المملك ــة المغربيــة

وزارة الداخليــة

المديريـة العامـة للجماعـات المحليـة
مديريـة الشؤون القانونيـة والدراسات
والتوثيق والتعاون
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تاريـخ................................:

مـن وزيـر الداخليـة
إلــى

السادة والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم
وعماالت المقاطعات بالمملكة

الموضـوع :تمديد أجل دعوى تبوث الزوجية.
المرجــع :ـ دوريتي عدد  2938بتاريخ  90شتنبر .8909
ـ برقيتي عدد  04951بتاريخ  81شتنبر .8909
ـ دورية السيد وزير العدل عدد  01س 8بتاريخ  80شتنبر .8909
سالم تام بوجود موالنا اإلمام،
وبعد ،فقد تم كما تعلمون تعديل المادة  01من مدونة األسرة ،وذلك بتمديد أجل رفع دعوى
سماع الزوجية ،بمقتضى الظهير الشريف رقم  00090090بتاريخ  01يوليو  ،8909المتعلق بتنفيذ
القانون رقم  ،92093الذي عدل الفقرة الرابعة من المادة السالفة الذكر ،التي تنص على أن ":يعمل
بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول ىذا القانون حيز
التنفيذ".
وقد أصدر السيد وزير العدل دورية موجهة إلى السادة الرؤساء األولين لمحاكم اإلستئناف
والوكالء العامين للملك لديها ،ورؤساء المحاكم اإلبتدائية ووكالء الملك لديها ،والسادة القضاة المشرفين
على أقسام قضاء األسرة ،يخبرىم فيها باستغالل ىذه الفترة اإلنتقالية الجديدة التي تعتبر فرصة للمواطنين
المعنيين من أجل اإلسراع بتقديم دعاوى الزوجية إلى المحاكم اإلبتدائية المختصة قصد استصدار أحكام
بثبوت الزوجية ،مؤكدا على تفادي كل ما من شأنو أن يحول دون تحقيق الغاية المتوخاة من ىذا التعديل.
وذلك ب:
ـ عقد ندوات جهوية بالتنسيق مع السلطات المحلية يشارك فيها السادة القضاة والمحامون والعدول
ورجال السلطة والمنتخبون والمجتمع المدني من أجل تحسيس المواطنين بتسوية وضعيتهم الزوجية.
ـ عقد جلسات تنقلية بمراكز القضاة المقيمين ،ومقار حكام الجماعات وفي األسواق واألماكن
النائية وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية.

ـ اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للتسهيل على المواطنين المعنيين بثبوت الزوجية ،وذلك بوضع
إعالنات تتضمن نماذج طلبات بثبوت الزوجية رىن إشارتهم ،وتحديد الوثائق المتطلبة والعدد المعتبر من
الشهود عند اإلقتضاء ،واإلشارة إلى إمكانية استفادة المواطنين المعوزين من المساعدة القضائية.
ـ التعامل بالمرونة والتيسير والتبسيط في كل المساطر واإلجراءات المتطلبة في ىذا الصدد ،ومراعاة
كل الظروف والمالبسات وسائر وسائل اإلثبات بما فيها القرائن والحد األدنى المعتبر من الشهود.
ـ التعجيل بالبت في دعاوى الزوجية في وقت مالئم ،رعيا للفترة المحددة قانونا لسماع دعوى
الزوجية ،والتي ستنتهي خالل األسبوع األول من شهر فبراير  ،8905بدال من  81يوليو ،8989
كما جاء في دوريتي المشار إليها في المرجع أعاله.

لذا ،أىيب بكم العمل على إخبار السادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ـ ضباط الحالة المدلية ـ

والسادة رجال السلطة وجميع المتدخلين ،باألىمية البالغة للموضوع ،وحثهم على اتخاذ كل اإلجراءات
والترتيبات الالزمة ،مع الحرص على تقديم جميع المساعدات والتسهيالت من أجل استغالل الفترة
المتبقي ة من ىذه المرحلة اإلنتقالية ،تبعا لإلحصائيات التي تم إنجازىا خالل الحملة الوطنية لتعميم
التسجيل في الحالة المدنية ،وموافاتي بجميع التدابير المتخذة في ىذا الشأن ،حول عدد األشخاص
واألسر الذين تمت تسوية وضعيتهم الزوجية .والسالم.
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