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 لزواجا

 

 تعريف الزواج 

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته اإلحصان 

 .والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين

 اركان عقد النكاح

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من اآلخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو 

 .عرفا

يصح اإليجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإال فبإشارته المفهومة 

 .من الطرف اآلخر ومن الشاهدين

 :يشترط في اإليجاب والقبول أن يكونا

 ة، وإال فبالكتابة أو اإلشارة المفهومة؛شفويين عند االستطاع-1

 متطابقين في مجلس واحد؛ -2

 .باتين غير مقيدين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ-3

المكره أو  شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس، يمكن فسخه قبل البناء وبعده بطلب من إذا

كراه، ومن زوال اإل المدلس عليه من الزوجين وذلك خالل أجل ال يتعدى شهر من تاريخ

 .تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض

يتعدى  عقد الزواج إكراه أو تدليس أمكن طلب فسخه قبل البناء وبعده خالل أجل ال إذا شاب

شهرا من يوم زوال اإلكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس مع الحق في طلبالتعويض. كما 

درهم أو بإحدى هاتين  إلى ألف 120مة من يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرا

 .العقوبتين فقط

 شروط عقد الزواج

 :يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية

 أهلية الزوج والزوجة؛
 عدم االتفاق على إسقاط الصداق؛

 ولي الزواج عند االقتضاء؛

 سماع العدلين التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛

 .انتفاء الموانع الشرعية

 أهلية الزواج
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 . تكمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعين بقواهما العقلية

سنة،  18األسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن  لقاضي

أو  تماع ألبوي القاصرمعلل يبين فيه المصلحة واألسباب المبررة لذلك، بعد االس بمقرر

 .نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي

 .مقرر االستجابة لطلب اإلذن بزواج القاصر غير قابل ألي طعن

 .زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي

تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب اإلذن بالزواج وحضوره إبرام 

 .عقدال

إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي األسرة المكلف بالزواج في 

 .الموضوع

سنة بمقرر القاضي ، األهلية المدنية في ممارسة كل ما يتعلق  18يكتسب المتزوجان دون 

 .بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

أن يحدد التكاليف المالية لزوج  يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي،

 المعني وطريقة أدائها

أنثى  قاضي األسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكر كان أم يأذن

،بعد تقديم تقرير حول حالة اإلعاقة من طرف طبيب خبير أو اكثر يطلعالقاضي الطرف 

 .اآلخر على التقرير وينص على ذلك في محضر

كون الطرف اآلخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع يجب أن ي

 ..المصاب بإعاقة

 الوالية في الزواج

 .الوالية حق للمرأة ، تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها

 .للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها

 

 الصداق

يه كيف شاءت، والحق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره الصداق ملك للمرأة تتصرف ف

 .مقابل الصداق الذي اصدقها إياه

  .تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله

 .تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطالق قبل البناء

 :ال تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في الحاالت التالية

 عقد الزواج؛إذا وقع فسخ 
إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في 

 الزوج؛
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 .إذا حدث الطالق في زواج التفويض

إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول 

 .الزوج

 .لى الزوج إثبات أدائهإذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فع

 .ال يخضع الصداق ألي تقادم

 .كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها

 .إذا وقع نزاع في باقي األمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة لإلثبات

للرجال،وللزوجة  أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة،فالقول للزوج بيمينه في المعتاد غير

فيحلف كل منهما ويقتسمانه مالم  بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا

 يرفض أحدهما اليمين ويحلف اآلخر فيحكم له

 تعدد الزواج

يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة 

 .بعدم التزوج عليها

 :تأذن المحكمة بالتعددال 

 إذا لم تثبت ضرورته؛
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية إلعالة األسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان 

 .ومساواة في جميع أوجه الحياة

في حالة عدم وجود شرط االمتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إلى 

  .المحكمة

طلب بيان األسباب االستثنائية المبررة له، وان يكون مرفقا بإقرار عن يجب أن يتضمن ال

 .وضعيته المادية

المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وإذا توصلت شخصيا ولم تحضر  تستدعي

إنذار  امتنعت من تسلم االستدعاء ، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط أو

سيبت في طلب الزوج  ا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في اإلنذارتشعرها فيه بأنها إذ

المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة  في غيابها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة المرأة

 فيه، إقامة يمكن استدعاؤها العامة تعذر الحصول على موطن أو محل

عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير  ناتجا إذا كان سبب عدم توصل الزوجة باالستدعاء

تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل  صحيح أو تحريف في اسم الزوجة،

إلى  120الحبس من ثالث أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من  )من القانون الجنائي 361

 .(درهم 300

محاولة التوفيق تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليها ل

 .واإلصالح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة

وتوفرت  أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل ألي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، للمحكمة
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 .شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما

المرأة  تمرار العالقة الزوجية، وأصرتثبت للمحكمة من خالل المناقشات تعذر اس إذا

الستيفاء كافة حقوق  المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا

 .الزوجة وأوالدهما الملزم باالنفاق عليهم

 .يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل ال يتعدى سبعة أيام

تصدر المحكمة بمجرد اإليداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل ألي طعن في 

 .جزئه القاضي بإنهاء العالقة الزوجية

  .يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل األجل المحدد تراجعا عن طلب اإلذن بالتعدد

التطليق  ولم تطلب تمسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد ولم توافق المراد التزوج عليها، إذا

أو بعث حكمين أو  طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق أي القيام بكل محاوالت اإلصالح

  .من في حكمهما، وفي حالة تعذر اإلصالح، تحكم بالتطليق

من طرف القاضي  حالة اإلذن بالتعدد، ال يتم العقد مع المراد التزوج بها إال بعد إشعارها في

  .ا متزوج بغيرها ورضاها بذلكبان مريد الزواج به

 .يضمن هذا اإلشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي

 ملف عقد الزواج

يتضمن ملف عقد الزواج الذي يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة لمحل إبرام 

 :الزواج، الوثائق التالية

 .طلب اإلذن بتوثيق الزواج يملئ في مطبوع خاص يهيئ لهذه الغاية -1

نسخة من رسم الوالدة لكل واحد من الخطيبين، يسلمها ضابط الحالة المدنية المختص، -2

 .يشير فيها إلى أنها سلمت ألجل الزواج

 .شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين، تسلمها السلطة اإلدارية -3

شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين تسلم من الجهة المختصة تشير إلى أنها من اجل  -4

 .الزواج

إذن بالزواج بالنسبة للعسكريين ورجال الدرك الملكي وموظفي األمن الوطني وأفراد  -5

 .القوات المساعدة

 .سنة 18اإلذن بالزواج في الحاالت اآلتية الزواج دون  -6

 .التعدد في حالة توافر الشروط

 .زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية -ج

 .زواج معتنقي اإلسالم واألجانب -د

 :شهادة الكفاءة بالنسبة لألجانب -7

 .سنة 18الزواج دون 

 .التعدد في حالة توافر الشروط
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 .زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية -ج

 .زواج معتنقي اإلسالم واألجانب -د

  شهادة الكفاءة بالنسبة ألجانب

 التأشير على ملف المستندات واإلذن بتوثيق عقد الزواج
 ف بالزواج من الوثائق المشار إليها أعاله،بعد تأكد قاضي األسرة المكل

