدية الترابية الدائرة في
بالمعتمديضضة البلديضضة غيضضر المنضضاطق الضضى الختصضضاص

الوحضضدة يراعضضي الضضوالي مضضن بقرار يضبط تقسيم حسب
يتضضمو  .المعنيضضة البلديضضة مضضن تقربهضضا و للعماادات الترابية
بمقضضضضضضر الوالضضضضضضي يتخضضذه الضضذي القضضضضضضضرار تعليضضضضق

بمقضضر و بضضالنظر لضضه الراجعضضة المعتمضضدياتو  الوليضضضضضة
المعنية. البلديات

في ترابيا المختص -القاضي7
المدنية الحالة ماادة

القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية

القضاة من ينوبه من أو البتدائية المحكمة رئيس- 
.المدنية الحالة ررسوم فيها حررت التي بالجهة

ينوبه من أو العاصمة بتونس البتدائية المحكمة رئيس- 
أو المحررة المدنية الحالة ررسوم لصل ح بالنسبة

.والقناصل الديبلومارسيين العوان تقبل من المدرجة
بدائرته الذي ينوبه من أو البتدائية المحكمة رئيس- 

.التررسيم لمطالب بالنسبة الوفاة أو الولادة مكان
ينوبه من أو العاصمة بتونس البتدائية المحكمة رئيس- 

التراب خارج الواتقعة والوفيات الولادات لتررسيم بالنسبة
التونسية القنصليات لدى إادراجها يقع لم والتي التونسي
.بالخارج

مقر لها والراجع ينوبه من أو البتدائية المحكمة رئيس- 
.مجهول الوفاة أو الولادة مكان كان إذا الطالب

تحرير بدائرتها وتقع التي البتدائية المحكمة رئيس- 
للطفا ل عائلي لقب لمطالب بالنسبة الولادة ررسم
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.النسب المجهولي
العاصمة بتونس البتدائية المحكمة رئيس يختص- 

مجهولي للطفا ل عائلي لقب إرسنااد مطالب في بالنظر
تونسية الم تكون أن بشرط بالخارج المولوادين النسب

.الجنسية

IIوترمسيمها  المدنية الحالة - وقائع

 الولدة-1
الولدة وترمسيم  - التصريح1-  1

المدنية الحالة تنظيم تقانون  من24 الفصل
):1عداد (الملحق بالولادة التصريح يتلى

.الولادة حضوره عند الب- 
بالتصريح: يقوم الب غياب عندو

 ،* الطبيب
 * القابلة

.الوضع شهد شخص كل * أو

التصريح  يقع التي الولدا ت- 1-2
 بها

تحت والداخلية للعد ل الدولة كاتبي منشور
1965  اديسمبر12  بتاريخ85 عداد

. حيا المولواد- 
الجهيض؟ عن ماذا لكن
يقع ل للحمل الدنيا المدة تمام تقبل يسقط الذي الجهيض إن

ولادته. تررسيم
؟ السقط عن وماذا

فحسب. الوفاة بدفتر تررسيمه يقع بل حي مولواد يعتبر ل

المختص المدنية الحالة ضابط 3- 1
 ترابيا
المدنية الحالة تنظيم تقانون  من22 الفصل

بدائرته. تتم التي الولادة المدنية الحالة ضابط يررسم

 بالولدة التصريح   أجل4- 1
المدنية الحالة تنظيم تقانون  من22 الفصل

أي الوضضضع تاريضضخ مضضن أيام عشرة بالولادة التصريح أجل
ليشضضمل الولادة ليوم اللحق اليوم من ينطلق الجل هذا إن

المدنيضضة الحالضضة ضضضابط وعلى الغاية. بدخو ل العاشر اليوم
يمكنضضه  ولالجضضل. هضضذا بعضضد الضضولادة تررسضضيم عن يمتنع أن
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بالجهضضة البتدائيضضة المحكمضضة مضضن صضضاادر بإذن إل تررسيمها
 ).1عداد الولادة.(الملحق بها تمت التي

الولدة رمسم تحرير  كيفية5- 1

وزارتي عن  الصاادر85 عداد المنشور
 اديسمبر12 بتاريخ والداخلية لعد لا

1965

المدنية. الحالة تنظيم تقانون  من23 الفصل

:هي الولدة رمسم عليها يحتوي التي البيانا ت
والسضضاعة واليضضوم والشهر  السنةومكانها: الولادة - تاريخأ

القلم. بلسان
خضضاص بررسضضم ولادة كضضل تررسضضيم يقضضع فضضإنه للتوائم وبالنسبة
ويقضضع مختلفضضة أرسضضما ء أو ارسضضم منهضضم واحد كل على ويطلق

 توأم أنهما على التنصيص
المنطقضضة أو البلديضضة الضضدائرة أو  البلديضضة) الضضولادة: مكضضان- 

التقتضضضا ء عنضضد أو البلديضضة غيضضر بالمنضضاطق للضضولادة بالنسبة
المستشفى.

المولواد. - جنس ب
ويحجر: المولواد أرسما ء أو - ارسم ج

للمواليد. العربية غير الرسما ء إرسنااد
همئوأرسما ألقابهم أو الزعما ء وألقاب كأرسما ء اللقاب إرسنااد

الوتقت. نفس في
التباس. محل أو للخلق منافية أرسما ء إرسنااد

ومقرهما. وحرفتهما الوالدين ولقب - ارسم اد
فيحجضضر كلهمضضا أو أحدهما معرفة وعند معروفين كانا إذا

مجهضضو ل أب من المولواد أن على الولادة بررسم التنصيص
مجهولة. وأم

المعلم. وجنسية ومسكن وحرفة ولقب ارسم - ه
إذا  إل) بضضالولادة المصر ح طرف  منالررسم:  إمضا ء- و

(.يكفي المكتوب فالعلم بالمستشفى الولادة كانت
 عليه ورعثالم  -المولود6- 1

الحالة تنظيم تقانون  من27 الفصل
.المدنية

يسلمه أي المولواد على يعثر الذي الشخص على
التي والادباش الثياب مع المدنية الحالة لضابط
عليه. العثور ووتقت ظروف ويذكر معه وجدت

علضضى فيضضه ينضضص تقريرا يعد أن المدنية الحالة ضابط على
.بها رسيسمى التي والرسما ء جنسهو المولواد رسن
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مجهولي او المهملين للطفال العائلي اللقب إمسناد
النسب

 لسنة75 عداد القانون من الو ل الفصل
1998  اكتوبر28 في  المؤرخ1998
للطفا ل عائلي لقب بارسنااد المتعلق

تنقيحه تم كما النسب مجهولي او المهملين
في  المؤرخ2003  لسنة51 عداد بالقانون

.2003  جويلية7

ومجهو ل القاصر لبنها الحاضنة الم على يجب-
تطلب ان العائلي.او ولقبها ارسما له تسند ان النسب
بالحالة المتعلق التشريع لحكام طبقا  بذلك الذن

المدنية.
اشهر رستة يتجاوز ل اجل في  الم على يجب كما-

المحكمة رئيس من  تطلب أن الوضع تاريخ من
اب ارسم الطفل الى يسند ان  المختصة البتدائية

الم. لقب وجوبا يكون عائليا ولقبا جد وارسم
المذكور. القانون من  جديد2 - الفصل

اومجهو ل المهمل  الطفل اهل من احد يطلب لم اذا-
اشهر رستة اجل في  له الهوية عناصر ارسنااد النسب

الولي على يجب المختصة، السلطة من  تقبوله بعد
يطلب ان عليه يجب كما ارسما له يسند ان العمومي

له يسند ان المختصة البتدائية المحكمة رئيس من
أب وارسم أم وارسم عائليا ولقبا جد وارسم أب ارسم

وجوبا للطفل العائلي اللقب لها.ويكون عائليا ولقبا
الب. الى المسند اللقب

المذكور. القانون من  جديد3 الفصل
ان عاما عشرين رسنه تجاوز شخص لكل يمكن-

ان المختصة البتدائية المحكمة رئيس من يطلب
ام وارسم جد وارسم أب وارسم عائليا ولقبا ارسما له يسند
ان العناصر هذه بعض او العائلي ولقبها ابيها وارسم
للطالب العائلي اللقب ذلك.ويكون من خاليا كان

لقبها والدته اليه تسند لم ان الب لقب وجوبا
العائلي.

المذكور. القانون من  مكرر3 الفصل
للنيابة او للم او للب او بالمر للمعني يمكن-

البتدائية المحكمة الى المر رفع العمومية
النسب مجهو ل الى الب لقب ارسنااد لطلب المختصة

15



بوارسطة او الشهواد بشهاادة او بالتقرار يثبت الذي
الطفل. ذلك اب هو الشخص هذا ان  الجيني التحليل

المذكور. القانون من  مكرر3 الفصل
للنيابة او للم او للب او بالمر للمعني يمكن كما-

البتدائية المحكمة الى المر رفع العمومية
الجيني التحليل على الم عرض لطلب المختصة

النسب. مجهو ل بالمر المعني ام انها لرثبات
المذكور. القانون من  رثالثا3 الفصل

الذن المحكمة عن الصاادر الحكم يتضمن ان يجب-
واحد كل ولقب كليهما او الم او الب ارسم باادراج
وحرفتهما وجنسيتهما ابويهما وارسمي منهما

تررسيم بمكان المدنية الحالة بدفاتر وعنوانهما
الولادة.

المذكور. القانون من  رثالثا3 الفصل
الى فورا الصاادر الحكم العمومية النيابة توجه-

فيها ررسمت التي بالمنطقة المدنية الحالة ضابط
الولادة.

