
 

LLooii  nn°°  001133..7711  

dduu  1122  kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  

ppeennssiioonnss  MMiilliittaaiirreess1
  

LLOOUUAANNGGEE  AA  DDIIEEUU  SSEEUULL  !!  

((GGrraanndd  SScceeaauu  ddee  SSaa  MMaajjeessttéé  HHAASSSSAANN  IIII))  

QQuuee  ll''oonn  ssaacchhee  ppaarr  lleess  pprréésseenntteess  --  ppuuiissssee  DDiieeuu  eenn  éélleevveerr  eett  eenn  ffoorrttiiffiieerr  llaa  tteenneeuurr!!  

QQuuee  NNoottrree  MMaajjeessttéé  CChhéérriiffiieennnnee,,  

VVuu  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ssoonn  aarrttiiccllee  2266  ;;  

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  aa  aaddooppttéé,,  

PPrroommuullgguuee  llaa  llooii  ddoonntt  llaa  tteenneeuurr  ssuuiitt::  

AArrttiiccllee  pprreemmiieerr  ::  
LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  mmiilliittaaiirreess  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee  oonntt  ddrrooiitt  aauu  bbéénnééffiiccee  

dd''uunnee  ppeennssiioonn  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

AArrttiiccllee  22  ::  
««  LLaa  ppeennssiioonn  eesstt  uunnee  aallllooccaattiioonn  sseerrvviiee  aauu  mmiilliittaaiirree  àà  llaa  cceessssaattiioonn  rréégguulliièèrree  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  oouu  

eenn  ccaass  dd''iinnvvaalliiddiittéé  eett,,  aapprrèèss  ssoonn  ddééccèèss,,  àà  sseess  aayyaannttss  ccaauussee  eett  aasscceennddaannttss,,  mmooyyeennnnaanntt  lleess  

rreetteennuueess  ooppéérrééeess  ssuurr  ssaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddee  ll''EEttaatt..  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  cceess  

rreetteennuueess  eett  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  eesstt  vveerrsséé  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  qquuii  ggèèrree  lleess  ppeennssiioonnss  

iinnssttiittuuééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

LLaa  ppeennssiioonn  eesstt  ssuuiivvaanntt  llee  ccaass  ssooiitt  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  oouu  uunn  ppééccuullee,,  ssooiitt  uunnee  ppeennssiioonn  

dd''iinnvvaalliiddiittéé,,  ssooiitt  uunnee  ppeennssiioonn  dd''aayyaanntt  ccaauussee  oouu  dd''aasscceennddaanntt  »»..22  

TTiittrree  pprreemmiieerr  
LLaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eett  llee  ppééccuullee  

AArrttiiccllee  33  ::  
OOnntt  ddrrooiitt  aauu  bbéénnééffiiccee  dd''uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  oouu  dd''uunn  ppééccuullee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  qquu''iillss  aaiieenntt  ééttéé  

rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ssttaattuuttaaiirreess  qquuii  lleess  rrééggiisssseenntt  ::  

11°°))  LLeess  ooffffiicciieerrss  rreelleevvaanntt  dduu  ««  ddaahhiirr  nn°°  11..1122..5500  dduu  2299  jjoouummaaddaa  IIII  11443344  ((1100  mmaaii  22001133))  ffoorrmmaanntt  

ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess  »»33;;  

22°°))  LLeess  mmiilliittaaiirreess  nnoonn  ooffffiicciieerrss  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess..  

CChhaappiittrree  pprreemmiieerr  
  CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  oouu  aauu  ppééccuullee  

§§  II  --  GGéénnéérraalliittééss    
AArrttiiccllee  44  ::  
««  LLee  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  aavvaanntt  llaa  lliimmiittee  dd''ââggee  eesstt  aaccqquuiiss  ::    

11--  DDaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  55  ccii--aapprrèèss  ::    

��  aauuxx  mmiilliittaaiirreess  ddee  sseexxee  mmaassccuulliinn  ccoommppttaanntt  aauu  mmooiinnss  vviinnggtt  eett  uunnee  aannnnééeess  ddee  

sseerrvviicceess  eeffffeeccttiiffss  ;;    

��  aauuxx  mmiilliittaaiirreess  ddee  sseexxee  fféémmiinniinn  ccoommppttaanntt  aauu  mmooiinnss  qquuiinnzzee  aannss  ddee  sseerrvviicceess  

eeffffeeccttiiffss  ;;  

22--  SSaannss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  dduurrééee  ddee  sseerrvviiccee,,  aauuxx  mmiilliittaaiirreess  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  ppoouurr  iinnvvaalliiddiittéé  

rrééssuullttaanntt  oouu  nnoonn  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  »»..44  

AArrttiiccllee  55  ::  
««  LLee  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  aauu  11°°  ddee  ll’’aarrttiiccllee  44  ccii--ddeessssuuss,,  eesstt  

oobbtteennuu  ::  »»55  

11°°))  SSuurr  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll''aauuttoorriittéé  iinnvveessttiiee  dduu  ppoouuvvooiirr  ddee  nnoommiinnaattiioonn  ;;  

22°°))  DDaannss  llaa  lliimmiittee,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ooffffiicciieerrss,,  dd''uunn  ccoonnttiinnggeenntt  ffiixxéé  ppaarr  ddééccrreett..  

                                                           

11  --  BB..OO  nn ّّ°°  33008877  bbiiss,,  dduu  3311  ddéécceemmbbrree  11997711,,  ppaaggee  11556600.. 
22  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  DDaahhiirr  nn°°  ّّ  11..8899..220066  dduu  2211  jjoouummaaddaa  II  11441100  ((2211  ddéécceemmbbrree11998899))..  DDaattee  dd''eeffffeett  

llee  11eerr  jjaannvviieerr  11999900..  BB..OO..  44002277  dduu  33  jjaannvviieerr  11999900  pp::  4455 

33  --  BB..OO  nn°°  66115522  dduu  1166  mmaaii  22001133..  PPaaggee  ::  11995566 

44--    LLooii  nn°°  2211..9977  pprroommuullgguuééee  ppaarr  ddaahhiirr  nn°°  11..9977..116699  dduu  2277  rraabbiiii  II  11441188  ((22  aaooûûtt  11999977)),,  BB..OO..  nn°°  44551188  pp::  889944 

55--    LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee 



 

1 

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  11  eett  22  ccii--ddeessssuuss,,  nnee  ssoonntt  pplluuss  eexxiiggééeess  ddeess  iinnttéérreessssééss  

lloorrssqquu''iillss  rrééuunniisssseenntt  ttrreennttee  aannnnééeess  ddee  sseerrvviicceess  eeffffeeccttiiffss..  

AArrttiiccllee  66  ::  
LLee  ddrrooiitt  aauu  ppééccuullee  eesstt  aaccqquuiiss  aauuxx  mmiilliittaaiirreess  nnoonn  ooffffiicciieerrss  rrééuunniissssaanntt  pplluuss  ddee  cciinnqq  aannnnééeess  ddee  

sseerrvviicceess,,  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  ssaannss  ppoouuvvooiirr  pprréétteennddrree  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee..  

§§..  IIII  --  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  
II--  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  

AArrttiiccllee  77  ::  
SSoonntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  oouu  aauu  ppééccuullee::  

11°°))  lleess  sseerrvviicceess  mmiilliittaaiirreess  aaccccoommpplliiss  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ttiittuullaaiirree,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll''ââggee  ddee  sseeiizzee  aannss,,  eenn  

ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ooffffiicciieerrss,,  eett  ddee  ll''ââggee  ddee  ddiixx--hhuuiitt  aannss  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  nnoonn  ooffffiicciieerrss;;  

22°°))  lleess  sseerrvviicceess  mmiilliittaaiirreess  aaccccoommpplliiss  eenn  vveerrttuu  dd''uunn  ccoonnttrraatt  eenn  qquuaalliittéé  ddee  nnoonn  ooffffiicciieerr..    

33°°))  lleess  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111166  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  

11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddeess  FFoorrcceess  

aarrmmééeess  rrooyyaalleess,,  eett  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..6633..334466  dduu  2244  jjoouummaaddaa  IIII  11338833  ((1122  nnoovveemmbbrree  11996633))  

iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ssoouuss--ooffffiicciieerrss  eett  ddeess  hhoommmmeess  ddee  ttrroouuppee  ddeess  

FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess..  

IIII..--  sseerrvviicceess  vvaalliiddaabblleess  
AArrttiiccllee  88  ::  
SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  2233  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprriiss  eenn  ccoommppttee  

ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  oouu  aauu  ppééccuullee,,  lleess  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  oouu  

vvaalliiddaabblleess  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  66  eett  77  ddee  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaââddaa  11339911  

((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  cciivviilleess..  

««  LLaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  vviissééss  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ddooiitt  êêttrree  ddeemmaannddééee  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss,,  eett  

eenn  ccaass  ddee  lleeuurr  ddééccèèss,,  ppaarr  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee..  

LLeess  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss  ssoonntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee  ccaallccuull  ddee  llaa  ppeennssiioonn  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  

rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  ssii  llaa  ddeemmaannddee  ddee  vvaalliiddaattiioonn  eesstt  pprréésseennttééee  aavvaanntt  cceettttee  ddaattee;;  oouu  àà  

ccoommpptteerr  dduu  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llee  ddééppôôtt  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ccaass  »»66..  

««  AArrttiiccllee  88  bbiiss  ::  ((aabbrrooggéé  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22000066  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  3377..0055  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  

ddaahhiirr  nn°°  11..0066..0088  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11442277  ((1144  fféévvrriieerr  22000066))))..77  

AArrttiiccllee  99::  
NNoonnoobbssttaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  77  eett  88,,  nnee  ssoonntt  ppaass  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  llaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  oouu  aauu  ppééccuullee  ::    

11°°))  LLee  tteemmppss  ppaasssséé  ddaannss  ttoouuttee  ppoossiittiioonn  eennttrraaîînnaanntt  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ttoottaallee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  eett  llaa  

ppéérriiooddee  dd''eexxcclluussiioonn  tteemmppoorraaiirree  ddee  ffoonnccttiioonn;;    

22°°))  LLeess  sseerrvviicceess  aaccccoommpplliiss  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  ll''ââggee  ddee  mmiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee  àà  ll''eexxcceeppttiioonn  ddeess  ccaass  

ppaarrttiiccuulliieerrss  vviissééss  aauuxx  aarrttiicclleess  22  eett  33  ddee  llaa  llooii  nn°°  001155..7711  dduu  1122  kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  

11997711));;    

""33°°))  LLeess  sseerrvviicceess  rréémmuunnéérrééss  ppaarr  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  cciivviillee  oouu  mmiilliittaaiirree  qquueell  qquuee  ssooiitt  

ll''oorrggaanniissmmee  qquuii  aa  ccoonnccééddéé  cceettttee  ppeennssiioonn..""88  

CChhaappiittrree  IIII  
LLiiqquuiiddaattiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eett  dduu  ppééccuullee    

SSeeccttiioonn  II    
  LLeess  éélléémmeennttss  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  
§§II..    --  LLeess  aannnnuuiittééss  lliiqquuiiddaabblleess  

AArrttiiccllee  1100  ::  
««  SSoonntt  pprriisseess  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee::  

11°°))  LLeess  aannnnééeess  ddee  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  vviissééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  77  ccii--ddeessssuuss;;  

22°°))  LLeess  aannnnééeess  ddee  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss  vviissééeess  aauuxx  aarrttiicclleess  88  eett  88  bbiiss  ccii--ddeessssuuss;;  

33°°))  LLeess  bboonniiffiiccaattiioonnss  ppoouurr  sseerrvviicceess  ddee  ccaammppaaggnneess  eett  ppoouurr  sseerrvviicceess  aaéérriieennss  eett  mmaarriittiimmeess,,  

ccaallccuullééeess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree..  

