بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقدمة :
مجددا وبعد أن قدر لها الظهور ي عددها ٔالاول ،ها ي مجلة املحكمة العليا بعد أن
شبت عن الطوق ،وسبيال ألن يقوى عودها ،ت/0غ ي عددها الثاني املتضمن ألهم القرارات
الصادرة عن مختلف تشكيالت املحكمة سنة .2014
ويحوي هذا العدد بIن دفتيه مجموعة قرارات خرجت من رحم مداوالت جادة
ورصينة ،وخطTUا أنامل تشكيالت غرفها بقدر عال من الجد واملثابرة.
ويتضمن هذا العدد قرارات مبدئية تضمنت نقاطا قانونية إجرائية جديرة باالح^]ام
من طرف محاكم املوضوع مثل  :عدم شرعية القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم تلقائيا
من طرف القا ،mnoعدم شرعية الحكم بما يخالف توجTkات املحكمة العليا ،مدى أحقية
املوظفIن املعارين لدى هيئات خصوصية ي الجمع بIن التقاعد ي الوظيفة ٔالاصلية
وحقوق التقاعد الناتجة عن الوظيفة الثانية ،حرية ٕالاثبات ي املجال التجاري ،تطبيق
مشهور مذهب ٕالامام مالك حالة عدم وجود نص قانوني ،إذا نقضت املحكمة العليا قرارا
مؤكدا لقرار محكمة ٔالاصل ليس ملحكمة ٕالاحالة أن تحكم بتأكيد ذلك الحكم ،تعريف
املرض املخوف ،تحديد مفهوم القرار السكوتي ،إن^/اع القطع املمنوحة قبل انقضاء أجل
خمس سنوات هو ان^/اع مخالف للقانون ،ضوابط ال/اع الجماي ،بطالن إجراءات
التنفيذ إذا لم يتم تبليغ الحجز التنفيذي للمحجوز عليه ،إجراءات املعاينة لدى البت ي
أصل الدعوى ،حوز الهبة ،شهادة غ ]Iالعدول ،أثر توكيل الزوج لعاقد النكاح ،رقابة
املحكمة العليا عى الوقائع ،الشروط املتطلبة إلكتساب العقد صفة العقد املوثق،
شروط التوثيق بناء عى توكيل ،الشروط املطلوبة لصحة مقررات إلغاء منح القطع
ٔالارضية من طرف ٕالادارة ،الحق املكتسب ،عدم صحة ٔالاصوات ٕالانتخابية املع ]0عTا
بصفة خاطئة خارج الخانة املعدة لذلك ،التعارض الانتخابي النس ،mعدم الانسجام بIن
الحيثيات واملنطوق عيب موجب للنقض ،تعديل محكمة ٕالاستئناف للحكم يجعلها
مختصة بتنفيذ قرارها ،عدم شرعية التعامل بالربا بIن ٔالاشخاص الطبيعيIن.
ولقد روي ي إصدار هذا العدد وإخراجه ي حلته الجديدة املالحظات والتصويبات
ال m£ارتأى املهتمون بالحدث مراعا¡Tا بمناسبة صدور العدد ٔالاول خالل الندوة العلمية
املصاحبة لإلعالن عنه.
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وإذ نصدر هذا العدد يظل يساورنا أمل تم التعب ]Iعنه بمناسبة العدد ٔالاول أال وهو
أن نتلقى التعليق عى القرارات من ذوي ٕالاهتمام والاختصاص من محامIن وباحثIن
قانونيIن ،ما سين ]Iالعمل ويصوب الخطأ وصوال بالجهد إ¨ى مبتغاﻩ املنشود.
وﷲ من وراء القصد

يحفظ محمد يوسف سيدي
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/12 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/27 :
 -1ﻻ ﻳﺸﺮع اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻄﺮف ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺪع وﻳﻄﻠﺐ ،اﻟﻤﺎدة
 2ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
 -2ﻻ ﻳﺸﺮع ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻟﻤﺎدة  223ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
 -3ﻻ ﻳﺸﺮع اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم إﻻ إذا
ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﻣﺜﻴﺮﻩ ،اﻟﻤﺎدة  37ﻣﻦ ق.ا.ع.
 -4اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺼﻼح اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻫﻤﺎ
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺟﺪر ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أي اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ ،ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻲ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺪم
ﻣﻨﺤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ رﺧﺼﺔ ،وأي ﺣﻮز أرض ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮان
ﺑﺪون إذن رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻹدارة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ،اﻟﻤﻮاد ،3
 ،13 ،12 ،10 ،4ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ رﻗﻢ .1983/127
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة
القضية رقم2013 /14 :
طبيعة الطعن :طعن بالنقض
الطاعن :ك.م
يمثله ذ /محمد ٔالامCن ولد
بوسحاب.
املطعون ضدهم  :س.م.ش.
وآخرين.
ممثلIن باألستاذين/ملرابط ولد
السيد ،ومحمد املصطفي
ولد ديدي.
القرار رقم 2014/12
تاريخه2014/02/27 :

منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي هيئة
غرفها املجمعة قبول الطعن
بالنقض شكال و أصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة
ع_ي تشكيلة مغايرة للبت
فيما أخلت به سابق`aا.

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
الخميس املوافق  2014/02/27ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا
بنواكشوط ،برئاسة السيد:
رئي ـ ـس ـ ـ ــا
يحفظ ولد محمد يوسف،

وبعضوية مستشار`dا السادة القضاة :
ـ محمدو ولد ولد أبي ،رئيس الغرفة الجزائية
ـ حيمدﻩ ولد أملCن ،رئيس الغرفة التجارية،
ـ jي آمادو سiCى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،
ـ بتار ولد باب،
ـ أبه ولد محمد محمود،
ـ املختار توjي باﻩ،
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
ـ يسلم ولد ديدي،
ـ أمبارك ولد الكوري ،
ـ جمال ولد آكاط،
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
محمد ولد محمد عبد الرحمن،
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
 بكار ولد الناﻩ،محمدن ولد عبد الرحمن،
ـ الصوSي انكي باﻩ،
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
ـ محمد ٔالامCن ولد أحمد،
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
ـ ٕالامام ولد محمد فال،
ـ القاسم ولد فال،

مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
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وبحضور القا /mnoمحمد ولد عمارو نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ،ممثال للنيابة
العامة؛
وبمساعدة ٔالاستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا للجلسة،
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا ال m£من بيTا امللف رقم  2013/14املطعون فيه
بالنقض من طرف :ك.م .ممثال باألستاذ /محمد ٔالامIن ولد بوسحاب .
واملشمول فيه بصفTUم مطعونا ضدهم  :س.م.ش .وآخرون ممثلون باألستاذين/ملرابط ولد
السيد ومحمد املصطفي ولد ديدي.
وقد أصدر ت تشكيلة الغرف املجمعة ي هذﻩ القضية خالل هذﻩ الجلسة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تـ ـ ـ ــتلخص املراحـ ـ ـ ــل ال£ـ ـ ـ ــ mمـ ـ ـ ــرت ¸Tـ ـ ـ ــا القضـ ـ ـ ــية ـ ـ ـ ــي أن السـ ـ ـ ــيد ك.م .تقـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـ ــدعوي مسـ ـ ـ ــجلة
بمقت ºـ ــ mnمحضـ ـ ــر دعـ ـ ــوي بت ـ ــاريخ  16ينـ ـ ــاير  2007أمـ ـ ــام محكمـ ـ ــة ٔالاص ـ ــل بـ ـ ــالحوض الغربـ ـ ــي مفادهـ ـ ــا
أن ج ـ ـ ـ ــزءا م ـ ـ ـ ــن قطعت ـ ـ ـ ــه ٔالارض ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ــم  21يدعي ـ ـ ـ ــه ب.ن .وق ـ ـ ـ ــد بن ـ ـ ـ ــت في ـ ـ ـ ــه س.د .حواني ـ ـ ـ ــت وأن
قطعت ـ ـ ــه ٔالاخ ـ ـ ــرى رق ـ ـ ــم  19بن ـ ـ ــت ن.ذ  .ـ ـ ــي جز¾ Tـ ـ ــا الش ـ ـ ــر½ي حانوت ـ ـ ــا قي ـ ـ ــد ٕالانش ـ ـ ــاء وان ـ ـ ــه يطل ـ ـ ــب م ـ ـ ــن
املحكمة إنصافه والحكم له بالقطعتIن املذكورتIن.
و ـ ــي الي ـ ــوم امل ـ ــوا¨ي وبمقت ºـ ــ mnمحض ـ ــر س ـ ــرد دع ـ ــوي وض ـ ــح ح ـ ــدود القطع ـ ــة رق ـ ــم  21وق ـ ــال إن
جزءه ـ ـ ــا الش ـ ـ ــر½ي أيض ـ ـ ــا يدعي ـ ـ ــه س.م.ش .ال ـ ـ ــذي ينازع ـ ـ ــه أيض ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو و ن.ذ  .ـ ـ ــي القطع ـ ـ ــة  19وطال ـ ـ ــب
باس^]جاع أرضه ممن ادعاها.
وق ـ ــد أص ـ ــدرت محكم ـ ــة ٔالاص ـ ــل )الغرف ـ ــة املدني ـ ــة( حكمه ـ ــا الب ـ ــات  ـ ــي ه ـ ــذﻩ ال ـ ــدعوي رق ـ ــم09/...
بتـ ـ ـ ــاريخ  2009/11/17الـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـ ــاء ـ ـ ـ ــي منطوقـ ـ ـ ــه):حكمـ ـ ـ ــت املحكمـ ـ ـ ــة ابتـ ـ ـ ــدائيا حضـ ـ ـ ــوريا بصـ ـ ـ ــحة
حي ـ ـ ـ ــازة س.م.ش .للقطع ـ ـ ـ ــة ٔالارض ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ــم  17ذات الرخص ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم  23وبص ـ ـ ـ ــحة حي ـ ـ ـ ــازة .ك.م.
للقطعت ـ ـ ــCن ٔالارضـ ـ ـ ـيتCن  21-20املح ـ ـ ــولتCن م ـ ـ ــن الرخص ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم  814ع_ ـ ـ ــي أن يع ـ ـ ــوض ك.م .لك ـ ـ ــل
م ـ ـ ــن س.د ون.ذ .قيم ـ ـ ــة البن ـ ـ ــاء املوج ـ ـ ــود  Sـ ـ ــي القطعت ـ ـ ــCن الانف zـ ـ ــ yال ـ ـ ــذكر بع ـ ـ ــد تق ـ ـ ــويم البن ـ ـ ــاء م ـ ـ ــن
طرف خب iCوبرفض باي الطلبات(.
وت ـ ـ ــم الطع ـ ـ ــن  ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الحك ـ ـ ــم فأص ـ ـ ــدرت محكم ـ ـ ــة الاس ـ ـ ــتئناف في ـ ـ ــه قراره ـ ـ ــا رق ـ ـ ــم 010/32
بتـ ـ ــاريخ  2010/05/03الـ ـ ــذي ج ـ ـ ــاء ـ ـ ــي منطوقـ ـ ــه):قـ ـ ــررت املحكمـ ـ ــة قبـ ـ ــول املطلـ ـ ــب شـ ـ ــكال ورفضـ ـ ــه
أصال وتأكيد حكم محكمة ٔالاصل محل الطعن(.
وتـ ـ ـ ــم الطعـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ـرار فأصـ ـ ـ ــدرت الغرفـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ــة والاجتماعيـ ـ ـ ــة باملحكمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا
قرارهـ ـ ـ ــا رقـ ـ ـ ــم  011/81بتـ ـ ـ ــاريخ  2011/05/23الـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـ ــاء ـ ـ ـ ــي منطوقـ ـ ـ ــه):قـ ـ ـ ــررت املحكمـ ـ ـ ــة قبـ ـ ـ ــول
الطعـ ـ ــن بـ ـ ــالنقض ش ـ ـ ــكال وأصـ ـ ــال ونقـ ـ ــض الق ـ ـ ـرار املطعـ ـ ــون فيـ ـ ــه وإحال ـ ـ ــة القضـ ـ ــية إjـ ـ ــي محكم ـ ـ ــة
الاستئناف املصدرة للقرار Sي تشكيل مغاير لتحكم طبقا للتوج`ات أعالﻩ(.
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فأص ـ ـ ـ ــدرت في ـ ـ ـ ــه محكم ـ ـ ـ ــة الاس ـ ـ ـ ــتئناف بنواكش ـ ـ ـ ــوط املتعه ـ ـ ـ ــدة بمقت ºـ ـ ـ ــ mnأم ـ ـ ـ ــر ٕالاحال ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم
 012/10قراره ـ ـ ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  012/175بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  2012/12/05ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ـ ـ ـ ـ ـ ــي منطوق ـ ـ ـ ـ ـ ــه) :ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت
املحكم ـ ـ ــة قب ـ ـ ــول التعه ـ ـ ــد ش ـ ـ ــكال ل ـ ـ ــورودﻩ ع ـ ـ ــن املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا و Sـ ـ ــي ٔالاص ـ ـ ــل ب ـ ـ ــرد دع ـ ـ ــوي ك.م.
لفوات أوا`ا( .وهذا القرار هو محل الطعن.
ثانيا ٕ :الاجراءات
لق ـ ـ ـ ــد تق ـ ـ ـ ــدم الط ـ ـ ـ ــاعن ك.م .ع ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ــق ممثل ـ ـ ـ ــه ٔالاس ـ ـ ـ ــتاذ/محم ـ ـ ـ ــد ٔالام ـ ـ ـ ــIن ول ـ ـ ـ ــد بوس ـ ـ ـ ــحاب
ب ـ ـ ـ ـ ــالطعن ب ـ ـ ـ ـ ــالنقض بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ ،2013/01/02ض ـ ـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـ ـرار املطع ـ ـ ـ ـ ـون في ـ ـ ـ ـ ــه ذي ال ـ ـ ـ ـ ــرقم 2012/175
الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريخ  2012/12/05عـ ـ ــن الغرفـ ـ ــة املدنيـ ـ ــة والاجتماعيـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة باسـ ـ ــتئنافية نواكشـ ـ ــوط،
وأشـ ـ ــفع طعنـ ـ ــه بمـ ـ ــذكرة طعـ ـ ــن بتـ ـ ــاريخ  2013/02/04وبوصـ ـ ــل كفالـ ـ ــة كـ ـ ــذلك .كمـ ـ ــا جـ ـ ــاءت املـ ـ ــذكرة
الجوابيـ ـ ــة ـ ـ ــي أجلهـ ـ ــا القـ ـ ــانوني ،وبعـ ـ ــد انجـ ـ ــاز املستشـ ـ ــار املقـ ـ ــرر جمـ ـ ــال ولـ ـ ــد آكـ ـ ــاط لتقريـ ـ ــرﻩ وتقـ ـ ــديم
النيابـ ـ ــة العام ـ ـ ــة لطلبا¡ Tـ ـ ــا املكتوب ـ ـ ــة املؤرخـ ـ ــة ب  2013/10/30وال £ـ ـ ــ mملخص ـ ـ ــها أن محكم ـ ـ ــة ٕالاحال ـ ـ ــة
ل ـ ــم تل^ ـ ــ/م بتوج Tkـ ــات املحكمـ ـ ــة العلي ـ ــا املنص ـ ــبة عـ ـ ــي التقي ـ ــد بح ـ ــدود الـ ـ ــدعوي ول ـ ــيس ع ـ ــدم سـ ـ ــماع
دعـ ـ ـ ـ ــوي الطـ ـ ـ ـ ــاعن ،وأن أهـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــا اعتمـ ـ ـ ـ ــد عليـ ـ ـ ـ ــه الق ـ ـ ـ ـ ـرار هـ ـ ـ ـ ــو معاينـ ـ ـ ـ ــة كاتـ ـ ـ ـ ــب الضـ ـ ـ ـ ــبط بتـ ـ ـ ـ ــاريخ
 2012/04/22وهـ ـ ــو اعتمـ ـ ــاد واﻩ معض ـ ـ ــدة ذلـ ـ ــك بالنص ـ ـ ــوص الفقهيـ ـ ــة والقانوني ـ ـ ــة ،وبعـ ـ ــد املرافع ـ ـ ــات
ـ ـ ـ ـ ــي القضـ ـ ـ ـ ــية يـ ـ ـ ـ ــوم  2013/12/25وضـ ـ ـ ـ ــعت القضـ ـ ـ ـ ــية ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــداوالت ليـ ـ ـ ـ ــتم النطـ ـ ـ ـ ــق فTkـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــوم
. 2014/02/27
ثالثا :من حيث الشكل
حيـ ـ ــث وردت عريض ـ ـ ــة الطعـ ـ ــن ب ـ ـ ــالنقض عـ ـ ــى كتاب ـ ـ ــة ضـ ـ ــبط الغرف ـ ـ ــة املصـ ـ ــدرة للق ـ ـ ـرار مح ـ ـ ــل
الطعـ ـ ــن يـ ـ ــوم  2013/ 01 /02وكـ ـ ــان الق ـ ـ ـرار قـ ـ ــد صـ ـ ــدر حضـ ـ ــوريا يـ ـ ــوم  2012/12/ 05ممـ ـ ــا يجعلهـ ـ ــا
ق ـ ـ ــد ق ـ ـ ــدمت  ـ ـ ــي ٔالاج ـ ـ ــل املنص ـ ـ ــوص علي ـ ـ ــه بامل ـ ـ ــادة  205م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون املرافع ـ ـ ــات املدني ـ ـ ــة والتجاري ـ ـ ــة
وٕالاداريـ ـ ـ ــة كمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــأمIن كفالـ ـ ـ ــة الطعـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــالنقض  ،وتقـ ـ ـ ــديم مـ ـ ـ ــذكرة بأسـ ـ ـ ــباب الطعـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ــوم
 2013/02/04مم ـ ـ ـ ــا يرت ـ ـ ـ ــب اس ـ ـ ـ ــتيفاء الش ـ ـ ـ ــق املتعل ـ ـ ـ ــق بالش ـ ـ ـ ــكل م ـ ـ ـ ــن الطع ـ ـ ـ ــن لجمي ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ــروط
القانونية  ،ويبقى النظر ي الشق املتعلق منه باملوضوع.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
 1ـ ٔالاطراف
أ ـ الطاعن
انص ـ ــبت مآخ ـ ــذ الط ـ ــاعن ع ـ ــى القـ ـ ـرار مح ـ ــل الطع ـ ــن حس ـ ــبما تض ـ ــمنته م ـ ــذكرة طعن ـ ــه  ـ ــي أن ـ ــه
تغاoـ ـ ــ nعـ ـ ــن الوثـ ـ ــائق الرسـ ـ ــمية ال£ـ ـ ــ mتثبـ ـ ــت ملكيـ ـ ــة موكلـ ـ ــه للقطـ ـ ــع محـ ـ ــل ال ـ ـ ـ/اع بمـ ـ ــا فTkـ ـ ــا رخـ ـ ــص
الحي ـ ــازة ،ومحاض ـ ــر اجتم ـ ــاع الس ـ ــلطات ٕالاداري ـ ــة والتق ـ ــارير الفني ـ ــة  ،املوج ـ ــودة كله ـ ــا ض ـ ــمن املل ـ ــف،
كمـ ــا يأخـ ــذ عليـ ــه مـ ــن جهـ ــة أخـ ــرى حكمـ ــه بتقـ ــادم دعـ ــوى موكلـ ــه رغـ ــم أنـ ــه لـ ــم يÇـ ــ]ﻩ أي مـ ــن ٔالاط ـ ـراف
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ـ ــي أيـ ــة مرحلـ ــة مـ ــن املراحـ ــل ال£ـ ــ mمـ ــرت ¸Tـ ــا القضـ ــية ،وهـ ــو مـ ــا يشـ ــكل خرقـ ــا ألحكـ ــام املـ ــادة  370مـ ــن
ق ــانون الال^/ام ــات والعق ــود  ،ه ــذا فض ــال ع ــن أن ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يق ــول الع ــارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــالف الواق ــع ألن ــه من ــذ أول
اعت ـ ــداء ع ـ ــى أرض ـ ــه لج ـ ــأ للس ـ ــلطات ٕالاداري ـ ــة ال £ـ ــ  mـ ــي الجه ـ ــة املانح ـ ــة وال £ـ ــ mت ـ ــدخلت لحس ـ ــم ال ـ ـ/اع
وأ TÈـ ــا مل ـ ــا ل ـ ــم تنص ـ ــفه لج ـ ــأ إ¨ ـ ــى القض ـ ــاء  ،وبالت ـ ــا¨ي يك ـ ــون م ـ ــا ذه ـ ــب إلي ـ ــه الق ـ ـرار مجافي ـ ــا للحقيق ـ ــة ،
هـ ـ ــذا باإلض ـ ـ ــافة إ¨ـ ـ ــى إغف ـ ـ ــال الق ـ ـ ـرار للمالحظ ـ ـ ــات ال£ـ ـ ــ mأب ـ ـ ــداها عـ ـ ــى املعاين ـ ـ ــة ال£ـ ـ ــ mاعتم ـ ـ ــدت عل Tkـ ـ ــا
محكمـ ـ ــة ٕالاحالـ ـ ــة واملتمثلـ ـ ــة ـ ـ ــي تنـ ـ ــاقض تصـ ـ ــاريح املطعـ ـ ــون ضـ ـ ــدهم فTkـ ـ ــا مـ ـ ــع مـ ـ ــا أدلـ ـ ــوا بـ ـ ــه أمـ ـ ــام
املحكمـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــم يعـ ـ ـ ــرﻩ الق ـ ـ ـ ـرار الطعـ ـ ـ ــIن أي رد  ،وخـ ـ ـ ــتم مذكرتـ ـ ـ ــه باملطالبـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــنقض الق ـ ـ ـ ـرار
وٕالاحالة عى تشكيلة مغايرة .
ب ـ املطعون ضدهم
أمـ ـ ـ ــا املطعـ ـ ـ ــون ضـ ـ ـ ــدهم فقـ ـ ـ ــد ردوا بمـ ـ ـ ــذكرة جوابيـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ــمنوها أن مـ ـ ـ ــذكرة الطـ ـ ـ ــاعن تمIـ ـ ـ ــ/ت
بع ـ ــدم الدق ـ ــة والتن ـ ــاقض  ،ول ـ ــم ت Çـ ــ] أي خ ـ ــرق للق ـ ــانون وإنم ـ ــا انص ـ ــبت ع ـ ــى س ـ ــرد الوق ـ ــائع وبعـ ـ ــض
املالحظ ـ ـ ــات املتناقض ـ ـ ــة مض ـ ـ ــيفة أن القـ ـ ـ ـرار املطع ـ ـ ــون في ـ ـ ــه مؤس ـ ـ ــس بم ـ ـ ــا في ـ ـ ــه الكفاي ـ ـ ــة  ،واس ـ ـ ــتند
فيم ـ ــا ق ºـ ــ nب ـ ــه إ¨ ـ ــى نص ـ ــوص ش ـ ــرعية وقانوني ـ ــة  ،كم ـ ــا اس ـ ــتند م ـ ــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى إ¨ ـ ــى املعاين ـ ــة ال £ـ ــm
أمـ ــرت ¸ Tـ ــا محكمـ ــة ٕالاحال ـ ــة وال £ـ ــ mبـ ــرر املطع ـ ــون ض ـ ــدهم أTÈـ ــا أول تحقي ـ ــق ج ـ ــاد ومحايـ ــد  ـ ــي ال ـ ـ/اع ،
وأ TÈـ ــا أثبت ـ ــت أ TÈـ ــم م ـ ــن يح ـ ــوزون القط ـ ــع مح ـ ــل ال ـ ـ/اع  ،وق ـ ــاموا بتعم]Iه ـ ــا بالبن ـ ــاء وخلص ـ ــوا  ـ ــي خت ـ ــام
املذكرة للمطالبة بتأكيد القرار محل الطعن .
 2ـ املحكمة
ل ـ ــÉن ك ـ ــان م ـ ــا س ـ ــلف عرض ـ ــه ه ـ ــو م ـ ــا يأخ ـ ــذﻩ الط ـ ــاعن ع ـ ــى الق ـ ـرار مح ـ ــل الطع ـ ــن وم ـ ــا ي ـ ــرد ب ـ ــه
املطع ـ ـ ــون ض ـ ـ ــدهم ع ـ ـ ــى تل ـ ـ ــك املآخ ـ ـ ــذ فإنن ـ ـ ــا س ـ ـ ــنقوم بت/ي ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك ع ـ ـ ــى مض ـ ـ ــمون املل ـ ـ ــف وخاص ـ ـ ــة
الق ـ ـ ـرار املطعـ ـ ــون فيـ ـ ــه لـ ـ ــ]ى أن مصـ ـ ــدرة الق ـ ـ ـرار كانـ ـ ــت تعهـ ـ ــدت بـ ـ ــال/اع بموجـ ـ ــب إحالتـ ـ ــه علTkـ ـ ــا مـ ـ ــن
طـ ـ ــرف املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا ـ ـ ــي غرفTUـ ـ ــا املدنيـ ـ ــة والاجتماعيـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة موجهـ ـ ــة لهـ ـ ــا بأنـ ـ ــه ال يعطـ ـ ــي ألحـ ـ ــد
ف ـ ـ ــوق دع ـ ـ ــواﻩ  ،وأن ـ ـ ــه ل ـ ـ ــيس لط ـ ـ ــرف أن يغ Iـ ـ ــ]  ـ ـ ــي دع ـ ـ ــواﻩ بزي ـ ـ ــادة أو نق ـ ـ ــص  ،كم ـ ـ ــا أن ـ ـ ــه ال يمك ـ ـ ــن أن
يحك ـ ــم إال بم ـ ــا ي ـ ــدى في ـ ــه  ،ولوض ـ ــع ه ـ ــذﻩ التوج Tkـ ــات  ـ ــي س ـ ــياقها الق ـ ــانوني نش ـ ــ ]Iإ¨ ـ ــى أن ٔالاس ـ ــاس
ال ـ ــواقËي له ـ ــذﻩ ال ـ ــدعوى يتمث ـ ــل  ـ ــي نـ ـ ـزاع  ـ ــي قط ـ ــع أرض ـ ــية ي ـ ــدى الط ـ ــاعن ملكي TUـ ــا  ،وأن املطع ـ ــون
ضـ ـ ــدهم قـ ـ ــاموا باحتاللهـ ـ ــا ـ ـ ــي حـ ـ ــIن يـ ـ ــدي أولئـ ـ ــك أTÈـ ـ ــم مـ ـ ــن يحـ ـ ــوزون القطـ ـ ــع ٔالارضـ ـ ــية  ،وبمـ ـ ــا أن
مح ـ ــل الـ ـ ـ/اع يق ـ ــع  ـ ــي املج ـ ــال الحض ـ ــري ال ـ ــذي ال يس ـ ــوغ قانون ـ ــا تملك ـ ــه أو حيازت ـ ــه إال ب^ ـ ــ]خيص م ـ ــن
الجه ـ ــة املخول ـ ــة ب ـ ــذلك  ،و ـ ــي هن ـ ــا ٕالادارة ل ـ ــذلك ف ـ ــال من ـ ــاص للقض ـ ــاء عن ـ ــدما يتعه ـ ــد ب ـ ـ/اع كه ـ ــذا أن
يرج ـ ـ ــع ل ـ ـ ــإلدارة ملعرف ـ ـ ــة م ـ ـ ــن م ـ ـ ــن طر ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ/اع منح ـ ـ ــت ل ـ ـ ــه ٔالارض أوم ـ ـ ــن مTم ـ ـ ــا منح ـ ـ ــت ل ـ ـ ــه أوال إذا
كان ـ ــت ٔالارض املتن ـ ــازع عل Tkـ ــا مح ـ ــل مـ ـ ــنح م ـ ــزدوج  ،وه ـ ــذا م ـ ــا فعلتـ ـ ــه محكم ـ ــة ٔالاص ـ ــل عن ـ ــدما كاتبـ ـ ــت
املن ـ ــدوب الجه ـ ــوي ل ـ ــوزارة ٕالاس ـ ــكان والعمـ ـ ـران والاستص ـ ــالح ال^]اب ـ ــي وال ـ ــذي أوض ـ ــح أن القط ـ ــع مح ـ ــل
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ال ـ ـ ـ ـ/اع وال £ـ ـ ـ ــ  mـ ـ ـ ــي القط ـ ـ ـ ــع  21 – 20 – 19مج^ ـ ـ ـ ـ/أة م ـ ـ ـ ــن الرخص ـ ـ ـ ــة  814وال £ـ ـ ـ ــ mع ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ــم ك.م.
مضيفا أTÈا ي ٔالاسلم ؤالاقدم ؤالاك ]Çتمثال لواقع ٔالارض وقابلية لالنطباق عليه.
وحي ـ ــث إنـ ـ ــه م ـ ــا دام هـ ـ ــذا التقري ـ ــر قـ ـ ــد ق ـ ــدم بنـ ـ ــاء ع ـ ــى طلـ ـ ــب قض ـ ــائي  ،وصـ ـ ــدر ع ـ ــن الجهـ ـ ــة
املسـ ـ ـ ــؤولة عـ ـ ـ ــن املخطـ ـ ـ ــط العمرانـ ـ ـ ــي واملاسـ ـ ـ ــكة لوثائقـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــإن معارضـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا تضـ ـ ـ ــمنه مـ ـ ـ ــن طـ ـ ـ ــرف
محكمـ ــة ٕالاحالـ ــة بنـ ــاء عـ ــى مجـ ــرد معاينـ ــة مـ ــن جهـ ــة غIـ ــ] فنيـ ــة يكـ ــون ـ ــي غIـ ــ] محلـ ــه خاصـ ــة وأن جـ ــل
حيثي ـ ــات ومس ـ ــتندات قـ ـ ـرار ٕالاحال ـ ــة تأخ ـ ــذ ع ـ ــى محكم ـ ــة ٔالاص ـ ــل تكليفه ـ ــا امل ـ ــدى عل ـ ــTkم ب ـ ــالرد قب ـ ــل
إثب ـ ـ ــات امل ـ ـ ــدي ل ـ ـ ــدعواﻩ ،وه ـ ـ ــذا ٔالاخ ـ ـ ــذ ال يمك ـ ـ ــن إي ـ ـ ـرادﻩ بص ـ ـ ــفة مطلق ـ ـ ــة مل ـ ـ ــا ي ـ ـ ــرد علي ـ ـ ــه م ـ ـ ــن قي ـ ـ ــود
ش ـ ــرعية وقانوني ـ ــة  ،فض ـ ــال ع ـ ــن ع ـ ــدم انطباق ـ ــه هن ـ ــا ألن ـ ــه ح £ـ ــ وإن ك ـ ــان تق ـ ــدير حجي ـ ــة ال ـ ــدليل مم ـ ــا
يس ـ ـ ــتقل ب ـ ـ ــه قض ـ ـ ــاء املوض ـ ـ ــوع إال أن ـ ـ ــه ال تمك ـ ـ ــن املحاج ـ ـ ــة  ـ ـ ــي أن س ـ ـ ــجالت ٕالادارة عن ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ/اع  ـ ـ ــي
القط ـ ــع ٔالارض ـ ــية الواقع ـ ــة  ـ ــي املج ـ ــال املفتق ـ ــر لل^ ـ ــ]خيص أو ٕالاقط ـ ــاع تبق ـ ــى  ـ ــي املرج ـ ــع الوحي ـ ــد  ـ ــي
تحدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن يح ـ ـ ــوز بطريق ـ ـ ــة ش ـ ـ ــرعية وم ـ ـ ــن ال يح ـ ـ ــوز ¸ Tـ ـ ــا  ،وق ـ ـ ــد أثب ـ ـ ــت التقري ـ ـ ـران الص ـ ـ ــادران ع ـ ـ ــن
قسـ ـ ـ ــم ٔالاشـ ـ ـ ــغال العامـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ــي العيـ ـ ـ ــون  ،وـ ـ ـ ــي ف^ـ ـ ـ ــ]تIن مختلفتـ ـ ـ ــIن ومـ ـ ـ ــن مسـ ـ ـ ــؤولIن كـ ـ ـ ــذلك صـ ـ ـ ــحة
املعطي ـ ــات امل ـ ــدى ¸ Tـ ــا وك ـ ــان ع ـ ــى محكم ـ ــة ٕالاحال ـ ــة إذا ل ـ ــم تقتن ـ ــع بم ـ ــا تض ـ ــمناﻩ وه ـ ــو حقه ـ ــا أن ت 0ـ ــ]ر
ٔالاسـ ــباب ال£ـ ــ mجعلTUـ ــا ال تقتنـ ــع بمـ ــا ورد فTkم ـ ـا أمـ ــا أالتشـ ــ ]IإلTkمـ ــا بـ ــأي ذكـ ــر فـ ــإن ذلـ ــك يصـ ــم قرارهـ ــا
بعي ـ ـ ـ ــب نق ـ ـ ـ ــض التس ـ ـ ـ ــبيب املش ـ ـ ـ ــار إلي ـ ـ ـ ــه بامل ـ ـ ـ ــادة  204م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــانون ٕالاج ـ ـ ـ ـراءات املدني ـ ـ ـ ــة والتجاري ـ ـ ـ ــة
وٕالاداريـ ـ ــة كسـ ـ ــبب مـ ـ ــن أسـ ـ ــباب الـ ـ ــنقض ولـ ـ ــيس ذلـ ـ ــك مـ ـ ــا يعيـ ـ ــب الق ـ ـ ـرار محـ ـ ــل الطعـ ـ ــن فحس ـ ـ ــب ،
وإنم ـ ــا يعيب ـ ــه ك ـ ــذلك أن النتيجـ ـ ــة املض ـ ــمنة  ـ ــي منطوق ـ ــه ال عالقـ ـ ــة له ـ ــا بأس ـ ــباب وحيثي ـ ــات الق ـ ـ ـرار ،
ـ ــي ح ـ ــIن كـ ــان عـ ــى املحكم ـ ــة إذ  ـ ــي اتجه ـ ــت للحكـ ــم بالتق ـ ــادم أن تب ـ ــIن ق ـ ــدر املـ ــدة ال £ـ ــ mتتق ـ ــادم ف Tkـ ــا
مث ـ ــل ه ـ ــذﻩ ال ـ ــدعاوي وب ـ ــدء س ـ ــرياTÈا وال ـ ــزمن ال ـ ــذي م ـ ــر ع ـ ــى ذل ـ ــك ح £ـ ــ ت ـ ــتمكن املحكم ـ ــة العلي ـ ــا م ـ ــن
بسط رقابTUا ومعرفة ما إذا كان القرار أصاب ي تطبيق النص أوال.
لهذﻩ ٔالاسباب
وتأسيس ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــبق وإعم ـ ـ ـ ــاال ملقتض ـ ـ ـ ــيات امل ـ ـ ـ ــواد – 222 – 211 – 209 – 205 – 206
 – 223م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــانون املرافع ـ ـ ـ ــات املدني ـ ـ ـ ــة والتجاري ـ ـ ـ ــة وٕالاداري ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ــواد  1179 – 370م ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـانون
الال^/امات والعقود.
منطوق القرار :
قررت املحكمة العليا Sي هيئة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال و أصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/14
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/27 :
 -1ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺻﺪق اﻟﺪﻋﻮى وﻓﻲ ﻋﺪم
ﺻﺪﻗﻬﺎ ،اﻟﻤﺎدة  461 :ﻣﻦ  :ق.ا.ع.
 -2اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﻘﻀﻪ ،اﻟﻤﻮاد ،204 ،203
.223
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة
القضية رقم2013/19 :
طبيعة الطعن :طعن بالنقض
الطاعن :م.ا.غ.
مم ـ ـ ــثال باألس ـ ـ ــتاذين ي ـ ـ ــرب ول ـ ـ ــد
أحمد صالح و ابراهيم ولد ادي
املطعون ضدﻩ :ع.ر.س.
ممثال باألستاذ /أملIن ولد أحمد
سالم
القرار املطعون فيه :
القرار رقم  2013/25الصادر
عن الغرفة املدنية و
الاجتماعية ٔالاو¨ي باستئنافية
أنواكشوط ي تشكيل مغاير
بتاريخ 2013/03/13 :
القرار رقم 2014/14
تاريخه2014/02/27 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي
تشكيلة غرفها املجمعة قبول
الطعن بالنقض شكال و
رفضه أصال .