المذكور القانون من  جديد4 الفصل
المدنية الحالة ادفاتر على المؤتمنين على يحجر-

شانه من ما على الولادة بمضمون التنصيص
الى المسندة الهوية عناصر حقيقة عن الكشف
النسب. مجهو ل او المهمل الطفل

المذكور القانون من  مكرر4 الفصل
الغير إفاادة شانها من القاب او ارسما ء ارسنااد يحجر-

كما النسب مجهولي الشخاص هوية حقيقة حو ل
والعلم المشاهير والقاب ارسما ء ارستعما ل يحجر

لهويتهم. كعناصر والموات الحيا ء من
خصوصية واللقاب الرسما ء ارسنااد عند وتراعى-

التباس احداث وعدم التررسيم بها يتم التي المنطقة
بها. الشائعة واللقاب الرسما ء مع

 الزواج-2
؟ الزواج عقد يبرم  من1- 2-

المدنية الحالة تنظيم تقانون  من31 الفصل

يختضضص ضضضباط الحالضضة المدنيضضة والعضضدو ل بضضإبرام عقضضواد 
.الزواج 

الواجب  الهشخاص2- 2-
الزواج. عقد إبرام عند حضورهم

الحوا ل مجلة  من10  و9 الفصلن

 الزوجان: ليعبرا عن رضائهما،أول:
أو نائبهما حيث يمكن لحضضدهما أوكلهمضضا أن يوكضضل لمضضن
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الشخصية.
المدنية الحالة تنظيم تقانون  من4 الفصل

 لسنة39 عداد بالقانون تنقيحه وتقع كما
المدني. الرشد رسن بتوحيد  المتعلق2010

الشخصية. الحوا ل مجلة  من8 الفصل

يشا ء من الشضضخاص المضضضا ء محلهمضضا بمقتضضضى توكيضضل
بمقتضى حجة ررسمية.

: الشاهدان من أهل الثقة وتقد بلغا رثماني عشرة  رسضضنةثانيا
من عمرهما ل فرق في ذلك بين الذكر والنثى.

: ولي الزوج غير الرشيد الذي يتعيضضن مضضوافقته علضضىثالثا
الزواج إل إذا طلب أحد الزوجين ترخيص القاضي عنضضد

عدم الموافقة. 
ويمكن تقبو ل حجة ررسمية تتضمن موافقة الولي.

والولي في الزواج هو الب أو من ينوبه وعند عدم
 ذكر وعاتقل)وجوادهما أتقربهم للقاصر:العاصب بالنسب 

.(ورشيد
وعند التعذر التام فالقاضي ولي من ل ولي له.

 للزواج الصلية  الشروط3- 2-
الشخصية الحوا ل مجلة  من5 الفصل- 

 لسنة32 عداد بالقانون تنقيحه كماتم
 .2007  ماي14 في  المؤرخ2007

الشخصية الحوا ل مجلة  من3 الفصل- 

تتمثل الشروط الصلية للزواج فيما يلي:
- اختلف جنس كل من الزوجين.

السن القانونية للزواج بثمانية عشرة رسنة كاملة - حدادت 
.الذكور والناث بالنسبة إلى

ويمكن ابرام عقد الزواج ادون تلك السن القانونية المقررة
وذلك بمقتضى إذن خاص من القاضي على ارساس
المصلحة الواضحة والرسباب الخطيرة للطرفين.

- موافقة الولي أو إذن المحكمة في بعض الحالت.
المهر وهو واجب علضضى الضضزوج لفائضضدة الزوجضضة.ينضضص- 

على ادفعه تقبل الزواج أو بعد عقد الزواج.
الزواج  موانع4- 2-

الشخصية. الحوا ل مجلة  من15 الفصل
: مستة الزواج موانع

:بالنسب للزواج المحرمة  - القرابة1
، الخ بنات ، العمات ، الخوات ، البنات ، المهات

 الخت بنات
المهات : الم وأمهاتها وجداتها وأم الب وجداته. 

17



الشخصية. الحوا ل مجلة  من13 الفصل

الشخصية. الحوا ل مجلة  من20 الفصل

الشخصية. الحوا ل مجلة  من14 الفصل
الحوا ل مجلة  من76  و75 الفصلن

الشخصية.

المتبنيات) البنات : بنات الصلب وبناتها والبنات 
 .(أيضا

الخت : كل أنثي تشارك الرجل في أحد أصليها على
 .( الب أو الم)التقضضل 

العمة : كل أنثى شاركت أبا الرجل في أصليه أو
أحدهما 

: القرابة المحرمة بالمصاهرة - 2
- أم زوجة الرجل وأم أمها وأم أبيها وإن لم يدخل بها
- ابنة زوجة الرجل الذي ادخل بها وكذلك فروعها .

- زوجة البن وزوجة الحفيد وزوجة ابن ابنته .
- زوجة الب بمجراد عقد الزواج .

: عند معارضة أشخاص يثبتونالرضاعة - 3
الرضاعة على ضابط الحالة المدنية أن يمتنع عن
إبرام العقد ويحيل الموضوع إلى وكيل الجمهورية

الذي هو بدائرته.
 – العدة4

عدة المرأة التي فارتقها زوجها بطلق رثلرثة أشهر من
صيرورة الحكم باتا.

عدة المرأة التي توفي زوجها أو فقد تعد أربعة أشهر
وعشرة أيام.

نهاية عدة المرأة الحامل : تاريخ وضع حملها .
الزوجة التي لم يقع الدخو ل بها وتم الطلق منها ل

تعتد .
 : يحجر على الرجلالطل:ق ثلثا بين الزوجين – 5

أن يتزوج مطلقته رثلرثا وهو مانع أبدي.
 عند إتقرار تقضائي ينفضضي نسضضب أب- التفريق البدي: 6

لمولواد من زوجة هذا الب فإنه يقع التفريق البضضدي بيضضن
الزوجين ويعتبر  هذا التفريق مانعا أبديا.
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عقد لبرام المطلوبة  الوثائق5- 2-
 الزواج

(الملحق الزواج في الراغبين لكل المطلوبة الوثائق
:)2عداد

 نوفمبر3 في  المؤرخ46 عداد القانون
1964.

العمومية ةحوالص الداخلية وزيري تقرار
.1995  جويلية28 بتاريخ
16 بضضضتاريخ العضمومية الصحة وزير تقرار

 .1995 اديسمبر
23 في المؤرخ الداخلية وزير منشور
.2004 نوفمبر
والتنمية الداخلية وزير - تقرار

2006  أوت1 في المحليةالمؤرخ
تقبل من مسداة إادارية بخدمات المتعلق

والتنمية الداخلية لوزارة التابعة المصالح
وشروط لشرافها الخاضعة او المحلية

إرسناادها.

للتونسيين بالنسبة:
الزوجين. من لكل ولادة مضمون-
الزواج. لتمام الطبية الشهاادة-
ورثيقة أي أو الوطنية التعريف بطاتقة من نسخة-

الزوجين. هوية تثبت أخرى ررسمية
الشاهدين. من لكل الوطنية التعريف بطاتقة من نسخة-

في الزواج في للراغبين المطلوبة الضافية الوثائق
:الحال ت بعض

الثمانية ادون رسنهم لمن المحكمة من خاص إذن-
. كاملة رسنة  عشرة

وفاة صورة في بمفرادها الم أو الم، و الب موافقة-
السن فيه تتوفر الذي القاصر الى بالنسبة الب

في المحكمة من بالزواج إذن أو للزواج القانونية
الولي. امتناع صورة

للرامل. بالنسبة  القرين وفاة مضمون-
أو بالطلق يقضي وبات نهائي حكم من نسخة-

الطلق. على به منصوص ولادة مضمون
التقتضا ء. عند الزواج عقد لبرام توكيل-
الزوجين أحد كان اذا الادارة من الزواج في رخصة-

المن :أعوان الداخلي المن تقوات إلى ينتمي
الحماية وأعوان الوطني الحرس أعوان و الوطني
الديوانة. وأعوان المدنية

لقوات بالنسبة الوطني الدفاع وزارة من رخصة-
الوطني. الجيش
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اذا الخارجية الشؤون وزير من الزواج في رخصة-
الديبلومارسي. السلك أعوان من الزوجين أحد كان

للجــــانب بالنسبة:
الزوج كان اذا الرسلمي الدين اعتناق في شهاادة-

مسلم. غير
بالنسبة زوجية علتقة بأي الرتباط عدم في شهاادة-

الجانب. إلى
الشروط وفق الجانب الى بالنسبة الزواج إمكانية في بينة

تقناصلهم. من لهم تسلم الشخصي لقانونهم الصلية
الذي المدنية الحالة ضابط  -دور6- 2-

الزواج عقد يبرم
: أيام خمسة أجل في المدنية الحالة ضابط يتولى

الزوجين ولادة بررسمي الزواج على  التنصيص1–
وكذلك لديه بالدفاتر محفوظين انالررسم كان إذا

النظير لديها التي للمحكمة بالتنصيص إعلم توجيه
. الولادات ادفتر من الثاني

ضابط إلى الزواج على بالتنصيص إعلم  توجيه– 2
الزوجين. من كل ولادة ررسم لديه الذي المدنية الحالة

في الهشتراك  - نظام7- 2-
الزوجين بين الملك
 لسنة91 عداد القانون من الو ل - الفصل
1998  نوفمبر9في  المؤرخ1998
بين الملك في الشتراك بنظام المتعلق

الزوجين.

