اإلذن باإلشهاد عىل الطالق الصادر عن
املحاكم املغربية و النظام العام الدويل الفرنيس
تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسيـة ،الغرفة المدنية األولى
عدد 1179المؤرخ في  2009/11/04رقم الطعن08-20.574:

رضـى بلحسيــن
رئيس المحكمة اإلبتدائية بميدلت
أستاذ بالمعهد العالي للقضاء

القـــاعدة
إن المقرر القضائي لمحكمة أجنبية (المحكمة اإلبتدائيةة بالممياةا الذي
يعاين طالق من جانب واحد للةوو بةدون ريةريث أقةر نةانمني لمعار ةة
محتملة للووجة  ،و يجرد الالطا الممتية من أي سلطة عدا رامية اآلقةار
المالية إلنهاء العالنة الووجيةة  ،يكمن ممالفا لمبدأ المااواة بين الووجيةةن
المنيمص عليهةا في الفيةةل  5من البرورمكةم اإل افةةي لةة  22نمنبةةر
 1984رنم  VIIلإلرفانية األوروبية لحقمق اإلناان و التي التومة بممجبهةةا
فرناةةا بضمانه لكل شمص خا ع لمحاكمهةا  ،و بالتالي ممةالث للناةا
العا الدولي.

أوال:القــرار.1

حيث إن السيد سـ ...ينعى عىل القرار املطعون فيه قبول طلب
السيدة يـ ، ...واعتبار الحكم املغربي غري قابل لإلعرتاف به
بفرنســا  ،و الحال أنه حسب الوسيــلة:

باسم الشعب الفرنيس
حول الوسيلة الفريدة املأخودة بفروعهــا الثالثـة:

 )1يجب لكل حكم أن يكون معلال ،ذلك أن قضاة املوضوع
ليعتربوا الحكم الصادر عن املحكمة اإلبتدائية بالخميسات مخالف
ملبدأ املساواة بني الزوجني و مخالف للنظام العام الدويل  ،رصحوا
بصيغة مجملة و دون الركـون إىل ظروف النازلـة بأن مسطـرة
الطــالق املنظمــة بموجب املواد  78إىل  93من مدونة األرسة
املغربية تفضـي إىل« إختالف صارخ » يف املعاملة مع كل من الـزوج
و الزوجـة  ،وأن تدخل القايض املغربي مقترص عىل تحديد تبعات
الطالق ،و أن الزوجــة ال تملك حق اللجوء إىل املحكمة لتقديم طلب
مماثل للذي تقدم به زوجها إال بموافقتـه ،وأن قضاة املوضـوع بذلك

حيث إن الزوجيـن سـ / ...يـ ،...من جنسية مغربية ،
متزوجني باملغرب منذ سنة  ، 1975والدين ألربعة أطفال كلهم
رشداء ،مستوطنني بفرنســا ،و أن السيدة يـ ...تقدمت بعريضة
تطليق بفرنسـا ،و أن السيد سـ ، ...دفع بصدور حكم بالطالق
بتاريـخ  2007/10/04عن املحكمة اإلبتدائية بالخميســات
(املغرب) ،و أن القرار امللغي للحكم اإلبتدائي (محكمة كون Caen
الصادر بتاريخ  4شتنرب  )2008رصح ،بعد معاينتـه للحكـم
املغربي  ،بقبول عريضة الطالق املقدمة أمام القايض الفرنيس.

يكونوا قد فصلـوا يف النزاع بتعليــل حال إجمــاله دون بسط
محكمة النقض رقابتهـا عىل طبيعة تعارض حكم إبتدائية
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الحصـول عىل الطالق دون إمكانية إعرتاض من الزوجـة ،و أن
تدخل القايض حسب أحكام املادتني  83و  84من املدونة السالفة

الخميســات مع النظام العام الدويل الفرنيس  ،فخرقوا بالتايل
الفصلني  455و  458من قانون املسطرة املدنية؛

