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حيث إ�ه هده احملكمة بعد اطالعهـا علـى وثـائق امللـف وحمتوياتـه علـى الصـعيد االبتـدائي واالسـتئنايف ودراسـتها لعلـل            "

إال ، وهو مبلغ جزايف مل يتقرر بعد  احلكم املستأ�ف، تبني هلا أن األمر يتعلق باألمر القاضي عليه بإيداع املبالغ الالزمة للطالق ليس
توزيعة على املستحقات بعد إيقاع الطالق وأن الـزوج مطالـب بإيداعـه إن كـان عازمـا علـى إيقـاع الطـالق، لتقـرر احملكمـة وفـق            

لعاديـة،  من مدو�ة األسرة حتديد االلتزامات املرتتبة عن الطالق،  وأن هذا املقرر هو القابل الطعن طبقا لإلجراءات ا 88الفصل 
وعليه فإن اإلذن بإيداع املبالغ الالزمة للطالق يعد من اإلجراءات التعجيزية إلصدار املقرر القابل  للطعن،  وعليه فـإن الطعـن يف   
اإلذن املذكور واحلالة هاته وقبل صدور املقرر الواجـب اختـاذه بعـد اإليـداع يكـون غـري مقبـول ، وبـه وجـب التصـريح مـع إبقـاء             

  ."ستأ�ف علما بأن االستئناف الفرعي يتبع األصلي وجودا وعدماالصائر على امل
  .06-475:يف امللف عدد 17/01/07الصادر بتاريخ  33:قرار حمكمة االستئناف بوجدة رقم *

حيث إن الثابت  من وثائق امللف أن املستأ�ف تقدم بطلب اإلذن له بطالق املستأ�فة وبعد فشل حماولة الصلح ودفع املبلغ "
  .ب منه بصندوق احملكمة لتنفيذ االلتزامات املرتتبة عن الطالق أذن له  بطالق زوجتهاملطلو

وحيث إن الطالق الرجعي الذي يوقعه الزوج ال يصدر بشأ�ه أي مقرر قضائي،  بل يـتم اإلشـهاد بـه مـن طـرف العـدول بعـد        
  .اإلذن له بالطالق من  احملكمة وهو ما حصل يف �ازلة احلال

 يصدر بشأ�ه أي مقرر حتى يكون موضـوع طعـن يف مسـطرة التطليـق أو الفسـخ أو اخللـع الشـيء الـذي         وحيث إن الطالق مل
  ."هجيعل الطعن باطال وبه وجب التصريح ب

  .05- 372: يف امللف عدد 22/02/06الصادر بتاريخ  145:قرار حمكمة االستئناف بوجدة  رقم *
حيــث إن احملكمــة  بعــد دراســتها لوثــائق امللــف ثبــت هلــا أن احلكــم االبتــدائي أســس قضــاءه علــى كــون املســتأ�ف مل يــودع    "

  .مستحقات الطالق بصندوق هذه احملكمة ، وذلك للقول بكو�ه تراجع عن طلبه الرامي إىل اإلشهاد بإيقاع الطالق وتوثيقه
لتـزم بقـرار احملكمـة  القاضـي بإيـداع مسـتحقات الطـالق، وأن اإليـداع كـان          وحيث إن الثابت من وثائق امللف أن املستأ�ف ا

داخل األجل القا�و�ي بصرف النظر عن مكان اإليداع، ذلك  أن املستأ�ف قام بواسطة دفاعه بتسليم  مستحقات الطالق إىل دفـاع  
، ومن جهة أخرى فاملشرع مل يرتب أي جزاء  املستأ�ف عليها وتسلم إشهادا بذلك ، وأن  الطرفني ال ينازعان يف ذلك هذا من جهة

على عدم إيداع مستحقات الطالق بصندوق كتابة الضبط،  وإمنا رتب اجلزاء على عدم اإليداع داخل األجل القـا�و�ي، وأن القـول   



  

�ف بأداء بكون اإليداع بصندوق احملكمة يتطلب استخالص رسم قضائي ورسم �سيب،  فهو أمر ميكن تداركه وذلك بإ�ذار املستأ
  . ةالرسوم املذكور

وحيث إ�ه ملا ذكر أعاله يكون احلكم االبتدائي غري مصادف للصواب ويتعني إلغاؤه وإرجاعه للمحكمـة االبتدائيـة للبـت فيـه     
  ."من جديد طبقا للقا�ون

  . 2006-54:يف امللف عدد 20/9/2006الصادر بتاريخ  163:قرار حمكمة االستئناف بورزازات رقم *
من الثابت من أوراق امللف واحلكم املطعون فيه أن احملكمة املصدرة له قد أسسـته علـى أسـباب قا�و�يـة سـليمة،       حيث إ�ه"

من مدو�ة األسرة ليس هبا ما يفيد التبليغ،  طاملا أن املسـتأ�ف هـو صـاحب الطلـب وهـو ملـزم        86خاصة وأن مقتضيات الفصل 
  .ترب إباحة،  لذلك يكون احلكم املستأ�ف مؤسسابتتبع مراحل طلبه كما أن سكوت قا�ون الشكل ال يع

  ."وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
  .05-14:يف امللف عدد 30/05/2005الصادر بتاريخ   159:قرار حمكمة االستئناف بتازة رقم * 


