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مقدمة

ع ــد الطع ــن لص ــالح الق ــانون م ــن أه ــم وأب ــرز الطع ــون غي ــر العاد ــة نظـ ـ ار لم ــا يتمت ــع ــه م ــن

خصوص ـ ـ ة ترتك ــز ﻓـ ــﻲ جوهرهـ ــا علـ ــى إرسـ ــاء الم ـ ــاد القانون ـ ــة وتوحيـ ــد المفـ ــاه م القضـ ــائ ة
وتصــح ح مــا قــد يــؤثر مــن أخطــاء علــى شــرع ة اﻷح ــام والق ـ اررات الش ـ ل الــذ

فــرض أن

ون ما صـدر عـن مختلـف الجهـات القضـائ ة مهمـا انـت طب عتهـا منسـجما ﻓـﻲ الواقـع مـع

ـرم هيبتــه و ــرس رقا ــة المح مــة العل ــا لمــا قــد يتخلــل اﻷح ــام والق ـ اررات
س ـ ادة القــانون واحتـ ا
القضــائ ة م ــن أخطــاء ﻓــﻲ تطبيـ ـ الق ــانون أو تكيي ــف الوق ــائع أو تجــاوز الس ــلطة مــن ش ــأنها

اﻹضـرار مصــلحة الدولــة ومخالفــة النظــام العــام والمســاس مبــدأ وحــدة القــانون وح ــاد أح امــه

تطب قا وتفسيرا......

ولعــل خصوصـ ة الطعــن لصــالح القــانون تلــك وحاجــة الجم ــع إلــى تصــح ح ومﻼحقــة مــا قــد

يلتـ س اﻷح ــام والقـ اررات القضــائ ة مــن تجــاوز للسـلطة أو خــرق للقــانون ،حتــى ولــو ــان ذلــك
عـد مـا تـم تنفيـذها ل ـا مـن ضـمن اﻷسـ اب التـﻲ دﻓعـت غالب ـة التشـرعات إلـى أقـرار الطعــن

لص ــالح الق ــانون وتنظـ ـ م أح ام ــه م ــن خ ــﻼل قوانينه ــا اﻹجرائ ــة ،وتوسـ ـ ع اختص ــاص الن ا ــة

العامــة مــن خــﻼل منحهــا الح ـ ﻓــﻲ للجــوء إلــى القضــاء ﻓــﻲ الوقــت الــذ لــم ع ـد ﻓ ــه مقــدور

أط ـراف الح ــم أو الق ـرار الق ــام بــذلك ،وتكــرس ســلطة المح مــة العل ــا ﻓــﻲ التصــد لﻸح ــام

والق ـ اررات القضــائ ة المخالفــة للقــانون أو المتجــاوزة للســلطة ،ــالرغم مــن مخالفتهــا ﻓــﻲ قضــائها
عل ــى ه ــذا الوج ــه للمب ــدأ الع ــام القائ ــل أن المح م ــة العل ــا غيره ــا م ــن المح ــاكم ﻻ م ـ ـن أن

تتصد للطعن إﻻ إذ ان صاد ار عن أحد الخصوم ﻓﻲ الدعو محل الح م الطعين.

وانطﻼقـا مــن تلــك المقار ــة ﻓـﺈن المشــرع المور تــانﻲ غيـره مــن التشــرعات اﻷخــر ٕوان ــان قــد
عرف الطعن لصالح القـانون ﻓـﻲ المجـالين المـدنﻲ والج ازئـﻲ منـذ سـتين ات القـرن العشـرن ،إﻻ

أنــه ﻻ ي ـزال يثيــر العديــد مــن اﻹش ـ اﻻت علــى المســتو ين التشــرعﻲ والقضــائﻲ نظ ـ ار لمــا تثي ـره

أح ام هذا الطعن ما نظمها المشرع المورتانﻲ مـن ت ـاين ومـا ترتـب علـى مـا تـم تسـجيله مـن

تطب قــات لمتقتض ـ اته مــن تعــارض مــع طب عتــه وأهداﻓــه وهــو مــا ســنتناوله مــن خﻼلــه الخطــة
التال ة:

2

الم حث اﻷول :مفهوم الطعن لصالح القانون
المطلب اﻷول :ماه ة الطعن لصالح القانون

المطلب الثاني :شرو الطعن لصالح القانون

الم حث الثاني :أح ام الطعن لصالح القانون وآثارﻩ

المطلب اﻷول :أح ام الطعن لصالح القانون

المطلب الثاني :آثار الطعن لصالح القانون
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الم حث اﻷول :مفهوم الطعن لصالح القانون

من غير المستساق تحديد مفهوم الطعن لصالح القانون ما لـم يـتم الوقـوف علـى مـا نظمـه ـل
من قانون اﻹجـراءات المدن ـة وقـانون اﻹجـراءات الجنائ ـة المور تـانيين مـن أح ـام ومـا تضـمناه

مــن مقتض ـ ات تبــرز بجــﻼء مــا يتمتــع ــه هــذا الطعــن علــى المســتو ين المــدنﻲ والج ازئــﻲ مــن
خصوصـ ـ ات تميي ـ ـزه ع ــن غيـ ـره مـ ــن الطع ــون اﻷخ ــر سـ ـواء م ــن حي ــث م ــا مت ــاز ـ ــه مـ ــن

خصائص أو ما يتعين أن يتواﻓر من شرو للق ام ه.

المطلب اﻷول :ماهية الطعن لصالح القانون

لقــد عــرف المشــروع المور تــانﻲ الطعــن لصــالح القــانون ﻓــﻲ الســنوات اﻷولــى لتأس ـ س الدولــة

وذلــك حينم ــا قــام بتنظـ ـ م أح امــه ضــمن القــانون رقــم  173/62الص ــادر بت ــارخ  / 25يولي ــو
 1962المتض ــمن ق ــانون اﻹجـ ـراءات المدن ــة والتجار ــة واﻹدار ــة ال ــذ ظ ــل س ــار المفع ــول

حتى مطلع الثمانين ات من القرن العشـرن ل حـل محلـه القـانون رقـم  83/64الصـادر بتـارخ
 1983/07/09ال ــذ ت ــم تعديل ــه موج ــب الق ــانون رق ــم  99/35الص ــادر بت ــارخ  /24يولي ــو

 1999ال ــذ خض ــعت ع ــض مقتضـ ـ اته للتع ــديل موج ــب اﻷم ــر الق ــانونﻲ رق ــم 2007 /35

الصادر بتار خ 2007/04/10
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تم من خﻼلها إدخال عض التغييرات التﻲ وسـعت حـاﻻت

الطع ــن لص ــالح الق ــانون س ــبب م ــا تض ــمنته الم ــادتين  230و  231م ــن نف ــس الق ــانون الت ــﻲ

نظمــت أوﻻ همــا أح ــام الطع ــن لصــالح الق ــانون ﻓ ــﻲ حــين تطرق ــت اﻷخــر ﻷح ام ــه س ــبب

تجاوز السلطة،مما قد يثيرﻓﻲ حق قته اش اﻻ يتعل

مد ام ان ـة اعت ـار تجـاوز السـلطة وجهـا

من أوجه الطعن لصالح القانون وهو ما م ن تلمسـه مـن خـﻼل مـا يتجلـى مـن ﻓـروق جوهر ـة

بين الطعن لصالح القانون والطعن من أجل تجاوز السلطة أو الشط ﻓﻲ استعمال السـلطة
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خصوص ــا حينم ــا يتعلـ ـ اﻷم ــر الغا ـ ـة المتوخ ــاة م ــن و ارء ــل واح ــد منهم ــا  ،ذل ــك أن اﻷول

القـانون الموضـوعﻲ واﻹج ارئـﻲ والعمـل علـى

يهدف اﻷ ساس إلـى السـهر علـى حسـن تطبيـ

توحيــد منــاهج ومفــاه م تطب قهمــا مــن لــدن محــاكم الموضــوع  ،ﻓــﻲ حــين أن الثــانﻲ ســتهدف
1ـ كما عرف المشرع الموريتاني كذلك الطعن لصاللح القانون في المجال الجزائي في وقت مبكر من تأسيس الدولة وذلك من خﻼل القانون رقم
 61/141الصادر بتاريخ  12يوليو  1961المتضمن قانون اﻹجراءات الجنائية المنقح بموجب اﻷمر القانون رقم  67 /170الصادر بتاريخ 18
يوليو  1967والذي تم الغاؤه بموجب اﻷمر القانون رقم  83 /163الصادر بتاريخ  09يوليو  1983والذي تم تعديله بموجب اﻷمر القانون رقم
 2007 /36الصادر بتاريخ  17إبريل .2007
2ـ أن تجاوز السلطة والشطط في ااستعمالها يحمﻼن من الناحية القانونية نفس المعني على اعتبار أن كﻼ منهما يدل على استئثار المحكمة
مصدرة الحكم بحقوق ﻻ تملكها أوتعبير أخر خرق القاضي للحدود التي حصر القانون سلطته في إطارها ،في هذا المعني راجع :أو دلف
ريلوطى اﻹجراءات المدنية أمام المجلس اﻷعلى المعهد الوطني للدراسات القضائية المملكة المغربية  1984تعريب عبد ﷲ الداودى واد ريس
ملين راجع كذلك رأي محكمة النقض الفرنسية من خﻼل مجموعة دالوز المسطرة ا لمدنية ـ  5ـ نقض رقم . 2565 -2564
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اج ــار الس ــلطة القض ــائ ة عل ــى التـ ـ ازم ح ــدود اختصاص ــها ،ممــا م ــن مع ــه الق ــول ــأن اﻷول
تسﻲ طا عا قانون ا ﻓﻲ حين يتمتـع الثـانﻲ طب عـة س اسـ ة  ،وذلـك لكـون السـلطة التنفيذ ـة »

الس اس ة « ممثلة ﻓﻲ وز ر العدل هﻲ من منحها المشرع المور تـانﻲ الحـ ﻓـﻲ اﻷمـر ـالطعن

ﻓــﻲ اﻷح ــام والق ـ اررات التــﻲ تتجــاوز الســلطة مــن جهــة وﻻرت اطهــا ﻓــﻲ حق قــة اﻷمــر محاولــة