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
الخميس املوافق  2014/02/27ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا
بانواكشوط ،برئاسة السيد:
رئي ـ ـس ـ ـ ــا
يحفظ ولد محمد يوسف،
وبعضوية مستشارTÎا السادة القضاة :
مستشارا؛
ـ محمدو ولد أبي ،رئيس الغرفة الجزائية
مستشارا؛
ـ حيمدﻩ ولد أملCن ،رئيس الغرفة التجارية،
مستشارا؛
ـ jي آمادو سiCى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
مستشارا؛
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،
مستشارا؛
ـ بتار ولد باب،
مستشارا؛
ـ أبه ولد محمد محمود،
مستشارا؛
ـ املختار توjي باﻩ،
مستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
مستشارا؛
ـ يسلم ولد ديدي،
مستشارا؛
ـ أمبارك ولد الكوري ،
مستشارا؛
ـ جمال ولد آكاط،
مستشارا؛
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
مستشارا؛
بكار ولد الناﻩ،
مستشارا؛
محمدن ولد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ الصوSي انكي باﻩ،
مستشارا؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
مستشارا؛
ـ محمد ٔالامCن ولد أحمد،
مستشارا؛
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
مستشارا؛
ـ ٕالامام ولد محمد فال،
مستشارا؛
ـ القاسم ولد فال،
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وبمســاعدة ٔالاســتاذ /محمــد يســلم ولــد خالــد كاتــب الضــبط ٔالاول بــالغرف املجمعــة كاتبــا للجلســة
وبحضور السيد /محمد ولد عمار نائب املدي العام لـدى املحكمـة العليـا ،ممـثال للنيابـة العامـة؛ وذلـك
للنظ ــر والب ــت  ــي امللف ــات املدرج ــة ع ــى ج ــدولTUا ،وال £ــ mم ــن بي Tــا املل ــف رق ــم  2013/19موض ــوع طل ــب
نقــض الق ـرار رقــم  2013/25بتــاريخ 2013/03/13:عــن الغرفــة املدنيــة و الاجتماعيــة الاو¨ــي باســتئنافية
أنواكشــوط ــي تشــكيل مغــاير املقــدم مــن :م.ا.غ ،ممــثال باألســتاذين يــرب ولــد أحمــد صــالح و ابـراهيم ولــد
ادي ضــد ع.ر.س ممــثال باألســتاذ /أملــIن ولــد أحمــد ســالم  ،وذلــك ــي نـزاع عقــاري  .وخــالل هــذﻩ الجلســة
صدر القرار ٓالاتي بيانه:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتمثل مراحل هذﻩ القضية ـ حسب الثابت من أوراق ملفها ـ ي أن محكمة مقاطعة لكصر
كانت قد أصدرت حكمها رقم  01/081القا mnoبصحة ملكية م.ا.غ .للعقار محل ال/اع  ،فقام املدي
عليه املدعو ع.ر.س .بالطعن فيه باالستئناف أمام الغرفة املدنية الثانية باستئنافية نواكشوط الm£
ألغته بموجب قرارها رقم  ، 2002/118فطعن فيه بالنقض فأكدته الغرفة املدنية والاجتماعية
باملحكمة العليا بقرارها رقم  ، 2003/14فطعن فيه بالطعن لصالح القانون فاصدرت الغرفة
املجمعة قرارها رقم  2004/13برفض الطعن لصالح القانون فتم الطعن فيه بالطريقة نفسها فتم
رفض الطعن فيه كذلك بالقرار رقم  2008/04للمرة الثانية ،غ ]Iأن القرار ٔالاخ ]Iطعن فيه لصالح
القانون فتم قبول الطعن لصالح القانون من طرف الغرف املجمعة باملحكمة العليا بمقت nºقرارها
رقم  2011/18املتضمن نقض قرار الغرف املجمعة رقم  2008/04وإحالة القضية عى تشكيلة
مغايرة لتصدر هذﻩ ٔالاخ]Iة قرارها رقم  2013/25ويتم الطعن فيه بالنقض ويعود امللف للمرة الثانية
للمحكمة العليا  ،مما يرتب انعقاد الاختصاص للغرف املجمعة وفقا ألحكام الفقرة الرابعة من املادة
 22من التنظيم القضائي فتتعهد بال/اع وتقوم بدراسته وفق ٕالاجراءات التالية :
ثانيا ٕ :الاجراءات
حيث تمت إحالة امللف من طرف رئيس املحكمة العليا عى املستشار املقرر إلعداد التقرير ،و
بعد ذلك عى املدى العام لدى املحكمة العليا لتقديم امللتمسات الكتابية للنيابة العامة فيصبح
امللف جاهزا للعرض ويتم إلصاق كتابة الضبط له ضمن قائمة امللفات املدرجة عى جدول جلسة
املحكمة  ،ويتم نشرﻩ بقاعة الجلسات ويقوم املستشار املقرر القا mnoيسلم ولد ديدي بتالوة التقرير
 ،ويقدم ٔالاطراف ما لدTÎم من مالحظات  ،ويتم ختم املرافعة بوضع القضية ي املداولة وينطق فيه
بالقرار التا¨ي :
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ثالثا  :من حيث الشكل
حيث يتضح من محضر الطعن بالنقض رقم 2013/38املنجز أمام كتابة ضبط الغرفة
املصدرة للقرار محل الطعن بتاريخ  2013/04/21أن الطعن قيم به من طرف ٔالاستاذين يرب ولد
احمد صالح وإبراهيم ولد أدي لفائدة موكلهما م.ا.غ .ضد القرار رقم  2013/25الصادر عن محكمة
ٕالاحالة بتاريخ  ، 2013/03/13مما يع® mأن الطعن قدم من ذي الصفة واملصلحة وي ٓالاجال ووفقا
لألشكال املتطلبة قانونا  ،كما ورد مصحوبا بعقد توكيل ورسم بتأمIن غرامة الطعن  ،واشفع جميع
ذلك بتقديم مذكرة بأسباب الطعن يوم  2013/06/02مما يرتب استيفاءﻩ لجميع الشروط الالزمة
لقبوله من حيث الشكل .
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
ا ـ الطاعن :
تضمنت مذكرة الطاعن مجموعة كث]Iة من املآخذ ال m£يرى أTÈا شابت القرار محل الطعن
أجملها ي صدر الصفحة الثانية من مذكرته ي  :خرقه للقانون  ،والخطأ ي تطبيقه  ،وبته ي أشياء
لم تكن مطلوبة ،وكونه غ ]Iمعلل وال مسبب ،ومخالفته لتوجTkات املحكمة العليا ممثال لخرق القرار
للقانون ي قبوله للدفوع الشكلية للمطعون ضدﻩ وال m£لم ي]Çها قبل الدخول ي املوضوع مما يخرق
أحكام املادتIن  38 – 31من ق .إ .م  .ت .إ  ،زد عى ذلك أن ما ذهب إليه القرار من عدم اختصاص
محكمة ٔالاصل غ ]Iسليم  ،ألن العقار يقع فعال ي مقاطعة لكصر  ،والع]0ة ي تحديد مرجع
الاختصاص ي ال/اعات العقارية للمحكمة ال m£يقع بدائر¡Tا العقار محل ال/اع  ،والmnÒء نفسه يقال
عما ذهب إليه من عدم اختصاص محكمة ٔالاصل لكون العقار له رخصة حيازة وي ف^]ة صدورﻩ لم
يكن قد صدر قرار الغرف املجمعة الذي أعطى الاختصاص ملحكمة املقاطعة  ،ألن هذﻩ ٔالاخ]Iة ي
صاحبة الاختصاص ٔالاصي  ،كما أن ما ذهب إليه القرار الطعIن من ادعاء إبطال حكم محكمة
ٔالاصل لقرارات قضائية صادرة من محكمة أسم غ ]Iصحيح ألن الحكم إنما أبطل إجراءات التنفيذ
وعقد البيع وليس قرار محكمة الاستئناف وفرق بIن الاثنIن  ،هذا باإلضافة إ¨ى أن اعتبار القرار لكون
عقد البيع رقم  2001/119أستند عى عقد البيع رقم  1998/42املعد أمام محكمة مقاطعة
السبخة ،وأن هذا ٔالاخ ]Iلم يع ]Çله عى أصل  ،وأن موكل الطاعن استظهر بصورة فوتوغرافية لعقد
بيع يختلف عن العقد رقم  1998/42ي صياغته ورقمه وتوقيعاته وأختامه مما يعد تجاهال من
القرار ملا أوضحه موكله من أن الرقم  1998/42هو خطأ مادي  ،وأن عقد البيع بIن ع.ك.ح ،و
م.س.م .موجود ي سجالت محكمة مقاطعة السبخة  ،وقد طلب من محكمة ٕالاحالة معاينة تلك
السجالت ولم تفعل  ،كما أن القرار ركز عى إيراد مستندات املطعون ضدﻩ  ،املتمثلة ي شرائه
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للعقار عن طريق مسطرة قضائية بدأت بأمر التنفيذ الج]0ي عى ممتلكات املالك ٔالاصي للعقار محل
ال/اع غ ]Iأنه تحاشا تحديد ما هو العقار املنفذ عليه  ،وأين يقع ألننا إذا رجعنا ـ يقول العارض إ¨ى
إجراءات التحفيظ وتحديدا إ¨ى محضر كراس الشروط بتاريخ  2001/01/17ومحضر إعالن البيع
باملزاد العل® mسنجد أن العقار الذي تم بيعه باملزاد العل® mلـ ـ ع.ر.س ،هو العقار رقم Õ 77ي  cذو
السند العقاري رقم  2966دائرة أترارزﻩ ويقع ي مقاطعة السبخه كما هو مثبت برسالة مدير
العقارات ومع ذلك تم تجاهل ذلك من طرف القرار املطعون فيه وهو ما يجعل القرار املطعون فيه
ظاهر الفساد ومستوجب ٕالالغاء وهو ما ختم الطاعن مذكرته باملطالبة به.
ب -املطعون ضدﻩ:
أما املطعون ضدﻩ فقد رد بمذكرة جوابية عى لسان وكيليه ٔالاستاذين أحمد سالم ولد بو
حبIن ؤالامIن ولد أحمد سالم ضمناها أن محكمة الاستئناف ي نواكشوط كانت قد أصدرت أمرا
بالتنفيذ الج]0ي عى جميع املمتلكات ٓالائلة للمسم م.س.م .وال m£مTا العقار Õ 77ي  cبمقاطعة تفرغ
زينه والذي تم بيعه باملزاد العل® mل ـ ـ ع.ر.س .بمبلغ ثمانية وعشرين مليون أوقية من طرف العدل
املنقذ كما هو مثبت بمحضر البيع وبكراس الشروط ؤالامر رقم  2001/96الصادر عن رئيس محكمة
الاستئناف بتاريخ  ،2001/05/02وقد سبق للمدعو ع.ك.ح ،الذي يدي الطاعن أنه من باع له العقار
محل ال/اع أن قام بدعوى استبعاد العقار محل ال/اع وتم توقيف مسطرة التنفيذ إ¨ى أن تم البت
ي دعوى الاستبعاد وال m£رفضTUا محكمة الاستئناف بتاريخ  2001/02/22بموجب قرارها رقم
 2001/31واملؤكد بقرار املحكمة العليا رقم  2002/117بتاريخ  ،2002/09/22ليلجأ املطعون ضدﻩ
بعد ذلك بف^]ة طويلة إ¨ى محكمة مقاطعة لكصر ليستصدر مTا الحكم رقم  2001/81بملكيته للعقار
 ،وإبطال إجراءات التنفيذ رغم أTÈا غ ]Iمختصة ال ترابيا وال نوعيا  ،غ ]Iأن حكمها تم إلغاؤﻩ من
طرف محكمة الاستئناف بالقرار رقم  ، 2002 /118واملؤكد من طرف املحكمة العليا بموجب قرارها
رقم  2003/14والذي تم الطعن فيه أمام الغرف املجمعة لصالح القانون ورفض مرات قبل أن تعود
وتقبله ي املرة ٔالاخ]Iة وتنقض القرار وتحيل القضية عى محكمة ٕالاحالة  ،وال m£حسمته بموجب
قرارها الذي هو محل الطعن ٓالان أمام الغرف املجمعة  ،مضيفا أن ما أثارﻩ الطاعن بشأنه غ]I
مؤسس مثل ادعائه أننا لم نقدم الدفوع الشكلية إال بعد الدخول ي املوضوع والواقع بخالف ذلك ،
والmnÒء نفسه عند الزعم بتبعية العقار ملقاطعة لكصر فلم يقدم عليه دليال ي حIن أن رخصة
الحيازة الصادرة عن وزير املالية ذكر فTkا أن رقمهÕ77ي cوأنه موجود ي مقاطعة تفرغ زينه  ،وكذلك
التحفيظ العقاري رقم  9107والذي هو املرجع ٔالاول ؤالاخ ]Iللسند العقاري ذكر بأنه موجود ي تفرغ
زينة  ،بل ح £العقود الصورية واملشبوهة ال m£يستظهر الطاعن نفسه ¸Tا تذكر أنه ي تفرغ زينه ،
مضيفا أن أهم ما يستظهر به الطاعن مللكية العقار هو عقد البيع رقم  1998/42وهذا العقد ثبت
بما ال يقبل الشك أنه ال وجود له  ،فليس له وجود ي سجالت املحكمة املدى صدورﻩ عTا ،
والكاتب املنسوب إليه نفى صدورﻩ عنه .
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وخلصت مذكرة الطاعن للمطالبة برد املطعون ضدﻩ ي جميع ما أثارﻩ وتأكيد القرار محل
الطعن.
 -2املحكمة :
حيث إن مناط ال/اع يتعلق بالعقار ذي الرقم Õ 77ي  cبتفرغ زينه حيث يدي الطاعن أنه ملكه
بموجب شرائه من املدعو ع.ك.ح .الذي أش^]اﻩ من مالكه ٔالاصي م.س.م .ويستظهر لذلك بعقد البيع رقم
 98/42بتاريخ  98/06/16ي حIن يستند املطعون ضدﻩ ي أدعائه مللكية العقار لشرائه له ي إطار مسطرة
التنفيذ املقوم ¸Tا ضد املالك ٔالاصي للعقار وذلك بموجب محضر البيع باملزاد العل® mالصادر عن العدل
املنفذ أسالمه ولد عبد ﷲ بتاريخ  01/03/16وكراس الشروط ؤالامرين الصادرين عن رئيس محكمة
الاستئناف ي نواكشوط عى التوا¨ي تحت الرقم  2001/96بتاريخ  01/05/02و 01/43بتاريخ 01/03/18
وحيث إنه ال مناكرة بIن الطرفIن ي أن املالك ٔالاصي للعقار هو م.س.م .املقوم عليه بمسطرة التنفيذ
إال أن الطاعن يدي أن العقار الذي تم بيعه للمطعون ضدﻩ يقع ي مقاطعة السبخة وليس ي تفرغ زينه
ألن العقار املبيع ذكر ي محضر بيعه أنه يحمل السند العقاري ذا الرقم  2966وذلك هو املوجود ي السبخة
 ،غ ]Iأن هذا ٕالادعاء يفندﻩ أن ع.ك.ح .رفع دعوى استبعاد ضد التنفيذ عى العقار الواقع ي تفرغ زينه
وليس ضد العقار الواقع ي السبخة والذي ال يوجد ي امللف ما يربطه به ولو ح £مجرد أدعاء  ،كما لم
يدع أحد سابقية ملكه من طرف ولد م.س.م .وبه يعلم أن ما وقع من ٕالاشارة للبيع ي السند العقاري
الخاص بالعقار الكائن ي السبخة هو مجرد خطأ مادي نشأ من اتحاد الرقمIن تم إصالحه ي إجراءات
البيع الالحقة  ،وال أدل عى ذلك من أن املطعون ضدﻩ بعد استيفائه إلجراءات البيع استصدر من إدارة
العقارات سندا عقاريا للعقار املبيع بأمر من القضاء ولو كان العقار املبيع له يحمل سندا سابقا ملا ساغ ذلك
 ،ولكان ٔالامر بتحويله عى اسم املش^]ي الجديد هو ٕالاجراء السائغ  ،هذا فضال عن أن الادعاء بأن البيع
باملزاد العل® mإنما وقع عى العقار الكائن بالسبخة والذي يتخذ منه الطاعن الرك/Iة ٔالاساسية لدفاعه ال
يمكن ت]0يرﻩ من خالل امللف فال الطاعن ي جميع ما قدمه ادى أية عالقة للمنفذ عليه ¸Tذا العقار وال لـ ـ
ع.ك.ح .الشاري منه فكيف يسوغ بيعه ي إطار مسطرة تنفيذ عى م.س.م  ،بل إن الثابت أن ع.ك.ح .قام
برفع دعوى استبعاد ضد بيع العقار الكائن ي تفرغ زينه وقد تم رفضها من طرف محكمة الاستئناف  ،وتم
بيعه للمطعون ضدﻩ ي إطار مسطرة تنفيذية موثقة ومشهودة  ،وبالتا¨ي فال يمكن أن تعارض ال بعقد البيع
رقم  01/179الصادر عن ٕالامام ولد الرباني بIن ع.ك.ح و م.س.م .وال بعقد البيع رقم  98/42الصادر عن
محكمة السبخة بIن ع.ك.ح ،و م.ا.غ .ألنه بالنسبة لـ ـ ـ ع.ك.ح ،تم رفض الاستبعاد الذي قام به للعقار
بمقت nºقرار من محكمة الاستئناف وتم تأكيدﻩ من طرف املحكمة العليا فهو ي قوة الحكم بعدم ملكيته ،
أما عقد البيع بIن ع.ك.ح ،و م.ا.غ .ففضال عن عدم ثبوت ملكية ع.ك.ح .للعقار املدى بيعه له فإن العقد
املتوسل به لذلك لم يسلم هو ٓالاخر من العيوب املؤثرة عى حجيته ح £ال نقول عى وجودﻩ  ،وال m£مTا
عدم وجود أي أثر له ي سجالت املحكمة املدى صدورﻩ مTا  ،وكذلك تكذيب كاتب الضبط املنسوب له
لتلك النسبة  ،بل ربما يكون انتقال الطاعن أمام محكمة ٕالاحالة عنه واستظهارﻩ بالقرار رقم  98/40الذي
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يختلف عن ٔالاول ليس ي الرقم فحسب وإن ما ي الصياغة والتصديق والختم والتوقيع أك ]0دليل عى
ذلك  ،وبه يعلم أنما ذهب إليه القرار املطعون فيه من عدم اعتبار ما تقدم به الطاعن كافيا إلثبات
دعواﻩ هو ما يستخلص مما سبق عرضه ،وتعضدﻩ مشموالت ملف القضية ،والنصوص القانونية الm£
تحكم تقدير أدلة ٕالاثبات وال^]جيح بيTا عند التعدد.
أما بخصوص ما أثارﻩ الطاعن حول اعتبار القرار محل الطعن لسند التحفيظ العقاري املنشأ بعد
بداية ال/اع رغم قرار املحكمة العليا بعدم اعتبار أية وثيقة تصدرها ٕالادارة ي نزاع منشور أمام القضاء
فقد فات عى الطاعن أن التحفيظ تم بأمر من القضاء وقرار املحكمة العليا صريح ي أن الذي ال يقبل هو
ما تصدرﻩ ٕالادارة من تلقاء نفسها ل^]جيح حجة طرف بعد أن يكون القضاء قد اتصل بال/اع ملا ي ذلك من
تدخل ٕالادارة ي عمل القضاء .
كما أن ما عابه الطاعن عى القرار من ٔالاخذ عى محكمة ٔالاصل الحكم ي عقار يحمل رخصة حيازة
هو ي غ ]Iمحله إذ من املعروف أن ما درج عليه القضاء املوريتاني هو اعتبار ال/اعات املتعلقة بالعقارات
ال m£تحمل رخص حيازة من اختصاص الغرف ٕالادارية وظل ٔالامر عى ذلك ح £صدور قرار الغرف
املجمعة رقم  07/18وبالتا¨ي فتاريخ صدور حكم محكمة ٔالاصل لم تكن لها إذ ذاك أية والية عى ال/اعات
العقارية ال m£توجد لها رخص حيازة وليس املأخذ املتعلق بعدم امتثال محكمة ٕالاحالة لتوجTkات املحكمة
العليا بأحسن حاال من سابقيه إذ لم يتضمن قرار الغرف املجمعة رقم  11 /18الذي عهد محكمة ٕالاحالة
من توجTkات سوى قوله ))وحيث أنه بذلك يظهر أنه كان عى محكمة الاستئناف أن تمكن الطرفIن من
تقديم ما لدTÎما من حجج وتقارن بيTا ثم تحكم بما تراﻩ عدال(( ،وهذا ما فعله القرار تحديدا إذ استعرض
ما أد¨ى به ٔالاطراف وناقشه ورد عليه  ،واعتمد ما اعتمد منه ورد مارد ووفقا ملا يستخلص من أوراق امللف
والظروف املكتنفة للواقعة كل ذلك طبقا للنصوص السارية مما يحصنه من النقض ويحتم رد الطاعن ي
جميع ما أثارﻩ .

لهذﻩ ٔالاسباب:
وانطالقا مما تقدم وتأسيسا عليه وإعماال ألحكام املواد 222 ، 208،209 ،204من قانون
املرافعات املدنية التجارية وٕالادارية.
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال و رفضه
أصال .
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/15 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/27 :
إذا أﻧﻜﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أي ﺧﻠﻄﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻛﺎن
ﻋﺐء إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻴﺮ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ واﻷول رب اﻟﻌﻤﻞ،
اﻟﻤﺎدة  397ﻣﻦ ق.ا.ع.
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن
ﺗﺘﻌﺎﻣﻰ وﺗﺘﺼﺎﻣﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ وﺗﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪة
ﺑﺈﺳﺘﺌﻨﺎف أﺣﺪ أﻃﺮاﻓﻬﺎ.
وإذا ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻛﺎن ﻗﺮارﻫﺎ ﺟﺪﻳﺮا
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ،اﻟﻤﺎدة  223ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة
القضية رقم2013/30 :
طبيعة الطعن :طعن بالنقض
الطاعن :شركة صوريب
ممثل ـ ــة باألس ـ ــتاذين املخت ـ ــار ول ـ ــد
أع ـ ـ ـ ـ ــل و محم ـ ـ ـ ـ ــد ول ـ ـ ـ ـ ــد محم ـ ـ ـ ـ ــد
السالك
املطعون ضدﻩ :ا.ص.
ممثال باألستاذ /أملIن ولد احمد
سالم
القرار املطعون فيه :
القرار رقم 2013/137
الصادر عن الغرفة املدنية و
الاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية
أنواكشوط ي تشكيل مغاير
بتاريخ 2013/06/05 :
القرار رقم 2014/15
تاريخه2014/02/27 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا ي
تشكيلة غرفها املجمعة قبول
الطعن بالنقض شكال واصال
ونقض القرار املطعون فيه
وٕالاحالة عي تشكيلة مغايرة
للبت ي ما أخلت به سابقTUا .