الذكر مقترص عىل تقدير التبعات املالية للطالق بعد فشل محاولـة
الصلح  ،إضافة إىل عدم إمكانية تقديم طلب مماثل من طرف
الزوجـة إال بعد موافقة الزوج  ،واخيـرا فإن الزوجني يعيشان
بالرتاب الفرنيس  ،وأن محكمة اإلستئناف ملا حللت  ،بقرار معلل ،
املقتضيات املتعلقة بمسطرة الطالق املشهود عليها من طرف محكمة
أجنبية ،و استنتجت عن صواب بأن حكم املحكمة اإلبتدائية
بالخميسات الصادر بتاريـخ  2007/10/04ال يمكن اإلعرتاف به
يف فرنسا  ،فإن الوسيلة تبقى غري مستندة عىل أساس.

 )2أنه للتسليم بمخالفة الحكم الصادر عن املحكمة اإلبتدائية
بالخميسات ملبدأ املساواة بني الزوجيـن و للنظام العام الدويل  ،اعتمد
قضاة املوضـوع عىل أن تدخل القايض املغربي مقترص عىل تحديد
تبعات الفرقة  ،و أن الزوجة ال تملك حق تقديم طلب مماثل دون
موافقة زوجهـا  ،و أنه ببتهم عىل هذا النحو و دون البحث يف كون
مختلف مساطر التطليق املنصوص عليهـا يف مدونة األرسة املغربية
لـ  05فرباير  2004متاحة ،حسب الحاالت  ،لكل من الزوج أو
الزوجـة ،ال تحقق ،بصفة عامة مساواة بني الزوجني يف إنهاء
عالقتهما ،يكونوا قد أفقدوا قرارهم من كل سند قانوني بمنظور

لهذه األسبــاب

أحكام املـادة  16من اإلتفاقية الفرنسية املغربية للتعاون القضائي
املتبادل وتنفيذ األحكام لـ  05اكتوبر  ،1957و الفصل  3من القانون
املدني و املبادئ العامة للقانون الدويل الخاص؛

 ترفض الطعن -تحمل السيـد سـ ..الصائــر

 )3أن املخالفة املحتملة لقانون أو حكـم أجنبي للنظام العام
الدويل الفرنيس يقدر حسب النتيجة املجسدة التي تصدر عن
تطبيقهما  ،و ليس بمنظور التقدير املجرد ملقتضياتهما ؛ و أنه
إلعتبار الحكم الصادر عن محكمة الخميســات مخالفا ملبدأ املساواة
بني الزوجني و للنظام العام الدويل  ،قدر قضاة املوضـوع الوضعية

 و بناء عىل املـادة  700من قانون املسطرة املدنية  ،ترفضالطلب.

ثانيا:التعليــق.

املخصصة للزوجـة من طرف الترشيع املغربي للطالق بطريقة
مجردة و ذلك بالحكم عىل أن املواد  78إىل  93من مدونة األســرة
املغربيـة تفيض إىل«إختالف صارخ » يف التعامل بني الزوج و
الزوجة ،و أنهم ببتهم عىل هذا النحو ،و دون األخـد بعني اإلعتبار  ،و
بطريقة تجسيدية  ،أن السيدة يـ ...قد التجأت يف وقت سابق عن
مسطرة الطالق بدعوى النفقة  ،و شاركت يف جلسـة الصلح ،و
تسلمت تعويضــا ماليا ،يكونوا قد خرقوا املـادة  16من اإلتفاقية
الفرنسية املغربية التعاون القضائي املتبادل وتنفيذ األحكام لـ 05
اكتوبر  ،1957و الفصل  3من القانون املدني و املبادئ العامة

من املسائل املهمة و املعقدة يف القانون ،فكرة النظام العام التي
يرتكز النقاش حولها يف األبحاث املتعددة لعلمـاء القانون الداخيل و
الدويل ،و يكاد يكون اإلتفاق معدومـا عىل تبني ضابط مستقر
للنظام العام ،كما خلت نصوص القوانني يف اكثر الدول من تعريف
جامع مانع يحدد بفكرة النظام العام املعقدة.
ورغم عدم تمكن العلماء من اإلتفاق عىل تحديد فكرة النظام
العام فإن ال خالف عىل مفعولهـا بمثابة دفع إلستبعاد القانون
األجنبي املختص أو عدم اإلعرتاف بحكم أجنبي صادر عىل ضوئه فمن
املسلم به أنه كلما اتضح للقايض يف دولة ما أن أحكام القانون املراد
العمل به غري مقبولة ،و يف بلده و أنها تتناىف مع األفكار األساسية
التي يقوم عليها نظام مجتمعة فإنه يمتنع عن تطبيقها.2

