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  مقدمة

ــةعـــد الطعـــن لصـــالح القـــانون مـــن أهـــم وأبـــرز الطعـــون غيـــر  ـ ــه مـــن  العاد ـ ــرا لمـــا يتمتـــع  نظـ
ة ترتكــــز  ـــ ة هــــاجوهر فــــي خصوصـ ـــائ م القضـ ــة وتوحيــــد المفــــاه ــ ــــاد القانون ـــاء الم  علــــى إرسـ

ة  ح مـــا قـــد يـــؤثر مـــن أخطـــاء علـــى شـــرع فـــرض أن  وتصـــح ل الـــذ  الشـــ ـــام والقـــرارات  األح
عتهـا م انـت طب ة مهمـا  صـدر عـن مختلـف الجهـات  القضـائ سـجما فـي الواقـع مـع نون ما 

ادة القــانون واحتــر  ــام والقــرارات اســ ــا لمــا قــد يتخلــل األح مــة العل ــة المح ــرس رقا م  هيبتــه و
ة مـــن  أخطـــاء فـــي تطبيـــ القـــانون أو تكييـــف الوقـــائع  أو تجـــاوز الســـلطة مـــن شـــأنها القضـــائ

امــه ضــاإل ــاد أح مبــدأ وحــدة القــانون وح مصــلحة الدولــة ومخالفــة النظــام العــام والمســاس  رار 
قا وتفسيرا.   .....تطب

ــع  ة الطعــن  لصــالح القــانون تلــك وحاجــة الجم ح ومالحقــة مــا قــد إلــى ولعــل  خصوصــ تصــح
ة مــن تجــاوز للســ ــام والقــرارات القضــائ س األح ــانلطة أو يلتــ ذلــك   خــرق للقــانون، حتــى ولــو 

ـا عـد مـا تـم تنفيـذها  ـة التشـرعات إلـى أقـرار الطعــن  ل اب التـي دفعـت غالب مـن ضـمن األســ
ـــة  ا ع اختصـــاص الن ــة، وتوســـ ـ امـــه مـــن خـــالل  قوانينهـــا اإلجرائ م أح ــانون وتنظـــ لصـــالح القـ

عــ العامــة مــن خــالل منحهــا الحــ فــي مقــدور للجــوء إلــى القضــاء فــي الوقــت الــذ لــم  ــه  د ف
ـــام بـــذلك ـــم أو القـــرار الق ـــام  ،أطـــراف الح ـــا فـــي التصـــد لألح مـــة العل وتكـــرس ســـلطة المح

ة المخالفــة للقــانون أو المتجــاوزة للســلطة ــالرغم مــن مخالفتهــا فــي قضــائها  ،والقــرارات القضــائ
غير  ـــا  مـــة العل ــام القائـــل أن المح ـــدأ العـ ـــ هـــا علـــى هـــذا الوجـــه للمب م ن أن مـــن المحـــاكم ال 

ان صادرا عن  أح م الطعين. دتتصد للطعن إال إذ    الخصوم في الدعو محل الح
غيــره مــن التشــرعات األ إنتلــك المقارــة فــ مــن اوانطالقــ ــان قــد إ و  خــر المشــرع المورتــاني  ن 

ات القـرن العشـرن، إال  عرف الطعن لصالح القـانون فـي المجـالين المـدني والجزائـي منـذ سـتين
ين التشــرعي والقضــائي نظــرا لمــا تثيــره  االت علــى المســتو أنــه ال يــزال يثيــر العديــد مــن اإلشــ

ما نظمها المشرع المورتاني  ام هذا الطعن  ـاينأح ومـا ترتـب علـى مـا تـم تسـجيله مـن  مـن ت
عتـــه وأهدافـــه وهـــو مـــا ســـنتناوله مـــن خاللـــه الخطـــة  اته مـــن تعـــارض مـــع طب قـــات لمتقتضـــ تطب

ة:    التال
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حث األول: مفهوم الطعن لصالح القانون    الم

ة الطعن لصالح القانون المطلب األول: ما   ه
  المطلب الثاني: شرو الطعن لصالح القانون 
ام الطعن لصالح القانون و  حث الثاني: أح   ره اثآالم
ام الطعن لصالح القانون    المطلب األول: أح

  ن المطلب الثاني:  آثار الطعن لصالح القانو
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حث األول: مفهوم الطعن لصالح القانون    الم

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

ات  ــه هــذا الطعــن بتبــرز مــن مقتضــ ين المــدني والجزائــي مـــن جــالء مــا يتمتــع  علــى المســتو
ــه ــ متــــاز  ات تمييــــزه عــــن غيــــره مــــن  الطعــــون األخــــر ســــواء مــــن حيــــث مــــا   مــــن  خصوصــــ

ه. ام    خصائص أو ما يتعين أن يتوافر من شرو للق
  هية الطعن لصالح القانونالمطلب األول: ما

س الدولـــة لقـــد عـــرف المشـــروع المورتـــاني الطعـــن لصـــالح القـــانون فـــي الســـنوات األولـــى لت أســـ
امـــه ضـــمن القـــانون رقـــم  م أح / يوليـــو  25الصـــادر بتـــارخ  62/173وذلـــك حينمـــا قـــام بتنظـــ

ـــة واإلدارـــة الـــذ ظـــل  ســـار المفعـــول  1962 ـــة والتجار المتضـــمن قـــانون اإلجـــراءات المدن
حـل محلـه القـانون رقـم  ات من القرن العشـرن  ل الصـادر  بتـارخ  64/83حتى مطلع الثمانين

ـــم   09/07/1983 ــانون رق موجـــب القـ ـــذ تـــم تعديلـــه  ـــارخ  35/99ال ــادر بت ــو 24الصـ / يوليـ
اته  1999 عــــض مقتضــــ ــعت  ــب األمــــر القــــانوني رقــــم لالــــذ خضــ موجــ  2007/ 35لتعــــديل 

عض التغييرات التي وسـعت حـاالت   1 10/04/2007خ ارالصادر بت تم من خاللها إدخال 
ــمنته المـــاد ــبب مـــا تضـ ســ ــانون  ـــانون التــــي  231و  230تين الطعـــن لصـــالح القـ ــس الق مــــن نفـ

ســـبب  امـــه  ـــام الطعـــن لصـــالح القـــانون  فـــي حـــين تطرقـــت األخـــر ألح نظمـــت أوال همـــا أح
قته ارفثيتجاوز السلطة،مما قد ي اال ي حق مد اش ـار تجـاوز السـلطة وجهـا يتعل  ـة اعت ان م

ن تلمسـه مـن خـالل مـا يتجلـى  م مـن فـروق جوهرـة من أوجه الطعن لصالح القانون وهو ما 
 2بين الطعن لصالح القانون والطعن من أجل تجاوز السلطة أو الشط في استعمال السـلطة 

الغا ـــ األمـــر  ــاة مـــن وراـــخصوصـــا حينمـــا يتعل ـــك أن األول ة المتوخـ ــا ، ذل ـــل واحـــد منهمـ ء 
األ واإلجرائـي والعمـل علـى  يساس إلـى السـهر علـى حسـن تطبيـ  القـانون الموضـوع يهدف 

قهمــا مــن  لــدن محــاكم اتوحيــد  م تطب ســتهدف منــاهج ومفــاه لموضــوع ، فــي حــين أن الثــاني 
                                                           

القانون في المجال الجزائي في وقت مبكر من  تأسيس الدولة وذلك  من  خالل القانون رقم  ـ كما عرف المشرع الموريتاني كذلك الطعن لصاللح1   18الصادر بتاريخ  67/ 170المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية المنقح بموجب األمر القانون رقم   1961يوليو  12الصادر بتاريخ  141/61
والذي تم تعديله بموجب األمر القانون رقم   1983يوليو  09الصادر بتاريخ  83/ 163رقم والذي تم  الغاؤه بموجب األمر القانون  1967يوليو  ة ـ أن تجاوز السلطة والشطط في ااستعمالها  يحمالن من الناحية القانونية نفس المعني على اعتبار أن كال منهما يدل على استئثار المحكم2   .2007إبريل  17الصادر بتاريخ  2007/ 36

حكم بحقوق  ال تملكها أوتعبير أخر خرق  القاضي للحدود التي حصر القانون سلطته في إطارها، في هذا المعني راجع:  أو دلف مصدرة ال
تعريب عبد هللا الداودى واد ريس  1984ريلوطى اإلجراءات المدنية أمام المجلس األعلى المعهد الوطني للدراسات القضائية المملكة المغربية 

  . 2565 -2564ـ  نقض رقم  5ك  رأي محكمة النقض الفرنسية من خالل مجموعة دالوز المسطرة ا لمدنية ـ ملين راجع كذل
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ة علـــى الا ـــار الســـلطة القضـــائ ـــأن األول م زاتـــج ـــن معـــه القـــول  م حـــدود اختصاصـــها، ممـــا 
ة  اسـ عـة س طب ا في حين يتمتـع الثـاني  عا قانون ـة ، تسي طا « وذلـك لكـون السـلطة التنفيذ

ة  اس ـالطعن  رممثلة في وز» الس العدل هي من منحها المشرع المورتـاني الحـ فـي األمـر 
اط ـــام والقــرارات التـــي تتجـــاوز الســلطة مـــن جهــة والرت محاولـــة  هـــافــي األح قــة األمـــر  فـــي حق

ة حســـب حانتحـــال القاضـــي لنفســـه حقوقـــا م ذ/ جـــالل الـــدين  تعبيـــررمـــة علـــى الســـلطة القضـــائ
ا األخيـر أن مـدلول تجـاوز السـلطة ال يختلـف ان  قـد اعتبـر هـذٕان هاللي من جهة أخر ، و 