انتحــال القاضــﻲ لنفســه حقوقــا محرمــة علــى الســلطة القضــائ ة حســب تعبيــر ذ /جــﻼل الــدين
هﻼلﻲ من جهة أخر ٕ ،وان ان قـد اعتبـر هـذا اﻷخيـر أن مـدلول تجـاوز السـلطة ﻻ يختلـف
ﻓﻲ واقع اﻷمر عن مدلول مخالفة القانون الشﻲء الـذ لـم يؤهلـه ﻷن ـون سـب ا مسـتقﻼ أو

متمي از من أس اب الطعن النقض

3

ولعل تلـك الف ـرة لـم تغـب عـن ـال المشـرع المور تـانﻲ حينمـا اعتبـر تجـاوز اﻷح ـام والقـ اررات
للسلطة مثا ة سبب من أس اب الطعن لصالح القانون مبر ار أوجه ذلـك التجـاوز مـن خـﻼل مـا

أورده من تحديد لمدلوله  ،تمثل ﻓ ما قام سـرده مـن أوجـه تتعلـ

الخطـأ ﻓـﻲ القـانون والتطبيـ

السيئ له والخطأ ﻓﻲ تكييف الوقائع القانون ة وهو ما م ن معه القول ـأن ـل وجـه مـن تلـك

اﻷوج ــه ع ــد ﻓ ــﻲ ح ــد ذات ــه س ــب ا للطع ــن لص ــالح الق ــانون مت ــى م ــا تعلـ ـ

والق اررات الصادرة عن محاكم الموضوع

4

وانطﻼقــا مــن تلــك المقار ــة وممــا أورده المشــرع المور تــانﻲ مــن أح ــام تتعل ـ
القــانون م ــن القــول ــأن هــذا الطعــن مــا هــو إﻻ طر ـ

ــأ م ــن اﻷح ــام
ــالطعن لصــالح

مــن طــرف الطعــن غيــر العاد ـة أو

اﻻســتثنائ ة الــذ مــنح القــانون الح ـ ﻓــﻲ م اش ـرته مــن طــرف المــدعﻲ العــام لــد المح مــة
العل ا أو وزر العدل بواسطة هذا اﻷخير ،وذالـك أمـام الغـرف المجمعـة المح مـة العل ـا متـى

ما اشر المدعى العام الطعن من تلقاء نفسه ضد اﻷح ام 5أو القرارات النهائ ة القابلة للطعـن
النقض رغم ﻓوات اﻵجال أو عدم طعن أ

من اﻷطراف ضمن المواعيد المحددة قانونا ولـو

ان ذلك عـد تنفيـذ الح ـم أو القـرار  ،وأمـام الغرﻓـة المختصـة المح مـة العل ـا  6متـى انـت

ممارســة الطعــن قــد تمــت بنــاء علــى أمــر مــن وز ــر العــدل ضــد الق ـ اررات واﻷح ــام التــﻲ تعتبــر
تجاو از للسلطة ،ولعل ذلك مما فسر ت اين اﻵثار المترت ة على ل واحد منهما.

3ـ جﻼل الدين هﻼلي قضاء النقض في المواد المدنية في التشريع المصري والمقارن القاهرة . 1984
4ـ وهو ما يعني أن المشرع الموريتاني قد حصر مفهوم تجاوز الحكم أوالقرار للسلطة في تلك اﻷوجه دون غيرها وما دام اﻷمر كذالك كان من
اﻷولى به اﻻحتفاظ بالصياغة التي أو ردها في المادتين  260من اﻷمر القانون رقم  83 / 164و  230من القانون رقم  99 /35اللتين لم تتطرقا
لمصطلح تجاوز السلطة وإنما لمصطلح مخالفة القانون .
5ـ راجع المادة  22من اﻷمر القانوني رقم  2007 / 012الصادر بتاريخ  08فبرائر  2007المتضمن التنظيم القضائي .
6ـ راجع المادة  231من القانون رقم  99 /35المتضمن قانون اﻹجراءات المدنية تجدر اﻹشارة إلى أن المادة  566من قانون اﻹجراءات
الجنائية لم تعقد اﻻختصاص في البت ي الطعن المباشر بناء على أمر من وزير العدل للغرفة المختصة بالمحكمة العليا كما فعلت المادة 231
من قانون اﻹجراءات المدنية وإنما عقدت اﻻختصاص للمحكمة العليا دون تحديد.

5

وأ ــا ــان الت ــاين واﻻخــتﻼف ﻓــﻲ اﻵثــار ﻓ ـﺈن الغا ـات واﻷهــداف المتوخــاة مــن وراء ــل منهمــا

تظــل واحــدة ﻻ رت اطهــا المصــلحة العامــة التــﻲ تفتــرض أن تكــون اﻷح ــام والقـ اررات القضــائ ة

مهمــا انــت طب عتهــا منســجمة و متناغمــة مــع الســلطة التــﻲ تمثــل ﻓــﻲ الواق ـع س ـ ادة الق ــانون
وهيبتــه واحتـرام مقتضـ اته ﻓــﻲ ــل مــا صــدر مــن أح ــام عــن مختلــف الجهــات القضــائ ة  ،ﻓــﻼ
مجــال للخطــأ ﻓــﻲ تطبيـ القــانون أو تكييــف الوقــائع الــذ مــن شــأنه اﻹضـرار مصــلحة الدولــة

ومخالفة النظام العام 7والمساس مبدأ وحدة القانون وح اد أح امه تط قا وتفسيرا.8.....
والطعــن لصــالح القــانون  9مــن هــذا المنطلـ

اﻷخــر

متــاز بخصوصـ ة تميـزه عــن غيـره مــن الطعــون

وذلــك فعــل مــا يتضــمنه مــن مظــاهر تتعل ـ

الصــالح العــام تتجلــى ﻓــﻲ ــون طــرف

الخصــومة ﻓ ــه طــرف وحيــد هــو المجتمــع ممــثﻼ الن ا ــة العامــة  ،وداﻓــع اللجــوء إل ــه مــا قــد

ظهر مـن خـرق ﻷح ـام القـانون وسـوء ﻓـﻲ تطبيـ مقتضـ اته ضـمن مـا قـد صـدر مـن قـ اررات

عــن محــاكم الموضــوع ومــا قــد يتبــد مــن أخطــاء ﻓــﻲ تكييــف الوقــائع محــل تلــك اﻷح ــام ،ممــا

ن10

فســر ﻓــﻲ واقــع اﻷمــر عــدم تحديــد المشــرع المور تــانﻲ أجــﻼ للق ــام ــالطعن لصــالح القــانو

علــى اﻓتـراض أن مبــررات اللجــوء إل ــه تلــك قــد ﻻ تتضــح إﻻ عــد انقضــاء آجــال الطعــون غيــر
العاد ــة اﻷخــر  ،مــا يبــرر ــذلك عــدم تــأثير قبولــه علــى أ مــن م اركــز الخصــوم اســتثناء مــا

يتعل ـ منــه بتجــاوز الح ــم أوالق ـرار للســلطة ومــا هــو ممــارس منــه ﻓــﻲ المجــال الج ازئــﻲ  ،علــى
اعت ار تر يزه على ب ان أوجه مخالفة الح م أو القرار لمقتض ات القانون سب ﻼ لوضع حد لمـا

قــد ســجل مــن تضــارب أو تعـارض بــين اﻷح ــام والقـ اررات القضــائ ة ٕوارســاء م ــاد القــانون
والمحاﻓظة عليها .....
وتتضح تلك المقارة أكثـر حينمـا تـتم المقارنـة بـين شـر المصـلحة لـد الن ا ـة العامـة وغيرهـا

مــن الخصــوم اﻵخــرن  ،والتــى ظهــر مــن خﻼلهــا أن مــا تقــوم ــه الن ا ــة العامــة مــن تصــرﻓات
ٕواجراءات تنصرف ﻓ ه مصلحتها إلى حق قة واحدة ممثلة ﻓﻲ التطبي السل م للقانون
الموضوعﻲ واﻹجرائﻲ ع س غيرها مسـتندة ﻓـﻲ جم ـع تصـرﻓاتها علـى مـا تتمتـع ـه مـن مر ـز
11

شـق ه

7ـ يمكن تعريف النظام العام بأنه ذلك اﻷمر الذي يتعلق بترسيخ نظام المجتمع في الدولة من خﻼل تحقيق المصلحة العامة يمختلف ابعادها
وتجلياتها سياسية ـ اقتصادية ـ اجتماعية  .........في هذا المعني راجع عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق والمدخل للعلوم القانونية ذ /محمود
عبد الرحمان محمد .
 8ـ راجع  :نهاد سعيد الرمﻼوي أسباب الطعن بالنقض في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كليه الحقوق جامعة اﻷزهر غزه.
9ـ حسب المذكرة اﻻضاحية لقانون المرافعات المصري المادة  250المقصود بمصلحة القانون مجموعة اﻵليات المستخدمة لمواجهة الصعوبات
التي تطرا على العمل القضائي والتي تؤدي إلى التعارض أو االتباين في أحكام القضاء فيما يتعلق بالمسألة القانونية الواحدة مما يستدعى حفاظا
على المصلحة العامة وحسن سير العدالة أن يتم عرض ذلك على المحكمة العليا لوضع حد لتعارض اﻷحكام .
10ـ على خﻼف المشرع الموريتاني فقد حدد المشرع اللبنائي أجل ثﻼث سنوات للطعن لصالح القانون وذلك من خﻼل المدة  327من القانون
رقم  328المتضمن أصول المحاكمات الجزائية المعدل بالقانون رقم  359الصادر بتاريخ . 2001/08 / 16
11ـ وهو ما أشارت إليه المادة  27من قانون اﻹجراءات الجنائية الموريتاني والمادتين  72و 73من قانون اﻹجراءات المدنية
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قانونﻲ خاص ست عد اعت ار المدعى العام لد المح مة العل ا حين ممارسته للطعن لصـالح
القــانون طرﻓــا ﻓــﻲ الن ـزاع محــل الق ـرار أو الح ــم المطعــون ﻓ ــه وذلــك لكونــه ﻓــﻲ هــذه الحالــة ﻻ

يخاصم لنفسه ﻓﻼ اعت ار للخصوم ﻓﻲ طعنه.12

المطلب الثاني :شروط الطعن لصالح القانون

حس ــب م ــا تض ــمنته المـ ـواد  230و  231م ــن ق ــانون اﻹجـ ـراءات المدن ــة و  566و  567و
 568مــن ق ــانون اﻹجـ ـراءات الجنائ ــة م ــن تص ــنيف الشــرو الواج ــب تواﻓره ــا ﻓ ــﻲ الطع ــن
لصالح القانون حسب نوع وطب عة الح م أوالقرار محـل الطعـن والجهـة الم لفـة قانونـا بتقد مـه
إضاﻓة إلى تلك المختصة النظر والبت ﻓ ه.