TToouuttee  aannnnééee  ddee  sseerrvviicceess  vvaallaabblleess  eesstt  ddééccoommppttééee  ppoouurr  uunnee  aannnnuuiittéé  lliiqquuiiddaabbllee..  LLeess  sseerrvviicceess  

vvaallaabblleess  aaccccoommpplliiss  ddaannss  lleess  rraannggss  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess  ppaarr  lleess  ccaappoorraauuxx  eett  lleess  ssoollddaattss  

                                                           

66  --  LLooii  nn°°  1133..8800  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  DDaahhiirr  nn ّّ  °°  11..8811..440022  dduu  1111  rreejjeebb  11440022  ((66  mmaaii  11998822))..  DDaattee  dd''eeffffeett  llee  1166  jjuuiinn  

11998822..    BB..OO..nn°°  33663333  dduu  1166  jjuuiinn  11998822  pp  ::  333388.. 

77  --  BB..OO  nn°°  55440000  dduu  22  mmaarrss  22000066..  pp  ::  339999 

88  --  DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7777..332200  dduu  2200  cchhaaoouuaall  11339977  ((44  ooccttoobbrree  11997777))  BB..OO..  nn°°  33338899  bbiiss  dduu  1133  ooccttoobbrree  11997777,,  

pp  ::  11226611 
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ddee  11eerree  eett  ddee  22èèmmee  ccllaasssseess  jjuussqquu''àà  ll''ââggee  ddee  4455  aannss  ssoonntt  mmaajjoorrééss  dd''uunn  ssiixxiièèmmee  ddee  lleeuurr  dduurrééee  àà  

ccoonnddiittiioonn  qquuee  lleessddiittss  sseerrvviicceess  nn''aaiieenntt  ppaass  oouuvveerrtt  ddrrooiitt  aauuxx  bboonniiffiiccaattiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll''aalliinnééaa  

pprrééccééddeenntt..  

TToouuttee  aannnnééee  ddee  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss  oouu  ddee  bboonniiffiiccaattiioonnss  eesstt  ddééccoommppttééee  ppoouurr  uunnee  aannnnuuiittéé  

lliiqquuiiddaabbllee..  

LLaa  ffrraaccttiioonn  ddee  sseemmeessttrree  ééggaallee  oouu  ssuuppéérriieeuurree  àà  ttrrooiiss  mmooiiss  eesstt  ccoommppttééee  ppoouurr  ssiixx  mmooiiss..    LLaa  

ffrraaccttiioonn  ddee  sseemmeessttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  ttrrooiiss  mmooiiss  eesstt  nnéégglliiggééee..  »»99  

AArrttiiccllee  1111::  
LLee  mmaaxxiimmuumm  ddeess  aannnnuuiittééss  lliiqquuiiddaabblleess  ddaannss  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eesstt  ffiixxéé  àà  qquuaarraannttee  

aannnnuuiittééss..  

§§IIII..    --  EEmmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  
AArrttiiccllee  1122  ::  
««  LLeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  lleess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

11°°))  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbaassee  aafffféérreenntt  àà  ll''iinnddiiccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  ggrraaddee,,  éécchheellllee  eett  éécchheelloonn  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  ppaarr  llee  mmiilliittaaiirree  eett  iinncclluuaanntt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ll''iinnddeemmnniittéé  ccoommppeennssaattrriiccee  

pprréévvuuee  aauu  cchhaappiittrree  IIII  dduu  ttiittrree  XXII  ddee  ll''aannnneexxee  II  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5577..001155  dduu  1133  jjoouummaaddaa  IIII  11337766  

((1155  jjaannvviieerr  11995577))  ffiixxaanntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  mmiilliittaaiirreess  àà  ssoollddee  mmeennssuueellllee;;  

22°°))  ll''iinnddeemmnniittéé  ddee  rrééssiiddeennccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  zzoonnee  CC;;  »»1100  

««  33°°))  LLeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppeerrmmaanneenntt  aafffféérreenntteess  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree  dduu  

mmiilliittaaiirree  àà  ll''eexxcclluussiioonn  ddee  ttoouutt  aauuttrree  éélléémmeenntt  eennttrraanntt  eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  ddaannss  llaa  

ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett,,  nnoottaammmmeenntt,,  ddeess  iinnddeemmnniittééss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddee  ffrraaiiss  oouu  

ddee  cchhaarrggeess  ffaammiilliiaalleess..  

LLeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  eennttrraanntt  eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  ddaannss  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  éémmoolluummeennttss  

ddee  bbaassee  ssoonntt  cceelllleess  mmeennttiioonnnnééeess  ssuurr  llaa  lliissttee  aannnneexxééee  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii..  CCeettttee  lliissttee  ppoouurrrraa  êêttrree  

mmooddiiffiiééee  oouu  ccoommppllééttééee,,  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree  eenn  ccaass  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  ttoouuttee  iinnddeemmnniittéé  oouu  

pprriimmee  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree..  

LLeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  ddeess  mmiilliittaaiirreess  eennsseeiiggnnaannttss--cchheerrcchheeuurrss  ddaannss  lleess  ffaaccuullttééss  ddee  

mmééddeecciinnee  eett  ddee  pphhaarrmmaacciiee  eett  lleess  ffaaccuullttééss  ddee  mmééddeecciinnee  ddeennttaaiirree  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  lleess  

éémmoolluummeennttss  ppeerrççuuss  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss  eenn  lleeuurr  qquuaalliittéé  dd’’eennsseeiiggnnaannttss--cchheerrcchheeuurrss..  

LLeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  ddeess  mmiilliittaaiirreess  àà  ssoollddee  ssppéécciiaallee  pprrooggrreessssiivvee  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  llaa  

ssoollddee  ssppéécciiaallee  pprrooggrreessssiivvee  mmeennssuueellllee  mmaajjoorrééee  ddeess  iinnddeemmnniittééss  éénnuumméérrééeess  ssuurr  llaa  lliissttee  pprréécciittééee  

aannnneexxééee  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii  »»
1111
..  

  

§§IIIIII..  --  CCaallccuull  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  
AArrttiiccllee  1133  ::  
LLaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eesstt  ffiixxééee  àà  22,,55  %%  ppaarr  aannnnuuiittéé  lliiqquuiiddaabbllee  ««ddeess  ddeerrnniieerrss  éémmoolluummeennttss  ddee  

bbaassee  ssoouummiiss  àà  rreetteennuuee  ppoouurr  ppeennssiioonn..  

TToouutteeffooiiss,,  ccee  ttaauuxx  eesstt  ffiixxéé  àà  22  %%  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  ppeennssiioonnss  ccoonnccééddééeess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  dduu  11°°  ddee  ll’’aarrttiiccllee  44  ccii--ddeessssuuss  »»
1122
..  

AArrttiiccllee  1144  ::  
LLaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ddeess  mmiilliittaaiirreess  àà  ssoollddee  ssppéécciiaallee  pprrooggrreessssiivvee  eesstt  ééggaallee  àà  9900  %%  ppoouurr  lleess  

ccaappoorraauuxx  eett  àà  8800  %%  ppoouurr  lleess  ssoollddaattss,,  ddee  llaa  ppeennssiioonn  qquuii  sseerraaiitt  oobbtteennuuee  ppaarr  uunn  ccaappoorraall--cchheeff  

ccoommppttaanntt  llee  mmêêmmee  nnoommbbrree  dd''aannnnééeess  ddee  sseerrvviicceess  eett  bboonniiffiiccaattiioonnss  eett  ccllaasssséé  ssuurr  llaa  mmêêmmee  

éécchheellllee  ddee  ssoollddee..  

AArrttiiccllee  1155  ::  
LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  aannnnuuiittééss  lliiqquuiiddaabblleess  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  ::  

aa))  DDaannss  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  bbaassééee  ssuurr  vviinnggtt  eett  uunnee  aannnnuuiittééss  aauu  mmooiinnss,,  aauuxx  éémmoolluummeennttss  

ddee  rrééfféérreennccee  ddééffiinniiss  àà  ll''aarrttiiccllee  6600;;    

bb))  DDaannss  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  bbaassééee  ssuurr  mmooiinnss  ddee  vviinnggtt  eett  uunnee  aannnnuuiittééss,,  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  

ppeennssiioonn  ccaallccuullééee  àà  rraaiissoonn  ddee  55  %%  ddeess  éémmoolluummeennttss  ddee  rrééfféérreennccee  ppaarr  aannnnuuiittéé  lliiqquuiiddaabbllee..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  mmiilliittaaiirreess  àà  ssoollddee  ssppéécciiaallee  pprrooggrreessssiivvee,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  9900  %%  ppoouurr  lleess  ccaappoorraauuxx  eett  àà  8800  %%  ppoouurr  lleess  ssoollddaattss,,  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  

                                                           

99  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
1100--  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
1111  --  LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee.. 
1122--    LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee.. 
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ppeennssiioonn  oobbtteennuuee  aauu  ttiittrree  ddeess  ppaarraaggrraapphheess  aa))  eett  bb))  ccii--ddeessssuuss  ppaarr  uunn  ccaappoorraall--cchheeff  ccoommppttaanntt  llee  

mmêêmmee  nnoommbbrree  dd''aannnnuuiittééss  eett  ccllaasssséé  ssuurr  llaa  mmêêmmee  éécchheellllee  ddee  ssoollddee..  

««  LLee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  mmiillllee  cciinnqq  cceennttss  

((11..550000))  1133  ddiirrhhaammss  ppaarr  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001188..  

PPoouurr  bbéénnééffiicciieerr  dduu  mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  ppeennssiioonn  pprréécciittééee  ::  

11  --  LLaa  dduurrééee  ddee  sseerrvviiccee  eeffffeeccttiiff  vvaallaabbllee  oouu  vvaalliiddaabbllee  ddooiitt  êêttrree  ééggaallee  aauu  mmooiinnss  àà  ddiixx  ((1100))  aannss..  

CCeettttee  dduurrééee  eesstt  rréédduuiittee  àà  cciinnqq  ((55))  aannss  ppoouurr  lleess  aaffffiilliiééss  aatttteeiinnttss  dd''uunnee  iinnaappttiittuuddee  dduuee  àà  lleeuurr  

aaccttiivviittéé  eett  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  rrééffoorrmmee,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  

TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  ccoonnddiittiioonn  nn''eesstt  ppaass  aapppplliiccaabbllee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  dd''uunn  aaffffiilliiéé  eenn  ssiittuuaattiioonn  

dd''aaccttiivviittéé  ;;  

22  --  CCeettttee  ppeennssiioonn  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  ccuummuullééee  aavveecc  ttoouuttee  aauuttrree  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ccoonnccééddééee  ppaarr  

uunn  rrééggiimmee  ddee  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  ppaarrmmii  cceeuuxx  pprréévvuuss  àà  ll''aarrttiiccllee  22  dduu  ddaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  

11..9933..2299  dduu  2222  rraabbiiii  II  11441144  ((1100  sseepptteemmbbrree  11999933))  rreellaattiiff  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  rrééggiimmeess  ddee  

pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee..  