نظام هو الزوجين بين الملك في الشتراك  نظام"
عقد إبرام عند اختياره للزوجين يجوز اختياري
جعل الى يهدف وهو لحق، تاريخ في أو الزواج

بين مشتركا ملكا العقارات من جملة او عقار
." العائلة متعلقات من كانت متى الزوجين

 لسنة91 عداد القانون  من7 - الفصل
 1998  نوفمبر9 في  المؤرخ1998

1998  لسنة91 عداد القانون  من7 - الفصل

الزوجين: بين الملك في الهشتراك نظام مقتضيا ت 
عقد بتحرير المكلف العمومي المأمور على - يجب
او المدنية الحالة بضابط المر تعلق رسوا ء  الزواج
على المقدمين الطرفين تذكير ، الشهااد بعدلي

القانون  من والثاني الو ل الفصلين باحكام الزواج
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 1998  نوفمبر9 في المؤرخ

المذكور القانون  من2 - الفصل

الزوجين. بين الملك في الشتراك بنظام المتعلق
على ينص ان العمومي المأمور على يجب -كما

أوالملك"  في التفرتقة "نظام أي بالعقد اختيارهما
الملك". في الشتراك "نظام

رأي على تنصيص ادون المبرم الزواج يعتبرعقد - و
بمثابة الزوجية الملك نظام في الزوجين

الملك". في التفرتقة اختيار"لنظام
الشتراك نظام يختاران بانهما الزوجان صر ح -اذا
القانون احكام الى يخضعان فانهما الملك في

 النظام. بهذا المتعلق
بين الملك في الشتراك نظام ان رسبق مما يتبين

ل التونسي،وهو التشريع في حديث نظام الزوجين
اراادة على المبني له الصريح بالختيار ال يقوم

الهلية. تامة رسليمة الزوجين،اراادة
يتم: ان يمكن  الشتراك نظام اختيار ان يتبين كما

الزواج. عقد ابرام وتقت-
الزواج. عقد لبرام لحق وتقت في او

 لسنة91 عداد القانون  من7 الفصل
الزواج عقد ابرام وقت الختيارأ-  1998  نوفمبر9 في  المؤرخ1998

في الشتراك لنظام باختيارهما الزوجان صر ح اذا 
العمومي المامور يتولى  العقد، ابرام وتقت الملك

 بالعقد. اختيارهما  على التنصيص
 لسنة91 عداد القانون  من7 الفصل

الى العقد من مضمون توجيه العمومي المامور وعلى1998  نوفمبر9 في  المؤرخ1998
الزوجين من كل ولادة بمكان المدنية الحالة ضابط

هذا العقد. وعلى تحرير من ايام عشرة اجل في
بدفاتره.  ذلك اادراج الخير

 لسنة91 عداد القانون  من8 الفصل
الزواج عقد لبرام لحق وقت في ب-الختيار1998  نوفمبر9 في  المؤرخ1998

الملك في التفرتقة نظام اختارا الذين للزوجين يمكن
النضمام لحقا أراادا رثم الزواج، عقد ابرام وتقت
نظام يغيرا أن   الملك في الشتراك لنظام
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أملكهما.
لحقا الملك في الشتراك على التفاق كان ومتى
ررسمية. بحجة يكون ان يتعين فانه الزواج عقد لبرام
توجيه للحجة المحرر العمومي المامور وعلى

ولادة بمكان المدنية الحالة ضابط الى منها مضمون
تحريرها، من ايام عشرة اجل في الزوجين من كل

بدفاتره.  ذلك اادراج الخير هذا وعلى
 لسنة91 عداد القانون  من18 الفصل-

 نوفمبر9 في  المؤرخ1998
1998 

 لسنة91 عداد القانون  من20 الفصل-
 نوفمبر9 في  المؤرخ1998
1998 

 لسنة91 عداد القانون  من21 الفصل-
 نوفمبر9 في  المؤرخ1998
1998 

الملك في الهشتراك انتهاء
رثلرثة باوجه الزوجين بين الملك في الشتراك ينتهي

اتفاتقي انتها ء تقضائي، انتها ء تقانوني، :انتها ء .
1- القانوني النتهاء :

او بفقدانه او احدهما بوفاة الزوجين بين الشتراك ينقضي
.بالطلق

2- القضائي النتهاء  :
الحالة تقضائيا،وهي الملك في الشتراك انها ء يمكن
ومصالح  مصالحه على يخشى الذي للقرين تخو ل التي

بانها ء الحكم المحكمة من يطلب ان  التلف من العائلة
الشتراك حالة .

: التفاقي النتهاء- 3
مرور شريطة املكهما نظام تغيير للزوجين يمكن

يريدان الذي النظام تقيام على التقل على عامين
ررسمية. بحجة ذلك يتم ان تغييره،وينبغي

- الطل:ق3
عنضضد المدنيضضة الحالضضة بورثضضائق الطلق علضضى التنصيص يتم-

بالطلق. النهائي الحكم صدور
تمضضر تضضونس فضضي  للطلق التقاضضضي اجضضرا ءات وان  علمضضا
مراحل: بثلث

 :الولية الجراءا ت مرحلة-بالطل:ق الحكم -مراحل3-1
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إرستدعا ء الطرف تولي مدعي الطلق من الزوجيني
المحكمة التي يقعلدى الخر للمثو ل أمام تقاضي الرسرة 

وذلك حسب الجرا ءات والصيغبدائرتها مقر المطلوب 
القانونية المعتمدة.

 من مجلة الحوا ل الشخصية32الفصل 
 :الصلحية المحاولة مرحلة-

حرصا من المشرع التونسي على إرجاع العلتقة بين
الزوجين وتفاادي الطلق والمحافظة على الرسرة تقدر
المكان، أوجب أن ل يصدر حكم الطلق إل بعد أن

يبذ ل تقاضي الرسرة جهدا في محاولة الصلح بين
.الزوجين ويعجز عن ذلك

 من مجلة الحوا ل32 و 31لن الفص
 :الحكم مرحلة-الشخصية.

تقضي المحكمة البتدائية المتعهدة بالقضية إبتدائيا في
ادعوى الطلق، بعد فترة تأمل تدوم الشهرين تقبل طور

. الطلقآرثار المرافعة.كما تقضي في كل ما يتعلق ب

والملحظ أن حكم الطلق يخضع لمكانية الطعن 
بالرستئناف والتعقيب مثل كل الحكام الصاادرة عن

.القضا ء المدني
بضضدفتر نهائيا، يصبح ان بعد الطلق، على التنصيص -يتمالطل:ق على -التنصيص3-2

المطلقين. الزوجين ولادة وبدفتر  الزواج
مضضن يسضضعى ان يمكضضن بالخضضارج، الطلق حكضضم صضضدر -اذا

المدنيضضة الحالضضة بضضدفتر عليضضه التنصضضيص الضضى المضضر يهمضضه
ذلك تقبل يتعين لكن الزواج تررسيم فيه وتقع الذي للمكان

طضضرف مضضن التنفيذيضضة الصضضبغة النهضضائي الحكضضم اكسضضا ء 
المحاكم عن الصاادرة الحكام (بارستثنا ء التونسية المحكمة

التونسضضية التفاتقيضضة عليضضه نصضضت لمضضا بضضالنظر الفرنسضضية،
القضائي). بالتعاون المتعلقة الفرنسية

 الوفاة-4-
  بالوفاة  - التصريح1- 4-

المدنية. الحالة تقانون  من43 الفصل
)3 عداد (الملحق التصريح - أجل أ
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التصضضريح يقع لم  وإذا.أيام رثلرثة بالوفاة التصريح أجل-
المدنيضضة الحالة لضابط يمكن ل فإنه’ المذكور الجل في

المحكمضضة رئيضضس مضضن  تقضائي بإذن إل بدفاتره تررسيمها
كضضان إذا أو الوفضضاة فيهضضا حصضضلت الضضتي بالجهضضة البتدائية

المحكمضضة رئيضضس طضضرف فمضضن مجهضضول الوفضضاة مكضضان
).3عداد (الملحق  الهالك مقر بدائرتها التي البتدائية

 الطبيعية الوفاة - معاينة ب
الوفضضاة بضضأن تفيضضد طبيضضة شضضهاادة علضضى بنضضا ء الوفاة تررسيم يتم

وتوتقيتها. تاريخها بيان مع طبيعية كانت
طبيعية غير الوفاة كانت - إذا جالمدنية. الحالة تنظيم تقانون  من48 لالفص

أو جريمضضة عضضن والناتجضضةأ المشضضبوهة الوفضضاة حالضضة في
غيضضر الظضضروف مضضن غيرهضضا أو الطرتقات حواادث بسبب

وكيضضل اعلم المدنيضضة الحالضضة ضضضابط يتضضولى ،العااديضضة
ول بالمنطقضضة العدليضضة الشضضرطة ضضضابط أو الجمهوريضضة

أحدهما. من الذن بعد إل الوفاة يررسم
الوفاة يرمسم الذي المدنية الحالة - ضابط د

فيها وتقعت التي بالمنطقة المدنية الحالة ضابط:  أول
.الوفاة

الهالك. مقر بدائرته الذي المدنية الحالة :  ضابط ثانيا
الوفاة رمسم   محتويا ت- 2- 4-

المدنية الحالة تنظيم تقانون  من47 الفصل
التالية: البيانا ت الوفاة رمسم يتضمن

ولقبه. المتوفى ارسم-  
لفظة الرسم بواادي ذكري ميتا المولواد كان إذا- 

"رسقط".
والسنة والشهر واليوم الساعةو الوفاة وتاريخ مكان- 
.
. المتوفى ولادة ومكان تاريخ- 
.حرفته- 
.مقره- 
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.جنسيته- 
وجنسيتهما. ومقرهما ولقبهما أبويه ارسم- 
او متزوجا،أرمل المتوفي كان اذا القرين ارسم- 

مطلقا.
بالتصريح. تقام من  وعنوان مهنة رسن، ،ارسم- 

رمسم في ذكره يحجر   ما- 3- 4-
الوفاة
المدنية. الحالة تنظيم تقانون  من52 الفصل

الوفضاة ررسضم في يذكر أن المدنية الحالة ضابط على يحجر
.الوفاة ظروف

اقامتها وهشروط الوفاة -حجة4-4
1 في المؤرخ 3 عاداد المادنية الحالة ونض تقان- 

1957 اوت
في المؤرخ 1964 لضسنة 5 عاداد المرسوم- 

بالقضضانون عليضضه  المصضضاادق1964  فيفضضري21
1964  ماي21  بتاريخ1964  لسنة7 عداد

وفاة عناد الناحية تقاضي يقيمها وثيقة هي الوفاة حجة
من تركه وما ورثته حضصر منهضا والغاية شخص
للمتوفي الكاملة الهوية على فيها وينص مسجلة عقارات

ولادة وتاريخ الورثة وأسماء ومكانها الوفاة تاريخ و
إن المسجلة العقضارات رسضوم وأرتقام  منهم القصر
.وجادت

المادنية. الحالة ونض تقان- 
 1964 لضسنة 5 عاداد المرسوم- 
في صضاادر 2216 عاداد العد ل وزير منشور- 

1964  اديسمبر28
12 فضي صضاادر 2 عاداد العد ل وزير منشور-  

1980 افريل

الوفاة حجة اقامة هشروط
كل أو التقربا ءء أو الورثة احاد به :يقوم بالوفاة تصريح

وعاتقل رشيادا يكضون أن ويشترط ذلك في مصلحة له من
. هوية لوثيقة وحامل

راشادين يكونان الناحية تقاضي لادى شاهادين إحضار •
 الوفضاة زمن وعاتقلين

. التصريح تاريخ وفي
 تقديمها الواجب الوثائ:ق

 الهالك وفاة مضمون •
 الورثة من واحاد كل ولادة مضمون •
. مسج ل عقار وجواد صورة في ملكية شهاادة •
. المتوفى تقرين صاداق رسم •
. التقتضا ءء عناد  المتوفى أرملة حم ل تفياد طبية شهاادة •
إن تقبله  المتوفي ابنا ء من مات من وفاة مضمون •

