مرسوم ملكي

() 1

بقانون رقم  36لسنة 1968
في شأن األحوال المدنية

حنن إدريس األول ملك اململكة الليبية

 بعد االطالع على املادة  64من الدستور. وعلى قانون املواليد والوفيات رقم  3لسنة  1956املعمول به يف احملافظات الشرقية. وعلى قوانني املواليد والوفيات وسجالت النفوس السارية يف احملافظات الغربية واجلنوبية. وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم  16لسنة  1959املعدل ابملرسوو املليوي بقوانونالصادر يف  17سبتمرب .1960
 وعلى قانون اإلدارة احمللية الصادر يف أول سبتمرب .1967 وعلى القانون رقم  19لسنة  1968يف أنن البلدتات.وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية وموافقة رأي جملس الوزراء.
ً
رمسنا مبا هو آت
الفصل األول
أحكام عامة
مادة ()1

يف تطبيووأ أايووا اوواا القووانون واللوووا مب الصووادرة لقتاووا توودل العبووارات واليلمووات التاليووة علووى
املعاين املقابلة هلا ما مل تدل القرينة على غري ذلك.
.1الوزير :وزير الشئون البلدية.
.2الوزارة :وزارة الشئون البلدية.
.3العميد :عميد البلدية التابع هلا ميتب السجل املدين.
.4أمني السجل املدين :املوظف املختص بتسجيل واقعات األاوال املدنية.
 -1نشر بعدد اجلريدة الرمسية ،رقم  26يف . 1968/7/10
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.5امليتب :ميتب السجل املدين يف البلدية.
.6الال حة :الال حة التنفياية هلاا القانون.
مادة ( ) 2

()2

تت وووص مص وولحة األا وووال املدني ووة وفروعد ووا ومياتبد ووا دا وول اجلمااريي ووة العظم ووى تس ووجيل واقع ووات
األاوووال املدنيووة ملووواطه اجلماارييووة العظمووى موون والدة وزوا وطووالج ووفوواة ومسووك سووجالت اإلقامووة
واالنتقال واالكتتاب وكتيب العا لة واألاوال املدنية األ رى.

كما تتوص تسجيل الواقعات املاكورة ابلنسبة إص األجانب وإمساك سجوالت اصة هبم.
وييون تقدمي اخلدمات لقابل حيدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة ( ) 3

ييووون ليوول ميتووب موون مياتووب السووجل املوودين أمووني يعاونووه مسوواعد أو أك وور و وودد الال حووة
التنفياية نظا العمل يف اا املياتب.
وتتوص وزارة الشئون البلدية اإلأراف على اوا املياتب ومعاونة البلدية يف اواا الشنن.
مادة ( ) 4

وودد الال حووة سووجالت األاوووال املدنيووة الواجووب إعووداداا يف كوول ميتووب كمووا وودد وواذ اووا
السجالت وطريقة القيد فيدا.
وجيوووز بقورار موون الوووزير أن تاوواف سووجالت أ وورى فرعيووة أو ألغورا
اا السجالت وطريقة القيد فيدا.

م قتة،وحيوودد القورار وواذ

مادة ( ) 5

جيوز بناء على طلب البلدية املختصة أن يفو أاد رجوال اإلدارة احملليوة يف املنواطأ البعيودة عون
مركز البلديوة للقيوا معموال ميتوب السوجل املودين ،ويصودر بتفوياوه و ديود دا ورة ا تصاصوه ق ورار
من وزير الشئون البلدية بعد موافقة وزير الدا لية.
مادة ( ) 6

متسووك قنصووليات اململيووة الليبيووة سووجالت لقيوود كوول واقعووة موون واقعووات األاوووال املدنيووة ابلنسووبة
إص املووواطنني املقيم ووني يف دا وورة ا تصاص وودا ،وت وونظم الال ح ووة اإلجو وراءات الو و تتب ووع للقي وود يف ا ووا

 - 2معدلة ابلقانون رقم  7لسنة  1428ميالدية املنشور ابجلريدة الرمسية العدد ( )2يف  1429/2/28ميالدية.
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السووجالت ،وذلووك بعوود التشوواور مووع وزيوور اخلارجيووة ،ولراعوواة أايووا قووانون السوولك الدبلوماسووي
والقنصلي.
مادة ( ) 7

كوول تسووجيل لواقعووة أاوووال مدنيووة اوود ا ألاوود مووواطه اململيووة الليبيووة يف دولووة أجنبيووة يعتوورب

صحيحاً إذا مت وفقاً ألايا قوانني تلك الدولوة ،بشور أال ييوون موضووع التسوجيل أو أاود بيا توه

متعارضاً مع األايا املتعلقة ابلنظا العا أو اآلداب يف اململية الليبية.