LLoorrssqquu''iill  yy  aa  ccuummuull  eett  qquuee  llee  ttoottaall  ddeess  mmoonnttaannttss  ddeess  ppeennssiioonnss  ppeerrççuueess  eesstt  iinnfféérriieeuurr  aauu  

mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  iill  eesstt  pprrooccééddéé  àà  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  

ddee  llaa  ppeennssiioonn  ccoonnccééddééee  ppaarr  llee  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  sseelloonn  llaa  ffoorrmmuullee  ffiixxééee  ccoommmmee  

ssuuiitt  ::    

((MMoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  --  LLee  ttoottaall  ddeess  mmoonnttaannttss  ddeess  ppeennssiioonnss  

ppeerrççuueess))  xx  ((PPeennssiioonn  ccoonnccééddééee  ppaarr  llee  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ÷÷  LLee  ttoottaall  ddeess  

mmoonnttaannttss  ddeess  ppeennssiioonnss  ppeerrççuueess))..  
TToouutteeffooiiss,,  llee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eesstt  ffiixxéé  àà  mmiillllee  ((11..000000))  ddiirrhhaammss  

lloorrssqquuee  llaa  dduurrééee  ddee  sseerrvviiccee  eeffffeeccttiiff  vvaallaabbllee  oouu  vvaalliiddaabbllee  vvaarriiee  eennttrree  cciinnqq  aannss  eett  mmooiinnss  ddee  ddiixx  

aannss,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ppaarraaggrraapphhee  11  dduu  44éémmee  aalliinnééaa  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee..  »»  
1144
  

SSeeccttiioonn  IIII  
MMoonnttaanntt  ggaarraannttii  

AArrttiiccllee  1166  ::  
««  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee**,,  aapprrèèss  ddéédduuccttiioonn  ddee  ll’’iimmppôôtt  ggéénnéérraall  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  

ssaallaarriiaauuxx  eett  rreevveennuuss  aassssiimmiillééss,,  nnee  ddooiitt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  ddééppaasssseerr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  

rréémmuunnéérraattiioonn  dd’’aaccttiivviittéé  ssoouummiissee  àà  rreetteennuuee  ppoouurr  ppeennssiioonn  nneettttee  dduuddiitt  iimmppôôtt..  »»
1155
  

««  LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmoonnttaannttss  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  rrééssuullttaanntt  

ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  eett  aaffffeeccttaanntt  llaa  ppeennssiioonn  

aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  jjoouuiissssaannccee  nn’’eennttrreenntt  ppaass  eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..  »»
1166
  

SSeeccttiioonn  IIIIII    
LLeess  IInnddeemmnniittééss  ffaammiilliiaalleess  

AArrttiiccllee  1177  ::  
AA  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ss''aajjoouutteenntt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  iinnddeemmnniittééss  ffaammiilliiaalleess  sseerrvviieess  aauuxx  

mmiilliittaaiirreess  eenn  aaccttiivviittéé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  

                                                           

1133  - LL’’aarrttiiccllee  22  ddee  llaa  llooii  nn°°  9955..1155  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..1166..111111  dduu  1155  kkaaââddaa  11443377  ((1199  aaooûûtt  22001166))..  BB..OO  

nn°°  66449966  dduu  11  sseepptteemmbbrree  22001166  ((ppaaggee  ::  11338844))  ssttiippuullee  qquuee  ::  ««  LLee  mmoonnttaanntt  pprréévvuu  aauu  33èèmmee  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  1155  

ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  nn°°  001133--7711  dduu  1122  kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711)),,  tteellllee  qquu''eellllee  aa  ééttéé  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee,,  

eesstt  ffiixxéé  ddee  mmaanniièèrree  ttrraannssiittooiirree  àà  ::  

--  mmiillllee  ddeeuuxx  cceennttss  ((11..220000))  ddiirrhhaammss  ppaarr  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  ppuubblliiccaattiioonn  

aauu  BBuulllleettiinn  ooffffiicciieell  eett  jjuussqquu''aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001166  ;;  

--  mmiillllee  ttrrooiiss  cceenntt  cciinnqquuaannttee  ((11..335500))  ddiirrhhaammss  ppaarr  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001177  eett  jjuussqquu''aauu  3311  

ddéécceemmbbrree  22001177  »».. 
1144  --  LLooii  nn°°  9955..1155  pprréécciittééee.. 

 

1155  --  LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee.. 

1166  --  LLooii  nn°°  2200..0088  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..0088..9944  dduu  2200  cchhaaoouuaall  11442299  ((2200  ooccttoobbrree  22000088))  BBOO  nn°°  55668833  dduu  
1177  nnoovveemmbbrree  22000088  ..  ((vveerrssiioonn  aarraabbee))..  DDaattee  dd’’eeffffeett  llee  11eerr    jjuuiilllleett  22000088..  
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OOuuvvrreenntt  ééggaalleemmeenntt  ddrrooiitt  àà  cceess  iinnddeemmnniittééss,,  lleess  eennffaannttss  vviissééss  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  11  eett  44  iinncclluuss,,  

ddee  ll''aarrttiiccllee  22  dduu  ddééccrreett  nn°°  22..5588..11338811  dduu  1155  jjoouummaaddaa  II  11337788  ((2277  nnoovveemmbbrree  11995588))  nnééss  

ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess..  

SSeeccttiioonn  IIVV  
  MMoonnttaanntt  dduu  ppééccuullee  

AArrttiiccllee1188  ::  
LLee  mmoonnttaanntt  dduu  ppééccuullee  eesstt  ééggaall  àà  uunn  mmooiiss  ddeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  ppaarr  aannnnééee  ddee  sseerrvviiccee  

aaccccoommpplliiee..  

TToouuttee  ffrraaccttiioonn  dd''aannnnééee  ddee  sseerrvviiccee  eesstt  ccoommppttééee  ppoouurr  uunnee  aannnnééee  ssii  eellllee  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  ssiixx  

mmooiiss,,  eellllee  eesstt  nnéégglliiggééee  ddaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree..  

CChhaappiittrree  IIIIII    
RReetteennuueess  ppoouurr  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  

§§II..  --  LLeess  rreetteennuueess  
AArrttiiccllee  1199::  

««  LLeess  mmiilliittaaiirreess  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  33  ccii--ddeessssuuss  ssuuppppoorrtteenntt  uunnee  rreetteennuuee  ddee  ««  1100  %%  »»
1177  ccaallccuullééee  ssuurr  

llee  mmoonnttaanntt  ddeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  àà  ll''aarrttiiccllee  1122  ccii--ddeessssuuss  eett  aafffféérreennttss  àà  

lleeuurrss  ggrraaddee,,  éécchheellllee  eett  éécchheelloonn..  »»
1188
  

AArrttiiccllee  2200  ::  
TToouuttee  ppeerrcceeppttiioonn  dd''uunn  ttrraaiitteemmeenntt  eesstt  ssoouummiissee  aauu  pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  llaa  rreetteennuuee  vviissééee  àà  ll''aarrttiiccllee  

pprrééccééddeenntt,,  mmêêmmee  ssii  lleess  sseerrvviicceess  rréémmuunnéérrééss  nnee  ssoonntt  ppaass  ssuusscceeppttiibblleess  dd''êêttrree  pprriiss  eenn  ccoommppttee  

ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  oouu  ppoouurr  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee..  

((SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt)),,1199  aauuccuunnee  ppeennssiioonn  

nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnccééddééee  ssii  llee  vveerrsseemmeenntt  ddeess  rreetteennuueess  eexxiiggiibblleess  nn''aa  ppaass  ééttéé  eeffffeeccttuuéé..  

AArrttiiccllee  2211::  
««  EEnn  ccaass  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  dd''uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  rréédduuiittee  ppoouurr  qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt,,  llaa  

rreetteennuuee  eesstt  ppeerrççuuee  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  eennttiieerr  ddeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  àà  ll''aarrttiiccllee  

1122  ccii--ddeessssuuss..  »»
2200
  

AArrttiiccllee  2222  ::  

««  LLeess  mmiilliittaaiirreess  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  ddééttaacchheemmeenntt  ssuuppppoorrtteenntt  uunnee  rreetteennuuee  ddee  ««  1100  %%  »»
2211
    ssuurr  lleeuurrss  

éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  àà  ll''aarrttiiccllee  1122  ccii--ddeessssuuss  eett  aafffféérreennttss  aauuxx  ggrraaddee,,  éécchheellllee  eett  

éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  ddaannss  lleeuurr  ccaaddrree  dd''oorriiggiinnee,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  

aarrttiicclleess  1199,,  2200  eett  2211  ccii--ddeessssuuss..  »»
2222
  

AArrttiiccllee  2233  ::  
LLaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  88  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  

ll''aarrttiiccllee  2200  ddee  llaa  llooii  nn°°  001111..7711  dduu  1122  kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  

ppeennssiioonnss  cciivviilleess..  

§§IIII..  --  RReemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  rreetteennuueess    
AArrttiiccllee  2244  ::  
««  LLeess  rreetteennuueess  llééggaalleemmeenntt  ppeerrççuueess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rrééppééttééeess..  TToouutteeffooiiss,,  llee  mmiilliittaaiirree  qquuii  vviieenntt  àà  

qquuiitttteerr  llee  sseerrvviiccee,,  ppoouurr  qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt  aavvaanntt  ddee  ppoouuvvooiirr  oobbtteenniirr  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  

rreettrraaiittee  oouu  uunn  ppééccuullee  eett  qquuii  ppeerrdd  aaiinnssii  sseess  ddrrooiittss  àà  llaaddiittee  ppeennssiioonn  oouu  aauuddiitt  ppééccuullee  ppeeuutt  

pprréétteennddrree  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddiirreecctt  eett  iimmmmééddiiaatt  ddee  llaa  rreetteennuuee  ooppéérrééee  dd''uunnee  mmaanniièèrree  eeffffeeccttiivvee  

ssuurr  ssaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssaauuff  ddaannss  lleess  hhyyppootthhèèsseess  vviissééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  4466  ccii--ddeessssoouuss  eett  ssoouuss  

rréésseerrvvee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ddee  llaa  ccoommppeennssaattiioonn  aavveecc  lleess  ssoommmmeess  ddoonntt  iill  ppeeuutt  êêttrree  rreeddeevvaabbllee  dduu  

cchheeff  ddeess  ddéébbeettss  pprréévvuuss  àà  ll''aarrttiiccllee  4422  ccii--ddeessssoouuss..  

AA  cceett  eeffffeett,,  uunnee  ddeemmaannddee  ddooiitt  êêttrree  aaddrreessssééee  ppaarr  ll''iinnttéérreesssséé  oouu  sseess  aayyaannttss  ccaauussee  àà  llaa  CCaaiissssee  

mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  ddaannss  uunn  ddééllaaii  nn''eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx  aannss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  

rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess..»»
2233
  

  

                                                           

1177  --  llooii  nn°°  4499..0055  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  11..0066..0033  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11442277  ((1144  fféévvrriieerr  22000066))..  BB..OO  nn°°  55440000  
dduu  22  mmaarrss  22000066..  pp  ::  440011 

1188--  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
1199  --  CCeettttee  pphhrraassee  nn''aa  pplluuss  ddee  sseennss  aapprrèèss  ll''aabbrrooggaattiioonn  dduu  22°°  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  1199.. 
2200--    LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 

2211  --  llooii  nn°°  4499..0055  pprréécciittééee 

2222--    LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
2233--    LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
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AArrttiiccllee  2255  ::  
LLeess  rreetteennuueess  iirrrréégguulliièèrreemmeenntt  pprréélleevvééeess  nn''oouuvvrreenntt  aauuccuunn  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn,,  mmaaiiss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

rreemmbboouurrssééeess  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquu''àà  ll''aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt..  

AArrttiiccllee  2266  ::  
««  LLee  mmiilliittaaiirree  qquuii  aayyaanntt  ééttéé  rraaddiiéé  ddeess  ccaaddrreess  ssaannss  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn,,  aa  ééttéé  rreemmiiss  eenn  aaccttiivviittéé,,  

bbéénnééffiicciiee  ppoouurr  llaa  rreettrraaiittee  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  sseess  sseerrvviicceess  aannttéérriieeuurrss  vvaallaabblleess  oouu  vvaalliiddaabblleess,,  àà  

ccoonnddiittiioonn  qquuee  ssuurr  ddeemmaannddee  eexxpprreessssee  ffoorrmmuullééee  ppaarr  lluuii  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  

ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  aann  àà  ccoommpptteerr  ddee  ssaa  rreemmiissee  eenn  aaccttiivviittéé,,  iill  rreevveerrssee  àà  llaa  ddiittee  CCaaiissssee  »»2244  llee  

mmoonnttaanntt  ddeess  rreetteennuueess  qquuii  lluuii  aauurraaiieenntt  ééttéé  éévveennttuueelllleemmeenntt  rreemmbboouurrssééeess  oouu  llee  ppééccuullee  qquu''iill  

aauurraaiitt  éévveennttuueelllleemmeenntt  ppeerrççuu..  

AArrttiiccllee  2277  ::  
LLee  mmiilliittaaiirree  rraaddiiéé  ddeess  ccaaddrreess  ssaannss  ssuussppeennssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  oouu  aauu  ppééccuullee,,  ppeeuutt  

oobbtteenniirr  uunnee  ppeennssiioonn  oouu  uunn  ppééccuullee,,  ss''iill  rreemmpplliitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  dduurrééee  ddee  sseerrvviiccee  eexxiiggééeess..  

DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  2244  lluuii  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess..  

LLee  mmiilliittaaiirree  rraaddiiéé  ddeess  ccaaddrreess  aavveecc  ssuussppeennssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  oouu  aauu  ppééccuullee,,  ppeeuutt  

pprréétteennddrree  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  rreetteennuueess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  2244,,  ssoouuss  

rréésseerrvvee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  4466..  