للقانون الدويل الخاص؛
لكن حيث إن املقرر القضائي ملحكمة أجنبية الذي يعاين طالق
من جانب واحد للزوج بدون ترصيف أثر قانوني ملعارضة محتملة
للزوجة  ،و يجرد السلطات املختصة من أي سلطة عدا تسوية اآلثـار
املالية إلنهاء العالقة الزوجيـة  ،يكون مخالفا ملبدأ املساواة بني
الزوجيـن املنصوص عليهـا يف الفصل  5من الربوتوكول اإلضايف لـ
 22نونبـر  1984رقم  VIIلإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان و
التي التزمت بموجبهـا فرنســا بضمانه لكل شخص خاضع
ملحاكمهـا  ،و بالتايل مخالف للنظام العام الدويل ،و أن القرار اعترب ،

و يف القرار موضوع التعليق تم إعمال فكرة النظام العام
لرفض تنفيذ مقرر باإلذن باإلشهاد عىل الطالق صادر عن أحد
املحاكم املغربية بدعوى انه يخالف مبدأ املساواة بني الرجل و املرأة
كما هو منصوص عليه يف الفصل  5من الربوتوكول اإلضايف لـ 22
نونبـر  1984رقم  VIIلإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.

أوال أن طالق الزوجني سـ ...و يـ ...خاضع للمراقبة القضائية و
تحكمه مقتضيات املواد  78إىل  93من مدونة األســرة املغربية
املنشورة بمرسوم  03فرباير ( 2004هكذا) ،ما دام أن للزوج حق

 2د .حسن الهداوي  ،القانون الدولي الخاص  :تنازع القوانين  ،الطبعة الثانية ،
عمان  1997ص.178.
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حقا فقد شكل الطالق عىل "الطريقة اإلسالميــة
 "divorce more islamicoموضـوعـا ذي حساسية مفرطة

اإلضايف لـ  22نونبـر  1984رقم  VIIلإلتفاقية االوروبية لحقوق
اإلنسان بالرغم من إثارة طالب النقض ملسألة تمتيع الزوجـة

لدى القضاء الفرنيس املتشبع بقيم العلمانية  ،و الذي كان يعتربه
حقـا ذكوريـا يمارسه الرجـل بطريقة تحكمية إرضارا باملرأة
املطلقة  ،والتي كان يعتربهـا ال تملك أدنى وسيلة لرد طلب
الطالق ،و بالتايل كان ال يرتدد يف إستبعـاد أي حكم صادر يف هذا
املوضـوع لرد الدفع بسبقية البت أو رفض طلب اإلعرتاف به يف
الرتاب الفرنيس ،لكن ما يزيد األمر تعقيدا هو إرتباط فرنسا
بإتفاقية تعاون قضائي مع املغرب. 3

بضمانات مسطريـة كالحضور يف جلسة الصلح و إستفادتها من
بذل مايل مناسب  ،مما يجعل هذا اإلتجاه تراجعـا رصيحـا عن
قرارهـا الصادر بتاريـخ  2001/07/03يف قضيـة الدويبي  5و
التي اعتربت من خاللـه " :بأن املفهوم الفرنيس للنظام العام ال

يعرتض عىل اإلعرتاف بفرنسـا بطالق اجنبي أوقعه الزوج بطريقة
إنفرادية متى لم يكن هناك تدليس إلختيار املحكمة األجنبيـة و متى
كانت املسطـرة تتيح لكل طرف الحق لبسط مزاعـم و أوجه دفاعه
و كان يكفل مزايـا مالية للزوجـة" .6