ا مسـتقال أو  ـون سـب في واقع األمر عن مدلول  مخالفة القانون الشيء الـذ  لـم يؤهلـه ألن 
النقض اب الطعن      3متميزا من أس

ـرة  ـام والقـرارات لـم  ولعل تلـك الف ـال المشـرع المورتـاني حينمـا اعتبـر تجـاوز األح تغـب عـن 
ة سب مثا اب الطعن لصالح القانون مبررا أوجه ذلـك التجـاو للسلطة  ز مـن خـالل مـا ب من أس

الخطـألوله ، تمثل فأورده من تحديد لمد سـرده مـن أوجـه تتعلـ  فـي القـانون والتطبيـ  ما قام 
ـل وجـه مـن تلـك يله  والخطأ في تك السيئ ـأن  ن معه القول  م ة وهو ما  يف الوقائع القانون

ـــام عـــد فـــي  حـــد األوجـــه  ـــأ مـــن  األح ـــ  ــانون متـــى مـــا تعل ا للطعـــن لصـــالح القـ ــب ذاتـــه سـ
  4والقرارات الصادرة  عن  محاكم الموضوع

ــالطعن لصــالح  ــام تتعلــ  وانطالقــا مــن تلــك المقارــة  وممــا أورده المشــرع المورتــاني مــن أح
ــأن هــذا الطعــن مـــا هــو  ــن القــول  م ـــمــن طــرف الطعــن غيــر العا ــ طر إال القــانون  ة أو د

مـــة   اشـــرته  مـــن طـــرف المـــدعي العـــام لـــد المح ة الـــذ مـــنح القـــانون الحـــ فـــي م االســـتثنائ
ا أو وزر العدل بواسطة هذا األخير، وذالـك أمـام الغـرف المجمعـة  ـا متـى  العل مـة العل المح

ام اشر المدعى العام الطعن من تلقاء نفسه ضد األح ة القابلة للطعـن  اتأو القرار  5ما  النهائ
ولـو نقض رغم فوات اآلجال أو عدم طعن أ  من األطراف ضمن المواعيد المحددة قانونا ال

ـم أو  القـرار ،  عـد تنفيـذ الح ـا ان ذلك   مـة العل المح انـت  6وأمـام الغرفـة المختصـة  متـى 
ــام التــي تعتبــر  ــر العــدل ضــد القــرارات واألح ممارســة الطعــن قــد تمــت بنــاء علــى أمــر مــن وز

ا ،تجاوزا للسلطة فسر ت ل واحد  ينولعل ذلك مما  ة على    منهما.اآلثار المترت
                                                           

ر للسلطة في تلك األوجه دون غيرها وما دام األمر كذالك كان من ـ وهو ما يعني أن المشرع الموريتاني قد حصر مفهوم تجاوز الحكم أوالقرا4   . 1984ـ جالل الدين هاللي قضاء النقض في المواد  المدنية في التشريع المصري والمقارن القاهرة 3 
اللتين لم تتطرقا  99/ 35من القانون رقم  230و  83/  164من األمر القانون رقم  260األولى به االحتفاظ بالصياغة التي أو ردها في المادتين 
من قانون اإلجراءات   566المتضمن قانون اإلجراءات المدنية تجدر اإلشارة  إلى أن المادة  99/ 35من القانون رقم  231ـ راجع المادة 6   المتضمن التنظيم القضائي . 2007فبرائر  08الصادر بتاريخ  2007/  012من األمر القانوني رقم   22ة ـ راجع الماد5   لمصطلح تجاوز السلطة وإنما لمصطلح مخالفة القانون .

 231ي الطعن  المباشر بناء على أمر من  وزير العدل للغرفة المختصة بالمحكمة العليا كما فعلت المادة الجنائية لم  تعقد االختصاص  في البت 
  من قانون اإلجراءات  المدنية وإنما عقدت االختصاص للمحكمة العليا دون تحديد.
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ــاوأ ــان الت ــل منهمــا ــن الغاإالخــتالف فــي اآلثــار فــاو  ينــا  ات واألهــداف المتوخــاة مــن وراء 
المصــلحة العامــة التــي  ةتظــل واحــد اطهــا  ــام والقــرارات ال رت ة تفتــرض أن تكــون األح القضــائ

عتهـــا منســـجمة و م انـــت طب ادة القـــانون  عقـــاتناغمـــة مـــع الســـلطة التـــي تمثـــل فـــي الو مهمـــا  ســـ
ة ، فــال  ــام عــن مختلــف الجهــات القضــائ صــدر مــن أح ــل مــا  اته فــي  وهيبتــه واحتــرام مقتضــ

مصــلحة الدولــة ضــ القــانون أو تكييــف الوقــائع الــذ مــن شــأنه اإليــمجــال للخطــأ فــي تطب رار 
مبدأ وحدة القانو او  7ومخالفة النظام العام قا وتفسيرا.....لمساس  امه تط اد أح   .8ن وح

متــاز   9والطعــن لصــالح القــانون  ة تميــزه عــن غيــره مــن الطعــون بمــن هــذا المنطلــ  خصوصــ
الصــالح العــام  فعــلاألخــر  وذلــك  ــون طــرف تمــا يتضــمنه مــن مظــاهر تتعلــ  تجلــى فــي 

ــة العامــة ، ا الن ــه طـــرف وحيــد هـــو المجتمــع ممـــثال  ـــه مــا قـــد  الخصــومة  ف ودافـــع اللجــوء إل
ـام القـانون وسـوء فـي تطب ق ر خـظهر مـن  صـدر مـن قـرارات يـألح اته ضـمن مـا قـد   مقتضـ

ــام، ممــا  عــن محــاكم الموضــوع ومــا قــد يتبــد مــن أخطــاء فــي تكييــف الوقــائع محــل تلــك األح
ــالطعن لصــالح القــانو  ــام   10ن فســر فــي واقــع األمــر عــدم تحديــد  المشــرع المورتــاني أجــال للق

عــد ا أن تــراضفعلــى ا ــه تلــك قــد ال تتضــح إال  قضــاء آجــال الطعــون غيــر نمبــررات اللجــوء إل
ــةالعا ــذلك عــدم تــأثير قبولــه علــى أ مــن مراكــز الخصــو  ،األخــر  د اســتثناء مــا  ممــا يبــرر 

ــم  علــى  ،والقــرار للســلطة ومــا هــو ممــارس منــه فــي المجــال الجزائــي أيتعلــ منــه بتجــاوز الح
ال لوضع حد لمـا  ات القانون سب م أو القرار لمقتض ان أوجه مخالفة الح يزه على ب ار تر اعت

ســجل مــن  تضــارب  أو تعــ ــاد القــانون اقــد  ة وٕارســاء م ــام والقــرارات القضــائ رض بــين األح
  والمحافظة عليها .....

ـة العامـة وغيرهـا وتتضح تلك المقارة أكثـر حينمـا تـتم المقارنـة بـين شـر المصـلحة لـد  ا الن
ــة العامــة مــن تصــرفات  لتــى، وا آلخــرنمــن الخصــوم ا ا ــه الن ظهــر مــن خاللهــا أن مــا تقــوم 

م للقانون  قة واحدة ممثلة في التطبي السل ه مصلحتها إلى حق ه  11وٕاجراءات تنصرف ف شـق
ـه مـن يالموضوع ـع تصـرفاتها علـى مـا تتمتـع  س غيرها مسـتندة فـي جم ـز  واإلجرائي ع مر

                                                           
من خالل تحقيق المصلحة العامة يمختلف ابعادها ـ  يمكن تعريف النظام العام بأنه ذلك األمر الذي يتعلق بترسيخ نظام  المجتمع في الدولة 7 

/ محمود  وتجلياتها سياسية ـ اقتصادية ـ اجتماعية ......... في هذا المعني راجع عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق والمدخل للعلوم القانونية ذ
المقصود بمصلحة القانون مجموعة اآلليات المستخدمة لمواجهة الصعوبات  250ـ حسب المذكرة االضاحية   لقانون المرافعات المصري المادة 9   انون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كليه الحقوق جامعة األزهر غزه.ـ راجع : نهاد  سعيد الرمالوي أسباب الطعن بالنقض في ضوء ق 8   عبد الرحمان محمد .

ين  في أحكام القضاء فيما يتعلق بالمسألة القانونية الواحدة مما يستدعى حفاظا التي  تطرا على العمل القضائي والتي تؤدي إلى التعارض أو االتبا
من  القانون  327قانون وذلك من خالل المدة ـ على خالف المشرع الموريتاني فقد حدد المشرع  اللبنائي أجل ثالث سنوات للطعن لصالح ال10   على المصلحة العامة وحسن سير العدالة أن يتم عرض ذلك على المحكمة العليا لوضع حد لتعارض األحكام . 

