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وحيث إ�ه من الثابت قا�و�ا أن تاريخ بداية العالقة الزوجية ال يعترب  ال ركنا وال شرطا لصحتها، وأن عـدم ذكـره وإن كـان قـد     "

  ."للصواب يرتب آثارا  أخرى إال أ�ه ال يبطلها،  لذلك يبقى احلكم املستأ�ف مصادفا
  .180:يف امللف عدد 20/06/2005الصادر بتاريخ  180: قرار حمكمة االستئناف بتازة رقم *
  
وحيث إ�ه من الثابت أن تاريخ الزواج ومدته ال تعتربان شرطا وال ركنا لصحته إال عنـدما يـرتبط بتـاريخ والدة األبنـاء ومـدة      "

استنادا ملا صرحا بـه ، ال يتنـاقض مـا صـرح بـه الشـاهدين مـن أن         2003نذ احلمل،  وأن ذكر احلكم  قيام الزوجية بني الزوجني م
وأن هلمـا بنتـا   عمرهـا شـهر و�صـف،        31/3/2005تلك العالقة قائمة منذ سنة و�صف ، طاملا أن الزوجني صـرحا جبلسـة   

  ".لذلك يكون احلكم املستأ�ف مصادف  للصواب ويتعني تأييده
  .05-159: يف امللف عدد 24/10/2005الصادر بتاريخ  299: قرار حمكمة االستئناف بتازة رقم *
  
حيث إن هذه احملكمة بعد اطالعها على وثائق امللف وحمتوياته على الصعيد االبتدائي واالستئنايف ودراسـتها لعلـل احلكـم    "

م .م . مـن ق  3ت الفصـل  املستأ�ف وما أثري بشأ�ه من أسباب، تبني أن ما �عاه املستأ�ف على احلكم املستأ�ف من خـرق مقتضـيا  
يرد بأن مناط دعوى املدعية إمنا ا�صب على مساع دعوى الزوجية واستمرارها، سواء حصل ذلك من زواج أول  أو من رجعة أو 

  .مراجعة فاألمر سيان ، ألن األمر يتعلق بسماع دعوى الزوجية ليس إال
وقد طلقهـا   32برسم زواج عدد  1996عليها بتاريخ وحيث إ ن املستأ�ف ال جيادل يف كون املستأ�ف عليها كان قد عقد 

ممـا يـدل علـى     25/3/2002لرجعتها حسب زعمه بتاريخ  17صحيفة  20طالقا رجعيا برسم  20/12/2001بتاريخ 
  .معاشرته هلا معاشرة األزواج



  

السـبب   مدو�ـة األسـرة عنـدما مل يـراع شـرط ثبـوت       16وحيث عاب املستأ�ف على احلكم سوء تطبيق مقتضـيات الفصـل   
  .القاهر الذي حال دون توثيق الزواج

لكن حيث إن وقائع القضـية ال تتعلـق بتوثيـق  الرجعـة بعـد طـالق رجعـي والـيت ختتلـف أحكامهـا عمـا متسـك بـه املسـتأ�ف               
وصـريورة الطـالق بائنـا بعـد      25/03/2003والرجعة وقعت بتاريخ  20/12/01وحيث إن القول بأن الطالق وقع بتاريخ 

ة يستوجب �كاحا جديدا، يرد بأن واقعة الرجعة املزعومة بالتاريخ املذكور غري ثابتـة ال مـن تصـريح الزوجـة املسـتأ�ف      ا�تهاء العد
  .عليها وال من شهادة الشهود  املستمع إليهم أمام احملكمة االبتدائية

،  بل خالل هذه املدة أجنبـت  وحيث إن املستأ�ف ال ينازع يف كو�ه أرجع زوجته إيل بيت الزوجية وعاشرها معاشرة األزواج
منه الولد عبد القادر وقام بتسجيله بسجالت احلالة املد�ية،  وهي الوقائع الـيت شـهد هبـا الشـهود املسـتمع إلـيهم أمـام احملكمـة أوىل         

  .درجة
وحيث إن من طلق زوجته طلقة رجعية ثم أرجعها رجعة فاسـدة ثـم اسـتمر علـى وطئهـا وهـو يعتقـد بصـحتها فهـي رجعـة           

، علمــا بــأن الرجعــة ال حتتــاج إىل ويل وصــداق إال إذن الزوجــة، وال جيــب فيهــا  )4/142زرقــا�ي  4/125رهــو�ي(حة صــحي
  ).4/128زهو�ي  1/385344تسويل (اإلشهاد وإن كان مندوبا 