وعلووى املووواطن الوواي يوجوود يف اخلووار أن يبل و أقوورب قنصوولية للممليووة الليبيووة عوون كوول واقعووة

أاوال مدنية يف املواعيد وطبقاً لإلجراءات ال دداا الال حة.
فإذا اد ا الواقعة يف دول أجنبيوة ليسوا هبوا قنصولية ليبيوة فعلوى املوواطن اىصوول علوى أودادة
رمسيووة موون السوولطات املختصووة بتلووك الدولووة ت بووا تسووجيل الواقعووة وفق واً للفقوورة األوص وتقوود دا إص
وزارة الش ووئون البلدي ووة بع وود اعتمادا ووا م وون اجلدو ووات املختص ووة لتحيلد ووا إص ميت ووب الس ووجل املو وودين
املختص.
مادة ( ) 8

وودد الال حووة وواذ الواث ووأ والشوودادات واحملووررات الو يتطلبدووا تنفيووا اوواا القووانون ومووا يتبووع يف
أنهنا.
مادة ( ) 9

ال جيوووز نقوول السووجالت موون مياتووب السووجل املوودين ،ويعتوورب سوورتاً ما تويووه اووا السووجالت موون
بيووا ت ،فووإذا أصوودرت سوولطة قاووا ية أو سوولطة قيووأ قوراراً ابالطووالع علووى السووجالت أو بفحصوودا
وجووب أن ينتقوول القاضووي املنتوودب أو احملقووأ لالطووالع وأن جيووري االطووالع أو الفحووص يف امليتووب
احملفوظة به السجالت.
مادة ()10

()3

ليل أخص أن يستخر صورة رمسية طبوأ األصول مون القيوود والواث وأ املتعلقوة بوه أو مصووله أو

بفروعه أو بزوجه وجيوز للجدات العامة طلب صورة رمسية بدون رسم من أي قيد أو و يقة.

وجيوز إعطاء اا الصورة ليل من ي بوا لودى أموني السوجل املودين أن لوه مصولحة مشوروعة فيدوا

موون غووري موون تقوود ذكوورام و وودد الال حووة إجوراءات طلووب الصووور والشوودادات وإعطا دووا وإجوراءات
 -3معدلة ابلقانون رقم ( )7لسنة  1428ميالدية املنشور ابجلريدة الرمسية العدد ( )2يف  1429/2/28ميالدية.
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التصديأ عليدا ابلنسبة إص األجانب وتيون الرسو املستحقة على اا املستخرجات وفقواً ألايوا
املادة ال انية من ااا القانون.

مادة ( ) 11

()4

تعترب سجالت األاوال املدنية والصور الرمسية املستخرجة مندا اجة بصحة ما ويوه مون بيوا ت
وجيب االعتماد يف مسا ل األاوال املدنية على اا البيا ت.
مادة ( ) 12

ال جيوز ألمني السجل املودين أن يقيود أيوة واقعوة إال اسوتناداً إص الواث وأ الو ودداا الال حوة وإال
اعتوورب القيوود ابطوالً ،وال جيوووز قبووول أيووة و يقووة هبووا تصووحيمب إال بعوود التصووديأ عليووه موون مصوودر الو يقووة
وأصحاب الشنن.
وجيوب عوود توورك أي فوراس يف السووجالت أو الصووور الرمسيوة املسووتخرجة مندووا ،كموا ال ووووز إضووافة
أيووة بيووا ت أو أووطبدا أو إج وراء أي تعووديل يف السووجالت بعوود متووا القيوود إال وفق واً ألايووا الفصوول
اخل ووامس م وون ا وواا الش وونن ،وال تس ووتعمل يف القي وود عب ووارات وتص وورة أو مقتا ووبة ،وتيت ووب الت ووواري
ابىروف.
وجيوووز أ نوواء القيوود إجوراء مووا يقتاوويه تصووحيحه موون إضووافة أو أووطب علووى أن ي أوور بووه علووى اووام
الصفحة ال أجرى فيدا القيد ،ويصدج على التنأري أمني السجل املدين.
مادة ( ) 13

ال جيوووز ألمووني السووجل املوودين أو مسوواعد أن يسووجل أيووة واقعووة أو يباأوور أي عموول موون أعمووال
األاوال املدنية إذا كان األمر متعلقاً به أو بزوجه أو أقاربه أو أصودار اوا الدرجوة الرابعوة ويف اوا
اىالة يقو ر يسه املباأر بتسجيل تلك الواقعة أو مباأرة ذلك العمل.
مادة ( ) 14

علووى أمووني السووجل املوودين تلقووي التبليغووات وإج وراء القيوود ابلسووجالت عقووب التبلي و مباأوورة بعوود
التحقيأ عن أخصية املبل  ،وعليه تسجيل كل واقعة قيدت يف سوجالت الواقعوات أو تلقوي إ طوار
عندووا يف السووجل املوودين ووالل سووبعة أتا موون وريو قيووداا أو موون وريو وصووول اإل طووار اخلووا هبووا
اسووب األاوووال ،وعليووه أياواً إ طووار ميتووب السووجل املوودين املخووتص ووالل املوودة ذا ووا ابلواقعووات
ال و قيوودت بسووجالته إذا كووان قيووداا ابلسووجل املوودين لوويس موون ا تصاصووه ،وال جيوووز أن يوودون يف
السجل املدين إال ما او مدون يف السجالت ال دداا الال حة طبقاً للمادة .4
 -4مستبدلة ابلقانون رقم ( )7لسنة  . 1988املنشور ابجلريدة الرمسية العدد ( )23يف . 1988/8/4
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مادة ( ) 15

إذا رفووأ أمووني السووجل املوودين ألي سووبب تسووجيل أيووة واقعووة وجووب عليووه رفووع األموور إص العميوود

لاكرة مسببة الل عشرة أتا من وري طلب التسجيل.