  من قانون اإلجراءات المدنية  73و 72من قانون اإلجراءات الجنائية الموريتاني والمادتين  27ـ وهو ما أشارت إليه المادة 11   . 08/2001/  16الصادر بتاريخ  359المتضمن أصول المحاكمات الجزائية المعدل بالقانون رقم  328رقم 
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ا حين   مة العل ار المدعى العام لد المح عد اعت ست للطعن لصـالح  ممارستهقانوني خاص 
ــه وذلــك لكونــه فــي هــذه الحالــة ال  ــم المطعــون ف القــانون طرفــا فــي النــزاع محــل القــرار أو الح

ار للخصوم في طعنه   .12يخاصم لنفسه فال اعت
  المطلب  الثاني: شروط الطعن لصالح القانون

ــواد حســـب  ــة و  231و  230مـــا  تضـــمنته المـ ـ ـــانون اإلجـــراءات المدن و  567و  566مـــن ق
ـــة  568 ـــن  مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائ الشـــرو الواجـــب توافرهـــا فـــي الطعـــن  تصـــنيف م

م  عة الح مـه ألصالح القانون حسب نوع وطب لفـة قانونـا بتقد والقرار محـل الطعـن  والجهـة الم
الن هإضافة إلى تلك المختصة    .ظر والبت ف

م أو القرار الفقرة األولى:     محل الطعن لصالح القانون  الشرو الواجب توافرها في الح
ن  حصر هذه الشرو ف ة:حال يم   االت التال

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

ة. ة ـ تجارة ـ إدارة ـ جزائ انت مدن ام أو القرارات سواء    األح
مــة الــدعو محــل الطعــن ال  تتجــاوز  انــت ق ــة متــى مــا  ــام  صــفة النهائ هــذا و تكتســب األح

ــة أصـال وخمســين ألفـا  محصـوال خمسـم مــة االسـتئناف فــي  13ائة ألـف أوق أو إذا مــا بتـت مح
ام  ـالطعن  14ما تم عرضه عليها من طعون تتعل بتلك األح قـم أ مـن األطـراف  أو إذ لـم 

  15فيها ضمن اآلجال المقررة لذلك
ـــا: ـــم أو القـــرار محـــل الطعـــن ثان ــون الح ـ ـــانو  أن  ـــأن متجـــاوزا  للســـلطة أو مخـــالف للق ن 

مــخــيتضــمن مــا يــدل علــى  امــه  عــض أح ــه أوفــي التطبيــ رق  ة للخطــأ ف النســ ا هــو الحــال 
ه.  السيئ ة المتعلقة  امه أو في تكييف الوقائع القانون   ألح

                                                           
جع أحمد موسى الهياجنة وسامي حمدان الرواشده وحسن عوض الطوارنه بحث تحت عنوان المركز القانوني للنيابة العامة في مرحلة ـ را12 

وثالثين ألف أوقية  من قانون اإلجراءات المدنية والتي  كانت قيمة الدعوى التي يبت فيها نهائيا ثالثمائة ألف أوقية أصال 20ـ راجع  المادة 13   الطعن باإلحكام الجزائية. 
مائة  3ال تتجاوز حسب المادة  83/ 164، كما كانت  قيمتها في األمر القانون رقم  2007/ 35محصوال قبل تعديلها بموجب األمر القانون رقم 

المتضمن  2007/ 012من األمر القانون رقم  31من قانون الشغل  راجع المادة  355ـ كما تكون قرارات التحكيم نهائية حسب نص المادة 14   ية.من قانون الشغل إذ لم يصل المبلغ أكثر  من مائة ألف أوق 326ألف أوقية أصال وعشرة أالف أوقية محصوال ، وفي المادة 
من  228ل المادة من قانون اإلجراءات المدنية  التي تحدد ميعاد الطعن بشهرين وذلك على خال  205ـ في آجال الطعن بالنقض راجع المادة 15   التنظيم القضائي .
من قانون  530التي  حددت هذا اآلجل بثالثة أشهر أما في المجال  الجزائي فإن  أجل الطعن بالنقص حسب المادة  83/  164األمر القانون رقم 

  يوما. 15اإلجراءات الجنائية 
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ـة لو  مثا قه وتفسيره  إنما هـي  قد أجمع الفقه والقضاء على أن مخالفة القانون والخطأ في تطب
وذلــك مــن منطلــ أن صــورة الخطــأ فــي تطبيــ القــانون إنمــا هــي  ، صــور للخطــأ فــي القــانون 

عتـر  ة على وقائع قد ال تنطب عليها صال أو بتعبير آخـر مـا قـد  م القاعدة القانون أنزال لح
ـــور فـــــي  ـــم مـــــن قصــ ــ ـــه   إنـــــزالقـــــاض الح فــ ــا قـــــام بتكي ـــى مـــ ــة علــ ـــ ات القاعـــــدة القانون ـــ مقتضــ

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

ا فـي غرفهـا المجمعـة  فقه ومن أبرز صوره في  مة العل ه المح القضاء المورتاني ما قضت 
ردت فــي حيثتــه نمــا أو حي 2007/ 10/ 26در بتــارخ الصــا 2007/ 23مــن خــالل قرارهــا رقــم 

ة ســـو  التضـــامن بـــين شـــر راج األخيـــرة أن القـــرار محـــل الطعـــن لصـــالح القـــانون حينمـــا قضـــى 
ـون قـد  خـالف صـرح المـادة  نـاش  مـن قـانون االلتزامـات والعقـود التـي  181وعبد هللا ولد ف

ة افتراض  التضامن بين المدينين ان ضـي وٕالى جانب ذلـك قـد يلجـأ القا ، نصت على عدم ام
ام  القانون على  الوقائع المنشورة  ـة مـن أمامه الـفي إطار أنزاله ألح ي تفسـير القواعـد القانون

ت فهــا مــن معــان ، وفــي هــذه الحالــة قــد يرتكــب خطــأ  فــي تفســيرها حينمـــا نخــالل تحديــد مــا 
ــفة المشـــرع ومبتغـــاة مـــن وراء وضـــع الـــنص القـــانون ــا معنـــا مخالفـــا لفلسـ ــا لوقـــاد ي ،منحهـ ه  مـ

ــن معـــه القــول أن التطبيـــ أو هي أو التوســع فـــي آثــار يلــه إلــى التضـــوتا م ، ولعـــل ذلــك ممـــا 
ل ال ـة مـا  هـو سـيالتأو ـام القـانون خـال إيء  للقواعـد القانون ات وأح عنـي أن  ،رق لمقتضـ ممـا 

ونـا مـن  231ما اعتبره المشروع المورتاني مـن خـالل المـادة  ـة م مـن قـانون اإلجـراءات المدن
ونـــات تجـــ ـــم أو القـــرار للســـلطة  مـــا هـــوم قتـــه اال فـــي اوز الح س  حق خرقـــا للقـــانون النافـــذ ولـــ

ـار  ـم أو القـرار علـى اعت ة مصـدرة الح تجـاوزا لحـدود االختصاصـات الممنوحـة للجهـة القضـائ
ة أو  أن تجـــاوز الســـلطة إنمـــا يتعلـــ بخـــرق القواعـــد التـــي تحـــدد اختصاصـــات الســـلطة القضـــائ

ـا عض القواعد الدستورة ال ة التي يرتكز عليها  قانون اإلجراءات أ اد األساس ة أو الم سام
  ان نوعه ـ مدني ـ جزائي .

ـون التمـايز واالخـتالف أكثـر وضـوحا واتسـاعا بـين   العودة إلى مـدلول تكييـف الوقـائع مـثال  ف
الخطـأ فـي تطبيـ القـانون والتطبيـ  231المشرع في المادة  هما أورد مـن مصـطلحات تتعلـ 

ــين ســيلا ــة و مصــطلح تجــاوز الســلطة ، وذلــك حينمــا يء لــه والخطــأ فــي تكييــف الوقــائع القانون
ـة حـاالت   مفـادهمن تصور واقعي  ننطل  مثا أن الوقـائع المعروضـة علـى القاضـي إنمـا هـي 

ــة المنط ــار خاصــة فــي حــين أن القواعــد القانون ــد علــى اعت ــة والتجر العموم قــة عليهــا تمتــاز 
ــةأنهــا وضــعت لــت م وقــائع غيــر متناه ــة التكييــف  ، ح ــن القــول أن عمل م ومــن هــذا المنطلــ 
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ة التطبي  على ما تـم استخالصـه مـن وقـائع أو  ة الواج حث عن  القاعدة القانون ما هي اال 
ــا مــن  خــالل إ ة قــأكثــر د بتعبيــر عطــاء مــا استخلصــه قــاض الموضــوع مــن وقــائع وصــفا قانون

ــم القــانون وهــو مــا يتطلــب فــي غالــب جهــا ضــمن نســ قــانوني معــين اأدر  والعبــور بهــا إلــى ح
بيـر فـي تقـدير وتحديـد الوقـائع  محـل النـزاع أو اسـتخالص  ان من القاضـي بـذل مجهـود  األح
ــة مــن تعقيــد  تنــف تلــك العمل ســبب مــا قــد  ــة  مــا قــد يترتــب علــى تلــك الوقــائع مــن نتــائج قانون

ة وا ــة المتعلقــة بهــا غامضــة خصوصــا حينمــا تكــون  الوقــائع متشــابهة ومتشــع لنصــوص القانون
  .  16وناقصة

ة:  من له الح في الطعن لصالح القانون  الفقرة الثان   الشرو المتعلقة 
م  الطعــن لصـــالح القــانون ضـــد  ــة فــي تقـــد ـــة القانون الطــاعن مـــن لــه الحـــ مــن الناح قصــد 

ة أمام الجهات المختصة  على مستو  ام  والقرارات القضائ ا.األح مة العل   المح
ة:  ن أجمال الشرو الواجب توافرها في مقدم الطعن لصالح القانون في النقا التال م   و

مـــارس الطعـــن  لصـــالح  أوال: قـــدم أو  مـــة  أن  القـــانون مـــن طـــرف المـــدعى العـــام لـــد المح
ا دون  ـام أالعل ـه أن أحـد األح ـ غيره متى ما تحقـ لد ـن اعت م اره و القـرارات قـد تضـمن مـا 