  ««  CChhaappiittrree  IIVV    
CCoonnttrriibbuuttiioonnss  ddee  ll''EEttaatt  

AArrttiiccllee  2277  bbiiss  ::  
LL''EEttaatt  vveerrssee  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  iinnssttiittuuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  dduu  11eerr  cchhaaoouuaall  11334488  ((22  

mmaarrss  11993300))2255  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

««  11°°))  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  mmiilliittaaiirreess  aauu  ttiittrree  

ddeess  sseerrvviicceess  vvaallaabbllee  eett  ddeess  sseerrvviicceess  vvaalliiddééss..  LLee  ttaauuxx  ddee  cceess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  eesstt  ffiixxéé  àà  ««  2200  %%  »»
2266
  

ddeess  éémmoolluummeennttss  ddee  bbaassee  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  àà  ll''aarrttiiccllee  1122  ccii--ddeessssuuss..  

LL’’EEttaatt  eesstt  sseeuull  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouutt  rreettaarrdd  aappppoorrttéé  ddaannss  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  mmiisseess  

àà  ssaa  cchhaarrggee..  »»
2277
  

22°°))  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aannnnuueellllee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  dd''iinnvvaalliiddiittéé  

sseerrvviieess,,  aauu  ttiittrree  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  ccoonnssiiddéérréé  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111177  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588))  ssuurr  lleess  ppeennssiioonnss  

mmiilliittaaiirreess  aauu  ttiittrree  dd''iinnvvaalliiddiittéé..""
2288
  

««  AArrttiiccllee  2277  tteerr  ::  
LLeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ddeess  mmiilliittaaiirreess  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  

ddééttaacchheemmeenntt  ssoonntt  ssuuppppoorrttééeess  ppaarr  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ll''oorrggaanniissmmee  aauupprrèèss  ddeessqquueellss  llee  

mmiilliittaaiirree  eesstt  ddééttaacchhéé..  CCeeuuxx--ccii  ssoonntt  ddéébbiitteeuurrss  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  

ddeess  rreetteennuueess  ppoouurr  ppeennssiioonn  dduueess  ppaarr  lleeddiitt  mmiilliittaaiirree  eett  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  dduu  ppaayyeemmeenntt  ddee  cceess  

rreetteennuueess  eett  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  vviissééeess  àà  ll''aarrttiiccllee  2277  bbiiss  ccii--ddeessssuuss..  »»
2299
  

FFaauuttee  ppoouurr  ll''oorrggaanniissmmee  aauupprrèèss  dduuqquueell  llee  mmiilliittaaiirree  eesstt  ddééttaacchhéé  ddee  vveerrsseerr,,  eenn  ttoottaalliittéé  oouu  eenn  

ppaarrttiiee  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess,,  lleess  ssoommmmeess  dduueess,,  llee  mmiilliittaaiirree  ccoonncceerrnnéé  ppeeuutt  ss''eenn  

aaccqquuiitttteerr  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  aaffiinn  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  aaccccoommpplliiss  ppaarr  lluuii  eenn  cceettttee  qquuaalliittéé  ssooiieenntt  pprriiss  

eenn  ccoommppttee  ddaannss  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  ssaa  ppeennssiioonn..  »»
3300
  

TTiittrree  IIII  
LLaa  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  

AArrttiiccllee  2288::  
LLeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  ddeess  mmiilliittaaiirreess  eett  ddee  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee,,  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  llee  

ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111177  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588))  ssuurr  lleess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  aauu  ttiittrree  

dd''iinnvvaalliiddiittéé..  

  

  

                                                           

2244--    LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee.. 
2255--  LLaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  rrééggiiee  aaccttuueelllleemmeenntt  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  4433..9955  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  ddaahhiirr  nn°°  

11..9966..110066  dduu  77  aaooûûtt  11999966..  BB..OO..  nn°°  44443322  dduu  2211//1111//9966..  pp::  775511.. 

2266  --  LLooii  nn°°  4499..0055  pprréécciittééee.. 
2277  --  LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee.. 
2288--    LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
2299  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
3300--  LLooiiss  nn°°  0077..8899  eett  2211..9977  pprréécciittééeess.. 
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AArrttiiccllee  2299  ::  
LLee  mmiilliittaaiirree  aatttteeiinntt  dd''uunnee  iinnvvaalliiddiittéé  oouuvvrraanntt  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  eett  qquuii  eesstt  nnééaannmmooiinnss  aaddmmiiss  àà  

rreesstteerr  eenn  sseerrvviiccee,,  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ccuummuulleerr  llaa  ssoollddee  dd''aaccttiivviittéé  aavveecc  uunnee  ppeennssiioonn  uunniiffoorrmmee  ppoouurr  

ttoouuss  lleess  ggrraaddeess,,  ddoonntt  llee  ttaauuxx  eesstt  ééggaall  àà  cceelluuii  ddee  llaa  ppeennssiioonn  aalllloouuééee  aauuxx  ssoollddaattss  aatttteeiinnttss  ddee  llaa  

mmêêmmee  iinnvvaalliiddiittéé..  

AArrttiiccllee  3300  ::  
TToouutt  mmiilliittaaiirree  ttiittuullaaiirree  dd''uunnee  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé,,  rraaddiiéé  ddeess  ccaaddrreess  aavveecc  llee  bbéénnééffiiccee  dd''uunnee  

ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  oouu  dd''uunn  ppééccuullee,,  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ccuummuulleerr  cceess  rréémmuunnéérraattiioonnss  aavveecc  llaa  ppeennssiioonn  

dd''iinnvvaalliiddiittéé..  

AArrttiiccllee  3311  ::  
LLaa  rrééaalliittéé  ddeess  iinnffiirrmmiittééss,,  lleeuurr  iimmppuuttaabbiilliittéé  aauu  sseerrvviiccee,,  lleeuurr  ccoonnssééqquueennccee  eett  llee  ttaauuxx  

dd''iinnccaappaacciittéé  qquu''eelllleess  eennttrraaîînneenntt,,  ssoonntt  aapppprréécciiééss  ppaarr  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  rrééffoorrmmee  ddoonntt  llaa  

ccoommppoossiittiioonn  eesstt  ffiixxééee  ppaarr  ddééccrreett..  

AArrttiiccllee  3322  ::  
LLoorrssqquuee  llaa  ccaauussee  dd''uunnee  iinnffiirrmmiittéé  oouu  dd''uunn  ddééccèèss  eesstt  iimmppuuttaabbllee  àà  uunn  ttiieerrss,,  ll''EEttaatt  eesstt  ssuubbrrooggéé  àà  

llaa  vviiccttiimmee  oouu  àà  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddaannss  lleeuurr  aaccttiioonn  ccoonnttrree  llee  ttiieerrss  rreessppoonnssaabbllee  ppoouurr  llee  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  vveerrssééeess..  

««  LLee  ttiieerrss  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll''iinnffiirrmmiittéé  eesstt  tteennuu  dd''iinnffoorrmmeerr  ll''aaggeenntt  jjuuddiicciiaaiirree  dduu  RRooyyaauummee  ddee  

ll''aaccttiioonn  iinntteennttééee  àà  ssoonn  eennccoonnttrree  ppaarr  llaa  vviiccttiimmee  oouu  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt  eenn  vvuuee  ddee  rrééccllaammeerr  cceess  

pprreessttaattiioonnss..  »»
3311
  

AArrttiiccllee  3333  ::  
LLeess  mmiilliittaaiirreess  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  ddééttaacchheemmeenntt  nnee  ppeeuuvveenntt  pprréétteennddrree  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa  ppeennssiioonn  

dd''iinnvvaalliiddiittéé  qquuee  ss''iillss  oonntt  ééttéé  ddééttaacchhééss  ddaannss  uunn  eemmppllooii  ccoonndduuiissaanntt  àà  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  

iinnssttiittuuééee  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

TTiittrree  IIIIII  
  PPeennssiioonn  dd''aayyaannttss  ccaauussee  

AArrttiiccllee  3344  ::  
LLaa  vveeuuvvee  oouu  lleess  vveeuuvveess  dduu  mmiilliittaaiirree  aaiinnssii  qquuee  sseess  oorrpphheelliinnss  ppeeuuvveenntt  pprréétteennddrree  àà  ssoonn  ddééccèèss  àà  

ppeennssiioonn  dd''aayyaannttss  ccaauussee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ccii--aapprrèèss..  

SSeeccttiioonn  II  
  PPeennssiioonn  ddee  vveeuuvvee  

AArrttiiccllee  3355  ::  
««  LLee  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  ddee  vveeuuvvee  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  aauuxx  ddeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

11°°))  aa))  QQuuee  llee  mmaarriiaaggee  aaiitt  ééttéé  ccoonnttrraaccttéé  ddeeuuxx  aannss  aauu  mmooiinnss;;    

bb))  QQuuee  llee  mmaarriiaaggee  ssooiitt  aannttéérriieeuurr  àà  ll''éévvéénneemmeenntt  qquuii  aa  mmeennéé  àà  llaa  mmiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee  oouu  llee  ddééccèèss  

dduu  mmaarrii  ssii  cceelluuii--ccii  aa  oobbtteennuu  oouu  ppoouuvvaaiitt  oobbtteenniirr  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  aaccccoorrddééee  ddaannss  llee  ccaass  

pprréévvuu  àà  ll''aarrttiiccllee  44  ((22))  ccii--ddeessssuuss,,  oouu  qquu''iill  aaiitt  dduurréé  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  aannss  »»
3322
..  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  aauuccuunnee  dduurrééee  nn''eesstt  eexxiiggééee  ssii  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  eennffaannttss  ssoonntt  iissssuuss  dduuddiitt  

mmaarriiaaggee..  »»
3333
  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  aauuccuunnee  dduurrééee  nn''eesstt  eexxiiggééee  ssii  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  eennffaannttss  ssoonntt  iissssuuss  dduuddiitt  

mmaarriiaaggee..""
3344
  

22°°))  QQuuee  llaa  vveeuuvvee  nnee  ssooiitt  nnii  rrééppuuddiiééee  oouu  ddiivvoorrccééee  iirrrréévvooccaabblleemmeenntt  nnii  rreemmaarriiééee,,  nnii  ddéécchhuuee  ddee  

sseess  ddrrooiittss..  

AArrttiiccllee  3366  ::  
LLaa  vveeuuvvee  oouu  lleess  vveeuuvveess  dduu  mmiilliittaaiirree  oonntt  ddrrooiitt  àà  uunnee  ppeennssiioonn  ééggaallee  àà  5500  %%  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  

rreettrraaiittee  oobbtteennuuee  ppaarr  llee  mmaarrii  oouu  qquu''iill  aauurraaiitt  oobbtteennuuee  llee  jjoouurr  ddee  ssoonn  ddééccèèss..  

CCeettttee  ppeennssiioonn  eesstt  ddiivviissééee,,  aauu  ccaass  ooùù  llee  mmaarrii  llaaiissssee  pplluussiieeuurrss  vveeuuvveess  ppoouuvvaanntt  pprréétteennddrree  àà  

ppeennssiioonn,,  ppaarr  ppaarrttss  ééggaalleess  eennttrree  cceess  vveeuuvveess..  

SSii  uunnee  vveeuuvvee  ssee  rreemmaarriiee,,  ddééccèèddee  oouu  eesstt  ddéécchhuuee  ddee  sseess  ddrrooiittss,,  llaa  ppeennssiioonn  ddoonntt  eellllee  bbéénnééffiicciiaaiitt  

oouu  àà  llaaqquueellllee  eellllee  ppoouuvvaaiitt  pprréétteennddrree,,  eesstt  ppaarrttaaggééee  ppaarr  ppaarrttss  ééggaalleess  eennttrree  cceeuuxx  ddee  sseess  eennffaannttss  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd''uunnee  ppeennssiioonn  aauu  ttiittrree  ddee  ll''aarrttiiccllee  3377  ccii--aapprrèèss..  

  

                                                           

3311--  DDaahhiirr  ppoorrttaanntt  llooii  nn°°  11..7777..331188  dduu  2200  cchhaaoouuaall  11339977  ((44  ooccttoobbrree  11997777))..  DDaattee  dd''eeffffeett  llee  1133  ooccttoobbrree  11997777..  

BB..OO..  nn°°  33338899  bbiiss  dduu  1133  ooccttoobbrree  11997777  pp  ::  11226600.. 