وعلى العميد أن يبدي رأيه الل مخسة عشر يوماً من وري رفع األمر إليه.
فووإذا كووان ق ورار العمي ود ابلوورفأ أبل و بووه صووااب الشوونن بيتوواب موصووى عليووه مصووحوب بعلووم

الوصول ،وله أن يوتظلم إص الووزير مون اواا القورار والل ال وني يومواً مون وريو وصوول اليتواب إليوه
ويبا الوزير يف التظلم وييون قرار هنا ياً.

مادة ( ) 16

إذا فقوودت السووجالت أو تلفووا كليواً أو جز يّواً وكانووا الواث ووأ األصوولية لتلووك السووجالت سووليمة

قاما بتجديد السجالت جلنة برائسة العميد ويصدر بتشييلدا قرار من الوزير.

فووإذا مل توجوود اووا الواث ووأ أو تبينووا اللجنووة عوود صووحتدا أو سووالمتدا فلدووا بعوود موافقووة الوووزير

وديد السجالت بناء على ما ييون لدى اجلدات أو األفراد من مستندات أصولية وأوراج العا لوة أو
بطاقات قيأ الشخصية وغرياا من املستندات.

فإذا تعار وديود السوجالت طبقواً إلاودى الفقورتني السوابقتني أصودر الووزير قوراراً إجوراء إاصواء

حملووي لسوويان املنطقووة الو فق ودت أو تلفووا السووجالت املتعلقووة هبووا وتقووو اللجنووة املوواكورة بتجديوود
السجالت بناء على البيا ت ال يسفر عندا اإلاصاء.

مادة ( ) 17

ييون قيد الشخص يف ميتب السجل املدين الاي يقيم يف دا رتوه وجيووز نقول القيود مون جدوة إص
أ رى تبعاً لتغيري حمل اإلقامة بعد أداء الرسم الاي دد الال حة وطبقاً لإلجراءات الواردة فيدا.
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الفصل الثاني
املواليد
مادة ( ) 18

جيووب التبلي و عوون واقعووات الوووالدة ال و

وود دا وول اململيووة الليبيووة ،أو ال و

وود

ارجدووا

ابلنسبة لليبيني يف اخلوار  ،وذلوك والل عشورة أتا علوى األك ور مون وريو اودو الووالدة ،وييوون
التبلي على النموذ املعود لوالك ،وتوودع واذ التبليو لودى مياتوب السوجل املودين أو املختوار أو
أي القبيلة أو القابلة أو الطبيب أو املستشفى أو املستوصف أو القنصل ،وجيري التبلي مون أصول

وصورة ،ويوقع املبل عليدما ،و دد الال حة نظا التبلي وافظ الصور.
مادة ( ) 19

ييون التبليو إص ميتوب السوجل املودين يف اجلدوة الو اود ا فيدوا الووالدة إن وجود هبوا ميتوب،
فإذا مل يوجد ابجلدة ميتب فييوون التبليو إص املختوار أو أوي القبيلوة وعليوه يف اوا اىالوة أن يقوو
بتبلي ميتب السجل املدين الاي يتبعه الل عشورة أتا مون وريو إبالغوه ابلووالدة ويرسول األص ول
إص امليتب املاكوور وحيفظ الصورة لديه.
مادة ( ) 20

األأخا

امليلفون ابلتبلي عن الوالدة ام -:

أوالً  -:والد الطفل إذا كان ااضراً.
اثنياً -:من اار الوالدة من األقارب البالغني ،الاكور مث اإل
اثل اً -:من يقطن مع الوالدة يف مسين وااد من األأخا

 ،األقرب درجة للمولود.
البالغني الاكور مث اإل

.

رابع واً -:املولوودة أو القابلووة أو الطبيووب الوواي ااوور الوووالدة أو موودير املستشووفى أو املستوصووف أو
امل سسة أو السجن أو غرياا من األماكن عن واقعات الوالدة ال صل فيدا.
امساً -:املختار أو أي القبيلة.
وال تقع مسئولية التبلي على أاود مون الفئوات املتقدموة إال يف االوة عود وجوود أاود مون الفئوات

ال تسبقدا يف الرتتيب وال يقبل التبلي من غري امليلفني به.
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مادة ( ) 21

()5

جيب أن يشمل التبلي عن الوالدة على البيا ت اآلتية -:
 -1يو الوالدة وورخيدا وساعتدا وحملدا.
 -2نوع الطفل ذكر أو أن ى.
 -3اسم املولود ولقبه.
 -4اسم الوالدين ولقبدما وجنسيتدما ودتانتدما ومدنتدما وعمرمها وحمل إقامتدما.
 -5نوع الوالدة (فردية توأمية ال ية رابعية).
 -6اسم املبل ابليامل وعنوانه وعمر ومدنته وصلته ابملولود.
 -7البيا ت األ رى ال تقرراا الال حة التنفياية.
وال جيوز قيد واقعة األاوال املدنية املتعلقة ابالسم إذا كان غري إسوالمي أو عورمل مل يقور اإلسوال
ابلنسبة للمسلمني.
مادة ( ) 22