. ذلك في مصلحة وجادت
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بالوصية يستحقون  كانوا إذا الحفااد ولادة مضامين •
.الواجبضة

حصلت التي الناحية محكمة : هيالنظر ذا ت المحكمة*  
. الوفاة بادائرتها

محكمضة فإن التونسي التراب خارج الوفاة حصلت إذا أما 
 تضونس ناحيضة

ببلدية ترسم الوفاة أن على  بنا ء المختصة هي العاصمة
 أنضه غيضر العاصضمة
وفي البلاديات من بغيرها وفاة مضمون إادراج بالمكان

 أن يمكضن الصورة هذه
.الادراج مكان الناحية تقاضي بالنظر يختص

من له الحق في ارستخراج نسخة من حجة الوفاة ؟

من له الحق في امستخراج نسخة من حجة الوفاة؟ *

.كل من له صفة- 

.الغير بإذن من تقاضي الناحية- 

لحصو ل على نسخة من حجة وفاةاإذا اتقتضت الحاجة 
رسبق تحريرها فلكل شخص له مصلحة طلب هذه النسخة
من تقاضي الناحية بالمنطقة التي حررت فيها حجة الوفاة

.الصلية

 الترمسيم بعد ما  إجراءا ت- 5- 4-
المدنية. الحالة تنظيم تقانون  من47 الفصل
المدنية الحالة تنظيم تقانون  من44 الفصل
108 عداد الداخلية وزير مناشير
 1977  اديسمبر20 بتاريخ

عداد1981  اديسمبر25   بتاريخ53 عداد
1990  أكتضوبر4   بتاريخ34
1989  أفريل29  بتاريخ22 عداد

يلي: فيما الترمسيم بعد ما اجراءا ت تتمثل
مقر بدائرته الذي المدنية الحالة ضابط إعلم- 

.المتوفى
كان إن الولادة ررسم بطرة الوفاة على التنصيص- 

الذي المدنية الحالة ضابط إعلم أو لديه الولادة ررسم
. الولادة ررسم لديه
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. الناحية وحاكم الجمهورية وكيل إعلم- 
.الجتماعية الصنااديق إعلم- 

للحصا ء الوطني المعهد -اعلم
الشضضخاص لوفضضاة الضضوطني للمضضن العامضضة الادارة -اعلم
.  رسنة18 تجاوزوا الذين

خاصة ظروف في  - الوفاة6- 4-
المدنية الحالة تنظيم تقانون  من51 الفصل

بالسجن أو بالمستشفى * الوفاة
مدير أو المستشفى مدير طرف من العلم يقع

تاريخ من  رساعة24 أجل في الحالة حسب السجن
. الوفاة

المستشفى. بدائرته الذي المدنية الحالة ضابط إعلم- 
بحري مسفر أثناء * الوفاةالمدنية الحالة تنظيم تقانون  من53 الفصل

يضضوادع نظيضضر فضضي الوفاة ررسم تحرير الباخرة ضابط يتولى
منضضه نظيضضر ويضضوجه البحريضضة السضضلطة بمكتب منه  اننظير

المدنيضة الحالضة ضضابط إلضى تضوجهه الضتي النقل وزارة إلى
ضضضابط فضضإلى مجهضضول مقضضره كضضان وإذا الهالضضك مقضضر بضضآخر
تونس. ببلدية المدنية الحالة

الحالة تنظيم تقانون  من54 الفصل
مفقودين أهشخاص * وفاةالمدنية. 

طرف: من الفقدان *يعاين
بالنسبة أو الحرب  أرثنا ءبالدفاع: المكلف الوزير

.المجندين للعساكر
السفر. : أرثنا ء بالنقل المكلف الوزير
. البلاد : خارج بالخارجية المكلف الوزير
. الحالت هذه غير : في بالداخلية المكلف الوزير

 بالوفاة الحكم اصدار*
الهالك. مقر بآخر لتررسيمه بالوفاة الحكم إعلم *يوجه

(الملحق الدفن في للترخيص المطلوبة الوثائق*  الدفن في - الترخيص  7- 4- 
):6عداد

طبيعية كانت الوفاة أن تفيد طبية شهاادة- 
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العدليضضة الشضضرطة ضابط أو الجمهورية وكيل من إذن  أو-
.الحالة تلك غير في

الفصل طبق جريمة يشكل  رخصة ادون المتوفى ادفن
 في  المؤرخ1997  لسنة12 عداد القانون  من18
الدفن. وأماكن بالمقابر  المتعلق1997  فيفري25

 
الجثة نقل - 8- 4- 

 المؤرخ1997  لسنة1326 عداد المر
 1997  جويلية7 في

الدفن قصد أخرى إلى منطقة من الجثة نقل* 
)7عداد (الملحق

عملية تخضع فل  ينمتجاورت البلديتان كانت إذا- 
رخصة.  إلى الجثث نقل
من فبرخصة متجاورتين غير البلديتان كانت إذا- 

الجثة. ادائرته من تخرج الذي الوالي
التي يه المن اادارة فإن بالخارج الجثة كانت إذا- 
 .الرخصة سلمت
:المطلوبة وثائقال

 .المتوفى وفاة ررسم * مضمون
غيضضر الوفضضاة فضضي المتسضضبب المضضرض أن تفيد طبية * شهاادة

.معدي

-III-المدنية الحالة رـ  دفات

 الدفاتر أنواع- 1-
 جوان3 في  المؤرخ101 عداد المنشور
للعد ل الدولة كاتبي عن  الصاادر1958

   والداخلية.

يمسكها ررسمية ورثائق هي المدنية الحالة - ادفاتر
المتعلقة البيانات بها ويضمن المدنية الحالة ضابط
عليها. يطرأ ما كل و للفرااد  المدنية بالحالة
هي:  المدنية الحالة - ادفاتر

وتضدرج الجديضدة، الضولادات بضه تررسضم: اـلـولدا ت دـفـتر* 
التنصيصضضات ، تقضائي  حكم بموجب الصلحات ضمنه

المتعلقة العلمات ارستلم حا ل الوفاة او بالزواج المتعلقة
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بها،
ـتر*  ـزواج دـف الحكضضام و الضضزواج عقضضواد بضضه : تررسضضم اـل

بالطلق. المتعلقة
المتعلقضضة والحكضضام الوفيضضات بضضه تررسضضم:الوفـيـا ت دـفـتر* 

الوفاة. بثبوت

 الدفاتر اقتناء-2--
 أوت9-منشور الوزير الو ل بتاريخ 

.38 تحت عداد 1976
 المؤرخ1998 لسنة 1267المر عداد -

.1998 جوان 8في 
- القرار الصاادر عن وزيري العد ل

.1985 رسبتمبر 27والداخلية المؤرخ في 
 من تقانون تنظيم الحالة9- الفصل 

.المدنية

للبلاد  الررسضضضمية المطبعضضضة مضضضن الضضضدفاتر اتقتنضضضا ء يتضضضم
للنمضضضاذج مطابقضضضا الضضضدفاتر شضضضكل يكضضضونو التونسضضضية

العضضد ل لضضوزيري المشضضترك بالقرار عليها المنصوص
 1985   رسبتمبر27 بتاريخ  والداخلية

الدفاتر - مسك3
المدنية. الحالة تنظيم تقانون  من8  الفصل

بدايتها واحدة لسنة ال المدنية الحالة ادفاتر ارستعما ل يمكن - ل
.اديسمبر شهر موفى ونهايتها جانفي أو ل

مدنيةال حالةال وتقائع من واتقعة لكل ادفترين تخصيص  يجب-
)وفاة ض زواج ض ولادة

على الرستعما ل تقبل نظيريها في الدفاتر عرض وجوب -
.ترابيا المختص   الناحية حاكم إمضا ء
الخيرة والورتقة الولى الورتقة من كل على ييررسم ان -يتعين

رتبي. عداد الدفتر من
الدفترمع اوراق من ورتقة كل على الناحية حاكم -يمضي

الختم. وضع
للبلديات المدنية الحالة ادفاتر امضا ء الناحية تقاضي -يتولى
الترابي. اختصاصه ادائرة في الواتقعة
مستهل في السجل افتتا ح محضر إمضا ء و تعمير -يجب
ورسنة الدفتر  صفحات عداد ويضبط نوعه كان مهما الدفتر

. يستعمله الذي المدنية الحالة ضابط ذكر يتمو ارستعماله

اختصار. او اختزا ل ادون كاملة البيانات جميع تحرر-الرمسوم إعداد قواعد- 4-
القلضضم بلسضضان وجوبضضا الررسضضوم صضضلب التواريضضخ تحضضرر-
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بالرتقام. ليسو
 .يندرثر ل الذي بالحبر الررسوم حررت-
ترك ول بالضدفترين التضوالي علضى الررسضوم حضررت- أي ي

ررسمين. بين بياض
وفضضق وجوبضضا عليهضضا المضضضا ء يتضضم  تشضضطيب عملية كل-

. الررسم اصل  كتابة في المتبعة الصيغ نفس
 .الررسم بيانات المدنية الحالة ضابط يتلو-
أو والمصرحون المدنية الحالة ضابط يمضي-

المضا ء تعذر الررسم. وعند على والشهواد الطراف
التي الرسباب ذكر المدنية الحالة ضابط على يتعين
ذلك. ادون حالت

الدفاتر ختم- 5
المدنية الحالة تنظيم تقانون  من11 الفصل

طضضرف مضضن محضضضر وإعضضدااد تحرير الختم عملية تشمل- 
المحضضررة الررسضضوم عضضداد بضضه يضضذكر المدنيضضة الحالضضة ضضضابط
.الملغضضاة الررسضضوم عداد التقتضا ء وعند السنة خل ل بالدفتر
ررسضضم لخضضر المضضوالي البيض بالررسم الختم بينات وتحرر
السنة. نهاية في محرر

