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 – عــــــــائـــوقـال -

وم القضائية الذي مؤداة عنه الرسوال 01/07/2020المدعي بتاريخ  المقدم من طرف دفاعء على المقال االفتتاحي الذي بنا
 للشقاق. من عصمته هاملتمسا الحكم بتطليق، اه متزوج بالمدعى عليهيعرض فيه أن

 

د أن دوى، بعجالبين بينهما دون حضرها الزوجان و حاولت المحكمة إصالح ذات  إدراج الملف بجلسات الصلحو بناء على 

 ه، فتتاحي أعالل االونة بصلب المقاأكد المدعي طلبه الرامي إلى التطليق من زوجته للشقاق و كذا أسباب الخالف كما هي مد

 

فتم  ، لقانونتطبيق اوالتمس ممثل النيابة العامة  ،الطرفيندفاع حضرها  21/01/2021وبناء على إدراج الملف بجلسة 

 .28/01/2021لجلسة  لمداولة لقضية حجز ال

 -وبعد المداولة طبقا للقانون  -

 حيث يهدف الطلب إلى ما مضمنه أعاله.

 رها السابع.أنها حامل بشه 01/09/2020وحيث يستفاد من الشهادة الطبية المدلى بها من المدعى عليها والمؤرخة في 

 

ة سية العالقا لقدج أن يطلق زوجته وهي حامل، إال أنه واستحضاروحيث إنه ولئن كان المقرر شرعا وقانونا أنه يجوز للزو

خذ بقاعدة ي حدود األاء وفالتطليق ال يكون إال استثن الزوجية ومثانتها وباعتبار أن اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطالق أو

اعاة لكون من مدونة األسرة، ومر 70أخف الضررين لما في ذلك من تفكيك لألسرة واإلضرار باألطفال عمال بالمادة 

تقبلية لمساحقوق الطالق أبغض الحالل إلى هللا وفقا لما روي عن الرسول الكريم عن ابن عمر رضي هللا عنهما، وصونا لل

لتطبيق بدأ المللجنين المتمثلة في ضمان ازدياده في حضن وكنف أبوين يعيشان تحت سقف واحد، واستحضارا من المحكمة 

ي ألضرار التاق مع ، وأمام تزاحم الضرر المزعوم من المدعي المبرر لطلبه التطليالعادل للقانون بدل التطبيق الحرفي له

ار له في انتظم قبوء االستجابة لطلبه، يبقى الطلب سابقا ألوانه ويقتضي التصريح بعديمكن ان تلحق باألسرة بالكامل جرا

 وضع المدعى عليها لحملها.

  

 وحيث يتعين تحميل المدعي الصائر
انون المسطرة المدنية قمكرر من  179-179-124-51-50-40-36-32-31-30-3-2-1وتطبيقا لمقتضيات الفصول 

                                                                               األسرة.    من مدونة 198-197-190-189-182-168-167-128-122-97و  88 إلى 78والمواد 

 -اب ـــذه األسبــــله -

 حضوريا:  علنيا حكمت المحكمة 

 عدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر

   

 

 

 محكمة االستئناف بأسفي

 المحكمة االبتدائية بأسفي

 قسم قضاء األسرة

*-*-*-*-* 

 

 ملف رقم 

   492/1626/2020 

 

     حكم عدد 

 

   صادر بتاريخ 

28/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصدرت المحكمة االبتدائية بأسفي للبت في قضايا 28/01/2021بتاريخ 

 : التطليق الحكم اآلتي نصه

...السيد : بين   

 حي مفتاح الخير أسفي ....الساكن: الرقم
 أسفيبهيئة   ةالمحامي   مرية المصباحي /ذ : تنوب عنه

 مـــن جــهــــة

 :و بين 

 ...:  السيدة
  حي الفرح اكادير .... :  الكائنة

 المحامي  بهيئة أسفي   عبد الناصر العودي /ذ :ينوب عنها 

 من جهة أخرى
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 :السادة سنة أعاله وكانت المحكمة تتركب من بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر وال

 ذ/ اسماعيل صاحب الدين                                              رئيسا ومقررا 
 عضواحسناء الشميلي                                                            ذ/ 
 عضوا                                                           محمد صادق   ذ/ 

 الضبط ةكاتب                                           حنان النور اإلدريسي ةوبمساعدة السيد
 الضبط ةاتبك                    الرئيس و المقرر                                                                             

 