على أمني السجل املدين رير أدادة امليالد علوى النمووذ املعود لوالك ،وتسوليمدا إص املبلو أو
املختار أو أي القبيلوة ،الواي يسولمدا بودور إص األب أو األ أو إص مون أبلو عون الووالدة ،وذلوك
عقب قيد الواقعة وبغري رسو .
وتتامن أدادة امليالد البيا ت املنصو

عليدا يف املادة السابقة.
مادة ( ) 23

إذا تووويف مولووود قبوول تسووجيل والدتووه فعلووى أمووني السووجل املوودين تسووجيل واقعووة والدتووه مث تسووجيل
واقعة وفاته يف السجل اخلا بيل مندما ،أما إذا ولود ميتواً بعود الشودر السوابع مون اىمول فيقيود يف
سجل الوفيات.
مادة ( ) 24

 -1إذا اوود ا الوووالدة أ نوواء السووفر إص اخلووار وج ووب التبلي و عندووا إص أقوورب قنصوولية للمملي ووة
الليبية يف جدة الوصول طبقاً ىيم املادة ( )6وذلك والل عشورة أتا مون وريو الوصوول فوإذا
اد ا أ ناء العودة إص ليبيا ،وجب تبلي ميتب السجل املودين املخوتص والل عشورة أتا مون
 -5معدلة ابلقانون رقم ( )7لسنة  1428ميالدية املنشور ابجلريدة الرمسية العدد( )2يف  1429/2/28ميالدية.
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وري العودة ،وإذا كان السفر على طا رة أو اب رة ليبيوة وقوع واجوب التبليو علوى قا ود الطوا رة
أو رابن البا رة.
 -2وإذا اد ا الوالدة أ نواء القيوا ابىوع فعلوى ر ويس بع وة اىوع إبوالس الواقعوة إص أقورب قنصولية
ليبية يف جدة الوصول وعليه عند العوودة أن يبلو الووزارة عميوع واقعوات الووالدة ،وتتووص الووزارة
إبالس مياتب السجل املدين املختصة بالك.
مادة ( ) 25

تشيل يف كل بلدية جلنة للنظر يف طلبات قيد ساقطي القيد-:
ويصدر بتشييل اا اللجنة قرار من الوزير على الوجه التايل-:
ر يساً

 -1عميد البلدية أو من ينيبه
 -2املتصرف أو من ينيبه

أعااء

 -3أمني السجل املدين
 -4طبيب البلدية
 -5املختار أو أي القبيلة

وال جيوووز قيوود املواليوود الوواين مل يبلو عوون والد ووم ووالل سوونة موون وريو اصووول الوووالدة إال بنوواء
على قرار يصدر من اا اللجنة.
وتصدر اللجنة قراراوا بعود التحقوأ مون أن املطلووب قيود سواقد قيود وتقودير سونه وييوون قراراوا
هنا ياً ويبل لصااب الشنن ويتم القيد بناء عليه.
مادة ( ) 26

 -1على املراكز وأقسا البووليس وأوي القبيلوة أو املختوار أو مودير الناايوة حسوب األاووال وعلوى
دور الرعاية املعدة الستقبال اللقطاء أن يبلغوا أموني السوجل املودين املخوتص عون كول لقويد ع ور
عليووه أو سوولم إص أاوود اووا الوودور ،وجيووب أن يتاوومن التبليو نوووع اللقوويد (ذكوور أو أن ووى) وأيووة
عالمات مميزة له ووري اليوو والسواعة اللواين ع ور فيدموا عليوه أو اصول فيدموا التسوليم واسوم
ولقب وسن ومدنة وحمل إقامة الاي ع ر عليه أو سلمه ،ما مل يرفأ ذلك.
 -2وعلووى أمووني السووجل املوودين أن يعوور األموور علووى اللجنووة املنصووو

عليدووا يف املووادة السووابقة

لتسوومية الطفوول تسوومية كاملووة وتقوودير سوونه ،ويعلوون عوون االسووم يف لواووة اإلعووال ت ابلبلديووة ملوودة
علووى االسووم ووالل اووا املوودة أموورت بقيوود يف

سووبعة أتا فووإذا مل يقوود إص اللجنووة أي اع ورتا

سجل املواليد طبقاً ىيم املادة  28وييون قرار اللجنة بقيد اللقيد يف السجل هنا ياً.
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 -3وتعترب احمللة أو النااية أو القبيلة ال ع ر على الطفل بدا ر ا حمالً مليالد .
مادة ( ) 27

تقوود طلبووات قيوود األوالد غووري الشوورعيني موون أصووحاب الشوونن إص اللجنووة املنصووو
( )25على النموذ الاي دد الال حة وتتبوع بشونهنا اإلجوراءات املنصوو

عليدووا يف املووادة

عليدوا يف الفقورة ( )2مون

املووادة السووابقة ،وال ييسووب القيوود يف السووجل أو الصووور الرمسيووة املسووتخرجة منووه أي اووأ يتعووار مووع
القواعد املقررة يف أنن األاوال الشخصية.
مادة ( ) 28