ررسضضم آخضضر ويكضضون رسضضنة كضضل موفى في الختم عملية تتم- 
 اديسضضمبر31 يضضوم بضضه التصريح تم الذي هو تررسيمه يمكن
السضنة مضن  جضانفي1 ليلضة منتصضف غايضة تقبضل السضنة مضن

الجديدة.
بكتابة   يوادع أحد النظيرين في بحر شهر من تاريخ الختم - 

 معه كافة المحكمة البتدائية التي بدائرتها البلدية. كما توجه
ورثائق الزواج-الذون والحكام- ) الوراق المتعلقة بالررسوم

 ويحفظ النظير الثاني بخزينة البلدية.(العلمات...
المدنيضضة الحالضضة ضضضابط طضضرف مضضن الضضدفاتر حفظ يتمالدفاتر - حفظ6

التلشي من عليها المحافظة تؤمن ورسائل رستعما لبا
  .إليها الرجوع يسرت تنظيمية طرق  واتباع
الضضدفاتر بحفظ المدنية الحالة ضابط واجب وأن علما

الجضضانب علضضى فقضضط يقتصر ل ،عليها مؤتمنا بوصفه
30



وحمايضضة رسضضرية علضضى الحفضضاظ يشضضمل بضضل  المضضاادي
بالررسوم. المدرجة الشخصية المعطيات

تلهشيها أو الدفاتر - ضياع7
قاهرة لمسباب

والتلضضف للتلشضضي المدنيضضة الحالضضة ادفضضاتر تتعضضرض تقد
حفاظضضا انشضضائها اعضضاادة يقتضضضي ممضضا تقضضاهرة لرسضضباب

تقضضرار علضضى بنا ء  ذلك المواطنين. ويتم مصالح على
على: ارسارسا بالعتمااد تقضائي

المحكمة. لدى الموادعة الدفاتر نظائر
العائلية. الدفاتر
المعتمضضدة الرثبضضات وورسضضائل المؤيضضدات جميضضع

تقانونيا.
الصضضحة مستشضضفيات عضضن الصضضاادرة البيانضضات

العمومية.
للحالة " مدنية بمنظومة المسجلة المعطيات "

المدنية.

-IV-العائلي  الدفتر

هو ادفتر تسجل به كل الرشاادات المتعلقة بالحالة المدنية.   تعريفه1-
لكل من الزوجيضن والبنضا ء وتضضمن فيضه كضل التغييضرات

التي تطرأ عليها وللدفتر العائلي فائدتان أرسارسيتان:
ةضضض: يمكن الضضدفتر مضضن ارسضضتخراج ورثضضائق الحالضضة المدنيأول

 لضضدى كضضل(ولادة أو زواج أو وفضضاة)لحضضد أفضضرااد الرسضضرة 
ضضضابط حالضضة مدنيضضة تونسضضي ادون الرجضضوع إلضضى ضضضابط

الدفتر. لديه الذي المدنية الحالة
ادفضضاتر إعضضدااد إعاادة معه تتيسر بديل يكون أن  يمكن:ثانيا

طضضوارئ حضضدوث بمنارسضضبة تلفهضضا يقضضع الضضتي المدنيضضة الحالضضة
بشرية. أو طبيعية

).8عداد التونسيين.(الملحق للمتزوجين إل يسلم ول

31



؟العائلي الدفتر يسلم  من2- 
 لسنة28 عداد المر من الو ل الفصل
1967  جوان30 في  المؤرخ1967

ضابط الحالة المدنية الذي ررسم لديه الزواج. - 
- ضضضابط الحالضضة المدنيضضة الضضذي لضضديه ررسضضم ولادة الضضزوج
والضضذي نضضص علضضى زواجضضه بطضضرة الررسضضم بالنسضضبة للضضذين
تزوجضضوا لضضدى العضضدو ل تقبضضل العمضضل بقضضانون تنظيضضم الحالضضة

.(1958 أي تقبل غرة جانفي )المدنضضية 
- اذا وتقع ابضضرام الضضزواج ببلضضد أجنضضبي يعضضد الضضدفتر العضضائلي
ويسلم من طرف اعوان السلك الديبلومارسضضي او القناصضضل

ذوي الختصاص الترابيالذين تولوا نسخ ررسم الزواج.
الدفتر لعداد المطلوبة  الوثائق3-

العائلي
 

)8 (الملحق عداد الورثائق المطلوبة لعدااد ادفتر عائلي
مضمون زواج-
مضمون ولادة لكل من الزوجين-
مضامين ولادة لبقية افرااد العائلة (في حالة ارسضضتخراج-

نظيضضر مضضن الضضدفتر او تجديضده او اعضدااده بعضد مضضدة مضضن
الزواج)

مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر العائلي للم-
نسخة من حكم الطلق بالنسبة للزوجة الحاضنة-

ويتم تسضضليم الضضدفتر العضضائلي حينيضضا بمنارسضضبة ابضضرام عقضضد
الزواجاو خل ل ارسبوع في غير ذلك من الحالت.

نسخة امستخراج يمكن  متى4- 
العائلي؟ الدفتر من ثانية

إتلفه. أو الدفتر ضياع عند أول:
تزوجتضض لضضم مضضا ةالمطلقضض ةللزوجضض يمكضضن الطلق  عندثانيا:
.العائلي الدفتر من نسخة  بارستخراج تطالب أن رثانية

للمضامين الثبوتية  القيمة5- 
العائلي الدفتر من المستخرجة

العائلي. بالدفتر المتعلق القانون  من3 الفصل

المضضضامين لضضدى الضضتي الثبوتية القيمة نفس المضامين لهذه
للمضضامين بالنسضبة إل الصضلية الررسضوم مضن المستخرجة

بطاتقضضضة ارسضضضتخراج وتقصضضضد الضضضزواج تقصضضضد المسضضضتخرجة
الوطنية. التعريف

V-المدنية الحالة  وثائق
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الحالة وثائق هي   ما1-
المدنية؟

14  بتاريخ15 عداد الولي الوزارة منشور
.1989 فيفري

ولادة، ررسم-
ولادة، مضمون -
زواج، ررسم -
زواج عقد-
زواج، مضمون -
وفاة، ررسم -
وفاة، مضمون -
، العائلي الدفتر -
زواج. عقد -

الحالة وثائق   نموذج2--
 المدنية

وزير لدى الدولة وكاتب العد ل وزير تقرار
بقرار  نقح1985  رسبتمبر27 بتاريخ الداخلية
 ماي7 بتاريخ والداخلية العد ل وزيري
1999 

الملحقضضة للنمضضاذج طبقا المدنية الحالة ورثائق أمثلة توحيد تم
ضضضباط علضضى  . ويتعيضنالداخليضة و العضد ل ريوزيض قضرارب

لل المدنية الحالة لل يستعملوا أ المذكورة.  النماذج إ

يمكن الذين  الهشخاص3- 
 المدنية الحالة وثائق تسليمهم

المدنية الحالة تنظيم تقانون  من14 الفصل

الحالضضة ررسوم من مطابقة نسخ أو مضامين تسليم يمكن ل
إل: المدنية

وفروعهم. وأصولهم الررسوم لصحاب- 
مطلقا. أو مفارتقا يكن لم إن الررسم صاحب زوج- 

كضان إن الررسضم لصضاحب القضانوني النضائب أو الولي - إلى
عليه.  محجورا أو صغيرا

السضضلط إلضضى المدنيضضة الحالة ورثائق من نسخ ميتسل يمكن كما
المعنية. الادارية والمصالح القضائية

-VI-المدنية  الحالة  رمسوم   إصل ح

  الرمسوم اصل ح حال ت  1-
.المدنية الحالة تنظيم تقانون من  63 ل الفص-

12 في  المؤرخ85 عداد المشترك -المنشور
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.1965اديسمبر
اصل ح ررسوم الحالة المدنية (ولادة- زواج- وفاة) يتم  

 التاليتين:حسب احدى الحالتين 
- ان تبين بمنارسبة تلوة الررسم بحضور الطراف

و رسهو ، فانه يتوجب علىالمعنية والشهواد وتقوع خطإ ا
تلفي المر فورا باجرا ء الصل حضابط الحالة المدنية 

اللزم.
فان القانونية المضا ءات بجميع الررسم تحلى متى- لكن 

رئيس من تقرار او  حكم بمقتضى  ال يمكن ل اصلحه
حرر التي البلدية بدائرتها وجدت التي البتدائية المحكمة

:الررسم بها

الخطا ء الماادية والسهو عن ذكر تنصيصات ورثائق- 
الحالة المدنية يقع إصلحها بقرار صاادر عن تقاضي

 المحكمة البتدائية ذات النظر ترابيا.

في بعض الحالت يستوجب المر إصدار أحكام مثا ل-
 او وفاة.إرثبات زواج أو طلق

يقع - أو الولادة ثبوت أحكام إصل ح طلب في النظر  
. الوفاة أو بالولادة صرحت التي المحكمة نفس من الوفاة

الحالضضة ضضضباط طضضرف مضضن المحضضررة للررسضضوم بالنسضضبة-
المحكمضضضة رئيضضضس فضضضإن بالخضضضارج التونسضضضيين المدنيضضضة
بذلك. المختصة القضائية السلطة هو بتونس البتدائية

الجرائية المراحل  2- 
 موالرمس إصل حل

المدنية الحالة تنظيم تقانون  من63 الفصل
.   

وكيضضضل يتضضضولى القضضضضائي، الحكضضضم او الذن صضضضدور بعضضضد
الحالة ضابط الى  الحكم توجيه المحكمة، لدى الجمهورية

الصل ح، موضوع الررسم بها ررسم التي بالمنطقة المدنية
بالدفتر. الصل ح على التنصيص صدتق

عليهضضا التنصضضيص يقع بالخارج المحررة للررسوم وبالنسبة
بالصل ح العلم ويوجه تونس بلدية لدى الثاني بالنظير
القناصل. أو الديبلومارسيين العوان لدى الو ل بالنظير
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-VII-المدنية الحالة ضابط عمل  مراقبة

المدنية. الحالة تنظيم تقانون  من21 الفصل
البتدائيضضضة بالمحكمضضضة الجمهوريضضضة يضضضلوك يتضضضولى-

حفظهضا وتقبل بالمحكمة ايداعها عند الدفاتر مراتقبة
أشضضهر الربعضضة بحضضر فضضي المراتقبضضة هذه وتقع ،لديه

تقريضضر ذلضضك  بعضضد ويحضضرر رسضضنة كضضل مضضن الولضضى
مضضن لحضضظ تقضضد يكون ان عسى ما فيه يبين  مراتقبة

المدنية الحالة ضابط طرف من  ارتكبت مخالفات
.