ال خ عرضـه لعـدم القبـول  شـ عني أن  ممارسة الطعن علـى غيـر هـذا الوجـه  رقا للقانون مما 
ــا المختصــة  مــة العل المح ة  ــهامــن الجهــة القضــائ ـــون   ،لبــت ف ــة أن  ان رســخ عــدم إم و

ـة عـن مـن منحـه القـانون الحـ فـي ذلـك  ا ـه ن ـام  ض للغير مـن أجـل الق يل أو تفو محال لتو
ن ال تـتم ممارسـته اال ممـن أنه استثناء على المبدأ القائل أن  األصل فـي الطعـن ما يجعل م

ــن أن إ ــان  طرفــا فــي الــدعو وهــي صــفة و  م ــا  مــة العل ــد المح ــان المــدعى العــام  ل ن 
فتقر اليها في المجـال المـدني علـى أن تظـل مـع   17يتمتع بها في المجال الجزائي  اال أنه قد 

المصلحة العامـة  منمبتغاه ذلك غايته و  ا  طة أشد االرت م أو القرار مرت وراء طعنه في الح
ادئه. ادته واحترام م   ....المتمثلة في المحافظة على قواعد القانون وس

                                                           
ئع راجع باب ولد محمد فال رقابة  المحكمة العليا على ـ للتوسع أكثر في مفهوم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومدلول تكييف الوقا16 

اسية محاكم الموضوع في المواد المدنية وفقا للقانون الموريتاني أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السي
  2015ـ  2014بجامعة تونس المنار 

في تقرير الخطأ الجزائي مداخلة مقدمة في أعمال ملتقى تحت عنوان النعقيب تم تنظيمته في  رجع كذلك الهادي  الجديدي سلطة محكمة النعقيب 
راجل كذلك بشير سهام الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كالية الحقوق  1988إبريل  7 - 4تونس 

رفا في الدعوى الجزائية انطالقا مما تتمتع به قانونا من حق في تحركها وممارستها ......أما في المجال المدني فقد ـ أن النيابة العامة تعد  ط17   جامعة الجزائر.
  من قانون اإلجراءات المدنية . 74و 73و  72و  71تكون طرفا رئيسا وقد تكون طرفا منضما حسب ما نصت عليه المواد 
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مــة  رة الطعــن لصــالح القــانون صــادرة عــن المــدعى العــام لــد المح مــا يجــب  أن تكــون مــذ
اسمه  ا وموقعة  عد ا 18العل ان  ـه  اءجراوهو أمر وان  ه يترتـب عل ا اال أن عدم التقيد  ل ش

ال.   تعرض الطعن لعدم القبول ش
ا: حصل المدعى العام ثان ا عند ممارسته للطعن  لصالح  يجب أن  مة العل   لد المح

سبب تجاوز السلطة على أمر    ممارسـة ذلـك الطعـن وفـي حالـة  19القانون  من وزر العـدل 
شــر جــوهر مــن فعــدم تــو  ال إلخاللــه  ــون معرضــا للــرفض شــ ر هــذا الشــر فــإن الطعــن 
ن للم ،شروطه م ان يؤسـس طعنـه علـى غيـر وجـه مـن  عى العام الحائز على األمـردما ال 

ة 231أوجه تجاوز السلطة المنصوص عليها في المادة    . 20من قانون اإلجراءات المدن
الج:  ةثالثالفقرة ال البت في الطعن لصالح القانون الشرو المتعلقة  ة المختصة    هة القضائ

ـــرس  ـــالطعن لصـــالح  المشـــرعلقـــد  ـــام تتعلـــ  مـــه مـــن أح المورتـــاني مـــن خـــالل مـــا قـــام بتنظ
مـــا أقـــره  مـــن تمـــايز فـــي معالجـــة أوجـــه  قتهـــا  طـــة فـــي حق ـــة المرت القـــانون نوعـــا مـــن االزدواج

اب هذا الطعن والتي  ل واضـح وجلـي نـوع وطتوأس شـ ـس  ة المختصـة بع عـة الجهـة القضـائ
مــة لبــت ا ــا مــن  فــي الطعــن لصــالح القــانون المقــدم مــن طــرف المــدعى العــام لــد المح العل

ـــة  مـ ــنفس المح ـــة بــ ــرف المجمعـ ـــه للغــ ـــنح االختصــــاص فــــي الطعــــن  21تلقــــاء نفسـ ـــين مـ فــــي حـ
ا  مة العل المح   .22الممارس بناء على أمر من وزر  العدل للغرفة المختصة 

ــة االختصـــاص فـــي البــت فـــي الطعـــن  إ شـــرع المورتـــاني و غيــر أن الم ـــرس ازدواج ــان قـــد  ن 
ــالمفهوم الواســع ، اال  ــام والقــرارات الصــادرة فــي المجــال المــدني  ة لألح النســ لصــالح القــانون 

قىأنه  االختصاص  في البت في الطعن لصالح القانون في الميـدان الجزائـي منعقـد للغـرف  أ
مة العل المح م القضائي  22ا استنادا على ما تضمنته المادة المجمعة    .23من قانون التنظ

                                                           
ب األول للمدعى العام متى كان مكلفا من الناحية القانون بالقيام  با عمال رئيسية وتقدم بالطعن ـ تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن النائ18 

ولم يتطرق له فيما  قام به من تعديالت على  المسطرة المدنية وأن كانت من قانون اإلجراءات الجنائية  566ـ هو ما نص عليه المشروع  في 19   لصالح القانون فان تلك لعريضة ال يمكن إال أن تكون مقبولة شغال لصدورها  ممن له الصفة في  تقديمها قانونا.
من نفس القانون قبل تعديلها قد نصت على  مباشرة المدعى العام لدى المحكمة  العليا  إجراءات الطعن لصالح القانون بناء على طلب  230المادة 

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  كما ذهبت إليه العديد  164/83القانوني رقم من  األمر  260صريح من وزير العدل وهو ما ذهبت إليه المادة 
  من البلدان العربية  في  إجراءاتها المدنية كالقانون األمارات ـ اللبناني ......

من قانون اإلجراءات المدنية ، ضمن ما نظمه  231ـ لم يتطرف المشرع الموريتاني لمصطلح تجاوز السلطة وتفصيالته كما أورد ها في المادة 20   
أحكام تتعلق بالطعن  من قانون اإلجراءات المدنية لم يحدد فيما تطرق إليه من  231ـ  على خالف ما قام به المشرع الموريتاني في  المادة 23   من قانون اإلجراءات المدنية . 231ـ  راجع المادة 22   المتضمن التنظيم القضائي. 2007فبراير   08الصادر بتاريخ  2007/ 012من  األمر رقم  22ـ راجع المادة 21   من قانون اإلجراء  الجنائية . 568من أحكام للطعن لصالح القانون في المجال الجزائي مكتفيا بمصطلح مخالفة القانون في المادة 

  لصالح  القانون الممارس بناء على أمر من وزير العدل في المجال الجزائي جهة االختصاص بالنظر  والبت فيه .
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ــن مــن أمــر فــا م الطعــن لصــالح القــانون لجهــة غيــر تلــك المحــددة قانونــومهمــا  يــؤد  ان تقــد
م الطعـن الصـادر عـن  ، إلى عدم قبوله بدافع عدم االختصاص ما أن حصول خطأ فـي تقـد

ـا مـن المدعى العام لد الم مة العل ـا بـدال مـن حـد تلقـاء نفسـه إلـى  اح مـة العل  غـرف المح
ونفــس الشــيء إذا  مــا تــم  ، الغــرف المجمعــة  يــؤد هــو األخــر إلــى رفضــه لعــدم االختصــاص

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

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
المتضمن  قانون المرافعات المدنية والتجارية واإلدارية  على أنه يتم  البت في الطعن  83/ 164من  األمر القانون رقم  260ـ لقد نص  المادة 24 
  نائبه صالح القانون المقدم  بناء على طلب صريح من وزير العدل من خالل تشكيلة المحكمة العليا بجميع  أأعضائها  تحت رئاسة رئيسها بدال من ل
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  أحكام الطعن لصالح القانون  وآثاره المبحث الثاني :
ــانون  ـــل مــــن  قــ ـ ــمن  ات ضــ ـــ ــعه مــــن مقتضـ مــــا قــــام بوضــ ـــاني ف ـــرع المورتـ ـــد تطــــرف المشـ لقـ

ــة  ــة وقــانون اإلجــراءات الجنائ ـــام الطعــن لصــالح القــانون وأثــاره مبـــرزا  ألاإلجــراءات المدن ح
مه وطر  ه وما يتعين ق إجراءات تقد ة ا ووسائل البت ف ـه  لمختصـة التقيـدعلى الجهـة القضـائ

ه والحرص على أبر  يز عل ن أن يترتب على ذلـك القـرار مـن اوالتر م زه من خالل قرارها وما 
م أو القـرار الطعـين  آثار ه األطراف من حقوق جراء الح ان ما أكتس عض األح قد تمس في 

. ان أخر   وقد ال  تؤثر على أ منها في أح
  انونالمطلب األول: أحكام الطعن لصالح الق

ن بينـــا أن الجهـــة الوحيـــدة المخولـــة قانونـــا الحـــ فـــي الطعـــن لصـــالح القـــانون هـــو  لقـــد ســـب وا
اشرة هذا الطعن  م ا الذ يتمتع  مة العل ما من تلقاء نفسـه أو بنـاء  إالمدعى العام  لد المح

ــه المشـــرع  ـ ـــك  الصـــفة أكثـــر مـــن خـــالل مـــا نـــص عل ـــر العـــدل وتتحـــدد تل ـــى أمـــر مـــن وز عل
ــة و 231و  230فــي المــواد  المورتــاني مــن 568و  567و  566مــن قــانون اإلجــراءات المدن

