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التصحيح اإلداري و القضائي في مجال 
  دنيةالحالة الم



  
  :ةـــقدمـــم

  
 تطور اجملتمعات و تعقد حياهتا و ما يتبع ذلك من مشكالت اجتماعية و سياسية استوجب وضـع                  إن          

 الذي ميكن الدولة من معرفة مواطن و جنـسية و وضـعية             19نظام للحالة املدنية و كان ذلك يف بداية القرن          
, الوفـاة   ,  تبين قواعد حمكمة لتنظيم حياهتم و حركتهم كامليالد          إىلفع هبذه اجملتمعات    الشيء الذي د   , األفراد

  .و ذلك ما مت جتسيده يف نظام احلالة املدنيةبلقبهم الزواج و كل ما يتعلق 
 23/03/1882 و ذلك بعد صدور قـانون        19 القرن   أواخرو يف اجلزائر بدا العمل باحلالة املدنية يف                   
 مث تنظيمها و تـسجيلها يف     األمو تدوينها يف سجالت      اجلزائريني    احلالة املدنية للمواطنني   تأسيس نص على    الذي

  .سجالت احلالة املدنية
 احلالة املدنية يف املناطق الـيت مل        تأسيس املتضمن شروط    66/307 األمرصدور    غاية إىل و بقي احلال             

 و الـذي بـدا سـريانه بتـاريخ          19/02/1970 املـؤرخ يف     70/20 األمرتؤسس فيها بعد و عند صدور       
  . هنائيا القانون املدين الفرنسيألغى و الذي 72/108مبوجب املرسوم  و 07/06/1972
  

  : تحرير وثائق الحالة المدنيةأثناء األخطاءكثرة : األولالمبحث 
  

 الواردة هبا و لعل السبب      األخطاءدنية كثرة    امللفت لالنتباه عند االطالع على وثائق احلالة امل        األمر إن          
 األمساء ترد عموما على كتابة      األخطاء و كفاءة ضباط احلالة املدنية و        تأهيل ذلك هو نقص     إىلالرئيسي املؤدي   

 بغـرض    اللجـوء للمحـاكم    إىل يؤدي باملواطنني    األمرهذا  , و الوفاة   , الزواج  ,  و تواريخ امليالد     األلقابو  
 األحيان كثرة ملفات التصحيح احلالة املدنية باحملاكم و القاضي يلقى يف العديد من              إىلم مما يؤدي    تصحيح وثائقه 

 اكتمال امللف و كذا صعوبة وجود       إمكانية لعدم   باألساس موضوعية ترجع    ألسبابصعوبات الفصل يف امللفات     
  . التناقض يف شهاداهتمأحياناالشهود و 

  : المدنيةالحالة على وثائق أتطرالحاالت التي : المبحث الثاني
  

 تبقى على حالتها و تتضمن عقود احلالة املدنية ثالثة أن فاألصل وثائق احلالة املدنية هي وثائق رمسية أنباعتبار 
    و لكل منها سجل خاص هبا و تتعرض هذه العقود , عقود الوفاة , عقود الزواج , عقود امليالد : عقود هي
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 و كـل    اإللغاء حالة   إىل التغيري يف بعض معلوماهتا      إىل األخطاءبالتسجيل على تصحيح     بدءا ها علي تطرأحلاالت  
 يتعني على امني الضبط املكلف باحلالة املدنية طلبها         لإلثباتحالة من هذه احلاالت تتطلب ملفا مكونا من وثائق          

  .من املواطن املعين
  

  :حالة التصحيح: األولالمطلب 
  

,  يف السجالت خطا معينـا       تسجيلها أثناء أو الوثائق   إحدى حترير   أثناءب ضابط احلالة املدنية     قد يرتك           
 كـان   إن صادر عن رئيس احملكمـة املختـصة         أمر بناء على    إالففي هذه احلالة ال جيوز له تصحيح ما ارتكبه          

 هنـاك   أن و عليه يتبني     رياإدا كان التصحيح    إذا من السيد وكيل اجلمهورية      أمر بناء على    أوالتصحيح قضائيا   
  . على وثائق احلالة املدنيةيطرأ أننوعان من التصحيح أي ميكن 

  
  :اإلداريالتصحيح : األولالفرع 

  
 أو حرفني   أو احلالة املدنية كزيادة حرف       عندما يشوب خطا بسيط احد وثائق      اإلدارييكون التصحيح             