، تكـون  قـد حنـت حنـو الفقـه       25/3/2002وحيث إن حمكمة أوىل درجة ملا صرحت بثبوت الزوجية بـني الطـرفني منـذ    
  .به ومقتضيات مدو�ة األسرة السارية املفعول،  مما يتوجب معه تأييد احلكم ورد االستئناف  وحتميل املستأ�ف الصائر املعمول

املذكور أعاله، فإن السبب القاهر الذي يـربر األخـذ بالبينـة الشـرعية املسـتمع إليهـا        16وحيث فضال عن ذلك وفق الفصل 
أن شهدت البينة بارجتاعهما رفقة إمام املسـجد، وهـذا تربيـر كـاف      دني الطرفني بعمن طرف القاضي االبتدائي هو وجود الطفل ب

  ".لألخذ هبذه البينة
  .04-605:عدد فيف املل 16/3/2005الصادر بتاريخ  145:قرار حمكمة االستئناف  بوجدة رقم*
  
واالستئنايف ودراستها لعلـل احلكـم    حيث إن هذه احملكمة بعد اطالعها على وثائق  امللف وحمتوياته على الصعيد االبتدائي"

منها تسـري أحكامهـا علـى العالقـات      2املستأ�ف، تبني هلا أن ما �عته اجلهة املستأ�فة يف حمله ، ذلك أن مدو�ة األسرة وفق الفصل 
 ____جـة  اليت يكون ضمنها أحد الطرفني مغربيا أو أحدمها مسلم،واملغاربة ولو كا�وا حاملني جلنسية أخـرى، وعليـه فـإن الزو   



  

بـاملغرب وأن   54حسب الثابت من أوراق امللف وإن كا�ت حتمل جنسية فر�سية،  فالظـاهر أهنـا مسـلمة ووالـدها مـزداد سـنة       
معاشـرة األزواج حبكـم    1997معاشرهتا للزوج املستأ�ف املغربي حسـب شـهادة الشـاهدين املسـتمع إليهمـا ابتـدائيا كـان منـذ         

  .ياد ثالثة أوالداجلوار وقد �تج عن هذه العالقة ازد
وحيث إن عدم توفر الزوجة وقـت الـدخول هبـا علـى عقـد الـزواج كـان بسـبب قـاهر،  يتمثـل يف عـدم توفرهـا علـى األوراق              

 16اإلدارية اخلاصة هبا،  وما دام أن هذه العالقة الزوجية أمثرت على ثالثة أوالد،  وما دام أن مساع دعوى الزوجيـة وفـق الفصـل    
ءت  عامة ومل تستثن من حالة مساعها �وع جنسية أحد الزوجني،  الشيء الذي قررت معه احملكمة ، اعتمادا من مدو�ة األسرة جا

  ".على العلل إلغاء احلكم وتصديا احلكم بسماع دعوى الزوجية  بني الطرفني
  .05-589: يف امللف عدد 15/3/2006الصادر بتاريخ  218:قرار حمكمة االستئناف بوجدة رقم*
  
منه، أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج، وإذا  16واضع املدو�ة، اعترب مبقتضى املادة حيث إن "

حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد يف وقته، تعتمد احملكمة، يف مساع دعوى الزوجية ، سائر وسائل اإلثبات وكذا اخلربة، مع 
  .�اتج عن العالقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى يف حياة الزوجنياألخذ بعني االعتبار، وجود أطفال أو محل 

وحيث  إن مؤدى  هذه املقتضيات ، أن األصل يف قيام العالقة الزوجية، هو عقد الزواج  غري أن مثة حاالت  يتعـذر فيهـا علـى    
كمة حبثا تستقصـي مبوجبـه الظـروف     األزواج عقد الزواج يف حينه ألسباب وظروف قاهرة حتول ذلك، ويف هذه احلالة، جتري احمل

املؤكدة لوجود العالقة الزوجية، معتمدة يف ذلك على مجيـع وسـائل اإلثبـات مبـا فيهـا االسـتماع إىل الشـهود، ولـذلك اعتـرب الـس           
ياد، وما يقع من شرح هذه الصفة االستثنائية، كازدياد األوالد يف بيت الوالدين، تاريخ االزد:" األعلى يف إحدى قراراته أن احملكمة 