ـــون مـــن حـــ  ات   ــا تضـــمنته مـــن مقتضـــ ــالعودة إلـــى مـ ـ ـــة والتـــي  قـــانون اإلجـــراءات الجنائ
ـم  أو قـرار  نهـائي قابـل  ـا الطعـن لصـالح القـانون فـي أ ح مـة العل المدعى العام لـد المح

قم  أ من  ا النقض ولم  ه ضمن اآلجـال المحـددة قـانون لـذلك أو للطعن  الطعن ف ألطراف 
عد ه. تنفيذ حتى  م أو  القرار المطعون ف   الح

ـام والقـرارات قـد حـددتها المـادتين  ـالنقض فـي األح مـن قـانون اإلجـراءات   205وآجال الطعن 
ـة و امهمـا أن أجــل  530المدن ـة واللتــين يتضـح  مـن  خـالل أح مـن  قـانون اإلجـراءات الجنائ

ــــدأ  ــهرن يب ـــا فــــي المجــــال المــــدني شــ ـ ـــادرة نهائ ــــام والقــــرارات الصـ ـــي األح ــالنقض فـ ــ الطعــــن 
محـامين أو   ان حضورا وأطرافـه ممتلـين  م أو القرارات متى  احتسابهما من  يوم صدور الح

ــهلــان األطــراف حاضــرن  ــم أو  القــرار الحضــور   لنطــ  ــغ الح وفــي غيــر ذلــك يجــب تبل
ـــم   ح ـــغ أمـــا إذا تعلـــ األمـــر  ـــه ابتـــداء مـــن تـــارخ هـــذا  التبل علـــى أن يجـــر أجـــل الطعـــن ف

ــه  يبــدأ مــن تــارخ انصــرام أجــل المعارضــة ــابي فــإن أجــل الطعــن ف أجــل هــذا  ،غ مــا يتعلــ  ف
ا ام  والقرارات في المجال المدني  لمفهوم الواسع أما في المجـال الجزائـي فقـد الطعن في األح

ـم  حدد المشرع النقض  بخمسة عشر يوما تبدأ من تارخ صـدور الح المورتاني أجل الطعن 
ــان ،أو القــرار حضــورا غــه متــى  ه ومــن يــوم تبل ــه  شــ ح  ف حضــور وفــي اليــوم الــذ  تصــ

ا ةالمعارضة غير مقبول اب م غ ان الح ت  ، إذا  عيدا عن تفو الخصـوم علـى أنفسـهم آجـال و
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ـم أو   ـذلك حتـى ولـو تـم تنفيـذ الح ة الطعن لصالح القانون قائمة  ان قى أم النقص ت الطعن  
ــك أن فلســــفة الطعــــن لصــــالح القــــانون ال تــــرت  ل نهــــائي ذلــ شــــ ــــه  ــــوم عل القـــرار علــــى المح

ــث مــــ ــأنها مــــن حيــ شــ م أو القــــرار الصــــادر  ــــالح د مصــــلحة أطــــراف الــــدعو وٕانمــــا تــــرت 
قتــه لقواعــد القــانون والتزامــه  ات المنصــوص عليهــا قانونــا و  ألــا مطا لــم   التــي ســس والمقتضــ

ــا وٕاصــــالحها ــدد المشــــروع المورتــــاني أجــــال لطلــــب معالجتهــ ــــر العــــدل   25حــ ــون وز ــك لكــ وذلــ
ا قـد ال يتبـين أ م مة العل ـم أو القـرار للقـانون خـهمـا أوجـه نوالمدعى العام لد المح رق الح

عــد ــع إجــراءات نا اال  عــد اكتمــال جم ــه  أو حتــى  قضــاء المواعــد واآلجــال  المحــددة للطعــن ف
ـــا ســـواء مـــن تلقـــاء نفســـه أو  ، تنفيـــذه مـــة العل فـــإذا مـــا حصـــل العلـــم للمـــدعى العـــام لـــد المح

ـــر العـــدل مـــ  26بواســـطة أمـــر صـــادر مـــن وز ـــام  اأن ح ات أو أح أو قـــرارا قـــد خـــالف مقتضـــ
قــوم بتســجيل ا ــه بواســطة  عرضــة موجهــة إلــى الغــرف القــانون فإنــه  لطعــن لصــالح القــانون ف

ـم أو قــرار  ح ــان الطعـن يتعلــ  ـان ذلــك مـن تلقــاء نفسـه أو  ـا متــى  مــة العل المح المجمعـة 
مــة المح ــا  متــى  جزائــي وٕالــى الغرفــة المختصــة   ــان الطعــن قــد تــم بنــاء علــى أمــر مــن العل

ع مـــــدن ـــرار ذ طـــــا ـــــم أو قــ ح ـــ  ـــر العـــــدل متعلــ ــ ـــى أن وز ي أو تجـــــار أو ا دار ....  علــ
ه وموضوع الدعو محل القرار إضـافة إلـى مضـمون  تتضمن العرضة رقم القرار المطعون ف

ـــر العـــدل اآل اب الطعـــن أمـــر وز رة ألســـ م  مـــذ ـــر أنـــه ســـيتم ال حقـــا  تقـــد ـــالطعن مـــع ذ مـــر 
قـة بتسـجيل  الطعـن رفـاق العرضـة المتعلإال يوجـد مـا نـع قـانوني مـن أنـه  لصـالح القـانون ولـو

رة  الطعن و  س الطعن علـى ثبـوت التي  مذ فيد تأس ـم خـمن الواجب أن تتضمن ما  رق الح
ــــه للقــــانون دون أ ــون ف ــتند علــــى مجــــرد طلــــب التحقــــ نأو القــــرار المطعــ ــك   تســ مــــن وجــــود ذلــ

انـا مفصـال عـن أسـ رة الطعـن ب فرض أن تتضمن مـذ اب الطعـن  سالخرق الشيء الذ  وأسـ
م أو القرار للقانون أو تجاوزه للسلطة. رق خواوجه    الح

أ حال من األحوال للخصو  ح  ع األحول فإنه ال  طلب التـدخل فـي هـذا الطعـن   موفي جم
ــه  ــ 27مــا ال يجــوز إدخــالهم ف مــا ال يــتم وال يــتم إ رتــه  عرضــة الطعــن أو مذ الغ أ مــنهم 

                                                           
ريخ المتضمن أصول المحاكمات الجزائية اللبنائي أجل الطعن لصالح  القانون بسنة تبدأ من تا 328من القانون رقم  327ـ لقد حددت المادة 25 

أما المشرع االعراقي  فقد حدد ذلك األجل بثالث  174صدور الحكم أو القرار وهو ما ذهب إليه قانون اإلجراءات االمدنية األماراتي في المادة 
وء راجع  في ذلك ما جد طه خليل الطعن لمصلحة القانون في التشريع والقضاء دراسة في ض 05/1987سنوات  حسب قانون اإلدعاء  العام رقم 

و ـ لم يضح المشرع الموريتاني آلية محددة يمكن من خاللها لكل  من وزير العدل والمدعى العام لدى المحكمة العليا الوقوف على األحكام أ26   مبادئ وأحكام قضاء محكمتي تمييز العراق واإلقليم.
يئة تتكون من المدعى العام وعضوين  لدراسة طلب الطعن القرارات القضائية المخالفة للقانون وذلك على خالف المشروع العراقي الذي شكل  ه

ح من قانون المسطرة المدنية على  أنه يقع أدخال االطراف في الدعوى المتعلقة بالطعن لصال 382ـ لقد نص المشرع المغربي في الفصل 27   لصالح القانون وعلى  أساس تلك الدراسية يتقدم المدعى العام بالطعن  أو يرفض التقدم به.
جراءات القانون من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجال لتقديم مذكر اتهم دون أن يكونوا ملزمين با إلستعانة  بمحام كما أن قانون اإل

ي وهو ما على  وجوب استدعاء المحكمة للخصوم في الطعن لصالح  القانون المقدم إليها في المجال الجزائ 256الجزائية اإلماراتي نص في مادته 
  من قانون اإلجراءات المدنية األماراتي.  274تم استبعاد القيام به  في المجال المدني من خالل المادة 
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ب الطعــن  لصــالح القــانون اســتدعاؤهم لجلســة البــت علــى أن تفصــل الجهــة المختصــة فــي طلــ
ة ه من قواعد وٕاجراءات قانون ة  ما هو مؤسس عل سه ومد مشروع    28من حيث صحة تأس

  
  المطلب الثاني: آثار الطعن لصالح القانون

ــع إجــ  اســتكمالعنـدما مــا يــتم  البــت جم ة  راءات الطعـن لصــالح القــانون وتقــوم الجهــة القضــائ
ـن أن  يخلــو مــن ثــالث  احتمــاالت  م ة للمــداوالت فــإن قرارهــا ال  حجــز القضــ ـه  رفــض إمــا ف

ال لعدم توافر الشر  هو الطعن  ش ام  ال ورفضـه  هوأما قبولـ ، المنصوص عليها قانونا للق شـ
مة أن عرضة لأصال وذلك حينما  يثبت  الطعن المقدمة  مـن طـرف المـدعى العـام لـد لمح

ا مقبول مة العل ـاره    ةالمح ـن اعت م حتو مـا  م محل الطعن ال  ل اال أن الح من حيث الش
ال  ،رقــا  للقــانون أو تجــاوزا للســلطةخ مــة قبــول الطعــن لصــالح القــانون شــ ــن للمح م وأخيــرا 