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
الخميس املوافق  2014/02/27ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا
بانواكشوط ،برئاسة السيد:
رئي ـ ـس ـ ـ ــا
يحفظ ولد محمد يوسف،
وبعضوية مستشارTÎا السادة القضاة :
ـ محمدو ولد ولد أبي ،رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛
مستشارا؛
ـ حيمدﻩ ولد أملCن ،رئيس الغرفة التجارية،
مستشارا؛
ـ jي آمادو سiCى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
مستشارا؛
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،
مستشارا؛
ـ بتار ولد باب،
مستشارا؛
ـ أبه ولد محمد محمود،
مستشارا؛
ـ املختار توjي باﻩ،
مستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
مستشارا؛
ـ يسلم ولد ديدي،
مستشارا؛
ـ أمبارك ولد الكوري ،
مستشارا؛
ـ جمال ولد آكاط،
مستشارا؛
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
مستشارا؛
بكار ولد الناﻩ،
مستشارا؛
محمدن ولد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ الصوSي انكي باﻩ،
مستشارا؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
مستشارا؛
ـ محمد ٔالامCن ولد أحمد،
مستشارا؛
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
مستشارا؛
ـ ٕالامام ولد محمد فال،
مستشارا؛
ـ القاسم ولد فال،
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وبمساعدة ٔالاستاذ /محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا للجلسة.
وبحضور السيد /محمد ولد عمار نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ،ممثال للنيابة
العامة؛
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا ،وال m£من بيTا امللف رقم 2013/30
موضوع طلب نقض القرار رقم  2013/137تاريخ 2013/06/05:عن الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى
باستئنافية أنواكشوط ي تشكيل مغاير املقدم من :شركة صوريب ممثلة باألستاذين املختار ولد أعل
و محمد ولد محمد السالك ،ضد ا.ص .ممثال باألستاذ /أملIن ولد احمد سالم ،وذلك ي نزاع شغل.
وخالل هذﻩ الجلسة صدر القرار ٓالاتي بيانه.
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تقدم العامل ا.ص .عى لسان محاميه بمطالبة شركة صوريب بالتعويض له بعد فصله
الذي وصفه بأنه تعسفي قائال إنه كان يعمل ي الشركة ما بIن عام  1991وبIن التاريخ :
 2008/02/21براتب قدرﻩ  35.000أوقية  ،وقد نفت الشركة عالقTUا ¸Tذا العامل مع أTÈا تقول إTÈا
تتعاقد مع عدة مقاولIن صغار و أرشدت إ¨ى استدعاء املعنيIن بذلك و مTم م.م.ح .الذي له تصريح ي
امللف يقول فيه إن العامل كان مساعدا له )ابرنت( ،فأصدرت محكمة الشغل حكمها رقم 2009/73
ملزمة الشركة بدفع مبلغ 1.046.850أوقية عن كافة حقوقه و أكدت محكمة الاستئناف ذلك بالقرار
رقم  2011/84قبل أن تنقضه الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا بقرارها رقم
 2012/06وتحيل القضية عى تشكيلة مغايرة وذلك لألسباب التالية :
أن القرار رقم  2011/84املذكور غ ]Iمعلل تعليال يمكن معه قيام املراقبة القانونية املخولة
للمحكمة العليا عى أحكام محاكم املوضوع .
ضرورة البحث من أجل إثبات العالقة املهنية املنفية من جهة الشركة بIن هذﻩ الشركة وهذا
العامل بوجه من الوجوﻩ ال m£تجعل الشركة مسؤولة عن حقوق هذا العامل مباشرة أو بواسطة
مقاولة ما .
ضرورة إثبات هذﻩ املقاولة وتحديد جهTUا والعمل بعد ذلك عي أساس ما يسمح القانون به ي
هذا املجال من حيث احتمال وجودها أو عدم وجودها .
وهكذا أصدرت محكمة ٕالاحالة قرارها رقم  013/137بتاريخ  2013/06/05محل الطعن الثاني
الحا¨ي بعد أن ق mnºبتأكيد حكم محكمة الشغل رقم  09/73املذكور أعالﻩ دون أن تعمل هذﻩ
املحكمة عي أساس امتثال توجTkات محكمة النقض وٕالاحالة.
ثانيا ٕ:الاجراءات
قدم محامي الشركة طعنه وسجل تحت الرقم  2013/90بكتابة ضبط محكمة ٕالاحالة مصدرة
القرار محل الطعن ،وهذا ما يعهد الغرف املجمعة طبقا للمسطرة القانونية .
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وبعد اكتمال إجراءات امللف وإعداد املستشار املقرر محمد ولد سيد ولد مالك لتقريرﻩ فيه
وقراءته له أثناء الجلسة وبعد إفساح املجال ملحامي الطرفIن من اجل إبداء مالحظا¡Tم .
وبعد الاستماع إ¨ى مالحظات ممثل النيابة العامة املكتوبة والهادفة إ¨ي طلب نقض القرار
وإحالة القضية عي تشكيلة مغايرة .وبعد جعل امللف ي املداولة كي ينطق فيه بالتاريخ أعالﻩ .وبعد
املداولة صدر القرار ٓالاتي بيانه:
ثالثا  :من حيث الشكل :
حيث قدم هذا الطعن من ذي الصفة واملصلحة ؤالاهلية ووفق الشروط القانونية مما
يستوجب قبوله شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل :
ٔ -1الاطراف :
ا -الطاعن :
يري الطاعن من خالل مذكرته أن محكمة ٕالاحالة لم تمتثل توجTkات املحكمة العليا و أن
الحكم ٔالاصل الذي أكدﻩ قرار محكمة ٕالاحالة قد خرق املادتIن 140و 150من مدونة الشغل حIن
تصور وجود مقاول من الباطن دون إثبات ذلك .وقال إن العامل ادي أنه عمل ي صورب منذ 1992
تاريخ ميالد احد الشركاء فTkا ،ي حIن أTÈا إنما تأسست بتاريخ .2000/08/09وقال إن ا.م.ب .لم يثبت
عالقته مع هذﻩ الشركة وال عالقة الشركة مع مقاول من الباطن ،وانه بذلك تنتفي صفة عامل
مباشر أو من الباطن عنه ،مما يجعل الحكم له بحقوق من باب ٕالاثراء بال سبب ،كما أن قرار
محكمة ٕالاحالة قد خرق املواد  223من ق.إ.م.ت.أ .و  140 ،151من مدونة الشغل ،فطبق ٔالاخ]Iة ي
غ ]Iمحلها.
وخلص إ¨ى طلب نقض القرار  2013/137وإحالة القضية مرة ثانية عى تشكيلة مغايرة.
ب -املطعون ضدﻩ :
ورد محامي العامل قائال  :إن العالقة قائمة بIن العامل وشركة صورب حيث كان يعمل ي
تركيب أعمدة شركة ماتل والدليل عى ذلك أن رب العمل أقرضه قرضا يردﻩ أقساطا ،وان مذكرة
الشركة املقدمة بتاريخ  ،2008/01/19تدل عى اع^]افها بالعالقة املباشرة ،حيث طلبت استدعاء
م.م.ح .عى اعتبار أنه أحد املقاولIن الصغار الذين كانت تتعاقد معهم وان إضافة كلمة ) (SAإ¨ى اسم
الشركة صورب ال يجعلها تأسست عام  ،2000وي ال m£كلفت العامل بمهمة إ¨ى كيفه ولعيون عام
.2002
وخلص إ¨ى طلب رفض الطعن شكال وأصال لعدم تأسيسه والحكم بتأكيد الحكم ٔالاصل.
وقد أشفع ٔالاستاذ املختار ولد أعل مذكرة الطاعن بمذكرة قال فTkا إن املادة  397من قانون
العقود والال^/امات تجعل عبء إثبات العالقة املهنية التعاقدية عى العامل ،وأن التجاوز لذلك يعد
خرقا فادحا للقانون وخلص إ¨ى طلب إلغاء القرار.
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 -2املحكم ـ ــة :
لقد نص القانون عى إجراءات خاصة بموجTÜا يقام بتصحيح الخطإ املحتمل أو الصريح ي
أحكام قضاة املوضوع ألن تصحيح الخطإ خ ]Iمن التمادي عليه ومن تلك ٕالاجراءات ما هو معروف ي
بابي الاستئناف والطعن بالنقض ونحو ذلكٔ ،الامر الذي يجعل هذﻩ ٕالاجراءات محل اهتمام قانوني
وهو ما يلزم ٔالاطراف املختلفة املعنية بالنظر والتطبيق لتلك ٕالاجراءات ،أن تنصاع إ¨ى مقت nºهذﻩ
ٕالاجراءات بغية تحقيق الهدف املقصود وهو تصحيح الخطإ من حيث وجهة نظر القانون من أجل
إقامة العدالة املبنية عى الحق وٕالانصاف.
ومن هنا تظهر ضرورة اح^]ام مقت nºالفقرة  4من املادة  223من ق.أ.م.ت .ال m£تلزم محكمة
ٕالاحالة باالمتثال لقرار املحكمة العليا )محكمة النقض وٕالاحالة( فيما يتعلق بالنقطة ال m£تبت فTkا
هذﻩ ٔالاخ]Iة ،وهو الامتثال الذي تمليه عدة معطيات مTا :
 -1أن املسطرة القانونية نصت عليه طبقا للفقرة املذكورة ؛
 -2أن قرارات املحكمة العليا ي مجملها تشكل فقها قضائيا ؛
 -3أن الفقه القضائي الثابت والدائم ي املحكمة العليا يقوم مقام النص فيما ال نص فيه،
وعليه فهو فقه اجTUادي يصبح جزءا من القانون عندما يستقر ويستمر أحرى إذا كانت املحكمة
العليا توجه وتحث عى تطبيق قوانIن قائمة ومعمول ¸Tا وتراقب ٔالاحكام والقرارات عى أساس مTا.
 -4أن التصريح باالمتثال جاء من خالل الفقرة املذكورة قبل التصريح باح^]ام حرية القاmno
ال m£يتمسك ¸Tا بعض القضاة متناسيا ما سبقها من املطالبة باالمتثال لقرار املحكمة العليا الناقض
املحيل.
و¸Tذﻩ السبقية ي التصريح يتضح أن املقصود بحرية قا mnoمحكمة ٕالاحالة إنما هو التصرف
داخل تلك التوجTkات والنقاط ال m£بسبTÜا تم النقض وٕالاحالة ،انطالقا من ٕالاشارة إ¨ى وجود
خروقات قانونية ي القرار موضوع الطعن بالنقض ،ولن تكون هذﻩ التوجTkات عى أساس التوجيه
إ¨ى الحكم لصالح طرف من ٔالاطراف أو نحو ذلك ألن ذلك من عمل محكمة ٕالاحالة بعد أن تنظر ي
تصحيح الخرق املحال إلTkا بسببه من خالل الطريق الصحيح املوصل للحق عى وجه واضح ومسبب
من حيث إنزال مقت nºالقانون عى النازلة بما ي ذلك محل الخرق املثار ،وهذا هو محل حرية
القا mnoهنا مع العلم بأن القا mnoمعزول عن النظر ي غ ]Iما عهد به القانون إليه ،أما أن تكون
حريته ي مجال ٕالاحالة تقت mnºتخي]Iﻩ بIن أن يمتثل التوجTkات أو ال يمتثلها فإن ذلك غ ]Iوارد وغ]I
منطقي وغ ]Iصحيح –ألن لسان العاقل مصون عن العبث أحرى لسان القا -mnoمن خالل حكمه ال
سيما إذا كان هذا القا mnoي أعى قمة الهرم القضائي ،فعبثية التوجTkات غ ]Iمطروحة وإال ملا كان
للنص علTkا فائدة قانونية وال غ ]Iقانونية.
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وإذا علمنا أن الفقرة ٔالاخ]Iة من هذﻩ املادة إنما وضعت من أجل وضع حد لعمل ال ينبÞي
تكرارﻩ وهو التمادي عى الخطإ أو عدم الامتثال ملقت nºقرار التوجTkات  ،رأينا أن هذﻩ الفقرة ٔالاخ]Iة
ال تدل عى عدم إلزامية الفقرة الرابعة وذلك لسببIن أساسيIن هما :
أ -لدفع عبثية القضاء ؤالاحكام ؛
ب -ألن الفقرة  4صرحت بقولها مع امتثال قرار املحكمة العليا.
وإذا كان قرار النقض وٕالاحالة قد وقع ي خطإ بشري هو ٓالاخر فإن عى محكمة ٕالاحالة أن
تمتثل قرار ٕالاحالة وتناقش نقاط التوجيه فيه ،ثم تبIن بالقواعد واملواد القانونية والوقائع املنضبطة
أن غ ]Iهذﻩ التوجTkات هو الصحيح وتنص محكمة ٕالاحالة عى هذا الغ ]Iوتوضح محله ،وهنا تظهر
الجدية ي العمل ويظهر املع® املقصود باح^]ام حرية قإ mnoالاحالة.
أما أن تنظر ي القضية كما لو كانت ي محكمة الاستئناف ي طورها ٔالاول –كما هو الواقع ي
قرار محل الطعن ٓالان -قبل النقض وٕالاحالة وتنقض أو تؤكد حكم الدرجة ٔالاو¨ى متجاهلة لتوجTkات
املحكمة الناقضة املحيلة فإن ذلك يفتقر لالنسجام ولالمتثال ولألساس القانوني فاملحكمتان
مختلفتان من حيث الاسم ومن حيث إلزامية التعهد ،فمحكمة الاستئناف ي طورها ٔالاول يعهدها
القانون ي قواعدﻩ وموادﻩ بصفة مباشرة ،أما محكمة ٕالاحالة فإن املعهد لها ي تشكيلTUا املغايرة هو
قرار محكمة النقض وٕالاحالة فيما بت فيه هذا القرار فقط طبقا للفقرة  4املذكورة أعالﻩ ،كما أن
صفة تشكيلة مغايرة ومحكمة إحالة ال توجد إال ي الطور الثاني ومن أجل النظر ي نقاط محددة
من طرف آنية وغ ]Iدائمة عكس محكمة الاستئناف الطور ٔالاول.
وحيث إن هذا الطعن ال يزال مؤسسا عى ٔالاسباب ذا¡Tا ال m£تأسس علTkا الطعن ي قرار
محكمة الاستئناف الطور ٔالاول.
وحيث إن البحث ي هذﻩ ٔالاسباب ضروري نظرا للقاعدة ٔالاصولية " :ال ضرر وال ضرار".
وحيث إن الحكم عى أساس وجود مقاولة من الباطن يجب أن يسبقه إثبات لوجود هذﻩ
املقاولة ،ثم النظر بعد ذلك ي صحTUا أو ي بمثابة عمل باملقطوعية طبقا ملقت nºقانون الشغل.
كل ذلك بعد إثبات العالقة املهنية بIن العامل وخصمه الناي لوجود هذﻩ العالقة أصال كي
تتحدد ما إذا كانت ثمة عالقة وهل ي مباشرة أو غ ]Iمباشرة  ،ثم تطبيق القواعد واملواد القانونية
املنطبقة عى كل حالة من هذﻩ ٔالاحوال ،من أجل أن تتحدد املسؤولية بوجه تمكن مراقبته أمام
املحكمة العليا عى وجه ال لبس فيه.
وحيث رأت املحكمة العليا أن القرار املطعون فيه غ ]Iمعلل بما فيه الكفاية ،مما يقتmnº
نقضه طبقا ملقت nºاملادة  204من ق.أ.م.ت.أ.
لهذﻩ ٔالاسباب كلها :
وتطبيقا ألحكام املواد  ،205 ،204 ،203وما بعدها و  213وما بعدها و  220وما بعدها من
ق.ا.م.ت.ا.
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منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال واصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ي تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا .

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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.

املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/18
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/27 :
 -1إن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ أي اﻟﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻪ
وﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻠﻌﻖ
ﺑﺘﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻼوة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ
اﻟﺴﻠﻚ اﻷﺻﻠﻲ وﻋﻼوﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻳﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ.
 -2وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ واﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮاﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ
واﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﻐﻞ.
اﻟﻤﺎدﺗﺎن  43-42 :ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  90/09ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 1990/09/20اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪوﻳﻴﻦ ووﻛﻼء اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻤﺎدﺗﺎن  2و  6ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ رﻗﻢ  90/09ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 1990/04/04اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ذات
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة
امللف رقم2013/06:
طبيعة القضية :تعويض شغل
نوعية الطعن :طعن بالنقض
الطاعن :س.ط
ممثال باألستاذ محمد السالك
ولد اسويلم
املطعون ضدﻩ :شركة موريتل
ممثلة باألستاذ محمد الامIن
ولد عبد الحميد
القرار املطعون فيه رقم:
 2012/123الصادر بتاريخ
 2013/12/05عن الغرفة
املدنية والاجتماعية الاو¨ى
باستئنافية انواكشوط
القرار رقم2014/18 :
بتاريخ.2014/02/27:
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا ي غرفها
املجمعة قبول الطعن بالنقض
شكال وأصال ونقض القرار
املطعون فيه وٕالاحالة عى
مصدرته الختصاصها ي
املوضوع.

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
الاربعاء املوافق 2014/02/27 :ي قاعة جلسا¡Tا بقصر العدل
بنواكشوط ،تحت رئاسة رئيسها السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف،
وبعضوية مستشار`dا السادة:
مستشارا؛
ـ محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية،
 حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية ،مستشارامستشارا؛
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
مستشارا؛
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،
مستشارا؛
ـ بتار ولد باب
مستشارا
 مختار توالاي بامستشارا
 اب ولد محمد محمودمستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
مستشارا؛
ـ امبارك ولد الكوري
مستشارا؛
ـ جمال ولد آكاط،
مستشارا؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
مستشارا
ددﻩ ولد الطالب زيدان
مستشارا؛
ـ بكار ولد الناﻩ،
مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
مستشارا؛
ـ محمدن ولد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ الصوي انكي باﻩ،
مستشارا؛
محمد ولد سيدي ولد مالك،
مستشارا؛
ـ محمد ٔالامIن ولد أحمد،
مستشارا؛
ـ ملام ولد محمد فال،
مستشارا
ـ القاسم ولد محمد فال
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وبحضور السيد /محمد ولد عمارو ،نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ،ممثال للنيابة
العامة؛
وبمساعدة ٔالاستاذ /محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا
للجلسة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا املعروضة علTkا ،ومن بيTا القضية رقم 06/2013
املشمول فTkا كل من س.ط ممثال باألستاذ محمد السالك ولد اسويلم ،بوصفه طاعنا ي جميع حيثيات
القرار رقم : 123/2012بتاريخ  05/12/2013عن الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى بمحكمة استئناف
انواكشوط ،وبIن شركة مورتل ممثلة باألستاذ محمد الامIن ولد عبد الحميد مطعونا ضدﻩ ي القرار
ذاته،
أوال :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص املراحل ال m£مر ¸Tا هذا ال/اع ي مطالبة ممثل س.ط بالتعويض له ضد شركة موريتل
عن حقوق TÈاية الخدمة املبينة ي املادة  31من الاتفاقية الجماعية للشغل ،وذلك إثر إحالته إ¨ى
التقاعد ،علما بأنه كان يعمل لدى هذﻩ الشركة بصفته موظفا معارا .وقد استجابت محكمة الدرجة
ٔالاو¨ى لطلبه ،وأكدت محكمة الاستئناف ذلك ،لكن املحكمة العليا نقضته وأحالت القضية لتشكيلة
مغايرة ،فأصدرت فيه قرارها محل الطعن الحا¨ي ،وهو القرار الذي ق nºبالتخي عن القضية
الختصاص القضاء ٕالاداري ¸Tا.
ثانيا ٕ :الاجراءات
ملا تمت آجال إيداع ٔالاطراف ملذكرا¡Tم ،وتم تقديمهم إياها لدى كتابة ضبط الغرف املجمعة،
عهد رئيس املحكمة العليا إ¨ى املقرر بإعداد التقرير ي القضية ،وملا أنجز تقريرﻩ أحيل امللف إ¨ى النيابة
إليداع مالحظا¡Tا وطلبا¡Tا ،فأعاد¡Tا مكتوبة طي امللف إ¨ى كتابة ضبط املحكمة ،وأدرجت القضية ي
جدول القضايا ال m£ستعرض ي جلسة الغرف املجمعة املقرر انعقادها يوم ،2013/12/25 :فعرضت
فTkا ،واستمع إ¨ى تالوة تقرير املقرر جمال ولد آكاط ي القضية وإ¨ى ممثي ٔالاطراف ي إبداء مالحظا¡Tم
وتقديم طلبا¡Tم ،كما تم الاستماع إ¨ى ممثل النيابة العامة ي عرض طلباته ال m£تمثلت ي التمسك بما
ورد مكتوبا طي امللف ،وعقب ذلك قررت املحكمة جعل القضية ي املداولة إ¨ى الجلسة املوالية ،وخالل
املداوالت درست املحكمة وثائق امللف واستنتجت ٓالاتي:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث قام ٔالاستاذ محمد السالك ولد اسويلم بالطعن بالنقض ي القرار املذكور نيابة عن موكله
س.ط لدى كتابة ضبط الغرفة الصادر عTا القرار ،وقد جاء هذا التعقيب ي ٓالاجال القانونية الm£
حدد¡Tا املادة  205من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية ،وكان مصحوبا بوصل تأمIن غرامة
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التعقيب ،كما قدم مذكرة طعنه داخل ٓالاجال القانونية املحددة بنص املادة  209من قانون ٕالاجراءات
املدنية والتجارية وٕالادارية ،هذا باإلضافة إ¨ى توفر الطاعن عى وكالة قانونية من مقدم الطعن :س.ط.
و¸Tذا يكون الطعن بالنقض قد قدم ممن له الصفة واملصلحة ؤالاهلية ،وجاء مستوفيا
للشروط القانونية املنصوص علTkا ،لذلك يكون متعIن القبول شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
يتلخص طعن الطرف املعقب ي القرار محل الطعن وفق ما ورد ي مذكرة محاميه كما يي:
* أن القرار املعقب فات عليه أن ال/اع ال يتعلق بحقوق التقاعد ،وإنما بمنحة تكريمية إضافية
تقرها الاتفاقية الجماعية للشغل وتسم منحة الذهاب إ¨ى التقاعد وال تتعارض مع حقوق املعاش
املنصوصة ي املادة  43من النظام ٔالاسا mnãللموظفIن ووكالء الدولة ،وقد أقر هذﻩ املنحة مجلس إدارة
رب العمل عى نفسه باملداولة رقم : 005بتاريخ ،: 20/05/1999وال^/مت ¸Tا الشركة للطاعن ي رسالTUا
رقم : 299بتاريخ : 08/02/2009تأسيسا عى املادة  31من الاتفاقية الجماعية للشغل ،لذلك فال/اع
يتعلق بآلية احتساب املنحة وليس بمبدإ املنحة نفسها ،لكون الطاعن قد اع^]ض عى طريقة حساب
املنحة وحرك هذﻩ الدعوى لتصحيح الخلل ،فحكمت له محاكم ٔالاصل لكون املدى علTkا شركة تجارية
ينطبق علTkا قانون الشغل ،وهو ما لم ينتبه له القرار محل الطعن فأخطأ ي تطبيق املادة  48من
قانون .ا.م.ت.ا .
* وخلص الطاعن إ¨ى أنه يلتمس نقض القرار محل الطعن واعتبار القضية نزاع شغل طبقا
للمواد  31من الاتفاقية الجماعية و  22و  39من قانون ا .ع .و 205و 207و  209و  223من قانون
.ا.م.ت.ا .
ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدها شركة موريتل فقد رد محامTkا ي مذكرة جوابية عى ما تقدم به الطرف
الطاعن ،فذكر أن صدور قرار من مدير الشركة يعطي للعامل هذﻩ املنحة ال يمكن أن يحل محل
القانون الذي هو الحاسم ي حل ال/اعات ،كما أن الطاعن لم يكتف بما حصل عليه من الشركة ي
شكل إكرامية أو مساعدة ،بل إنه عاب علTkا التقص ]Iي احتساب ما منحته واعت]0ﻩ حقا ثابتا ولجأ إ¨ى
القضاء ،وهو ما جعل الشركة غ ]Iمستعدة للتكرم عليه بمنحة ال تمنح إال للعمال العقدويIن املكتتبIن
ي نطاق نظام الشغل .وقد نTÜت الشركة ي كافة مذكرا¡Tا أمام املحاكم عى أن الطاعن موظف يخضع
ل^]تيبات قانون الوظيفة العمومية بدال من الاتفاقية الجماعية للشغل .وإن تم اف^]اض استفادته من
الاتفاقية الجماعية للشغل فإن ذلك ال يعطيه أك ]Çمما قد منحته الشركة طبقا للتطبيق السليم
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ملضمون املادة  31من الاتفاقية الجماعية للشغل وهو مبلغ  3.411.825أوقية ،لذا فإن ما حكمت له به
محكمة الدرجة ٔالاو¨ى وأكدته محكمة الاستئناف ال يستند إ¨ى أي أساس قانوني ويفوق ما نصت عليه
املادة  31أعالﻩ ،وهو ما دفع الشركة إ¨ى الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا.
وأخ]Iا ،يقول محامي املطعون ضدها إن الطاعن عجز عن تقديم أي إثبات لنقض القرار محل
الطعن ،لذا يلتمس من املحكمة رفض الطعن لخلوﻩ من أي أساس قانوني.
 -2املحكمة:
حيث يتبIن من دراسة القرار املعقب ومن حكم محكمة ٔالاصل الذي أكدﻩ قرار محكمة الاستئناف،
ونقضته املحكمة العليا وتخلت عنه محكمة ٕالاحالة الختصاص القضاء ٕالاداري به ،ويتبIن من طعون
وردود الطرفIن ومن وثائق امللف أن مثار هذﻩ القضية املعروضة أمام هيئة الغرف املجمعة يتعلق
بتحديد طبيعة ال/اع ومحكمة الاختصاص ال m£يعهد إلTkا بالنظر فيه ،وهل هو إداري أم نزاع شغل .
وحيث إن شركة موريتل املطعون ضدها أمام محكمة الدرجة ٔالاو¨ى ي شركة ذات رأس مال
عمومي تصنف ضمن الشركات ذات الاقتصاد املختلط ،ألن الدولة املوريتانية ال تمتلك من رأس مالها
إال نسبة محدودة.
وحيث قدم ٔالامر القانوني رقم 09/90 :الصادر بتاريخ 1990/04/04 :املنظم لقانون املؤسسات
العمومية والشركات ذات رأس املال العمومي وتحديد عالقا¡Tا بالدولة ،تعريفا لكل من املؤسسة العامة
والشركات ذات رأس املال العمومي ،م]0زا النظام القانوني الذي يحكم موظفTkما ،وذلك عى النحو
التا¨ي:
فخلصت املادة  6من هذا ٔالامر القانوني إ¨ى أن موظفي املؤسسات العمومية ذات الطابع ٕالاداري
يخضعون للنظام ٔالاسا mnãللوظيفة العمومية أو النظام الخاص بالوكالء املساعدين للدولة مع إمكان
اكتتاب بعض املوظفIن الذين يزاولون أعماال مؤقتة طبقا لقواعد قانون الشغل .ي حIن يخضع موظفو
املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناي والتجاري لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل
باستثناء املوظفIن العموميIن املعارين طبقا لقانون الوظيفة العمومية حيث يخضعون لنظمهم
ٔالاساسية.
وعرفت املاد الثانية من هذا ٔالامر القانوني بأن املقصود بالؤسسات العمومية ي مدلول هذا
ٔالامر القانوني ٔالاشخاص الاعتباريCن الخاضعCن للقانون العام.
أما الشركات ذات رأس املال العمومي فيقصد `xا وفق مدلول هذا ٔالامر القانوني شركات
املساهمة صناعية كانت أم تجارية وال yzتمتلك م`ا الدولة أو الشخصيات العمومية ٔالاخرى - ،إما
كافة رأس املال )ويطلق عل`ا الشركات الوطنية( - .وإما جزءا من رأس املال Sي حCن يملك رأس املال
الخصو y¡¢باي ٔالاسهم )ويطلق عل`ا الشركات ذات الاقتصاد املختلط (.
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وحيث إن شركة موريتل ال m£كان يعمل العامل لصالحها ليست مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
أو طابع اقتصادي وتجاري ،وإنما ي شركة تجارية يحكمها القانون الخاص لكوTÈا شركة ذات رأس مال
عمومي تساهم فTkا الدولة بجانب الخواص.
وحيث ينتج عن ذلك أن رفع الدعوى ضدها من طرف العامل ينتفي معه اختصاص املحاكم
ٕالادارية ح £ولو كان املدي موظفا عموميا معارا الن الدعوى مرفوعة ضد شخص من أشخاص
القانون الخاص وموضوعها يتعلق بعالوة يحكمها قانون الشغل أو الاتفاقية الجماعية للشغل.
وحيث عرفت املادة  42من القانون رقم 90/09 :الصادر بتاريخ  1990/09/20املتعلق باملوظفIن
العقدويIن ووكالء الدولة وضعية ٕالاعارة بأTÈا£" :ي الوضعية ال yzيوجد ف`ا املوظف خارج سلكه
ٔالاص_ي مع الاستفادة من حقوق التقدم واملعاش Sي هذا السلك ،ونصت فقر`¥ا السادسة ع_ى أنه:
تتم إعارة املوظف للعمل Sي مؤسسة أو هيئة خصوصية تخدم الصالح العام".
وحيث إنه عى هذا النحو يجزم بأن س.ط – .وباع^]افه – كان ي وضعية إعارة ح £إحالته عى
التقاعد لدى هيئة تخدم الصالح العام ممثلة ي شركة ذات رأس مال عمومي.
وحيث إن مدار البحث الذي يتعIن عى محكمة املوضوع أن تتصدى له هو تحديد مدى
استحقاق املوظف العمومي املعار من عدمه لهذﻩ العالوة ال m£تحكمها الاتفاقية الجماعية للشغل،
وذلك عى ضوء املادة  43من القانون رقم 90 / 09 :الصادر بتاريخ  1990/09/20املتعلق باملوظفIن
العقدويIن ووكالء الدولة ال m£نصت عى أنه " :يتحمل املوظف املعار اقتطاع املعاش املقرر بموجب
نظام تقاعد الدولة ،وتكون املجموعة أو الهيئة املستفيدة من ٕالاعارة مدينة للخزينة العامة
باملشاركة Sي تأسيس حقوق املع¬S yي املعاش ال yzتتحملها الدولة عادة ،ويحدد الاقتطاع واملشاركة
حسب الراتب القيا¡ yاملقابل لدرجة ورتبة املوظف Sي سلكه ٔالاص_ي .ويخضع املوظف املعار Sي
سلكه الجديد فيما يتعلق بحقوق املعاش لشروط نظام املعاش املنطبقة ع_ى سلكه ٔالاص_ي .وال
يمكن للموظف املعار أن ينتسب لنظام تقاعد وظيفته الجديدة أو أن يكتسب بصفته هذﻩ حقوق
معاش أو عالوة تقاعد وإال لزم تعليق املعاش امل®iتب ع_ى سلكه ٔالاص_ي .فيما عدا حالة إعارته لدى
هيئة دولية أو ملمارسة وظيفة عمومية ".
لهذﻩ ٔالاسباب كلها:
وانطالقا مما تقدم ،وإعماال للمواد 207 ،205 ،204،150 ،81، 28 ،25 ،02 :و  223من
قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية .وللمادتIن  42و  43من القانون رقم  90 / 09 :الصادر
بتاريخ  1990/09/20املتعلق باملوظفIن العقدويIن ووكالء الدولة ،وللمادتIن 2 :و  6من ٔالامر القانوني
رقم 09/90 :الصادر بتاريخ 1990/04/04 :املنظم لقانون املؤسسات العمومية والشركات ذات رأس
املال العمومي وتحديد عالقا¡Tا بالدولة ،فقد قررت املحكمة ما يي:
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منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض القرار
املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى مصدرته الختصاصها Sي املوضوع.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/19 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/04/23 :
إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إذا رﻓﻀﺖ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺟﺰء
ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻗﺒﻠﺖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،وأﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻤﻨﻘﻮض ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺎدة  224ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.

31

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم

عقدت املحكمة العليا ي تشكلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
القضية رقم2013 /18 :
ٔالاربعاء املوافق  2014/04/23ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا
طبيعة الطعن :طعن بالنقض
بانواكشوط ،برئاسة رئيسها.
الطاعن ٔالاول  :م.ك
رئيسا
السيد :يحفظ ولد محمد يوسف،
يمثلــه ذن احمــد ولــد الــدوف و وبعضوية مستشارTÎا القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

الحسن ولد املختار.
الطاعن الثاني  :أ.ح.
يمثل ـ ــه ذ /الطال ـ ــب أخي ـ ــار ول ـ ــد
محمد مولود
القرار محل الطعن
القرار رقم 2013/08
الصادر بتاريخ 2013/04/17
عن الغرفة التجارية
باستئنافية انواذيبو Sي
تشكيل مغاير.
القرار رقم 2014/19
تاريخه2014/04/23 :
منطوق القرار:
قـ ـ ـ ــررت املحكمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا Sـ ـ ـ ــي
تش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة غرفه ـ ـ ـ ـ ـ ــا املجمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قب ـ ـ ـ ـ ــول الطعن ـ ـ ـ ـ ــCن ب ـ ـ ـ ـ ــالنقض
شـ ـ ـ ــكال ورفـ ـ ـ ــض طع ـ ـ ـ ــن م.ك،
أصـ ـ ـ ـ ـ ــال وقبـ ـ ـ ـ ـ ــول طعـ ـ ـ ـ ـ ــن أ.ح،
أص ـ ــال وٕالاحالـ ـ ــة ع_ـ ـ ــي تشـ ـ ــكلة
مغ ـ ـ ــايرة للبـ ـ ـ ــت فيمـ ـ ـ ــا أخلـ ـ ـ ــت
به سابق`aا.