للقفز عىل هذه اإلتفاقيـة كان البد من اإللتجـاء إىل قاعـدة
أسمى ،و كانت الفرصـة مواتية عندمـا تم تعديــل نطـاق تطبيق

و يعترب هذا الرتاجع إمتدادا للقرارات املبدئية التي أصدرتها
محكمة النقض الفرنسية بتاريـخ  17فرباير  72004بل و نسخا
حرفيا ملا ورد بها من تعليالت بالرغم من صدورها عىل ضوء ترشيع
مخالف للترشيع الحايل (مدونة األحوال الشخصية امللغاة) ،لكن
الجديد يف األمر هو عدم مسايرة التغيريات التي أتت بها مدونة األرسة

اإلتفاقيـة األوروبية لحقوق اإلنسـان التي أصبحت تعتمد عىل
معيار السكن  condition de proximitéيف املجال األوربي بدال من
معيار الجنسيـة  ،و أصبح جميع الرعـايا األجانب القاطنني بالرتاب
الفرنيس معنيني بهـا بما فيهم املغاربة الغري الحاملني للجنسية

و إعمال منهجية غري واضحة إلعمال الدفع بالنظام العام الدويل
الفرنيس.

الفرنسية؛
لم تكن املنـاداة عىل اإلتفاقيـة األوروبية لحقوق اإلنسـان مكنة
لتفعيل قانون واجب التطبيق و إنمـا كمكون للنظـام العام الفرنيس
 ،لكن الجديـد يف هذا األمـر هو تخصيـص مكانة مستقلة ملبدأ

من املعلوم أن مناط إعمال الدفع بالنظام العام الدويل توافر
رشطني :

املسـاواة بعدمـا كان سابقـا متصال بضمانـات مسطريـة و
معيشية محظة ( كحق الدفاع  ،و ضمان تعويض مناسب عن
الطالق.4)...

أوال :أن ينتج عدم توافق رصيـح بني القانون األجنبي و
املفهوم الحال للنظام العام الدويل لدولة القايض ؛
ثانيا :وجـود روابط إسناد  ihlandsbesiehungكافية بني
قانون القايض و الوضعية القانونية املعنيـة؛

ففي القرار موضوع التعليق  ،اعتربت محكمة النقض الفرنسية
حكم املحكمة اإلبتدائيـة بالخميسات القايض بالطالق مخالفا ملبدأ
املساواة بني الزوجيـن املنصوص عليهـا يف الفصل  5من الربوتوكول

و بتوفـر هذين الرشطني  ،يكون القايض ملزما للبحث يف
اآلثـار املرتتبة عن تطبيق القانون األجنبي ليستخلص مدى مخالفته
للنظام العام الدويل أم ال  ،و تعرف هذه املنهجية بالتقدير التجسيدي

 3إتفاقيةةةة الوعةةةاون القلةةةادي الموبةةةادح و تنفيةةةم الحجةةةا و تسةةة ي الم ةةةر ين ةةةين
المغرب و فرنسا الموقعة في  5أكوو ر  1957والوي تنص في المـادة :16
"إن الحجا القلادية و القرارات اإلخويارية الصادرة عن حاك القادمة في كة

 appréciation in concretoو الذي ال يتوجـه إىل مضامني القانون
األجنبي يف حد ذاتـه.8

ن فرنسا و المغرب في الشؤون المدنية و الو ارية يجون لها طبيعة الحةاح قةوة
الشيء المحجو ه فوق تراب البالد الخرى إ ذا توفرت فيها الشروط اآلتية:
أ ) أن يجةةون الحج ة الصةةادر عةةن ئيةةةة قلةةادية خوصةةة حسةة قواعةةد القةةانون
الدولي الخاص المقبولة في الدولة الوي يقع فيها ا لة يونةازح المحجةو ع يةه عةن
ئما الحق تنوازال ثا وا.
ب) أن يجون الطرفان قد أسودعيا و ثال أو أع ن عن حاكموهما غيا يةا صةورة
قانونية.
ج) أن يجةةون الحج ة قةةد اكوس ة قةةوة الشةةيء المحجةةو ةةه و أصةةب قةةا ال ل ونفيةةم
مقولى قوانين الدولة الوي صدر فيها .
د) أن ال يولمن الحج ا يخالف النظا العا في الدولةة الوةي يحةوه ةه فيهةا و ال
بادئ القانون الدولي العا المطبق فيها ،و اال يجون لادا لحج قلادي صدر
في ت ك الدولة و اكوس فيها قوة الشيء المحجو ه".