ـــة  مــ ــين للمح ـــك عنـــــدما يتبـــ ــــاءوأصـــــال وذلــ ــت أثنـ ــداولتها اســـ ال مـــ ـــ ـــرو واألشــ فاء الطعـــــن للشــ
اته  عـض مقتضـ ـم أو القـرار محـل الطعـن فـي  المنصوص عليها قانونا من جهـة وتجـاوز الح

لهــا للســلطة أو  ــة مــن جهــة خأو  ة أو إجرائ انــت موضــوع رقــه إلحــد قواعــد القــانون ســواء 
ـعإالحالة   وفي هذه 29أخر  ما لـو تعلـ األمـر بجم ا  ل ون نقض القرار  ونـات  ما إن  م

م محل الطعن أو  ا الح ـم دون غيـره  ممـا يثيـر التسـاؤل  جزئ ما لو تم نقض جـزء مـن  الح
ل  تلقائي حول مد تأثير نقض القرار محل الطعن لصالح القانون على مراكـز الخصـوم  ش

م الطعـين من االمستمدة  ـة ؟ لح ان ـم  المواءمـة وعـن مـد أم عـة الـدوافع لـنقض الح بـين طب
ة لمخالفة القانون أو تجاوز حـدود السـلطة المخولـة قانونـا لـذلك  أو الق ارها نتيجة حتم اعت رار 

اسب لل ين  ما قد يترتب من مصالح وم م. مصو خو   ؟جراء نقض القرار أو  الح
مــا يتعلــ  ــة ف وفــي هــذا اإلطــار فــإن القاعــدة العامــة لــد العديــد مــن تشــرعات  البلــدان العر

ه الخصـوم أو الغيـر لح القـانون  واأثر قبول الطعن لصـا مـا اكتسـ انـت تقـر عـدم مساسـه  ن 
ــم محــل الطعــن موجــب الح عض األخــر مــن هــذه البلــدان ومــن  بينهــا   30مــن حقــوق  فــإن الــ

مــة للطعــن  لصــالح القــانون آثــار  علــى مراكــز  االمشــرع المورتــاني قــد رتــب  علــى قبــول المح
                                                           

على  أن المحكمة العليا  544في المادة  83/ 163ـ  غير بعيد عن هذا المعني فقد نص المشروع الموريتاني في قانون اإلجراءات الجنائية رقم 28 
من األمر القانون  253و  252و   251من قانون اإلجراءات المدنية الحالية و هي نفس ما تضمنته  المواد  223و  222و  221ـ راجع المواد 29   عن لصالح القانون وصحته موضوعا.تبت في قبول طلب الط

والذي  353ـ  من بين التشريعات العربية التي لم ترتب  أثرا على قبول الطعن لصالح القانون : قانون اإلجراءات المدنية الجزائري في مادته 30   ات الجنائية.من قانون اإلجراء 561و  558و  557و  556المتضمن قانون  المرافعات المدنية وكذلك المواد  83/ 164رقم  
والقانون المصري في  من مجلة الرافعات  المدنية 181لم  يجز الوزير العدل الطعن لصالح القانون شأنه في ذلك شأن المشرع التونسي في المادة 

من  أصول المحاكمات المدنية وأن كان  قد أقر حق وزير العدل في الطعن  707من قانون المرافعات المدنية والمشرع اللبناني في  250المادة 
  لصالح القانون.
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ــم محــل الطعــن ــة مــن خــالل الح ــه  31الخصــوم المتأت ظهــر مــن خــالل مــا نصــت عل وهــو مــا 
ـالطعن لصـالح  القـانون المقـدم مـن طـرف  231المادة  ـة المتعلقـة  من قانون اإلجراءات المدن

ــا والتــي رتــب المشــرع المورتــاني مــن  مــة العل ــر العــدل بواســطة المــدعى العــام لــد المح وز
ــع األطــراف  مــن خــالل  ة لجم النســ مــا ينجــر عــن ذلــك مــن خاللهــا علــى  قبــول الطعــن أثــرا 

ــم أمــا قة علــى الح مــة اإلحالــة ولقــد تــم  مأحالــة لألطــراف فــي وضــعيتهم الســا قــرار تلــك إمح
عد ما نص المشرع فـي المـادة  ـة علـى عـدم اسـتفادة  230اآلثار   مـن قـانون اإلجـراءات المدن

م الــذ تــم  نقضــه بنــاء علــى  عرضــة الطعــن  لصــالإاألطــراف أو  ــالح ــة احتجــاجهم  ان ح م
عنـي  أن  ـا مـن  تلقـاء نفسـه ممـا  مـة العل القانون المقدمة من طـرف المـدعى العـام لـد المح

ــه مــع آثــار قبــول الطعــن لصــالح القــانون قــد اعتمــد  تصــورا مزدوجــا إالمشــرع فــي   طــار تعاط
ه   ـه  ساساالاستند ف ـن االسـتناد عل م عـة الجهـة الطاعنـة دون أن يبـين مـا  على نـوع  وطب

ا ن أ  ،في اآلثار ين من مبررات لوجاهة ذلك الت م مـا نظمـه  نوالذ ال  يجد مبرره قطعا  ف
ــام فــي المــادتين  أســس ومبــررات الطعــن لصــالح القــانون آنفتــي المشــرع مــن أح ر تتعلــ  الــذ

ظهر من خاللهـا الوحـدة رض بـين  مضـمون وفحـو مـا اوالتنـاغم واالنسـجام وعـدم التعـ والتي 
  .أورده من أسس وأوجه للطعن في هذا  المجال 

ـة  آثـار تترتـب  علـى قبـول الطعـن لصـالح مـن  وٕالى جانب ما تضمنه قـانون اإلجـراءات المدن
ــة  586القــانون فقــد نــص المشــرع المورتــاني مــن  خــالل المــادة  مــن قــانون اإلجــراءات الجنائ

التصــرح بــنقض القــرار الــذ  مــة   مجــرد قبــول الطعــن لصــالح القــانون تقــوم المح علــى أنــه 
ـم ـة مـن جـزاء الح ـة المترت ا  دون أن يؤثر فـي الحقـوق المدن ه جزائ وم عل  ستفيد  منه المح

فـرق مـن حيـث األثـر المترتـب علـى قبـول  32الطعينأو القرار  والمشرع المورتاني في ذلـك لـم 
ـا مـن  تلقـاء نفسـه الطعن لصا مة العل لح القانون الممارس من طرف المدعى العام لد المح

ـــر العـــدل بواســـطة المـــدعى العـــام مخالفـــا بـــذلك  مـــا انتهجـــه  فـــي قـــانون  وذلـــك المقـــدم مـــن وز
                                                           

راتي الذي لم يفرق في األثر بين الطعن ـ من بين التشريعات العربية التي رتبت أثرا للطعن لصالح القانون قانون اإلجراءات المدنية األما31 
من قانون اإلجراءات المدنية على خالف  المشرع المغربي الذي لم  يرتب  174الصادر عن المدعى العام وذلك المقدم  من وزير العدل في المادة 

لمغربي وهو ما يتفق مع ما اتجه إليه المشرع من قانون المسطرة المدنية ا 382و  381أثرا األعلى الطعن المقدم من وزير العدل  راجع الفصلين 
المتضمن مجلة  المرافعات الجنائية في األثر المترتب على  83/ 163من األمر القانون رقم  544ـ لم يفرق المشرع الموريتاني من خالل المادة32   الموريتاني.

وإنما صرح بحق األطراف في التمسك بهذا  النقض أما المشرع قبول الطعن لصالح القانون بين المحكوم عليه  والحقوق المدنية المحكوم بها 
من قانون اإلجراءات الجزائية على أن الحكم الصادر في الطعن لصالح القانون ال يكون له آثر إال إذا صدر  256اإلماراتي فقد  نص في المادة 

من  قانون أصول  المحاكمات الجزائية على  372قد نص في المادة لصالح المحكوم  عليه أنو المسؤول عن الحقوق المدينة أما المشرع اللبياني ف
في  أن  المحكمة متى قضت با بطال  الحكم أو القرار  يبقى الحكم قائما في جميع األحوال المصلحة المدعى الشخص أما المشرع التونسي فقد نص

صر فقط على تصحيح الخطأ القانوني  دون أحالة القضية وال يمكن  أن  من قانون اإلجراءات الجزائية على  أن قرار قبول الطعن  يقت 276المادة  
من قانون اإلجراءات  530يمس بمصلحة لخصوم والغير المكسبة بموجب الحكم المطعون فيه أما المشرع الجزائي فقد فرق  من خالل المادة 

انون  المقدم من طرف النائب العام وذلك المقدم بناء  على أمر من الجزائية بين اآلثر المترتبة على نقض الحكم فيما يتعلق بالطعن الصالح الق
نه  وزير  العدل  فلم يرتب أثر على قبول طعن المدعى العام وإنما رتبة على قبول الطعن الممارس بناء على تعليمات من وزير العدل معتبرة أ

  وق المدنية. متى صدرحكم بالبطالن استفاد منه المحكوم  عليه دون أن يؤثر في  الحق
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ــة مــن ترت المقارنــة بــين  آثــار الطعــن لصــالح يــاإلجــراءات المدن ب آلثــر هــذين الطعنيــين  إذا 
ـان  أكثـر انسـجاما مـع  القانون في  المجالين  المـدني والجزائـي يتضـح أن المشـرع المورتـاني 

ه من آثار في قانون اإلجراء ما رت عة هذا الطعن ف ة اتطب   .  الجزائ
آثــار   ــة الــر بــين مــا  نظمــه  المشــرع المورتــاني مــن إجــراءات تتعلــ   ومــع ذلــك تظــل عمل