 .محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية،
 .حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية،
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،

مستشارا؛
مستشارا ؛
مستشارا؛

 .محمدعبد ﷲ ولد بيداﻩ
 .اب ولد محمد محمود
ـ املختار تو¨ي باﻩ،
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
 .امبارك ولد الكوري
ـ جمال ولد آكاط،
 .يسلم ولد ديدي،
ـ محمدن ولد عبد الرحمن،
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن،
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
محمد سالم ولد عبد الوهاب
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
ـ الصوي انكي باﻩ،
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
ـ محمد ٔالامIن ولد أحمد،
ـ ملام ولد محمد فال،
ـ القاسم ولد فال،

مستشارا،
مستشارا،
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا ؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا،
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
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وبحضور القا /mnoمحمد محمود ولد اسلم ولد طلحة ،نائب املدي العام لدى املحكمة العليا،
ممثال للنيابة العامة؛
وبمساعدة ٔالاستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا للجلسة،
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا و ال m£من بيTا امللف رقم  2013/18املطعون فيه
بالنقض من طرف ٔالاستاذين /احمد ولد الدوف والحسن ولد املختار لصالح م.ك .ي نزاع هذا ٔالاخ]I
ضد أ.ح .املمثل باألستاذ/الطالب اخيار ولد محمد مولود .و خالل هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة
العليا ي تشكلة غرفها املجمعة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال:املراحل ال yzمرت `xا القضية
تـ ـ ــتلخص املراحـ ـ ــل ال£ـ ـ ــ mمـ ـ ــرت ¸Tـ ـ ــا القضـ ـ ــية  -حسـ ـ ــبما يستوضـ ـ ــح مـ ـ ــن مشـ ـ ــموالت ملفهـ ـ ــا -ـ ـ ــي
أن املـ ـ ـ ــدعو أ.ح .قـ ـ ـ ــد تقـ ـ ـ ــدم بعريضـ ـ ـ ــة فاتحـ ـ ـ ــة للـ ـ ـ ــدعوي أمـ ـ ـ ــام الغرفـ ـ ـ ــة التجاريـ ـ ـ ــة بمحكمـ ـ ـ ــة واليـ ـ ـ ــة
نواذيب ـ ـ ـ ــو ،واستص ـ ـ ـ ــدر م Tـ ـ ـ ــا الحك ـ ـ ـ ــم رق ـ ـ ـ ــم  09/16القا oـ ـ ـ ــ mnبإدان ـ ـ ـ ــة م.ك .ب ـ ـ ـ ــأن ي ـ ـ ـ ــدفع ل ـ ـ ـ ــه مبل ـ ـ ـ ــغ
 12947265أوقي ـ ــة ،وال ـ ــذي ل ـ ــم يك ـ ــن مح ـ ــل ر oـ ــ mnالط ـ ــرفIن ع ـ ـي م ـ ــا يب ـ ــدو فطعن ـ ــا في ـ ــه باالس ـ ــتئناف
أم ـ ــام الغرف ـ ــة التجاري ـ ــة باس ـ ــتئنافية نواذيب ـ ــو ال £ـ ــ mقض ـ ــت بتعديل ـ ــه ورف ـ ــع املبل ـ ــغ املحك ـ ــوم ب ـ ــه ل ـ ـ ـ أ.ح.
إ¨ ـ ـى  31299921أوقي ـ ــة ،غ Iـ ــ] أن الط ـ ــرفIن طعن ـ ــا  ـ ــي ق ـ ـرار ه ـ ــذﻩ ٔالاخ Iـ ــ]ة أيض ـ ــا ب ـ ــالنقض أم ـ ــام الغرف ـ ــة
التجاري ـ ـ ـ ــة باملحكم ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا فأص ـ ـ ـ ــدرت في ـ ـ ـ ــه قراره ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ــم  2012/16املتض ـ ـ ـ ــمن قب ـ ـ ـ ــول الطعن ـ ـ ـ ــIن
ب ـ ـ ــالنقض ش ـ ـ ــكال وقب ـ ـ ــول طع ـ ـ ــن أ.ح .أص ـ ـ ــال وإحال ـ ـ ــة القض ـ ـ ــية ع ـ ـ ــي تش ـ ـ ــكلة مغ ـ ـ ــايرة وال £ـ ـ ــ mحس ـ ـ ــمته
بموج ـ ـ ـ ــب قراره ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ــم  2013/08القا oـ ـ ـ ــ mnب ـ ـ ـ ــرفض طلب ـ ـ ـ ــات الط ـ ـ ـ ــرفIن لع ـ ـ ـ ــدم تأسيس ـ ـ ـ ــها ،فيـ ـ ـ ـ ـتم
الطع ـ ــن في ـ ــه ب ـ ــالنقض م ـ ــن الط ـ ــرفIن فع ـ ــاد للمحكم ـ ــة العلي ـ ــا للم ـ ــرة الثاني ـ ــة وه ـ ــو م ـ ــا يرت ـ ــب انعق ـ ــاد
الاختص ـ ـ ـاص للغ ـ ـ ــرف املجمع ـ ـ ــة طبق ـ ـ ــا ألحك ـ ـ ــام الفق ـ ـ ــرة الرابع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـ ــادة  22م ـ ـ ــن ٔالام ـ ـ ــر الق ـ ـ ــانوني
رقم  07/012املتضمن للتنظيم القضائي،وقد درسته حسب ٕالاجراءات التالية:
ثانيا ٕ :الاجراءات
بع ـ ــد ان TUـ ــاء آج ـ ــال تق ـ ــديم ال ـ ــردود وتوص ـ ــل املحكم ـ ــة ¸ Tـ ــا تم ـ ــت إحال ـ ــة املل ـ ــف ع ـ ــي املستش ـ ــار
املقـ ـ ــرر محمـ ـ ــدن ولـ ـ ــد عب ـ ـ ـد الـ ـ ــرحمن إلعـ ـ ــداد التقريـ ـ ــر ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم عـ ـ ــي املـ ـ ــدي العـ ـ ــام لـ ـ ــدي املحكمـ ـ ــة
العليـ ـ ــا لتقـ ـ ــديم ملتمسـ ـ ــات النيابـ ـ ــة العامـ ـ ــة الكتابيـ ـ ــة تطبيقـ ـ ــا ملقتضـ ـ ــيات املـ ـ ــادة  216مـ ـ ــن ق.ا.م.ت.ا
ليصـ ـ ــبح امللـ ـ ــف جـ ـ ــاهزا للعـ ـ ــرض ويـ ـ ــتم إلص ـ ـ ـاق كتابـ ـ ــة ضـ ـ ــبط املحكمـ ـ ــة لـ ـ ــه ضـ ـ ــمن قائمـ ـ ــة امللفـ ـ ــات
الجاهزة للعرض تطبيقا ألحكام املادة  217من القانون أعالﻩ.
وحي ـ ــث ت ـ ــم نش ـ ــر القض ـ ــية  ـ ــي الجلس ـ ــة العلني ـ ــة املنعق ـ ــدة  ـ ــي قاع ـ ــة الجلس ـ ــات بالت ـ ــاريخ املن ـ ــوﻩ
عنه أعالﻩ.
وحي ـ ـ ـ ـ ــث ق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــرئيس بالن ـ ـ ـ ـ ــداء ع ـ ـ ـ ـ ــي أطـ ـ ـ ـ ـ ـراف القض ـ ـ ـ ـ ــية،وأحال التقري ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــي املق ـ ـ ـ ـ ــرر
لتالوت ـ ــه،ومن ثـ ـ ــم السـ ـ ــماح لألط ـ ـ ـراف بتق ـ ــديم مالحظـ ـ ــا¡Tم ليـ ـ ــتم خـ ـ ــتم املرافع ـ ــة وحجـ ـ ــز القضـ ـ ــية ـ ـ ــي
املداولة وينطق فTkا بالقرار ٓالاتية أسبابه:
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ثالثا  :من حيث الشكل
حي ـ ـ ـ ــث إن ك ـ ـ ـ ــال الطعن ـ ـ ـ ــIن ق ـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـ ــن ذي الص ـ ـ ـ ــفة واملص ـ ـ ـ ــلحة وفق ـ ـ ـ ــا لألش ـ ـ ـ ــكال والش ـ ـ ـ ــروط
املتطلبة قانونا فانه يتحتم التصريح بقبولهما شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ-1الاطراف
أ-الطاعن ٔالاول:
حيـ ـ ــث تضـ ـ ــمنت مـ ـ ــذكرة الطـ ـ ــاعن م.ك .مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن املآخـ ـ ــذ نجملهـ ـ ــا ـ ـ ــي اعتبـ ـ ــارﻩ أن الق ـ ـ ـرار
مح ـ ــل الطع ـ ــن ش ـ ــابته عي ـ ــوب تتمث ـ ــل  ـ ــي س ـ ــوء الفه ـ ــم والش ـ ــطط وع ـ ــدم التطبي ـ ــق الس ـ ــليم للق ـ ــانون
وتحري ـ ــف قـ ـ ـرار املحكم ـ ــة العلي ـ ــا وه ـ ــو م ـ ــا يجعل ـ ــه متح ـ ــتم ال ـ ــنقض طبق ـ ــا للم ـ ــادة  204م ـ ــن ق.ا.م.ت.ا
ال £ـ ــ mعـ ـ ــددت أوجـ ـ ــه النقض،واعت0ـ ـ ــ]ت أن الق ـ ـ ـرار حـ ـ ــIن يقـ ـ ــع ـ ـ ــي أحـ ـ ــد هـ ـ ــذﻩ العيـ ـ ــوب يكـ ـ ــون متحـ ـ ــتم
ال ـ ــنقض ،وتمث ـ ــل ذل ـ ــك  ـ ــي رأي الط ـ ــاعن م ـ ــن خ ـ ــالل ع ـ ــدم اس ـ ــتجابته لل ـ ــدفوع الش ـ ــكلية ال £ـ ــ mأثاره ـ ــا
رغ ـ ــم أن ـ ــه ك ـ ــان ق ـ ــد أثاره ـ ــا أم ـ ــام جمي ـ ــع درج ـ ــات التقا oـ ــ ،mnكم ـ ــا يتمث ـ ــل خط ـ ــأ القـ ـ ـرار  ـ ــي التطبي ـ ــق
والتأوي ـ ـ ــل  ـ ـ ــي أن الق ـ ـ ـرار الن ـ ـ ــاقض ل ـ ـ ــم يح ـ ـ ــدد نقط ـ ـ ــة قانوني ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة،ومجرد إش ـ ـ ــارته ل ـ ـ ــنص امل ـ ـ ــادة
 224مـ ـ ــن ق.ا.م.ت.ا ،والـ ـ ــذي يحـ ـ ــاول الطـ ـ ــرف ٓالاخـ ـ ــر تفسـ ـ ــ]Iﻩ لصـ ـ ــالحه ال يعـ ـ ــدو أن يكـ ـ ــون مـ ـ ــن بـ ـ ــاب
التـ ـ ــدليل بالـ ـ ــذكر لألسـ ـ ــاس الـ ـ ــذي تتصـ ـ ــرف عليـ ـ ــه املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا ،ذلـ ـ ــك ألن الـ ـ ــنص السـ ـ ــابق إنمـ ـ ــا
يحـ ـ ــدد ٕالاطـ ـ ــار العـ ـ ــام الـ ـ ــذي يمكـ ـ ــن للمحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا أن تـ ـ ــنقض بمقتضـ ـ ــاﻩ ٔالاحكـ ـ ــام املطعـ ـ ــون فTkـ ـ ــا
أمامه ـ ـ ــا إذ ل ـ ـ ــم ترت ـ ـ ــب علي ـ ـ ــه توج Tkـ ـ ــا ملنت ـ ـ ــوج الب ـ ـ ــاخرة وه ـ ـ ــو أم ـ ـ ــر م ـ ـ ــن الاختص ـ ـ ــاص الب ـ ـ ــات لقا oـ ـ ــmn
املوض ـ ـ ــوع وال تقي ـ ـ ــدﻩ في ـ ـ ــه توج Tkـ ـ ــات املحكم ـ ـ ــة  ،وق ـ ـ ــد خل ـ ـ ــص الط ـ ـ ــاعن إ¨ ـ ـ ــي أن ـ ـ ــه ال خ ـ ـ ــالف  ـ ـ ــي أن
موكلـ ــه م.ك ،ك ـ ــان ق ـ ــد ع ـ ــIن حارس ـ ــا قض ـ ــائيا للب ـ ــاخرة ،وأن ـ ــه ق ـ ــدم للمحكم ـ ــة تقري ـ ـرا ع ـ ــن تس ـ ــي]Iﻩ له ـ ــا
ول ـ ــم يع^ ـ ــ]ض علي ـ ــه أح ـ ــد ،ودع ـ ــوي الخص ـ ــم محله ـ ــا ملكي ـ ــة الب ـ ــاخرة وال تتعل ـ ــق بالتس ـ ــي ]Iوبالت ـ ــا¨ي ف ـ ــال
عالقة لـ ـ م.كT¸ .ا.
ب-الطاعن الثاني:
أمـ ـ ــا الطـ ـ ــاعن أ.ح ،فIـ ـ ــ]ي أن الق ـ ـ ـرار محـ ـ ــل الطعـ ـ ــن أبطـ ـ ــل مضـ ـ ــمون ق ـ ـ ـرار الغرفـ ـ ــة التجاريـ ـ ــة
باملحكمـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا رق ـ ـ ــم  2012/15ال ـ ـ ــذي أك ـ ـ ــد التعـ ـ ــويض ال ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــددﻩ حك ـ ـ ــم محكم ـ ـ ــة الاس ـ ـ ــتئناف
ل ـ ــه ،وورد في ـ ــه ص ـ ـراحة أحقي ـ ــة موكل ـ ــه  ـ ــي تع ـ ــويض إض ـ ــاي ع ـ ــن منت ـ ــوج الب ـ ــاخرة فض ـ ــال ع ـ ــن اعتب ـ ــارﻩ
أن مس ـ ـ ــؤولية م.ك .قائم ـ ـ ــة ،ول ـ ـ ــم ي^ ـ ـ ــ]ك ملحكم ـ ـ ــة ٕالاحال ـ ـ ــة غ Iـ ـ ــ] الحك ـ ـ ــم ل ـ ـ ــه ب ـ ـ ــالتعويض ع ـ ـ ــن غل ـ ـ ــة
الب ـ ــاخرة ،وب ـ ــه يك ـ ــون القـ ـ ـرار مح ـ ــل الطع ـ ــن ق ـ ــد أخط ـ ــأ  ـ ــي تطبي ـ ــق الق ـ ــانون عن ـ ــدما ل ـ ــم يل^ ـ ــ/م بقـ ـ ـرار
املحكم ـ ــة العلي ـ ــا  ـ ــي خص ـ ــوص النقط ـ ــة القانوني ـ ــة املتعلق ـ ــة بمس ـ ــؤولية الح ـ ــارس وم ـ ــا ينج ـ ــر ع Tـ ــا م ـ ــن
مس ـ ــؤولية مدنيـ ـ ــة  ـ ــي تعـ ـ ــويض الع ـ ــارض عـ ـ ــن ٔالاضـ ـ ـرار ال£ـ ـ ــ mلحق ـ ــت بـ ـ ــه ،وه ـ ــو مـ ـ ــا يعرض ـ ــه للـ ـ ــنقض
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طبقـ ـ ــا للمـ ـ ــادة  223ـ ـ ــي فقر¡Tـ ـ ــا ٔالاخIـ ـ ــ]ة لـ ـ ــيخلص للمطالبـ ـ ــة بـ ـ ــنقض الق ـ ـ ـرار محـ ـ ــل الطعـ ـ ــن ،وإحالـ ـ ــة
القضية من جديد.
-2املحكمة:
حي ـ ـ ــث إن ـ ـ ــه بالنس ـ ـ ــبة مل ـ ـ ــا أث ـ ـ ــارﻩ الط ـ ـ ــاعن ٔالاول ال نج ـ ـ ــد لزوم ـ ـ ــا ملناقش ـ ـ ــته وال ـ ـ ــرد علي ـ ـ ــه بش ـ ـ ــكل
تفصـ ـ ـ ــيي ألن طرفيتـ ـ ـ ــه أمـ ـ ـ ــام محكمـ ـ ـ ــة ٕالاحالـ ـ ـ ــة أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا يمكـ ـ ـ ــن أن يقـ ـ ـ ــال عTـ ـ ـ ــا أTÈـ ـ ـ ــا محـ ـ ـ ــل نظـ ـ ـ ــر
الس ـ ــتمدادها الوالي ـ ــة  ـ ــي نظ ـ ــر املوض ـ ــوع م ـ ــن قـ ـ ـرار املحكم ـ ــة العلي ـ ــا املحي ـ ــل للـ ـ ـ/اع عل Tkـ ــا ،وال ـ ــذي ال
يتض ـ ــح م ـ ــن منطوق ـ ــه فحس ـ ــب ب ـ ــل وإنم ـ ــا م ـ ــن الحيثي ـ ــات ال £ـ ــ mيتأس ـ ــس عل Tkـ ــا ذل ـ ــك املنط ـ ــوق أيض ـ ــا
أن ـ ـ ــه إنم ـ ـ ــا نق ـ ـ ــض ق ـ ـ ـرار محكم ـ ـ ــة الاس ـ ـ ــتئناف الس ـ ـ ــابقة لفائ ـ ـ ــدة الط ـ ـ ــاعن أ.ح ،وأح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــي محكم ـ ـ ــة
ٕالاحال ـ ـ ـ ــة الج ـ ـ ـ ــزء فق ـ ـ ـ ــط املتعل ـ ـ ـ ــق بطلب ـ ـ ـ ــه التع ـ ـ ـ ــويض ع ـ ـ ـ ــن منت ـ ـ ـ ــوج الب ـ ـ ـ ــاخرة ،حي ـ ـ ـ ــث ورد منطوق ـ ـ ـ ــه
ك ـ ـ ــاألتي):ق ـ ـ ــررت الغرف ـ ـ ــة التجاري ـ ـ ــة باملحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا قب ـ ـ ــول الطعن ـ ـ ــCن ش ـ ـ ــكال وقب ـ ـ ــول طل ـ ـ ــب أ.ح
وإحال ـ ــة القض ـ ــية ع_ ـ ــي تش ـ ــكلة مغ ـ ــايرة طبق ـ ــا للم ـ ــادة  224م ـ ــن ق.ا.م.ت.ا( ،فاقتص ـ ــار القـ ـ ـرار بع ـ ــد
ذك ـ ــرﻩ لقب ـ ــول الطعن ـ ــIن ش ـ ــكال ع ـ ــي قب ـ ــول طل ـ ــب أ.ح ،وع ـ ــدم ذك ـ ــرﻩ لقب ـ ــول طل ـ ــب م.ك ،ص ـ ــريح  ـ ــي
أن طل ـ ـ ــب ه ـ ـ ــذا ٔالاخ Iـ ـ ــ] إنم ـ ـ ــا قب ـ ـ ــل ش ـ ـ ــكال فق ـ ـ ــط ،ويتض ـ ـ ــح ذل ـ ـ ــك أك Çـ ـ ــ] -إن ك ـ ـ ــان ثم ـ ـ ــة حاج ـ ـ ــة ملزي ـ ـ ــد
ايضـ ـ ــاح -بـ ـ ــالرجوع لحيثيـ ـ ــات ق ـ ـ ـرار الغرفـ ـ ــة التجاريـ ـ ــة باملحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا ال£ـ ـ ــ mيتأسـ ـ ــس علTkـ ـ ــا ،حيـ ـ ــث
نراه ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد أن ردت ع ـ ـ ــي دف ـ ـ ــاع م.ك ،بخص ـ ـ ــوص دفوع ـ ـ ــه ح ـ ـ ــول الاختص ـ ـ ــاص والص ـ ـ ــفة ذك ـ ـ ــرت أن
امل ـ ــادة  771مـ ـ ــن ق ـ ــانون الال^/امـ ـ ــات والعق ـ ــود صـ ـ ــريحة بـ ـ ــأن الح ـ ــارس ملـ ـ ــزم ب ـ ــرد ٔالاشـ ـ ــياء املوضـ ـ ــوعة
تح ـ ــت تص ـ ــرفه ،كم ـ ــا أن تالي TUـ ــا  772نص ـ ــت ع ـ ــي ض ـ ــمانه ول ـ ــو تل ـ ــف امل ـ ــودع بس ـ ــبب الق ـ ــوة الق ـ ــاهرة
واعت0ـ ــ]ت ذلـ ــك دلـ ــيال ناهضـ ــا ـ ــي أحقيـ ــة مالـ ــك املـ ــودع ـ ــي التعـ ــويض رادة بـ ــذلك عـ ــي مـ ــا أثـ ــارﻩ دفـ ــاع
م.ك ،ح ـ ــول م ـ ــا ألزم ـ ــه ق ـ ـرار محكم ـ ــة الاس ـ ــتئناف ب ـ ــه م ـ ــن تع ـ ــويض أ.ح ،وم ـ ــن املع ـ ــروف فقه ـ ــا وقانون ـ ــا
أن الحيثي ـ ــات ال £ـ ــ mيتأس ـ ــس عل Tkـ ــا املنط ـ ــوق تح ـ ــوز م ـ ــا له ـ ــذا ٔالاخ Iـ ــ] م ـ ــن حجي ـ ــة  ـ ــي ح ـ ــIن ن ـ ــري قـ ـ ـرار
املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا يقـ ـ ــول ـ ـ ــي احـ ـ ــدي حيثياتـ ـ ــه املتعلقـ ـ ــة بالطـ ـ ــاعن أ.ح): ،وحيـ ـ ــث إن الطـ ـ ــاعن ٓالاخـ ـ ــر
أ.ح ،رك ـ ــز ع_ ـ ــي طل ـ ــب نق ـ ــض الحك ـ ــم  Sـ ــي جزئ ـ ــه املتعل ـ ــق بع ـ ــدم الحك ـ ــم ل ـ ــه بمنت ـ ــوج الب ـ ـاخرة وه ـ ــذا
م ـ ــا اس ـ ــتجابت لـ ـ ــه املحكم ـ ــة( ،فعب ـ ــارة وهـ ـ ــذا م ـ ــا اسـ ـ ــتجابت ل ـ ــه املحكم ـ ــة صـ ـ ــريحة  ـ ــي أن الـ ـ ــنقض
إنم ـ ــا يتن ـ ــاول الج ـ ــزء املتعل ـ ــق بطل ـ ــب أ.ح ،التع ـ ــويض ل ـ ــه ع ـ ــن منت ـ ــوج الب ـ ــاخرة وأنم ـ ــا س ـ ــوي ذل ـ ــك مم ـ ــا
ق mnºبه قرار محكمة الاستئناف السابقة ال يتناوله النقض.
وقـ ـ ـ ـ ــد أعقبـ ـ ـ ـ ــت املحكمـ ـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــذﻩ الحيثيـ ـ ـ ـ ــة مباشـ ـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ـ ــإيراد نـ ـ ـ ـ ــص املـ ـ ـ ـ ــادة  224مـ ـ ـ ـ ــن
ق.ا.م.ت.ا بحروف ـ ـ ــه ربم ـ ـ ــا دفع ـ ـ ــا ألي إ TÎـ ـ ــام ق ـ ـ ــد يش ـ ـ ــوب منط ـ ـ ــوق قراره ـ ـ ــا ،وتأص ـ ـ ــيال  ـ ـ ــي أحقي TUـ ـ ــا أال
تـ ـ ــنقض إال جـ ـ ــزء الق ـ ـ ـرار إذا مـ ـ ــا رأت أن الـ ـ ــبطالن ال يشـ ـ ــوب غIـ ـ ــ]ﻩ ممـ ـ ــا قºـ ـ ــ mnبـ ـ ــه الق ـ ـ ـرار املطعـ ـ ــون
فيه بالنقض أمامها كما هو صريح النص املستدل به.
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وحيـ ـ ـ ــث إنـ ـ ـ ــه ممـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــلف عرضـ ـ ـ ــه يتضـ ـ ـ ــح أن التقاoـ ـ ـ ــ mnبالنسـ ـ ـ ــبة ل ـ ـ ـ ـ ـ م.ك اسـ ـ ـ ــتنفد قانونـ ـ ـ ــا
ب ـ ــرفض املحكم ـ ــة العلي ـ ــا  ـ ــي غرف TUـ ــا التجاري ـ ــة لطعن ـ ــه موض ـ ــوعا الله ـ ــم إال أن يلج ـ ــأ للطع ـ ــن لص ـ ــالح
القـ ـ ــانون ،وأن محكمـ ـ ــة ٕالاحالـ ـ ــة غIـ ـ ــ] متعهـ ـ ــدة قانونـ ـ ــا ،وال مختصـ ـ ــة ـ ـ ــي نظـ ـ ــر طلباتـ ـ ــه املتعلقـ ـ ــة ¸Tـ ـ ــذا
املل ــف ،إذ ال س ــند له ــا  ــي ذل ــك غIـ ــ] ٕالاحال ــة عل Tkــا م ــن املحكم ــة العلي ــا وهـ ــو م ــا ل ــم يك ــن كم ــا سـ ــلف
تبيانـ ـ ــه ،وبـ ـ ــه يكـ ـ ــون نظرهـ ـ ــا لهـ ـ ــذﻩ الطلبـ ـ ــات خرقـ ـ ــا لقواعـ ـ ــد الاختصـ ـ ــاص ومساسـ ـ ــا بحجيـ ـ ــة الÒـ ـ ــmnء
املقºـ ــ mnبـ ــه ممـ ــا يشـ ــكل أساسـ ــا كافيـ ــا لـ ــنقض الق ـ ـرار مـ ــن غIـ ــ] مـ ــا حاجـ ــة ملناقشـ ــة مـ ــا أثـ ــارﻩ الطـ ــاعن
ٔالاول دفـ ـ ــاع م.ك لعـ ـ ــدم طرفيتـ ـ ــه قانونـ ـ ــا كمـ ـ ــا سـ ـ ــلف ،وال ملناقشـ ـ ــة مـ ـ ــا أثـ ـ ــارﻩ دفـ ـ ــاع أ.ح ،ألنـ ـ ــه إنمـ ـ ــا
يتوسـ ــل لـ ــنقض الق ـ ـرار وهـ ــو متحـ ــتم ،غIـ ــ] أنـ ــه يلـ ــزم عـ ــي محكمـ ــة ٕالاحالـ ــة الثانيـ ــة أن تقصـ ــر نظرهـ ــا
ع ـ ــي م ـ ــا طال ـ ــه ال ـ ــنقض م ـ ــن ق ـ ـرار محكم ـ ــة الاس ـ ــتئناف الس ـ ــابقة وتحك ـ ــم في ـ ــه بم ـ ــا يتق ـ ــرر ل ـ ــدTÎا مم ـ ــا
تقتضـ ـ ـ ــيه النصـ ـ ـ ــوص الشـ ـ ـ ــرعية والقانونيـ ـ ـ ــة ال£ـ ـ ـ ــ mتحكـ ـ ـ ــم الواقعـ ـ ـ ــة ،وأن تتالـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا وقعـ ـ ـ ــت فيـ ـ ـ ــه
محكمـ ـ ـ ــة ٕالاحالـ ـ ـ ــة ٔالاو¨ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــرق للقواعـ ـ ـ ــد الجوهريـ ـ ـ ــة املتعلقـ ـ ـ ــة باالختصـ ـ ـ ــاص وه ـ ـ ـ ـدر لحجيـ ـ ـ ــة
الmnÒء املق mnºبه.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالق ـ ـ ــا مم ـ ـ ــا تق ـ ـ ــدم وتأسيس ـ ـ ــا علي ـ ـ ــه وع ـ ـ ــي أحك ـ ـ ــام امل ـ ـ ــواد  206وم ـ ـ ــا بع ـ ـ ــدها م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون
ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية.
منطوق القرار:
ق ـ ـ ــررت املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا  Sـ ـ ــي تش ـ ـ ــكلة غرفه ـ ـ ــا املجمع ـ ـ ــة قب ـ ـ ــول الطعن ـ ـ ــCن ب ـ ـ ــالنقض ش ـ ـ ــكال
ورف ـ ــض طع ـ ــن م.ك ،أص ـ ــال وقب ـ ــول طع ـ ــن أ.ح ،أص ـ ــال وٕالاحال ـ ــة ع_ ـ ــي تش ـ ــكلة مغ ـ ــايرة للب ـ ــت فيم ـ ــا
أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار 2014/20
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/04/23 :
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﻗﺮار ﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ ﺷﺮوط :
أﺣﺪﻫﺎ  :أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻪ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ  :أن ﻳﻜﻮن اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻦ ذي اﻟﺼﻔﺔ ،وﻓﻲ اﻷﺟﻞ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ  :أن ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 198ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
اﻟﺮاﺑﻊ  :أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻊ ﻗﺪ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺳﺒﺐ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ ﻗﻮة
اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ  :أن ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.
اﻟﻤﻮاد  :ﻣﻦ  197إﻟﻰ  200ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرف املجمعة
القضية رقم 2013/40 :
طبيعة الطعن  :طعن بالنقض
الطاعن  :م.م.
يمثله ذ/محمد عبد الرحمن ولد
محمد الحسن .
املطعون ضدﻩ  :ع.ح.
يمثله ذ  :ملرابط ولد السيد
طبيعة القضية  :عقارية
القرار محل الطعن :
القرار رقم 2013/30 :
الصاد بتاريخ 2013/04/30 :
عن الغرفة املدنية و الاجتماعية
الثانية باستئنافية نواكشوط
)تشكلة مغايرة (
رقم القرار 2014/20
تاريخه 2014/04/23 :
منطوق القرار :
قررت املحكمة العليا ي تشكلة
غرفها املجمعة قبول الطعن
بالنقض شكال وأصال ونقض القرار
املطعون فيه وٕالاحالة عى تشكلة
مغايرة للبت فيما أخلت به سابقTUا.

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
ٔالاربعاء املوافق  2014/04/23ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا
بانواكشوط  ،برئاسة رئيسها السيد :
رئيسا
السيد :يحفظ ولد محمد يوسف،
وبعضوية مستشارTÎا القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

 .محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية،
 .حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية،
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،

مستشارا؛
مستشارا ؛
مستشارا؛

 .محمدعبد ﷲ ولد بيداﻩ
 .اب ولد محمد محمود
ـ املختار تو¨ي باﻩ،
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
 .امبارك ولد الكوري
 .يسلم ولد ديدي،
ـ محمدن ولد عبد الرحمن،
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن،
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
محمد سالم ولد عبد الوهاب
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
ـ الصوي انكي باﻩ،
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
ـ محمد ٔالامIن ولد أحمد،
ـ ملام ولد محمد فال،
ـ القاسم ولد فال،

مستشارا،
مستشارا،
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا ؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا،
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
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وبحضور القا mnoمحمد ولد عمارو ،نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة؛ وبمساعدة ٔالاستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة  ،كاتبا
للجلسة.
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة ي جدولTUا وال m£من بيTا الطعن بالنقض ضد القرار
رقم 2013/30الصادر بتاريخ  2013/04/30عن الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية
انواكشوط املتعلق بال/اع القائم بIن م.م .ممثال باألستاذ محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن من
جهة  ،وع.ح .ممثال باألستاذ ملرابط ولد السيد من الجهة الثانية ،وأصدرت القرار ٓالاتي بيانه :
أوال ٕ :الاج ــراءات
ملا وصل امللف إ¨ى كتابة الغرف املجمعة وتلقت مذكرة الطاعن وبلغTUا إ¨ى ممثل املطعون ضدﻩ
فرد علTkا بجوابية عIن رئيس التشكلة مقررا ي القضية  .وملا أنجز تقريرﻩ أحيل امللف إ¨ى املدي
العام لدى املحكمة العليا وأودعته النيابة طلبا¡Tا املكتوبة ،وأعيد إ¨ى كتابة ضبط الغرف املجمعة
حينئذ أدرجت القضية ي جدول القضايا املعدة للعرض ي جلسة الغرف املجمعة املعقودة يوم :
 2013/12/25فعرضت فTkا واستمع إ¨ى تالوة املقرر  :محمد سيديا ولد محمد محمود لتقريرﻩ فTkا ،
واستمع إ¨ى ممثي ٔالاطراف ي عرض مالحظا¡Tم ،وإ¨ى ممثل النيابة لعرض طلباته  ،وعقب ذلك قرر
جعلها ي املداولة إ¨ى جلسة يوم  2014/02/27 :ال m£قرر فTkا التمديد ي املداولة ملزيد من الدرس إ¨ى
جلسة يوم النطق بالقرار فTkا.
كل ذلك تتبعا ألحكام املواد  212 :ـ  213ـ  214ـ  216ـ  217ـ  218ـ  219من ق  .إ  .م  .ت .إ .
وخالل املداولة استكمل درس القضية فتبIن ٓالاتي :
ثانيا :من حيث الشكل
حيث إن القرار رقم  2013/30املطعون فيه صدر يوم  2013/04/30 :فطعن فيه ذ\ محمد
عبد الرحمن محمد الحسن بالنقض ملوكله م.م ،يوم  2013/06/26 :بعريضة مكتوبة قدمها لكتابة
مصدرته ي نسختIن مصحوبة بوصل دفع خمسة آالف للخزينة وقدم مذكرة طعنه لكتابة الغرف
املجمعة يوم  2013/08/25 :فإن طعنه مستوجب القبول شكال الستيفائه ٔالاشكال املنصوص عى
اعتبارها باملواد  211 – 210 – 209 – 208 – 207 – 205 – 63 :من ق  .إ .م .ت .إ .
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
ورد ي مذكرة الطاعن أنه اضطر إ¨ى عملها قبل أن يحرر القرار فيحصل عى نسخة منه ليال
يفوت عليه أجل تقديمها  .وأنه يطلب منحه ٔالاجل من يوم حصوله عى نسخة من القرار ليبدي
مآخذﻩ عليه .ثم ضمTا :
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 (1ـ أن موكله سبق أن اش^]ى وحاز القطع من  1116 :إ¨ى  1121بçي الربط من دار النعيم
وأن لديه عى شرعية حوزﻩ لها الرخص ذات ٔالارقام والتواريخ املبينة ي الجدول ٓالاتي :
رقم الرخصة