3322  --  LLooii  nn°°  2200..0088  pprréécciittééee.. 

3333  --  LLooii  nn°°  2200..0088  pprréécciittééee.. 

3344  --  LLooii  nn°°  3300..9999  pprréécciittééee..   
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SSeeccttiioonn  IIII    
PPeennssiioonn  dd''oorrpphheelliinnss  

AArrttiiccllee  3377  ::  
LLee  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  dd''oorrpphheelliinnss  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  ::    

��  QQuuee  ll''eennffaanntt  ssooiitt  llééggiittiimmee;;    

��  QQuu''iill  nnee  ssooiitt  ppaass  mmaarriiéé  oouu  ââggéé  ddee  pplluuss  ddee  sseeiizzee  aannss..  

CCeettttee  lliimmiittee  dd''ââggee  eesstt  ttoouutteeffooiiss  rreeppoorrttééee  àà  vviinnggtt  eett  uunn  aannss  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  qquuii  ppoouurrssuuiivveenntt  

lleeuurrss  ééttuuddeess..  

AAuuccuunnee  lliimmiittee  dd''ââggee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ooppppoossééee  aauuxx  eennffaannttss  qquuii  ssoonntt  ddaannss  ll''iinnccaappaacciittéé  ttoottaallee  eett  

aabbssoolluuee  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ppaarr  ssuuiittee  dd''iinnffiirrmmiittééss,,  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  cceess  iinnffiirrmmiittééss..  

AArrttiiccllee  3388  ::  
LLeess  oorrpphheelliinnss  dduu  mmiilliittaaiirree  oonntt  ddrrooiitt  àà  uunnee  ppeennssiioonn  ééggaallee  àà  5500  %%  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  

oobbtteennuuee  ppaarr  lleeuurr  ppèèrree  oouu  qquu''iill  aauurraaiitt  oobbtteennuuee  llee  jjoouurr  ddee  ssoonn  ddééccèèss..  

««  TToouutteeffooiiss,,  ddaannss  ll''hhyyppootthhèèssee  oouu  llee  mmiilliittaaiirree  nnee  llaaiissssee  ppaass  ddee  vveeuuvvee  ppoouuvvaanntt  pprréétteennddrree  aauu  

ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  cceettttee  ppeennssiioonn  dd''oorrpphheelliinnss  eesstt  mmaajjoorréé  ddee  110000  %%..  »»
3355
  

LLaa  ppeennssiioonn  dd''oorrpphheelliinnss  eesstt  ddiivviissééee  éévveennttuueelllleemmeenntt  ppaarr  ppaarrttss  ééggaalleess  eennttrree  ttoouuss  lleess  oorrpphheelliinnss  

ppoouuvvaanntt  yy  pprréétteennddrree..  

««  EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  dd’’uunn  oorrpphheelliinn  oouu  ddee  ppeerrttee  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  ppoouurr  qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt,,  ssaa  

ppaarrtt  nn’’eesstt  ppaass  rréévveerrssiibbllee..  »»3366  

SSeeccttiioonn  IIIIII    
  CCaass  ppaarrttiiccuulliièèrreess    

AArrttiiccllee  3399  ::  
LLeess  eennffaannttss  dd''uunnee  ffeemmmmee  mmiilliittaaiirree  ddééccééddééee  eenn  jjoouuiissssaannccee  dd''uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  oouu  eenn  

ppoosssseessssiioonn  ddee  ddrrooiittss  àà  uunnee  tteellllee  ppeennssiioonn  oonntt  ddrrooiitt,,  eenn  ccaass  ddee  pprrééddééccèèss  dduu  ppèèrree  eett  ss''iillss  

rrééppoonnddeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  3377,,  àà  uunnee  ppeennssiioonn  dd''oorrpphheelliinnss  ééggaallee  àà  110000  %%  ddee  llaa  

ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ddee  lleeuurr  mmèèrree..  

SSii  llee  ppèèrree  eesstt  vviivvaanntt,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  dd''oorrpphheelliinnss  eesstt  rréédduuiitt  ddee  mmooiittiiéé..  

CCeettttee  ppeennssiioonn  eesstt  ddiivviissééee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ppaarr  ppaarrttss  ééggaalleess  eennttrree  lleessddiittss  oorrpphheelliinnss..  

LL''eennffaanntt  nnoonn  llééggiittiimmee  ddoonntt  llaa  ffiilliiaattiioonn  eesstt  ééttaabblliiee  àà  ll''ééggaarrdd  ddee  cceettttee  ffeemmmmee  mmiilliittaaiirree,,  eett  qquuii  

rreemmpplliitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''ââggee  oouu  dd''iinnffiirrmmiittéé  pprréévvuueess  àà  ll''aarrttiiccllee  3377  eesstt  aassssiimmiilléé  àà  uunn  eennffaanntt  

llééggiittiimmee..  

AArrttiiccllee  4400  ::  
««  LLee  ccoonnjjooiinntt  ssuurrvviivvaanntt  dd''uunnee  ffeemmmmee  mmiilliittaaiirree  ppeeuutt  pprréétteennddrree  àà  uunnee  ppeennssiioonn  ddee  vveeuuff  ééggaallee  àà  

5500  %%  ddee  llaa  ppeennssiioonn  oobbtteennuuee  ppaarr  eellllee  oouu  qquu''eellllee  aauurraaiitt  oobbtteennuuee  llee  jjoouurr  ddee  ssoonn  ddééccèèss,,  

aauuggmmeennttééee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  llaa  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  ddoonntt  eellllee  bbéénnééffiicciiaaiitt  oouu  

aauurraaiitt  ppuu  bbéénnééffiicciieerr  ssii  ssee  ttrroouuvveenntt  rrééuunniieess,,  àà  ll''ééggaarrdd  dduu  mmaarrii,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  

ll''aarrttiiccllee  3355  ccii--ddeessssuuss..  

LLaa  jjoouuiissssaannccee  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  vveeuuff  eesstt  ddiifffféérrééee  jjuussqquu''aauu  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  llaa  

ddaattee  àà  llaaqquueellllee  llee  ccoonnjjooiinntt  ssuurrvviivvaanntt  aatttteeiinntt  ll''ââggee  ddee  6600  aannss  rréévvoolluuss..  TToouutteeffooiiss,,  lloorrssqquuee  llee  

ccoonnjjooiinntt  ssuurrvviivvaanntt  eesstt  rreeccoonnnnuu  aatttteeiinntt  dd''uunnee  iinnffiirrmmiittéé  oouu  dd''uunnee  mmaallaaddiiee  iinnccuurraabbllee  llee  rreennddaanntt  

ddééffiinniittiivveemmeenntt  iinnccaappaabbllee  ddee  ttrraavvaaiilllleerr,,  ll''eennttrrééee  eenn  jjoouuiissssaannccee  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  vveeuuff  eesstt  ffiixxééee  

aauu  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  llaa  ddaattee  ooùù  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  eenn  aa  ééttéé  ffaaiittee  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  

pprréévvuuee  àà  ll''aarrttiiccllee  3311  ccii--ddeessssuuss..  
LLaa  ppeennssiioonn  ddee  vveeuuff  cceessssee  dd''êêttrree  sseerrvviiee  eenn  ccaass  ddee  rreemmaarriiaaggee  oouu  ddee  ddéécchhééaannccee..  

SSii  llee  ccoonnjjooiinntt  ssuurrvviivvaanntt  ddééccèèddee  oouu  ssee  rreemmaarriiee  oouu  eesstt  ddéécchhuu  ddee  sseess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ddee  vveeuuff,,  llaa  

ppeennssiioonn  ddoonntt  iill  bbéénnééffiicciiaaiitt  oouu  aauurraaiitt  ppuu  bbéénnééffiicciieerr  eesstt  rrééppaarrttiiee,,  éévveennttuueelllleemmeenntt,,  ppaarr  ppaarrttss  

ééggaalleess  eennttrree  cceeuuxx  ddee  sseess  eennffaannttss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd''uunnee  ppeennssiioonn  aauu  ttiittrree  ddee  ll''aarrttiiccllee  3399  ccii--

ddeessssuuss..  »»
3377
  

  

                                                           

3355  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
3366  --  LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee.. 
3377  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
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SSeeccttiioonn  IIVV  
LLeess  iinnddeemmnniittééss  ffaammiilliiaalleess  

AArrttiiccllee  4411::  
LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  ffaammiilliiaalleess  ddoonntt  bbéénnééffiicciiaaiitt  oouu  aauurraaiitt  ppuu  bbéénnééffiicciieerr  llee  mmiilliittaaiirree  aauu  

mmoommeenntt  ddee  ssoonn  ddééccèèss  eesstt  ppaarrttaaggéé  ppaarr  ppaarrttss  ééggaalleess  eennttrree  ttoouuss  lleess  oorrpphheelliinnss  ppoouuvvaanntt  

pprréétteennddrree  àà  ppeennssiioonn..  

TTiittrree  IIVV  
DDiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  

CChhaappiittrree  PPrreemmiieerr  
GGéénnéérraalliittééss  

AArrttiiccllee  4422::  
LLeess  ppeennssiioonnss  iinnssttiittuuééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  iinncceessssiibblleess  eett  iinnssaaiissiissssaabblleess  ssaauuff,,  eenn  ccaass  ddee  

ddéébbeett  eennvveerrss  ll''EEttaatt,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ddee  ll''EEttaatt,,  oouu  ppoouurr  

lleess  ccrrééaanncceess  pprriivviillééggiiééeess  aauu  sseennss  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  eett  ppoouurr  lleess  ccrrééaanncceess  

aalliimmeennttaaiirreess..  

LLeess  ddéébbeettss  eennvveerrss  ll''EEttaatt  aaiinnssii  qquuee  cceeuuxx  ccoonnttrraaccttééss  eennvveerrss  lleess  ddiivveerrsseess  ccoolllleeccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess  

vviissééeess  aauu  pprrééccééddaanntt  aalliinnééaa,,  rreennddeenntt  lleess  ppeennssiioonnss  iinnssttiittuuééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppaassssiibblleess  ddee  

rreetteennuueess  jjuussqquu''àà  ccoonnccuurrrreennccee  dduu  qquuaarrtt  ddee  lleeuurr  mmoonnttaanntt..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  ccrrééaanncceess  

pprriivviillééggiiééeess  eett  lleess  ccrrééaanncceess  aalliimmeennttaaiirreess..  

LLeess  rreetteennuueess  aauu  ttiittrree  ddee  ddéébbeettss  eennvveerrss  ll''EEttaatt,,  lleess  ddiivveerrsseess  aauuttrreess  ccoolllleeccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess  eett  lleess  

ccrrééaanncceess  pprriivviillééggiiééeess  oouu  aalliimmeennttaaiirreess  ppeeuuvveenntt  ss''eexxeerrcceerr  ssiimmuullttaannéémmeenntt  ssuurr  llaa  ppeennssiioonn  

jjuussqquu''àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  5500%%  ddee  ssoonn  mmoonnttaanntt..  

EEnn  ccaass  ddee  ddéébbeettss  ssiimmuullttaannééss  eennvveerrss  ll''EEttaatt  eett  lleess  aauuttrreess  ccoolllleeccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess,,  lleess  rreetteennuueess  

ddeevvrroonntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééeess  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll''EEttaatt..  

EEnn  ccaass  ddee  ddéébbeettss  ssiimmuullttaannééss  rreellaattiiffss  aauuxx  ccrrééaanncceess  pprriivviillééggiiééeess  eett  aauuxx  ccrrééaanncceess  aalliimmeennttaaiirreess,,  

cceess  ddeerrnniièèrreess  ssoonntt  hhoonnoorrééeess  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu..  

