
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحكام ابتدائية خاصة بالطالق 
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حيث أن املدعى عليه نازع يف ادعاءات املدعية موضحا بأنه مل يسبق أن خطب "

من كون الطفلني اللذين ولدما من  هاملدعية أو ارتبط ا بأي رابط شرعي، وأن ما تدعي
ي إىل اإلثراء على حسباب الغري بدون صلبه إمنا هو إدعاء كاذب وباطل من أساسه ويرم

  .وجه مشروع
بإجراء حبث مع الطرفني  26/10/2005وحيث إن احملكمة أمرت متهيديا بتاريخ 

والشهود أجري مبكتب القاضي استمعت خالله إىل جمموعة من الشهود أدوا اليمني القانونية 
الفاحتة ذه  اد افرج وقرأوعلى كوم حضروا الوليمة اليت أقامها والد املدعية ببيته بأوال

املناسبة اليت دعوا إليها، وهي خطبة املدعى عليه للمدعية، بل إن بعضهم أضاف أن املدعى 
  .عليه بعد قراءة الفاحتة قبل رأس والد املخطوبة

من مدونة األسرة  نصت على أنه إذا متت اخلطوبة وحصل  156وحيث إن املادة 
رة دون توثيق عقد الزواج وظهر محل باملخطوبة، اإلجياب والقبول وحالت ظروف قاه

  :نسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية
  .إذا اشتهرت اخلطبة بني أسرتيهما ووافق ويل الزوجة عليها عند االقتصاء - 1 

  :منهما لإذا تبني أن املخطوبة محلت أثناء اخلطبة، و أقر اخلطيبان أن احلم -2
يكون احلمل منه أمكن اللجوء إىل مجيع الوسائل الشرعية يف وإذا أنكر اخلاطب أن  

  .إثبات النسيب
وحيث  إنه فضال على شهادة الشهود الذين أكدوا واقعة اخلطبة، فإن هناك قرائن 
قوية تفيد قيام عالقة شرعية بني الطرفني، فمن خالل حمضر الدرك امللكي بأوالد افرج عدد 

ملدعي صرح خالل االستماع إليه بأن املدعية يتبني أن ا 4/6/2002وتاريخ  1895
له، مث إن حمضر معاينة واستجواب  زوجته كانت جالسة بالقرب من املقعد األمامي ااور

 610/06على ذمة امللف التنفيذي عدد  ____منجز من طرف العون القضائي السيد 
قامة الفردوس ويعاشران ،يتبني من خالله إقامة الطرفني ببيت واحد ملدة سنة وأربعة أشهر بإ

  .بعضهما معاشرة األزواج، بل إن من شهود احملضر من يؤكد بأما زوجان



وحيث إن هذه املعطيات تفند زعم املدعى عليه ونفيه ألية عالقة تربطه باملدعية، مما 
  .ينبغي معه عدم االلتفات إىل ادعاءاته واستبعادها
بإجراء خربة طبية أسندت  22/3/2006وحيث أمرت احملكمة متهيديا بتاريخ 

مأمورية القيام ا إىل الربفسور عبد العزير السفيان،ي الذي خلص يف تقريره املوضوع بكتابة 
إىل عالقة القرابة بني الطفلني التوأمني هيثم ونوفل موضوع  3/7/2006الضبط بتاريخ 

  .اخلربة والسيد حسن ساندي كأب بيولوجي
ب التوأمني هيثم ونوفل يفنده تقرير اخلربة القضائية وحيث إن إنكار املدعى عليه لنس

اجلينية، الذي أكد بأن حتاليل البصمات اجلينية املستعملة يف هذه اخلربة أثبتت عالقة قرابة بني 
كأب  _____كأم والسيد ___الطفلني التوأمني هيثم ونوفل موضوع اخلربة والسيدة 

أمني هيثم ونوفل الحق لوالدمها املدعى عليه، بيولوجي، األمر الذي يفيد قطعا بأن نسب التو
ويبقى ما أثاره املدعى عليه من دفوع بشأن اخلربة غري مرتكز على أساس قانوين، طاملا أن 
الطرفني أعطيا كتابة موافقتهما إلجراء دراسة احلامض النووي لعينات من دمهما ودم 

قى مجيع الدفوع غري جديرة باالعتبار معه اخلربة قانونية وتب ىالطفلني موضوع اخلربة، مما تبق
  .وينبغي استبعادها

جيعل نسب الطفلني  156وحيث إن قيام كافة الشروط املنصوص عليها يف املادة 
التوأمني هيثم ونوفل للمدعى عليه شرعيا استنادا للشبهة وتبقى منازعته ونفيه ودفوعاته 

  .مفتقدة للسند القانوين
األسرة نصت على أنه مىت تبت النسب ولو يف من مدونة  156وحيث إن املادة 

زواج فاسد أو بشبهة باستلحاق ترتب عليه مجيع نتائج القرابة، فيمنع الزواج باملصاهرة أو 
  .الرضاع وتستحق به نفقة القرابة واإلرث

مادام من أسباب وجود النفقة القرابة، فقد ارتأت احملكمة بعد إعمال  أنهوحيث 
من مدونة األسرة حتديد نفقة الطفلني التوأمني  189مبقتضى املادة  عناصر التقدير املقررة
  .درهم شهريا لكل واحد منهما 600هيثم ونوفل يف مبلغ 