ترسل اللجنة األوراج اخلاصة ابلطفل إص ميتب السوجل املودين املخوتص لقيود يف سوجل املواليود

دون ذكر صفته مث يقيد يف سجل وا
البيا ت التالية-:

يشوتمل ابإلضوافة إص البيوا ت الوواردة بسوجل املواليود علوى

 -1اسووم ولقووب وسوون ومدنووة وحموول إقامووة الشووخص الوواي ع وور علوى الطفوول أو سوولمه أو أبلو عنووه،
وذلك مع مراعاة ايم املادة ( )26فقرة .1

 -2الزمان وامليان اللاين ع ر فيدما على الطفل إن كان لقيطاً.
 -3املعارضات ال قدما يف أنن تسمية الطفل.
 -4القرار الاي أصدرته اللجنة يف أنن قيد الطفل.
وال جيووز االطووالع علووى اوواا السووجل إال بنوواء علووى قورار مون سوولطة قاووا ية أو سوولطة قيووأ ويووتم
االطالع طبقاً ىيم املادة .9
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الفصل الثالث
الزواج والطالق
مادة ( ) 29

على السلطات املختصة بتو يأ عقوود الوزوا أو أودادات الطوالج أو التصوادج عليدموا أن تقود
ما رر من واث وأ إص أموني السوجل املودين الواي اود ا بدا رتوه الواقعوة والل سوبعة أتا مون وريو
ريراا ،وذلك لقيداا يف السجل اخلا و تمدا ،والتنأري عليدا برقم القيد وت با تلوك السولطات
علووى الو يقووة رقووم بطاقووة الووزوا وجدووة صوودوراا وبطاقووة الزوجووة إن وجوودت وعلووى أمووني السووجل أن
حيتفظ بصورة من اا الو يقة.
مادة ( ) 30

عل ووى أق ووال اليت وواب ابحمل وواكم أن تبلو و ميت ووب الس ووجل امل وودين الي ووا ن ب وودا رة ا تصاص وودا عل ووى
النموذ املعد لالك لا يصدر من أايا هنا ية ابلزوا أو بطالنه أو الطوالج أو التطليوأ أو التفريوأ
اجلسماين وذلك الل عشرة أتا من وري صدور اىيم لقيداا يف السجل اخلا بالك.
مادة ( ) 31

بعوود إج وراء القيوود وفق واً ىيووم املووادتني الس ووابقتني يق وو أمووني السووجل املوودين ابلتنأووري ب ووالك يف
السجل املدين إذا كان الزوجان أو املطلقان مقيدين لديه يف ااا السجل.
أمووا إذا كووان الزوجووان أو املطلقووان أو أاوودمها مقيووداً لوودى ميتووب سووجل موودين
امليتب الل سبعة أيوا لي أر بالك يف السجل املدين اخلا بيل مندما.
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وور فيخطور ا واا

الفصل الرابع
الوفيات
مادة ( ) 32

جيب التبلي عن واقعات الوفاة ال د دا ل اململية الليبيوة أو الو ود ارجدوا ابلنسوبة
إص الليبيني يف اخلار  ،وذلك الل أربع وعشرين سواعة علوى األك ور مون وقوا اودو الوفواة ويوتم
التبيل و علووى النموووذ املع ود لووالك وتووودع وواذ التبلي و لوودى مياتووب السووجل املوودين أو مياتووب
الصحة أو املختار أو أي القبيلة أو املستشفى أو املستوصف أو الطبيب أو القنصل وحيورر التبليو
من أصل وصورة ويوقع املبل عليدما.
ومع ذلك فإنه يف اجلدات النا ية ال ال يوجد هبوا ميتوب السوجل املودين ويتعوار فيدوا التبليو إص
املختووار أو أووي القبيلووة ووالل أربووع وعش ورين سوواعة موون وقووا اوودو الوفوواة أن يووتم التبلي و إص
ميتووب السووجل املوودين ووالل عشوورة أتا علووى األك وور موون وقووا الوفوواة بشوودادة ا نووني مموون ااووروا
الوفاة والدفن)6(.
مادة ( ) 33

ييووون التبلي و إص ميتووب السووجل املوودين يف اجلدووة ال و اوود ا فيدووا الوفوواة فووإذا مل يوجوود فيدووا
ميتب فييون التبلي إص املختار أو أي القبيلة.
مادة ( ) 34

األأخا

امليلفون ابلتبلي عن الوفاة ام-:

أوالً – أصول أو فروع أو زو املتوىف.
اثنياً – من اار الوفاة من أقارب املتوىف البالغني الاكوور مث اإل
اثل اً – من يقطن يف مسين وااد موع املتووىف مون األأوخا
الوفاة يف املسين.

األقرب درجة إص املتويف.

