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 452القـرار عـدد  

 12/7/2006:يف املؤرخ 
 260/2/1/2005:امللف  الشرعي عدد 

 
 إدالء مبا يثبت تذييله بالصيغة –) نعم( حجيته – حكم أجنيب –نفقة 
 )ال(التنفيذية 

األحكام الصادرة من احملـاكم األجنبيـة تكـون حجـة حـىت قبـل               
بتهـا، وإذا ثبـت أن الطالـب        صريورتها قابلة للتنفيذ على الوقائع اليت تث      

استدل حبكم أجنيب قضى عليه بأدائه للمطلوبة نفقة أبنائهـا منـه لكـن              
احملكمة استبعدته بعلة أنه مل يذيل بالصيغة التنفيذية، مع أنه حجة على            
الوقائع اليت تضمنها واملبالغ اليت حكم بها، فإن قرارهـا يكـون خمالفـا              

 .ملقتضيات الفصل املذكور
  امللكباسم جاللة

  املداولة طبقا للقانونبعد و
 مكـرر،  595حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيـه رقـم    

، 311/04 يف امللف عـدد      8/12/04الصادر عن حمكمة االستئناف بوجدة بتاريخ       
 مبقال أمام احملكمة االبتدائية     10/7/2003أن املطلوبة الكاملة أزرفان تقدمت يف     

عرض فيه أنها متزوجة بالطالب مونكاري حممد، مبوجـب عقـد   بنفس املدينة، ت 
 توثيق وجدة، وأجنبت منه فاطمـة الزهـراء يف          28/7/88 وتاريخ   217الزواج عدد   

، وتـركهم   19/7/99 وأمساء يف    26/12/94 ومحزة يف  27/7/93 وهشام يف    17/3/92
 1000لـغ   ، وطلبت احلكم عليه بأدائه هلا وألبنائهـا مب        2003بدون نفقة منذ يناير     

، وأدلت بصورة مطابقة لألصل     2003درهم لكل واحد منهم، ابتداء من شهر يناير         
من العقد املذكور، وأجاب املدعى عليه بأنـه مل يتوقـف عـن اإلنفـاق علـى                 
املدعية وأبنائها املذكورين، الذين يسـكنون بهولنـدا، واملسـجلني باملـدارس            

مرتمجة إىل اللغة العربية، وبعـد      اهلولندية، وأرفق مبذكرته شواهدهم املدرسية،      
 بـأداء الطالـب نفقـة       12/1/04االنتهاء من تبادل الردود، حكمت احملكمـة يف         

 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من        400املطلوبة واألبناء املذكورين حبسب     
، فاستأنفه الطالب، وأكد بأن املطلوبة أصبحت مطلقة، وتتوصل بنفقة          1/1/03

كم اهلولندي املرفق، وال ميكنه أداء النفقة مرتني، وأرفق مبقاله          األبناء حسب احل  
نسخة من احلكم الصادر عن حمكمة االستئناف مبدينة خراقنهاخ بالهاي بتـاريخ            
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، القاضي بأداء الطالب للمطلوبة نفقة أبنائها منه ابتـداء مـن تـاريخ              11/2/04
ملـذكورة فيـه،    تسجيل حكم الطالق بسجالت احلالة املدنية حبسب املبـالغ ا         

، مرتمجـة إىل اللغـة      30/12/03وبشهادة تسجيل الطالق بالسـجل املـدين يف         
، توثيـق   25/2/04 مكـرر وتـاريخ      4613العربية، وبتدوين طالق مضـمن بعـدد        

القنصلية العامة بدين بوش، وأجابت املطلوبة بأن ما أدىل به الطالـب ال يـربئ               
، قضـت  8/12/04البتـدائي، ويف  والتمست تأييد احلكـم ا  ذمته من أداء النفقة،

احملكمة بتأييد احلكم املستأنف، مع تعديله حبصر النفقة احملكوم بها للمطلوبة           
، وهو القرار املطعون فيه مبقال تضمن وسيلة وحيدة، مل جتب عنها            2/4/03يف  

 .املطلوبة، وقد مت استدعاؤها
 مـن   418حيث يعيب الطالب القرار يف الوسيلة، بفرعيها، خبـرق الفصـل            

، وسوء التعليل الذي هو مبثابة انعدامه، ذلك أنه دفع أمام احملكمة بأنـه مل               .ل.ق
يتوقف عن اإلنفاق على املطلوبة، أثناء قيام العالقة الزوجية، وعلـى أبنائـه إىل              
حد اآلن، وأدىل باحلكم األجنيب املشار إليه إلثبات املبالغ احملكوم بها لفائدتهم             

م، وأهملـت   .م. من ق  430احملكمة طبقت يف حقه الفصل      وإثبات األداء، غري أن     
ع الواجب التطبيق، ألنه ملا أدىل باحلكم املذكور كان ذلك          .ل. من ق  418الفصل  

من أجل االستدالل به، فقط،وليس من أجل طلب تنفيذه، وبذلك يكـون قـرار              
 املذكور، وجاء ناقص التعليل الذي هو       418احملكمة قد خرق مقتضيات الفصل      

 .بة انعدامه، ومعرضا للنقضمبثا
 418حيث تبني صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه مبقتضى الفصل             

ع، فإن األحكام الصادرة من احملاكم األجنبية تكون حجة، حـىت قبـل             .ل.من ق 
صريورتها قابلة للتنفيذ، على الوقائع اليت تثبتها، والثابت من وثـائق امللـف أن              

نيب املذكور الذي حكم عليه بأدائه للمطلوبة نفقـة         الطالب استدل باحلكم األج   
األبناء املذكورين، لكن احملكمة استبعدته، بعلة أنه مل يذيل بالصيغة التنفيذيـة،            
مع أنه حجة على الوقائع اليت تضمنها واملبالغ اليت حكم بها على الطالب، ممـا        

 .يكون معه قرارها قد خالف مقتضيات الفصل املذكور، ومعرضا للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة القضـية علـى            
نفس احملكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء املطلوبـة             

 .من املصاريف
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة    .  األعلى بالرباط  بقاعة اجللسات العادية بالس   
عبد الرحيم شكري   : من السيد رئيس الغرفة إبراهيم حبماين والسادة املستشارين       
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مقررا وعبد الكبري فريد وحممد بنزهة وحممد ترايب أعضاء ومبحضـر احملـامي             
 .العام السيد عبد الرزاق بنقاسم ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة مرمي رشوق

 
 لرئيس                    املستشار املقرر                      كاتبة الضبطا