احلفالت يف تلك املناسبة، وسن األوالد، وشـهادة مدرسـية هلـم إن اقتضـى احلـال ومـدة احليـاة الزوجيـة املشـرتكة ، ومـا يناسـب            
  ".ذلك

وحيث يؤخذ من �اتج البحث املنجز على ذمة القضـية ابتـدائيا، وكـذلك القـرار االسـتئنايف اجلنائــــــي الصـادر بتـــاريـــــــــخ         
، والقاضـي بإدا�ـة املسـتأ�ف عليـه  مـن أجـل جنايـة هتـك عـرض املسـتأ�فة الـيت            58/1991يف امللف عدد  14/5/1991

كا�ت قاصرة آ�ذاك، �تج عنه افتضاض بدون عنف  أن  العالقة اليت كا�ت تربط بني الطـرفني هـي عالقـة خدا�ـة  وذات طـابع غـري       
املوجـودة يف امللـف، ال تضـفي     ةمـن املدو�ـة، وأن الصـور الفوتوغرافيـ     املـذكور  16شرعي، وهي بذلك ال تطاهلا مقتضيات املادة 



  

الصبغة الشـرعية علـى تلـك العالقـة، كمـا أن الشـهود املطلـوب االسـتماع إلـيهم ، ال تنفـع شـهادهتم الطاعنـة، بعلـة أن دفاعهـا أتـى                
زم بـني اإلثبـات وموضـوع الـدعوى ، ووجـب      إثبات العالقة الزوجية، وبالتايل فال تال  لبأمسائهم إلثبات �سب البنت وليس من  أج
  ".بالنتيجة تأييد احلكم املستأ�ف لصوابيته

-262-36: يف امللـف عـدد   18/7/2006الصـادر بتـاريخ    06-473:قرار حمكمة االستئناف باجلديـدة رقـم  * 
2006.  

  
وأن العالقة اليت جتمع بينهما  حيث ركزت املستأ�فة على  أن املستأ�ف عليهما سبق هلما أن تقدما بطلب يف �فس املوضوع ،"

  .غرامية وأن شهادة الشهود ال تعدو  أن تكون جماملة
  .وحيث إن ما أثري خبصوص سبق الفصل  يف القضية ال يرتكز على أساس ما دام أ�ه ليس بامللف ما يفيد ذلك

وحيث إن احملكمة بعد دراستها مللف النازلة وحمتوياته ثبت لديها أ�ـا مـا عابتـه املسـتأ�فة علـى احلكـم املطعـون فيـه غـري ذي          
أساس ،  ذلك أن البحث ارى يف النازلة يف املرحلة االتبدائية أفـاد بـأن العالقـة الزوجيـة قائمـة بـني املسـتأ�ف عليهمـا منـذ سـنة           

دت على فراش الزوجية امسها فاطمة الزهراء وتعيش معهما، كما أن الشاهدين اللذين استمع إليهمـا يف  ، وأجنبا بنتا ازدا 2004
    املرحلـة االبتدائيــة أكــدا بعــد أدائهمــا الــيمني القا�و�يــة بأهنمــا يعرفـان املســتأ�ف عليهمــا ويعلمــان بأهنمــا متــزوجني علــى طاعــة ا

، وازدادت هلما على فراش الزوجية بنتا امسها فاطمة الزهراء،  2004درهم وذلك منذ سنة ) 5000(ورسوله بصداق قدره
  .وأن زواجهما شائعا لدى مجيع سكان القبيلة

وحيث ينبغي القول بناء على ما ذكر بأن طلب  املستأ�ف مل يكن مؤسسا،  وأن احلكم املسـتأ�ف مصـادف للصـواب وينبغـي     
  ."تأييده مع تبين علله وأسبابه

  .7/2006-463يف امللف عدد  28/11/2006الصادر بتاريخ  641: ناف  باحلسيمة رقم قرار حمكمة االستئ*
  
حيت  إن هذه احملكمة بعد اطالعها على وثائق  امللف وحمتوياته على الصعيد االبتدائي واالستئنايف ودراستها لعلل احلكم " 

لـك أن حمكمـة أوىل درجـة  حسـب البحـث الـذي أجرتـه بـني         املستأ�ف، تبني هلا أن ما �عته اجلهة املستأ�فة على احلكم يف حمله،  ذ



  