تاريخ إصدارها

رقم القطعة

1121
2002/01/28
2174
1120
2002/01/28
2193
1119
2002/03/10
2059
1118
2002/01/28
1118
1117
2001/02/05
4929
1116
2001/02/05
5229
 (2ـ أن التحقيقات ال m£قامت ¸Tا ٕالادارة قد استنتج مTا حسب إفادة حاكم املقاطعة املؤرخة
ب  2007/03/23 :وحسب التحقيق الذي قام به فتواغراي ي املقاطعة أن القطع ال m£يحوزها م.م.
تقع ي موقعها ي املخطط العمراني لçي قطاع الربط .
 ( 3ـ أن ع.ح .فاقد الصفة ي دعوى هذﻩ القطع ألن دعواﻩ منصبة عى القطع من  1218 :إ¨ى
 1223ال m£تبعد عن قطع م.م 500 .م طبق ما أثبتته املعاينة املقوم ¸Tا يوم  2007/10/16 :وأTÈا ي
مكان يسم الحدائق.
 ( 4ـ أن كال من حكم محكمة ٔالاصل وقرار محكمة الاستئناف املؤكد له مؤسسان ومعلالن ما
قضيا به ومبينان أن م.م .هو املشروع الحوز لهذﻩ القطع لكونه لديه الوثائق املنصبة علTkا .
ولكونه املستثمر فTkا  ،ولكون وثائق خصمه متأخرة التاريخ عTا .
 (5ـ أن الطاعن قد صدر له أمر بالتنفيذ الج]0ي بتاريخ  2007/05/20 :ونفذ له املنفذ سيدنا
عا¨ي بن محمد الصغ ]Iفأكمل ما كان قد بدأ به من بناء واستثمار .
 (6ـ أن خصمه قد طعن بالنقض ي قرار محكمة الاستئناف رقم  2009/70 :ثم تنازل عن ذلك
الطعن وفق ٕالافادة الصادرة عن كاتب ضبط مصدرته بتاريخ . 2009/06/02 :
وبعد ذلك الطعن طلب الرجوع ي القرار نفسه لدى مصدرته فكان بTUا ي ذلك الاس^]جاع
بالقرار الرافض لقبوله شكال غ ]Iموفق ألTÈا بحكم الطعن بالنقض السابق الذكر قد خرجت القضية
من عهد¡Tا إ¨ى عهدة املحكمة العليا فكان من واجTÜا أن ال تتعهد بطلب الرجوع .
وكان من واجب املحكمة العليا حIن طعن لدTÎا بالنقض ي القرار القا mnoبرفض طلب الرجوع
شكال أن تقول إن هذا القرار ال محل له ما دام لم يبت ي الطعن بالنقض ي القرار رقم . 2009/70 :
وإذ لم تفعل  ،وإذ لم تتناول ما ي امللف من ٔالادلة عى حسم هذا ال/اع بالحق والعدل
لصالح الطاعن فإن قرارها لم يكن موفقا وال مؤسسا عى نصوص قانونية .
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وأسس الطاعن عى هذﻩ املذكورات طلبه الرامي إ¨ى نقض القرار املطعون فيه  ،وإحالة امللف
إ¨ى استئنافية ذات تشكيل مغاير ،وتوجTkها لتصحيح ما أخلت به سابقTUا  ،وإ¨ى رد الكفالة ملؤمTا .
وي يوم  2013/10/29 :قدم هذا الطاعن مذكرة ثانية بعد ما حصل عى نسخة من القرار
املطعون فيه أعاد فTkا ذكر ما ذكر ي السابقة وأضاف إليه أن القرار املطعون فيه معيب ب :
ـ  1ـ عدم مناقشة التحقيقات ال m£قامت ¸Tا كل من محكمة ٔالاصل والاستئناف .
ـ  2ـ حصر ال/اع ي املوقع هربا مما ي وثائق م.م .من ٔالاقدمية و مما له من الاستثمار .
ـ  3ـ عدم اعتبار تصريح ٕالادارات املختصة أن استثمارﻩ بعIن املكان املنصبة عليه وثائقه .
ـ  4ـ الاعتماد عى خ]0ة معدة بتاريخ  2009/05/17 :مقدمة خارج ٔالاجل املضروب لتقديمها ،
ومناقضة ملا ي تقريرات وتحقيقات السلطات املختصة من أن وزارة ٕالاسكان ال يوجد لها مخطط
رسم mيتناول محل ال/اع .
ـ  5ـ أن التشكلة املصدرة للقرار املطعون فيه قد أصدرت ٔالامرين  2012/38:و 2012/40
بإعداد خ]0ة فأوتيت ¸Tا يوم  2012/12/25 :وكانت مؤكدة صحة دعوى م.م ،وأن موقع رخص ع.ح.
قد صودر من قبل الوكالة الوطنية للنفع العام طبق ما ورد ي الرسالة رقم  2013/738 :وأكدﻩ
حاكم املقاطعة ي الرسالة رقم  2013/870 :لهذا فإن عدول هذا القرار عن هذﻩ الخ]0ة ال m£أمرت ¸Tا
مصدرته والرجوع القهقرى إ¨ى خ]0ة قد أمرت ¸Tا تشكلة سابقة ولم تنتظرها بعد انTUاء ٔالاجل
املضروب لتقديمها ،أمر مستغرب وفيه ٕالاساءة لتطبيق القانون والخطأ فيه ويوجب نقض هذا
القرار الذي ضرب عن ذكر الخ]0ة السابقة صفحا  ،ولم يتناولها بشطر كلمة  ،ثم أكدت هذﻩ املذكرة
ما ي سابقTUا من طلب نقض القرار وٕالاحالة ...
ب -أما املطعون ضدﻩ :
فقد رد بجوابية بقلم وكيله ذ\ ملرابط ولد السيد ضمTا :
 ( 1ـ أن ال/اع بIن الطرفIن ليس ي غ ]Iتحديد قطع كل مTما
وأن الطاعن يحاول أن يكيفه بمنح مزدوج ويرجح جانبه بغية تضليل املحكمة لكن مصدرة
القرار قطعت عليه السبيل بفضل فطنTUا  ،ولن يخفى عى املطعون لدTÎا أن ال/اع ليس ي غ]I
تحديد محال القطع .
 (2ـ أن املطعون ضدﻩ كان يكأل ويرى هذﻩ القطع منذ اش^]ائه إياها إ¨ى أن فوêئ بمحاولة
الطاعن بسط يدﻩ علTkا فشكى منه لدى الحاكم ٕالاداري فأوقف عمل الطرفIن إال أن الطاعن لم
يمتثل حيث تمادى ي محاولة خلق لواقع عى ٔالارض وكان املطعون ضدﻩ يستوقف محاوالته لدى
كل درجة من درجات املحاكم كان امللف لدTÎا فتوقف عمله وال يمتثل بل ينTUز فرص العطل ؤالاعياد
ح £ب® أساس سور هش ي القطع عي نمط بيوت ٔالاحياء العشوائية .
 ( 3ـ أن ما ورد ي مذكرة الطاعن من أن الçي الذي فيه القطع املتنازع فTkا تنفي املصالح
التابعة لوزارة ٕالاسكان والعمران حاليا أن يكون لدTÎا مخطط منصب عليه غ ]Iصحيح بل إن له
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مخططا ولم تنف هذﻩ الوزارة وجودﻩ لدTÎا قط وإنما جاء ي رسالة لها عدم وجودﻩ لدى إحدى
إدارا¡Tا وذلك ال يدل عى عدم وجودﻩ لدTÎا بل هو موجود لدTÎا وقد صدقت عى صورة منه
للمطعون ضدﻩ .
وإنما الذي ليس موجودا لدTÎا هو املخطط الذي يتمسك به الطاعن طبق ما ورد ي الخ]0ة
املعتمد علTkا القرار املطعون فيه .
بل إن هذا املخطط مزور بدليل أن املخططات الحقيقية تعتمد عى أرقام ذات تسلسل
تصاعدي أو تناز¨ي وذلك ما ال يتوفر إال ي املخطط الذي هو لصالح املطعون ضدﻩ .
 ( 4ـ أن الحيازة قسمان قانونية وي بالنسبة للعقارات ملك الوثائق الصحيحة الدالة عى ملك
املتمسك ¸Tا لتلك العقارات .
وهذا ما ينفرد به املطعون ضدﻩ  ،ألن وثائق خصمه غ ]Iمنصبة عى موقع ال/اع .
وقسم مادي والسابق به املطعون ضدﻩ .
وما عمل الطاعن أثناء ال/اع فاقد ٔالاثر ألن القانون ينص عى أن الحيازة ال m£ال تعتمد عى
سند باطلة .
 ( 5ـ أن ما ورد ي مذكرة الطاعن من أنه ما كان ملحكمة الاستئناف أن تتعهد بطلب الرجوع
ألن طعن املطعون ضدﻩ ي قرارها بالنقض ين mëوالية محكمة الاستئناف عى القضية ويعهد
املطعون لدTÎا كان عليه أن يث]Iﻩ ي وقته أما ٓالان فال مع® إلثارته .
ينضاف إ¨ى ذلك أن الطعن بالنقض يكون لدى كتابة مصدرة القرار وال تتعهد املحكمة العليا
إال بعد وصول امللف إ¨ى كتابTUا  .وذلك لم يقع لتنازل مقدم هذا الطعن عنه  .وإنما تعهدت بالطعن
ي القرار الرافض لقبول الرجوع .
 ( 6ـ أن الطاعن شحن مذكرة طعنه بأمور سابقة عى صدور القرار محل طعنه وكان من
أك]Çها إسهابا فيه ما أثار حول قرار املحكمة العليا .
أما القرار محل طعنه فلم ي ]Çي مذكرته ٔالاو¨ى أنه خرق أي نص قانوني أو فق mëعى الرغم من
أن املادة  209من ق إ  .م  .ت  .إ  ،تلزمه أن يث ]Iجميع أسباب طعنه وأن يذكر النصوص ال m£تم
خرقها .
وأما جوابه عى مذكرة الطاعن الثانية فأعاد فTkا ما ي جوابيته السابقة ولم يزد عليه إال ما
خالصته :
ـ أن املادة  209تنص عى أنه ال يجوز للطاعن أن يأتي بعد مذكرته ٔالاو¨ى بأسباب جديدة .
ـ وأن الطاعن لم ي ]Çقادحا ي القرار .
ـ وأن القرار مؤسس تأسيسا قويا و مطبق لتوجTkات املحكمة العليا .
ـ أن الطعن بالنقض ال يشرع قبوله إال إذا أسس عى أحد بنود املادة . 204
ـ وإن هذا القرار خال من الاتصاف بmnÒء من تلك البنود .
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وأسس عى هذﻩ الردود طلب رفض طعن الطاعن شكال وأصال .
 2ـ املحكم ــة :
حيث إن القرار املطعون فيه قاض بثالث نقاط :
ٔالاوjى  :قبول الرجوع عن الحكم رقم  2009/70 :بتاريخ 2009/05/06
والثانية  :إلغاء حكم الدرجة ٔالاو¨ى .
والثالثة  :الحكم لـ ـ ع.ح ،بالقطع محل ال/اع .
وحيث إنه لم يعلل قضاءﻩ بالنقطة ٔالاو¨ى إال بما لفظه »  ...إذ أن الحكم مب® mعى غش لصالح
املحكوم له  ،حيث أد¨ى املحكوم عليه بمخطط عمراني يناي املخطط الذي عى أساسه ب® mالحكم
مما يجعل هناك غشا« .
وحيث إن مضمون هذﻩ ٔالالفاظ أن القرار املس^]جع عنه مب® mعى غش يتمثل ي أن كال
الخصمIن قدم إ¨ى مصدرة القرار مخططا وأTÈا بنت قرارها عى مخطط من قضت لصالحه مTما .
وحيث إن هذا ـ إذا كان فيه غش ـ غ ]Iصحيح لكون القرار املس^]جع عنه لم ي0ن مثقال ذرة مما
ق nºبه عى أي من املخططIن  ،بل إن مصدرته نبذت املخططIن وراء ظهرها  ،ومن أجل هذا كان
القرار املطعون فيه معلال قبول الرجوع عن القرار رقم  2009/70 :بعلة ال وجود لها .
ـ ينضاف إ¨ى ذلك أنه لم ينسب للمس^]جع إدعاء أن ي هذا القرار غشا .
ومن املعلوم أنه إذاكان السبب املب® mعليه قبول الرجوع معدوما كان القضاء بالنقطتIن
ٔالاخ]IتIن ال سبيل إ¨ى مشروعيته .
لكن ذلك ال يحول بIن املحكمة أن تقول :إن النقطة الثانية ال m£ي إلغاء حكم الدرجة ٔالاو¨ى
لم يعللها هذا القرار بأية علة .
وذلك ماال يشرع له  ،إذ إن عليه حIن ق mnºبقبول الرجوع عن القرار السابق الذكر أن
يتصدى لنسف ٔالاسس املب® mعلTkا واملؤلفة من ٔالامور ال: m£
أحدها  :تمسك املق mnºلصالحه بوثائق لم يقم دليل عى عدم انصبا¸Tا عى موضع ال/اع .
وثان`ا  :كون هذﻩ الوثائق أقدم تاريخا من وثائق املق mnºعليه .
وثال´`ا  :نتائج ما قامت به مصدرته من مكاتبات للوا¨ي والحاكم ومدير ٕالاسكان وما قامت به
من معاينات أثبتت أن موضع ال/اع محوز من قبل املق mnºله  ،وأنه هو العامل ملا فيه من استثمار ،
وأن الجهات املختصة بمسك املخططات العمرانية ليس لدTÎا مخطط عمراني للçي الذي فيه موضع
ال/اع  .فإذا نسف هذﻩ ٔالاسس املؤسس علTkا القرار رقم  2009/70 :كان له أن يتصدى ألساس
حكم محكمة ٔالاصل فإذا هدمه ساغ له أن يلغيه  ،أما أن ينسفه قبل نسف أساس القرار املس^]جع
عنه ودون تصد لهدم أساسه هو فعمل يحتاج إ¨ى نص قانوني ي]0رﻩ  ،وإذ لم يأت به هذا القرار
فسيكون مخال بما أوجب القانون من تعليل القرارات ويكون مستوجب النقض .
أما النقطة ٔالاخ]Iة ال m£ي الحكم لـ ـ ع.ح ،بالقطع فإن هذا القرار قد علله بعلتIن :
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إحداهما  :أن املحكمة أمرت بخ]0ة أثبتت بطالن املخطط الذي عى أساسه تم الحكم لـ ـ ـ م.م،
وهذﻩ العلة قد ذكرنا آنفا أTÈا معدومة ألن كال من حكم محكمة ٔالاصل وقرار الاستئنافية املؤكد له
لم يؤسس أي مTما عى أي من املخططIن .
والعلة الثانية  :ي أن تلك الخ]0ة أثبتت صحة املخطط الذي أد¨ى به ع.ح ،فهذﻩ العلة غ]I
كافية لإلستحقاق ألمور :
ـ مTا  :أن ما أثبتت تلك الخ]0ة يحتاج التسليم به إ¨ى ذكر ٔالادلة املضادة له واملوازنة بيTما .
ذلك أن من مضمون هذﻩ الخ]0ة كون مخطط املطعون ضدﻩ موجودا أصله لدى إدارة
ٕالاسكان ومعتمدا لدTÎا.
وهذا مضاد ملا ي رسالتIن مجيبتIن عى رسال m£استخبار من رئيس املحكمة عن ذينك
املخططIن:
ـ إحداهما  :الرسالة رقم  2009/35بتاريخ  2009/07/28من مدير العمران .
ـ والثانية  :الرسالة رقم  2008/31بتاريخ  2008/12/27من وزير التجه /Iوالنقل .
تفيد كل مTما أن إدارة ٕالاسكان و العمران ال يوجد لدTÎا مخطط للمنطقة املسماة ربط دار
النعيم ال m£توجد فTkا القطع املتنازع فTkن .
ـ وم`ا  :ما ورد ي هذﻩ الخ]0ة نفسها من أن الطاعن قدم ملعدها نسخة من أصل خريطة
تحمل وسام إدارة التبوغرافيا ويتفق مضموTÈا مع مضمون املخطط املنسوب إليه  ،ولم تبIن هذﻩ
الخ]0ة مله لم تعت ]0لتلك الخريطة وزنا مقابال ملا ي مضمون املخطط الذي بحوزة ع.ح ،والذي نعتته
هذﻩ الخ]0ة بك]Çة التكرار وعدم الانسجام .
فكان عى مصدرة القرار أن توازن بIن مضمون الرسالتIن السابق m£الذكر وبIن مضمون الخ]0ة
وتدرس ما ي الخ]0ة نفسها من مآخذ ال ينبÞي للمحكمة العليا ـ ألTÈا محكمة قانون ـ أن تسلط علTkا
الضوء ألن تمحيصها من اختصاص محاكم املوضوع .
وحيث إTÈا لم تعمل بواجTÜا ي هذا السبيل .
وحيث إن ما ورد ي مذكرة الطاعن من أن مصدرة هذا القرار أمرت بخ]0ة كانت نتيجTUا
معاكسة لنتيجة هذﻩ الخ]0ة  ،وعاب الطاعن هذا القرار بإهمال ذكرها .
وحيث إن مذكرة املطعون ضدﻩ لم ترد عليه فيما يتعلق ¸Tذﻩ الخ]0ة .
وحيث إن سكوته عTا يحجب عن املحكمة معرفة السبب ي استبعادها ويريب ي مصداقية
ٕالاثبات املعتمد عليه ي تعليل املق mnºبه ي هذا القرار من استحقاق املطعون ضدﻩ ملوضع ال/اع
ليس معتمدا إال عى إثبات خ]0ة لم يورد نصا يشرع للمحاكم أن تق mnºباالستحقاق غ ]Iمعتمدة إال
عى ما أثبتت خ]0ة .
علما بأن القانون املدني لم يعد الخ]0ات ي وسائل ٕالاثبات .
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ينضاف إ¨ى ذلك أن محكمة املوضوع ملزمة بفض ال/اع وذلك لن يحصل بالعدل إال إذا تناول
القرار ما عى هذﻩ القطع من بناء ي حالة ما إذا كان محكوما لغ ]Iبانيه ٔالامر الذي هو من جملة ما
أخل به هذا القرار و الذي هو من جملة ما يوجب نقضه .
لهذﻩ ٔالاسبــاب :
وعمال باملواد  223 – 220 – 204من ق  .إ  .م  .ت  .إ  ،فقد قررت املحكمة ما يي :
منطوق الق ـرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكلة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا .

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2014/23 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ2014/04/23 :
 -1إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إذا اﺗﺒﻌﺖ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك
ﻣﺠﺎل ﻟﻄﻌﻦ آﺧﺮ ،اﻟﻤﺎدة  223ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
 -2إن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺜﺒﺘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺑﻞ ﻳﻜﺎد أن ﻳﻜﻮن ﺣﺮا.
اﻟﻤﺎدﺗﺎن  ،431 – 430 :ﻣﻦ ق.ا.ع .واﻟﻤﺎدة  8ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺠﺎري.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرف املجمعة
امللف رقم 2013/23 :
طبيعة الطعن  :طعن بالنقض
الطاعن :شركة SAMA-PECHE
يمثلها ذ /غاjي ولد محمود
املطعون ضدﻩ :س.م.س
يمثله ذ /احمد ولد محمد السالك
القرار املطعون فيه  :القرار رقم
 2013/04بتاريخ .2013/03/13
الصادر عن الغرفة التجارية
باستئنافية انواذيبو
القرار رقم2014/23 :
تاريخه2014/04/23 :
منطوقه:
قررت املحكمة العليا Sي تشكلة
غرفها املجمعة قبول الطعن
بالنقض شكال ورفضه أصال

شرف  -إخاء  -عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكلة الغرف املجمعة بمب®
املحكمة العليا جلسة علنية بقاعدة جلسا¡Tا ،وذلك عى تمام
الساعة  11صباحا من يوم  2014/04/23برئاسة رئيسها:
رئيسا
 يحفظ ولد محمد يوسفوبعضوية مستشار`dا السادة:

 .محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية ،مستشارا؛
 .حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية ،مستشارا؛
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية ،مستشارا؛
مستشارا،
 محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،مستشارا؛
 بتار ولد باب،مستشارا؛
 اب ولد محمد محمودمستشارا؛
 املختار توالي بامستشارا
 امبارك ولد الكوري،مستشارا؛
 سيد ابراهيم ولد محمد ختار محمد ولد محمد عبد الرحمن الخر mnïمستشارا؛مستشارا؛
 يسلم ولد ديد،مستشارا؛
 بكار ولد الناﻩ،ستشارا؛
 الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،مستشارا؛
 محمدن ولد عبد الرحمن،مستشارا؛
 محمد سيديا ولد محمد محمود،مستشارا؛
 الصوي انكي باﻩ،مستشارا؛
 محمد ولد سيد ولد مالك،مستشارا؛
 ددﻩ ولد الطالب زيدانمستشارا،
 محمد الامIن ولد أحمد،مستشارا؛
 ٕالامام ولد محمد فال،مستشارا؛
 -القاسم ولد فال،
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وبحضور السيد محمد ولد عمارو ،نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ،ممثال للنيابة
العامة؛ وبمساعدة ٔالاستاذ محمد يسلم ولد خالد ،كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا
للجلسة.
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة ي جدولTUا ،وال m£من بيTا امللف رقم،2013/23 :
وأصدرت القرار ٓالاتي البيان ي الطعن الذي تقدم به ٔالاستاذ غا¨ي ولد محمود لصالح شركة SAMA-
 PECHEالرامي إ¨ى نقض القرار رقم 013/04 :بتاريخ  013/03/13القا mnoبتأكيد حكم محكمة ٔالاصل
والصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية نواذيبو؛
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص املراحل ال m£مرت ¸Tا هذﻩ القضية ي كون املدعو س.م.س ،التاجر بانواذيبو ،تقدم
بدعوى أمام املحكمة التجارية بانواذيبو بتاريخ  2011/01/20ضمTا أن معامالت جمعته بشركة
صاما ابيش وادى أنه زودها بمستلزمات للصيد تحتاج لها البواخر ي عملها ،وأنه ترتبت له بموجب
ذلك مطالبة حددها بمبلغ  9.890.000أوقية تعود إ¨ى سن 2007 m£و 2008وطالب إضافة إ¨ى ذلك
املبلغ بتعويض عن ٔالاضرار فحكمت له املحكمة بأصل الدين ي حكمها رقم ذ 2011/0بتاريخ
 ،2011/6/6فاستأنفه وكيل الشركة الذي رفض استئنافه شكال بموجب القرار رقم  2011/6بتاريخ
 2011/11/23النعدام الصفة ،الذي تم نقضه من طرف الغرفة التجارية باملحكمة العليا بقرارها
رقم  012/020بتاريخ  012/7/16وأحالت القضية إ¨ى تشكيلة أخرى أصدرت القرار رقم 013/04
بتاريخ  013/03/13القا mnoبتأكيد حكم محكمة ٔالاصل ،والذي هو محل هذا الطعن بالنقض؛
ثانيا ٕ :الاجراءات
وبعد اكتمال إجراءات امللف تمت إحالته إ¨ى املستشار املقرر امبارك ولد الكوري إلعداد تقريرﻩ
فيه ثم أحيل عى النيابة العامة إلبداء رأTÎا ،ثم أدرج ي الجلسة العلنية وتمت تالوة التقرير من
طرف املستشار املقرر ،وتم الاستماع إ¨ى مالحظات ٔالاطراف عى التقرير وكذلك ممثل النيابة العامة
ي عرضه ملالحظاته ال m£تمسك فTkا بطلباته املكتوبة؛
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث إن الطاعن ،تقدم بعريضة طعن بتاريخ  2013/3/27ضد القرار  013/04الصادر بتاريخ
 013/03/13عن محكمة ٕالاحالة ،وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط املحكمة ال m£أصدرت
القرار ،وحيث أشفعها بمذكرة بتاريخ 2013/5/26 :ضمTا أسباب طعنه ،وأصحTÜا بعقد توكيل
ووصل تأمIن كفالة الطعن ،وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات ٔالاطراف،
وحيث إن ذلك يجعل الطعن مستوفيا للشروط الشكلية ال m£تجعله مقبوال شكال طبقا
للمادتIن 205 :و 207وما بعد ٔالاخ]Iة من ق.ا.م.ت.ا.؛
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رابعا  :من حيث ٔالاصل:
ٔ -1الاطراف:
أ -الطاعنة:
نËى محامي صاما ابيش ضمن مذكرته ما يمكن تلخيصه ي:
 -1عدم مناقشة القرار املطعون فيه م £كانت الفاتورة دليل إثبات إذ ال يصدق أحد عى
دعواﻩ،
 -2عدم الرد عى مالحظات الطاعنة املتعلقة بزعمها أن القرار اعت ]0الشك والكمبيالة جزء من
املديونية املوجودة ي الفوات]I؛
ٕ -3الاساءة ي تطبيق املواد  397و 398و 421من ق ا ع ؛
ولهذا كله يطلب قبول الطعن شكال وأصال ونقض القرار والتصدي ألصل القضية والحكم عى
السد العا¨ي بمبلغ  5000000من ٔالاوقية؛
ب -املطعون ضدﻩ:
وأورد ذ /محامي س.م.س ،ي مذكرة ردﻩ:
 -1أن دعوى الطاعن مضطربة وغ ]Iمؤسسة،
 -2أن حجية الفاتورات ال m£استظهر ¸Tا موكله ال مجال للشك فTkا لتوقيع املدين علTkا حIن
تسلمها ف mëبمثابة إيصاالت تسلم ال تقدم إال بعد إنجاز العمل وذلك طبقا للمادة  397واملادة 398
واملادة  421من ق ا ع وأن املادة  8من ذات القانون صريحة ي أنه يمكن إثبات ٔالاعمال التجارية بكل
الوسائل بالنسبة للتجار ما لم يقتض القانون غ ]Iذلك؛
 -3وأن القرار جاء متماسكا ومعلال بما فيه الكفاية؛ وعليه يطالب برفض الطعن لعدم
تأسيسه؛
 -2املحكمة:
نظرا للمادة  204من ق ا م ت ا ال m£حصرت أسباب النقض ي ثماني حاالت محددة؛ ونظرا
لجميع عناصر امللف ال m£من حق ،بل من واجب املحكمة أن تستمد مTا اقتناعها؛ وحيث إن الطعن
بالنقض أمام املحكمة العليا ال يع® mطرح املوضوع للفصل فيه ،وإنما يع® mمخاصمة ٔالاحكام ،ببيان
ما إذا كانت موافقة أو مخالفة للقانون فيما يكون قد عرض عى محكمة املوضوع من طلبات
وبراهIن ،طبقا للمادة  203من ق ا م ت ا ال m£تقولTÎ" :دف الطعن إ¨ى إثبات املحكمة العليا عدم
مطابقة الحكم املطعون فيه للقواعد القانونية"؛
وملا كان هذا الطعن منصبا عى قرار محكمة إحالة أصبحت رقابة الغرف املجمعة تتجه
أساسا إ¨ى مدى ال^/ام محكمة ٕالاحالة بتوجTkات غرفة املحكمة العليا املحيلة للقضية.
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وحيث إن هذﻩ ٔالاخ]Iة انصبت توجTkا¡Tا نحو نقطتIن هما :اح^]ام مقتضيات املواد -168-167
 178من ق ا م ت ا وكذا التعليل الكاي للقرار.
 Sي الفرع ٔالاول املتعلق بعدم التعليل:عن السبب املأخوذ من خرق القانون وعدم التعليل:
حيث إن مصدرة القرار عللت قرارها بما ورد ي إحدى حيثياته من أن "وجود الفوات ]Iاملستظهر
¸Tا موقعة باسم مدير صاما ابيش وحاملة لطابعها ،وتعضيدها بالورقتIن التجاريتIن )كمبيالة
وشيك( ،كل ذلك يجعل نفي املدي علTkا أي تعامل لها مع املدي غ ]Iذي أثر" ،وي حيثية ثانية أن
"ٕالاثبات حر ي امليدان التجاري وال يلزم فيه شكل معIن كما بينت ذلك املادة  8من مدونة التجارة
ال m£تنص عى أنه" :يمكن إثبات ٔالاعمال التجارية بكل الوسائل بالنسبة للتجار ما لم يقتض القانون
غ ]Iذلك" ،كما يضيف القرار" :وتتأكد هذﻩ القاعدة" بنص القانون عى أن "دفاتر التاجر يمكن أن
تشكل حجة لصالحه إذا كانت ممسوكة بالطريقة القانونية" )املادة  26من م ت(.
وحيث إن هذﻩ القيمة ٕالاثباتية ي نفسها ال m£منحها املشرع لكشوف الحسابات لصالح البنك
الذي أعدها ) 1027من م ت( ،وي كال ٔالامرين خروج عن مبدأ منع أي شخص من الاحتجاج بحجة
كانت من صنعه ،إال أن انبناء القانون التجاري عى خاصية السرعة والائتمان جعل حرية ٕالاثبات
ضرورة من ضروراته ح £أصبحت ي ٔالاخرى خاصية من خصائصه ،ومثل ذلك كون الدفاتر
التجارية يعت]0ها وسيلة إثبات وي من إعداد التاجر الذي يحتج ¸Tا )املادة  26من م ت( ،وغ ]Iبعيد
من الاتجاﻩ املذكور نحت نصوص قانون الال^/امات والعقود ،فاملادة  430تقول" :إذا تضمنت دفاتر
التاجر تقييدا صادرا من الخصم ٓالاخر أو اع^]افا مكتوبا أو إذا طابقت نظ]Iا موجودا ي يد هذا
الخصم ،فإTÈا تكون دليال تاما لصاحTÜا أو عليه" ،واملادة  431ال m£جاء فTkا أن" :ما يقيدﻩ ي الدفاتر
التجارية الكاتب املكلف ¸Tا أو املكلف بالحسابات تكون له نفس قوة ٕالاثبات كما لو قيدﻩ التاجر
نفسه الذي كلفه"؛
وحيث إن محكمة ٕالاحالة عكس ما يدعيه الطاعن  -يتضح من القرار أTÈا اقتصرت عى ما
طلبه املطعون ضدﻩ ،حيث نزعت قيمة الشيك والكمبيالة من مجموع املديونية ولم تحكم للدائن
بالفارق ،ولذا تكون تحاشت أن تحكم له بأك ]Çمما طلب ،مع أTÈا لم تحكم له بتعويض وال
بمصاريف؛
وعليه يكون قرار محكمة ٕالاحالة اتبع توجTkات املحكمة العليا وجاء معلال بما فيه الكفاية؛
Sي الفرع الثاني املتعلق بخرق القانون:
حيث إن الطاعن يدي خرق املواد  178 -168 - 167من ق ا م ت ا ،إال أنه لم يذكر كيف كان
ذلك وال أين يكمن؛ وملا كان الطاعن لم يثبت أن قرار محكمة ٕالاحالة جاء دون تعليل قانوني وأنه
حصل فيه إخالل باملواد املحددة أعالﻩ ،فإن طعنه تعرض للرفض ،ذلك أن املشرع اش^]ط لقبول
الطعن بالنقض عدم تسبيب ٔالاحكام املطعون فTkا ،وذلك ما أوردته املادة  81من ق.ا.م.ت.ا ونص
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عليه خليل عند قوله» :ونقض وبIن السبب مطلقا« ومقت nºذلك أن ٔالاحكام القضائية ال تلÞى
بمجرد الطعن فTkا ،ألTÈا محمولة عى الصحة ،وال بد من توضيح أسباب نقضها كخرق القانون الذي
نصت عليه املادة  204من ق .ا م ت ا واملادة  200من القانون نفسه ،وكذا املادة  529من ق ا ج
واملادة  5من قانون التنظيم القضائي.
وملا كان الطاعن لم يحدد أين يقع النقص ي التعليل ،والقرار علل ما توصل إليه بم]0رات
تدخل ي صميم السلطة التقديرية ملحاكم املوضوع ،ولكون تقدير حجية وسائل ٕالاثبات من
اختصاص محاكم ٔالاصل ،ال m£لها واسع النظر ي تقدير قيمة الدليل الكتابي عند التصدي إ¨ى أصل
الحق .بعلة أن تقدير وسائل ٕالاثبات تؤسسه محكمة املوضوع عى ما تستخلصه من الوقائع
املعروضة علTkا ،وهو ما ال تمتد إليه رقابة املحكمة العليا ،ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران،
والطاعن لم يقدم أمامها طعنا ب^/وير الوثائق فإن هذا الفرع من وسيلة الطعن غ ]Iذي حجية،
خاصة أن ٔالامر يتعلق بحرية ٕالاثبات ي املجال التجاري ،الذي تقرﻩ املادة  8من م ت خروجا عن
املبادئ العامة لإلثبات ي امليدان املدني )مبدأ ٕالاثبات املقيد( ال m£جاءت ي املادة  379من ق ا ع عى
نحو ما سبق بيانه.
وحIن إن الاستدالل ¸Tذﻩ القواعد ي نزاع تجاري غ ]Iسليم قانونا ،ملا نصت عليه املادة  2من
م ت ال m£تقول" :يفصل ي املسائل التجارية بمقت nºقوانIن وأعراف وعادات التجارة أو بمقتnº
القانون املدني ي الحاالت ال m£ال تتعارض فTkا قواعدﻩ مع قواعد القانون التجاري"؛
وعليه تكون وسيلة الطعن ي فرعTkا اللذين اختلط فTkما الواقع والقانون غ ]IمقبولIن ،مما
يجعل رفض طعنه بالنقض م]0را ،حيث لم ي ]Çما فيه خرق للمادة  204من ق ا م ت ا حول م]0رات
وأوجه النقض ،وبناء عى قواعد العدل وٕالانصاف وبعد املداوالت طبقا للقانون؛
لهذﻩ ٔالاسباب :
ونظرا إ¨ى ما سبق وعمال باملواد  178-168-167من ق ا م ت ا وباملواد 203 :و 204من ق ا م
ت ا وما بعدها من فصلها واملادتIن  8و 26من ق م ،واملادة  430و 431من ق ا ع؛
منطوق القـ ـرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكلة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه أصال.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/24
ﺑﺘﺎرﻳﺦ2014/04/23 :
 -1ﻻ ﺟﺪل ﻓﻲ أن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ وﻻ ﺷﺮط وأن ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻤﺎدة  (560ﻣﻦ ق.ا.ج.
 -2إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮل أﺣﺪ أرﻛﺎن ﻛﻞ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ) ،اﻟﻤﺎدة
 547ﻣﻦ ق.ا.ج(.
 -3إن ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻷﻃﺮاف أو ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )اﻟﺒﻨﺪ  5ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺎدة  545ﻣﻦ ق.ا.ج(.