البوالغني ،الواكور مث اإل

إذا اود ا

رابعاً -الطبيب أو موظف الصحة املختص امليلف إ بات الوفاة.
امساً -صااب احملل أو مودير أو الشوخص القوا م إدارتوه إذا اود ا الوفواة يف مستشوفى أو حمول
معد للتمريأ أو ملجن أو فندج أو مدرسة أو سجن أو أي حمل ر.
سادساً -املختار أو أي القبيلة.
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وال تقع مسئولية التبلي على أاود مون الفئوات املتقدموة إال يف االوة عود وجوود أاود مون الفئوات
ال تسبقدا يف الرتتيب.
وعلى النيابة العامة يف االة تنفيا ايم اإلعدا يف أخص أن رر حماوراً ابلوفواة وترسوله والل
عشرة أتا إص ميتب السجل املدين املختص لقيد واقعة الوفاة دون اإلأارة إص سببدا.
مادة ( ) 35

جيب أن يشتمل التبلي عن الوفاة على البيا ت اآلتية -:
 -1يو الوفاة وورخيدا وساعتدا وحملدا.
 -2اسم املتوىف ولقبه ونوعه(ذكر أو أن ى) وجنسيته ودتانته ومدنته.
 -3سن املتوىف وحمل ووري والدته وحمل إقامته.
 -4اسم ولقب والد ووالدته إن كان معروفاً للمبل .
 -5حمل قيد املتوىف إذا كان معلوماً للمبل .
 -6اسم ولقب املبل وعنوانه ومدنته.

مادة ( ) 36

علووى ميتووب السووجل املوودين أو املختووار أو أووي القبيلووة حسووب األاوووال فووور العلووم ابلوفوواة أن
ييلف الطبيب أو موظف الصحة املختص ابليشف على املتوىف والتحقأ من أخصيته ومن وفاته.
مادة ( ) 37

يقووو ميتووب السووجل املوودين أو املختووار أو الشووي حسووب األاوووال بعوود االنتدوواء موون إج وراءات
اليشووف بتحريوور أوودادة الوفوواة موون أصوول وصووورتني علووى النموووذ املعوود لووالك ،وإصوودار تص وريمب
ابلدفن وجيب أن تشمل اا الشدادة على البيا ت املنصو عليدا يف املادة (.)35
ومع ذلك فإنه جيوز يف اجلدات النا ية واملنصو عليدوا يف الفقورة ال انيوة مون املوادة ( )32أن يوتم
الوودفن دون اىصووول علووى تص وريمب و وورر أوودادة الوفوواة بعوود اصووول التبلي و وفق واً ألايووا تلووك
الفقرة)7(.
مادة ( ) 38

إذا اأتبه امليلف ابليشف على املتوىف أن الوفواة غوري طبيعيوة فعليوه إبوالس أقورب مركوز للبووليس
فوووراً وال تصوودر أوودادة الوفوواة كمووا ال يصووره ابلوودفن يف اووا اىالووة إال بعوود موافقووة سوولطة التحقيووأ
املختصة.
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مادة ( ) 39

على مراكوز البووليس يف االوة إبالغدوا حودو وفواة يف أاود الطورج العاموة سوواء كانوا طبيعيوة أو
وة عن اواد أن ططور ميتوب السوجل املودين املخوتص النتوداب مون يقوو ابليشوف علوى املتووىف
وأن وووري التحقيووأ الووالز وال تصوودر أوودادة الوفاة،كمووا ال يصووره ابلوودفن إال بعوود موافقووة سوولطة
التحقيأ املختصة.
مادة ( ) 40

حيتفظ ميتب السجل املدين بصوريت أدادة الوفاة ويسلم األصل لصااب الشنن ،فإذا كوان مون
اوورر الشوودادة اووو املختووار أو أووي القبيلووة فإنووه حيووتفظ بصووورة موون أوودادة الوفوواة ويسوولم األصوول إص
صااب الشنن ،ويرسل الصورة ال انية إص ميتب السجل املدين املختص.
و دد الال حة طريقة افظ صور أدادة الوفاة وميعاد اإلبالس هبا.
مادة ( ) 41

يقو أمني السجل املودين بقيود واقعوات الوفواة أوالً مول يف السوجل اخلوا

املدونة بشدادة الوفاة واملنصو

عليدا يف املادة (.)35

بوالك طبقواً للبيوا ت

مادة ( ) 42

وود أ نوواء السووفر إص اخلووار أو العووودة أو أ نوواء

يسووري علووى التبلي و عوون واقعووات الوفوواة ال و
القيا ابىع أايا املادة (.)24

مادة ( ) 43

عل ووى ق ووادة وا وودات اجل ووي

بواقعووات الوفوواة ال و

إ ط ووار ميت ووب الس ووجل امل وودين املخ ووتص ع وون طري ووأ وزارة ال وودفاع

وود يف واوودا م أ نوواء اخلدمووة ،فووإذا اوود ا الواقعووة ووار األراضووي الليبيووة

أ ناء العمليات اىربية أو املدمات املما لة هلا أو املتفرعة عندا فعلى قادة اجلي

املشرفني علوى اوا

العمليات أو املدمات إصودار أودادة ابلوفواة وإرسواهلا إص ميتوب السوجل املودين املخوتص عون طريوأ

الوزارة.