5

; Civ. 1re 3 juillet 2001, Dalloz 2001,p. 338
 6الرغ ن تع ق ئما القرار زوجين فرنسيين تساءح عض الفقه الفرنسي
حوح عد تطبيق ئما اإلت ـاه ع ى رعايا غار ة سيما و أن اإلتفاقية الفرنسية
ال زادريـة ال تولمن قولى ماث ل فص  13ن اإلتفاقية المغر ية الفرنسية.
L. Gannagé, « l’ordre public ne s’oppose pas à la
reconnaissance en France d’une répudiation unilatérale »,
Revue critique de droit international privé 2001 p.704
7
Civ. 1re, 17 fev. 2004 Bull. Civ. I n° 47 et n° 48
8
P.Mayer et V.Henzé, Droit international privé, 9 ème édition,
Montchrestien, 2007, n°205-1.

 4في السا ق كانت تبحث حجمة النقض الفرنسية عن الووازن العا لحقوق
الزوجين ن خالح اإلجراءات المصاحبة لصدور قرر الطالق عبر حلور
الزوجة في دعوى الطالق و سط أوجه دفاعها و ئو ا يصط ع يه النظا
العا الدولي اإلجرادي l’ordre public international procedural
(قلية دائار قرار  )1972/12/18و أحيانا تبحث ع ى ئما الووازن عبر
المزايا المالية المجفولة ل زوجة عد الطالق و ئو ا يصط ع يه النظا العا
المعيشي (قرار )1999/07/16
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و هذا الرشط لم يغب عن ذهن طالب النقض الذي عاب عىل
قضاة املوضـوع تقديرهم املجرد appréciation in abstracto

املحددة من طرفها عدوال ضمنيا عن الرغبة يف إيقاع الطالق و من
هنا و بخالف فهم محكمة النقض الفرنسية يكون دور القضاء

للوضعية املخصصة للزوجـة من طرف الترشيـع املغربي.

وردت محكمة النقض عىل هذه الوسيلة بكون الطالق "حق
مكرس أساسا للزوج يمارسه حسب هواه دون حق للزوجـة
للتعرض عليه و دون سلطـة للقضاء ملراقبته".

املغربي إيجابي يف التحكم يف تبعات الطالق بل و يف مبدأ إيقاع
الطالق أحيانا من خالل جرب رضر التعسف بصفة كلية يف تعويض
قد يعجز الزوج عن إيداعه و بالتايل تشهد عليه املحكمة برتاجعه عن
رغبته يف الطالق عند إنرصام األجل املحدد له طبقا للمادة  83مدونة
األرسة .

املالحظة التي تثري اإلنتباه يف رد محكمة النقض  ،هو إستعمالها
ملصطلح لم يعد متدوال يف الرتجمة الفرنسية ملدونة األرسة وهو
" ،"répudiationصحيح أن هذا األخري كان ترجمة ملصطلح
"الطالق" يف مدونة األحـوال الشخصية امللغاة  ،إال أن الرتجمة

و من جهة أخرى ،الحظنا أن محكمة النقض اعتربت الحكم
املغربي خارقـا ملبدأ املساواة بني الزوجني مركزة عىل جانبه املسطري
فقط دون جانبه املوضـوعي الذي يؤخذ بداهة من تطبيق القانون و
تنفيذ األحكام الصادرة عىل ضوئـه ،و يف هذا االتجاه يرى بعض

الرسمية لهذا األخري يف مدونة األسـرة أصبح " divorce sous
 ،9"contrôle judiciaireملا يف ذلك من دالالت عىل الدور اإليجابي
للقايض.