الفقرة اﻷولى :الشرو الواجب توافرها في الح م أو القرار محل الطعن لصالح القانون
م ن حصر هذه الشرو ﻓﻲ الحاﻻت التال ة:

أوﻻ :أن ون الح م أو القرار محل الطعن لصالح القانون :نهائ ا قا ﻼ للطعـن ـالنقض ولـم
قم أ من اﻷطراف الطعن ﻓ ه ضمن اﻵجال المحددة لذالك و غض النظـر عـن طب عـة تلـك

اﻷح ام أو الق اررات سواء انت مدن ة ـ تجارة ـ إدارة ـ جزائ ة.

هــذا و تكتســب اﻷح ــام صــفة النهائ ــة متــى مــا انــت ق مــة الــدعو محــل الطعــن ﻻ تتجــاوز

خمسـمائة ألـف أوق ــة أصـﻼ وخمســين ألفـا محصـوﻻ
ما تم عرضه عليها من طعون تتعل بتلك اﻷح ام
ﻓيها ضمن اﻵجال المقررة لذلك

15
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أو إذا مــا بتـت مح مــة اﻻسـتئناف ﻓــﻲ

أو إذ لـم قـم أ مـن اﻷطـراف ـالطعن

ثان ـــا :أن ــون الح ــم أو القـ ـرار مح ــل الطع ــن متج ــاو از للس ــلطة أو مخ ــالف للق ــانون ــأن

يتضــمن مــا يــدل علــى خ ـرق عــض أح امــه مـا هــو الحــال النس ـ ة للخطــأ ﻓ ــه أوﻓــﻲ التطبي ـ
السيئ ﻷح امه أو ﻓﻲ تكييف الوقائع القانون ة المتعلقة ه.

12ـ راجع أحمد موسى الهياجنة وسامي حمدان الرواشده وحسن عوض الطوارنه بحث تحت عنوان المركز القانوني للنيابة العامة في مرحلة
الطعن باﻹحكام الجزائية.
13ـ راجع المادة  20من قانون اﻹجراءات المدنية والتي كانت قيمة الدعوى التي يبت فيها نهائيا ثﻼثمائة ألف أوقية أصﻼ وثﻼثين ألف أوقية
محصوﻻ قبل تعديلها بموجب اﻷمر القانون رقم  ، 2007 /35كما كانت قيمتها في اﻷمر القانون رقم  83 /164ﻻ تتجاوز حسب المادة  3مائة
ألف أوقية أصﻼ وعشرة أﻻف أوقية محصوﻻ  ،وفي المادة  326من قانون الشغل إذ لم يصل المبلغ أكثر من مائة ألف أوقية.
14ـ كما تكون قرارات التحكيم نهائية حسب نص المادة  355من قانون الشغل راجع المادة  31من اﻷمر القانون رقم  2007 /012المتضمن
التنظيم القضائي .
15ـ في آجال الطعن بالنقض راجع المادة  205من قانون اﻹجراءات المدنية التي تحدد ميعاد الطعن بشهرين وذلك على خﻼل المادة  228من
اﻷمر القانون رقم  83 / 164التي حددت هذا اﻵجل بثﻼثة أشهر أما في المجال الجزائي فإن أجل الطعن بالنقص حسب المادة  530من قانون
اﻹجراءات الجنائية  15يوما.
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ولقد أجمع الفقه والقضاء على أن مخالفة القانون والخطأ ﻓﻲ تطب قه وتفسيره إنما هـﻲ مثا ـة

صــور للخطــأ ﻓــﻲ القــانون  ،وذلــك مــن منطل ـ أن صــورة الخطــأ ﻓــﻲ تطبي ـ القــانون إنمــا هــﻲ

أنزال لح م القاعدة القانون ة على وقائع قد ﻻ تنطب عليها صﻼ أو بتعبير آخـر مـا قـد عتـر

قـ ــاض الح ـ ــم مـ ــن قصـ ــور ﻓـ ــﻲ إن ـ ـزال مقتض ـ ـ ات القاعـ ــدة القانون ـ ــة علـ ــى مـ ــا قـ ــام بتكي فـ ــه

واستخﻼصــه مــن وقــائع وهــو مــا يختلــف ﻓــﻲ مضــمونه عــن مخالفــة القــانون التــﻲ تعنــﻲ عــدم
تطبي ما تضمنه القانون من قواعد أو تطبي مقتض ات ﻻ وجود لها ﻓﻲ القانون الناﻓـذ أصـﻼ

ومن أبرز صوره ﻓﻲ ﻓقه القضاء المورتانﻲ ما قضت ه المح مة العل ا ﻓـﻲ غرﻓهـا المجمعـة

مــن خــﻼل قرارهــا رقــم  2007 /23الصــادر بتــارخ  2007 /10/ 26حينمــا أوردت ﻓــﻲ حيثتــه

اﻷخي ـرة أن الق ـرار محــل الطعــن لصــالح القــانون حينمــا قضــى التضــامن بــين شــر ة ســو راج

وعبد ﷲ ولد ﻓ نـاش ـون قـد خـالف صـرح المـادة  181مـن قـانون اﻻلت ازمـات والعقـود التـﻲ
نصت على عدم ام ان ة اﻓتراض التضامن بين المدينين ٕ ،والى جانب ذلـك قـد يلجـأ القاضـﻲ
ﻓﻲ إطار أنزاله ﻷح ام القانون على الوقائع المنشورة أمامه الـﻲ تفسـير القواعـد القانون ـة مـن

خــﻼل تحديــد مــا تنفهــا مــن معــان  ،وﻓــﻲ هــذه الحالــة قــد يرتكــب خطــأ ﻓــﻲ تفســيرها حينمــا

منحه ــا معن ــا مخالف ــا لفلس ــفة المش ــرع ومبتغ ــاة م ــن وراء وض ــع ال ــنص الق ــانونﻲ  ،م ــا لوق ــاده

تاو لــه إلــى التض ـيي أو التوســع ﻓــﻲ آثــاره ،ولعــل ذلــك ممــا م ــن معــه القــول أن التطبي ـ أو
التأو ل السـيﻲء للقواعـد القانون ـة مـا هـو إﻻ خـرق لمقتضـ ات وأح ـام القـانون ،ممـا عنـﻲ أن

ما اعتبره المشروع المورتانﻲ مـن خـﻼل المـادة  231مـن قـانون اﻹجـراءات المدن ـة م ونـا مـن
م ونــات تج ـاوز الح ــم أو الق ـرار للســلطة مــا هــو ﻓــﻲ حق قتــه اﻻ خرقــا للقــانون الناﻓــذ ول ـ س

تجـاو از لحـدود اﻻختصاصـات الممنوحـة للجهـة القضـائ ة مصـدرة الح ـم أو القـرار علـى اعت ـار
أن تجــاوز الســلطة إنمــا يتعل ـ بخــرق القواعــد التــﻲ تحــدد اختصاصــات الســلطة القضــائ ة أو
عض القواعد الدستورة السام ة أو الم اد اﻷساس ة التﻲ يرتكز عليها قانون اﻹجراءات أ ـا
ان نوعه ـ مدنﻲ ـ جزائﻲ .

ﻓ العودة إلى مـدلول تكييـف الوقـائع مـثﻼ ـون التمـايز واﻻخـتﻼف أكثـر وضـوحا واتسـاعا بـين

ما أورده المشرع ﻓﻲ المادة  231مـن مصـطلحات تتعلـ

الخطـأ ﻓـﻲ تطبيـ القـانون والتطبيـ

الســيﻲء لــه والخطــأ ﻓــﻲ تكييــف الوقــائع القانون ــة و ــين مصــطلح تجــاوز الســلطة  ،وذلــك حينمــا

ننطل

من تصور واقعﻲ مفـاده أن الوقـائع المعروضـة علـى القاضـﻲ إنمـا هـﻲ مثا ـة حـاﻻت

خاصــة ﻓــﻲ حــين أن القواعــد القانون ــة المنط قــة عليهــا تمتــاز العموم ــة والتجر ــد علــى اعت ــار

أنهــا وضــعت لــتح م وقــائع غيــر متناه ــة  ،ومــن هــذا المنطلـ
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م ــن القــول أن عمل ــة التكييــف

ما هﻲ اﻻ حث عن القاعدة القانون ة الواج ة التطبي

على ما تـم استخﻼصـه مـن وقـائع أو

بتعبيــر أكثــر دق ـة إعطــاء مــا استخلصــه قــاض الموضــوع مــن وقــائع وصــفا قانون ــا مــن خــﻼل

أدرجهــا ضــمن نس ـ قــانونﻲ معــين والعبــور بهــا إلــى ح ــم القــانون وهــو مــا يتطلــب ﻓــﻲ غالــب
ا

اﻷح ان من القاضـﻲ بـذل مجهـود بيـر ﻓـﻲ تقـدير وتحديـد الوقـائع محـل النـزاع أو اسـتخﻼص

مــا قــد يترتــب علــى تلــك الوقــائع مــن نتــائج قانون ــة ســبب مــا قــد تنــف تلــك العمل ــة مــن تعقيــد
خصوصــا حينمــا تكــون الوقــائع متشــابهة ومتشــع ة والنصــوص القانون ــة المتعلقــة بهــا غامضــة

وناقصة
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الفقرة الثان ة :الشرو المتعلقة من له الح في الطعن لصالح القانون

قصــد الطــاعن مــن لــه الح ـ مــن الناح ــة القانون ــة ﻓــﻲ تقــد م الطعــن لصــالح القــانون ضــد

اﻷح ام والق اررات القضائ ة أمام الجهات المختصة على مستو المح مة العل ا.

