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 صادر   3131-40 قرار مشترك لوزير العدل و وزير الصحة رقم

 بتطبيق ( 4440يوليو  42) 3041من جمادى اآلخرة  33في 

 المتعلق بالتبرع  31-29من القانون رقم  31و  30و  34المواد 

 رعها ضاء و األنسجة البشرية و أخذها و زباألع

 

 وزير العدل،

 وزير الصحة،و 

 
 

المتعلق بالتبرع باألعضاء و األنسجة البشرية  61-89رقم بناء على القانون  -
 6-88-809و أخذها و زرعها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم         

( و خاصة المواد 6888أغسطس  82) 6280من جمادى األولى  61بتاريخ 
 منه ؛ 62و  62و  60

بر أكتو  8) 6281شعبان  8الصادر في 8-06-6121و على المرسوم رقم  -
المتعلق بالتبرع باألعضاء و األنسجة  61-89بتطبيق القانون رقم  (8008

 منه ؛ 80و خاصة المادة  ،البشرية و أخذها و زرعها

 و بعد استطالع رأي المجلس االستشاري لزرع األعضاء البشرية. -

 

 قـررا مـا يـلـي :
 

و     60 و خاصة المواد 61-89تطبيقا ألحكام القانون رقم   المادة األولى :
و        منه  80و خاصة المادة  8-06-6121منه و المرسوم رقم  62و  62

المشار إليهما أعاله، فإن سجل المحكمة الخاص بالتصاريح بالتبرع باألعضاء و 
أو باإلعتراض عليه و الذي يمسك تحت  األنسجة البشرية و أخذها أو برفضه،

ة التابع لها مقر إقامة المتبرع أو رئيس المحكمة اإلبتدائيالشخصية لمسؤولية ال
 ،لقاضي المعين من طرفه خصيصا لهذا الغرضتحت المسؤولية الشخصية ل

 يجب أن يستجيب لمضمون  و شكل النموذج المرفق بهذا القرار.
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سنتيمترا و عرضه  10يجب أن يكون طول السجل السالف الذكر  : 2المادة 
و .       20إلى  6صفحة مرقمة من  20سنتيمترا و أن يبلغ عدد صفحاته  10

           يؤشر على جميع الصفحات رئيس المحكمة االبتدائية المختصة محليا 
 ن طرفه لهذا الغرض. عين مأو القاضي الم

     
السجل تطبيقا هذا غ البيانات و التصاريح التي يتضمنها : يجب تبلي 3المادة  
إلى مدراء  61-89رقم السالف الذكر من القانون  62و  62للمادتين 

  المستشفيات العمومية المعتمدة فور تسجيلها.

و يتعين تبليغ البيانات و التصاريح المضمنة في هذا السجل تطبيقا لمقتضيات 
إلى مدير فور تسجيلها المشار إليه أعاله  61-89من القانون رقم  60المادة 

 بها عملية الزرع. يالمؤسسة اإلستشفائية المعتمدة التي ستجر 
 

تحفظ جميع البيانات و التصاريح المضمنة في السجل المذكور  : 4المادة 
تحت مسؤولية رئيس المحكمة اإلبتدائية المختصة  و السجل نفسه بعد ملئهسابقا 

 عين من طرفه.محليا أو القاضي الم
 

يسند إلى رؤساء المحاكم اإلبتدائية المختصة محليا تنفيذ هذا القرار   : 5المادة 
 الجريدة الرسمية.في  الذي  ينشر

     

 (2002يوليو  22) 1221من جمادى اآلخرة  11في  و حرر بالرباط             

 

 لصحةوزير العدل                                          وزير ا
 
 