VIII- والحصاء المدنية الحالة ضابط

الوطني المعهد  -إعلم1 
للحصاء

يقع إعلم المعهد الضضوطني للحصضضا ء مضضن طضضرف ضضضابط
)الحالة المدنية بوتقائع الحالة المدنية المررسمة لديه        

 وذلك طبقا لنموذج جضضار( طلق– وفاة –ولادة- زواج 
به العمل.

العامة الدارة إعـلم– 2 
الوطني للمن

يقضضع تضضوجيه تقائمضضات شضضهرية مضضن طضضرف ضضضابط الحالضضة
المدنية تحتضوي علضى الوفيضات الضتي وتقضع تررسضيها بضدفاتر
الحالة المدنية والضضتي تتعلضضق بالشضضخاص الضضذين تجضضاوزوا

رسن الثامنة عشر من عمرهم. 
اديقالصن  -إعلم3 

. الجتماعية
في  المؤرخ53 عداد الداخلية وزير مناشير

29  بتاريخ22  وعداد1981  اديسمبر25

يقضضع تضضوجيه إعلمضضات بالوفضضاة طبقضضا لنمضضاذج محضضدادة إلضضى
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الجتماعية وصندوق
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 أكتوبر4  بتاريخ34  وعداد1989 أفريل
 للضضضمانالتضضأمين علضضى الشضضيخوخة والصضضندوق الضضوطني.1990

الجتماعي وتخص المنخرطين في هذه الصنااديق.

IX- المدنية الحالة في  العلمية 

على: مؤرسسة المدنية الحالة تنظيم تقواعد ان عامة  مبادئ- 1   
.المدنية الحالة لتورثيق كأاداة الدفاتر - اعتمااد
الحالة وتقائع بكل والعلم التصريح - وجوب
 المدنية.
الشخصية. المعطيات - حماية

الحالة ررسوم في للتصرف العلمية ارستخدام يمكنو 
.المباادئ بهذه المساس يقع لم ما  المدنية

 "مدنية"  منظومة– 2  
 المؤرخ1999  لسنة1382 عداد المر

1999  جوان21 في

من مضامين ارستخراج المدنية للحالة ضابط لكل يمكن-
طضرف مضضن ممسوكة بدفاتر محفوظة مدنية حالة ررسوم
إلضضى وتسضضليمها  وإمضضضائها آخريضضن، مدنية حالة ضباط

العلميضضضة البيانضضضات تقاعضضضدة باعتمضضضااد وذلضضضك طالبيهضضضا
المدنية. بالحالة الخاصة

البلديات بكافة حاليا " مدنية" المستغلة منظومة تمكن-
أية من بعد عن المدنية الحالة  ورثائق  ارستخراج من

الجمهورية، تراب بكامل بلدية ادائرة او بلدية
يمكن مما الولادة تررسيم مكان عن النظر بصرف

اختصار آجا ل إسادا ء الخادمات وتحسين نوعيتها من
 وذلكترشياد العم ل بمكاتب الحالة المادنيةو

تقاعادة بيانات مركزية ذات مصاداتقيةبالرستنااد الى 
.عالية

المصطلحات بعض توضيح
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عبارة  تررسيم كل عملية يقوم بهاب يقصدتررسيم: 
ضابط الحالة المدنية تقتضي انشا ء ررسم لو ل مرة

مثل تحرير ررسم الولادة وررسم الزواج وررسم الوفاة
فان هذه الررسوم يحررها ضابط الحالة المدنية

بالصالة.

ص الشارة بررسم تقديم:  يقصد بعبارة تنصيتنصيص
يتعلق بشخص معين الى حدث مدني طرأ على حياة

ذلك الشخص  ويأعد له ررسم جديد مثل الزواج او
الوفاة صدر به حكم مثل الطلق او بطلن الزواج او
اتقتضاه امر مثل اكتساب الجنسية ووجب التنصيص
عليه بالررسم القديم المتحدث عنه تنفيذا لما جا ءت به
القوانين كل ذلك للدللة على التغييرات التي طرأت
على حياة صاحب الررسم فيما يتعلق بحالته المدنية .

: يقصد بعبارة اادراج تضمين نص كامل اياادراج
نسخة بدفتر من ادفاتر الحالة المدنية مثل اادراج نص
الحكم الصاادر بثبوت الزوجية بدفتر الزواج او نص

الحكم الصاادر بثبوت الولادة بدفتر الولادة او العلم
بالزواج المحر بوارسطة العدو ل او بوارسطة العوان

الديبلومارسيين والقناصل بتونس في خصوص
 الجانب.
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الملحــــــــق

 1ملحق   عدد  

  المتعلضضق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.
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وزارة الداخلية : المؤمسسة

الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة
تررسيم ولادة: موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
- ولادة مولواد

الوثائق المطلوبة
الادل ء بالرشاادات المطلوبة رسوا ء بمقتضى:-

 اعلم من طرف من والد المولواد

اعلم المستشفى او المصحة التي تمت بها الولادة

أو إعلم من طرف كل من شاهد الوضع
) :1-  تقديم أي ورثيقة تثبت  هوية أب وأم المولواد (

بطاتقة تعريف وطنية للب أو للم

أو الدفتر العائلي

أو مضمون ولادة أحد البنا ء

يمعلم بدفتر تررسيم الولادات- إمضا ء ال
ملحظة:

) الادل ء بالورثائق لتفاادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة القاب أفرااد العائلة الواحدة1(

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
التصضضريح مضضن طضضرف مضضن-

يهمضضه المضضر لضضدى ضضضابط
الحالضضة المدنيضضة مضضع الادل ء
بالرشضضضضضاادات المطلوبضضضضضة
ومكان الضضولادة والمضضضا ء
بدفتر تررسيم الولادات (في

نظيرين)
امضضضا بالنسضضضبة للمولضضضوادين-

خضضضضارج حضضضضدواد الضضضضوطن
فالتصا ل يتم بالقنصلية ان
وجضضضدت او بالسضضضفارة مضضضع
تقديم مضضضمون  مضضن ررسضضم
الولادة المررسم مضضن طضرف
ضضضضضابط الحالضضضضة المدنيضضضضة

الجنبي (إن وجد)

من يهمه المر-

ضابط الحالة المدنية-
بالنسبة للمولوادين على

أرض الوطن.

القسم المكلف بالحالة-
المدنية بالقنصلية او

بالسفارة بالنسبة للمولوادين
خارج حدواد الوطن.

 أيام10يتم التررسيم خل ل -
من تاريخ الولادة

- بعد فوات الجل القانوني ل
يتم التررسيم ال بإذن من

المحكمة البتدائية.

مكان إيداع الملف
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية-
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي)-

-   تقسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

مكان الحصول على الخدمة
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المصلحة: 
تقسم الحالة المدنية بالبلدية-
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي)-

-   تقسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.  

أجل الحصول على الخدمة
 ايام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الجل القانوني ل يتم التررسيم ال بإذن من10- يتم التررسيم خل ل 
المحكمة البتدائية.

المراجع التشريعية والترتيبية
1957 اوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3 من القانون عداد 27 و 25 و 24 و 23 و 22الفصو ل -

المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
.1989 فيفري 14 المؤرخ في 15منشور الوزارة الولى عداد -

 2ملحق   عدد  

  المتعلضضق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

 
وزارة الداخلية : المؤمسسة

الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة
إبرام عقد زواج: موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لمكانية الزواج ( بلوغ السن القانوني أو الترخيص-

من المحكمة)
رضا الزوجين-
خلوهما من الموانع الشرعية بشهاادة شاهدين من أهل الثقة-
تسمية مهر الزوجة  وتقديم الورثائق المطلوبة– -

الوثائق المطلوبة
مضمون ولادة لكل من الزوجين-
الشهاادة الطبية لتمام الزواج-
نسخة من بطاتقة التعريف أو أي ورثيقة ررسمية تثبت هوية الزوجين-
إذن من المحكمة لمن هم ادون السن القانوني-
موافقة الولي والم او الم بمفرادها في صورة وفاة الب بالنسبة الى القاصر الذي تتوفر فيه السن-

القانونية للزواج او إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الولي او الم.
مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للرامل-
توكيل لبرام عقد الزواج عند التقتضا ء-
نسخة من حكم الطلق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلق-
ترخيص من الادارة بالنسبة للمنتمين الى تقوات المن الداخلي والديوانة (اعوان المن الوطني-

والشرطة الوطنية، واعوان الحرس الوطني، واعوان الحماية المدنية، واعوان الديوانة)
بينة من القنصلية او البعثة الدبلومارسية تشهد بامكانية عقد الزواج بالنسبة للجانب-
شهاادة في اعتناق الدين الرسلمي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة-
شهاادة في عدم الرتباط بأي علتقة زوجية بالنسبة للجانب-

-   الرستظهار ببطاتقة التعريف بالنسبة للشاهدين ( مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلي الشاهدين)
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-  ترخيص من الادارة بالنسبة للعسكريين
-  ترخيص من الادارة بالنسبة لعوان السلك الدبلومارسي

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
تقضضديم طلضضب مضضن طضضرف-

) لضضدى1المعنيين بضضالمر (
ضضضابط الحالضضة المدنيضضة مضضع
تقضضضديم الورثضضضائق المطلوبضضضة
وعلى ضو ء ذلك يتم ضبط

موعد عقد الزواج
إعضضضضضدااد عقضضضضضد الضضضضضزواج-

وإمضضضضضاؤه مضضضضن طضضضضرف
الطضضضضضضضضراف المعنيضضضضضضضضة
(المعنييضضضضضضن بضضضضضضالمر –
الشاهدين – ضضضابط الحالضة

المدنية)
) المعنيين1ملحظات : (-

بالمر: الزوجان او من
وكله بمقتضى توكيل

ررسمي

المعنيون بالمر-

ضابط الحالة المدنية-

القنصلية او البعثة-
الديبلومارسية.