و م ن أجمال الشرو الواجب تواﻓرها ﻓﻲ مقدم الطعن لصالح القانون ﻓﻲ النقا التال ة:

أوﻻ :أن قــدم أو مــارس الطعــن لصــالح القــانون مــن طــرف المــدعى العــام لــد المح مــة
العل ا دون غيره متى ما تحقـ لد ـه أن أحـد اﻷح ـام أ و القـ اررات قـد تضـمن مـا م ـن اعت ـاره

خرقا للقانون مما عنﻲ أن ممارسة الطعن علـى غيـر هـذا الوجـه عرضـه لعـدم القبـول شـ ﻼ

مــن الجهــة القضــائ ة المح مــة العل ــا المختصــة البــت ﻓ ــه ،و رســخ عــدم إم ان ــة أن ــون
محﻼ لتو يل أو تفو ض للغير مـن أجـل الق ـام ـه ن ا ـة عـن مـن منحـه القـانون الحـ ﻓـﻲ ذلـك
ما يجعل منه استثناء على المبدأ القائل أن اﻷصل ﻓـﻲ الطعـن أن ﻻ تـتم ممارسـته اﻻ ممـن

ــان طرﻓــا ﻓــﻲ الــدعو وهــﻲ صــفة ٕوان ــان المــدعى العــام لــد المح مــة العل ــا م ــن أن
يتمتع بها ﻓﻲ المجال الجزائﻲ  17اﻻ أنه قد فتقر اليها ﻓﻲ المجـال المـدنﻲ علـى أن تظـل مـع
ذلك غايته ومبتغاه من وراء طعنه ﻓﻲ الح م أو القرار مرت طة أشد اﻻرت ا
المتمثلة ﻓﻲ المحاﻓظة على قواعد القانون وس ادته واحترام م ادئه.....

المصلحة العامـة

16ـ للتوسع أكثر في مفهوم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومدلول تكييف الوقائع راجع باب ولد محمد فال رقابة المحكمة العليا على
محاكم الموضوع في المواد المدنية وفقا للقانون الموريتاني أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة تونس المنار  2014ـ 2015
رجع كذلك الهادي الجديدي سلطة محكمة النعقيب في تقرير الخطأ الجزائي مداخلة مقدمة في أعمال ملتقى تحت عنوان النعقيب تم تنظيمته في
تونس  7 -4إبريل  1988راجل كذلك بشير سهام الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كالية الحقوق
جامعة الجزائر.
17ـ أن النيابة العامة تعد طرفا في الدعوى الجزائية انطﻼقا مما تتمتع به قانونا من حق في تحركها وممارستها ......أما في المجال المدني فقد
تكون طرفا رئيسا وقد تكون طرفا منضما حسب ما نصت عليه المواد  71و  72و  73و 74من قانون اﻹجراءات المدنية .

9

مــا يجــب أن تكــون مــذ رة الطعــن لصــالح القــانون صــادرة عــن المــدعى العــام لــد المح مــة

العل ا وموقعة اسمه

18

وهو أمر وان ان عد اج ارءا ش ل ا اﻻ أن عدم التقيد ه يترتـب عل ـه

تعرض الطعن لعدم القبول ش ﻼ.

ثان ا :يجب أن حصل المدعى العام لد المح مة العل ا عند ممارسته للطعن لصالح
القانون سبب تجاوز السلطة على أمر

19

من وزر العـدل ممارسـة ذلـك الطعـن وﻓـﻲ حالـة

عــدم تــوﻓر هــذا الشــر ﻓــﺈن الطعــن ــون معرضــا للــرﻓض ش ـ ﻼ ﻹخﻼلــه شــر جــوهر مــن
شروطه ،ما ﻻ م ن للمدعى العام الحائز على اﻷمـر ان يؤسـس طعنـه علـى غيـر وجـه مـن

أوجه تجاوز السلطة المنصوص عليها ﻓﻲ المادة  231من قانون اﻹجراءات المدن ة

20

الفقرة الثالثة  :الشرو المتعلقة الجهة القضائ ة المختصة البت في الطعن لصالح القانون

لقــد ــرس المشــرع المور تــانﻲ مــن خــﻼل مــا قــام بتنظ مــه مــن أح ــام تتعل ـ

.

ــالطعن لصــالح

القــانون نوع ــا م ــن اﻻزدواج ــة المرت طــة ﻓــﻲ حق قته ــا مــا أق ـره م ــن تم ــايز ﻓــﻲ معالجــة أوجــه

وأس اب هذا الطعن والتﻲ تع ـس شـ ل واضـح وجلـﻲ نـوع وطب عـة الجهـة القضـائ ة المختصـة
البــت ﻓــﻲ الطعــن لصــالح القــانون المقــدم مــن طــرف المــدعى العــام لــد المح مــة العل ــا مــن

تلقـ ــاء نفس ــه للغـ ــرف المجمع ــة بـ ــنفس المح مـ ــة

21

ﻓـــﻲ حـــين مـــنح اﻻختصـ ــاص ﻓـ ــﻲ الطعـ ــن

الممارس بناء على أمر من وزر العدل للغرﻓة المختصة المح مة العل ا .22

غيــر أن المشــرع المور تــانﻲ ٕوان ــان قــد ــرس ازدواج ــة اﻻختصــاص ﻓــﻲ البــت ﻓــﻲ الطعــن
لصــالح القــانون النسـ ة لﻸح ــام والقـ اررات الصــادرة ﻓــﻲ المجــال المــدنﻲ ــالمفهوم الواســع  ،اﻻ
أنه أ قى اﻻختصاص ﻓﻲ البت ﻓﻲ الطعن لصالح القانون ﻓﻲ الميـدان الج ازئـﻲ منعقـد للغـرف
المجمعة المح مة العل ا استنادا على ما تضمنته المادة  22من قانون التنظ م القضائﻲ .23

18ـ تجدر اﻹشارة في هذا المجال إلى أن النائب اﻷول للمدعى العام متى كان مكلفا من الناحية القانون بالقيام با عمال رئيسية وتقدم بالطعن
لصالح القانون فان تلك لعريضة ﻻ يمكن إﻻ أن تكون مقبولة شغﻼ لصدورها ممن له الصفة في تقديمها قانونا.
19ـ هو ما نص عليه المشروع في  566من قانون اﻹجراءات الجنائية ولم يتطرق له فيما قام به من تعديﻼت على المسطرة المدنية وأن كانت
المادة  230من نفس القانون قبل تعديلها قد نصت على مباشرة المدعى العام لدى المحكمة العليا إجراءات الطعن لصالح القانون بناء على طلب
صريح من وزير العدل وهو ما ذهبت إليه المادة  260من اﻷمر القانوني رقم  83/164المتضمن قانون اﻹجراءات المدنية كما ذهبت إليه العديد
من البلدان العربية في إجراءاتها المدنية كالقانون اﻷمارات ـ اللبناني ......

20ـ لم يتطرف المشرع الموريتاني لمصطلح تجاوز السلطة وتفصيﻼته كما أورد ها في المادة  231من قانون اﻹجراءات المدنية  ،ضمن ما نظمه
من أحكام للطعن لصالح القانون في المجال الجزائي مكتفيا بمصطلح مخالفة القانون في المادة  568من قانون اﻹجراء الجنائية .
21ـ راجع المادة  22من اﻷمر رقم  2007 /012الصادر بتاريخ  08فبراير  2007المتضمن التنظيم القضائي.
22ـ راجع المادة  231من قانون اﻹجراءات المدنية .
23ـ على خﻼف ما قام به المشرع الموريتاني في المادة  231من قانون اﻹجراءات المدنية لم يحدد فيما تطرق إليه من أحكام تتعلق بالطعن
لصالح القانون الممارس بناء على أمر من وزير العدل في المجال الجزائي جهة اﻻختصاص بالنظر والبت فيه .
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ومهمــا ــن مــن أمــر ﻓــان تقــد م الطعــن لصــالح القــانون لجهــة غيــر تلــك المحــددة قانونـا يــؤد

إلى عدم قبوله بداﻓع عدم اﻻختصاص  ،ما أن حصول خطأ ﻓـﻲ تقـد م الطعـن الصـادر عـن

المدعى العام لد المح مة العل ـا مـن تلقـاء نفسـه إلـى احـد غـرف المح مـة العل ـا بـدﻻ مـن
الغــرف المجمعــة يــؤد هــو اﻷخــر إلــى رﻓضــه لعــدم اﻻختصــاص  ،ونفــس الشــﻲء إذا مــا تــم

تقد م الطعن المرﻓوع بناء على أمر من وزر العدل إلى الغرف المجمعة المح مة العل ا.24

24ـ لقد نص المادة  260من اﻷمر القانون رقم  83 /164المتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية واﻹدارية على أنه يتم البت في الطعن
لصالح القانون المقدم بناء على طلب صريح من وزير العدل من خﻼل تشكيلة المحكمة العليا بجميع أأعضائها تحت رئاسة رئيسها بدﻻ من نائبه
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المبحث الثاني  :أحكام الطعن لصالح القانون وآثاره

لق ــد تطـ ــرف المشـ ــرع المور تـ ــانﻲ ﻓ مـ ــا قـ ــام بوضـ ــعه مـ ــن مقتض ـ ـ ات ضـ ــمن ـ ــل مـ ــن قـ ــانون

اﻹج ـراءات المدن ــة وقــانون اﻹج ـراءات الجنائ ــة ﻷ ح ــام الطعــن لصــالح القــانون وأثــاره مبــر از
إجراءات تقد مه وطرق ووسائل البت ﻓ ه وما يتعين على الجهـة القضـائ ة المختصـة التقيـد ـه

أبرزه من خﻼل قرارها وما م ن أن يترتب على ذلـك القـرار مـن
والتر يز عل ه والحرص على ا
آثار قد تمس ﻓﻲ عض اﻷح ان ما أكتس ه اﻷطراف من حقوق جراء الح م أو القـرار الطعـين

وقد ﻻ تؤثر على أ منها ﻓﻲ أح ان أخر .

المطلب اﻷول :أحكام الطعن لصالح القانون

لق ــد س ــب وان بينــا أن الجه ــة الوحي ــدة المخول ــة قانون ــا الحـ ـ ﻓ ــﻲ الطع ــن لصــالح الق ــانون ه ــو
المدعى العام لد المح مة العل ا الذ يتمتع م اشرة هذا الطعن إما من تلقاء نفسـه أو بنـاء

عل ــى أم ــر م ــن وز ــر الع ــدل وتتح ــدد تل ــك الص ــفة أكث ــر م ــن خ ــﻼل م ــا ن ــص عل ــه المش ــرع
المور تــانﻲ ﻓــﻲ المـواد  230و  231مــن قــانون اﻹجـراءات المدن ــة و 566و  567و 568مــن

ق ــانون اﻹجـ ـراءات الجنائ ــة والت ــﻲ ــالعودة إل ــى م ــا تض ــمنته م ــن مقتضـ ـ ات

ــون م ــن حـ ـ

المدعى العام لـد المح مـة العل ـا الطعـن لصـالح القـانون ﻓـﻲ أ ح ـم أو قـرار نهـائﻲ قابـل

للطعن النقض ولم قم أ من اﻷطراف الطعن ﻓ ه ضمن اﻵجـال المحـددة قـانون لـذلك أو

حتى عد تنفيذ الح م أو القرار المطعون ﻓ ه.