AArrttiiccllee  4433::  
LLoorrssqquu''uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ttiittuullaaiirree  dd''uunnee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  oouu  dd''uunnee  ppeennssiioonn  

dd''iinnvvaalliiddiittéé,,  aa  ddiissppaarruu  ddee  ssoonn  ddoommiicciillee  eett  qquuee  pplluuss  dd''uunn  aann  ss''eesstt  ééccoouullééee  ssaannss  qquu''iill  aaiitt  rrééccllaamméé  

lleess  aarrrréérraaggeess  ddee  ssaa  ppeennssiioonn,,  sseess  aayyaannttss  ccaauussee  ppeeuuvveenntt  oobbtteenniirr,,  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree,,  llaa  

lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  àà  llaa  ppeennssiioonn  qquuii  lleeuurr  sseerraaiieenntt  oouuvveerrttss  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

UUnnee  ppeennssiioonn  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  aattttrriibbuuééee  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree  aauuxx  aayyaannttss  ccaauussee  dd''uunn  

bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ddiissppaarruu  lloorrssqquuee  cceelluuii--ccii  ééttaaiitt  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  

aauu  jjoouurr  ddee  ssaa  ddiissppaarriittiioonn  eett  qquu''iill  ss''eesstt  ééccoouulléé  aauu  mmooiinnss  uunn  aann  ddeeppuuiiss  ccee  jjoouurr..  

LLaa  ppeennssiioonn  pprroovviissooiirree  eesstt  ccoonnvveerrttiiee  eenn  ppeennssiioonn  ddééffiinniittiivvee  lloorrssqquuee  llee  ddééccèèss  eesstt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  

ééttaabbllii  oouu  qquuee  ll''aabbsseennccee  aa  ééttéé  ddééccllaarrééee  ppaarr  jjuuggeemmeenntt..  

AArrttiiccllee  4444  ::  
LLee  ddrrooiitt  àà  ll''oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  ddee  llaa  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  oouu  dduu  ppééccuullee  eesstt  

ssuussppeenndduu  ::    

PPaarr  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  àà  llaa  ddeessttiittuuttiioonn  pprroonnoonnccééee  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  dduu  ccooddee  ddee  jjuussttiiccee  mmiilliittaaiirree;;    

""PPaarr  llaa  ddeessttiittuuttiioonn  pprroonnoonnccééee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  3333  dduu  ddaahhiirr    

nn°°  11..1122..5500  dduu  2299  jjoouummaaddaa  IIII  11443344  ((1100  mmaaii  22001133))  ffoorrmmaanntt  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddeess  

FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess  ;;    

PPaarr  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  àà  ll''uunnee  ddeess  ppeeiinneess  vviissééeess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  22  ddee  ll''aarrttiiccllee  88  dduu  ««  ddaahhiirr    

nn°°  11..1122..5500  dduu  2299  jjoouummaaddaa  IIII  11443344  ((1100  mmaaii  22001133))  ffoorrmmaanntt  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddeess  

FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess  3388»»,,  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ppeeiinnee;;    

PPaarr  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  àà  uunnee  ppeeiinnee  ccrriimmiinneellllee  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  113388  dduu  ccooddee  ddee  jjuussttiiccee  

mmiilliittaaiirree  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ppeeiinnee;;    

PPaarr  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  qquuii  ffoonntt  ppeerrddrree  llaa  qquuaalliittéé  ddee  MMaarrooccaaiinn  dduurraanntt  llaa  pprriivvaattiioonn  ddee  cceettttee  

qquuaalliittéé..  

SS''iill  yy  aa  lliieeuu,,  ppaarr  llaa  ssuuiittee,,  àà  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  oouu  aauu  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  oouu  dduu  ppééccuullee,,  

aauuccuunn  rraappppeell  ppoouurr  lleess  aarrrréérraaggeess  ddee  llaa  ppeennssiioonn  nn''eesstt  dduu..  

AArrttiiccllee    4455    ::  
««  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eett  llaa  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé,,  llaa  ssuussppeennssiioonn  pprréévvuuee  àà  

ll''aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  nn''eesstt  qquuee  ppaarrttiieellllee  ssii  llee  ttiittuullaaiirree  oouu  llaa  ttiittuullaaiirree  aa  uunn  ccoonnjjooiinntt  eett  ddeess  eennffaannttss  

àà  cchhaarrggee  ;;  eenn  ccee  ccaass  llee  ccoonnjjooiinntt  eett  lleess  eennffaannttss  rreeççooiivveenntt,,  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn,,  

                                                           

3388  --  BB..OO  nn°°  66115522  dduu  1166  mmaaii  22001133..  PPaaggee  ::  11995566 
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uunnee  ppeennssiioonn  ffiixxééee  àà  5500  %%  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  eett  ddee  llaa  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé  ddoonntt  

bbéénnééffiicciiaaiitt  oouu  aauurraaiitt  bbéénnééffiicciiéé  eeffffeeccttiivveemmeenntt  llee  mmiilliittaaiirree..  CCeettttee  ppeennssiioonn  eesstt  aattttrriibbuuééee  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ttiittrree  IIIIII  ccii--ddeessssuuss..  »»
3399
  

LLeess  ffrraaiiss  ddee  jjuussttiiccee  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  dduu  ttiittuullaaiirree  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprréélleevvééss  ssuurr  llaa  

ffrraaccttiioonn  ddeess  aarrrréérraaggeess  rréésseerrvvééss  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  ffeemmmmee  eett  ddeess  eennffaannttss..  

AArrttiiccllee  4466  ::  
LLaa  ddéécchhééaannccee  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn  ééddiiccttééee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..1122..5500  dduu  2299  jjoouummaaddaa  

IIII  11443344  ((1100  mmaaii  22001133))  ffoorrmmaanntt  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess  »»4400ss  

eett  ddeess  aarrttiicclleess  8833  eett  8844  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..000088  dduu  44  cchhaaaabbaannee  11337777  ((2244  fféévvrriieerr  11995588))  ppoorrttaanntt  

ssttaattuutt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  eesstt  pprroonnoonnccééee  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  cchhaarrggééee  

ddeess  ffiinnaanncceess..  

EEllllee  eennttrraaîînnee  llaa  ppeerrttee  ddééffiinniittiivvee  eett  ttoottaallee  ddeess  ddrrooiittss..  
CChhaappiittrree  IIII  

JJoouuiissssaannccee  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  
AArrttiiccllee  4477  ::  
««  SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  5511  ccii--aapprrèèss,,  llaa  jjoouuiissssaannccee  ddeess  ppeennssiioonnss  ccoonnccééddééeess  

aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  pprreenndd  eeffffeett  ::    

11°°))  LLoorrssqquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  dduu  

mmiilliittaaiirree;;    

22°°))  LLoorrssqquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  vveeuuvvee,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  dduu  ddééccèèss  dduu  mmiilliittaaiirree  oouu  dduu  

rreettrraaiittéé;;    

33°°))  LLoorrssqquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ppeennssiioonn  ddee  vveeuuff,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  llaa  ddaattee  àà  

llaaqquueellllee  ll''iinnttéérreesssséé  aatttteeiinntt  ll''ââggee  ddee  6600  aannss  rréévvoolluuss  oouu,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  iill  eesstt  rreeccoonnnnuu  aatttteeiinntt  

dd''iinnffiirrmmiittéé  oouu  ddee  mmaallaaddiiee  iinnccuurraabbllee,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  llaa  ddaattee  ooùù  llaa  

ccoonnssttaattaattiioonn  eenn  aa  ééttéé  ffaaiittee  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  rrééffoorrmmee;;    

44°°))  LLoorrssqquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ppeennssiioonnss  dd''oorrpphheelliinnss,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ooùù  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  3366  ((ddeerrnniieerr  aalliinnééaa)),,  3388,,  3399,,  4400  ((ddeerrnniieerr  aalliinnééaa)),,  4433  eett4455  ((pprreemmiieerr  

aalliinnééaa))  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssee  ttrroouuvveenntt  êêttrree  rreemmpplliieess..  »»4411  

««  CChhaappiittrree  IIII  bbiiss  
RReevvaalloorriissaattiioonn  

AArrttiiccllee  4477  bbiiss  ::  
LLeess  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  eett  lleess  ppeennssiioonnss  dd''aayyaannttss  ccaauussee  ccoonnccééddééeess  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  

ssoonntt  mmaajjoorrééeess  ddee  ttoouuttee  aauuggmmeennttaattiioonn  aaffffeeccttaanntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbaassee  aafffféérreenntt  aauuxx  ggrraaddee,,  

éécchheellllee  eett  éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  àà  llaa  ddaattee  ddee  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess..  

LLeess  ppeennssiioonnss  dd''iinnvvaalliiddiittéé  ccoonnccééddééeess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111177  dduu  

1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588))  pprréécciittéé  ssoonntt  mmaajjoorrééeess  ddee  ttoouuttee  aauuggmmeennttaattiioonn  aaffffeeccttaanntt  llee  

ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbaassee  aafffféérreenntt  àà  ll''iinnddiiccee  110000..  »»
4422
  

CChhaappiittrree  IIIIII  
DDiissppoossiittiioonnss  dd''oorrddrree  eett  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  

SSeeccttiioonn  11  
PPeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee--ppééccuullee  

§§  11  --  DDeemmaannddee  eett  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr    
AArrttiiccllee  4488  ::  
««  AA  ll''eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  qquuii  eesstt  ccoonnccééddééee  dd''ooffffiiccee  àà  llaa  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess,,  

ttoouuttee  ddeemmaannddee  ddee  ppeennssiioonn  eesstt  aaddrreessssééee  àà  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  rreettrraaiitteess  »»4433..  

§§IIII  --  LLiiqquuiiddaattiioonn  eett  ccoonncceessssiioonn    
AArrttiiccllee  4499::  ((aabbrrooggéé  àà  ccoommpptteerr  dduu  2211  nnoovveemmbbrree  11999966  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  4433..9955  pprréécciittééee))..  
AArrttiiccllee  5500  ::  
LLaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  llee  ppaaiieemmeenntt  dduu  ppééccuullee  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss  dd''ooffffiiccee  lloorrss  ddee  llaa  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  

ddee  ll''iinnttéérreesssséé  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess..  

  

  

                                                           

3399  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 

4400  --  BB..OO  nn°°  66115522  dduu  1166  mmaaii  22001133..  PPaaggee  ::  11995566 
4411  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
4422  --  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
4433--    LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
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§§IIIIII..  --  PPaaiieemmeenntt  
AArrttiiccllee  5511  ::  
LLee  ppaaiieemmeenntt  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  dd''aaccttiivviittéé  eesstt  ccoonnttiinnuuéé  jjuussqquu''àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  cciivviill  aauu  ccoouurrss  

dduuqquueell  llee  mmiilliittaaiirree  eesstt  ssooiitt  rraaddiiéé  ddeess  ccaaddrreess,,  ssooiitt  ddééccééddéé  eenn  aaccttiivviittéé  ddee  sseerrvviiccee,,  eett  llee  ppaaiieemmeenntt  

ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  ll''iinnttéérreesssséé  oouu  cceellllee  ddee  sseess  aayyaannttss  ccaauussee  ccoommmmeennccee  aauu  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  

ssuuiivvaanntt..  

EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  dd''uunn  mmiilliittaaiirree  rreettrraaiittéé,,  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee,,  oouu  llaa  ppeennssiioonn  dd''iinnvvaalliiddiittéé,,  oouu  

lleess  ddeeuuxx,,  ssoonntt  ppaayyééeess  aauuxx  aayyaannttss  ccaauussee  rrééuunniissssaanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiiggééeess  aauu  ttiittrree  IIIIII,,  jjuussqquu''àà  

llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  cciivviill  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  llee  mmiilliittaaiirree  eesstt  ddééccééddéé  eett  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddeess  

aayyaannttss  ccaauussee  ccoommmmeennccee  aauu  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  ssuuiivvaanntt..  

««  EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  oouu  ddee  rreemmaarriiaaggee  dduu  ccoonnjjooiinntt  ssuurrvviivvaanntt  ttiittuullaaiirree  dd''uunnee  ppeennssiioonn  dd''aayyaannttss  

ccaauussee,,  llaaddiittee  ppeennssiioonn  eesstt  ppaayyééee  jjuussqquu''àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  cciivviill  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  iinntteerrvviieenntt  llee  

ddééccèèss  oouu  llee  rreemmaarriiaaggee  eett  llee  ppaaiieemmeenntt  rréévveerrssiibbllee  ddee  ccee  cchheeff  ssuurr  lleess  oorrpphheelliinnss  ccoommmmeennccee  aauu  

pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  ssuuiivvaanntt..  »»4444    

AArrttiiccllee  5522::  ((aabbrrooggéé  àà  ccoommpptteerr  dduu  2211  nnoovveemmbbrree  11999966  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  4433..9955  pprréécciittééee))..    
AArrttiiccllee  5533  ::  
LLaa  mmiissee  eenn  ppaaiieemmeenntt  ppoorrttaanntt  rraappppeell  dduu  jjoouurr  ddee  ll''eennttrrééee  eenn  jjoouuiissssaannccee  ddooiitt  êêttrree  

oobblliiggaattooiirreemmeenntt  eeffffeeccttuuééee  àà  llaa  ffiinn  dduu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  ssuuiivvaanntt  llee  mmooiiss  dduurraanntt  lleeqquueell  pprreenndd  

eeffffeett  cceettttee  jjoouuiissssaannccee..  