- من يومين الى أرسبوع

مكان إيداع الملف
المصلحة:

بلدية المكان.-
-  القنصلية او البعثة الديبلومارسية.

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:

بلدية المكان.-
-  القنصلية او البعثة الديبلومارسية.

أجل الحصول على الخدمة
- من يومين إلى أرسبوع     

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق1957 اوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3  من القانون عداد 39 الى 32 و من 15الفصو ل -

بتنظيم الحالة المدنية.
 المتعلق باصدار مجلة الحوا ل الشخصية و النصوص المنقحة1956 اوت 13- المر المؤرخ في -

له.
القوانين الرسارسية الخاصة بالرسلك النشيطة واعوان القمارق والجيش الوطني والعوان-

الديبلومارسيين.   
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3ملحق   عدد 
  المتعلضضق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 

تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

 
وزارة الداخلية : المؤمسسة

الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة
تررسيم وفاة: موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
حصو ل وفاة-

الوثائق المطلوبة
اكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي ( وان امكن مضمون ولادته او بطاتقة تعريفه)-
تقرير المصالح المنية ان حدث الموت في ظروف غير عاادية تثير الشك.-

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
تقديم طلب من طرف من-

) لدى ضابط1يهمه المر(
الحالة المدنية مع الادل ء

بالرشاادات المطلوبة
(ومنها ان كانت الوفاة

) وامضا ء2بالمستشفى) (
يمعلم بدفتر تررسيم ال

الوفايات: في نظيرين).
اما بالنسبة للمتوفين خارج-

حدواد الوطن ، فالتصا ل
يتم بالقنصلية ان وجدت او

بالسفارة.
ملحظا ت:

) من يهمه المر:1(-
تقريب المتوفي او كل
شخص لديه ارشاادات

ضابط الحالة المدنية الذي-
بدائرته حصلت الوفاة
بالنسبة للمتوفين على

أرض الوطن.

- القسم المكلف بالحالة المدنية
بالقنصلية او بالسفارة بالنسبة
للمتوفين خارج حدواد الوطن.

- أجل العلم بالوفاة رثلرثة ايام

بعد فوات الجل القانوني-
ل يمكن التررسيم ال بإذن

من المحكمة البتدائية التي
بدائرتها حصلت الوفاة
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صحيحة وتامة بقدر
المكان.

)  حتى ل يتم تررسيم2(-
الوفاة رثانية، الكتفا ء
بالعلم الواراد من

المستشفى.
(***) بعد فوات الجل-

القانوني ل يمكن التررسيم
ال باذن من المحكمة.

مكان إيداع الملف
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية.-
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)-
-  او تقسم الحالة المدنية بالقنصلية او بالسفارة.     

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية.-
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)-
-  او تقسم الحالة المدنية بالقنصلية او بالسفارة.     

أجل الحصول على الخدمة
 ايام فحسب).3- حينيا او خل ل الجا ل المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (      

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق بتنظيم1957 اوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3   من القانون عداد 58 الى 43الفصو ل من -

الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
 4ملحق   عدد 

  المتعلق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

 
وزارة الداخلية : المؤمسسة

الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة
تسليم مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة.: موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
الكتفا ء بتقديم الطلب-

الوثائق المطلوبة
ارشاادات عن عداد الررسم والسنة واليوم.-
او ورثيقة حالة مدنية للمعني بالمر مع بيان أن الررسم الصلي تم انشاؤه بمقتضى تصريح ام حكم وذلك-

بالنسبة لمضموني الولادة والوفاة 
بالنسبة لررسم الزواج: يحداد هل تم العقد لدى البلدية ام لدى عدو ل الشهااد، -
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ادفع معلوم الورثائق المرااد ارستخراجها نقدا او عن طريق حوالة بريدية بارسم وكيل المقابيض لدى البلدية-
مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك اذا كان التوجيه عن طريق البريد.

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
تقديم  طلب من طرف-

) لدى1المعني بالمر (
ضابط الحالة المدنية مع

الادل ء بالرشاادات
المطلوبة او اضافة ورثيقة
حالة مدنية او عداد الررسم

والسنة واليوم بالنسبة
لمضمون الولادة ( مع

الفاادة ان كان ررسما
اصليا ام تصريحا ام

حكما)
وبالنسبة لمضمون الزواج-

( تبيان ما اذا كان العقد
ابرم لدى ضابط الحالة

المدنية او  لدى عد ل
اشهااد).

بالنسبة للتونسيين-
المولوادين خارج ارض
الوطن تسلم لهم الورثائق

مباشرة من طرف
المسؤو ل على تقسم الحالة

المدنية بالقنصلية او
بالسفارة وان عاادوا الى

الوطن فتسلم لهم تلك
الورثائق من طرف بلدية
تونس بارستثنا ء المطالب

الخاصة بارستخراج
مضامين من الررسوم

المدرجة خل ل نفس رسنة
الطلب.

ملحظا ت:
)1:(
تسلم نسخة مطابقة لررسم-

الولادة الى وكيل الدولة
والى صاحب الررسم و

اصوله وفروعه ووليه او
نائبه القانوني ان كان

صغيرا او محجورا عليه
وزوجه ان لم يكن مفارتقا

المعني بالمر وضباط-
الحالة المدنية.

-المسؤو ل عن الحالة المدنية
بالقنصلية او بالسفارة خارج

الوطن

 رساعة من24- حينيا او خل ل 
تقديم الطلب
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او مطلقا
كما تسلم مجانا مضامين-

ذات صبغة اادارية الى
وكيل الجمهورية والى

مختلف المصالح الادارية

مكان إيداع الملف
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية.-
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)-
-  او تقسم الحالة المدنية بالقنصلية او بالسفارة.         

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة:
تقسم الحالة المدنية بالبلدية.-
وان لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)-
-  او تقسم الحالة المدنية بالقنصلية او بالسفارة.         

أجل الحصول على الخدمة
 رساعة من تقديم الطلب 24- حينيا او خل ل      

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية وجميع1957 اوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3القانون عداد -

النصوص المنقحة والمتممة له.
.1989 فيفري 14 المؤرخ في 15منشور الوزارة الولى عداد -

 5ملحق   عدد 

  المتعلق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

 
وزارة الداخلية : المؤمسسة

الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة
اصل ح ررسم ولادة (التنصيص على اللقب العائلي ).: موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
ان يكون الطالب ل يحمل لقبا عائليا بررسم ولادته-

الوثائق المطلوبة
مطلب معرف بامضا ء المعني بالمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه الى السيد ضابط الحالة المدنية-

المحفوظ لديه ررسم ولادة الطالب
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مضمون ولادة المعني بالمر-
مضمون ولادة او وفاة ( لوالد الطالب)-
مضمون ولادة احد الشقا ء-

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة

تقديم مطلب في اصل ح-
ررسوم الولادة معرف
بامضا ء اصحابها الى
ضباط الحالة المدنية

( حسب مرجع النظر من
حيث الولادة)

يكون هذا المطلب مدعما-
بالورثائق المطلوبة

يتم اعدااد تقائمة في ارسما ء-
والقاب  المعنيين تحا ل

على الساادة وكل ء
الجمهورية ليتم الذن
باضافة اللقاب بررسم
ولادة من يهمهم المر
بالمحكمة ذات النظر

المعني او المعنيون بالمر-
ضباط الحالة المدنية-

المؤهلون ترابيا
الساادة وكل ء الجمهورية-

خل ل شهرين من تسليم-
المطلب مدعما بالورثائق

اللزمة

مكان إيداع الملف
مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث  الولادة).المصلحة: 

 البلديات او المعتمديات ( الراجعة لها تقسم الحالة المدنية المحفوظ به ررسم ولادة المعنيينالعنوان:
بالمر)

مكان الحصول على الخدمة
مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث  الولادة).المصلحة: 

 البلديات او المعتمديات ( الراجعة لها تقسم الحالة المدنية المحفوظ به ررسم ولادة المعنيينالعنوان:
بالمر) 

أجل الحصول على الخدمة
- خل ل شهرين من تسليم المطلب مدعما بالورثائق اللزمة      

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص1957 اوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3القانون عداد -

المنقحة والمتممة له 
مجلة المرافعات المدنية والتجارية-
 .1984 رسبتمبر 29 بتاريخ 45المنشور المشترك بين وزارتي العد ل والداخلية عداد -

  6ملحق   عدد   
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  المتعلضضق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

 
وزارة الداخلية : المؤمسسة

الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة
بالدفن الذن: موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
إرثر وفاة وتقبل القيام بالدفن-

المؤيدا ت والوثائق المطلوبة
شهاادة طبية تفيد أن الموت تمت  في ظروف طبيعية.-
إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عاادية او غامضة -
تقرير المصالح المنية في حالة الموت غير الطبيعية -
المعلوم الموظف على الورثيقة المطلوبة-

ملحظة :
اذا كانت  الموت مشبوها فيها  او ناتجة  عن عنف او حاادث  او في أي ظرف من الظروف الخرى-

غير الطبيعية فان الذن بالدفن ل يسلم ال على ضو ء المحضر المحرر من طرف  مصالح المن
الوطني .

في صورة نقل جثة من مكان لخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي رسيقبل الجثة بمقر جهته  اعدااد-
الذن بالدفن ارستناادا على الورثائق المصاحبة للجثة ( شهاادة  طبية ومضمون الوفاة) ادون زياادة البحث

عن ارسباب الوفاة.

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
تقديم طلب لضابط الحالة-

المدنية.
الادل ء بالرشاادات-

والورثائق المطلوبة.
تسليم الذن بالدفن.-

أهل الشخص المتوفي-

ضباط الحالة المدنية-
المختصون ترابيا 

- حينيا 

مكان إيداع الملف
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.-
-  وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي).         