52

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة
القضية رقم2009 /362 :
طبيعة القضية  :جزائية
طبيعة الطعن :طعن بالنقض
الطاعن  :شركة مازوف
ممثل ـ ــة باألس ـ ــتاذ /محم ـ ــد س ـ ــيدي
عبد الرحمن.
الط ــاعن الث ــاني  :ش ــركة س ــانتياكو
اكليسياس
ممثلة باألستاذ  /احمـد سـالم ولـد
محمد البش]I
عن مكتب بتاح وصالح
القرار محل الطعن:
القرار رقم  2013/01بتاريخ
 2013/01/28عن الغرفة
الجزائية باستئنافية انواذيبو
)تشكيلة مغايرة(
القرار رقم 2014/24
تاريخه2014/04/23 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا ي تشكيلة
غرفها املجمعة قبول الطعنIن
بالنقض شكال وأصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة عى
تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت
به سابقTUا.

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
ٔالاربعاء املوافق  2014/04/23ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا
بنواكشوط ،برئاسة رئيسها.
رئيسا
السيد :يحفظ ولد محمد يوسف،
وبعضوية مستشارTÎا القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:
مستشارا؛
ـ محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية،

 .حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية،
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
 .محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
 .اب ولد محمد محمود
ـ املختار تو¨ي باﻩ،
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
ـ يسلم ولد ديدي،
امبارك ولد الكوري،
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن،
ـ جمال ولد آكاط،
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
ـ محمدن ولد عبد الرحمن،
محمد سالم ولد عبد الوهاب
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
ـ الصوي انكي باﻩ،
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
محمد ٔالامIن ولد أحمد،
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
ملام ولد محمد فال،
القاسم ولد فال،

مستشارا ؛
مستشارا؛

مستشارا،
مستشارا،
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا،
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
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وبحضور القا /mnoمحمد محمود ولد اسلم ولد طلحة ،نائب املدي العام لدى املحكمة العليا،
ممثال للنيابة العامة؛
وبمساعدة ٔالاستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا للجلسة.
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا وال m£من بيTا امللف رقم 2013/362
موضوع الطعن بالنقض ضد القرار رقم  2013/01الصادر بتاريخ  2013/01/28عن الغرفة الجزائية
باستئنافية انواذيبو املشمول فيه كل من  :شركة مازوف ممثلة باألستاذ /محمد سيدي عبد الرحمن
الطاعن ٔالاول من جهة ،وشركة سانتياكواكليسياس ممثلة باألستاذ احمد سالم ولد محمد البش ]Iعن
مكتب بتاح وصالح من جهة ثانية ،وذلك ي نزاع جزائي ناتج عن حادث اصطدام بحري بIن
السفينتIن باهيا ديبورتو سانتو والسلطانة  ، 3نجم عنه غرق ٔالاخ]Iة ،وقد أصدرت تشكيلة الغرف
املجمعة ي هذﻩ القضية .القرار ٓالاتي بيانه:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
ت ـ ــتلخص املراح ـ ــل ال £ـ ــ mم ـ ــرت ¸ Tـ ــا القض ـ ــية  ـ ــي أن الح ـ ــادث البح ـ ــري امل ـ ــذكور أع ـ ــدت الض ـ ــبطية
القضــائية بشــأنه محض ـرا وأحالتــه إ¨ــي وكيــل الجمهوريــة الــذي أحــال القضــية إ¨ ـي قاoــ mnالتحقيــق مــن
أج ــل ف ــتح تحقي ــق ف Tkــا وبع ــد اكتم ــال التحقي ــق أح ــال القض ــية ع ــي الغرف ــة الجزائي ــة بمحكم ــة الوالي ــة
بــداخلت نواذيبــو فأصــدرت فTkــا الحكــم رقــم  2011/39بتــاريخ  2011/03/14الــذي بموجبــه تمــت إدانــة
قبطــان الســفينة املســم mخ.م.ب،بارتكــاب مخالفــة بحريــة خطIــ]ة جــدا بســبب ٕالاهمــال ومخالفــة قواعــد
الـ ــنظم البحريـ ــة ،وبحبسـ ــه موقوفـ ــا سـ ــتة أشـ ــهر وتغريمـ ــه مليـ ــون أوقيـ ــة ،وباملسـ ــؤولية املدنيـ ــة لشـ ــركة
ســانتياغو غليســياس إن كانــت مالكــة الســفينة ،وبــإلزام شــركة ميتيــا بيســكا املؤمنــة املســؤولية املدنيــة
وبــأن تعــوض للطــرف املــدني مبلــغ ثالثمائــة وســبعة وأربعــIن مليونــا وثمانيــة عشــر ألــف أوقيــة ،وبــرفض
با½ي طلبات الطرف املدني.
فاســتأنف الطرفــان الحكــم املــذكور ،فــالطرف املــدني م ـن أجــل رفــع التعــويض واملــTUم واملس ـؤول
مــدنيا واملــؤمن مــن أج ــل ب ـراءة املــTUم والحك ــم بمســؤولية قبطــان الس ــلطانة  3عــن الحــادث ،فأص ــدرت
الغرف ــة الجزائي ــة بمحكم ــة الاس ــتئناف  ــي القض ــية القـ ـرار رق ــم  2011/40بت ــاريخ  2011/06/13ال ــذي
عدل حكم محكمة الدرجة ٔالاو¨ي بخصوص التعويض الذي حددﻩ بمبلـغ مـائتIن وثالثـة وأربعـIن مليونـا
وتس ــعمائة وتس ــعIن الف ــا وخمس ــمائة وثالث ــة وثالث ــIن أوقي ــة )، 243.990.533فق ــام الطرف ــان ب ــالطعن
بـالنقض ضــد هـذا الحكــم كـل لهدفــه سـالف الــذكر فأصـدرت الغرفــة الجزائيـة باملحكمــة العليـا ــي ذلــك
الق ـرار رقــم  2012/25بتــاريخ  2012/05/14ونقضــت الحكــم محــل الطعــن وأمــرت بإحالــة القضــية إ¨ــي
املحكمـة نفسـها ـي تشـكيل مغـاير لتتالــى مـا أخلـت بـه سـلفها م0ـ]رة ذلــك بـأن الحكـم اعتمـد عـي بعــض
معطيات الخ]0ة وترك البعض ٓالاخر دون أن يبIن ملاذا أعمـل الـبعض وملـاذا أهمـل الـبعض ٓالاخـر ،وأنـه
لم يرد بسلب وال إيجاب عي طلبات تعويض تكاليف ٕالانقاذ ،كما أنه لم ي]0ر ما توصـل إليـه مـن إلـزام
املس ــئول م ــدنيا بتع ــويض رخص ــة الص ــيد ،وق ــد تعه ــدت التش ــكيلة املغ ــايرة  ــي القض ــية وأص ــدرت ف Tkــا
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الق ـرار رق ــم  2013/01بت ــاريخ  2013/01/28ال ــذي بموجب ــه ح ــددت التع ــويض بمبل ــغ ثالثمائ ــة وخمس ــة
وخمس ــIن مليون ــا وثماني ــة عش ــر أل ــف أوقي ــة )، (355.018000و ــي ٔالام ــور ٔالاخ ــرى ق ــررت م ــا س ــبق أن
حكم ــت ب ــه التش ــكيلة العادي ــة ومحكم ــة الدرج ــة ٔالاو¨ ــي ،فق ــام الطرف ــان ب ــالطعن ب ــالنقض ض ــد الق ـرار
املذكور أمام الغرف املجمعة كل ملقصدﻩ املذكور سابقا.
ثانيإ :الاجراءات
بعد ورود القضية عي املحكمة تمت إحالTUا إ¨ي املستشار املقرر القاسم ولد فال إلعداد
التقرير فTkا ،ثم أحيلت عي املدي العام لدي املحكمة العليا لتقديم الطلبات الكتابية للنيابة
العامة ،ثم أدرجت ي جدولة الجلسة العلنية املقررة يوم  2014/02/27وفTkا قام املقرر بتالوة
التقرير ثم أعطت املحكمة الكالم للدفاع للتعليق عليه ثم أحيل الكالم إ¨ي ممثل النيابة العامة الذي
تمسك بطلباته املكتوبة ،عندها حجزت القضية للمداوالت للنطق بالقرار فTkا يوم  2014/04/23وهو
ما تم فعال.
ثالثا :من حيث الشكل
لقـد صـدر القـرار محـل الطعـن بـالنقض يــوم  2013/01/28وـي اليـوم املـوا¨ي لصـدورﻩ تـم الطعــن
فيــه ب ــالنقض م ــن قب ــل دف ــاع الط ــرف امل ــدني وفقــا ملحض ــر التعقي ــب رق ــم  2013/03الص ــادر ع ــن كات ــب
الض ــبط ٔالاول بالغرف ــة مص ــدرة الق ـرار بت ــاريخ  2013/01/29وق ــد ق ــدم ال ــدفاع م ــذكرة طع ــن ب ــالنقض
واص ــلة بت ــاريخ  2013/03/26بع ــد أن ت ــم إش ــعارﻩ بتحري ــر الق ـرار بت ــاريخ  2013/02/25كم ــا ق ــدم وص ــال
بالكفالة املقررة وقدم كذلك وكالة موثقة.
كمــا تــم الطعــن بــالنقض أيضــا ضــد القـرار مــن طــرف دفــاع املــTUم واملســؤول مــدنيا واملــؤمن بتــاريخ
 2013/02/11وذلــك طبقــا ملحضــر التعقيــب رقــم  2013/04الصــادر بالتــاريخ نفســه عــن كاتــب الضــبط
ٔالاول املذكور الذي استقبل من الدفاع مذكرة طعن بالنقض بتـاريخ  2013/03/24بعـد أن تـم إشـعارﻩ
بتحرير القرار يوم  ،2013/02/25وقد قدم الدفاع كذلك وصال بالكفالة املقررة .
وب ــذلك يك ــون ك ــل م ــن الطعن ــIن ق ــد ت ــوفرت في ــه أس ــباب القب ــول ش ــكال طبق ــا للم ــواد -535-530
 541-540-537-536من ق.ا.ج.
رابعا :من حيث ٔالاصل
ٔ-1الاطراف
أ-الطاعن بالنقض ٔالاول:
تقـدم دفـاع الطـرف املـدني بمـذكرة طعـن بـالنقض تعـرض فTkـا أوال لشـكل الطعـن واعت0ـ]ﻩ متـوفرا
عــي شــروط القبــول شــكال ،كمــا تعــرض ثانيــا لوقــائع القضــية واملراحــل ال£ــ mمــرت ¸Tــا ثــم تنــاول أســباب
طعنه ضد القرار ثالثا معددا ثالثة أسباب ي:
-1خ ــرق الق ــانون والخط ــأ  ــي تطبيق ــه-2.ع ــدم الب ــت  ــي الطلب ــات-3.قص ــور ٔالاس ــباب ،ش ــارحا ك ــل
سبب عي حدته،ونجمل من ذلك ما يي:

55

-1خرق القانون والخطأ Sي تطبيقه:
يري الدفاع حول هذﻩ النقطة أن القرار محـل الطعـن لـم يـرد بقبـول وال رفـض عـي طلـب الحكـم
له بتكاليف ٕالانقاذ ال m£تـم تحملهـا مـن شـركة مـازوف ـي محاولـة إنقـاذ السـفينة الغارقـة ال£ـ mلـم تـنجح
ي ذلك وإنما تم إنقاذ طاقمها ،وأن املادة  174من ق.ب.ت وإن كانت نصت عي عـدم اسـتحقاق أجـرة
ع ــي إنق ــاذ ٔالاش ــخاص إال أن املص ــاريف املس ــتعملة  ــي ٕالانق ــاذ يمك ــن تعويض ــها طبق ــا للم ــادة نفسـ ــها
مس^]شدا بـنص املـادة  173مـن القـانون نفسـه ال£ـ mتفيـد أن عمـل أي إغاثـة مفيـدة يرتـب أجـرة عادلـة،
ذاكرا بأن هذا الطلب كان أحد أسباب نقض القرار ٔالاول إ¨ي آخر ما سـاقه الـدفاع حـول هـذﻩ النقطـة،
ومنــه أن الق ـرار أخطــأ ــي تطبيــق املــادة  118مــن ق.ا.ع املحــددة ملفهــوم الضــرر ذاك ـرا كــذلك بــأن الق ـرار
بذلك قد دخل نطاق الوجه السابع من أوجه النقض الواردة ي املادة  545من ق.ا.ج.
-2عدم البت Sي الطلبات:
يــري الــدفاع أن املحكمــة لــم تبــت ــي مجموعــة مــن الطلبــات تقــدم ¸Tــا أمامهــا مTــا التعــويض عــن
حقوق الطاقم ي حالة الغرق طبقا للمادة  314من ق.ب.ت واملادة  42من الاتفاقيـة الجماعيـة لعمـال
البح ــر وك ــذلك أغ ـراض الط ــاقم الشخص ــية وقيم ــة الوق ــود املوج ــود  ــي خزان ــات الس ــفينة وقط ــع الغي ــار
املحمول ــة ع ــي مت Tــا معت 0ـ]ا أن ذل ــك ي ــدخل الق ـرار  ــي نط ــاق الوج ــه الخ ــامس م ــن أوج ــه ال ــنقض وفق ــا
للمادة  545من ق.ا.ج.
-3قصور ٔالاسباب:
يعت0ــ] الــدفاع أن الق ـرار لــم يســبب مــا قºــ mnبــه وأن ذلــك يدخلــه نطــاق الوجــه الرابــع مــن أوجــه
النقض طبقا للمادة أعالﻩ.
وــي ختــام مذكرتــه طالــب الــدفاع بقبــول طعنــه شــكال وأصــال ونقــض الق ـرار وإحالــة القضــية عــي
تش ــكيلة مغ ــايرة للب ــت  ــي طلب ــات الط ــرف امل ــدني وتق ــدير التع ــويض ع ــي ض ــوء امل ــواد  118م ــن ق .ا.ع.
واملادتIن  174-173من ق.ب.ت.
ب-الطاعن بالنقض الثاني
لقــد تقــدم دفــاع املــTUم واملســئول مــدنيا واملــؤمن بمــذكرة مــن  17صــفحة تعــرض فTkــا للشــكل أوال
واعت0ــ]ﻩ واجــب القبــول ثــم تنــاول عيــوب الق ـرار ــي نظــرﻩ ثانيــا ،ثــم تنــاول وقــائع القضــية واملراحــل ال£ــm
مرت ¸Tا ثالثا من خالل املحاور التالية:
 حول املسؤولية ي التسبب ي حادث الاصطدام. مجريات وظروف الاصطدام. حول عدم تقديم إثباتات للضرر املدي به. حول الخ]0ة املعدة أمام محكمة ٔالاصل.أوال عيوب القرار بإجمال:
يري الدفاع أن القرار تجاهل توجTkات املحكمة العليا املحددة بالنقاط التالية:
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-1عدم ت]0ير الزيادة عي ما جـاء ـي الخ0ـ]ة ال£ـ mتـم الاعتمـاد عـي بعـض مـا جـاء فTkـا دون الـبعض
ٓالاخــر وذلــك مــع عــدم وجــود ت]0يــر قــانوني ودون إضــافة أي تعــويض خــارج مــا ضــمته الخ0ــ]ة ي0ــ]ر الزيــادة
املذكورة.
-2ع ــدم ال ــرد ع ــي طلب ــات الط ــرف امل ــدني املتعلق ــة باإلنق ــاذ املتمثل ــة  ــي طلب ــه التع ــويض بمبل ــغ
 24000أورو عما يعت]0ﻩ إنقاذ السفينة السلطانة . 3
-3عدم ت]0ير إلزام املسئول مدنيا عن التعويض عن رخصة الصيد بمبلغ  8.000.000أوقية مع
إمكان متابعة استغاللها ي مجال املالحة البحرية وأTÈا ليست من ٔالاضرار ال m£يتم افتقادها عند
تحطم السفينة أوغرقها ،ويري الدفاع أن احتساب رخصة الصيد مخالف ملقتضيات املادة  118من
ق .ا  .ع .
وخلص الدفاع ي TÈاية النقاط القانونية الثالث إ¨ي أTÈا ي النقاط ال m£أثار¡Tا املحكمة العليا
وأTÈا ي العيوب ال m£أصابت القرار محل الطعن بالنقض وأTÈا توجTkات من املحكمة العليا ملزمة
ملحكمة ٕالاحالة بقوة القانون طبقا للفقرة ٔالاخ]Iة من املادة  560من ق.ا.ج إ¨ي آخر ما ورد ي املذكرة
حول النقاط القانونية أعالﻩ.
وبخصوص املحاور السابقة فإTÈا تتعلق بالوقائع و¡Tدف إ¨ي ت]0ئة املTUم وإزالة ما ترتب عن
إدانته من مسؤولية مدنية وتأمينية ،وي ختام املذكرة طالب الدفاع بقبول طعنه شكال وأصال وإلغاء
القرار وإحالة القضية عي تشكيلة مغايرة لعدم التأسيس وعدم الال^/ام بتوجTkات املحكمة العليا.
ج-النيابة العامة:
تقدم املدي العام لدي محكمة الاستئناف بمذكرة تعقيبيه اعت ]0من خاللها أن الطعن مقبول
شكال وي ٔالاصل رأي أن القرار مؤسس بما فيه الكفاية مطالبا بتقرير العدل وٕالانصاف ،ي حIن رأت
النيابة العامة لدي املحكمة العليا ي طلبا¡Tا املكتوبة أن القرار لم يل^/م بتوجTkات املحكمة العليا وأن
الطرفIن بينا أنه جدير بالنقض ،مطالبة بقبول الطعنIن شكال وأصال ونقض القرار وإحالة القضية
عي تشكيلة مغايرة وإلزامها بتوجTkات املحكمة العليا القانونية.
-2املحكمة:
حيث إن كال من الطرفIن قدم طعنا بالنقض ضد القرار.
وحيــث إن الطــاعن بــالنقض ٔالاول اعت0ــ] أن الق ـرار أخطــأ ــي تطبيــق القــانون ولــم يبــت ــي بعــض
طلباتــه وأنــه مصــاب بقصــور ٔالاســباب وأثــار بعــض النصــوص القانونيــة ومTــا املــواد  314-174-173مــن
ق.ب.ت واملــادة  118مــن ق.ا.ع باعتبارهــا نصوصــا قــد تــم خرقهــا مــن طــرف محكمــة ٕالاحالــة وأن الق ـرار
قد وقع ي أوجه النقض  7-5-4من املادة  545من ق.ا.ج .
ــي حــIن اعت0ــ] الطــاعن بــالنقض الثــاني أن القـرار لــم ي0ــ]ر الحكــم بمــا زاد عــي مــا ورد ــي الخ0ــ]ة،
وأن ــه ل ــم يـ ــرد ع ــي طلبـ ــات الط ــرف املـ ــدني املتعلق ــة بتكـ ــاليف ٕالانق ــاذ ولـ ــم ي 0ــ]ر إل ـ ـزام املس ــئول مـ ــدنيا
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ب ــالتعويض ع ــن رخص ــة الص ــيد وأن ه ــذﻩ النق ــاط ص ــدرت ملحكم ــة ٕالاحال ــة توج Tkــات ¸ Tــا م ــن املحكم ــة
العليــا ل ــم تل^ــ/م ¸ Tــا ،وأن ذلــك يع ــد خرق ــا للفقــرة ٔالاخ Iــ]ة مــن امل ــادة  560مــن ق.ا.ج ذاك ـرا أن املحكم ــة
أسـاءت تطبيـق املـادة  118مـن ق.ا.ع وأن أسـباب إلغـاء القـرار بينـة طبقـا للمـواد  22مــن ق.ت.ق و223
من ق.ا.م.ت.ا و 560من ق.ا.ج.
وحيث إن محكمة ٕالاحالة لم تل^ـ/م تمامـا بتوجTkـات املحكمـة العليـا الـواردة ضـمن أسـباب قرارهـا
الناقض لحكم التشكيلة الاستئنافية العاديةٔ ،الامر الذي اتفق عليه دفاع الطرفIن.
وحيــث إن املــادة  560مــن ق.ا.ج ــي فقر¡Tــا ٔالاخIــ]ة ألزمــت محكمــة ٕالاحالــة بمراعــاة ق ـرار املحكمــة
العليـ ــا ـ ــي النقطـ ــة القانونيـ ــة املثـ ــارة مـ ــن طرفهـ ــا دون أن ت^ـ ــ]ك للقاoـ ــ mnحريـ ــة ـ ــي عـ ــدم الال^ ـ ـ/ام ¸Tـ ــذﻩ
التوجTkات عكسا ملا نصت عليه املادة  223من ق.ا.م.ت.ا
وحيث إنه بالرجوع إ¨ي القـرار محـل الطعـن نجـد أنـه اعتمـد بعـض املبـالغ الـواردة ـي الخ0ـ]ة وتـرك
الــبعض ٓالاخــر ولــم تبــIن املحكمــة تعليــل اعتمادهــا هــذا الــبعض و إهمالهــا الــبعض ٓالاخــر مــع العلــم بأTÈــا
محكمــة وقــائع أتــاح لهــا القــانون صــالحية البحـث والتحقيــق فكــان قصــور تعليــل القـرار ــي هــذﻩ الناحيــة
باديا.
كمــا كــان كــذلك بخصــوص رخصــة الصــيد هــل يمكــن تجديــدها أم ال ،فــان املحكمــة لــم تكلــف
نفســها عنــاء البحــث مــن خــالل الجهــات املختصــة عــن ذلــك ،ومثــل ذلــك اعتمــاد املحكمــة ــي مجــال ربــح
الرحلــة عــي مــا حكمــت بــه محكمــة الدرجــة ٔالاو¨ــي دون أن تبــIن عــي أي أســاس تــم ذلــك ،باإلضــافة إ¨ــي
بعض طلبات املتضرر وال m£مTا طلبه املتعلق باإلنقاذ فلم ترد عليه املحكمة بتصديق وال تكذيب.
وه ــذﻩ كله ــا أم ــور تع ــرض الق ـرار لل ــنقض وتقت ºــٔ mnالام ــر بإحال ــة القض ــية ع ــي تش ــكيلة مغ ــايرة
ألخذها بعIن الاعتبار.
لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال باملواد السابقة ذات الصلة واملواد  545البنود  560-554-553-547- 4،5،7من ق.ا.ج.
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفها املجمعة قبول الطعنCن بالنقض شكال وأصال
ونقض القرار املطعون فيه ،وٕالاحالة ع_ي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا.
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/25
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/04/23 :
 -1اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻧﺺ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺗﻬﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻻ ﺗﻌﺪل ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎدﻫﺎ
وﻻ إﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎد ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة  311ﻣﻦ ق.م.أ.ش.
 -2ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻜﻴﻒ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ،
 -3اﻹﻋﺘﺮاض واﻟﻌﻨﺔ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻷن ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻴﻦ إﺑﻘﺎء اﻟﺰواج أو ﻓﺴﺨﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ
ﺷﺮوط :
 -1أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ.
 -2أن ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ.
 -3أن ﻻ ﻳﺘﻠﺬذ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻪ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ .ﻓﺈن اﺧﺘﻞ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط
ﻓﻼ ﺧﻴﺎر.
وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ أن اﻟﻌﻨﺔ إذا أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺈﻗﺮار أو ﺑﻴﻨﺔ ﻗﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮرا
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ زواﻟﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﺈذا أﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﺑﺈﻗﺮار أو ﺑﻴﻨﺔ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ
ﻳﻮم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺜﺒﻮﺗﻪ ﻓﺈن ﺷﻔﻲ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻜﺎح وإﻻ ﻛﺎن اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ
زواﻟﻪ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرف املجمعة
القضية رقم 2013/27 :
طبيعة الطعن  :طعن بالنقض
الطاعن  :م.ذ.ا.
يمثله ذ /الداﻩ ولد عبد القادر .
املطعون ضدها  :ا.ك.م.
يمثله ذ /أحمد بزيد ولد املامي .
طبيعة القضية  :أحوال شخصية
القرار محل الطعن :
القرار رقم 2013/08
الصاد بتاريخ 2013/04/25 :
عن الغرفة املدنية و الاجتماعية
الثانية باستئنافية نواكشوط ) تشكيلة
مغايرة (
القرار رقم 2014/25
تاريخه 2014/04/23 :
منطوق القرار :
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة
غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض
شكال وأصال ونقض القرار املطعون
فيه وٕالاحالة ع_ى تشكيلة مغايرة
للبت فيما أخلت به سابق`aا .