األطراف والشهود تبني منه أن املعاشرة قائمة بني الزوجني منذ مدة طويلة، كما أن الشـهادة الطبيـة املـدىل هبـا تـبني أهنـا حامـل منـه         
  .زوجها ___وهي التصرحيات اليت جاءت متطابقة بني املستأ�فة والسيد 

ربيعة الرمضا�ي وافقت أمام احملكمة جبلسة البحث على زواج زوجهـا بالطالبـة وكا�ـت علـى علـم      وحيث إن الزوجة األوىل 
  .بذلك وأكدت موافقتها كتابة حسب اإلشهاد املدىل به يف �ازلة احلال

وقتــــه  وحيث إن وثيقة الزواج وإن كا�ت الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج،  فإن حصول أسباب قاهرة استثنائية دون توثيقـه يف  
ال حتول دون مساع الزوجية وثبوهتا إذا ثبت للمحكمة حالة االستثناء وكا�ت العالقة الزوجية �ـاتج عنـها محـل أو أطفـال ، وعليـه      
وأمام قيام حالة االستثناء املشار إليه أعاله املتمثلة يف عدم إبرام عقد الزواج يف وقته وحصـول محـل مـن العالقـة كمـا هـو ثابـت مـن         

طبية وثبوت واقعة الزواج ماديا حسب تصرحيات الشـهود،  لـذا قـررت هـذه احملكمـة إلغـاء احلكـم املسـتأ�ف وتصـديا          الشهادة ال
  ."احلكم وفق الطلب

  .05-586: يف امللف عدد 28/12/2005الصادر بتاريخ  917: قرار حمكمة االستئناف بوجدة رقم*
  
توياته على الصعيد االبتدائي واالستئنايف ودراستها لعلل احلكم حيت  إن هذه احملكمة بعد إطالعها على وثائق  امللف وحم" 

املستأ�ف،  تبني هلا بأن مـا �عتـه اجلهـة املسـتأ�فة  يف حملـه ذلـك أن املسـتأ�ف عليهـا يف  املرحلـة االبتدائيـة دفعـت دعـوى مطالبتـها              
احملكمـة مبـا يفيـد دفعهـا،  حيـث أدلـت        بالرجوع اىل بيت الزوجية بكوهنا تقدمت بـدعوى الطليـق للضـرر والشـقاق وأدلـت أمـام      

  .بنسخة من مقال دعواها تلك
وحيث إن  ادعاء الزوجة للضرر وتقديم دعوى يف شأن ذلك من أجل التطليـق توقـف دعـوى الرجـوع إىل  بيـت الزوجيــــــة،         

قـرار الـس األعلـى    (جاريـة   وال  ميكن احلكم بالرجوع  إىل بيت الزوجية ، وجيب إيقاف النظـر إذا كا�ـت دعـوى الضـرر للتطليـق     
  ).19/4/1982وتاريخ  246عدد  

وحيث إن احلكم ملا مل يراع ذلك  يكون قد جا�ب الصواب ، فضال على أن دعوى الشقاق يف ظل مدو�ة األسرة اجلديـد تـؤدي   
دعوى املذكورة قائمة يكون حتما إىل التطليق يف حالة عدم وقوع الصلح بني الطرفني،  وعليه يكون طلب دعوى الرجوع واحلال أن ال

  ."سابقا ألوا�ه،  لذا وجب إلغاء احلكم املستأ�ف يف هذا الشق والتصريح بعدم قبول دعوى الرجوع
  .05-79: يف امللف عدد 25/5/2005الصادر بتاريخ 359:قرار حمكمة االستئناف بوجدة رقم * 



  

  
االبتدائية واالسـتئنافية ودراسـتها لعلـل احلكـم املسـتأ�ف      حيت إن احملكمة بعد اطالعها على وثائق امللف على املرحلتني " 

وما أثري بشأ�ه من أسباب من  طرف املستأ�فة، تبني هلا أن ما �عته على احلكم غري مؤسس،  ذلك أن الثابـت مـن موجـب الزوجيـة     
وجـب تزكيـه املسـتأ�فة �فسـها مبـا      املدىل به من طرف املستأ�ف عليها أهنا كا�ت زوجة للمرحوم ، إىل أن وافته املنية،  وأن هـذا امل 

أدلت به من إراثة تضمنت املستأ�ف  عليهـا كزوجـة ثا�يـة إىل جا�بـها للمرحـوم ، وبالوكالـة اخلاصـة الـيت تضـمنت إقـرار املسـتأ�فة            
ليهـا  بكون املستأ�ف عليها هي ضرهتا وقد وكلتها مـن أجـل متثيلـها أمـام البنـك الشـعيب السـتخراج أمواهلـا،  كمـا أن املسـتأ�ف ع          