 يف كتابة التواريخ ففي مثل هذه احلالة خولـت          اخلطأ أوالتعارض بني الكتابة لالسم باللغتني العربية و الفرنسية         
 الواردة  لألخطاء بالتصحيح   إقليميا املتعلق باحلالة املدنية لوكيل اجلمهورية املختص        70/20 األمر من   51املادة  

  .األمر من نفس 50ن تلقاء نفسه حسب املادة  مأو بناء على طلب املعين إمايف الوثيقة و ذلك 
 كل من ضابط احلالة املدنية للبلدية اليت إىل نسخة من الوثيقة املصححة إرسالكما يتوىل السيد وكيل اجلمهورية 

 به علـى هـامش الوثيقـة        أمر ضبط اجمللس ليتوليا تسجيل التصحيح الذي        أمناءسجلت فيها الوثيقة و رئيس      
  . السجلأواملصححة 

  
  :التصحيح القضائي: الفرع الثاني

  
 األم غري املادي و الالحق بوثائق احلالة املدنية كالغلط يف لقب   اخلطأيكون التصحيح القضائي يف حالة                  

 بعد  أو يزعم احد الزوجني انه تزوج قبل        إذ خطا يتعلق بتاريخ الزواج      أو,  يف جنس املولود     اخلطأ أو,  امسها   أو
  . مل يكن لديه عقد ميالد باحلالة املدنيةإذا يف تواريخ الوفاة خاصة اخلطأ أو, دون على العقد التاريخ امل
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 و املطلـوب تـصحيحها      خيتص رئيس احملكمة اليت توجد بدائرة اختصاصه البلدية اليت سجلت هبـا الوثيقـة             
  :ى النحو التايل التصحيح علإجراءات تتم أن التحقيقات الالزمة و جيب إجراءبتصحيحها بعد 

 أن السيد وكيل اجلمهورية يوضح فيه التصحيح الذي يريـد           إىلطلب خطي ممضي من قبل املعين توجه         -
  . وجدتإن إليه املؤدية األسباب و اخلطأ على الوثيقة و كذلك موطن يطرأ

 األبميالد   و شهادة    باألمرشهادة عائلية للمعين    : أمهها تصحيحها و جمموعة وثائق      إلجراءتقدمي الوثيقة    -
 . اخلاصة باملعين و عقد زواجهمااألمو 

 . يتعلق بتصحيح تاريخ امليالدإجراؤه كان التصحيح املراد إذاكذلك شهادة الوضع  -
 . خيص االسمإجراؤه كان التصحيح املراد إذا 03شهادة السوابق العدلية رقم  -
ببة مث يقوم السيد رئيس احملكمة املختص       س التحقيقات الالزمة يقوم السيد وكيل اجلمهورية بعريضة م        إجراءبعد  
  . مسبب دائمابأمر بالرفض و يكون إما التصحيح املطلوب و إجراء بقبول التصحيح و إما
 باحلالة املدنية اليت سجلت      الوثيقة املراد تصحيحها   بإرساللتصحيح  ت ا اليقوم السيد وكيل اجلمهورية يف حا     مث  

 .بط باجمللس ليتوىل التصحيح على مستواه الضأمناء رئيس إىلفيها الوثيقة و كذا 
  
  :ةــــخاتمــــال
  
 ميسك سجل للطلبات يسجل فيه كل طلب        أن التصحيحات املطلوبة تستوجب على امني ضبط احلالة املدنية          إن

 يفتح سجل خاص مبلفات التـصحيح  أنه ي املواطن فورا وفق املعلومات املوجودة بالسجل كما جيب عل     يتقدم به 
 قضائية  أو إدارية الصادرة سواء    األوامركذلك سجل فهرسة    , لذي يسجل فيه امللفات املتعلقة بذلك        ا اإلداري
  . و تارخيهاألمر الطلب مبنطوق أمام سجل الطلبات ليؤشر إىلمث يعود 

 أشـخاص  بوضـع    إنقاصها الواردة على وثائق احلالة املدنية جيب تفاديها و          األخطاء أن إىل اإلشارةكما ميكن   
  . احلالة املدنيةألمهية ذوي كفاءات عالية أشخاصني و مطلعني على اللغة العربية و الفرنسية و كذا توظيف مؤهل

  
  انتهى                                                                                                  
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