مادة ( ) 44

دد الال حة وذ التبلي عن الوفاة وأدادة الوفاة كما تتامن بيان من يندبون لليشوف علوى
املتوفني يف اجلدوات ال هبا مياتب صحة ويف غرياا من اجلدوات.
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مادة ( ) 45

ال جيوووز قيوود الوفيووات الو مل يبلو عندووا ووالل سوونة موون وريو اصووول الوفوواة إال بنوواء علووى قورار
يصدر من اللجنة املنصو عليدا يف املادة (.)25
وتصدر اللجنة قراراا بعد التحقأ من أن واقعة الوفاة مل يسبأ قيداا ،وييوون قراراوا هنا يواً ويبلو
لصااب الشنن ،ويتم القيد بناء عليه.
الفصل اخلامس
تصحيح قيود األحوال املدنية
مادة ()46

()8

ال جيوووز إجوراء أي تصووحيمب أو تغيوري يف قيووود واقعووات األاوووال املدنيووة املتعلقووة بتوواري املوويالد أو
ميانه مامل ي با حيم هنا ي تزويراا.
وجيوووز إجو وراء التغيووري أو التص ووحيمب ابلنس ووبة للواقعووات املتعلق ووة ابالسووم األول واللق ووب أو وريو و
الوفوواة وإ بووات الووزوا أو الطووالج حيووم موون احمليمووة اجلز يووة املختصووة الو يقووع يف دا وورة ا تصاصوودا
ميتوب السوجل املوودين املقيودة بووه الواقعوات وذلووك والل العشوور سونوات األوص موون وريو القيوود وال
يتم التصحيمب أو التغيري إال بعد صريورة اىيم هنا ياً.
وجيووز بقورار مون ر ويس مصولحة األاووال املدنيوة إجوراء التصوحيمب ابإلضوافة أو اىواف أو التغيوري
يف البيا ت املتفرعة من واقعات األاوال املدنية بناء علوى واث وأ رمسيوة صوادرة مون جدوة اال تصوا
دون ااجة الستصدار ايم بالك بعد موافقة أمني اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العا .
ويي ووون ألم ووني الس ووجل امل وودين املخ ووتص بع وود اعتم وواد ر وويس مص وولحة األا وووال املدني ووة إجو وراء
التصحيحات لأل طاء املادية ويعلن بالك صااب الشنن.
مادة ( ) 47

تقا دعاوي التصحيمب أو التغيري مون ذوي الشونن ضود البلديوة املختصوة ،ووووز إقامتدوا مون أموني
السجل املدين ضد صااب الشنن ،ومت ل النيابة العامة يف الدعوى يف مجيع األاوال.
ويقووو املوودعي إعووالن ملخووص للوودعوى يف الصووحف احملليووة ووال م ورات يف أتا وتلفووة وعلووى
وور إع ووالن يف
لوا ووة اإلع ووال ت ابلبلدي ووة املختص ووة ،وال تنظ وور ال وودعوى إال بع وود أ وودر م وون وريو و
الصحف.
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مادة ( ) 48

على قلم كتاب احمليمة أن خيطر ميتب السوجل املودين املخوتص لجورد قيود دعووى التصوحيمب أو
التغيري ،وجيوز ألمني السجل وليل ذي أنن أن يتد ل يف الدعوى.
مادة ( ) 49

جيرى تصوحيمب قيوود األاووال املدنيوة املتعلقوة ابلوزوا أو بطالنوه أو التصوادج عليوه أو الطوالج أو
التطليأ أو التفريأ اجلسماين أو النسب بناء على األايا الندا ية الصادرة من احملاكم املختصة.
مادة ( ) 50

تقا دعاوي التصوحيمب أو التغيوري يف قيوود األاووال املدنيوة املسوجلة لودى قناصول اململيوة الليبيوة
أما حميمة حمل قيد طالب التصحيمب أو التغيري.
الفصل السادس
العقوبات
مادة( ) 51

يعاقب ابلعقوابت املنصو عليدا يف قانون العقوابت كول مون أدص تنفيوااً هلواا القوانون بتبليغوات
أو بيا ت غري صحيحة مع علمه بالك.
مادة ( ) 52

يعاقب بغرامة ال واوز مخسوني جنيدواً كول مون طلوف عون واجوب التبليو عون املويالد أو الوفواة يف
املواعيد احملددة للتبلي يف ااا القانون.
مادة ( ) 53

كل والفة أ رى ألايا ااا القانون يعاقب مرتيبدا بغرامة ال واوز عشرة جنيدات.
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الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
مادة ( ) 54

تشيل بقرار من الوزير جلنة يف كول بلديوة برائسوة أاود أعاواء النيابوة العاموة يرأوحه وزيور العودل،
وتتوووص اووا اللجنووة إعووادة تنظوويم سووجالت النفوووس اىاليووة موون واقووع سووجالت اإلاصوواء والتعووداد
لألعوا ( )1964 ،1954 ،1936على التوايل.
وعلى اللجنة أن تنتدي من عملدا الل ستة أأدر من وري نفاذ ااا القانون.
وتعوور السووجالت عقووب االنتدوواء موون إعووادة تنظيمدووا لقوور البلديووة املختصووة ويعلوون عوون ذلووك يف
اجلريدة الرمسية مرة واادة ويف الصحف اليومية احمللية ال مرات يف أتا وتلفة.
وجيوز ألصحاب الشنن الطعن لدى اللجنة يف البيا ت ال قيدت يف السجالت املاكورة وذلوك
ر إعالن يف الصحف.
الل ستة أأدر من وري
وتقو اللجنة بفحص الطعون املقدمة إليدا وتبا فيدا والل السوتة األأودر التاليوة النتدواء ميعواد

الطعن ،وجيوز بقرار من الوزير مد مدة البا يف الطعون ملدة قدراا ستة أأدر أ ورى أو أك ور إص أن

تنتدووي اللجنووة موون عملدووا ،و ووال إص اللجنووة طلبووات التصووحيمب أو التغيووري الو قوودما ومل يبووا فيدووا

اا وري نفاذ ااا القانون وتيون قرارات اللجنة الصوادرة يف الطعوون أو الطلبوات املواكورة هنا يوة،

وتعيد اللجنة تنظيم السجالت طبقاً هلا القرارات.