يؤشر على الملف الذي يحفظ بكتابة الضبط برقمه الترتيبي، ويأذن بعد ذلك للعدلين بتوثيق 

 .عقد الزواج

 تسجيل عقد الزواج

نص عقد الزواج في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء األسرة الذي توجه  يسجل

إلى ضابط الحالة المدنية بمحل والدة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخألجل  ملخصه

  .خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه

إذا لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة المغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك 

 .بالمحكمة االبتدائية بالرباط

 .ص بهامش رسم والدة الزوجينعلى ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخ

يسلم اصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج بعد المخاطبة عليه من طرف قاضي 

 .األسرة المكلف بالزواج

 زواج المغاربة المقيمين بالخارج

اإلدارية  للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا لإلجراءات يمكن

عند االقتضاء، وانتفت  إذا توفر اإليجاب والقبول واألهلية والولي المحلية لبلد إقامتهم،

  .مسلمان الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان

لبلد إقامتهم، أن يودعوا  يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي

قنصلية المغربية التابع لها محل بالمصالح ال نسخة منه داخل ثالثة أشهر من تاريخ إبرامه

 .إبرام العقد

 إثبات عقد الزواج

 .تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة إلثبات الزواج

الزوجية  حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى إذا

 .لشهودا سائر أنواع البينات الشرعية، وال سيما الخبرة واالستماع إلى

أطفال أو حمل ناتج عن  تأخذ المحكمة بعين االعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود

 .الزوجين العالقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة

يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول 

 .مدونة األسرة حيز التنفيذ
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 عقد الزواج الوكالة في

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه،غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه من قاضي األسرة 

 :المكلف بالزواج وفق الشروط اآلتية

 .وجود ظروف خاصة، ال يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه-1

 تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها؛ -2

أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن  -3

 تتوفر فيه شروط الوالية؛

أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج اآلخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته،  -4

 وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛

أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند االقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن  -5

 يحدد من الطرف اآلخر؛

 .لتأكد من توفرها على الشروط المطلوبةأن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة ل-6

 .يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف اآلخر

 

 الطالق

 

 تعريف الطالق

الطالق حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة 

 .القضاء

 إجراءات الطالق

منتصبين  أن يطلب اإلذن من المحكمة باإلشهاد به لدى عدلينعلى من يريد الطالق  يجب

الزوجة ، أو التي أبرم  لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن

 . فيها عقد الزواج حسب الترتيب

باإلشهاد على الطالق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد  يتضمن طلب اإلذن

 . االقتضاء ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي نداألطفال ع

 . يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المالية والتزاماته المالية

 . تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح

 . إذا توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه

أخطرتها  جة شخصيا باالستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم مالحظات مكتوبة ،توصلت الزو إذا

 . الملف المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في
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العامة للوصول إلى الحقيقة ،  إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة

من القانون  361المنصوص عليه في المادة  عقوبةوإذا ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه ال

 . (درهم 300إلى  120سنوات وغرامة من  3أشهر إلى  3الجنائي) أي الحبس من 

عند حضور الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك االستماع إلى 

 . الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في االستماع إليه

تراه  اإلجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من أن تقوم بكل للمحكمة

مؤهال إلصالح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتينللصلح تفصل 

 . بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما

 . إذا تم اإلصالح بين الزوجين حرر به محضر وتم اإلشهاد به من طرف المحكمة

تعذر اإلصالح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة  إذا

بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثالثون يوما ألداء مستحقات الزوجة واألطفال  الضبط

 . الملزمباإلنفاق عليهم

العدة ، والمتعة التي يراعى في  تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة

، وأسباب الطالق ، ومدى تعسف الزوج في  اج والوضعية المالية للزوجتقديرها فترة الزو

 . توقيعه

في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن مالئم لها وللوضعية  تسكن الزوجة خالل العدة

وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن  المادية للزوجة ،

 . ةبكتابة ضبط المحكم المستحقات

وكسوة وعالج وما يعتبر من الضروريات  تحدد مستحقات األطفال الملزم بنفقتهم من غذاء

الكراء، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي  والتعليم لألوالد، والسكن أو مبلغ

 . كانوا عليه قبل الطالق

جل المحدد له ، األ إذا لم يودع الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة بكتابة الضبط، داخل

 . ذلك من طرف المحكمة اعتبر متراجعا عن رغبته في الطالق ، ويتم اإلشهاد على

 إذن المحكمة بتوثيق الطالق

بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطالق لدى العدلين 

 . داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة

 المخاطبة على وثيقة الطالق

القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطالق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي  يقوم

 . أصدرت اإلذن بالطالق

 : قرار المحكمة بتحديد مستحقات الزوجة واألطفال

 : بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها أعاله ، تصدر قرارا معلال يتضمن

 وطنها أو محل إقامتها ،أسماء الزوجين وتاريخ ومكان والدتهما وزواجها وم
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ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، واإلجراءات المنجزة في 

 الملف ، ومستنتجات النيابة العامة ،
 تاريخ اإلشهاد بالطالق ،

 ما إذا كانت الزوجة حامال أم ال ،
 أسماء األطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ،

 . تحديد مستحقات الزوجة واألطفال وفق ما هو مشار إليه أعاله، وأجرة الحضانة بعد العدة

 . قرار المحكمة قابل للطعن طبقا لإلجراءات العادية

 طالق التمليك

إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم 

 .طلب إلى المحكمة

تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول اإلصالح 

 .بينهما

إذا تعذر اإلصالح ، تأذن المحكمة للزوجة باإلشهاد على الطالق ، وتبت في مستحقات 

 .الزوجة واألطفال عند االقتضاء والمشار إليها أعاله

 .ي التمليك الذي ملكها إياهال يمكن للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة حقها ف

 : عدم اعتبار الطالق الواقع في بعض الحاالت

 . ال يقبل طلب اإلذن بطالق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا

 . الحلف باليمين أو الحرام ال يقع به طالق

 . الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة ال يقع إال واحدا

 .لمعلق على فعل شيء أو تركه ال يقعالطالق ا

 الطالق باالتفاق

تتنافى  للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العالقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط ال يمكن

 .مع أحكام مدونة األسرة، وال تضر بمصالح األطفال

كن ، االتفاق ، يبلغان مضمونه للمحكمة التي تحاول اإلصالح بينهما ما أم عند وقوع هذا

 . تعذر اإلصالح ، أذنت باإلشهاد على الطالق وتوثيقه فإذا

 الطالق بالخلع

 .للزوجين أن يتراضيا على الطالق بالخلع طبقا ألحكام الطالق باالتفاق

تخالع الرشيدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطالق ، وال تلزم 

 . شرعيببذل الخلع إال بموافقة النائب ال

للزوجة استرجاع ما خلعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها 

 . ، وينفذ الطالق في جميع األحوال
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 . كل ما صح االلتزام به شرعا ، صلح أن يكون بدال في الخلع ، دون تعسف وال مغاالة