ة على النقض بوجه عام واآلثار المترت قبول الطعـن لصـالح القـانون تثيـر  أكثـر  قبول الطعن 
مـا  تضـمن ال خصوصا حينمـا يتعلـ األمـر  ـات تمن أش ـة مـن ترتي تلـك  ه المسـاطر اإلجرائ

ـــتالم ـــذ تعتبــــر القاعـــدة العامـــة ف التنفيـــذ ال ـــة  ـــالنقض ال يترتـــب علق أثــــر  أ  ه أن الطعــــن  
ه ، وافيعلي تن فيتوق م أو القرار المطعون ف لمشـرع المورتـاني قـد اسـتثنى مـن ا ان نذ الح

ام والقرار   ،تلك القاعدة أرع حاالت األح ا الزاج اتتتعل  قضا ـر  33المتعلقة  ودعـاو التزو
ــالتحف العقــار و تالفرعــي والنزاعــات الم ــار مــن أشــخاص القــانون ادإ عانقــة  نــة شــخص اعت

ـالغ مسـتحقة لـهرفع اليد لغرض تحصيل بالعام بتسديد مبلغ من النقود  أو أمره  ومـع ذلـك  ، م
البــت فــي الطعــن بنــاء علــى طلــب الطــاعن األمــر المشــرع  فقــد أجــاز وقــف بللجهــة المختصــة 

ة  حـدث وضـع ه متى  ما تبين لهـا أن التنفيـذ مـن شـأنه أن  م المطعون  ف تنفيذ القرار أو الح
ها  علــى  ــن تــدار م واال  خــال لهــا، تتجــاوز فتــرة وقــف التنفيــذ ســتة أشــهر يجــب أن تبــت أال ال 

ح و  ال أثر قفأص وأثناء وقف التنفيذ على الطرف األشد حرصا إيداع مبلـغ اال دانـة  ،التنفيذ 
وم به   .34 االمح

مــا هــو مبــين مــن خــالل مــا نظمــه  ــان األمــر علــى هــذا الحــال  مــن المشــرع المورتــاني  وٕاذا 
ــالنقض  ــام تتعلــ بــإجراءات الطعــن  ــه فــي و أح ــام  ــا الق مــة العل ــن  للمح م اته ومــا  مقتضــ

ــم أو القــرار قبــل البــت فــي الطعــن المقــدم أمامهــا إ ــن القــول ، طــار مســطرة تنفيــذ الح م فهــل  
ن أن يؤثر علـى تنفيـذ  م النقض  اره وجها من  أوجه الطعن  اعت أن الطعن لصالح القانون 

ــم أو القــرار انطالقــا ممــا بينــاه  قا ؟ الح البــت آو بتعبيــر أســا مــة المختصــة  خــر هــل أن المح
ـــه  لصـــالح  ـــم أو القـــرار  المطعـــون ف مقـــدورها وقـــف تنفيـــذ الح فـــي الطعـــن لصـــالح القـــانون  

  ؟القانون إلى حين البت في الطعن.
                                                           

من  قانون اإلجراء المدنية الحالي  األحكام والقرارات التي حكمت  بانهاء   206ـ لقد استثنى  المشرع الموريتاني من ذلك حسب أحكام المادة 33 
ون المرافعات المدنية المتضمن قان 164/83من األمر  القانون رقم  230الرابطة الزوجية وهو ما لم يتطرف إليه المشرع الموريتاني  في المادة 

السابق والذي استثنى من ذلك قضايا األحوال  الشخصية بشرط أال يؤدي  ذلك إلى انتهاك ال حرمة من حرمات هللا و اال يكون قد صدر  من 
من األمر  القانون  230اءات المدنية الحالي التي تقبلها المادة من قانون اإلجر 206ـ لقد نظم المشرع  الموريتاني تلك األحكام من خالل المادة 34   محكمة االصل  أمر بالتنفيذ المؤقت .

من قانون اإلجراءات الجنائية على عدم أمكانية إيقاف  531األنف الذكري كما نص  المشرع الموريتاني كذلك من  خالل المادة  164/83رقم 
 504من خالل المادة  1983نما  نص قانون اإلجراءات الجنائية لسنة الطعن بالنقض أو جله لتنفيذ التعويضات المدنية المحكوم بها على المدان بي

  على وقف  تنفيذ اال دانات  الجزائية الواردة في الحكم المطعون فيه خالل ميعاد الطعن بالنقض  إلى أن يصدر قرار  المحكمة العليا.
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ـالطعن  لصـالح القـانون إ معطيين قانونين أحدهما يتعلـ  ة على هذا التساؤل تصدم  ن اإلجا
ــالنقض مـن حيــث هــو طعــن اســتثنائ مــا هــو مبــين فــي بي يــدخل فــي إطــار الطعـن  وجــه عــام  

ـــالنقض ـــالطعن  ـــاب األول مـــن الكتـــاب الثالـــث المعنـــون  ـــة فـــي ال   35قـــانون اإلجـــراءات الجنائ
ونــه ينصــب علــى  ة تميــزه عــن غيــره فــي  ــه الطعــن لصــالح القــانون مــن خصوصــ ومــا يتمتــع 

ــم أو القـــرار للقــانون ومـــا  مـــة فــي هـــذا اإلطــار هـــو مطلـــو  هــو أوجــه مخالفـــة الح ب مــن المح
ة ـة دون القـول بإحالـة القضـ م أو القرار من أخطاء قانون ح ما شاب الح ممـا   36مجرد تصح

ة مــن خــالل  تســ عنــى أن قبــول الطعــن فــي هــذه الحالــة ال ينصــب علــى حقــوق األطــراف الم
ـة و  سـه مـن أخطـاء  قانون م أو القرار محل الطعن وٕانمـا علـى مـا إلت اإ الح عـض تلـك ن  نـت 

مـا  قتهـا بجـوهر تلـك الحقـوق وهـو مـا احتـا لـه المشـرع المورتـاني ف األخطاء قد تمس فـي حق
ـــي المـــــا ـــــام فــ ــه مـــــن أح ــة و  231تين دنظمـــ ـــ ـــراءات المدن ـــانون اإلجــ ــانون  568مـــــن قــ مـــــن قـــ

ة.   اإلجراءات الجنائ
ــا حينمــا تقــرر نقــض  مــة العل ــن مــن أثــر للطعــن لصــالح القــانون فــإن المح القــرار أو ومهمــا 

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

ــم  أو القــرار الطعــين مــع وجــو خ ــة مــن طــرف الح ات قانون التــزام  برقــه مــن أوجــه أو مقتضــ
البــت فــي أجــل ال يتجــاو مح مــة ز الشــهرن علــى أن  تتقيــد فــي ذلــك مــة اإلحالــة  قــرار المح

ا ف ما تمت االعل ة من طرفها ما يتعل  حرـة قـاض ، ثارته من نقا قانون مع عدم المسـاس 
ــة للعديــد مــن  حلقــات التقاضــي فــي نفــس  موهــو مــا   37الموضــوع ــة بدا مثا أنــه  ــن القــول 
ة مـــة  ، وذلـــك  القضـــ ـــه األطـــراف مـــن حـــ فـــي الطعـــن فـــي قـــرار مح مـــن منطلـــ مـــا يتمتـــع 

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

ة التقاضي تعارض  ، حد لنها األمر مع فلسفة الطعن لصـالح القـانون المتمثلـة فـي واقع في و
متــد خــونــه مجــرد طعــن اســتثنائي منصــب علــى أوجــه  ــم  أو القــرار للقــانون دون أن  رق الح

 أثره إلى أطراف الدعو موضوع القرار محل الطعن.
                                                           

من قانون  353من مجلة  المرافعات المدنية التونسية والمادة  181من قانون اإلجراءات المدنية الموريتاني وكذلك  المادة  230ـ راجع المادة 36   .وما بعد ها من قانون اإلجراءات الجنائية  الموريتاني  529ـ راجع المادة 35 
بناني من أصول المحاكمات الل 707من قانون المرافعات المدنية المصري والمادة  250اإلجراءات المدنية الجزائية  التونسية كذلك والمادة 

الذي حدد  1983من قانون المرافعات المدنية لسنة  254من قانون اإلجراءات المدنية  الموريتانية ولتي يقابلها نص المادة  223ـ  راجع المادة 37   من قانون المسطرة المدنية المغربي . 381والفضل 
من قانون اإلجراءات الجنائية وأن كانت لم  560من خالل المادة  أجل شهر للمحكمة المحال إليها للبت في القضية وهو نفس ما ذهب إليه المشرع

  من قانون اإلجراءات المدنية فيما يتعلق بعدم المساس بحرية قاض الموضوع عند البث في القضية المحالة. 223تتطرف لما نصت عليه  المادة 
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  الخاتمة
خاتمة لهذه  ن القول  عـة  اخـتالف التشـرعات م ان نـوع وطب ـة فـي معالجـة المداخلة أنه مهما  العر

حتـل  قـى مـع ذلـك  اين ما رتبته من  آثار على هـذا الطعـن فإنـه ي ام الطعن لصالح القانون  وت قواعد وأح
ـاد والضـمانات الكفيلـة  ـاره أحـد الم اعت ة  ـة أو االسـتثنائ ة وجوهرة بـين الطعـون غيـر العاد انة أساس م

امه وم   عالجة ما قد يتعرض له من خرق.فرض تطبي القانون واحترام  قواعده وأح
ة في إطار وضعه  عض التشرعات العر ان  قد تقاطع مع  اق فإن المشرع المورتاني وٕان  وفي هذا الس
ــام الطعــن لصــالح القــانون اال أن دراســة أوجــه معالجتــه  لهــذا النــوع مــن أنــواع الطعــن وتطبيــ  وتناولــه ألح