  .�فسها أدلت بعقد بيع ضمن به عند تضمني هوية املرحوم أ�ه متزوج باملستأ�ف عليها
قد شهد هبا شهود اللفيف وهي واقعة أقرت هبا حتى املستأ�فة إال أن بعض الشهود تراجعوا حسب  جوحيث إن واقعة الزوا

  .طالقها منهاالستفسار على واقعة استمرارية الزوجية بني اهلالك واملستأ�ف عليها وب
وحيث إن الزوجية املعروف  عرفا أهنا تثبت باملوجـب إال  أن الطـالق بعـد قيامهـا يصـبح مشـروطا باتبـاع املسـطرة احملـددة          
قا�و�ا بإيقاعه،  وأن تراجع بعض الشهود ال يثبت معه الطالق علـى اعتبـار أن املعاشـرة الزوجيـة واقعـة مسـتمرة والطـالق املزعـوم         

حتى من طرف املستأ�فة اليت أقرت بقيام العالقة الزوجية بـني ضـرهتا واملرحـوم وصـرحت بـذلك ال يف اإلراثـة       مشكوك  يف  قيامها 
ا وال يف الوكالة اخلاصة املقامة من طرفها،  وما دام أن دعوى الزوجية بعـد الوفـاة تعتـرب دعـوى آيلـة   إىل املـال،  فإ�ـه يكفـي يف إثباهتـ         

ملوجب اللفيفي وإن تراجع بعض شـهوده ، لـذا فـإن احلكـم املسـتأ�ف ملـا رفـض الـدعوى كـان          الشاهد الوحيد واليمني فباألحرى ا
  ".مصادفا للصواب وتوجب تأييده
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صعيد االبتدائي واالستئنايف ودراسـتها لعلـل احلكـم    حيث أن هذه احملكمة بعد إطالعها على وثائق امللف وحمتوياته على ال"

ن املستأ�ف وما أثري بشأ�ه من أسباب، تبني هلا من رسم الزواج  املربم بني الطرفني أن املستأ�فة تقيم مبدينة فال�سـيا اإلسـبا�ية كمـا أ   
أو بطاقـة إقامتـها كلـها حتمـل عنواهنـا       بطاقة تعريفها الوطنية حتمل �فس العنوان بإسـبا�يا،  وأن مجيـع وثائقهـا سـواء جـواز سـفرها      
  .بإسبا�يا،  كما أن ابنيهما قد ازدادا  على األراضي اإلسبا�ية كما هو ثابت من رسم ازدياده



  

وحيث أن املستأ�فة متسكت بأن بيت الزوجية ال يوجد باملغرب وإمنا يوجد بإسبا�يا وقد عاشت مع زوجها املستأ�ف عليه 
  .حدثت املشاكل والشنآن بينهماهناك حتت سقف واحد إىل أن 

وحيث إن املستأ�ف عليه مل ينازع فيما ادعته الزوجة كون بيت الزوجية يوجد بإسبا�يا،  ومـا دام أن مسـتندات امللـف تفيـد     
بأن بيت الزوجية يوجد بإسبا�يا منذ إبرام عقد الزواج وأن إقامة الزوجة كا�ت وما زالـت بإسـبا�يا وقـد عاشـا معـا هنـاك ورزق       

ال فإن حمكمة أول درجة ملا مل تراع وضعية الزوجني وقضت على الزوجة برجوعهـا إىل بيـت الزوجيـة بتـاوريرت بـاملغرب، مـع       طف
العلم أن بيت الزوجية يوجد بإسبا�يا،  فضال عن كون الزوج مل يثبت بأية وثيقة أو حجة أ�ه أمسى يعيش باملغرب بصفة دائمة وكو�ه 

ون قد جا�بت الصواب،  علما بأن التحاق الزوجة بزوجها وإن كان  يشكل األصل فإ�ه حقا جيب أعد بيت الزوجية بتاوريرت تك
أن ال يتعسف يف استعماله بشكل يضر بالزوجـة،  لـذا وجـب إلغـاء احلكـم  املسـتأ�ف وتصـديا احلكـم بعـدم قبـول الطلـب وإبقـاء             

  )".91/112/2003عدد  147/24/04( الصائر على املستأ�ف عليه قرار الس األعلى
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