وآجال الطعن ـالنقض ﻓـﻲ اﻷح ـام والقـ اررات قـد حـددتها المـادتين  205مـن قـانون اﻹجـراءات
المدن ـة و 530مـن قـانون اﻹجـراءات الجنائ ـة واللتــين يتضـح مـن خـﻼل أح امهمـا أن أجــل
الطعـ ــن ـ ــالنقض ﻓـ ــﻲ اﻷح ـ ــام والق ـ ـ اررات الصـ ــادرة نهائ ـ ــا ﻓـ ــﻲ المجـ ــال المـ ــدنﻲ شـ ــهرن يبـ ــدأ

احتسابهما من يوم صدور الح م أو الق اررات متى ان حضورا وأط ارﻓـه ممتلـين محـامين أو
ــان اﻷط ـراف حاضــرن للنط ـ

ــه وﻓــﻲ غيــر ذلــك يجــب تبل ــغ الح ــم أو الق ـرار الحضــور

عل ــى أن يج ــر أج ــل الطع ــن ﻓ ــه ابت ــداء م ــن ت ــارخ ه ــذا التبل ــغ أم ــا إذا تعلـ ـ اﻷم ــر ح ــم

غ ــابﻲ ﻓــﺈن أجــل الطعــن ﻓ ــه يبــدأ مــن تــارخ انصـرام أجــل المعارضــة ،هــذا ﻓ مــا يتعلـ

أجــل

الطعن ﻓﻲ اﻷح ام والق اررات ﻓﻲ المجال المدنﻲ المفهوم الواسع أما ﻓﻲ المجـال الج ازئـﻲ ﻓقـد

حدد المشرع المورتانﻲ أجل الطعن النقض بخمسة عشر يوما تبدأ من تارخ صـدور الح ـم
أو الق ـرار حضــورا ،ومــن يــوم تبل غــه متــى ــان ش ـ ه حضــور وﻓــﻲ اليــوم الــذ

تص ـ ح ﻓ ــه

المعارضة غير مقبولة إذا ان الح م غ اب ا  ،و عيدا عن تفو ت الخصـوم علـى أنفسـهم آجـال
12

الطعن النقص ت قى أم ان ة الطعن لصالح القانون قائمة ـذلك حتـى ولـو تـم تنفيـذ الح ـم أو

القـ ـرار عل ــى المح ــوم عل ــه شـ ـ ل نه ــائﻲ ذل ــك أن ﻓلس ــفة الطع ــن لص ــالح الق ــانون ﻻ تـ ـرت

ــالح م أو القـ ـرار الص ــادر ش ــأنها م ــن حي ــث مـ ـد

مص ــلحة أطـ ـراف ال ــدعو ٕوانم ــا تـ ـرت
مطا قتــه لقواعــد القــانون والت ازمــه ــاﻷ ســس والمقتض ـ ات المنصــوص عليهــا قانونــا والتــﻲ لــم
ح ــدد المش ــروع المور ت ــانﻲ أج ــﻼ لطل ــب معالجته ــا ٕواص ــﻼحها

25

وذلـ ــك لك ــون وز ــر العـ ــدل

والمدعى العام لد المح مة العل ا قـد ﻻ يتبـين أ منهمـا أوجـه خـرق الح ـم أو القـرار للقـانون
اﻻ عــد انقضــاء المواعــد واﻵجــال المحــددة للطعــن ﻓ ــه أو حتــى عــد اكتمــال جم ــع إج ـراءات

تنفيــذه  ،ﻓــﺈذا مــا حصــل العلــم للمــدعى الع ــام لــد المح مــة العل ــا س ـواء مــن تلقــاء نفســه أو
بواس ــطة أم ــر صــادر مــن وز ــر الع ــدل

26

أن ح مـ ـا أو قـ ـ ار ار ق ــد خ ــالف مقتضـ ـ ات أو أح ــام

القــانون ﻓﺈنــه قــوم بتســجيل الطعــن لصــالح القــانون ﻓ ــه بواســطة عر ضــة موجهــة إلــى الغــرف
المجمعـة المح مــة العل ـا متــى ـان ذلــك مـن تلقــاء نفسـه أو ــان الطعـن يتعلـ

ح ـم أو قـرار

ج ازئــﻲ ٕوالــى الغرﻓــة المختصــة المح مــة العل ــا متــى ــان الطعــن قــد تــم بنــاء علــى أمــر مــن
وز ـ ــر العـ ــدل متعل ـ ـ ح ـ ــم أو ق ـ ـرار ذ طـ ــا ع مـ ــدنﻲ أو تجـ ــار أو ا دار  ....علـ ــى أن

تتضمن العرضة رقم القرار المطعون ﻓ ه وموضوع الدعو محل القرار إضـاﻓة إلـى مضـمون
أمــر وز ــر الع ــدل اﻵمــر ــالطعن مــع ذ ــر أنــه ســيتم ﻻ حق ــا تق ــد م م ــذ رة ﻷسـ ـ اب الطع ــن
لصـالح القـانون ولـو أنـه ﻻ يوجـد مـا نـع قـانونﻲ مـن إرﻓـاق العر ضـة المتعلقـة بتسـجيل الطعـن
مذ رة الطعن والتﻲ من الواجب أن تتضمن ما فيد تأس س الطعن علـى ثبـوت خـرق الح ـم

أو القـ ـرار المطع ــون ﻓ ــه للق ــانون دون أن تس ــتند عل ــى مج ــرد طل ــب التحقـ ـ م ــن وج ــود ذل ــك
الخرق الشﻲء الذ

فرض أن تتضمن مـذ رة الطعـن ب انـا مفصـﻼ عـن أسـس وأسـ اب الطعـن

واوجه خرق الح م أو القرار للقانون أو تجاوزه للسلطة.

وﻓﻲ جم ع اﻷحول ﻓﺈنه ﻻ ح
مــا ﻻ يجــوز إدخــالهم ﻓ ــه
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أ حال من اﻷحوال للخصوم طلب التـدخل ﻓـﻲ هـذا الطعـن

وﻻ يــتم إ ـﻼغ أ مــنهم عر ضــة الطعــن أو مذ رتــه مــا ﻻ يــتم

25ـ لقد حددت المادة  327من القانون رقم  328المتضمن أصول المحاكمات الجزائية اللبنائي أجل الطعن لصالح القانون بسنة تبدأ من تاريخ
صدور الحكم أو القرار وهو ما ذهب إليه قانون اﻹجراءات االمدنية اﻷماراتي في المادة  174أما المشرع االعراقي فقد حدد ذلك اﻷجل بثﻼث
سنوات حسب قانون اﻹدعاء العام رقم  1987/05راجع في ذلك ما جد طه خليل الطعن لمصلحة القانون في التشريع والقضاء دراسة في ضوء
مبادئ وأحكام قضاء محكمتي تمييز العراق واﻹقليم.
26ـ لم يضح المشرع الموريتاني آلية محددة يمكن من خﻼلها لكل من وزير العدل والمدعى العام لدى المحكمة العليا الوقوف على اﻷحكام أو
القرارات القضائية المخالفة للقانون وذلك على خﻼف المشروع العراقي الذي شكل هيئة تتكون من المدعى العام وعضوين لدراسة طلب الطعن
لصالح القانون وعلى أساس تلك الدراسية يتقدم المدعى العام بالطعن أو يرفض التقدم به.
27ـ لقد نص المشرع المغربي في الفصل  382من قانون المسطرة المدنية على أنه يقع أدخال اﻻطراف في الدعوى المتعلقة بالطعن لصالح
القانون من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجﻼ لتقديم مذكر اتهم دون أن يكونوا ملزمين با ﻹستعانة بمحام كما أن قانون اﻹجراءات
الجزائية اﻹماراتي نص في مادته  256على وجوب استدعاء المحكمة للخصوم في الطعن لصالح القانون المقدم إليها في المجال الجزائي وهو ما
تم استبعاد القيام به في المجال المدني من خﻼل المادة  274من قانون اﻹجراءات المدنية اﻷماراتي.
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اســتدعاؤهم لجلســة البــت علــى أن تفصــل الجهــة المختصــة ﻓــﻲ طل ـب الطعــن لصــالح القــانون

من حيث صحة تأس سه ومد مشروع ة ما هو مؤسس عل ه من قواعد ٕواجراءات قانون ة

28

المطلب الثاني :آثار الطعن لصالح القانون

عنـدما مــا يــتم اســتكمال جم ــع إجـراءات الطعـن لصــالح القــانون وتقــوم الجهــة القضــائ ة البــت
ﻓ ـه حجــز القضـ ة للمــداوﻻت ﻓــﺈن قرارهــا ﻻ م ـن أن يخلــو مــن ثــﻼث احتمــاﻻت إمــا رﻓــض
الطعن ش ﻼ لعدم تواﻓر الشرو المنصوص عليها قانونا للق ام ه ،وأما قبولـه شـ ﻼ ورﻓضـه
أصﻼ وذلك حينما يثبت للمح مة أن عرضة الطعن المقدمة مـن طـرف المـدعى العـام لـد

المح مة العل ا مقبولة من حيث الش ل اﻻ أن الح م محل الطعن ﻻ حتو مـا م ـن اعت ـاره

خرقــا للقــانون أو تجــاو از للســلطة ،وأخي ـ ار م ــن للمح مــة قبــول الطعــن لصــالح القــانون ش ـ ﻼ
وأص ـ ــﻼ وذل ـ ــك عن ـ ــدما يتب ـ ــين للمح م ـ ــة أثنـ ــاء مـ ــداولتها اس ـ ــت فاء الطع ـ ــن للش ـ ــرو واﻷشـ ـ ـ ال
المنصوص عليها قانونا من جهـة وتجـاوز الح ـم أو القـرار محـل الطعـن ﻓـﻲ عـض مقتضـ اته