§§  IIVV  ::  --  RRéévviissiioonn  
AArrttiiccllee  5544  ::  
LLaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ccoonnccééddééee  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppeeuutt  êêttrree  rréévviissééee  oouu  ssuupppprriimmééee  àà  

ttoouutt  mmoommeenntt  eenn  ccaass  dd''eerrrreeuurr  mmaattéérriieellllee..  EEnn  ccaass  dd''eerrrreeuurr  ddee  ddrrooiitt,,  eellllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rréévviissééee  oouu  

ssuupppprriimmééee  qquuee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''aarrrrêêttéé  ppoorrttaanntt  

ccoonncceessssiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn..  

LLaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  ssoommmmeess  ppaayyééeess  iinnddûûmmeenntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eexxiiggééee  qquuee  ssii  ll''iinnttéérreesssséé  ééttaaiitt  ddee  

mmaauuvvaaiissee  ffooii,,  eett  eellllee  eesstt  ppoouurrssuuiivviiee  ppaarr  ll''aaggeenntt  jjuuddiicciiaaiirree  dduu  TTrrééssoorr..  

««  AArrttiiccllee  5544  bbiiss  ::  
AA  ttiittrree  eexxcceeppttiioonnnneell  eett  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  qquuii  sseerraa  ffiixxééee  ppaarr  ddééccrreett,,  lleess  mmiilliittaaiirreess  ddeess  

FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess  aaddmmiiss  àà  llaa  rreettrraaiittee  ppeeuuvveenntt,,  ss''iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  ddee  

ll''aarrmmééee  ppoouurr  lliimmiittee  dd''ââggee,,  êêttrree  rreemmiiss  eenn  aaccttiivviittéé  aavveecc  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquu''iillss  ddéétteennaaiieenntt  lloorrss  ddee  

mmiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee..  IIllss  ssoonntt  aaffffiilliiééss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  aauu  pprréésseenntt  rrééggiimmee  eett  ssuuppppoorrtteenntt  ppeennddaanntt  llaa  

dduurrééee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  sseerrvviicceess  lleess  rreetteennuueess  ppoouurr  ppeennssiioonn  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  

aarrttiicclleess  1199  àà  2233  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

LLaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ddoonntt  iillss  jjoouuiisssseenntt  oouu  àà  llaaqquueellllee  iillss  ppeeuuvveenntt  pprréétteennddrree  eesstt  ssuussppeenndduuee  

ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rreepprriissee  ddee  sseerrvviiccee..  EEllllee  eesstt  rréévviissééee  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rraaddiiaattiioonn  

ddeess  ccaaddrreess  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  aannnnuuiittééss  aaccqquuiisseess,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll''aapppplliiccaattiioonn  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  99  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  »»4455  

§§  VV::  DDiivveerrss  
AArrttiiccllee  5555  ::  
TToouutt  bbéénnééffiicciiaaiirree  dd''uunnee  ppeennssiioonn  ccoonnccééddééee  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  tteennuu  ddee  nnoottiiffiieerr  ddaannss  

lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss,,  ssoouuss  ppeeiinnee  dd''aammeennddee,,  ttoouutteess  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  qquuii  ppeeuuvveenntt  iinntteerrvveenniirr  

ddaannss  ssoonn  ééttaatt  cciivviill  eett  cceelluuii  ddee  sseess  aayyaannttss  ccaauussee  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ttoouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  

ssuusscceeppttiibbllee  dd''aavvooiirr  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  ppeennssiioonnss  ccoonnccééddééeess..  

""LLeess  aammeennddeess  vviissééeess  àà  ll''aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  ssoonntt  iinnfflliiggééeess  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  

rreettrraaiitteess..  LLeeuurr  mmoonnttaanntt  eesstt  ffiixxéé  àà  1100  %%  ddee  llaa  ppeennssiioonn  mmeennssuueellllee..""4466  

SSeeccttiioonn  IIII  
LLeess  aavvaanncceess  ssuurr  ppeennssiioonn  

AArrttiiccllee  5566::  
DDeess  aavvaanncceess  ssuurr  ppeennssiioonnss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnsseennttiieess  eenn  ccaass  ddee  rreettaarrdd  ddaannss  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  llee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ppeennssiioonnss,,  aauuxx  mmiilliittaaiirreess  aaddmmiiss  aauu  bbéénnééffiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii..  

                                                           

4444--    LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee.. 
4455  --  LLooii  nn°°  1100..7799  pprroommuullgguuééee  ppaarr  llee  DDaahhiirr  nn°°  11..7799..222288  dduu  88  nnoovveemmbbrree  11997799..  DDaattee  dd''eeffffeett  llee  11eerr  jjaannvviieerr  

11998800..  BB..OO..  nn°°  33550011  dduu  55  ddéécceemmbbrree  11997799,,  pp  :: 
4466  --  LLooii  nn°°  2211..9977  pprréécciittééee.. 
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LLeess  aavvaanncceess  ssuurr  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ssoonntt  aaccccoorrddééeess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  oorrddoonnnnaatteeuurrss  qquuii  

mmaannddaatteenntt  lleess  ttrraaiitteemmeennttss  dd''aaccttiivviittéé,,  àà  rraaiissoonn  ddee  8800  %%  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddee  rreettrraaiittee  ccaallccuullééee  ssuurr  

llaa  bbaassee  ddeess  aannnnééeess  ddee  sseerrvviiccee  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss  eenn  qquuaalliittéé  ddee  mmiilliittaaiirree  ddee  ccaarrrriièèrree..  

LLeess  aavvaanncceess  ssuurr  ppeennssiioonn  dd''aayyaannttss  ccaauussee  ssoonntt  aaccccoorrddééeess  àà  cchhaaccuunn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssuurr  llaa  

bbaassee  ddee  8800  %%  ddee  llaa  ppeennssiioonn  àà  llaaqquueellllee  iill  ppeeuutt  pprréétteennddrree..  

TTiittrree  VV  
DDiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess  eett  ddiivveerrsseess  

CChhaappiittrree  pprreemmiieerr  
DDiissppoossiittiioonn  ttrraannssiittooiirree  

AArrttiiccllee  5577  ::  
AA  ttiittrree  ttrraannssiittooiirree  eett  jjuussqquu''aauu  3311  ddéécceemmbbrree  11997777  llee  tteemmppss  ddee  sseerrvviiccee  oouuvvrraanntt  ddrrooiitt  àà  ppeennssiioonn  

ddee  rreettrraaiittee  aavvaanntt  llaa  lliimmiittee  dd''ââggee  eesstt  rréédduuiitt  àà  qquuiinnzzee  aannnnééeess,,  ppaarr  ddéérrooggaattiioonn  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  

ddeess  aarrttiicclleess  44  eett  55  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

CChhaappiittrree  IIII  
PPeennssiioonnss  ccoonnccééddééeess  aauu  ttiittrree  ddeess  ddaahhiirrss  nnss°°  11..5588..111166    

dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588)),,  11..6633..334466    
dduu  2244  jjoouummaaddaa  IIII  11338833  ((1122  nnoovveemmbbrree  11996633))  eett  11..5588..111177    

dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588))..  
§§..  II  MMaajjoorraattiioonn  ddeess  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  eett  ddeess  ppeennssiioonnss  dd''iinnvvaalliiddiittéé  

AArrttiiccllee  5588  ::  
LLeess  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  dd''aanncciieennnneettéé  oouu  pprrooppoorrttiioonnnneellllee,,  lleess  ppeennssiioonnss  ddee  vveeuuvveess  eett  

dd''oorrpphheelliinnss,,  ccoonnccééddééeess  aauu  ttiittrree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111166  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  

((11eerr  aaooûûtt  11995588))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  

rrooyyaalleess  eett  dduu  ddaahhiirr  11..6633..334466  dduu  2244  jjoouummaaddaa  IIII  11338833  ((1122  nnoovveemmbbrree  11996633))  iinnssttiittuuaanntt  uunn  

rrééggiimmee  ddee  ppeennssiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ssoouuss--ooffffiicciieerrss  eett  ddeess  hhoommmmeess  ddee  ttrroouuppee  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  

rrooyyaalleess,,  nnee  ddoonnnneerroonntt  ppaass  lliieeuu  àà  nnoouuvveellllee  lliiqquuiiddaattiioonn  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

««  TToouutteeffooiiss,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  cceess  ppeennssiioonnss  eett  cceelluuii  ddeess  ppeennssiioonnss  ccoonnccééddééeess  aauu  ttiittrree  dduu  ddaahhiirr  dduu  

2299  cchhaaaabbaannee  11334488  ((3300  jjaannvviieerr  11993300))  ppoorrttaanntt  aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  aauuxx  

mmiilliittaaiirreess  ddee  llaa  ggaarrddee  cchhéérriiffiieennnnee  sseerroonntt  mmaajjoorrééss  ddee  ttoouuttee  aauuggmmeennttaattiioonn  aaffffeeccttaanntt  ppoouurr  

qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbaassee  aafffféérreenntt  àà  ll''iinnddiiccee  110000..  »»4477  

§§  IIII..  PPeennssiioonnss  dd''aayyaannttss--ccaauussee  
AArrttiiccllee  5599  ::  
LLeess  aayyaannttss  ccaauussee,,  tteellss  qquu''iillss  ssoonntt  ddééffiinniiss  aauu  ttiittrree  IIIIII  ccii--ddeessssuuss,,  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  eenn  

jjoouuiissssaannccee  dd''uunnee  ppeennssiioonn  ccoonnccééddééee  aauu  ttiittrree  ddeess  ddaahhiirrss  

nn°°ss  11..5588..111166  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588))  eett  11..6633..334466  dduu  2244  jjoouummaaddaa  IIII  11338833  ((1122  

nnoovveemmbbrree  11996633))  eett  dduu  ddaahhiirr  dduu  2299  cchhaaaabbaannee  11334488  ((3300  jjaannvviieerr  11993300))  oouu  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  

ddrrooiittss  àà  uunnee  tteellllee  ppeennssiioonn,,  eett  qquuii  ddééccèèddee  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  11997711  oonntt  ddrrooiitt  àà  

ppeennssiioonn  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

LLaa  ppeennssiioonn  dd''aayyaannttss  ccaauussee  eesstt  ccaallccuullééee  ddaannss  ccee  ccaass,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ppeennssiioonn  ddoonntt  

bbéénnééffiicciiaaiitt  oouu  aauurraaiitt  bbéénnééffiicciiéé  llee  ddee  ccuujjuuss  tteellllee  qquu''eellllee  aauurraa  ééttéé  mmaajjoorrééee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll''aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt..  
CChhaappiittrree  IIIIII  

MMeessuurreess  dd''aapppplliiccaattiioonn  
AArrttiiccllee  6600  ::  
««  LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  éémmoolluummeennttss  ddee  rrééfféérreennccee  vviissssééss  àà  ll''aarrttiiccllee  1155  ccii--ddeessssuuss  eesstt  ééggaall  aauu  

ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbaassee  aafffféérreenntt  àà  ll''iinnddiiccee  110000..  »»4488  

AArrttiiccllee  6611::  
LLaa  jjoouuiissssaannccee  ddeess  ppeennssiioonnss  àà  jjoouuiissssaannccee  ddiifffféérrééee  ccoonnccééddééeess  aauu  ttiittrree  dduu  ddaahhiirr  nn°°  11..5588..111166  dduu  

1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  ((11eerr  aaooûûtt  11995588))  pprreennddrraa  eeffffeett  àà  llaa  ddaattee  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

AArrttiiccllee  6622  ::  
LLeess  mmeessuurreess  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  sseerroonntt  ffiixxééeess  ppaarr  ddééccrreett..  