()9

وال جيوز إجراء أي تغيري أو تصحيمب يف البيا ت املقيدة ابلسوجالت بعود إعوادة تنظيمدوا إال طبقواً
لإلجراءات املنصو عليدا يف الفصل اخلامس من ااا القانون.
مادة (  ) 54مكررا

()10

تشيل بقرار من احملافظ املختص جلنة يف كل بلديوة برائسوة أاود أعاواء النيابوة العاموة خيتوار وزيور

العدل وعاووية أموني السوجل املودين ابلبلديوة وأاود أعاواء اللوس البلودي أو اهليئوة امل قتوة املشويلة

ملباأرة ا تصاصاته.

وطووتص اووا اللجنووة ابلبووا يف طلبووات أصووحاب الشوونن بقيوود بيووا ت اإلقامووة عوون املوودد السووابقة
على وري العمل بقانون األاوال املدنية ،وإ بات مامون قرارااا يف السجالت.
 -9مستبدلة ابلقانون رقم ( )117لسنة  1970ميالدية املنشور ابجلريدة الرمسية العدد( )69يف  14نوفمرب . 1970
 - 10ماافة ابلقانون رقم ( )55لسنة  . 1973املنشور ابجلريدة الرمسية العدد ( )41يف  1أكتوبر . 1973
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ويق وود الطل ووب إص امليت ووب التنفي وواي ال وواي س ووك الس ووجل امل وودين اخل ووا ابلطال ووب مش ووفوعاً
بشودادة مون وتوار احمللوة املخووتص تتاومن معلوماتوه عون إقامووة صوااب الشونن ،وميوة أوراج أو واث ووأ
أ رى تفيد إ بات اإلقامة.
وحييل أموني السوجل املودين موا يورد إليوه مون طلبوات مسوتوفاة أوالً مول إص اللجنوة ،وتتووص اللجنوة

فحص اا الطلبات بعد الرجوع إص ما قد ييوون لودى البلودتات الو وقعوا اإلقاموة يف دا ر وا مون
سجالت أو بيا ت متعلقة ابإلقاموة عون الفورتة السوابقة علوى العمول بقوانون األاووال املدنيوة ،وإجوراء
التحوورتات وغووري ذلووك عوون طريووأ الشوورطة أو غرياووا موون اجلدووات املختصووة إذا لووز األموور ،وللجنووة أن
تستدعي أصحاب الشنن لسماع أقواهلم.
وتصوودر اللجنووة قرارااووا علووى وجووه السوورعة ،ويقووو أمووني السووجل املوودين بتنفيووا يف السووجالت
وإ طووار مياتووب السووجل املوودين ابلبلوودتات األ وورى ال و أ بت وا اللجنووة للطالووب إقامووة يف دوا راووا
وذلك الل أسبوع من وري صدور  ،ويبل إص صااب الشنن بيتاب مسجل.
وال جيوووز بعوود صوودور ق ورار اللجنووة إج وراء أي تغيووري أو تصووحيمب أو إضووافة يف بيووا ت اإلقامووة عوون
الفرتة السابقة على العمل بقانون األاوال املدنية إال حيم قاا ي وفقاً لإلجراءات املنصو

عليدوا

يف الفصل اخلامس من ااا القانون.

وال نووع قورار اللجنووة إ بووات اإلقامووة السوولطات املختصووة لسووا ل اجلنسووية موون التحقووأ موون توووفر
أر اإلقامة املتطلبة لوجب قوانني اجلنسية.
مادة ( ) 55

تصدر الال حة التنفياية هلاا القانون بقورار مون جملوس الووزراء بنواء علوى عور وزيور الشو ون البلديوة
وبعد أ وا رأي وزراء الدا لية والصحة العاموة واخلارجية كل فيما خيصه.
مادة ( ) 56

يلغووى قووانون املواليوود والوفيووات رقووم  3لسوونة  1956وقوووانني املواليوود والوفيووات املعمووول هبووا يف
احملافظات الغربية واجلنوبية ،كما يلغى كل نص

ر خيالف أايا ااا القانون.
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مادة ( ) 57

علووى وزيوور الشووئون البلديووة تنفيووا اوواا القووانون ويعموول بووه بعوود ال ووة أأوودر موون وري و نشوور يف
اجلريدة الرمسية.
صدر ابلبيااء يف/27 :صفر1388/او.
املوافوأ/25 :مايو.1968/

بأمر الملك إدريس
عبد الحميد البكوش
رئيس مجلس الوزراء

علي الميلودي
وزير الشئون البلدية
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