الفقه الفرنيس بأن اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ال تفرض
معنى مجرد ملبدأ املساواة بني الزوجني و أن خرقهـا يجب أن يقاس
بطريقة تجسيدية  ،10كما أن هناك من دعى إىل التلطيف من الرفض
التـام ملبدأ الطالق املغربي اعتمادا عىل التعديالت التي أتت بهـا

و بغض النظر عن هذه املالحظة الشكلية  ،فالطالق و عىل
خالف فهم محكمة النقض الفرنسية ال يخرج عن رقابة املحكمة التي
تراقب أسبابه و تحاول قدر اإلمكـان معالجة الخالف  ،و أن دورها
ال يكون سلبيا إال بعد تعذر إصالح ذات البني بني الزوجني و دون
املساس بمبدأ الطالق  ،لكن من حيث آثاره فهي تملك كافة

مدونة األرسة الجديدة املعضدة لحقـوق الزوجـة أثناء الطالق و
تشجيعـا للجهود املبذولـة من طرف القانون املغربي مخافة ثنيه عن
ذلك مستقبال  ،11و باملقابل هناك من رأى يف اإلعرتاف بالطالق
اإلسالمي إثقاال لكاهل اإلصالحيني يف الدول اإلسالميـة .12

الصالحيات لتحديد مستحقات الزوجة و األطفال و تنظيم حق
الزيارة و الحضانة عند اإلقتضاء .

و الغريب يف األمـر أن محكمة النقض لم تكن تتخىل عىل املعيار
التجسيدي إال يف بخصوص األحكام املغربية ،ففي قرار لها صادر
بتاريخ  17يونيو  ( 2009قبل خمسة أشهر عن صدور القرار
موضوع التعليق) تبنت هذا املعيار بشكل مطلق يف طالق صادر عن
محكمة تونسية و رفضت تطبيق الربوتوكول اإلضايف رقم  7لإلتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسـان بالرغم من إثارته وسيلة للنقض و جاء يف
تعليلهـا  " :حيث إن طالق الزوجني سـ ...و يـ ...تم عىل حساب
خطا الزوجة بعد بحث مجسد لوضعية الزوجيـن après examen
 concret de la situation des épouxو رفض الزوجـة اإلقامة

فال فرق بني متعسف ميسور و متعسف معرس  ،فمن يوقع الطالق
بطريقة تحكمية يجب أن يتحمل تبعات قراره  ،و بهذه الطريقة
تستطيع املحكمة نسبيا التحكم يف إرادة الزوج إلنهاء عالقة الزواج،
سيما و أن املادة  83من مدونة األسـرة تجعل عدم إيداع املستحقات

بتونس بعد إحالة زوجها عىل املعاش ،و أن محكمة اإلستئناف ملا
قررت قبول هذا الطالق فإنهـا لم تستند عىل سلطة الزوج يف
13
إيقاعـه"

و نظن أن الطابع التحكمي إليقاع الطالق ال يغل يد املحكمة
من حماية حقوق الزوجة بل و ثني الزوج للرتاجع عىل مقرر الطالق
من خالل تحديد مستحقات الزوجة التي تعتمد يف تحديدها عىل
معايري قانونية من بينها معيار تعسف الزوج يف إيقاع الطالق  ،و يف
نظرنا أن إعتماد هذا املعيار يعدم معيار دخل الزوج  ،و يجب عىل
املحكمة أن تجبــر الرضر الالحـق بالزوجـة يف إطار القواعــد
العامـة ( تعويض كيل للرضر) دون اإللتفات إىل الحالة املادية للزوج

و املالحظة الثانية تتمثل يف "مطالبة " القضاء الفرنيس
للترشيع املغربي بتطبيق تصور معني للمساواة بني الزوجني منعدم
أصال يف الترشيع الفرنيس ،الذي ال يمنح للزوجة حق التعرض عىل