 . األم معسرة ال يجوز الخلع بشيء تعلق به حق األطفال أو بنفقتهم إذا كنت

إذا أعسرت األم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في 

 . الرجوع عليها

 شروط الحضانة الحضانة

من الدستور(. على موقع البرلمان  58اآلخر في النص المحال إليه".)الفصل  المجلس

اإلنتاج التشريعي للوالية  -تجدون :  www.parlement.ma االنترنيت على

-2002 اإلنتاج التشريعي ومشاريع قوانين الوالية التشريعية - 2002-1997 التشريعية

على  من الدستور(. على موقع البرلمان 58النص المحال إليه".)الفصل   2007

التشريعية  تشريعي للواليةاإلنتاج ال -تجدون :  www.parlement.ma االنترنيت

النص   2007-2002 اإلنتاج التشريعي ومشاريع قوانين الوالية التشريعية - 1997-2002

على  من الدستور(. على موقع البرلمان 58المحال إليه".)الفصل 

التشريعية  اإلنتاج التشريعي للوالية -تجدون :  www.parlement.ma االنترنيت

 شاإلنتاج الت - 1997-2002

 االهلية االهلية

 .سنة شمسية كاملة 18 سن الرشد القانوني

كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل 

 .االهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته

يخضع فاقدو األهلية وناقصوها بحسب األحوال ألحكام الوالية أو الوصاية أو التقديم 

 .بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة

 أسباب الحجر

 .أسباب الحجر نوعان: األول ينقص األهلية والثاني يعدمها

  .يعتبر ناقص أهلية األداء

 .الرشدالصغير الذي يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن 

 .السفيه

 .المعتوه

 .الصغير المميز هو الذي أتم اثني عشرة سنة شمسية كاملة

السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما ال فائدة فيه، وفيما يعده العقالء عبثا بشكل يضر به 

 .أو بأسرته

 .المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ال يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته

 تبر عديم أهلية األداء؛يع
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 أوال: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛

 .ثانيا: المجنون وفاقد العقل

يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية منقطعة، كامل األهلية خالل الفترات التي 

 .يؤوب إليه عقله فيها

 .الفقدان اإلرادي للعقل ال يعفي من المسؤولية

 انتهاء الحجر

  الحجر عن القاصر إذا بلغ الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجرينتهي 

 .إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره،جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده

يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ سن المذكورة أعاله، 

 .إذا انس منه الرشد

إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه  يحق للمحجور بسبب

 .إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي

وفي جميع األحوال ال يمكن ترشيد من ذكر، إال إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ 

 .اإلجراءات الشرعية الالزمة

سفه،  رشد انه مصاب بإعاقة ذهنية أورأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن ال إذا

وتعتمد المحكمة في  رفع األمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه،

 ذلك سائر وسائل اإلثبات الشرعية

 إجراءات إثبات الحجر ورفعه

ويرفع  العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، فاقد

 .عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه األسباب حسب القواعد الواردةفي هذه المدونة

يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني باألمر، أو من النيابة العامة، أو 

 .ممن له مصلحة في ذلك

 ةثبات الشرعيتعتمد المحكمة في اقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل اإل
 يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بوسائل التي تراها المحكمة مناسبة

 تصرفات عديم األهلية

 .تصرفات عديم األهلية باطلة وال تنتج أي اثر

 تصرفات ناقص األهلية

 :تخضع تصرفات الصغير المميز لألحكام التالية

 .تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا

 .تكون باطلة إذا كانت مضرة به
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المصلحة  نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب يتوقف

 .الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة الختصاصات كل ناب شرعي

 تصرفات السفيه والمعتوه

 .ةتخضع تصرفات السفيه والمعتوه لألحكام المطبقة على تصرفات ناقص األهلي

 :اإلذن بإدارة جزء من أموال الصغير المميز

 .يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله إلدارتها بقصد االختيار

يصدر اإلذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من 

 .الوصي أو المقدم آو الصغير المعني باألمر

قاصرين إلغاء قرار اإلذن بالتسليم بطلب من الوصي للقاضي المكلف بشؤون ال يمكن

 .المأذون بها المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في اإلدارة أو

  .يعتبر المحجور كامل األهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه

 268و 240و  226القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 

 .تكون قابلة للطعن 271و 

 .للوالي أن يسحب اإلذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك

 التطليق التطليق

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها 

 .أن تقوم بكل المحاوالت إلصالح ذات البين

يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخالف بين الزوجين ببذل جهدهما 

 . إلنهاء النزاع

توصل الحكمان إلى اإلصالح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثالث  إذا

يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد منالزوجين  نسخ

 . المحكمة فظ الثالثة بالملف ويتم اإلشهاد على ذلك من طرفنسخة منه ، وتح

أو لم يقدماه خالل األجل  إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ،

 . بالوسيلة التي تراها مالئمة المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا

بت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم تث في حالة تعذر اإلصالح واستمرار الشقاق ،

مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق  بالتطليق وبمستحقات الزوجة واألطفال،

 . على المسؤول لفائدة الزوج اآلخر في تقدير ما يمكن أن تحكم به

 . يفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقدير الطلب

 الزوجةالتطليق بطلب من 
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 : للزوجة طلب التطليق بناء على أحد األسباب اآلتية

 . إخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج

 . الضرر

 . عدم اإلنفاق

 . الغيبة

 . العيب

 . اإليالء والهجر

 اإلخالل بشرط في عقد الزواج أو الضرر.

  يعتبر كل إخالل بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق

مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل  ضررا يعتبر

الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة علىاالستمرار في  باألخالق

 . العالقة الزوجية

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإلثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة 

 . في غرفة المشورة

إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة 

 . الشقاق

 عدم اإلنفاق

حكام عليه وفق الحاالت واألللزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة الحالة الواجبة 

 : اآلتية

إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه 

 . وال تستجيب لطلب التطليق

يوما  حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجال للزوج ال يتعدى ثالثين في

 .ي حالة ظرف قاهر أو استثنائيلينفق خالله وإال طلقت عليه ، إال ف

 . تطلق المحكمة الزوجة حاال ، إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق ولم يثبت العجز

 . تطبق األحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى

 ، ومن كان محل غيبة الزوج مجهوال ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك إذا

 . صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستنداتالملف

 الغيبـة

 .إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق

 . تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل

تراه من  النيابة العامة ، ماكان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة  إذا
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عنه ، فإن لم يحضر  إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم

 . طلقتها عليه

مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة  تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان

 . إلقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليهالمحكمة بالتطليق إذا لم يحضر ل ثبوت الغيبة ، ستحكم

حكم الزوج المسجون بأكثر من ثالث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن  إذا

التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع األحوال يمكنها أن تطلب التطليقبعد  تطلب

 . سنتين من اعتقاله

 العيب

 : وتخول طلب إنهائها تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية

 . العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية

األمراض الخطيرة على حياة الزوج اآلخر أو على صحته التي ال يرجى الشفاء منها داخل 

 . سنة

 : يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء عالقة الزوجية للعيب

 . أال يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد

 . أال يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء

 ال صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق
القضاء قبل البناء ، وبعد البناء ، يحق للزوج أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو 

