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من مدو�ة األسرة إال أهنا مل تدل بأية وثيقة تدعيمها لقوهلا على اعتبـار أن   49وحيث إن املستأ�ف الفرعية متسكت بالفصل 
وة الـزوج ومـع ذلـك فـإن احملكمـة ملـا       الذمة لكل من الزوج والزوجة هي مستقلة عن اآلخر ومل تدل مبا يثبت قدر مسامهتها يف منو ثـر 

تكون بصدد فرض متعة الزوجة عند الطالق فإهنا تراعي كل اجلوا�ب مبا يف ذلك مسـامهة الزوجـة يف تنميـة تلـك الثـروة واحملكمـة       
قهـا  تعترب أن ما حدد للزوجة من �فقة ومتعة روعي عند حتديدها كل املعطيات  السالفة الذكر وتكون قد أ�صفت الزوجة فيمـا حل 

  .من ضرر بسبب تعسف زوجها يف إيقاع الطالق عليها
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حيث أسست املستأ�فة استئنافها على كون احلكم املستأ�ف  غـري معلـل تعلـيالت سـليما وعلمـا أن أسـباب الطـالق كا�ـت         
رغم أ�ه جيمعهـا بزوجهـا املسـتأ�ف     01فهي ال زالت بكرا مند زواجها بتاريخ يو�يو  31/3/03لبحث املؤرخة يف ثابتة جبلسة ا

م أ ش متوافرة يف الدعوى ملتمسة أساسـا   54عليه فراش واحد، فضال على عدم توفر شروط الكفاءة بينهما وال شروط الفصل 
من املستأ�ف عليه للضـرر واحتياطيـا األمـر بعـرض املسـتأ�ف  عليـه علـى        إلغاء احلكم املستأ�ف وبعد التصدي للحكم بتطليقها 

  .طبيب  خمتص يف األمراض اجلنسية والنفسية
جند خلص باألمراض العصبية اليت تقلل من قدره اال�تصاب، هذا ال ينفي  ____وحيث أن بالرجوع اىل تقرير اخلبري الدكتور 

  .ق له املنعة اجلنسيةأن تكون له ممارسات واجتاهات جنسية شادة حتق
لطلب التطليق ومنها العيوب اليت من شأهنا وجودها التأثري علـى اسـتقرار    98وحيث إن الشرع حدد عدة أسباب يف املادة 

  .احلياة الزوجية و�وع الثا�ي األمراض اخلطرية على حياة الزوج  اآلخر أو على صحته اليت ال يرجى الشفاء منها داخل سنة
املنجزة بناء على أمر احملكمة اثبت أن  عدم القدرة على اال�تصاب يشكل عادي وطبيعي، يشكل ما�عا من  وحيث أن اخلربة 

  .املعاشرة الزوجية ، وأن ذلك يشكل ضررا للزوجة املستأ�فة
قد، املستأ�فة كا�ت عاملة بالعيب حني الع(وحيث أ�ه ثبوت الضرر، كما هو موضح أعاله، وبعدم وجود ما يفيد كون الزوجة 

أو صدور ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم به، فيكون طلب التطليق للضرر مؤسسا ويبقى احلكم االبتدائي املستأ�ف جما�با 
  .للصواب عندما برفض الطلب ويتعني إلغاؤه واحلكم بعد التصدي بالتطليق للضرر

  .وحيث أن صائر الدعوى يتحملها املستأ�ف عليه على درجتني
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حيث  أن حمكمة األسرة، ملزمة وجوبا، يف حالة تعذر حصول الصلح بني الزوجني، واستمرار الشقاق املستحكم بينهما، 
باحلكم بالتطليق للشقاق، وباملستحقات املرتتبة للزوجة املطلقة واألوالد بصرف النظر عن طلب التعويض املقدم من كليهما، أو 

جتديد املستحقات الواجبة بقوة  القا�ون للزوجة واألبناء دون أن تطلب ذلك يف  أحدمها، الذي ينظر فيه بشكل مستقل عن
من الدو�ة، أن تتقدم فقط أمام احملكمة بطلب التطليق للشقاق احلاصل بينها وبني زوجها  94مقاهلا، إذ يكفي الزوجة وفق املادة

هبا احملكمة تلقائيا، وعليه، باتت الوسيلة األوىل من أثناء عالقتهما الزوجية، دون طلب املستحقات املرتتبة عن ذلك، وحتكم 
  ).167صحيفة .حممد الكشبور/ التطليق بسبب الشقاق يف مدو�ة األسرة، ذ(طعن الزوج ، غري حمققة القضاء، وهي رد 

ة، يتمثل وحيث إن  األساس القا�و�ي للمطالبة بالتعويض عن الضرر ضد الطرف املسؤول عن الشقاق يف إهناء العالقة الزوجي
يف اخلطأ التقصريي الناتج عن اإلخالل بالتزامات مفروضة قا�و�ا على الزوجني معا من أجل احلفاظ على دوام استمرار العالقة 
الزوجية بينهما، وبالتايل فإن اإلطار القا�و�ي لطلب التعويض، أساسه املسؤولية التقصريية، وليس املسؤولية العقدية، بدليل أن 

من املدو�ة، ال جيوز قا�و�ا للطرفني االتفاق على خمالفتها،  51بات املتبادلة  بني الزوجني واملنصوص عليها يف املادة احلقوق والواج
  . �ص آمر من جهة، ولتعلقها برباط مقدس يندرج يف إطار النظام العام املغربي من جهة أخرى نلورودها ضم

اء القا�و�ي ليس إال، خصوصا وأن طلب التعويض املقدم من طرف وحيث إن إيراد هذا السياق األخري جاء من باب اإلثر
م، .م.من ق  143الزوج هناية يف الطور االستئنايف، مل يشمله طلبه بداية يف الطور االبتدائي، ومقتضيات الفقرة األوىل من الفصل 

جة أضحت الوسيلة الثا�ية من طعن الزوج حتظر النظر يف الطلبات اجلديدة املستظهرة ألول مرة أمام  حمكمة االستئناف، وبالنتي
من املدو�ة، يف الدليل العلمي ملدو�ة األسرة، الصادر عن  97ا�ظر التعليق على املادة(أيضا، غري مؤسسة، ووجب االلتفات عنها

  ).72وزارة العدل، صحيفة 
قواعد العامة لإلثبات، يف وحيث إن طعن الزوجة يف شقه املتعلق باحلكم هلا اختصاصا بنصف ملكية الدار، حتكمه ال

غياب سند االتفاق املثبت للملكية املشرتكة للدار املذكورة، وأن اعوزاز الطاعنة لبينة اإلثبات، يؤول إىل رد �عيها على احلكم 
  ).من املدو�ة 79املادة (املتخد هبذا اخلصوص، 



، والوضعية املالية 1981واج اليت ا�طلقت منذ سنة وحيث إن التقدير االبتدائي ملقابل متتيع الزوجة، ال يتماشى مع فرتة الز
، وعمال مبقتضيات 22/9/2005درهم، حسب شهادة األجر املؤرخة يف 7000للزوج الطي يتقاضى راتبا شهريا قدره 

غ ارتأت احملكمة، الرفع من قيمة املتعة إىل مبل) ال ضرر وال ضرار، والضرر يزال(من املدو�ة، وإعماال لقاعدة  84املادة 
  .درهم 20.000
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