 9في نظرنـا أن حجمة النقض الفرنسية ل تسوعم إعوباطا صط
" ،"répudiationذلك أنها في تع ي ها الفرعي عادت لوسوعم الورجمة
الرسمية " ،"divorce sous contrôle judiciareلجن لوؤكد ع ى الدور
الس بي ل قاضي المغر ي إزاء ط الطالق عد فش حاولة الص  ،كإشارة
ضمنية نها أن عنوان الباب ال يواك لمونه فنقرأ في ت ك الحيثية اآلتي:

10

P.Hamarje « Droits fondamentaux et ordre public »,
R.C.D.I.P 1997.1 p.23
11
H. Fulchiron, « ne repudiez point… » , revue
internationale de droit comparé (R.I.D.C) 2006- 7 , p.21-22
12
L. Gannagé « le relativisme des droits de l’homme dans
l’espace mediterraneen » , R.I.D.C 2006.101 , spec.111-115
13
Cass. 1re civ . 12 juin 2009 n° 07-21.292, A.J Famille ,
note Gallmeister p.299.

« …que l’arrêt retient d’abord que le divorce des époux X.../ Y... est
le “divorce sous contrôle judiciaire” régi par les articles 78 à 93 du
; code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004
puis que le mari peut obtenir le divorce sans que l’épouse ne puisse
s’opposer à la demande, l’intervention du juge, au regard des
articles 83 et 84 du code précité, étant limitée aux conséquences de
» … la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué
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طلب الطالق و ما يشرتطه لحصول الطالق هو مرور سنتني عن
الفرقة املادية بني الزوجني سيما بعد إلغاء املادة  240من القانون
املدني املتعلق برشط القسوة  la clause de dureté14بموجب قانون
 2004-439املؤرخ يف  ،2004/05/26كما أنه ال يمنح أي حق
للمحكمة لرد طلب سواء كانت الرابطة زواجا أو ترسيا
 concubinageأو ميثاقا للتضامن اإلجتماعي أو ما يصطلح عليه
"بالپاكس"  ،PACSو من هنا نجد أن القضاء الفرنيس لن يستطيع
إعمال األثر اإليجابي للدفع بالنظام العام الدويل املتمثل يف إستبدال
القانون األجنبي بقانون القايض لعدم تكريسه لفكرة املساواة الواردة
يف تعليل القرار موضوع التعليق.15
و السؤال الذي كان عىل محكمة النقض الفرنسية طرحه ،هو
مدى توفر الزوجة املطلوبة يف النقض عىل وسائل مضاهية لتلك التي
يتوفر عليها الزوج إلنهاء العالقة الزوجية يف مدونة األرسة ،فال يمكن
إعتماد واقع توفر الزوج عىل حق إيقاع الطالق دون البحث النتيجة
التي أفىض إليها تطبيق املقتضيات املنظمة له و ما إذا كانت تجعله يف
موقف قوة يف مقابل موقف ضعف للزوجة  ،و دون كذلك إستحضار
الوسائل التي تتوفر عليها الزوجة يف املسوغ املسطري العام إلنهاء
الرابطة الزوجية ( الكتاب الثاني من مدونة األرسة) ،16إذ أن التطبيق
الصحيح للدفع بالنظام العام الدويل يقتيض البحث يف القانون
األجنبي من حيث تطبيقه و آثاره و ليس من منظوره العام املجرد ،و
كذلك من خالل التوازن الذي يحصل من املقتضيات القانونية ذات
الصلة معه.
و نرى أن التوازن العام قد أحدثه مدونة األرسة و بذلك بجعل
العصمة لكل من الزوج و الزوجة إلنهاء العالقة الزوجية  ،كما أن
التوازن الخاص بارز من خالل إحرتام و تكريس النظام العام الدويل
اإلجرائي و املعييش.
فالنظام العام الدويل اإلجرائي يربز من خالل إحرتام شديد
لحقوق دفاع الزوجة و حرص عىل حضورية الخصومة و ذلك من
خالل:
-

إستدعاء املحكمة الزوجني ملحاولة اإلصالح.