أو لهــا للســلطة أو خرقــه ﻹحــد قواعــد القــانون س ـواء انــت موضــوع ة أو إجرائ ــة مــن جهــة
أخر
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وﻓﻲ هذه الحالة إما إن ون نقض القرار ل ا ما لـو تعلـ اﻷمـر بجم ـع م ونـات

الح م محل الطعن أو جزئ ا

ما لو تم نقض جـزء مـن الح ـم دون غيـره ممـا يثيـر التسـاؤل

ش ل تلقائﻲ حول مد تأثير نقض القرار محل الطعن لصالح القانون على م اركـز الخصـوم

المستمدة من الح م الطعـين ؟ وعـن مـد أم ان ـة المواءمـة بـين طب عـة الـدواﻓع لـنقض الح ـم

أو القرار اعت ارها نتيجة حتم ة لمخالفة القانون أو تجاوز حـدود السـلطة المخولـة قانونـا لـذلك

و ين ما قد يترتب من مصالح وم اسب للخصوم جراء نقض القرار أو الح م.؟

وﻓــﻲ هــذا اﻹطــار ﻓــﺈن القاعــدة العامــة لــد العديــد مــن تشــرعات البلــدان العر ــة ﻓ مــا يتعل ـ

أثر قبول الطعن لصـالح القـانون وان انـت تقـر عـدم مساسـه مـا اكتسـ ه الخصـوم أو الغيـر

مــن حقــوق موجــب الح ــم محــل الطعــن

30

ﻓــﺈن ال ـ عض اﻷخــر مــن هــذه البلــدان ومــن بينهــا

ـار علــى م اركــز
المشــرع المور تــانﻲ قــد رتــب علــى قبــول المح مــة للطعــن لصــالح القــانون آثـ ا

28ـ غير بعيد عن هذا المعني فقد نص المشروع الموريتاني في قانون اﻹجراءات الجنائية رقم  83 /163في المادة  544على أن المحكمة العليا
تبت في قبول طلب الطعن لصالح القانون وصحته موضوعا.
29ـ راجع المواد  221و  222و  223من قانون اﻹجراءات المدنية الحالية و هي نفس ما تضمنته المواد  251و  252و  253من اﻷمر القانون
رقم  83 /164المتضمن قانون المرافعات المدنية وكذلك المواد  556و  557و  558و  561من قانون اﻹجراءات الجنائية.
30ـ من بين التشريعات العربية التي لم ترتب أثرا على قبول الطعن لصالح القانون  :قانون اﻹجراءات المدنية الجزائري في مادته  353والذي
لم يجز الوزير العدل الطعن لصالح القانون شأنه في ذلك شأن المشرع التونسي في المادة  181من مجلة الرافعات المدنية والقانون المصري في
المادة  250من قانون المرافعات المدنية والمشرع اللبناني في  707من أصول المحاكمات المدنية وأن كان قد أقر حق وزير العدل في الطعن
لصالح القانون.
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الخصــوم المتأت ــة مــن خــﻼل الح ــم محــل الطعــن 31وهــو مــا ظهــر مــن خــﻼل مــا نصــت عل ــه

المادة  231من قانون اﻹجراءات المدن ـة المتعلقـة ـالطعن لصـالح القـانون المقـدم مـن طـرف

وز ــر العــدل بواســطة المــدعى العــام لــد المح مــة العل ــا والتــﻲ رتــب المشــرع المور تــانﻲ مــن

خﻼلهــا علــى قبــول الطعــن أث ـ ار النس ـ ة لجم ــع اﻷطـراف مــن خــﻼل مــا ينجــر عــن ذلــك مــن

أحالــة لﻸط ـراف ﻓــﻲ وضــعيتهم الســا قة علــى الح ــم أمــام مح مــة اﻹحالــة ولقــد تــم إق ـرار تلــك

اﻵثار عد ما نص المشرع ﻓـﻲ المـادة  230مـن قـانون اﻹجـراءات المدن ـة علـى عـدم اسـتفادة

اﻷطـراف أو إم ان ــة احتجــاجهم ــالح م الــذ تــم نقضــه بنــاء علــى عر ضــة الطعــن لصــالح
القانون المقدمة من طـرف المـدعى العـام لـد المح مـة العل ـا مـن تلقـاء نفسـه ممـا عنـﻲ أن

المشــرع ﻓــﻲ إطــار تعاط ــه مــع آثــار قبــول الطعــن لصــالح القــانون قــد اعتمــد تصــو ار مزدوجــا

استند ﻓ ه اﻻساس على نـوع وطب عـة الجهـة الطاعنـة دون أن يبـين مـا م ـن اﻻسـتناد عل ـه
من مبررات لوجاهة ذلك الت اين ﻓﻲ اﻵثار ،والذ ﻻ م ن أن يجد مبرره قطعا ﻓ مـا نظمـه
المشــرع مــن أح ــام ﻓــﻲ المــادتين آنفتــﻲ الــذ ر تتعل ـ

أســس ومبــررات الطعــن لصــالح القــانون

والتﻲ ظهر من خﻼلهـا الوحـدة والتنـاغم واﻻنسـجام وعـدم التعـارض بـين مضـمون وﻓحـو مـا

أورده من أسس وأوجه للطعن ﻓﻲ هذا المجال .

ٕوالى جانب ما تضمنه قـانون اﻹجـراءات المدن ـة مـن آثـار تترتـب علـى قبـول الطعـن لصـالح
القــانون ﻓقــد نــص المشــرع المور تــانﻲ مــن خــﻼل المــادة  586مــن قــانون اﻹج ـراءات الجنائ ــة
علــى أنــه مجــرد قبــول الطعــن لصــالح القــانون تقــوم المح مــة التصــرح بــنقض الق ـرار الــذ

ستفيد منه المح وم عل ه جزائ ا دون أن يؤثر ﻓـﻲ الحقـوق المدن ـة المترت ـة مـن جـزاء الح ـم

أو القرار الطعين
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والمشرع المورتانﻲ ﻓﻲ ذلـك لـم فـرق مـن حيـث اﻷثـر المترتـب علـى قبـول

الطعن لصالح القانون الممارس من طرف المدعى العام لد المح مة العل ـا مـن تلقـاء نفسـه

وذل ــك المقــدم مــن وز ــر العــدل بواســطة الم ــدعى العــام مخالفــا بــذلك م ــا انتهجــه ﻓــﻲ ق ــانون

31ـ من بين التشريعات العربية التي رتبت أثرا للطعن لصالح القانون قانون اﻹجراءات المدنية اﻷماراتي الذي لم يفرق في اﻷثر بين الطعن
الصادر عن المدعى العام وذلك المقدم من وزير العدل في المادة  174من قانون اﻹجراءات المدنية على خﻼف المشرع المغربي الذي لم يرتب
أثرا اﻷعلى الطعن المقدم من وزير العدل راجع الفصلين  381و  382من قانون المسطرة المدنية المغربي وهو ما يتفق مع ما اتجه إليه المشرع
الموريتاني.
32ـ لم يفرق المشرع الموريتاني من خﻼل المادة 544من اﻷمر القانون رقم  83/ 163المتضمن مجلة المرافعات الجنائية في اﻷثر المترتب على
قبول الطعن لصالح القانون بين المحكوم عليه والحقوق المدنية المحكوم بها وإنما صرح بحق اﻷطراف في التمسك بهذا النقض أما المشرع
اﻹماراتي فقد نص في المادة  256من قانون اﻹجراءات الجزائية على أن الحكم الصادر في الطعن لصالح القانون ﻻ يكون له آثر إﻻ إذا صدر
لصالح المحكوم عليه أنو المسؤول عن الحقوق المدينة أما المشرع اللبياني فقد نص في المادة  372من قانون أصول المحاكمات الجزائية على
أن المحكمة متى قضت با بطال الحكم أو القرار يبقى الحكم قائما في جميع اﻷحوال المصلحة المدعى الشخص أما المشرع التونسي فقد نص في
المادة  276من قانون اﻹجراءات الجزائية على أن قرار قبول الطعن يقتصر فقط على تصحيح الخطأ القانوني دون أحالة القضية وﻻ يمكن أن
يمس بمصلحة لخصوم والغير المكسبة بموجب الحكم المطعون فيه أما المشرع الجزائي فقد فرق من خﻼل المادة  530من قانون اﻹجراءات
الجزائية بين اﻵثر المترتبة على نقض الحكم فيما يتعلق بالطعن الصالح القانون المقدم من طرف النائب العام وذلك المقدم بناء على أمر من
وزير العدل فلم يرتب أثر على قبول طعن المدعى العام وإنما رتبة على قبول الطعن الممارس بناء على تعليمات من وزير العدل معتبرة أنه
متى صدرحكم بالبطﻼن استفاد منه المحكوم عليه دون أن يؤثر في الحقوق المدنية.
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اﻹجـراءات المدن ــة مــن ترتي ـب ﻵثــر هــذين الطعنيــين إذا المقارنــة بــين آثــار الطعــن لصــالح

القانون ﻓﻲ المجالين المـدنﻲ والج ازئـﻲ يتضـح أن المشـرع المور تـانﻲ ـان أكثـر انسـجاما مـع

طب عة هذا الطعن ﻓ ما رت ه من آثار ﻓﻲ قانون اﻹجراءات الجزائ ة.