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

ــه المشــرع المورتــاني فــي المــادة  أوال: ــة مــن ســرد لمــا اعتبــره  231أن مـا قــام   مــن قــانون اإلجــراءات المدن
الخطـ ف الوقـائع يـأ فـي تكييء لـه والخطـأ فـي تطبيـ القـانون  والتطبيـ السـينوع من أنواع تجاوز السـلطة 

مـا نـص عليهـا المشـرع فـي المـادة  النقض  اب الطعن  ة ما هي إال مجرد  مقتطفات من  أس  204القانون
ة أو بتعبير آمن قان فـرغ ون اإلجراءات المدن خر مـا هـي اال أوجـه مـن أوجـه  الطعـن لصـالح القـانون ممـا 

ــة علــى طعــن المــدعى العــ ــاين الحاصــل فــي اآلثــار المترت ــر الت ام  مــن تلقــاء نفســه والطعــن المقــدم مــن وز
سس والمبررات الشـيء  ستناد هذين الطعنيين على نفس االالعدل من  أ مبرر قانوني أو أخالفي وذلك ال

امهـا ضـمن مـادة واحـدة  المشرع المورتـاني توحيـد أوجـه الطعـن فيهمـا وٕادمـاج أح الذ  يجعل من األولى 
عض التشر ه  ة على غرار ما قامت    عات العر

ا:  قتصر أان  ثان ـم أو على المشرع المورتاني أن  ح ما شاب الح ثرالطعن لصالح القانون على  تصح
ـه  ومـن  ـم المطعـون ف موجـب الح ه  األطراف من حقـوق  ما اكتس القرار من خرق للقانون دون المساس 

يلة مغايرة لما في ذلك من تجـاوب مـع ط ة إلى تش ـه غير  أحالة القض عـة هـذا الطعـن وعـدم االنحـراف  ب
مومــة النــزاع خصوصــا أن المشــرع المورتــاني حســب المــادة  مــن   223عــن أهدافــه وٕاغــالق المجــال أمــام د

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

ال  ثالثــا: ــا ذلــك علــى مــا يبــد لإلشــ ال  معينــا للطعــن لصــالح القــانون تار حــدد المشــرع المورتــاني شــ لــم 
ــالطعن   قــوم مــن  خاللــه وزــر العــدل  ل اإلجــراء الــذ  حــدد شــ مــا أنــه لــم  ــالنقض .. العامــة فــي الطعــن 

ا ـ طلب ـ  أمر ـ  مة العل مات .... وذلك في لصالح القانون بواسطة المدعى العام لد المح   تعل
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ة 231المادة  ل هـذا اإلجـراء شـرطا لقبـول الطعـن،   ، من قانون اإلجراءات المدن ار  شـ مما يثير عدم اعت
ـة المورتـاني لسـنة  ل هـذا  اإلجـراء فـي  طلـب  1983وذلك بخالف قـانون المرافعـات المدن الـذ  حـدد شـ

ا.صرح من وزر العدل موجه إلى المدعى العام لد ا مة العل   لمح
عـا: ــة  را ف ـالطعن لصــالح القـانون الك ـام تتعلــ   حـدد المشـرع المورتــاني مـن خــالل مـا تناولــه مـن أح لــم 

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

ان المشرع الم خامسا: قتصر أثر الطعإذا  ح أوجـه خـورتاني لم  ـم ن لصالح القانون علـى تصـح رق الح
قوم بتوحيد آثار هـذا الطعـن   ام أن  ه في ظل ما نظمه من أح أو القرار محل الطعن للقانون فمن األولى 
فـرق بـين األثـر المترتـب علـى الطعـن  حيث لـم  في المجال المدني على غرار ما فعل في الميدان الجزائي 

ـا وذلـك المقـدم  مـن طـرف  وزـر العـدل خالفـا لمـا قـام ا مة العل اشر من طرف المدعى العام لد المح لم
ة على الثاني.   ه المشرع في المجال المدني من عدم ترتيب أ أثر على الطعن األول في حين رت

اقتصـارها علـى و  ون توحيـد جهـة البـتان على المشرع المورتـاني فـي مجـال الطعـن لصـالح القـان سادسا:
ات . ه هذا الطعن من خصوص متاز  ا نظرا لما  مة  العل المح   الغرف المجمعة 

عا: ــر  ســا عــدم اإلفــرا فــي اللجــوء إلــى الطعــن لصــالح القــانون خصوصــا منــه ذلــك المقــدم مــن طــرف وز
ـــه حيــث تــم لـــو  العــدل والــذ طعنــا لصـــالح  170تســـجيل  ح فــي الســـنوات األخيــرة اإلفــرا فـــي اللجــوء إل

ـه الوضـع قبـل ذلـك حيـث  ـان عل مـا  ل ظاهرة غير مألوفة مقارنـة  القانون في أحد هذه السنوات مما ش
ات مــن القــرن الماضــي ســو طعنيــين   عين ــة الســ ــا حتــى نها مورتان ــا  مــة العل ســجل منــذ أنشــاء المح لــم 

  لصالح القانون.
  

  وهللا  من وراء القصد
  

جليالقاضى: عبدهللا    أند
خ:          14/09/2017نواكشو بتار
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  قائمة المراجع

  والرسائل واألطروحات  لكتب ا أوال:
ــة فــي التشــرع المصــر والمقــارن القــاهرة  -)1  1984جــالل الــدين هاللــي قضــاء الــنقض فــي المــواد المدن
  هور مصادر الح سنعبد الرزاق ال -)2
ة  -)3   محمد عبد الرحمن محمد المدخل للعلوم القانون
ة  -)4 ـة أمـام المجلـس األعلـى المعهـد الـوطني المغرـي للدراسـات القضـائ أو دلف رلو اإلجـراءات المدن

  تعرب: عبد هللا الداود وادرس ملين . 1984
ـــا علـــى محـــاكم الموضـــوع فـــي المـــواد ال -)5 مـــة العل ـــة المح ـــة وفقـــا للقـــانون ـــاب ولـــد محمـــد فـــال رقا مدن

توراه ف ة بجامعـة تـونس  يالمورتاني اطروحة لنيل شهادة الد اسـ ـة الحقـوق والعلـوم الس ل القانون الخاص 
  . 2015ـ  2014المنار 

ــة والتجارــة  -)6 ــالنقض  فــي ضــوء قــانون أصــول المحاكمــات المدن اب الطعــن  نهــاد ســعيد الــرمالو أســ
ة الحقوق جامعة األزهر  غرة    .2014فلسطين ل

ــز  -)7 حــث تحــت عنــوان المر اجنــة وســامي حمــدان الرواشــده وحســن عــوض الطوارنــة  أحمــد موســى اله
ة. ام الجزائ اإلح ة العامة في مرحلة الطعن  ا   القانون للن

مــة التعقيــب فــي تقرــر الخطــأ الجزائــي مداخلــة مقدمــة  فــي أعمــال ملتقــى  -)8 الهــاد الجديــد ســلطة مح
  تونس . 1988إبرل   07إلى  04عقيب في الفترة من تحت عنوان الت

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

ة ا: النصوص القانون   ثان
ة:  -أ تان ة المور   النصوص القانون

ة. 1961يوليو  12خ الصادر بتار 61/ 164القانون رقم  -)1   المتضمن  قانون اإلجراءات الجنائ
ة. 1983يوليو  09الصادر بتارخ 83/ 163األمر القانون رقم  -)2   المتضمن مجلة المرافعات الجنائ
ــانون رقــــم   -)3 ــــل   17الصــــادر بتــــارخ  2007/ 36األمــــر القــ ــانون اإلجــــراءات  2007إبر ــمن قــ المتضــ

ة.   الجنائ
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ـــــة  1972يوليـــــو  25الصـــــادر بتـــــارخ  062/173القـــــانون رقـــــم  -)4 ــراءات المدن ـــانون اإلجـــ ــمن قــ المتضـــ

  والتجارة واإلدارة.
ـــة  1983يوليـــو  09الصـــادر بتـــارخ  64/83األمـــر القـــانون رقـــم   -)5 المتضـــمن قـــانون المرافعـــات المدن

  والتجارة واإلدارة.
ــــم  -)6 ـــانون رق ــــارخ   35/99القـ ــادر بت ـــمن 1999/ يوليــــو  24الصــ ــــة  المتضـ ـــانون اإلجــــراءات  المدن قـ

  والتجارة واإلدارة.
ات القــانون   10/04/2007الصــادر بتــارخ  2007/ 35األمــر القــانون رقــم  -)7 عض مقتضــ المعــدل لــ

  . 35/99رقم 
م القضائي. 2007/ فبراير 08الصادر بتارخ  012/2007األمر القانون رقم  -)8   المتضمن التنظ
ة:  -ب عات العر   التشر
ة اللبناني.  -)1    أصول المحاكمات الجزائ
ة اللبناني. -)2   أصول المحاكمات المدن
ة. مجلة ا -)3 ة التونس   لمرافعات المدن
ة.  -)4 ة التونس   مجلة اإلجراءات الجزائ
ة واإلدارة الجزائر . -)5   قانون اإلجراءات  المدن
  ) قانون اإلجراءات الجزائرة الجزائر 6
  . ياإلمارات  ةقانون  اإلجراءات المدن -)7
ة اإلمارات -)8   . يقانون اإلجراءات الجزائ
ة المغري.  -)9   قانون المسطرة المدن

10(- . ة والتجارة المصر   قانون المرافعات المدن
  
   
 