-

منح الزوجة التي لم تحرض حق تقديم مالحظات كتابية؛

و النظام العام املعييش مكرس من خالل الضمانات املالية التي
تحصل عليها الزوجة بعد الطالق:
 عند تعذر اإلصالح تحدد املحكمة مبلغا يودعه الزوجبكتابة الضبط بمقرر مستقل عن اإلذن بالطالق و الذي ال يصدر إال
بعد اإليداع الفعيل للمستحقات ،تحت طائلة إعتبار الزوج مرتاجعا عن
طلب الطالق ؛
 يراعى يف مدى تقدير املتعة مدى تعسف الزوج؛ تراعى الوضعية املعيشية و التعليمية التي كان عليهااألطفال قبل الطالق
خاتـمـة:
أخطأت محكمة النقض الفرنسية يف القرار موضوع التعليق
املنهجية األكاديمية 17إلعمال الدفع بالنظام العام الدويل و تجاهلت
بتعليل غري مقنع التحليل التجسيدي الذي هو جوهر هذا الدفع فلم
تميز بني مبدأ الطالق و بني آثاره ،و قيمت الحكم املغربي بالخلفية
التي رافقت مدونة األحوال الشخصية امللغاة و جعلت أمر مخالفته
للنظام العام غري واضح املعالم 18و هو أمر يدعو إلجبارها لتغيري
موقفها عرب تحيني اإلتفاقية املغربية-الفرنسية املتعلقة بحالة
األشخاص واألرسة والتعاون القضائي و جعلها مواكبة ملا أتت به
مدونة األرسة من تعديالت.

 إخطار الزوجة عن طريق النيابة العامة يف حالة تخلفهارغم التوصل؛
 عدم تطبيق مسطرة القيم بصفة آلية  ،ذلك أنه إذا نبنيللمحكمة أن عنوان الزوجة مجهول تستعني بالنيابة العامة للوصول
إىل الحقيقة.
 17أشير في تقرير ال نة القلادية الفرنسية الوي زارت المغرب ين  19و 29
يونيةةو  -2007ل بحةةث فةةي تطبيةةق دونةةة السةةرة إلةةى ضةةرورة راجعةةة حجمةةة
الةةنقض الفرنسةةية لموقفهةةا الةةرافض لاعوةةراا الحجةةا المغر يةةة المجةةرس فةةي
القةةةرارات المبدديةةةةة الصةةةةادرة وةةةةاري  (2004/02/17و الةةةةمي يعوبةةةةر القةةةةرار
وضوع الوع يق إ ودادا صريحا لها) لجونها ال تسووع الوعديالت الوي أتت هةا
دونة السرة .
 18تشورط المادة الرا عة ن اإلتفاقية المغر ية الفرنسية لـ  10غشت 1984
المخالفة الواضحة ل نظا العا لعد تفعي قاعدة اإلسناد و تنص أنه ":ال يمجن
العدوح عن تطبيق قانون إحدى الدولوين المحدد مقولى ئمه اإلتفاقية  ،ن
طرا حاك الدولة الخرى ،إال إذا كان نافيا صورة واضحة ل نظا العا "

 14شرط القسوة ئو دفع يمجن أحد الزوجين ن رد دعوى الطالق إذا أثبوا أن
ئمه الخير سي رجع ع يه النظر لسنه أو لمدة الزواج أو ع ى أوالده عواق
ادية أو عنوية ذات قسوة إسوثنادية .
 15سةةيما فةةي نازلةةة توع ةةق وطبيةةق القةةانون المغر ةةي إعومةةادا ع ةةى قاعةةدة اإلسةةناد
الواردة اإلتفاقية المغر ية الفرنسية ،أ ا النازلة وضوع الوع يةق فووع ةق إعمةاح
الثةةر الس ة بي ل ةةدفع النظةةا العةةا و المومث ة إ ةةا فةةي رفةةض ط ة تةةميي حج ة
الصيغة الونفيمية أو رفض الدفع سبقية البت.
 16و إال فمنطق حجمة النقض الفرنسية سي ع ها سوقبال تثير الدفع النظا
العا الدولي في واجهة الحجا القاضية ثال الوط بق ل غيبة أو ل لرر أو
اإليالء و اله ر لعد توفر الزوج ع ى حق ال وء إليها.
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