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 :اآلتيةنظر في موضوع الدعوى لل

 موضوع الدعوى
ربط عالقة غير شرعية ............. ....................................المدعويعرض المدعيان أن 

 ....................................)ة( الطفلإنجابأثمرت .................................مع المدعوة

  .البداية ثابتة بإقرار لدى باحث )ة(رن أبوة المذكووأ بتاريخ

 51عمال بالفصل األول من القانون عدد ) ة(لذا يطلبان الحكم بإدراج هوية المدعى عليه كأب للمولود

 لقب عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي بإسناد المتعلق  2003 جويلية 07ي المؤرخ ف2003لسنة 

 .1998 أكتوبر 28 ؤرخ في الم1998 لسنة 75النسب المنقح للقانون عدد 

 سير القضية
 وعينت لجلسة اليوم 51780وبموجب ذلك قيدت القضية بكتابة المحكمة بالدفتر المعد لنوعها تحت عدد 

وبها لم يحضر صرفا التداعي ثم تتابع نشر القضية بعدة جلسات اقتضاها سيرها  باالستدعاءالمذكور 

  .2004 أكتوبر 04  جلسة المرافعة المعينة ليومأخرها

  .وبها لم يحضر صرفا التداعي وكانا على علم

  :واثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة الطالع وبها صرح علنا وعموما بما يلي

 المحكمة
  حيث كانت الدعوى تهدف للحكم وفق ما جاء بعريضتها 

  :وحيث كانت الدعوى مؤيدة بما يلي

....... ...............عدد .............. .................لعدلية بمحضر بحث فرقة الشرطة ا -1

  .........................................................................................بتاريخ

 والمنقح 2003 جويلية 7 المؤرخ في 2003 لسنة 51وحيث اقتضى الفصل األول من القانون عدد 

طفال المهملين أو مجهولي  المتعلق بإسناد لقب عائلي لأل1998 لسنة 75 القانون عدد أحكاملبعض 

 أن أو اسما ولقبها العائلي إليه تسند أن الحاضنة البنها القاصر ومجهول النسب األمعلى " نه النسب أ

  ...."  القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية أحكام بذلك طبق اإلذنتطلب 

 أو لالم أو للنيابة لألب أو باألمريمكن للمعني  " :نهفس القانون أ مكرر من ن3لفصل وحيث اقتضى ا

 مجهول النسب الذي يثبت إلى األب لقب إسناد المحكمة االبتدائية المختصة لطلب إلى األمرالعمومية رفع 

  ......." ذلك الطفل أب هذا الشخص هو أن بواسطة التحليل الجيني أوشهود  بشهادة الأو باإلقرار

 لسنة 51ون عدد  هوية على معنى القانإدراجوحيث كانت الدعوى مؤيدة ووجيهة واتجه اعتبارها في 

  .1998المنقح للقانون  2003 جويلية 07 المؤرخ في 2003



 

جلة المرافعات المدنية  م128وحيث تحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه عمال بالفصل 

  .والتجارية

  سباباأل هذهللذا و 
  :ا تقدم وعمال بم

  2003 لسنة 51 و الثالث مكرر من القانون عدد األول الفصل وبأحكام

ة ــم الحالــيــلق بتنظــ المتع1957ة ــسنــ ل03 من القانون عدد 63 الفصل وبأحكام

    .جلة المرافعات المدنية والتجارية م128الفصـــــل المدنية و 

المقام في ......................)ة(الطفلالمدعى عليه برسم والدة  هوية بإدراجنهائيا المحكمة قضت 

 ......................................)ها(قبهل................................واعتبارها هكذا. )ها(حقه

  .........................................................................................المرأة )ة(وابن
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......... ........................................عدد) ة(المذكور) ة( برسم والدة الطفلاإلدراجعلى هذا 

  . وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه........ ........................................لسنة

  

  

   .العمومية بالجلسة وتلي هذا الحكم على عين من ذكر قد صدرو 

  .و بموجب ذلك امضي هذا الحكم
  

  