AArrttiiccllee  6633  ::  
LLaa  pprréésseennttee  llooii  qquuii  aabbrrooggee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  ddaahhiirrss  nnss°°  11..5588..111166  dduu  1155  mmoohhaarrrreemm  11337788  

((11eerr  aaooûûtt  11995588))  eett  11..6633..334466  dduu  2244  jjoouummaaddaa  IIII  11338833  ((1122  nnoovveemmbbrree  11996633))  eett  dduu  ddééccrreett  nn°°  

                                                           

4477  LLooii  nn°°  0077..8899  pprréécciittééee 

4488  DDaahhiirr  nn°°  11..7744..441111  dduu  1155  RRaammaaddaann  11339944  ((22  ooccttoobbrree  11997744))..  DDaattee  dd''eeffffeett  llee  1166  ddéécceemmbbrree  11997733..  BB..OO..  nn°°  

33223344  dduu  2233  ooccttoobbrree  11997744,,  pp  ::  11445588.. 
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22..6644..334455  dduu  1100  rreebbiiaa  IIII  11338844  ((1199  aaooûûtt  11996644)),,  tteellss  qquu''iillss  oonntt  ééttéé  mmooddiiffiiééss  eett  ccoommppllééttééss,,  pprreenndd  

eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  11997722..  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  sseerraa  ppuubblliiééee  aauu  BBuulllleettiinn  OOffffiicciieell  eett  sseerraa  eexxééccuuttééee  ccoommmmee  llooii  dduu  RRooyyaauummee..  

FFaaiitt  àà  RRaabbaatt,,  llee  1122  KKaaââddaa  11339911  

  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))..  

PPoouurr  ccoonnttrreesseeiinngg  ::  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,    

MMOOHHAAMMMMEEDD  KKAARRIIMM  LLAAMMRRAANNII  



 

13 

DDiissppoossiittiioonnss  nnoouuvveelllleess    
IInnttrroodduuiitteess  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  0077..8899  

AArrttiiccllee  1122  ::  
LLeess  mmiilliittaaiirreess  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  

ssuuppppoorrtteenntt  uunnee  rreetteennuuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  44  %%  ppoouurr  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddee  sseerrvviiccee  aannttéérriieeuurree  

vvaallaabbllee  oouu  ddoonntt  llaa  vvaalliiddaattiioonn  aa  ééttéé  ssoolllliicciittééee  aavvaanntt  llaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

CCeettttee  rreetteennuuee  eesstt  ccaallccuullééee  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  vviissééeess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  

eett  33  ddee  ll''aarrttiiccllee  1122  ddee  llaa  llooii  001133..7711  pprréécciittééee  eett  aafffféérreenntteess  aauuxx  ggrraaddee,,  éécchheellllee  eett  éécchheelloonn  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  àà  llaa  ddaattee  dd''eeffffeett  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  TToouutteeffooiiss  aauuccuunnee  rreetteennuuee  

ssuupppplléémmeennttaaiirree  nn''eesstt  pprréélleevvééee  ssuurr  llaa  ssoollddee  ddeess  ccaappoorraauuxx  eett  ddeess  ssoollddaattss..  

LLaa  rreetteennuuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ssuuppppoorrttééee  ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  ddééttaacchheemmeenntt  eesstt  

ccaallccuullééee  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  vviissééeess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  22  eett  33  ddee  ll''aarrttiiccllee  

1122  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  pprréécciittééee  eett  aafffféérreenntteess  aauuxx  ggrraaddee,,  éécchheellllee  eett  éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

ddéétteennuuss  ddaannss  lleeuurr  ccaaddrree  dd''oorriiggiinnee  àà    llaa  ddaattee  dd''eeffffeett  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

SSoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  lleess  mmiilliittaaiirreess  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

ddaattee  dd''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  ddoonntt  lleess  ppeennssiioonnss  pprreennnneenntt  eeffffeett  àà  cceettttee  ddaattee  eenn  

aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  4477  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  pprréécciittééee  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  aayyaannttss  

ccaauussee  éévveennttuueellss..  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  aauu  ttiittrree  ddee  cceettttee  rreetteennuuee  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  pprrééccoommpptteess  

mmeennssuueellss  éécchheelloonnnnééss  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  nn''eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx  aannss  ssuurr  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  

iinnttéérreessssééss..  EEnn  ccaass  ddee  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee,,  lleess  ssoommmmeess  dduueess  ssoonntt  

pprrééccoommppttééeess  ssuurr  lleess  aarrrréérraaggeess  ddeess  ppeennssiioonnss  sseerrvviieess  aauuxx  iinnttéérreessssééss  oouu,,  éévveennttuueelllleemmeenntt,,  àà  

lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee..  

EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  oouu  dd''aayyaannttss  ccaauussee  nnee  ssoonntt  

tteennuuss  qquuee  ddeess  ffrraaccttiioonnss  éécchheelloonnnnééeess  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess,,  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  

àà  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  qquuii  lleeuurr  rreevviieenntt..  EEnn  ccaass  ddee  ssuupppprreessssiioonn,,  ddee  ssuussppeennssiioonn  oouu  

dd''eexxttiinnccttiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  cceesssseenntt  dd''êêttrree  eexxiiggiibblleess..    CCeeppeennddaanntt,,  eenn  

ccaass  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  cceettttee  

ddaattee  rreeddeevviieennnneenntt  eexxiiggiibblleess..  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  lleess  iinnttéérreessssééss  ppeeuuvveenntt  ssee  lliibbéérreerr  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess  eenn  uunn  

sseeuull  vveerrsseemmeenntt..  

AArrttiiccllee  1133  ::  
((aabbrrooggéé  ppaarr  llaa  llooii  nn°°    4499..0011  pprroommuullgguuééee  ppaarr  ddaahhiirr  nn°°  11..0022..0044  dduu  1155  kkaaââddaa  11442222  ((2299  

jjaannvviieerr  22000022))))4499  
AArrttiiccllee  1144  ::  
LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  pprreennnneenntt  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  11999900..  SSoonntt  

aabbrrooggééeess  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  mmêêmmee  ddaattee  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ccoorrrreessppoonnddaanntteess  

ccoonnttrraaiirreess..  

AArrttiiccllee  1155  ::  
LLeess  mmooddaalliittééss  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  sseerroonntt  ffiixxééeess,,  eenn  ccaass  ddee  bbeessooiinn,,  ppaarr  vvooiiee  

rréégglleemmeennttaaiirree..  

                                                           

4499  --    BB..OO..  nn°°  44997777  dduu  2288  kkaaââddaa  11442222  ((2299  jjaannvviieerr  22000022))    ..    
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DDiissppoossiittiioonnss  nnoouuvveelllleess    
IInnttrroodduuiitteess  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  2211..9977  

AArrttiiccllee  33::    
LLeess  mmiilliittaaiirreess  aaffffiilliiééss  aauu  rrééggiimmee  ddeess  ppeennssiioonnss  mmiilliittaaiirreess  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  dduu  1122  

kkaaââddaa  11339911  ((3300  ddéécceemmbbrree  11997711))  pprréécciittééee  ssuuppppoorrtteenntt  uunnee  rreetteennuuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  

cchhaaqquuee  aannnnééee  ddee  sseerrvviiccee  aannttéérriieeuurree,,  vvaallaabbllee  oouu  ddoonntt  llaa  vvaalliiddaattiioonn  aa  ééttéé  ssoolllliicciittééee  aavvaanntt  llaa  

mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

LLee  ttaauuxx  ddee  cceettttee  rreetteennuuee  eesstt  ffiixxéé,,  aauu  ttiittrree  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  àà  44  %%  ddee  llaa  mmooiittiiéé  dduu  mmoonnttaanntt  

ddeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  vviissééeess  aauu  33°°  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1122  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  pprréécciittééee,,  ppeerrççuueess  ppaarr  

lleess  iinnttéérreessssééss  eett  aafffféérreenntteess  aauuxx  ggrraaddee,,  éécchheellllee  eett  éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  àà  llaa  ddaattee  

dd’’eeffffeett  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

NNééaannmmooiinnss,,  llaaddiittee  rreetteennuuee  nn’’eesstt  ppaass  aapppplliiqquuééee  aauuxx  sseerrvviicceess  aaccccoommpplliiss  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ssoollddaatt  

oouu  ccaappoorraall  aavvaanntt  llee  11eerr  jjaannvviieerr  11999900..  

LLaa  rreetteennuuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ssuuppppoorrttééee  ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  ddééttaacchheemmeenntt  eesstt  

ccaallccuullééee  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  ssuussvviissééeess,,  aafffféérreenntteess  aauuxx  ggrraaddee,,  éécchheellllee  eett  

éécchheelloonn  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  iinnttéérreessssééss  ddaannss  lleeuurr  ccaaddrree  dd’’oorriiggiinnee  àà  llaa  ddaattee  dd’’eeffffeett  ddee  

llaa  pprréésseennttee  llooii..  

TToouutteeffooiiss,,  lleess  mmiilliittaaiirreess  eennsseeiiggnnaannttss--cchheerrcchheeuurrss  ddaannss  lleess  ffaaccuullttééss  ddee  mmééddeecciinnee  eett  ddee  

pphhaarrmmaacciiee  eett  ddaannss  lleess  ffaaccuullttééss  ddee  mmééddeecciinnee  ddeennttaaiirree,,  ssuuppppoorrtteenntt  llaa  rreetteennuuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  

ccaallccuullééee  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eett  pprriimmeess  ppeerrççuueess  eenn  qquuaalliittéé  dd’’eennsseeiiggnnaannttss--cchheerrcchheeuurrss..  

SSoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  lleess  mmiilliittaaiirreess  rraaddiiééss  ddeess  ccaaddrreess  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

ddaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  ddoonntt  lleess  ppeennssiioonnss  pprreennnneenntt  eeffffeett  àà  cceettttee  ddaattee  eenn  

aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4477  ddee  llaa  llooii  nn°°  001133..7711  pprréécciittééee  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  aayyaannttss  

ccaauussee  éévveennttuueellss..  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  aauu  ttiittrree  ddee  cceettttee  rreetteennuuee  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ssuurr  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  

iinnttéérreessssééss  ppaarr  pprrééccoommpptteess  mmeennssuueellss  éécchheelloonnnnééss  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  nn’’eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx  aannss  

ccoommmmeennççaanntt  àà  ccoouurriirr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000000..  

EEnn  ccaass  ddee  rraaddiiaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  aavvaanntt  cceettttee  ddaattee,,  lleess  ssoommmmeess  dduueess  ssoonntt  pprrééccoommppttééeess  àà  ppaarrttiirr  

ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  mmiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee,,  ssuurr  lleess  aarrrréérraaggeess  ddeess  ppeennssiioonnss  sseerrvviieess  aauuxx  iinnttéérreessssééss  oouu  

éévveennttuueelllleemmeenntt  àà  lleeuurrss  aayyaannttss  ccaauussee  eett  ccee,,  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  nn’’eexxccééddaanntt  ppaass  ddiixx  aannss  àà  

ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  jjoouuiissssaannccee  ddeessddiitteess  ppeennssiioonnss..  

EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiitteess  oouu  dd’’aayyaannttss  ccaauussee  nnee  ssoonntt  

tteennuuss  qquuee  ddeess  ffrraaccttiioonnss  éécchheelloonnnnééeess  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  

àà  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppeennssiioonn  qquuii  lleeuurr  rreevviieenntt..  EEnn  ccaass  ddee  ssuupppprreessssiioonn,,  ddee  ssuussppeennssiioonn  oouu  

dd’’eexxttiinnccttiioonn  ddee  llaa  ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  cceesssseenntt  dd’’êêttrree  eexxiiggiibblleess..  CCeeppeennddaanntt,,  eenn  

ccaass  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  àà  ppeennssiioonn,,  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  cceettttee  

ddaattee  rreeddeevviieennnneenntt  eexxiiggiibblleess..  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  lleess  iinnttéérreessssééss  ppeeuuvveenntt  ssee  lliibbéérreerr  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  rreessttaanntt  dduueess  eenn  uunn  

sseeuull  vveerrsseemmeenntt..  

AArrttiiccllee  44  ::    
LLaa  pprréésseennttee  llooii  pprreenndd  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjuuiinn  11999977..  