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.-
-  وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي).         
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أجل الحصول على الخدمة
- حينيا     

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق بتنظيم1957 اوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3 من القانون عداد 48 و 45 و 44الفصو ل -

الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
 من القانون الرسارسي للبلديات.83-   الفصل 

 حو ل المقابر واماكن الدفن1997 فيفري 25 المؤرخ في 1997 لسنة 12القانون عداد 
 المتعلق بكيفية اعدااد القبور وبضبط تراتيب1997 جويلية 7 المؤرخ في 1997 لسنة 1326المر عداد 

الدفن وتراتيب اخراج الرفات او الجثث
1997 نوفمبر 3 مؤرخ في 86منشور صاادر عن وزارة الداخلية تحت عداد 

  7ملحق   عدد   

  المتعلضضق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

 
وزارة الداخلية : المؤمسسة

الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة
رخصة نقل جثة: موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
نقل جثة من مكان لخر في الحالت التالية:-

من بلدية الى أخرى اداخل نفس الولية (بارستثنا ء النقل بين بلديتين متجاورتين))1
من ولية الى ولية أخرى (بارستثنا ء النقل بين بلديتين متجاورتين  ولو كانت  تابعة كل منهما  الى)2

ولية) 
من الخارج تقصد الادخا ل الى تراب الجمهورية)3
اخراج جثة (او رفات) أجنبي أو تونسي من تراب الجمهورية الى خارج حدواد الوطن.)4

الوثائق المطلوبة
مضمون من ررسم وفاة.-
شهاادة طبية تفيد ان ارسباب الوفاة ليست ناتجة  عن مرض معد.-
في صورة الوفاة بمرض معد أو وبائي، يتم نقل الجثة من المستشفى او مكان الوفاة مباشرة الى المقبرة-

ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجرا ءات معينة لضمان حفظ الصحة.

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
تقديم طلب الى السلطة-

المعنية*.
الادل ء بالورثائق-

والرشاادات اللزمة.
اعدااد رخصة نقل الجثة-

حسب البيانات التالية:
*من ولية الى أخرى
(بارستثنا ء حالة بلديتين

المعني بالمر-
الولية-
ذوي الختصاص-

بالقنصلية او بالسفارة
اادارة الترايب للمن-

الوطني 

حينيا.
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متجاورتين) في عهدة
الوالي الذي تمت بدائرته

الترابية الوفاة وكذلك
الشان في حالة نقل الجثة

من بلدية الى أخرى بنفس
الولية ادون ان تكون
البلديتان متجاورتين.

*اادخا ل جثة (او رفات)
تونسي توفي بالخارج

للدفن بتونس: اعدااد
اجرا ءات المرور من

طرف البعثات الدبلومارسية
والمراكز القنصلية
المختصة المعتمدة

بالخارج.
*اخراج جثة (او رفات)

اجنبي او تونسي من تراب
الجمهورية الى الخارج:
في عهدة اادارة التراتيب

التابعة للمن الوطني.

مكان إيداع الملف
المصلحة:

الولية-
اادارة التراتيب التابعة للمن الوطني-
-     ذوي الختصاص بالقنصلية او بالسفارة             

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:

الولية-
اادارة التراتيب التابعة للمن الوطني-
-     ذوي الختصاص بالقنصلية او بالسفارة             

أجل الحصول على الخدمة
حينيا      

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق بتنظيم الحالة1957 اوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3 من القانون عداد 48 و 45الفصلن -

المدنية.
 المتعلق بالقابر واماكن الدفن1997 فيفري 25 المؤرخ في 1997 لسنة 12القانون عداد -
 المتعلق بكيفية اعدااد القبور وبضبط1997 جويلية 27 المؤرخ في 1997 لسنة 1326المر عداد -

تراتيب الدفن وتراتيب اخراج الرفات او الجثث
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توصيا ت هامة:
ضابط الحالة المدنية الذي يتولى تقبو ل الجثة ارستناادا الى  رخصة نقل جثة مسلمة من طرف السلط-

المعنية مصحوبة بالورثائق اللزمة : ( الشهاادة الطبية ومضمون الوفاة) مطالب بتسليم الذن بالدفن بمقر
الجهة ادون زياادة البحث عن ارسباب الموت .

تتولى السلط ذات النظر اتخاذ الورسائل اللزمة لحفظ الصحة عند التقتضا ء.-

  8ملحق   عدد   

  المتعلق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

وزارة الداخلية : المؤمسسة
الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة

ارستخراج الدفتر العائلي لو ل مرة  أو ارستخراج نظير من الدفتر العائلي ( في صورة الضياع أو: موضوع الخدمة
للزوجة المطلقة ما لم تتزوج رثانية)

هشروط النتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب ارستخراج الدفتر تونسيا ومتزوجا

الوثائق المطلوبة
صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية"-
مضمون زواج-
مضمون ولادة لكل من الزوجين-
مضامين لبقية أفرااد العائلة (في حالة ارستخراج نظير من الدفتر او تجديده او اعدااده بعد مدة من-

الزواج)
مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للم.-
نسخة من حكم الطلق بالنسبة للزوجة الحاضنة.-
المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.-

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
تقديم طلب من طرف-

) مدعم1المعنيين بالمر (
بالورثائق لدى ضابط الحالة
المدنية بالدائرة التي أبرم

بها الزواج مع الادل ء
بالرشاادات المطلوبة.

ضباط الحالة المدنية-
حينيا بمنارسبة عقد الزواج أو 

خل ل أرسبوع في غير ذلك من
الحالت.
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بالنسبة للمتزوجين تقبل-
صدور تقانون الحالة

 ،1957المدنية لسنة 
يسلم لهم الدفتر العائلي من

مكان ولادة الزوج.
وبالنسبة للتونسيين الذين-

أبرموا الزواج خارج
أرض الوطن ييعد الدفتر

العائلي يويسلم لهم من
طرف أعوان السلك

الديبلومارسي او القناصل
ذوي الختصاص الترابي

الذين تولوا نسخ ررسم
الزواج.

ملحظا ت
) المعنيون بالمر: رئيس1(

العائلة- المطلقة اذا لم تتزوج
رثانية- الرملة التي تبقى

مؤتمنة عليه اذا لم يصدر حكم
مخالف لذلك.

- العوان الديبلومارسيون والقناصل
بالنسبة للمتزوجين بالخارج.

مكان إيداع الملف
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية او بالدائرة البلدية.-
-     تقسم الحالة المدنية بالفنصلية  او بالسفارة.              

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية او بالدائرة البلدية.-
-     تقسم الحالة المدنية بالفنصلية  او بالسفارة.         
    

أجل الحصول على الخدمة
- حينيا بمنارسبة عقد الزواج او خل ل أرسبوع في غير ذلك من الحالت.     

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق باحداث الدفتر العائلي والمنقح1967 جوان 30 المؤرخ في 1967 لسنة 28القانون عداد -

.1970 أفريل 20 المؤرخ في 1970 لسنة 16بالقانون عداد 
.1989 فيفري 14 المؤرخ في 15منشور الوزارة الولى عداد -

توصيا ت هامة
كل ما يدرج بالدفتر العائلي ل يتم ال من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ول يجوز لغيره-

اادخا ل اي تعديلت او ملحظات على الدفتر العائلي
في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي او صدور حكم بتجريده من حقوتقه المدنية يرجع-

حق الحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناتقض ذلك
ورثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "تقانونا"  نفس تقوة الرثبات  للورثائق المستخرجة-
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من الدفترالصلي
 ادينارا كل من يتعمد ارستعما ل ورثائق محررة بمقتضى ادفتر240يعاتقب بالسجن مدة رسنة وبخطية تقدرها -

عائلي يتضمن ارشاادات ناتقصة او غير صحيحة

  9ملحق   عدد   

  المتعلق بخضضدمات إاداريضضة مسضضداة مضضن2006 أوت 1تقرار وزير الداخلية والتنمية المحليةالمؤرخ في المرجع : 
تقبل  المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة لشرافها وشروط إرسناادها.

وزارة الداخلية : المؤمسسة
الحالة المدنية / ورثائق الحالة المدنية: مجال الخدمة

تسليم نسخة من ررسم  ( ولادة – زواج – وفاة): موضوع الخدمة

هشروط النتفاع بالخدمة
لكل شخص الحق في ارستخراج نسخة من ررسم حالة مدنية ما عدى نسخة من ررسم ولادة، فقد ارستثنى-

)1القانون بعض الشخاص المعنيين (

الشخاص المعنيون هم: وكيل الدولة  وصاحب الررسم و اصوله وفروعه وزوجه  ان لم يكن مفارتقا)1(
او مطلقا ووليه او نائبه القانوني ان كان صغيرا او محجورا  عليه

الوثائق المطلوبة
الادل ء بالرشاادات المطلوبة رسوا ء:

-بالنسبة للمولوادين على ارض الوطن : عداد ررسم الولادة وتاريخها او اذن خاص من المحاكم بالنسبة لغير
المعنيين بالمر 

- بالنسبة للمولوادين خارج حدواد الوطن : الرستظهار باي ورثيقة تعرف بالقنصلية التي بها اادراج الررسم ورسنة
الادراج وعداد الررسم

-تسديد المعلوم الخاص بالورثيقة المطلوبة

الجالالطراف المتدخلةمراحل الخدمة
تقديم طلب من طرف-

المعني بالمر او اذن
خاص من المحاكم بالنسبة

لغير المعنيين بالمر

ضباط الحالة المدنية-
 رساعة من48 و 24ما بين 

تاريخ تقديم الطلب
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يقدم الطلب للدائرة التي تم-
بها تسجيل الررسم مع

الادل ء بعداد الررسم
وتاريخه

بالنسبة للمولوادين خارج-
ارض الوطن الادل ء
بالرشاادات التالية:

القنصلية التي اادرج بها
الررسم، رسنة الادراج، عداد

الررسم

- ضباط الحالة المدنية ببلدية تونس
بالنسبة للمررسمين خارج أرض

الوطن

مكان إيداع الملف
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية او بالدائرة البلدية او بالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي).-
             

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:

تقسم الحالة المدنية بالبلدية او بالدائرة البلدية او بالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي).-

أجل الحصول على الخدمة
 رساعة من تاريخ تقديم الطلب 48 و 24- ما بين      

المراجع التشريعية والترتيبية
 المتعلق بتنظيم الحالة1957 أوت 1 المؤرخ في 1957 لسنة 3 من القانون عداد 14 و 13الفصلن -

المدنية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له.
1989 فيفري 14 المؤرخ في 15منشور الوزارة الولى عداد -
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