 . كتم عنه العيب قصدا

 . البناء ، لزمه نصف الصداقإذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل 

 . يستعان بأهل الخبرة من األخصائيين في معرفة العيب أو المرض

 اإليالء والهجر

التي  آلى الزوج من زوجته أو ترك المسيس، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة إذا

 . تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفيء بعد األجل طلقتها عليه المحكمة

تطليق المؤسسة على إخالل الزوج بشرط من شروط العقد أو الضرر في دعاوى ال يبت

أجل أقصاه  عدم اإلنفاق أو العيب أو اإليالء والهجر، بعد القيام بمحاولة اإلصالح ، في أو

 .ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة

 .تبت المحكمة أيضا عند االقتضاء في مستحقات الزوجة واألطفال

لمحاولة  بدإ الخلع، واختلفا في المقابل رفع األمر إلى المحكمةاتفق الزوجان على م إذا

تقدير مقابله ، مراعية  الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد

 . الخلع ، والحالة المادية للزوجة في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب

ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، 

 . الشقاق
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 .التدابير المؤقتة في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء

أن تتخذ  حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة في

تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك  التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة واألطفال

فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب  في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما

 . فورا على األصل عن طريق النيابة العامة الزوج ، وتنفذ تلك التدابير

 الرجعـة

 . للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة

 . إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طالقا رجعيا أشهد عدلين على ذلك

فإذا  على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة إلخبارها بذلك ، يجب

 .امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق

تحق فس الحكم مبلغ التعويض المسفي حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في ن

 . عن الضرر

 : عدم قابلية األحكام القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع للطعن

المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع، تكون غير قابلة ألي طعن في جزئها 

 . القاضي بإنهاء العالقة الزوجية

 أو التطليق األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية بالطالق

قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب ال تتنافى مع  تكون

أمام الضباط  قررتها هذه المدونة إلنهاء العالقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج التي

القانونية بالتذييل بالصيغة  والموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء اإلجراءات

 . فيذيةالتن

 إجراءات ومضمون اإلشهاد على الطالق
يجب اإلشهاد بالطالق لدى عدلين منتصبين لإلشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، واإلدالء 

 . بمستند الزوجية

وثيقة الطالق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خالل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ 

 . ر منهااإلشهاد على الطالق ، وللزوج الحق في حيازة نظي

المحكمة ملخص وثيقة الطالق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ  توجه

مرفقا بشهادة  الزواج ، أو ببطالنه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل والدة الزوجين ، عقد

الحكم بالتطليق أو  التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلشهاد به ، أو من صدور

 . طالنالفسخ أو الب

 . يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم والدة الزوجين

 الحضانة الحضانة و النفقة
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ن، وأن يقوم حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه على الحاض الحضانة

والقيام  المستطاع بكل اإلجراءات الالزمة لحفظ المحضون وسالمته في جسمه ونفسه، قدر

ضياع مصالح  بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف

 .المحضون

 مستحقو الحضانة

 .الحضانة من واجبات األبوين مادامت عالقة الزوجية قائمة

من يعنيه  مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع لم يوجد بين إذا

صالحا من أقارب  األمر أو النيابة العامة األمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه

 .المحضون أو غيرهم، وإال اختارت إحدى المؤسسات لذلك

لصالح  ما لديها من قرائن الحضانة لألم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على تخول

توفير سكن الئق  رعاية المحضون، إسناد الحضانة ألحد األقارب أكثر أهلية، مع جعل

  .للمحضون من واجبات النفقة

 .يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد

 مدة الحضانة

 .« سنة18 »على حد سواء  تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر واألنثى

يحق بعد انتهاء العالقة الزوجية، للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من 

 .يحضنه من أبيه أو أمه

في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أم و أن ال يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق 

 .نائبه الشرعي

 .لقاضي ليبت وفق مصلحة القاصروفي حالة عدم الموافقة ، يرفع األمر إلى ا

 .تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها

 .يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون

 أجرة الحضانة

أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة 

  .والنفقة

 .ق األم أجرة الحضانة في حالة قيام العالقة الزوجية، أو في عدة من طالق رجعيال تستح

 .تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما

يجب على األب أن يهيئ ألوالده محال لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة 

 .لكرائه

 .ن بين الزوجية، إال بعد تنفيذ األب للحكم الخاص بسكنى المحضونال يفرغ المحضون م

على المحكمة أن تحدد في حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من 
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 .قبل األب المحكوم عليه

للمحكمة، االستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره 

 .ات الضرورية المادية والمعنويةللمحضون من الحاج

 تأديب المحضون وتوجيهه

التأديب  األب أو النائب الشرعي واألم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في على

القاضي مصلحة المحضون  والتوجيه الدراسي، ولكنه ال يبيت إال عند حاضنته، إال إذا رأى

 .في غير ذلك

 .وعلى الحاضن غير األم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية

وفي حالة الخالف بين النائب والحاضن، يرفع األمر إلى المحكمة التي تعيد النظر في 

 .الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون

 شروط استحقاق الحضانة

 :شروط الحاضن

 الرشد القانوني لغير األبوين؛
 ستقامة واألمانة؛اال

 القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
عدم زواج طالبة الحضانة إال إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون أو إذا كان زوجها محرما أو 

 .نائبا شرعيا للمحضون

 :أسباب سقوط الحضانة

إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه 

 .وانتقلت إلى من يليه

 :زواج الحاضنة غير األم، تسقط حضانتها إال في الحالتين اآلتيتين

 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛

  .إذا كان نائبا شرعيا للمحضون

 .:زواج الحاضنة األم، ال يسقط حضانتها في األحوال اآلتية

 كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛إذا 

  إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير األم؛

 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون

ن وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة زواج األم الحاضنة يعفي األب من تكاليف سكن المحضو

  .المحضون واجبة على األب

 سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إال ألسباب قاهرة
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األضرار  على األب وأم المحضون، وغيرهما من األقارب، إخطار النيابة العامة بكل يجب

المطالبة بإسقاط  على حقوقه، بما فيها التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ

 .الحضانة

الشرعي لإلقامة في مكان آلخر داخل المغرب،  ال تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب

السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة  إال إذا ثبت للمحكمة ما يوجب

نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير والمسافة التي تفصل المحضون عن  باألب أو النائب الشرعي،

خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من  في وضعية الحاضن

 .يليه

 :زواج الحاضنة غير األم، تسقط حضانتها إال في الحالتين اآلتيتين

 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛

  .إذا كان نائبا شرعيا للمحضون

 .:زواج الحاضنة األم، ال يسقط حضانتها في األحوال اآلتية

 إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛

  إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير األم؛

 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
 يا للمحضونإذا كانت نائبا شرع

زواج األم الحاضنة يعفي األب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة 

  .المحضون واجبة على األب

 سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إال ألسباب قاهرة

األضرار  امة بكلعلى األب وأم المحضون، وغيرهما من األقارب، إخطار النيابة الع يجب

المطالبة بإسقاط  التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها

 .الحضانة

الشرعي لإلقامة في مكان آلخر داخل المغرب،  ال تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب

خاصة السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف ال إال إذا ثبت للمحكمة ما يوجب

والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير  باألب أو النائب الشرعي،

خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من  في وضعية الحاضن

 .يليه

 :زواج الحاضنة غير األم، تسقط حضانتها إال في الحالتين اآلتيتين

 نائبا شرعيا للمحضون؛إذا كان زوجها قريبا محرما أو 

  .إذا كان نائبا شرعيا للمحضون

 .:زواج الحاضنة األم، ال يسقط حضانتها في األحوال اآلتية

 إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛

  إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير األم؛
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 با محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛إذا كان زوجها قري
 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون

زواج األم الحاضنة يعفي األب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة 

  .المحضون واجبة على األب

 سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إال ألسباب قاهرة

األضرار  وأم المحضون، وغيرهما من األقارب، إخطار النيابة العامة بكل على األب يجب

المطالبة بإسقاط  التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها

 .الحضانة

الشرعي لإلقامة في مكان آلخر داخل المغرب،  ال تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب

السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة  إال إذا ثبت للمحكمة ما يوجب

 .والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي باألب أو النائب الشرعي،

 سفر المحضون خارج المغرب

الشرعي للمحضون أن تضمن  للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو النائب يمكن

دون  قرار إسناد الحضانة، أو في قرار الحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب في

 .موافقة نائبه الشرعي

تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  .لضمان تنفيذ ذلك

محضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي في حالة رفض الموافقة على السفر بال

 .المستعجالت الستصدار إذن بذلك

ال يستجاب لهذا الطلب، إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى 

 .المغرب

 

  

 :زيارة المحضون

 .لغير الحاضن من األبوين حق زيارة و استزارة المحضون

ارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، التي تسجل مضمونه يمكن لألبوين تنظيم هذه الزي

 .في مقرر إسناد الحضانة

الزيارة  حالة عدم اتفاق األبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات في

 .وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر اإلمكان التحايل في التنفيذ

والمالبسات الخاصة بكل قضية، ويكون  تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف األطراف

 .قرارها قابال للطعن
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القضائي  استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق األبوين أو بالمقرر إذا

يالئم ما حدث من  ضار بأحد الطرفين أو بالمحضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما

 .ظروف

ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق  ت بما فيتتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءا

 .تنفيذ االتفاق أو المقرر المنظم للزيارة الحضانة في حالة اإلخالل أو التحايل في

في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي 

 .المستعجالت الستصدار إذن بذلك

لتأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى ال يستجاب لهذا الطلب، إال بعد ا

 .المغرب

 .إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة باألحكام السابقة

 .تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق األحكام السابقة

 :النفقة

غيره إال  كل إنسان في ماله، إال ما استثنى بمقتضى القانون ال تجب على اإلنسان نفقة نفقة

 .العكس بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، ويفترض المالء إلى أن يثبت

 أسباب النفقة

 .أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة وااللتزام

 :مشموالت النفقة

 .سوة والعالج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم لألوالدتشمل النفقة الغذاء والك

 .تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما

يجب على األب أن يهيئ ألوالده محال لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة 

 .لكرائه

 .عد تنفيذ األب للحكم الخاص بسكنى المحضونال يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إال ب

على المحكمة أن تحدد في حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من 

 .قبل األب المحكوم عليه

 :تقدير النفقة

األسعار  في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى يراعى

 .لسائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقةواألعراف والعادات ا

تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وللمحكمة أن تستعين بالخبراء في 

 .تقدير النفقة

 :وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة

http://www.bibliotdroit.com/
http://www.bibliotdroit.com/


 www.bibliotdroit.com المكتبة القانونية العربية                                          

عليه، أو  المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم تحدد

االقتضاء الضمانات الكفيلة  اقتطاع النفقة من منبع الريع أو األجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند

 .باستمرار أداء النفقة

الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو 

 .يسقط حق المحكوم له في النفقة

 :مراجعة النفقة

لزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي ال يقبل طلب ا

 .سنة، إال في ظروف استثنائية

 :نفقة الزوجة

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها 

 .عقدا صحيحا

بمضي  نفاق الواجب عليه، وال تسقطللزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن اإل يحكم

 .المدة إال إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت

المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة 

 .زوجها أو دون عذر مقبول

حامال،  ، وإذا لم تكنطالقا بائنا إذا كانت حامال، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها المطلقة

 .يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها

 :نفقة األقارب

 . النفقة على األقارب تجب على األوالد للوالدين وعلى األبوين ألوالدهما

 :النفقة على األوالد

تستمر نفقة األب على أوالده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين 

 .بالنسبة لمن يتابع دراسته

وفي كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على 

 .زوجها

 .ويستمر إنفاق األب على أوالده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب

عجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق على أوالده، وكانت األم موسرة، وجبت عليها إذا 

  .النفقة بمقدار ما عجز عنه األب

 .يحكم بنفقة األوالد من تاريخ التوقف عن األداء

 .أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته
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مقبول، تطبق كل توقف ممن تجب عليه نفقة األوالد عن األداء لمدة أقصاها شهر دون عذر 

 .عليه أحكام إهمال األسرة

 :نفقة األبوين

 .توزع نفقة اآلباء على األبناء عند تعدد األوالد بحسب يسر األوالد ال بحسب إرثهم

 .يحكم بنفقة األبوين من تاريخ تقديم الطلب

 :االلتزام بالنفقة

وإذا كانت لمدة  ه،التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم ب من

 .غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها

  :الكفالة النسب و الكفالة

يعتبر مهمال الطفل من كال الجنسين الذي لم يبلغ سنة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد 

 :في إحدى الحاالت التالية

 إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها ،
 إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛

سلوك  كان أبواه منحرفين وال يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب إذا

حسن ، كما في حالة سقوط الوالية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولىرعايته، بعد فقد 

 . إزاءه فا وال يقوم بواجبه المذكوراآلخر أو عجزه عن رعايته، منحر

مهمل وتربيته وحمايته  كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي االلتزام برعاية طفل

  .الكفالة حق في النسب وال في اإلرث والنفقة عليه كما يفعل األب مع ولده وال يترتب عن

لعناية التي تستلزمها مهمل أن يقدم له المساعدة وا يجب على كل شخص عثر على طفل وليد

الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان  حالته ، وأن يبلغ عنه على

 .العثور عليه

أو مكان  وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل ، يقوم

ـــــة أو مؤسسات الرعاية الصحيــــــ العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات

إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث  االجتماعية، إما تلقائيا أو بناء على

 .في شأن الطفل

الواقع  وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة االبتدائية يقدم

 .المودع به ز االجتماعيبدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان أو مقر المرك

يقوم وكيل الملك عند االقتضاء بكل اإلجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية 

 .قبل تقديمه طلب التصريح باإلهمال

 : صدور حكم بأن الطفل مهمل
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تقوم المحكمة عند االقتضاء بعد االطالع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء 

 .خبرة تكميلية تراها ضرورية كل بحث أو

البيانات  تبين للمحكمة أن الطفل مجهول األبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة إذا

لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب  الالزمة للتعريف بالطفل ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم

اء ، وذلك لمدة ثالثة أشهر الطفل عند االقتض الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على

 .يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده يمكن أثناءها ألبوي الطفل أن

إذا انصرمت هذه المدة ، دون أن يتقدم أي شخص إلثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده ، 

 .فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل

 .يكون الحكم قابال للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن

توجه نسخة من الحكم بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى 

 .القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة

 : إيداع الطفل المهمل مؤقتا بإحدى المؤسسات

مؤقتا  ضوع طلب التصريح باإلهمال أو المصرح بإهمالهوكيل الملك بإيداع الطفل مو يقوم

بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مؤسسات الرعاية االجتماعية المهتمةبالطفولة أو لدى 

 . أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط

 : شروط كفالة الطفل المهمل

 : والهيئات اآلتي ذكرهمتسند كفالة األطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى األشخاص 

 : الزوجين المسلمين اللذين استوفيا الشروط التالية

أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني ، وصالحين للكفالة أخالقيا واجتماعيا ولهما وسائل 

  مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل ،

باألخالق أو  أال يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة

 جريمة مرتكبة ضد األطفال ،
 أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما ،

أن ال يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي ، 

 . أو خالف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول

 . ا الشروط األربعة المشار إليها أعالهالمرأة المسلمة التي توفرت فيه

الطابع  العمومية المكلفة برعاية األطفال ، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات المؤسسات

المادية والموارد  االجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل

 . نشئتهم تنشئة إسالميةوت والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية األطفال وحسن تربيتهم

أطفال ،  األسبقية للزوجين اللذين ليس لهما إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح

 . المصلحة الفضلى للطفل أو اللذين توفر لهما أفضل الظروف

مهملين ، شريطة استفادة جميع هؤالء  ال يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال

 . األسرة على قدم المساواة مكانيات المتوفرة لدىاألطفال من اإل
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 . ال تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنة اثني عشرة سنة شمسية كاملة إال بموافقته الشخصية

برعاية األطفال  تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة ال

 . المنفعة العامة ، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع معترف بها بصفة

 : إجراءات الكفالة

المهمل  إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل يعهد

 . بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة

الكفالة  الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد على الشخص أو يتعين

الطفل المراد كفالته إلى  مرفق بالوثائق المثبتة الستيفاء الشروط ، وبنسخة من رسم والدة

 . القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص

 يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة للحصول على نسخة من رسم والدة الطفل

  . المراد كفالته

القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة  يقوم

التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل ، عن طريق بحث خاص يجري بواسطة  بالظروف

 :لجنةمكونة كما يلي

 ممثل للنيابة العامة ،
 ممثل للسلطة الحكومية المكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية ،

  ممثل للسلطة المحلية ،

 ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ،
يمكن للقاضي ، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث ، أن يستعين بأي شخص أو جهة يراها مفيدة 

 . لهذه الغاية

يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط 

 . المشار إليها أعاله

أو  القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرا بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص دريص

 . الجهة التي تقدمت بالطلب إذا أسفر البحث عن توفر المطلوبة

 . ينص األمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول

 . يكون أمر القاضي قابال لالستئناف . وتبت المحكمة في االستئناف في غرفة المشورة

المصدر ألمر  األمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة االبتدائية التابع لها القاضي ينفذ

الطفل المكفول إلى  الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره يحرر محضر بتسليم

 . الشخص أو الجهة الكافلة

يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة 

 . االجتماعية المعنية عند االقتضاء

أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول واألشخاص  يجب
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حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل يوقعه عون التنفيذ والكافل . وإذاكان  الذين

 . الكافل ال يستطيع التوقيع ، فيضع بصمته

يحرر المحضر في ثالثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم 

 . الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف

 تتبع تنفيذ الكفالة

همة بم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكفيل، يعهد

أن يعهد من أجل ذلك  تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله

  :بإجراء األبحاث التي يراها مناسبة إلى

النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة االجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات 

 .المختصة األخرى

 .هأو اللجنة المشار إليها أعال

توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول 

 .البحث الذي تم إجراؤه

بإلغاء  للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، أن يأمر يمكن

  .الكفالة، وأن يتخذ ما يراه مالئما لمصلحة المكفول

تي تضع التقارير المشار إليها أعاله أن تقترح على أو اللجنة ال يمكن للجهات

  .التدابير التي تراها مالئمة ومنها األمر بإلغاء الكفالة القاضي

 .يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن

 .يكون األمر قابال لالستئناف وتبت المحكمة في االستئناف في غرفة المشورة

 .حكمة االبتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافلتقوم بتنفيذ األمر الم

األمر  على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ يتعين

العمومية، أو بما تراه  ، إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة

 .لمصلحة الطفل المكفول إلجراءات المناسبةمالئما من الوسائل ، مع اتخاذ ا

 : إجراءات تسجيل األمر بكفالة الطفل المهمل بسجالت الحالة المدنية

بإلغائها  القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من األمر القاضي بإسناد الكفالة أو يوجه

الطفل المكفول ، وذلك  أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم والدة

 . داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا األمر

رسم والدة  اإلشارة إلى األمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة تجب

  . الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية

ن مة للكافل أو المكفول طبقا لقانوغير أنه ال يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسل

 . الحالة المدنية
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 : آثار األمر المتعلق بإسناد الكفالة

 :يترتب عن األمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي

االلتزامات المتعلقة  تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ -

مع الحرص على تلبية حاجياته  شئته في جو سليم ،بالنفقة على الطفل وحضانة وضمان تن

طبقا للمقتضيات الواردة بمدونة األحوال  األساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ،

 األوالد ، الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة

أو صدقة يسهر القاضي  إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل

المكفول على إعداد العقد الالزم  ون القاصرين الواقع ضمن محل إقامة الطفلالمكلف بشؤ

 . لذلك وعلى حماية حقوق المكفول

حصوله  للكافل السفر بالطفل المكفول لإلقامة الدائمة خارج المملكة المغربية ، بعد يمكن

 . على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحةالطرفين

المغربية بمحل إقامة الكافل  سل نسخة من إذن القاضي عند صدوره إلى مصالح القنصليةتر

كافله بااللتزامات الملقاة على عاتقه،  للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول مدى وفاء

مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين  وذلك بجميع الوسائل التي تراها

  . هذه االلتزامات رأ علىالمختص بكل إخالل يط

تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن  يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير

 . مالئمة ومنها إلغاء الكفالة يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها

التقارير المذكورة أن يتخذ كل اإلجراءات التي  يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على

إما تلقائيا أو بناء طلب من وكيل الملك أو ممن له مصلحة في  يراها مالئمة لمصلحة الطفل

 . يستعين لهذه الغاية باإلنابة القضائية ذلك ، ويمكنه أن

 . يرجع االختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة

 : أسباب انتهاء الكفالة

  : تنتهي الكفالة بأحد األسباب اآلتية

بلوغ المكفول سن الرشد القانوني . وال تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة  -