ومــع ذلــك تظــل عمل ــة الــر بــين مــا نظمــه المشــرع المور تــانﻲ مــن إج ـراءات تتعل ـ

آثــار

المتعلق ــة التنفي ــذ ال ــذ تعتب ــر القاع ــدة العام ــة ﻓ ـ ـه أن الطع ــن ــالنقض ﻻ يترت ــب أ

أث ــر

قبول الطعن النقض بوجه عام واﻵثار المترت ة على قبول الطعـن لصـالح القـانون تثيـر أكثـر

من أش ال خصوصا حينمـا يتعلـ اﻷمـر مـا تضـمنته المسـاطر اﻹجرائ ـة مـن ترتي ـات تلـك

توق فﻲ علﻲ تنفيذ الح م أو القرار المطعون ﻓ ه  ،وان ان المشـرع المور تـانﻲ قـد اسـتثنى مـن
تلك القاعدة أرع حاﻻت ،تتعل

اﻷح ام والقرارات المتعلقة قضا ا الزاج

33

ودعـاو التزو ـر

الفرعــﻲ والن ازعــات المتعانقــة ــالتحف العقــار ٕوادانــة شــخص اعت ــار مــن أشــخاص القــانون
العام بتسديد مبلغ من النقود أو أمره برﻓع اليد لغرض تحصيل م ـالغ مسـتحقة لـه  ،ومـع ذلـك

ﻓقــد أجــاز المشــرع للجهــة المختصــة البــت ﻓــﻲ الطعــن بنــاء علــى طلــب الطــاعن اﻷمــر بوقــف

تنفيذ القرار أو الح م المطعون ﻓ ه متى ما تبين لهـا أن التنفيـذ مـن شـأنه أن حـدث وضـع ة

ﻻ م ــن تــدار ها علــى أﻻ تتجــاوز ﻓتـرة وقــف التنفيــذ ســتة أشــهر يجــب أن تبــت خــﻼ لهــا ،واﻻ
أص ح وقف التنفيذ ﻼ أثر ،وأثناء وقف التنفيذ على الطرف اﻷشد حرصا إيداع مبلـغ اﻻ دانـة
المح وم بها .34

ٕواذا ــان اﻷمــر علــى هــذا الحــال مــا هــو مبــين مــن خــﻼل مــا نظمــه المشــرع المور تــانﻲ مــن
أح ــام تتعل ـ بــﺈجراءات الطعــن ــالنقض ومقتض ـ اته ومــا م ــن للمح مــة العل ــا الق ــام ــه ﻓــﻲ
إطــار مســطرة تنفيــذ الح ــم أو القـرار قبــل البــت ﻓــﻲ الطعــن المقــدم أمامهــا  ،ﻓهــل م ــن القــول
أن الطعن لصالح القانون اعت اره وجها من أوجه الطعن النقض م ن أن يؤثر علـى تنفيـذ

الح ــم أو القـرار انطﻼقــا ممــا بينــاه ســا قا ؟ أو بتعبيــر آخــر هــل أن المح مــة المختصــة البــت
ﻓــﻲ الطع ــن لص ــالح الق ــانون مقــدورها وقــف تنفيــذ الح ــم أو الق ـرار المطع ــون ﻓ ــه لص ــالح

القانون إلى حين البت ﻓﻲ الطعن.؟

33ـ لقد استثنى المشرع الموريتاني من ذلك حسب أحكام المادة  206من قانون اﻹجراء المدنية الحالي اﻷحكام والقرارات التي حكمت بانهاء
الرابطة الزوجية وهو ما لم يتطرف إليه المشرع الموريتاني في المادة  230من اﻷمر القانون رقم  83/164المتضمن قانون المرافعات المدنية
السابق والذي استثنى من ذلك قضايا اﻷحوال الشخصية بشرط أﻻ يؤدي ذلك إلى انتهاك ﻻ حرمة من حرمات ﷲ و اﻻ يكون قد صدر من
محكمة اﻻصل أمر بالتنفيذ المؤقت .
34ـ لقد نظم المشرع الموريتاني تلك اﻷحكام من خﻼل المادة  206من قانون اﻹجراءات المدنية الحالي التي تقبلها المادة  230من اﻷمر القانون
رقم  83/164اﻷنف الذكري كما نص المشرع الموريتاني كذلك من خﻼل المادة  531من قانون اﻹجراءات الجنائية على عدم أمكانية إيقاف
الطعن بالنقض أو جله لتنفيذ التعويضات المدنية المحكوم بها على المدان بينما نص قانون اﻹجراءات الجنائية لسنة  1983من خﻼل المادة 504
على وقف تنفيذ اﻻ دانات الجزائية الواردة في الحكم المطعون فيه خﻼل ميعاد الطعن بالنقض إلى أن يصدر قرار المحكمة العليا.
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إن اﻹجا ة على هذا التساؤل تصدم معطيين قانونين أحدهما يتعلـ

ـالطعن لصـالح القـانون

مـن حيــث هــو طعــن اســتثنائﻲ يــدخل ﻓــﻲ إطــار الطعـن ــالنقض بوجــه عــام

مــا هــو مبــين ﻓــﻲ

قــانون اﻹج ـراءات الجنائ ــة ﻓــﻲ ال ــاب اﻷول مــن الكتــاب الثالــث المعنــون ــالطعن ــالنقض

35

ومــا يتمتــع ــه الطعــن لصــالح القــانون مــن خصوص ـ ة تميـزه عــن غيـره ﻓــﻲ ونــه ينصــب علــى
أوجــه مخالفــة الح ــم أو الق ـرار للقــانون ومــا هــو مطلــوب مــن المح مــة ﻓــﻲ هــذا اﻹطــار هــو

مجرد تصح ح ما شاب الح م أو القرار من أخطاء قانون ـة دون القـول بﺈحالـة القضـ ة

36

ممـا

عنــى أن قبــول الطعــن ﻓــﻲ هــذه الحالــة ﻻ ينصــب علــى حقــوق اﻷط ـراف الم تس ـ ة مــن خــﻼل

الح م أو القرار محل الطعن ٕوانمـا علـى مـا إلت سـه مـن أخطـاء قانون ـة ٕوان انـت عـض تلـك
اﻷخطاء قد تمس ﻓـﻲ حق قتهـا بجـوهر تلـك الحقـوق وهـو مـا احتـا لـه المشـرع المور تـانﻲ ﻓ مـا

نظمـ ــه مـ ــن أح ـ ــام ﻓـ ــﻲ المـ ــادتين  231مـ ــن قـ ــانون اﻹج ـ ـراءات المدن ـ ــة و  568مـ ــن ق ـ ــانون

اﻹجراءات الجنائ ة.

ومهمــا ــن مــن أثــر للطعــن لصــالح القــانون ﻓــﺈن المح مــة العل ــا حينمــا تقــرر نقــض الق ـرار أو

الح م ٕواحالة القض ة إما إلى نفس المح مة التﻲ أصـدرت الح ـم أو القـرار محـل الـنقض ﻓـﻲ
تش يله مغايرة أو إلى مح مة أخر من نفس الدرجة ،ﻓعليها أن تبين من خﻼل قرارهـا مـا تـم

خرقــه مــن أوجــه أو مقتض ـ ات قانون ــة مــن طــرف الح ــم أو الق ـرار الطعــين مــع وجــوب الت ـزام

مح مــة اﻹحالــة البــت ﻓــﻲ أجــل ﻻ يتجــاوز الشــهرن علــى أن تتقيــد ﻓــﻲ ذلــك ق ـرار المح مــة
العل ا ﻓ ما يتعل
الموضــوع

37

ما تمت اثارته من نقا قانون ة من طرﻓها  ،مع عدم المسـاس حر ـة قـاض

وهــو مــا م ــن القــول أنــه مثا ــة بدا ــة للعديــد مــن حلقــات التقاضــﻲ ﻓــﻲ نفــس

القض ـ ة  ،وذلــك مــن منطل ـ مــا يتمتــع ــه اﻷط ـراف مــن ح ـ ﻓــﻲ الطعــن ﻓــﻲ ق ـرار مح مــة

اﻹحالة حسب ما نص عل ه المشرع المورتانﻲ ﻓﻲ المـادة  223مـن قـانون اﻹجـراءات المدن ـة
التــﻲ تفــتح المجــال أمــام ممارســة هــذا الطعــن أكثــر مــن مـرة  ،ممــا عنــﻲ عــدم بﺈم ان ــة وضــع

حد لنها ة التقاضﻲ ،و تعارض ﻓﻲ واقع اﻷمر مع ﻓلسفة الطعن لصـالح القـانون المتمثلـة ﻓـﻲ
ونــه مجــرد طعــن اســتثنائﻲ منصــب علــى أوجــه خ ـرق الح ــم أو الق ـرار للقــانون دون أن متــد

أثره إلى أطراف الدعو موضوع القرار محل الطعن.

35ـ راجع المادة  529وما بعد ها من قانون اﻹجراءات الجنائية الموريتاني .
36ـ راجع المادة  230من قانون اﻹجراءات المدنية الموريتاني وكذلك المادة  181من مجلة المرافعات المدنية التونسية والمادة  353من قانون
اﻹجراءات المدنية الجزائية التونسية كذلك والمادة  250من قانون المرافعات المدنية المصري والمادة  707من أصول المحاكمات اللبناني
والفضل  381من قانون المسطرة المدنية المغربي .
37ـ راجع المادة  223من قانون اﻹجراءات المدنية الموريتانية ولتي يقابلها نص المادة  254من قانون المرافعات المدنية لسنة  1983الذي حدد
أجل شهر للمحكمة المحال إليها للبت في القضية وهو نفس ما ذهب إليه المشرع من خﻼل المادة  560من قانون اﻹجراءات الجنائية وأن كانت لم
تتطرف لما نصت عليه المادة  223من قانون اﻹجراءات المدنية فيما يتعلق بعدم المساس بحرية قاض الموضوع عند البث في القضية المحالة.
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الخاتمة

م ن القول خاتمة لهذه المداخلة أنه مهما ان نـوع وطب عـة اخـتﻼف التشـرعات العر ـة ﻓـﻲ معالجـة

قواعد وأح ام الطعن لصالح القانون وت اين ما رتبته من آثار على هـذا الطعـن ﻓﺈنـه ي قـى مـع ذلـك حتـل
م انة أساس ة وجوهرة بـين الطعـون غيـر العاد ـة أو اﻻسـتثنائ ة اعت ـاره أحـد الم ـاد والضـمانات الكفيلـة
فرض تطبي القانون واحترام قواعده وأح امه ومعالجة ما قد يتعرض له من خرق.