حيث أن تكاليف السكىن تعترب مستقلة عن النفقة يف تقديرها، وارتأت احملكمة 
  .درهم شهريا لكل واحد من الطفلني التوأمني 300حتديدها يف مبلغ 



من النفقات اإلضافية اليت تقتضيها العادات  وحيث إن توسعة األعياد الدينية هي
درهم بالنسبة لعيد الفطر  5000وارتأت احملكمة مبا هلا من سلطة تقديرية حتديدها يف مبلغ 

  .بالنسبة لعيد األضحى هلما معا 1000و 
ة، على اعتبار أن وحيث وإن املدعية حمقة يف طلبها املتعلق مبصاريف النفاس والعقيق
كل مولود رهني  (األوىل مرتبطة بالعادات احمللية والثانية ورد بشأا حديث رسول اهللا 

  .درهم 2000، وارتأت احملكمة تبعا لذلك حتيد هذه املصاريف يف مبلغ )بعقيقته
وحيث إن أجرة الرضاع جتب على املكلف بالنفقة وارتأت احملكمة يف حتديدها يف 

  .شهريا للطفلني درهم 300مبلغ 
من مدونة األسرة فإن لألطفال على أبويهم  54وحيث إنه عمال مبقتضيات املادة 

حقوقا منها العمل على تثبيت هويتهم واحلفاظ عليها خاصة بالنسبة لألم واجلنسية والتسجيل 
ى يف احلالة املدنية، األمر الذي يتعني معه االستجابة لطلب املدعية وذلك باحلكم على املدع

حسب شهادة  14/7/2005املزدادين بتاريخ   _____عليه بتسجيل ولديه التوأمني
  .بسجالت احلالة املدنية 1/7/2005والدما املسلمة من مصحة النخيل باجلديدة بتاريخ  

  .حيث إنه بالنسبة لطلب نفقة املدعية ليس له ما يربره مما ينبغي معه رده
  .لحيث ينبغي مشول احلكم بالنفاذ املعج
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حيث إن الطلب يهدف  اإلذن للزوجني باإلشهاد على الطالق االتفاقي وتوثيقه لـدى  "     
دينـة  شاهدين عدلني بدائرة نفوذ هذه احملكمة مع انتداب قنصل اململكة املغربية بدولة هولنـدا مب 

  .أمستمردام للقيام مبحاولة الصلح
 1397وحيث إن العالقة الزوجية ثابتة بني الطرفني مبوجب عقد النكاح املضمن بعـدد      

احملفوظ بتوثيق خنيفرة، كما يستفاد من وثائق امللف أن الزوجني ليس  8/2000/ 15وتاريـخ 
  .هلما أوالد وأن الزوجة غري حامل



  قاء العالقة الزوجية بينهما وفق الشروط املثبتـة مبوجـب االتفـا   وحيث اتفق الطرفان على إ 
 119/2006املصحح اإلمضاء بقنصلية اململكة املغربية بدولة هولندا مدينة أمستردام حتت رقـم  

  .احلامل لتوقيع الزوجني أسفله 17/11/2006وتاريـخ 
املتعلـق باملسـاطر   من قانون املسطرة املدنية يف الباب الثالث  180وحيث تنص املادة     

اخلاصة باألحوال الشخصية على أنه جيب على األطراف أن حيضروا يف اجللسـة األوىل شخصـيا   
  .وجترى دائما حماولة الصلح

من مدونة األسرة على أنه إذا وقع االتفاق بني الطرفني على إـاء   114كما تنص املادة     
كام مدونة األسرة، يقـدم الطرفـان أو   العالقة الزوجية دون شروط أو بشروط ال تتناىف مع أح

  .أحدمها طلب التطليق للمحكمة مرفقا به لإلذن بتوثيقه، وحتاول احملكمة اإلصالح بينهما ما أمكن
وحيث التمس الطرفان باالتفاق املصادق على توقيعه، إاء العالقة الزوجية وإعفائهما من     

  .بتدائية إلصرارمها على إيقاع الطالقإجراء حماولة الصلح لتعذر احلضور أمام احملكمة اال
وحيث إن اتفاق الطرفني على الطالق، وإن كان يشكل أساس الرغبة اإلرادية للطـرفني      

على إاء العالقة الزوجية ويستقالن بتقدير دوافعه وموجباته ،إال أن ذلك الجيرد احملكمة من أحقية 
  .ح والتوفيق بني الزوجنيالرقابة عليه واليعفيها من القيام مبحاولة اإلصال

وحيث إن الطرفني يتواجدان معا بدولة هولندا مبدينة أمستردام ويتعذر عليهما احلضـور      
أمام احملكمة إلجراء حماولة الصلح والتوفيق ،فقد ارتأت احملكمة انتداب قنصل اململكـة املغربيـة   

ينهما، باعتباره شخصـا مـؤهال   بدولة هولندا مبدينة أمستردام للقيام مبحاولة إصالح ذات البني ب
  .من مدونة األسرة 82للقيام بذلك طبقا ألحكام املادة 

وحيث يتعني على السيد قنصل اململكة أن يسعى إىل رأب الصدع مـاأمكن ويتقصـى       
الصلح، مامل يتبني له أن االفتراق أفيد، واليكتفي بإجراء حماولة صلح شـكلية علـى اعتبـار أن    

  ".اء العالقة الزوجيةالطرفني متفقان على إ
 .07-138 يف امللف عـدد  12/3/07 بتاريخ الصادرحكم احملكمة االبتدائية خبنيفرة 

 