 . وال على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب

 موت المكفول ، -

 موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة ،

 ن الكافلين ألهليتهما معا ،فقدان الزوجي
 فقدان المرأة الكافلة ألهليتها ،

 حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة ،
إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حاالت إخالل الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة ، أو إذا 

 . اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول
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الزوجية بين الزوجين الكافلين ، أصدر القاضي المكلف انفصمت عرى  إذا

أمرا إما  القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو النيابة العامة أو تلقائيا ، بشؤون

 . باستمرار الكفالة ألحدهما ، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات

تقتضيه  اصرين ، استنادا لماحق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون الق يخول

 . مصلحة الطفل ، بعد االستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز

كانا  للقاضي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو أقاربه ، أو للزوجين اللذين يمكن

مودعا لديها أو لكل شخص  يتوليان كفالته ، أو لممثل المنظمة أو الهيئة أو الجمعية التي كان

 . تم بمصلحة الطفليه

القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند االقتضاء بأمر في شأن  إذا انتهت الكفالة ، بت

المكفول ، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو  التقديم على الطفل

 . تلقائيا

استرجاع الوالية على  –إذا ارتفعت أسباب اإلهمال  –يمكن ألحد الوالدين أو لكليهما 

 . طفلهما بمقتضى حكم

إلى  المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز ، وإذا رفض الطفل الرجوع تستمع

 . والديه أو إلى أحدهما ، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل

 : ات الزجرية المتعلقة بالكفالةالمقتضي

على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي  تطبق

 . تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق األوالد التي

المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي  تطبق على

 . رائم التي يرتكبها األوالد في حق الوالدينتعاقب على الج التي

الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل ، المساعدة أو العناية  يعاقب الشخص

تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثورعليه ،  التي

 . بالعقوبات المقرر في القانون الجنائي

 النسب

 .شرعية بين األب وولده تنتقل من السلف إلى الخلفالنسب لحمة 

 أسباب لحوق النسب

 الفراش

 .يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية

الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ال يمكن الطعن فيه إال من  يعتبر

 :عن طريق اللعان ، أو بواسطة خبرة طبية تفيد القطع، بشرطين الزوج

 .بدالئل قوية على ادعائه إدالء الزوج المعني
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 .صدور أمر قضائي بهذه الخبرة

 :يثبت نسب الولد بفراش الزوجية

 .إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن االتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا

 .إذا ولد خالل سنة من تاريخ الفراق

 اإلقرار

 :موت، وفق الشروط اآلتيةيثبت النسب بإقرار األب ببنوة المقر به ولو في مرض ال

 .أن يكون األب المقر عاقال

 .أن يكون الولد المقر به مجهول النسب

 .عقل أو عادة -بكسر الحاء –أن ال يكذب المستلحق 

قبل أن يبلغ  إذا كان رشيدا حين االستلحاق. وإذا استلحق -بفتح الحاء –يوافق المستلحق  أن

 .الرشد سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن

إذا عين المستلحق األم، أمكنها االعتراض بنفي الولد عنها، أو اإلدالء بما يثبت عدم صحة 

 . االستلحاق

لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط االستلحاق المذكورة، مادام 

 . المستلحق حيا

 .ال يثبت النسب بإقرار غير األب

 .يثبت اإلقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي ال يشك فيه

 الشبهة
إذا نتج عن االتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب 

 .الولد من المتصل

 .تثبت الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا

ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة،  إذا تمت الخطبة، وحالت

 :ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية

 .إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها –أ 

 .إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة -ب

 .إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما –ج 

يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في  إذا أنكر الخاطب أن

 .إثبات النسب

 : آثار ثبوت النسب

نتائج  ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو باالستلحاق، تترتب عليه جميع متى

 .القرابة واإلرث القرابة ، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة

 : نفي النسب
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ال ينتفي الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إال بحكم قضائي مبني على اللعان أو خبرة 

 .طبية تفيد القطع

 : النسب بالنسبة لألم

 .تستوي البنوة الشرعية وغير الشرعية بالنسبة لألم في اآلثار التي تترتب عليهما

 :تثبت البنوة بالنسبة لألم عن طريق

 .واقعة الوالدة

 .طبقا لنفس الشروط المطلوبة بالنسبة إلقرار األب إقرار األم

 .صدور حكم قضائي بها

 .تعتبر بنوة األمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة واالغتصاب

 : بطالن التبني

 .يعتبر التبني باطال، وال ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية

 .ال يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد

 النيابة الشرعية النيابة الشرعية

 .النيابة الشرعية عن القاصر إما والية أو وصاية أو تقديم

 .يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب

 .الولي وهو األب واألم والقاضي

 .فقط الوصي هو وصي األب أو وصيه

 المقدم وهو الذي يعينه القضاء
 صاحب النيابة الشرعية

 األب ؛ -

 األم الرشيدة عند عدم وجود األب أو فقد أهليته؛ -

 وصي األب أو وصيه؛
 القاضي؛

 .مقدم القاضي

مهمة  ترك األب المتوفى وصيا مع وجود األم المتوفرة على شروط الوالية ، تقتصر إذا

  . عند الحاجة الوصي على تتبع تسيير األم لشؤون الموصى عليه ورفع األمر إلى القضاء

يعتبر الشخص أو المؤسسة  في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة،

  .القاضي مقدما نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له

بلوغه سن الرشد القانوني.  القاصر وعلى أمواله إلىللنائب الشرعي الوالية على شخص 

قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه  وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم

 .أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى
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ارة المستقلة لبعض للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو باإلد

 .المصالح المالية للقاصر

 صالحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

وإعداد  النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني يقوم

 .المحجور للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال اإلدارة العادية ألموال

بوجود األموال النقدية  المكلف بشؤون القاصرين يجب على النائب الشرعي إبالغ القاضي

يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود  والوثائق والحلي والمنقوالت ذات القيمة، وإذا لم

 .مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى

 .القضائية طبقا ألحكام المواد الموالية يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة

 :األب واألم

أن  هو الولي على أوالده بحكم الشرع، ما لم يجرد من واليته بحكم قضائي، ولألم األب

 .تقوم بالمصالح المستعجلة لولدتها في حالة حصول مانع لألب

 .هيجوز لألب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إقصائ

 .تعرض الوصية بمجرد وفاة األب على القاضي لتثبيتها

 :يشترط لوالية األم على أوالدها

 أن تكون رشيدة،
 عدم وجود األب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان ألهلية، أو بغير ذلك

في  ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية لألم

 .الذي وقعا لتبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول إدارة وتنمية المال

النيابة  يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته ألموال المحجور، وال يفتح ملف ال

ألف  200 »  درهم الشرعية بالنسبة له إال إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف

األمر بفتح ملف النيابة  وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحج و«  درهم

الزيادة في هذه القيمة بموجب نص  الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك ، ويمكن

 . تنظيمي

لقاضي مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية ، إشعار ا يجب على الولي عند انتهاء

القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة  المكلف بشؤون

  .عليه

عن كيفية  جميع األحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا في

 .إدارته ألموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه

ير اتخاذ كل اإلجراءات التي تراها مالئمة للمحافظة على أموال للمحكمة بعد تقديم هذا التقر