وﻓﻲ هذا الس اق ﻓﺈن المشرع المورتانﻲ ٕوان ان قد تقاطع مع عض التشرعات العر ة ﻓﻲ إطار وضعه

وتناولــه ﻷح ــام الطعــن لصــالح القــانون اﻻ أن د ارســة أوجــه معالجتــه لهــذا النــوع مــن أنـواع الطعــن وتطبيـ

قواعده وأح امه على أرض الواقع مـن شـأنها أن تثيـر لـد ال ـاحثين والمهتمـين الحقـل القـانونﻲ العديـد مـن
المﻼحظات التﻲ من بينها:

أوﻻ :أن مـا قــام ــه المشــرع المور تــانﻲ ﻓــﻲ المــادة  231مــن قــانون اﻹجـراءات المدن ــة مــن ســرد لمــا اعتبـره
نوع من أنواع تجاوز السـلطة الخطـأ ﻓـﻲ تطبيـ القـانون والتطبيـ السـيﻲء لـه والخطـأ ﻓـﻲ تكييـف الوقـائع

القانون ة ما هﻲ إﻻ مجرد مقتطفات من أس اب الطعن النقض مـا نـص عليهـا المشـرع ﻓـﻲ المـادة 204
من قانون اﻹجراءات المدن ة أو بتعبير آخر مـا هـﻲ اﻻ أوجـه مـن أوجـه الطعـن لصـالح القـانون ممـا فـرغ

الت ــاين الحاصــل ﻓــﻲ اﻵثــار المترت ــة علــى طعــن المــدعى العـام مــن تلقــاء نفســه والطعــن المقــدم مــن وز ــر
العدل من أ مبرر قانونﻲ أو أخﻼﻓﻲ وذلك ﻻستناد هذين الطعنيين على نفس اﻻسس والمبررات الشـﻲء

الذ يجعل من اﻷولى المشرع المور تـانﻲ توحيـد أوجـه الطعـن ﻓيهمـا ٕوادمـاج أح امهـا ضـمن مـادة واحـدة
على غرار ما قامت ه عض التشر عات العر ة
ثان ا :ان على المشرع المورتانﻲ أن قتصر أثرالطعن لصالح القانون على تصح ح ما شاب الح ـم أو
القرار من خرق للقانون دون المساس ما اكتس ه اﻷطراف من حقـوق موجـب الح ـم المطعـون ﻓ ـه ومـن

غير أحالة القض ة إلى تش يلة مغايرة لما ﻓﻲ ذلك من تجـاوب مـع طب عـة هـذا الطعـن وعـدم اﻻنحـراف ـه
عــن أهداﻓــه ٕواغــﻼق المجــال أمــام د مومــة الن ـزاع خصوصــا أن المشــرع المور تــانﻲ حســب المــادة  223مــن

قـانون اﻹجـراء المدن ـة مـنح اﻷطـراف الحـ ﻓـﻲ الطعـن أمـام الغـرف المجمعـة المح مـة العل ـا أكثـر مــن
مرة ﻓﻲ القرار الصادر عن التش لة المغايرة .

ثالثــا :لــم حــدد المشــرع المور تــانﻲ ش ـ ﻼ معينــا للطعــن لصــالح القــانون تار ــا ذلــك علــى مــا يبــد لﻺش ـ ال

العامــة ﻓــﻲ الطعــن ــالنقض  ..مــا أنــه لــم حــدد شـ ل اﻹجـراء الــذ

قــوم مــن خﻼلــه وز ــر العــدل ــالطعن

لصالح القانون بواسطة المدعى العام لد المح مة العل ا ـ طلب ـ أمر ـ تعل مات  ....وذلك ﻓﻲ
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المادة  231من قانون اﻹجراءات المدن ة  ،مما يثير عدم اعت ار شـ ل هـذا اﻹجـراء شـرطا لقبـول الطعـن،

وذلك بخﻼف قـانون المراﻓعـات المدن ـة المور تـانﻲ لسـنة  1983الـذ

صرح من وزر العدل موجه إلى المدعى العام لد المح مة العل ا.

حـدد شـ ل هـذا اﻹجـراء ﻓـﻲ طلـب

ار عـا :لــم حـدد المشـرع المور تــانﻲ مـن خــﻼل مـا تناولــه مـن أح ـام تتعلـ

ـالطعن لصــالح القـانون الك ف ــة

التﻲ مقدور وزر العدل أو المدعى العام لد المح مة العل ا الوقوف على أوجه هذا الطعن على خﻼف
ما قام ه المشرع العراقﻲ.

خامسا :إذا ان المشرع المورتانﻲ لم قتصر أثر الطعن لصالح القانون علـى تصـح ح أوجـه خـرق الح ـم
أو القرار محل الطعن للقانون ﻓمن اﻷولى ه ﻓﻲ ظل ما نظمه من أح ام أن قوم بتوحيد آثار هـذا الطعـن

ﻓﻲ المجال المدنﻲ على غرار ما ﻓعل ﻓﻲ الميدان الجزائﻲ حيث لـم فـرق بـين اﻷثـر المترتـب علـى الطعـن
الم اشر من طرف المدعى العام لد المح مة العل ـا وذلـك المقـدم مـن طـرف وز ـر العـدل خﻼﻓـا لمـا قـام
ه المشرع ﻓﻲ المجال المدنﻲ من عدم ترتيب أ أثر على الطعن اﻷول ﻓﻲ حين رت ة على الثانﻲ.

سادسا :ان على المشرع المور تـانﻲ ﻓـﻲ مجـال الطعـن لصـالح القـانون توحيـد جهـة البـت واقتصـارها علـى
الغرف المجمعة المح مة العل ا نظ ار لما متاز ه هذا الطعن من خصوص ات .

ســا عا :عــدم اﻹﻓ ـ ار ﻓــﻲ اللجــوء إلــى الطعــن لصــالح القــانون خصوصــا منــه ذلــك المقــدم مــن طــرف وز ــر
العــدل والــذ لــوح ﻓــﻲ الســنوات اﻷخي ـرة اﻹﻓ ـ ار ﻓــﻲ اللجــوء إل ــه حيــث تــم تســجيل  170طعنــا لصــالح

القانون ﻓﻲ أحد هذه السنوات مما ش ل ظاهرة غير مألوﻓة مقارنـة مـا ـان عل ـه الوضـع قبـل ذلـك حيـث

لــم ســجل منــذ أنشــاء المح مــة العل ــا مورتان ــا حتــى نها ــة السـ عين ات مــن القــرن الماضــﻲ ســو طعنيــين
لصالح القانون.

وﷲ من وراء القصد
القاضى :عبدﷲ أند جلي

نواكشو بتار خ2017/09/14 :
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أوﻻ :الكتب والرسائل واﻷطروحات

قائمة المراجع

 -(1جــﻼل الــدين هﻼلــﻲ قضــاء الــنقض ﻓــﻲ الم ـواد المدن ــة ﻓــﻲ التشــرع المصــر والمقــارن القــاهرة 1984
 -(2عبد الرزاق السنهور مصادر الح

 -(3محمد عبد الرحمن محمد المدخل للعلوم القانون ة

 -(4أو دلف رلو اﻹجـراءات المدن ـة أمـام المجلـس اﻷعلـى المعهـد الـوطنﻲ المغر ـﻲ للد ارسـات القضـائ ة

 1984تعرب :عبد ﷲ الداود وادرس ملين .

 -(5ــاب ولــد محمــد ﻓــال رقا ــة المح م ــة العل ــا عل ــى محــاكم الموضــوع ﻓ ــﻲ الم ـواد المدن ــة وﻓقــا للقــانون
المورتانﻲ اطروحة لنيل شهادة الد توراه ﻓﻲ القانون الخاص ل ـة الحقـوق والعلـوم الس اسـ ة بجامعـة تـونس

المنار  2014ـ . 2015

 -(6نهــاد ســعيد الــرمﻼو أسـ اب الطعــن ــالنقض ﻓــﻲ ضــوء قــانون أصــول المحاكمــات المدن ــة والتجار ــة
ل ة الحقوق جامعة اﻷزهر غرة ﻓلسطين .2014

 -(7أحمــد موســى اله اجنــة وســامﻲ حمــدان الرواشــده وحســن عــوض الطوارنــة حــث تحــت عن ـوان المر ــز
القانون للن ا ة العامة ﻓﻲ مرحلة الطعن اﻹح ام الجزائ ة.

 -(8الهــاد الجديــد ســلطة مح مــة التعقيــب ﻓــﻲ تقر ــر الخطــأ الج ازئــﻲ مداخلــة مقدمــة ﻓــﻲ أعمــال ملتقــى
تحت عنوان التعقيب ﻓﻲ الفترة من  04إلى  07إبرل  1988تونس .

 (9شير سهام الطعن النقض أمام المح مة العل ا حث لنيل شـهادة الماجسـتير ﻓـﻲ القـانون الخـاص ل ـة

الحقوق جامعة الجزائر.

ثان ا :النصوص القانون ة

أ -النصوص القانون ة المور تان ة:

 -(1القانون رقم  61/ 164الصادر بتار خ  12يوليو  1961المتضمن قانون اﻹجراءات الجنائ ة.

 -(2اﻷمر القانون رقم  83 /163الصادر بتارخ 09يوليو  1983المتضمن مجلة المراﻓعات الجنائ ة.

 -(3اﻷم ــر القـ ــانون رق ــم  2007 /36الص ــادر بت ــارخ  17إبر ــل  2007المتضـ ــمن قـ ــانون اﻹجـ ـراءات
الجنائ ة.

20

 -(4القـ ــانون رقـ ــم  173/062الص ـ ــادر بتـ ــارخ  25يوليـ ــو  1972المتضـ ــمن قـ ــانون اﻹج ـ ـراءات المدن ـ ــة
والتجارة واﻹدارة.

 -(5اﻷمــر القــانون رقــم  83/64الص ــادر بتــارخ  09يوليــو  1983المتضــمن قــانون المراﻓعــات المدن ــة
والتجارة واﻹدارة.

 -(6القـ ــانون رقـ ــم  99/35الصـ ــادر بتـ ــارخ  / 24يوليـ ــو  1999المتضـ ــمن قـ ــانون اﻹج ـ ـراءات المدن ـ ــة
والتجارة واﻹدارة.

 -(7اﻷمــر القــانون رقــم  2007/ 35الصــادر بتــارخ  2007/04/10المعــدل ل ـ عض مقتض ـ ات القــانون

رقم . 99/35

 -(8اﻷمر القانون رقم  2007/012الصادر بتارخ  /08ﻓبراير  2007المتضمن التنظ م القضائﻲ.
ب -التشر عات العر ة:

 -(1أصول المحاكمات الجزائ ة اللبنانﻲ.
 -(2أصول المحاكمات المدن ة اللبنانﻲ.
 -(3مجلة المراﻓعات المدن ة التونس ة.

 -(4مجلة اﻹجراءات الجزائ ة التونس ة.

 -(5قانون اﻹجراءات المدن ة واﻹدارة الجزائر .
 (6قانون اﻹجراءات الجزائرة الجزائر

 -(7قانون اﻹجراءات المدن ة اﻹماراتﻲ .
 -(8قانون اﻹجراءات الجزائ ة اﻹماراتﻲ .
 -(9قانون المسطرة المدن ة المغرﻲ.

 -(10قانون المراﻓعات المدن ة والتجارة المصر .
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