 .المحجور ومصالحه المادية والمعنوية

 الوصي والمقدم
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من  لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار األصلح إذا

 .العصبة، فإن لم يوجد فمن األقارب اآلخرين وغال فمن غيرهم

شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك ، وتحدد  للمحكمة أن تشرك

 .في هذه الحالة صالحية كل واحد منهم

ألعضاء األسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك ترشيح من يتولي مهمة 

  .المقدم

 .يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة

يوما،  بة إلبداء رأيها داخل مدة ال تتجاوز خمسة عشرالمحكمة الملف حاال على النيا تحيل

على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر يوما منتاريخ التوصل 

 .برأي النيابة العامة

 يشترط في كل من الوصي والمقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا

 :ال يجوز أن يكون وصيا أو مقدما

عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة  المحكوم

 .باألخالق

 .المحكوم عليه باإلفالس أو في تصفية قضائية

من كان بينه ولبين المحجور نزاع قضائي أو خالف عائلي يخشى منه على مصلحة 

 .المحجور

اقبة تصرفاته وإرشاده لما أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مر للمحكمة

مال  مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو تخشاه من إتالف في فيه

 .المحجور

إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجازهذا اإلحصاء ، 

  :ويرفقه في جميع األحوال بما يلي

 .م من مالحظات على هذا اإلحصاءما قد يكون لدى الوصي أو المقد

 .اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه

 .المقترحات الخاصة باإلجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور

 .المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور

 .المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة ألموال المحجور

يحفظ اإلحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري، أو 

 .اليومي، إن اقتضى الحال

 .يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل

األقارب  و عضو أو أكثر منأ’من النيابة العامة ، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة  لكل

عند االنتهاء من اإلحصاء ، تقديم مالحظاته إلى القاضي المكلف بشؤونالقاصرين حول 

تكوينه وتوجيهه التربوي  تقدير النفقة الالزمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن

http://www.bibliotdroit.com/
http://www.bibliotdroit.com/


 www.bibliotdroit.com المكتبة القانونية العربية                                          

 .وإدارة أمواله

المتعلقة بشؤون  يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته

 .األسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي

النهائي  العدالن بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، باإلحصاء يقوم

العامة وبحضور الورثة  والكامل لألموال والحقوق وااللتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة

 .عمره لخامسة عشر منوالنائب الشرعي والمحجور إذا أتم ا

وتمكن االستعانة في هذا اإلحصاء السابق، اعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى 

 .اإلحصاء األول

سنويا  على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا يجب

 .مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين بعينهما القاضي

 .هذه الحسابات إال بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سالمتهاال يصادق على 

 .وعند مالحظته خلال في الحسابات يتخذ اإلجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور

الوصي أو المقدم االستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي  على

 .اب حولهالإلدالء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حس وقت

الوصي أو المقدم عن اإلخالل بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق  يسأل

أحكام مسؤولية الوكيل بأحر ولو مارس مهمته بالمجان، ويمكن مساءلته جنائياعند  عليه

 .االقتضاء

 :تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في األحوال اآلتية

 .فقدهمابموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو 

 ببلوغ المحجور سن الرشد إال إذا استمر الحجر عليه قضائيا ألسباب أخرى
بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم إلنجازها ، أو انقضاء المدة الني حدد بها تعيين 

 .الوصي أو المقدم

 .بقبول عذره في التخلي عن مهمته

 .بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله

تقديم  ة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو مفقدان أهليته المدني، وجب عليهانتهت مهم إذا

بشؤون القاصرين دون  الحساب مرفقا بالمسندات الالزمة داخل مدة يحددها القاضي المكلف

 .أن تتجاوز ثالثين يوما إال لعذر قاهر

 .تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها

رار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية األض

 .الحساب أو تسليم األموال

تسلم األموال إلى المحجور عند رشده، والى الورثة بعد وفاته، والى من يخلف الوصي أو 

 المقدم في الحاالت األخرى،

 .بعده 270وفي حالة عدم التسليم تطبق األحكام المشار إليها في المادة 
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بشؤون القاصرين  حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف في

 .اإلجراءات المالئمة لحماية وصيانة أموال المحجور

امتيازا  الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى تخول

من الظهير 1248 ي مكرر في المادةيرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثان

 .والعقود المكون لقانون االلتزامات 1913غشت  12الشريف المؤرخ في 

رفع كل الدعاوي  يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في

المقدم وكل شخص كلف  المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو

 .بذات الموضوع

سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إال في حالة التزوير  تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه

 .الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك أو التدليس أو إخفاء

يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء 

 .من تاريخ المطالبة بها

 القضائية على النيابة القانونية الرقابة

 .تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب

ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي األهلية وناقصيها، واألمر بكل اإلجراءات 

 .الالزمة للمحافظة عليها واإلشراف على إدارتها

السلطات  قاصرين للمتوفى ، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على حالة وجود ورثة في

المكلف بشؤون القاصرين  اإلدارية المحلية واألقارب الذين كان يعيش معه بإبالغ القاضي

نفس االلتزام على النيابة العامة من  بواقعة الوفاة خالل فترة ال تتعدى ثمانية أيام، ويقع

 .تاريخ العلم بالوفاة

فترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر في حالة فقدان القريب أو الوصي ترفع ال

 .أو المقدم لألهلية

مناسبا  القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه يأمر

  .للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية

رين بعد استشارة مجلس العائلة عند االقتضاء، يحدد القاضي المكلف بشؤون القاص

 .المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور

أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه،أو  إذا

أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع األمر إلى المحكمة التي يمكنها أنتأذن به،  أحد

 .مثال للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحهوتعين م

طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو  يمكن

المادة  تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل ألحكام وضعها

المحجور بعد توجيه  أعاله، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال 256

http://www.bibliotdroit.com/
http://www.bibliotdroit.com/


 www.bibliotdroit.com المكتبة القانونية العربية                                          

 .إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل األجل المحدد له

الموانع  حالة إخالل الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها ، أو حدث أحد في

إيضاحا ته،  مكن للمحكمة بعد االستماع إلىأعاله، ي 247المنصوص عليها في المادة 

 .يعنيه األمر إعفاءه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن

ال يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات اآلتية، إال بعد الحصول على اإلذن من القاضي 

  .:المكلف بشؤون القاصرين

 .درهم أو ترتيب حق عيني عليه 5000بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته -1

المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو  -2

 .مضاربة

 .تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما -3

 .عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر -4

 .رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط قبول أو -5

 .أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ -6

 .اإلنفاق على من يجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ -7

 .قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معلال

إذا كانت  « درهم 5000 »قيمتها خمسة آالف درهم يحتاج إلى إذن بيع منقوالت تتجاوز  ال

 5000 »آالف  معروضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي ال تتجاوز قيمته خمسة

 .القضائية بشرط أن ال يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة«  درهم

رات واألنظمة وتم ال تطبق األحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقوالت محددا بمقتضى القرا

 .البيع بهذا الثمن

يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة 

 .المدنية

عليها  مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق قسمة

 .ا على المحجوربعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيه

و 240و  226القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد

 تكون قابلة للطعن. 271و 268
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