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة
علنية يوم ٔالاربعاء املوافق  2014/04/23ي قاعة جلسا¡Tا
بمب® املحكمة العليا بنواكشوط  ،برئاسة رئيسها السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف ،
وبعضوية مستشارTÎا القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :
مستشارا؛
 .محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية،
 .حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية ،مستشارا ؛
مستشارا؛
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
مستشارا ؛
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
مستشارا ؛
ـ اب ولد محمد محمود
مستشارا ؛
ـ املختار تو¨ي باﻩ
مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار ،
مستشارا ؛
ـ يسلم ولد ديد ،
مستشارا ؛
ـ امبارك ولد الكوري
مستشارا ؛
ـ محمدن ولد عبد الرحمن ،
مستشارا ؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن،
مستشارا ؛
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ ،
مستشارا ؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب ،
مستشارا ؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه ،
ـ الصوي انكي باﻩ ،
مستشارا ؛
مستشارا ؛
ـ محمد ولد سيد ولد مالك ،
مستشارا ؛
ـ محمد ٔالامIن ولد أحمد ،
مستشارا ؛
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان ،
مستشارا ؛
ـ ملام ولد محمد فال ،
مستشارا ؛
ـ القاسم ولد فال ،
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وبحضور القا /mnoمحمد عمار ،نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ،ممثال للنيابة العامة.
وبمساعدة ٔالاستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة  ،كاتبا للجلسة.
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا وال m£من بيTا امللف رقم  2013/27موضوع
الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2013/08الصادر بتاريخ  2013/04/25عن الغرفة املدنية
والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط املتعلق بال/اع القائم بIن م.ذ.ا .ممثال باألستاذ  /الداﻩ ولد
عبد القادر كطاعن من جهة و ا.ك.م .ممثلة باألستاذ أحمد بزيد ولد املامي كمطعون ضدها من جهة
ثانية .
وقد أصدرت تشكيلة الغرف املجمعة ي هذﻩ القضية  .القرار ٓالاتي بيانه :
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
ادعت ا.ك.م .أTÈا تزوجت من م.ذ.ا .منذ أربعة أعوام وأنه مصاب بداء الفرج املسم الاع^]اض
ولذلك أمرته بالعالج ثم أخ]0ها أن الطبيب قال إنه لم ير فيه شيئا ولكTا ي لم تعد تص ]0عى هذا
الحال وطلبت رفع الضرر عTا فأصدرت محكمة مقاطعة ارك /Iحكمها رقم  2011/01بفسخ نكاحهما
بعد أن ادى الزوج إن ما قالته الزوجة عنه غ ]Iصحيح ،وعندما اطلع القا mnoعى هذا النفي اعت]0ﻩ
مجمال واستدي الزوج من أجل بيانه ولكنه لم يحضر وحضر عنه أخوﻩ وكيال ثم وجهت اليمIن
للزوجة فحلفت عى نفي سالمة الزوج فصرحت املحكمة بالفسخ املذكور وتأكد ذلك بالقرار
الاستئناي رقم  2011/163قبل إلغائه من طرف الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا
ي قرارها رقم  2012/30بحجة وجوب إثبات وجود هذا العيب أوال ثم تأجيل الزوج سنة من أجل
العالج ابتداء من يوم الحكم بالتأجيل فأصدرت محكمة ٕالاحالة القرار رقم  2013/08محل الطعن
ٓالان وهو يق mnºبتأكيد حكم الدرجة ٔالاو¨ى املشار إليه أعالﻩ .
ثانيا ٕ :الاجـ ـ ــراءات
بعد تلقي محضر الطعن بالنقض رقم  2013/67الصادر بتاريخ  2013/06/05عن كتابة ضبط
مصدرة القرار محل الطعن  ،وبعد اكتمال إجراءات امللف وإعداد املستشار املقرر محمد عبد ﷲ بن
بيداﻩ لتقريرﻩ فيه وقراءته له أثناء الجلسة العلنية  .وبعد إفساح املجال ملحامي الطرفIن من أجل
إبداء مالحظا¡Tم  .وبعد الاستماع إ¨ى طلبات النيابة العامة املقدمة مكتوبة والهادفة إ¨ى طلب قبول
هذا الطعن شكال وأصال ونقض القرار وإحالة القضية عى تشكلة مغايرة مرة ثانية وبعد جعل امللف
ي املداولة وبعد املداولة صدر القرار ٓالاتي بيانه.
ثالثا  :من حيث الشكـ ــل
حيث قدم هذا الطعن من ذي الصفة ؤالاهلية واملصلحة ووفق الشروط القانونية فهو
مستوجب القبول شكال .
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رابعا  :من حيث ٔالاص ــل
 1ـ ٔالاطراف :
أ -الطاعن :
يرى محامي الطاعن ي مذكرته أن عبارة »ال تر noبالبقاء معه عى هذﻩ الحالة وتطلب من
املحكمة رفع الضرر عTا << عبارة زائدة عى أصل الدعوى املتعلقة باالع^]اض وذلك بدليل كتابTUا
بخط مغاير للخط الذي سجلت به الدعوى وقال إن الزوجة تعرف أن زوجها م.ذ.ا .رجل وقال إن
محكمة ٕالاحالة لم تمتثل توجTkات املحكمة العليا خالفا ملا تنص عليه الفقرة  02من املادة  223من
ق .إ .م .ت .إ .
وأخذ عى القرار أنه لم يبحث موضوع القضية وأنه لم يعذر للزوج ثم أسس عى الفقه املالكي
وعى املادتIن  102من م  .إ  .ش 223 .من ق إ  .م  .ت  .إ وما بعدها طلب نقض القرار .
ب -املطعون ضدها :
ورد محامي املطعون ضدها بأن مآخذ الطاعن عى القرار ال ترتكز عى أبسط ٔالاسس وأنه
يحق للزوجة أن تكتب السطر كما تراﻩ وحسب املتاح لها من الوسائل وأن امتثال توجTkات املحكمة
العليا يجب أن ال يمس من حرية القا mnoطبقا للمادة  223من ق  .إ  .م  .ت  .إ وأن النقض بسبب
عدم التأجيل غ ]Iوارد ألن الطرفIن زوجان منذ  2007وقد ص]0ت عليه أربعة أعوام ووجهته للعالج
ولكنه لم يصارحها ي بالحقيقة حIن قال إن الطبيب قال عنه إنه لم ير فيه شيئا والواقع أن طبيبا
سينغاليا قال إنه مصاب باختفاء الخصية ووصفه تقرير ط mآخر بذوبان الخصيتIن وثالث بأنه ال
يمكنه ٕالانجاب ف mëشهادات طبية تبIن إصابة م.ذ.ا .بعيب الاع^]اض ولم تنجح الجراحة ي إنزال
هاتIن الخصيتIن عى الرغم من محاولة ذلك من طرف ٔالاطباء ،فمنحه سنة إضافية للعالج عبث
والقرارات القضائية مصونة عنه وينبÞي أخذ تضرر ومعاناة هذﻩ الفتاة بعIن الاعتبار فالقرار معلل
بما فيه الكفاية وأحسن تطبيق الشريعة والقانون وأسس املحامي عى قرار قال إنه للغرف املجمعة
رقمه  2010/21يو mnûبإنقاذ املرأة عند عجزها عن إثبات الضرر وعى املادة  102من ق  .م  .أ ش
واملادة  223من ق إ  .م  .ت  .إ فقر¡Tا الرابعة وطلب رفض الطعن بالنقض ي القرار .2013/08
 2ـ املحكمة :
حيث  :إن محكمة ٕالاحالة قد وظفت ما جاء ي الفقرة الرابعة من املادة  223من ق  .إ  .م  .ت
 .إ  .من الداللة عى لزوم عدم التعرض للمساس بحرية القا mnoالذي سيحكم ي املوضوع املحال به
إليه بعد النقض وٕالاحالة فاجTUدت بذلك السبب فتوسعت ي مفهوم الضرر فأدخلت فيه مسألة
عدم ٕالانجاب جاعلة إياها ضررا يجوز بسببه تطليق الزوجة عى زوجها ي باب دعوى الاع^]اض .
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وحيث إن مسألة دعوى الاع^]اض مسألة خاصة ولها إجراءات تختص ¸Tا ي مشهور املذهب
املالكي وي ٕالاجراءات ال m£تبدأ بإثبات وجود العيب حيث يصدق الزوج ي نفيه مع يمينه ال m£يجوز
قلTÜا عى الزوجة كي تحلف فتثبت وجود هذا العيب بزوجها غ ]Iأنه ال ينتج التطليق أو الفسخ عن
هذا ٕالاثبات بواسطة اليمIن املنقلبة عى الفور وإنما ينتج التطليق أو الفسخ بعد ضرب أجل
منصوص عليه ي الفقه املالكي املعمول به ي كل ما لم ينص عليه ي مدونة ٔالاحوال الشخصية
طبقا للمادة  311مTا قال ي مختصر الشيخ أخليل  :وحلف عى نفيه ب]0ص إ¨ى قوله وبخصائه وجبه
وعنته واع^]ض إ¨ى أن قال ) :وأجل املع^]ض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض( فقد ألزم
هذا النص بأن يحكم بالتأجيل بعد ثبوت وجود الاع^]اض وأن هذا ٔالاجل سنة تبدأ من يوم صحة
الزوج من مرض غ ]Iالاع^]اض وعللوا ذلك بإفساح املجال أمامه من أجل العالج خالل هذﻩ السنة
وال يعت ]0املرض الحادث له بعد بداية هذا ٔالاجل ابتداء من TÈاية مرض بالزوج سابق عليه .
وحيث إنه بحكم وجود هذا النص املعمول به فقها وقانونا يكون اجTUاد محكمة ٕالاحالة واردا
ي معرض النص وال محل لالجTUاد مع وجود نص صريح ي محله وذلك لحديث معاذ ر mnoﷲ عنه
وفيه أنه يحكم بالكتاب فإن لم يجد فبالسنة فإن لم يجد فإنه يجTUد وهو ما أقرﻩ عليه رسول ﷲ
صى ﷲ عليه وسلم والحديث مشهور فقد رتب الاجTUاد عى عدم اطالعه عى نص كتابي أو س®m
فاملبدأ العام هو ترتيب الاجTUاد عى عدم وجود أي نص معت ]0شرعا أو قانونا قياسا عى صريح هذا
الحديث .
وحيث إنه ال مدونة ٔالاحوال الشخصية وال النصوص الفقهية عند املالكية تنص عى اعتبار
عدم ٕالانجاب ضررا ألن ٕالانجاب أو عدمه أمر يرتبط بمشيئة ﷲ تبارك وتعا¨ى وال دخل ألحد من
الزوجIن فيه سوى القيام باألسباب املؤدية إ¨ى ٕالانجاب وقد ال تجدي هذﻩ ٔالاسباب املذكورة قال
تعا¨ى >> TÎب ملن يشاء إناثا وTÎب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
ٓالاية << .
وحيث إن اليمIن املذكورة لم توجه للزوج أصال بحجة أنه قد لد عندما لم يستجب
لالستدعاء من طرف محكمة ٔالاصل وحضر عنه أخوﻩ وهو الحضور الذي ينفي عنه صفة اللدد
فكان عى املحكمة املؤكد حكمها أن تنيب قاضيا آخر يتقا noهذﻩ اليمIن من الزوج حيث هو ثم
ترتب عى ذلك ٕالاجراء املناسب
وهو ما لم تفعله وي ذلك عدم ٕالاعذار للزوج كما أشار إليه الطاعن ي مذكرته فحضور ٔالاخ
واستماع محكمة ٔالاصل إليه قائما عن أخيه يجعل محكمة ٔالاصل ي تناقض ف mëتستمع إ¨ى وكيل
خصم ثم تجعل هذا الخصم غائبا بسبب اللدد والتناقض سبب من أسباب النقض طبقا للمادة
 204من ق  .إ  .م  .ت  .إ .
فال يجوز تأكيدﻩ عند ئذ ألن التناقض يؤدي إ¨ى عدم التعليل  .هذا عى اف^]اض جواز تأكيد
حكم محكمة ٔالاصل الذي قد تم نقضه مع ٕالاحالة إ¨ى تشكيلة مغايرة يقتصر نظرها عى النقاط
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املحال ¸Tا إلTkا دون اعتبار أن ليس لدTÎا أن تجول ي نواÕي القضية كما شاءت وإال ملا كان للنقض
وٕالاحالة بموجب خرق معIن مع® يعول القانون عليه .
أما إذا اف^]ض أنه ليس ملحكمة ٕالاحالة أن تؤكد ما قد سبق للمحكمة العليا أن نقضته فإن
تأكيد محكمة ٕالاحالة لحكم محكمة ٔالاصل ي نازلتنا هذﻩ يكون مأخذا من املآخذ السلبية ضد
قرارها محل الطعن .
وحيث إن تعب ]Iمنطوق حكم محكمة ٔالاصل املؤكد بعبارة فسخ النكاح بIن الطرفIن مستساغ
ألنه تفريق بIن زوجIن إثر عقد بموجب العيب الفرêي ولقول صاحب الكفاف :
بالثاني جن أوجذام أو وضح  .أي برص
ولكال الزوجIن فسخ إن وضح
فقد ع ]0بالفسخ بموجب ٔالاخذ بخيار أحد الزوجIن بموجب وجود عيب ال]0ص ونحوﻩ .
إال أن ٕالاجراء الصحيح ألخذ اليمIن من الزوج ولتأجيل الزوج تحت املراقبة خالل عام ابتداء
من الحكم بذلك ال يزال كل ذلك غائبا ح £أمام محكمة ٕالاحالة ال m£كان علTkا أن تصحح الخطأ
الفق mëأو القانوني املحال إلTkا قبل الذهاب لتأكيد حكم الدرجة ٔالاو¨ى وأك ]Çمن ذلك أTÈا أكدته عى
اعتبار اجTUادها بأن الاع^]اض يؤدي إ¨ى عدم ٕالانجاب وأن هذا ٔالاخ ]Iضرر ال يضرب له أجل مع أن
الحكم ٔالاصل كان ي مجرد الاع^]اض مما يجعل الحكم املؤكد والقرار املؤكد ال يتواردان عى محل
واحد فالفقه يعالج عيب الفرج بقواعد ونصوص فقهية ي باب منفصل عن باب معالجة القيام
بالضرر عى ما هو معلوم ي الكتب الفقهية عندنا وبعدم التوارد هذا يكون القرار قد أوقع انفصاما
بينه وبIن الحكم املؤكد من طرفه وهو خالف ٔالاصل املعروف ي نظر الدرجة الثانية ي أعمال الدرجة
ٔالاو¨ى فالتأكيد يتطلب الس ]IبIن املحكمتIن ي النسق ذاته.
وحيث إن القا mnoمقيد بما يرد عليه من دعوى املدي دون أن يذهب إ¨ى تأويل وذلك لحديث
إنما أنا بشر إ¨ى قوله فأق mnºله بنحو ما أسمع وهو متفق عليه واملسموع من املدعية هنا هو دعوى
عيب الاع^]اض فقط فال تجوز معالجة دعوى أخرى لم يرفعها الخصم نفسه ح £لو اعت]0نا أن
دعوى عيب الفرج تئول إ¨ى دعوى ضرر عدم ٕالانجاب فقد ال تكون هذﻩ ٔالاخ]Iة ي الرغبة عند
املدعية .
وحيث إن القضية قضية عيب من عيوب الفرج يسم الاع^]اض ال عنة وال ضرر فاالع^]اض
عدم انتشار الذكر عند الرجل بحيث ال ينعظ بينما العنة عبارة عن صغر الذكر بحيث ال يتأتى منه
الوطء وال يرêى زوال هذا ٔالاخ ]Iمما يجعل ٕالاجراءات بيTما مختلفة عى الرغم من جواز إطالق العنة
عى الاع^]اض بجامع العجز عن الوطء فيجب أن تعالج من منطلق الدعوى ٔالاصلية ) الاع^]اض (
دون الخلط بيTا وبIن الاع^]اض والضرر املتصور من خالله .
وحيث إن كل ما ذكر يؤدي إ¨ى نقض القرار محل الطعن بموجب عدم التعليل وهو سبب
ناقض طبقا ملقت nºاملادة  204من ق  .إ  .م  .ت  .إ .
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وحيث رأت املحكمة نقض القرار وإحالة القضية مرة أخرى من أجل العمل عى تطبيق
ٕالاجراءات الفقهية املشار إلTkا .

له ــذﻩ ٔالاسب ـ ــاب :
نظرا ملا تقدم ولقول صاحب التحفة :
وحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع^]اض
أو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القاoـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــmn
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون والج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذام
أجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إ¨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
إن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال 0ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ]ء ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٕالاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق
وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذا يحك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق
واستنادا للمواد  311م  .إ  .ش  203و  204و  205وما بعدها و  213وما بعدها و  220وما
بعدها كل ذلك ي بابه من ق  .إ  .م  .ت  .إ .
منط ــوق الق ـ ـرار :
قررت املحكمة العليا Sي تشكلة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقــرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
رقم القرار2014/29 :
بتاريخ2014/04/23 :

إن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ أﻣﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﻬﻤﺎ أو ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ،
اﻟﻤﺎدﺗﺎن  ،204 ،81ﻣﻦ ق .ا.م.ت.ا.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة
القضية رقم2013/43 :
نوع القضية :طعن بالنقض
الطاعن :أ.ح.
يمثله ذ  :اشريف أحمد ولد
شيخنا.
املطعون ضدﻩ :م.ا.ب.
يمثله ذ /الحسن ولد املختار.
القرار املطعون فيه
القرار رقم2013/07 :
الصادر بتاريخ  2013/03/19عن
بمحكمة
التجارية
الغرفة
الاستئناف بانواكشوط.
رقم القرار2014/29 :
تاريخ2014/04/23 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا ي تشكيلة
غرفها املجمعة قبول الطعن
بالنقض شكال وأصال ونقض
القرار املطعون فيه وإحالة
القضية عى املحكمة التجارية ي
انواكشوط للبت ي أصل القضية.

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية
يوم الخميس املوافق  2014/02/27ي قاعة جلسا¡Tا بمب®
املحكمة العليا بانواكشوط ،برئاسة السيد:
رئي ـ ـس ـ ـ ــا
يحفظ ولد محمد يوسف،
وبعضوية مستشارTÎا السادة القضاة :
مستشارا؛
ـ محمد ولد أحمد سالم ولد أبي،
مستشارا؛
ـ حيمدﻩ ولد أملCن ،رئيس الغرفة التجارية،
مستشارا؛
ـ jي آمادو سiCى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
مستشارا؛
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،
مستشارا؛
ـ بتار ولد باب،
مستشارا؛
ـ أبه ولد محمد محمود،
مستشارا؛
ـ املختار توjي باﻩ،
مستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
مستشارا؛
ـ يسلم ولد ديد،
مستشارا؛
ـ أمبارك ولد الكور ،
مستشارا؛
ـ جمال ولد آكاط،
مستشارا؛
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
مستشارا؛
بكار ولد الناﻩ،
مستشارا؛
محمدن ولد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ الصوSي انكي باﻩ،
مستشارا؛
ـ محمد ولد سيد ولد مالك،
مستشارا؛
ـ محمد ٔالامCن ولد أحمد،
مستشارا؛
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
مستشارا؛
ـ ٕالامام ولد محمد فال،
مستشارا؛
ـ القاسم ولد فال،
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وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا وال m£من بيTا امللف رقم 2013/43
املطعون فيه بالنقض واملشمول فيه كل من ا.ح .يمثله ذ /اشريف أحمد ولد شيخنا من جهة وم.ا.ب.
يمثله ذ /الحسن ولد املختار من جهة ثانية ضد القرار رقم  2013/07بتاريخ  2013/03/19عن
الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط.
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص وقائع هذﻩ القضية ي أن ذ /بوننا ولد سيد تقدم أمام املحكمة التجارية بانواكشوط
بصفته ممثال للمدعو ا.ح .املالك ملحطة ب/ين ،طالبا تنفيذ عقد إيجار تلك املحطة املوثق أمام موثق
العقود محمد ولد بديدﻩ مع املستأجر م.ا.ب .بتاريخ  ،2006/06/06فأصدر رئيس هذﻩ املحكمة ٔالامر
رقم  2009/30بتاريخ  2009/02/16بالتنفيذ الج]0ي للعقد املذكور ،وبعد طلب العدل املنفذ تذليل
صعوبة تنفيذية أصدر رئيس املحكمة املذكور ٔالامر رقم  2009/70بتاريخ  2009/04/08بتذليل تلك
الصعوبة بتنفيذ العقد ثالث سنوات ثم طلب املنفذ عليه الرجوع عن ٔالامر أعالﻩ ،فأصدرت املحكمة
نفسها ٔالامر رقم  2009/64بتاريخ  2009/03/30برفض الرجوع الذي أكدته الغرفة التجارية
باستئنافية انواكشوط بعد استئنافه أمامها بقرارها رقم  2009/14بتاريخ  2009/05/17املؤكد بقرار
الغرفة التجارية باملحكمة العليا والذي أصدرت فيه الغرفة نفسها قرارها الاستعجا¨ي رقم 2012/10
بتاريخ  2012/05/02بإلغاء القرار املطعون فيه وإحالة القضية إ¨ى تشكيلة مغايرة لتدارك ٔالاخطاء
ال m£اكتنفت عملية التنفيذ.
وبعد إحالته عى التشكيلة املغايرة أصدرت هذﻩ التشكيلة  -بعد تعييTا ونشرها القضية ي
جلسة علنية لهذﻩ املسطرة الاستعجالية  -القرار رقم  2013/07بتاريخ  2013/03/19الذي حكم
لصالح ا.ح .بسنة من ٕالايجار وهذا القرار هو محل هذا الطعن بالنقض أمام هذﻩ التشكيلة من طرف
ممثل الطاعن ذ /اشريف أحمد ولد شيخنا بتاريخ  ،2013/05/06وقد وصل إ¨ى املحكمة بتاريخ
 2013/12/02فعIن له رئيس املحكمة العليا القا mnoالقاسم ولد فال مقررا ،فأعد فيه التقرير
املوجود ي امللف.
وبعد استكمال جميع ٕالاجراءات عرض ي جلسة الغرف املجمعة بتاريخ  2014/02/27ليتم
ال^]افع فيه ويحجز للمداوالت ليصدر فيه هذا القرار ذو الرقم 2014/29 :بتاريخ .2014/04/23
ثانيا  :من حيث الشكل
لقد قدم الطعن بالنقض ممن له الصفة واملصلحة ي ٔالاجل القانوني طبقا لألشكال والشروط
املنصوصة ي املواد  211-210-207-205من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية مما
يستوجب قبوله شكال.
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ثالثا  :من حيث ٔالاصل:
ٔ -1الاطراف
أ -الطاعن:
تقدم ممثل الطاعن ذ /اشريف احمد ولد شيخنا بمذكرة طعن تضمنت ما يي:
 أن طعنه استوى جميع الشروط ؤالاشكال القانونية مما يستوجب قبوله شكال. نقص تعليل القرار املطعون فيه وعدم استنادﻩ ألي نص قانوني. نشرﻩ للقضية ي جلسة علنية. قضاؤﻩ بما لم يطلبه أي من الطرفIن. عدم تطبيقه للفقرة  4من املادة  223من ق إ م ت إ أن تسجيل العقد لسنة واحدة ال يع® mعدم إلزامه للمطعون ضدﻩ بمدته املنصوص علTkافيه ال m£ي  5سنوات خاصة بعد عمل ٔالاخ ]Iبه أك ]Çمن سنة وإقرارﻩ بذلك.
 طالب ي TÈاية مذكرته بقبول طعنه ونقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية إ¨ى تشكيلةمغايرة لتالي ما أخلت به سلفها.
ب -املطعون ضدﻩ:
أما ممثل املطعون ضدﻩ ٔالاستاذ الحسن ولد املختار فقد قدم مذكرة جوابية تضمنت ما يي:
 عدم اح^]ام مذكرة الطاعن ملضمون املادتIن  208-204من ق إ م ت إ تمسكه باملادة  6من العقد ال m£تق mnºبتسجيله سنة واحدة. أن املادة ٔالاخ]Iة من العقد نصت عى أن أي خالف ي تأويل العقد أو تنفيذﻩ يرجع فيه إ¨ىاملحاكم املختصة وهذا من متعلقات ٔالاصل ويخضع للتدرج القضائي.
 سالمة القرار الطعIن مطالبا برفض الطعن.أما مذكرة النيابة فقد تضمنت مضمون ما أد¨ى به الطرفان ي مذكرتTkما وطالبت بإحالة
القضية إ¨ى محكمة الدرجة ٔالاو¨ى املختصة للبت ي ٔالاصل محل ال/اع بIن الطرفIن تطبيقا للفقرة 2
من املادة  223من ق إ م ت إ.
 -2املحكمة
حيث عاب الطاعن عى القرار املطعون فيه أنه وقع ي حاالت النقض الواردة ي الفقرات -6-1
 7من املادة  204ق إ م ت إ.
فبخصوص حالة النقض املأخوذة من الفقرة ٔالاو¨ى من املادة  204ق إ م ت إحيث إن ما أثارﻩ الطاعن من أن القرار املطعون فيه قد بت ي أصل ال/اع وألحق ضررا
بموكله محيال عى النص املذكور أعالﻩ ،هو دفع مؤسس قانونا ،إذ انتقل القرار بالقضية من مسارها
الاستعجا¨ي املتعلق بالتنفيذ إ¨ى البت ي ٔالاصل من خالل الحكم بسنة من ٕالايجار مدفوعا لذلك
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بطعن لصالح القانون وإحالة عى تشكيلة مغايرة ي مادة الاستعجال ،وهما إجراءان غ ]IمؤسسIن،
وبذلك يكون القرار املطعون فيه قد فوت ببته ي ٔالاصل عى املحكوم عليه درجة من درجات
التقا mnoال m£تعت ]0من املبادئ ٔالاساسية للتقا mnoاملكرسة بموجب قانون التنظيم القضائي وخاصة
ي مادتيه  38-29وعدم اح^]امها يعرض القرار الطعIن للنقض.
 وبخصوص حالة النقض املأخوذة من نقض التسبيب الواردة ي الفقرة السادسة من املادة 204من ق إ م ت إ
حيث إن القرار املطعون فيه لم يتضمن أية أسباب واقعية أو قانونية يرتكز علTkا قضاؤﻩ تمكن
املحكمة العليا من رقابة ت/يل النصوص القانونية عى وقائع القضية ،إذ يعت ]0تسبيب القرارات
القضائية ركنا أساسيا من أركاTÈا وضمانة جوهرية لألطراف تمكن املحاكم العليا من رقابة التطبيق
السليم للقانون عى وقائع القضية من جهة ،كما تمكن ٔالاطراف من حقهم ي الاطالع عى ٔالاسس
القانونية والواقعية للقرارات الصادرة لصالحهم أو علTkم من جهة أخرى ،وهذا ما أوجبته املادة 81
من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية وجانبه القرار املطعون فيه فاستوجب النقض.
 وبخصوص حالة النقض املأخوذة من القضاء بما لم يطلبه أحد ٔالاطراف الواردة ي الفقرةالسابعة من املادة  204ق إ م ت إ
حيث إن القرار الطعIن ق nºي منطوقه بما لم يطلبه ٔالاطراف فقد أورد ي سردﻩ ملا أد¨ى به
ٔالاطراف من طلبات ي الجلسة غ ]Iما ق nºبه منطوقه من الحكم للطاعن بسنة من ٕالايجار وهو ما
يعت ]0قضاء منه بما لم يطلب وي إحدى الحاالت املوجبة للنقض.
وتأسيسا عى ما تقدم فإن القرار املطعون فيه استوجب النقض وٕالاحالة إ¨ى املحكمة التجارية
بانواكشوط لتمكIن ٔالاطراف من التقا mnoأمام قضا¾Tم الطبËي املختص وتقديم دعاوTÎم أمامه مما
يضمن مساوا¡Tم أمامه ي ٕالاجراءات والطعون.
لهذﻩ ٔالاسباب
وإعماال للمواد  38 - 29 -22 -7من ق-ت -ق -واملواد  204-81وما بعدها  223 -من ق م ت إ.
منطوق القرار
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض
القرار املطعون فيه وإحالة القضية ع_ى املحكمة التجارية Sي انواكشوط للبت Sي أصل القضية.
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
رقم القرار2014/32 :
بتاريخ2014/07/15 :
 -1إذا ادﻋﻰ أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ أن ﻋﻘﺎرﻳﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻔﻆ واﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ وأﺟﺎب أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ أﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺤﻔﻆ أن ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻋﻮاﻩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن
 48 ،21ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
 -2إذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻘﺾ ﻗﺮار ﻣﺆﻛﺪ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺻﻞ
ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻷن ﻧﻘﺾ ﻣﺆﻛﺪﻩ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻀﻪ.
 -3إن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺨﻮف اﻟﻤﺠﻴﺰ ﻟﻠﻮرﺛﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  75ﻣﻦ م.أ.ش ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ورد
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  311ﻣﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﺠﺰ
ﺑﺎﻟﻤﺮض اﻟﻤﺨﻮف ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﺎول إﻟﻰ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻪ اﻟﻔﺮاش وﻳﻀﻨﻴﻪ.
 -4إذا ادﻋﻰ أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺎز ﻣﺎ أﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﻮرث وﻫﺒﻪ ﻟﻪ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮت أو ﻣﺮض ﺣﺎﺟﺮ ،وأﻧﻜﺮ ذﻟﻚ أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ وﻟﻢ ﺗﺒﺖ
ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺤﻮز ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺤﻮز
وﻻ أن ﺗﻨﻔﻴﻪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺜﺒﻮﺗﻪ أو ﻧﻔﻴﻪ وﻳﻄﻌﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ ﻟﺤﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ ﻓﻲ
اﻟﻨﺎزﻟﺔ أم ﺧﻮﻟﻒ.
اﻟﻤﺎدة  11ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ رﻗﻢ  2007/12اﻟﻤﺮﻣﻮز إﻟﻴﻪ ب :
ت.ق.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
شرف ~ إخاء ~ عدل

الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا

بسم ﷲ العي العظيم

الغرف املجمعة

عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
الثالثاء املوافق  ،2014/07/15عى تمام الساعة الحادية عشرة
صباحا ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا بانواكشوط ،برئاسة
رئيسها السيد :

القضية رقم2013 /03 :
طبيعة الطعن :طعن بالنقض
الطاعن :ت.ط.د.
ممثلة باألستاذ إبراهيم ولد أب.m£
املطعون ضدﻩ :إ.ع.د.
يمثله ذ /إسماعيل ولد جمال.
القرار املطعون فيه :
القرار رقم  2012/161بتاريخ
.2012/11/08
الصادر عن الغرفة املدنية
والاجتماعية الثانية باستئنافية
انواكشوط ي تشكلة مغايرة.
القرار رقم 2014/32
تاريخه2014/07/15 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا ي تشكلة
غرفها املجمعة قبول الطعن
بالنقض شكال وأصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة عي
تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت
به سابقTUا.

 −يحفظ ولد محمد يوسف،

رئيسا

 −وبعضوية مستشار`dا القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

 .محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية،
 .حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية،
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،

مستشارا؛
مستشارا ؛
مستشارا؛

 −محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ

مستشارا
مستشارا؛

 −أب ولد محمد محمود

مستشارا
مستشارا؛

 −سيد إبراهيم ولد محمد ختار

مستشارا؛
مستشارا؛

 −امبارك ولد الكوري،

مستشارا؛
مستشارا؛

 −بتار ولد باب،
 −املختار تو¨ي باﻩ،
 −يسلم ولد ديدي،
 −محمد ولد محمد عبد الرحمن،
 −جمال ولد آكاط،
 −محمــد سيديا ولد محمد محمود،
 −محمد سالم ولد بارك ﷲ،
 −الحاج ولد محمدن ولد الطلبه

مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛
مستشارا؛

 −محمد سالم ولد عبد الوهاب

مستشارا
مستشارا؛

 −محمدن ولد عبد الرحمن

مستشارا
مستشارا؛

 −الصوي انكي باﻩ،
 −محمد ولد سيدي ولد مالك،
 −محمد ٔالامIن ولد أحمد،

مستشارا؛
مستشارا؛

 −ملام ولد محمد فال،
القاسم ولد فال،

مستشارا؛
مستشارا؛

 −ددﻩ ولد الطالب زيدان،
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وبحضور القا /mnoأحمد ولد الو¨ي ،املدي العام لدى املحكمة العليا ،ممثال للنيابة العامة؛
وبمساعدة ٔالاستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا للجلسة،
وأصدرت القرار ٔالاتي بيانه ي طعن ٔالاستاذ/ابراهيم ولد أب m£بالنقض ملوكلته ت.ط.د .ضد القرار رقم
 ،2012/161الصادر بتاريخ  ،2012/11/08عن الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية
انواكشوط ،القا mnoبتأكيد حكم محكمة ٔالاصل رقم  2009/12بتاريخ . 2009/07/03
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص املراحل ال m£مرت ¸Tا القضية – حسبما يستبان من مشموالت ملفها -ي العرائض
املقدمة إ¨ي محكمة مقاطعة تفرغ زينه عي التوا¨ي بتاريخ  2008/05/21و 2008/05/26من طرف ذ/
ا.ع.د .أصالة عن نفسه مطالبا بحصر ورثة والدﻩ املرحوم ع.م.د .املتوي يوم  14مايو  2008وبحجز
عقارات داخلة ي امل]Iاث ي :العقار ذو السند Õ 1282ي و املشيد عي القطعتIن رقم75 mو،79
والعقار الكائن ي الçي ف شماال املشيد عي القطعة ٔالارضية رقم  140الحامل رخصة الحيازة رقم
 527بتاريخ  ،1995/10/04والعقار الكائن ي الçي ك املشيد عي القطعة ٔالارضية رقم . 180
واستدعاء زوجته ت.ط.د .الستقصاء ما لدTÎا من معلومات عن با½ي م^]وكه ،وبجرد جميع امل^]وك
وتعليق قسمته ح £يبت ي ٔالاصل  ،وبالحجز التحفظي عي كل املنقوالت والعقارات امل^]وكة وبالبت
بدون تأخ.]I
وهكذا أصدرت محكمة مقاطعة تفرغ زينه ي القضية حكمها ذا الرقم  2009/12بتاريخ 14
يوليو  2009القا mnoبإبطال عقدي الهبة رقم 1997/3632 mبتاريخ  1997/10/08و2003/9779
بتاريخ  2003/11/10وبضم عقدي الهبة املبطلIن مل^]وك املرحوم ،وبتوزيع امل^]وك كامال بIن ورثة
املرحوم .
واستؤنف هذا الحكم فأصدرت فيه الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط
القرار ذا الرقم  2010/70بتاريخ  07يوليو  2010القا mnoبرفض الاستئناف شكال لورود املذكرة خارج
ٔالاجل القانوني .وقد تم الطعن بالنقض ي القرار املذكور أمام الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا فأصدرت فيه القرار ذا الرقم  2011/01بتاريخ  2011/01/24القا mnoبالنقض
وٕالاحالة.فأصدرت محكمة ٕالاحالة القرار ذا الرقم  2011/42بتاريخ  2011/03/24القا mnoبتأكيد
حكم محكمة الدرجة ٔالاو¨ي فتم الطعن بالنقض ي هذا القرار فأصدرت فيه الغرف املجمعة القرار
ذا الرقم  2011/43بتاريخ  2011/12/20القا mnoبالنقض وٕالاحالة .فأصدرت محكمة ٕالاحالة القرار
ذا الرقم  2012/161بتاريخ  2012/11/08القا mnoبتأكيد حكم محكمة الدرجة ٔالاو¨ي فتم الطعن
فيه بالنقض من طرف ت.ط.د .ممثلة باألستاذ /إبراهيم ولد أب .m£مما يعهد الغرف املجمعة طبقا
للمادة  22من ق.ت.ق لورود الطعن بالنقض للمرة الثالثة .
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ثانيإ :الاجراءات
ملا وصل ملف القضية كتابة ضبط الغرف املجمعة وتلقت مذكرة الطاعنة وبلغTUا إ¨ى ممثل
املطعون ضدﻩ فرد علTkا بجوابية ،عIن رئيس التشكيلة مقررا ي القضية.
وملا أنجز تقريرﻩ أحيل امللف إ¨ى املدي العام لدى املحكمة العليا فأودعته النيابة العامة طلبا¡Tا
املكتوبة وأعادته إ¨ى كتابة ضبط الغرف املجمعة أدرجت القضية ي جدول القضايا املقرر عرضها ي
جلسTUا العلنية املقرر عقدها يوم  ،2013/06/19فعرضت فTkا واستمع إ¨ى تالوة املقرر يسلم ولد
ديدي لتقريرﻩ فTkا.
واستمع إ¨ى ممثي ٔالاطراف ي عرض مالحظا¡Tم وطلبا¡Tم ،وإ¨ى محمد ولد عمار ،نائب املدي
العام لدى املحكمة العليا املمثل للنيابة العامة ي عرض طلبات النيابة.
وعقب ذلك تقرر جعل القضية ي املداولة إ¨ى جلسة يوم  2013/10/29ال m£قرر فTkا تمديد
املداوالت ي القضية إ¨ى جلسة يوم  2013/12/25وي هذﻩ أيضا قرر تمديد املداوالت ملزيد من
الدرس ليتم هذا التمديد كذلك ي جلس 2014/02/27 m£و  2014/04/23إ¨ى أن تم النطق بالقرار
ي جلسة  ، 2014/07/15كل ذلك تطبيقا للمواد  219 ،218 ،216،217 ،215 ،214 ،213 ،212من
ق.أم.ت.أ .وخالل املداوالت تم درس القضية فتبIن ٓالاتي :
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث إن القرار املطعون فيه قد صدر يوم  ،2012/11/08فطعن فيه ٔالاستاذ إبراهيم ولد أبm£
ملوكلته ت.ط.د بواسطة عريضة مكتوبة قدمها لكتابة ضبط مصدرته يوم  2012/12/02مصحوبة
بوصل دفع كفالة ومحضر توكيل وأتبعها بمذكرة طعن قدمها لكتابة ضبط الغرف املجمعة يوم
 2013/01/23ي نسختIن ،فإن طعنه مستكمل لشروط القبول الشكلية املنصوص عى اعتبارها
باملواد  ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،205من ق.أ.م.ت.أ.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ-1الاطراف :
أ -الطاعن :
خاطبت الطاعنة الغرف املجمعة بمذكرة طعن مكونة من سبع وثالثIن صفحة بقلم ذ /ابراهيم
ولد أب m£من أهم ما تضمنته :
 -1نعت القرار املطعون فيه باإلخالل بمبدإ املساواة بIن ٔالاطراف حيث أخذت مصدرته بحجج
الطرف الذي قضت له وأهملت حجج الطرف ٓالاخر.
 -2أTÈا لم تسلك ي إجراءا¡Tا الصراط املستقيم ،حيث صرحت ي جلسة ال^]افع يوم
 2012/07/12بوضع القضية ي املداوالت إ¨ى يوم  2012/11/11ونطقت بالقرار يوم ،2012/11/08
قبل ٔالاجل خارقة للمادة  80من  :ق.ا.م.ت.ا .ال m£تنص عى أن الدعوى إما أن يق nºفTkا حاال أو
تجعل ي املداولة إ¨ى جلسة مقبلة يحددها الرئيس.
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وأن مصدرة القرار سمحت لخصم الطاعنة بممارسة املرافعة أمامها مخلة بالنص عى إجبارية
التمثيل بمحام أمام محكمة الاستئناف.
 -3جهل أو تجاهل ان قرار الغرف املجمعة املحيل القضية إ¨ى مصدرة هذا القرار قاض بنقض
قرار التشكيلة السابقة ملحكمة الاستئناف الذي كان مؤكدا لحكم محكمة ٔالاصل القا mnoبإبطال
الهبات وبتوزيع املوهوب عى الورثة وبذلك النقض يص ]Iحكم محكمة ٔالاصل منقوضا بقرار الغرف
املجمعة وال سبيل إ¨ى تأكيدﻩ إذ لو كان ممكنا الكتفت الغرف املجمعة بتأكيد قرار محكمة الاستئناف
املؤكد له ،وقضت بذلك عى هذا ال/اع وإذ لم تؤكدﻩ ونقضت فإن ذلك النقض يجعل ما ق mnºبه
هذا القرار من تأكيد حكم محكمة ٔالاصل مخالفا للقانون ،وأن ما ورد ي قرار الغرف املجمعة مما
يوهم التناقض بIن بعض حيثياته ومنطوقه موجب للتقيد باملنطوق ألنه هو الذي فيه حجية الmnÒء
املق nºبه دون الحيثيات بدليل املادة  458من ق.ا.ع .ال® mنصها »حجية الmnÒء املق nºبه ال تثبت
إال ملنطوق الحكم ،وال تقوم إال بالنسبة إ¨ى ما جاء فيه و ما يعت ]0نتيجة حتمية ومباشرة له«.
 -4أن مصدرة هذا القرار لم تأخذ بتوجTkات املحكمة العليا الواردة ي قرار إحالة القضية إلTkا،
حيث عهدت إلTkا ان تحكم بصحة او بطالن الهبة باعتبار ذلك حسما لل/اع.
وأن تنظر فيما يدى عى املرحوم من قصد حرمان أحد الورثة من أثر.
لكن املحكمة تعدت النقطتIن املحال إلTkا النظر فTkما ،حيث ورد ي منطوق هذا القرار ضم العقارات
موضوع الهبة إ¨ى امل^]وك.
لذلك كان هذا خروجا عن توجيه محكمة النقض وإخالال بحكم املادة  223 :من  :ق.ا.م.ت.ا .امللزمة
ملحكمة ٕالاحالة أن تنصاع لتوجيه محكمة النقض عند ٕالاحالة للمرة الثانية.
وخالفTUا عندما عهدت إلTkا باالل^/ام بمشهور مذهب مالك فلم تأخذ منه إال بما كان لصالح
الطرف الذي قضت له من تعريف خليل للمرض املخوف الذي لم يكن مفصال وتعامت عن ما فصله
شراحه وغ]Iهم من علماء املذهب.
 -5أTÈا لم ترد عى ما أثارﻩ الطاعن من عدم اختصاصها ي البت ي العقار املحفظ إال بmnÒء
من الثناء عى حكم محكمة ٔالاصل املتصامم عن ما قدم إ¨ى مصدرته من الدفع الشكي بعدم
الاختصاص م]0رة ذلك بكون محاكم املقاطعات ذات اختصاص عام ي ال/اعات ٔالامر املخالف لنص
املادة  25من ق.ا.م.ت.ا .واملخالف للفقه القضائي لدى املحكمة العليا ي نزاعات مماثلة قد ادى
بعض أطرافها أن موضوع دعواﻩ هبة وأن ذلك يعطي الاختصاص ملحكمة املقاطعة ،وي ذلك ما فيه
من الخطإ ألن الهبة ليست شيئا متموال وإنما املتمول الmnÒء الذي تنصب عليه فإذا كان عقارا
محفظا كان الاختصاص فيه مقصورا عى الغرفة املدنية بمحكمة الوالية وكان عى املحاكم أن
تعت ]0ذلك ولو لم يدفع به أحد ٔالاطراف ألن الاختصاص النوي من النظام العام.
 -6أن القرار املطعون فيه خصص جزءا كب]Iا منه الستنساخ الكث ]Iمن قرار الغرف املجمعة
املحيل للقضية إ¨ى مصدرته من دون أن يذكر الداي إ¨ى هذا الاستنساخ فكان حشوا خاليا من ذكر
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السبب الداي إليه وكان غ ]Iم]0ر ملا ذهب إليه القرار املطعون فيه من تأكيد حكم محكمة ٔالاصل
التأكيد الذي يتناقض مع منطوق قرار الغرف املجمعة املستنسخ الكث ]Iمنه ي هذا القرار ،ذلك ألنه
قاض بنقض حكم محكمة ٔالاصل.
 -7أن ي هذا القرار تناقضا يتجى ي ما ورد فيه من عدم تعارض حكم املادة  175من م.ا.ش.
مع النصوص والفتاوي املش^]طة ي وصف املرض باملخوف:
 أن يقعد املصاب به. وأن يكون غ ]Iمتطاول. وأن يكون ملþئ املصاب به لالستعانة بغ]Iﻩ.ثم ما لبث هذا القرار أن قال إن ما ي هذﻩ النصوص غ ]Iمشهور وال راجح وإذا كان ما فTkا ال
يتعارض مع ما ي تلك املادة فمع® ذلك أن ما فTkا غ ]Iمشهور وال راجح وال يجوز القضاء به.
وجاء هذا القرار ي الحيثية املوالية بما ي املدونة عن مالك من »أن ما كان من املرض ال يخاف
عى صاحبه منه يكون مثل الصحيح فرب مفلوج ...يعيش زمانا يقبل ويدبر فهؤالء وما أشTÜهم يجوز
قضاؤهم ي جميع املال .ومTم من يكون ذلك منه قد أضناﻩ املرض فيكون مرضا من ٔالامراض قد
ألزمه الفراش ويخاف عليه منه فهذا ال يجوز قضاءﻩ إال ي ثلث ماله«.
فكيف ال يكون قول مالك ي املدونة وما جرى عى شاكلته غ ]Iراجح وال مشهور وقد أجمع
العلماء عى أن ٔالارجح ؤالاشهر ي كل نازلة اختلف علماء املذهب فTkا هو قول مالك ي املدونة.
بل إن نسبته ملالك وعدم نقل قول عنه غ ]Iهذا القول مغنية عن التشه ]Iوال يعقل التملص
من قول مالك بقول خليل بل إن من غ ]Iاملعقول أن يخالف خليل مالكا لكن مختصرﻩ لم يتعرض
للتفصيالت ي أمراض املر noاملخوفة وغ ]Iاملخوفة لشدة اختصارﻩ.
لكن شارحيه تعرضوا لتفصيل جزئيا¡Tا واتفق كلهم أو جلهم عى أن ٕالاقعاد ومالزمة الفراش
والاستعانة بالغ ]Iوعدم التطاول مش^]طات ي املرض املوجب للحجر عى املتلبس به.
وأن مسطرة ٔالاحوال الشخصية مماثلة للمختصر ي الاختصار وعدم التفصيل ولذلك أحالت
املادة  311مTا عى مشهور املذهب املالكي ي بيان ما غمض مTا وحكم ما سكتت عنه.
 -8أن هذا القرار قلل من قيمة فتوى كل من املرحوم محمد سالم ولد عدود وحمدا ولد التاﻩ
ي مثل هذﻩ النازلة وعلل ذلك التقليل بأTÈما ممن اطلع عى مدونة ٔالاحوال الشخصية املوريتانية
وهذا التعليل ال مع® mله ألنه ال ينقص من قيمة فتواهما و ال يزيد فTkا كوTÈما اطلعا أو لم يطلعا عى
تلك املدونة.
 -9أن ما ورد ي هذا القرار من أن الفتوى تتغ ]Iبحسب الزمان واملكان ال حجة للمحكمة فيه
عى ما قضت به ،وإنما هو حجة علTkا ألن املفتIن باش^]اط مالزمة الفراش وعدم التطاول ي املرض
الحاجر من بيTم محمد سالم ولد عدود وحمدا ولد التاﻩ وهما ي زمان ومكان هذﻩ النازلة وما أفتيا
إال بما أف £غ]Iهم بمثله من معاصرTÎما ي البلد مثل  :الفقيه محمد الحسن ولد احمدو
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الخديم،وممن تقدموا علTkما مثل  :محمد العاقب ابن مايابا ،وسيد عبد ﷲ ولد الحاج ابراهيم،
ومحنض باب ولد اعبيد ،والسواد ٔالاعظم من فقهاء املذهب.
 -10أن مصدرة هذا القرار ضربت عرض الحائط بما وافTUا به الطاعنة من وصف سبعة
وأربعIن عاملا من أعيان علماء املذهب للمرض املخوف بأنه ال بد أن تتوفر فيه مالزمة الفراش وقصر
املدة بIن حصوله والوفاة بسببه واستعانة املصاب به ي تصرفاته وحركاته بغ]Iﻩ ،ولم ترد مصدرة
القرار عى ما اش^]طوا فيه إال بما نسبت إ¨ى نصيحة ملرابط ولد احمد زيدان مما ليس فTkا ،حيث إن
هذا الشرح أشد اختصارا ي تعريفه للمرض املخوف من مختصر خليل الذي ما هو إال واحد من
شروحه ال m£ال تح mnلكT¡]Çا.
مع أن من واجب مصدرة هذا القرار أن ترد عى ما ورد ي تصانيف وفتاوي هؤالء الذين احتج
بأقوالهم عى أن مرض ع.م.د .ما كان مرضا مخوفا وال حاجرا .وإذا كان خالف بIن العلماء ي ذلك
فعى القرار أن يبIن الراجح من املرجوح باألدلة املفصلة.
 -11أن هذا القرار لم يكن مقتصرا عي تجاهل النصوص املنطبقة عى النازلة وال m£لصالح
الطاعنة بل أعطى التقارير الطبية أك ]Çمما تدل عليه ليتوصل بذلك إ¨ى ما ق nºبه من تأكيد حكم
محكمة ٔالاصل.
وذلك أن هذﻩ التقارير محصورة ي ثالثة ولم يرد فTkا ما يثبت أن مرض ع.م.د .كان مخوفا ،وال أنه
مات بسببه عكس ما ذهب إليه هذا القرار.
كانت هذﻩ مآخذ املذكرة عي ذات هذا القرار.
وملا فرغت هذﻩ املذكرة من تجريح هذا القرار كرت عي حكم محكمة ٔالاصل لتؤكد أن إبطاله
للهبتIن غ ]Iمشروع وأنه أدخل ي إحداهما ما ليس مTا  ،واستدلت عى ذلك ب:
-1أن الواهب لم يكن وقت الهبتIن مصابا باملرض املخوف بدليل عزوها ا¨ي اثنIن وعشرين
مصنفا تذكر ي بعض ٔالاحيان جزء املصنف ذي ٔالاجزاء ورقم الصفحة املنسوب الTkا الحكم بادئة
برواية ابن القاسم ي املدونة عن مالك وخاتمة ب)مرام املجتدي عي كفاف املبتدئ( ملؤلفه محمد
الحسن ولد أحمدو الخديم عازية لتلك املصنفات أTÈا تش^]ط ي املرض املخوف إقعاد املصاب به
وإلزامه الفراش وعدم التطاول والحاجة لالستعانة بالغ ]Iوقرب موت املصاب به .
وأن الفقيد كان سليما من هذﻩ ٔالامور ألن مرضه اكتشف  1995ولم يتوف الا بعد ثالث عشرة
سنة كان يزاول فTkا مهامه وسافر أسفارا قادته ا¨ي أدغال الصحراء والكث ]Iمن أرجاء الوطن ولم
يثبت أنه مات بسببه.
-2أن احدي الهبتIن تتعلق بعقار محفظ عي اسم املوهوب لها مما يجعل محكمة ٔالاصل غ]I
مختصة ي إبطال هبته لكون ال/اع املتعلق بالعقار املحفظ من اختصاص الغرفة املدنية بمحكمة
الوالية بنص املادة  25من ق.ا.م.ت.ا .
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وألن العقار املحفظ ال يق mnºي ال/اع فيه الا بأحكام املرسوم املؤرخ ب 1932/07/26 :الذي
لم يزل ساري املفعول عي ما وراء البحار بموجب املقرر املؤرخ ب 1933/04/13 :وألن املادة 121
من هذا املرسوم تنص عي ان السند العقاري TÈائي وغ ]Iقابل للطعن .
وألن الهبة الثانية تتعلق بعقار مشيد عي موضع الرخصتIن  95/526و 95/527وموضع ٔالاو¨ي
كان ولم يزل للطاعنة بدليل أن كال من رخصته ورسالة منحه ذات الرقم  94/110عي اسمها.
فكيف يمكن اعتبار موضعها داخال ي الهبة؟
وكيف يمكن أن يدخل ي ال^]كة؟
أما موضع الرخصة ٔالاخرى ال m£ي عي اسم الفقيد فيعود ملكها إ¨ى الطاعنة أيضا ألن
القطعتIن منحهما لها وزير املالية إال أTÈا فضلت أن تجعل إحداهما عي اسم الزوج.
وألTÈا ي ال m£شيدت ما علTkما من البناء ،وأن القا mnûوالداني بمن فTkم املدي يعلمون ذلك
ويعلمون أن التشييد حصل ي الوقت الذي ال دخل فيه للفقيد ألنه أحيل إ¨ى التقاعد سنة 1991
بمعاش زهيد ،وألن كال من طلب رخصة البناء والتصميمات الهندسية للعقار املشيد ي محل
الرخصتIن وأوصال دفع الضرائب ال تحمل إال اسمها وقد قدمت وثائق ذلك للمحاكم ال m£تعمدت
غض الطرف عTا.
وأن ما استدلت به تلك املحاكم من توقيعها عي وثيقة الهبة عي إقرارها بأن موضع الرخصة
 95/526لزوجها كذب وال دليل فيه لكوTÈا لم توقع ي ذلك العقد إال ليكون إمضاؤها دليال عي
قبولها الهبة موضع الرخصة ال m£عي اسم الزوج وعي الحوز ملوضعها الذي هو ي واقع ٔالامر ملك
لها قبل الهبة وبعدها.
وأن من تدبر ذلك العقد بقلب سليم يستنتج أن موضع رخصTUا لم يدخل ي املوهوب لها.
 -3أن حوزها موضع الهبتIن قد تم بنوعيه القانوني واملادي بالوثائق العرفية والرسمية وأن
خصمها لم يدع علTkا قط عدم الحوز مما يدل عي إقرارﻩ لها به .
وأسست هذﻩ املذكرة عي ما نسبنا إلTkا الالتماس من املطعون لدTÎا نقض القرار وإحالة
القضية عي تشكيلة مغايرة مع تحديد منطوق القرار الواجب الاتخاذ لكيال تظل القضية ي دوامة ال
انTUاء لها ،وإعادة الكفالة إ¨ي مؤمTا.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدﻩ فقد رد بجوابية من ثمان عشرة صفحة بقلم ذ/إسماعيل ولد جمال ضمTا :
 -1أن ما ورد ي مذكرة الطاعنة من أن مصدرة القرار نطقت به قبل موعدها بالنطق غ]I
صحيح ،وأن ما أفاد به الكاتب من ذلك كذلك .
ولو سلم به ملا كان له أثر ي صحة القرار ما دام ٔالاطراف قد مكنوا من تقديم وسائل الدفاع
ي جلسة علنية وقدموا ما شاءوا أن يقدموا وأعذر إلTkم.
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 -2أن ما ورد ي هذا القرار من وجود تناقض بIن منطوق قرار الغرف املجمعة رقم ،2011/43
وبIن حيثياته ال وجود له لكونه ق nºبنقض قرار التشكيلة املغايرة ٔالاو¨ى لعدم نقاش ٓالاراء الفقهية
ال m£أدلت ¸Tا الطاعنة وليس لوجود أي سبب من أسباب النقض الواردة ي املادة  204من
ق.ا.م.ت.ا ،وتأسيسا عى ذلك فإن منطوق القرار املطعون فيه يتفق مع التوجTkات الواردة ي قرار
الغرف املجمعة.
 -3أن ما ورد ي مذكرة الطاعنة من استدالل باملادة  458 :من  :ق.ا.ع .عى أن منطوق قرار
الغرف املجمعة يتعارض مع حيثياته وأن ذلك موجب لالقتصار عى املنطوق ال مع® له ألن تلك
املادة ال تتعلق إال بإثبات الال^/امات وإثبات ال]0اءة مTا بالقرائن .
 4ـ أن جميع ما جاء ي مذكرة الطاعنة من دفاع قد أجاب عنه قرار الغرف املجمعة وأبطله
إبطاال يجعل إثارته أمامها ي هذﻩ املرة غ ]Iمستساغ  ،وأن ما ورد فTkا من تخصيص املرض املخوف
بامللزم للفراش  ،وقصر املدة بIن ٕالاصابة به والوفاة بسببه استنادا إ¨ى آراء وفتاوى لبعض أهل العلم
فيه التجاهل ملا جاء ي قرار الغرف املجمعة وملا ي املادتIن  175و  203من م  .إ  .ش  ،وال داي
لالحتجاج به لثالثة أسباب
أحدها  :وجود النص عى تعريف املرض املخوف ي املادة  175من م أ ش .
والثاني  :أن مسطرة ٔالاحوال الشخصية نصت ي مقدمTUا عى أTÈا شرعت لوضع حد للخالف
ي مسائل موضوعها ليل^/م القضاء بالعمل ¸Tا .
والثالث  :أن قرار الغرف املجمعة قد عرف املرض املخوف بأنه هو الذي ال يتعجب من وقوع
املوت بسببه تطاول أم ال أقعد أم ال اعتمادا عى مشهور املذهب وراجحه .
 5ـ أن ما ورد ي مذكرة الطاعنة من أن الفقيد مات بنوبة قلبية غ ]Iصحيح ملا جاء ي شهادة
الدكتورة فأبيIن شريف من أنه مات بتوقف نبضات القلب وما ي تقرير الدكتور الطيب ولد محمد
محمود من أن احتمال موته باملضاعفات املتوقعة ملرضه احتمال كب ]Iوخاصة توقف نبضات القلب.
 6ـ أن ما ورد ي مذكرة الطاعنة من أن املطعون ضدﻩ مدع وعليه عبء إثبات دعواﻩ ال مع®
له ألن مرض والدﻩ لم يكن محل مناكرة وقد أكتشف سنة  1995م قبل الهبات وأثبتت التقارير
الطبية أنه مميت وأن احتمال موته بمضاعفاته احتمال كب ]Iوأن النصوص صريحة ي الحجر عى
املصاب بمثل مرضه .
 7ـ أن ما ورد ي تلك املذكرة من أن املادة  175من م  .إ  .ش  ،ال ينطبق إال عى املريض الçي
ال دليل عليه.
وإن ٔالاطباء إذا حكموا بك]Çة املوت باملرض كانت الت]0عات الصادرة من املصاب به باطلة ولكل
من تضرر ¸Tا أن يقوم بإبطالها .
 8ـ أن ما ورد ي املذكرة من أن الطاعنة حازت املوهوب لها بنوي الحيازة القانوني واملادي غ]I
صحيح ألن الواهب وهب لها العقار الذي ب  Fnordسنة  1997وأستمر ساكنا فيه ح £سنة 2003
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انتقل إ¨ى العقار محل الهبة الثانية املوثقة ي تلك السنة ولم يزل فيه إ¨ى أن توى سنة  2008وذلك
ما ينفي حيازة املوهوب لها ألي من العقارين إذا سلم أن الزوجة ي الساكنة مع الزوج ال العكس .
وأن تحويلها السند العقاري عى اسمها باطل بفقه املحكمة العليا ي نازلة مشا¸Tة تجسد ي
القرار رقم  2001/57بتاريخ  2001/01/20املنصوص فيه عى الاتفاق عى شرط الحوز ي صحة
الهبة قبل املانع من املوت أو املرض املتصل به .
 9ـ أن ما ختمت به مذكرة الطاعنة من طلب نقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية عى
تشكيلة مغايرة مستغرب ألن املطعون لدTÎا ي هذﻩ املرحلة محكمة قانون ووقائع و بإمكاTÈا التصدي
لألصل لذلك كان هذا الطلب ي غ ]Iمحله وكان دالا عى سوء النية وإرادة بقاء ٔالاطراف ي ال/اع
أبدا .
ورتبت هذﻩ الجوابية عى ما نسب إلTkا من ردود وأسست عى الفقرة ٔالاخ]Iة من املادة 223
من ق  .إ  .م .ت  .إ ،وعى املادة  74من ق  .إ  .ع ،واملادتIن  175و  311من م  .إ  .ش ،وعى قرار
الغرف املجمعة رقم  2011/43التماسها من املطعون لدTÎا رفض طعن الطاعنة وتأكيد القرار
املطعون فيه.
وختمت بقوله تعا¨ى  >> :وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو ﷲ ال إله أال هو له
الحمد ي ٔالاو¨ى وٓالاخرة وله الحكم وإليه ترجعون << .
-2املحكمة :
يستنتج من درس مذكرات الطرفIن وبا½ي وثائق امللف أن اختالفهما يحتدم ي ثمان مسائل :
وحيث إن بيان الصواب ي هذﻩ املسائل كفيل بالرد ولو ضمنيا عى حجج كل من الطرفIن،
وبيان املقبول وغ ]Iاملقبول من طلبا¡Tما ،وما إذا كان القرار معلال تعليال كافيا أم ال ؟  ،فعى املحكمة
الشروع ي بياTÈا :
ٔالاوjى  :هل ملحكمة ٕالاحالة أن تؤكد حكم محكمة ٔالاصل أم ال ؟
لو كانت مصدرة القرار قضت بما حكمت به محكمة ٔالاصل بدون ارتباط بحكمها  ،ملا كان عى
شكل قرارها ت]Çيب ،لكون قرار الغرف املجمعة املحيل القضية علTkا غ ]Iمعلل ملا ق nºبه من نقض
قرارها ٔالاول ،فيكون من الواجب علTkا اتقاء موجبات نقضه ،لكن ال يظهر أن لها أن تؤكد حكم
محكمة ٔالاصل ألسباب :
أحدها  :أنه إذا كان حكم محكمة ٔالاصل مستأنفا لدTÎا كان لها أن تلغيه وتق mnºي القضية
بقرار مستقل ،وي هذﻩ الحالة إذا نقضت املحكمة العليا قرارها يمكن ملحكمة ٕالاحالة أن تعت ]0أن
نقض القرار امللÞي لحكم محكمة ٔالاصل قد أعاد إ¨ى حكم محكمة ٔالاصل روحه فتنظر فيما إذا كان
يستحق التأكيد أم ال ؟
ويمكن أن تصرف عنه النظر ما دامت غ ]Iمتعهدة باستئنافه ،وإنما ي متعهدة بإحالة
املحكمة العليا وبعهدها إلTkا أن تحكم ي القضية .
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وكان لها أن تؤيد حكم محكمة ٔالاصل وعندئذ يكون قرارها مم^/جا بحكم محكمة ٔالاصل
ام^/اجا يجعلهما حكما واحدا ويكون الطعن بالنقض ي جسم ٔالاخ ]Iطعنا ي ذلك الحكم املكون
مTما معا ويكون نقضه نقضا لهما.
وحيث إن مصدرة هذا القرار قد أصدرت قرارين قبله وكان ٔ :الاول مTما ي حكم املؤكد لحكم
محكمة ٔالاصل ،والثاني مؤكد له حقيقة وحكما.
وحيث إن الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قد نقضت القرار ٔالاول ،ونقضت
الغرف املجمعة القرار الثاني ،وبذلك تكون نقضت الحكم املكون من حكم محكمة ٔالاصل والقرار
املؤكد به.
ويكون هذا القرار املطعون فيه ي حكم الناقض لقرار املحكمة العليا ألن التأكيد نقض للنقض
ونقيض له ،ويلزم من ذلك تساوي محكم m£النقض والاستئناف ي أن لكل مTما أن تنقض أو
تناقض قرار ٔالاخرى ويلزم من ذلك الدور والتسلسل و هما من نماذج املستحيل عقال.
وثان`ا  :أن الغرف املجمعة ال m£ي الجاعلة ملحكمة ٕالاحالة ما لها من والية عى القضية لم
تجعل لها أن تؤكد حكم محكمة ٔالاصل وإنما جعلت لها القضاء بما ستستنتج من درس القضية أنه
مشهور مذهب مالك.
وثال´`ا  :أن هذا القرار لم يؤسس هذا التأكيد عى نص قانوني وال يبدو أنه موجود ي املسا طر
املعمول ¸Tا ي البلد.
ورابعها  :أن حكم محكمة ٔالاصل لو كان مشروع التأكيد ملا كان مشروعا للمحكمة العليا أن
تنقض القرار املؤكد به.
وترتيبا عى ما تقدم يكون ما توهمت املحكمة من أTÈا منشور لدTÎا حكم مستأنف غلطا ويكون هذا
التأكيد مخالفا للقانون .
الثانية  :هل حكم الطب أن مرض عبد ﷲ داداﻩ مخوف أم ال ؟
تحدثت مذكرات ٔالاطراف والقرار املطعون فيه عن ثالثة تقارير لثالثة أطباء ضربت هذﻩ
املحكمة عن التحدث عن اثنIن مTما صفحا ألTÈما غ ]IقانونيIن لكوTÈما ي حكم خ]0تIن مخلتIن بما
وجب بأحكام املواد  91وما بعدها من فصلها من ق.ا.م.ت.ا .من أن الخ]0ة يجب دائما أن يكون ٔالامر
¸Tا بواسطة حكم تمهيدي ...
وألTÈما مبنيتان عى طلب أحد ٔالاطراف و كل طرف يرى أن الحق معه وال يسËى إال إ¨ى ما يقوي
حجته خالفا ملا ينبÞي أن ترمي إليه املحكمة من إظهار الحق سواء لدTÎا أكان لزيد عى عمر أم
العكس.
أما التقرير الثالث املب® mعى الحكم التمهيدي رقم  ،2009/01الصادر عن محكمة ٔالاصل
بتاريخ  ،2009/01/19املنسوب للدكتور املختص ي ٔالامراض الصدرية الطيب ولد محمد محمود،
فيجب عى املحكمة أن تستوي الحديث عن مضمونه وقيمته.
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ا .املضمون :
إن هذا التقرير تضمن ستة أجوبة عن ستة أسئلة معهود إليه ي الحكم التمهيدي أن يجيب عTا
وي :
 -1ما مرض املرحوم عند وفاته وما سبب موته ؟
 -2ما مرض في]0وز بيلمون]I؟
 -3ما ي طبيعة هذا املرض ؟
 -4هل مرض في]0وز بيلمون ]Iمميت ؟
 -5هل يتسبب هذا املرض ي املوت عن طريق توقف نبضات القلب ؟
 -6هل في]0وز بيلمون ]Iمن ٔالامراض املعدية أم ال ؟
ملخص ٔالاجوبة :
يالحظ أن السؤال الثاني والثالث داخالن ي ٔالاول بحيث يكون الثالثة سؤالا واحدا ،وأن
جواب التقرير عن هذا السؤال يتلخص ي أن املرحوم أصيب ¸Tذا الداء سنة 1995م ،وأن صورة
شعاعية بتاريخ  ،2007/03/15تبIن تلفا ي رئتيه وزيادة ي حجم قلبه .وأن هذا املرض مزمن ويظهر
ي شكل داء حميد ويمكن أن يكون أك ]Çخطورة فيؤدي لعجز صçي وقد يتطور بسرعة فيحدث
الوفاة ،ويتم /Iبصعوبة التشخيص الش^]اكه مع أنواع متعددة من أمراض الرئة ي عرضIن ،أحدهما
ضيق غ ]Iعادي ي التنفس كلما قام املصاب به بحركة ،والثاني كحة يابسة .
ويصاحب هذين العرضIن ي املرحلة ٔالاو¨ى :
 -1نقص القدرة عى القيام بأي جهد.
 -2فقد الشهية.
ٕ -3الاحساس بالتعب.
 -4انخفاض ي الوزن.
 -5آالم ي الصدر.
وي مرحلة ثانية تكون له ٔالاعراض التالية :
 -1ضيق ي التنفس حIن تناول الغذاء ولو كان املصاب به غ ]Iقائم بجهد.
 -2تم /Iباللون ٔالازرق ي الشفتIن ؤالاظافر وأحيانا ي الجلد.
 -3تشوﻩ ي شكل أظافر ٔالاصابع.
وي أك ]Çالحاالت تبدأ ٕالاصابة ¸Tذا املرض عند من بلغت أعمارهم الخمسIن سنة.
أما أجوبة ٔالاسئلة الثالثة ٔالاخ]Iة فتتلخص ي أن لهذا املرض مضاعفات خط]Iة كارتفاع ضغط
الدم الرئوي بسب نقص حاد ي كمية ٔالاوكسجIن املوجودة ي الدم املار إ¨ى القلب عن طريق الوريد،
وكاألزمات القلبية والدماغية وخطر الالTUابات الرئوية.
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وهذﻩ املضاعفات تكون أحيانا مميتة ،وأن هذا الداء يعرف بتليف الرئة املزمن وله أك ]Çمن
مائة وأربعIن سببا وأن ٕالاصابة به تبقى مجهولة السبب ي نصف عدد تلك ٔالاسباب ولذلك يسم
)تليف الرئة مجهول السبب( .
وأن احتمال وفاة املرحوم بسبب املضاعفات املتوقعة له وخاصة توقف نبضات القلب
احتمال كب.]I
وأن هذا املرض غ ]Iمعد.
ب -قيمة هذﻩ الخiÂة :
حيث إن مصدرة الحكم التمهيدي تع^]ف بقول املادة  175من م.ا.ش ) .يحجر عى املصاب
بأحد ٔالامراض ال m£يحكم ٔالاطباء بك]Çة املوت ¸Tا ي ت]0عه .(....
وقول خليل ي مختصرﻩ  ...) :وعى مريض حكم الطب بك]Çة املوت به(.
كان ينبÞي أن يكون سؤالها للطبيب هو )هل كان املرحوم عند هبته ٔالاو¨ى سنة  1997وحIن
هبته الثانية سنة  2003مصابا بأحد ٔالامراض ال m£يك ]Çاملوت بسبTÜا أم ال؟ (  ،ألن هذا السؤال هو
الذي يتبIن من جوابه ما إذا كان املرحوم مصابا باملرض املخوف بتاريي الهبتIن أم ال ؟  ،وحيث إTÈا
عدلت عن هذا السؤال إ¨ى ٔالاسئلة عن املرض عند املوت  ،وعن سبب املوت  ،وعن ما إذا كان هذا
املرض مميتا  ،وعما إذا كان مميتا بتوقف نبضات القلب  ،وعما إذا كان معديا .
وحيث إن كل هذﻩ ٔالاسئلة خارجة عن املوضوع وال ي^]تب عى أجوبTUا أي حكم يتعلق بالنازلة
وأقر¸Tا إ¨ى املوضوع السؤال الرابع الذي هو  ) :هل هو مميت؟ ( لكنه يبقى ال فائدة ي جوابه ألن
مطلق ٕالاماتة باملرض ال تجعله مخوفا بحكم النصIن السابقي الذكر ألTÈما يقيدان الحجر باملرض
بحكم ٔالاطباء بك]Çة املوت به .
لهذا كانت هذﻩ ٔالاسئلة غ ]Iحازة ي مفصل الصواب  ،وذلك موجب أن تكون ٔالاجوبة علTkا
كذلك.
بل  :إن كث]Iا من هذﻩ ٔالاجوبة خرج عن موضوع ٔالاسئلة حيث أسهبت ي ذكر أعراض هذا
املرض و أسبابه وعسر اكتشافه وي أمور لم ترد ي ٔالاسئلة.
وحيث إن ما ورد ي هذﻩ الخ]0ة من أن للمرض مضاعفات تكون أحيانا مميتة و أن وصف
احتمال وفاة املرحوم بسبب مضاعفات هذا املرض وخاصة توقف نبضات القلب احتمال كب ]Iكل
هذﻩ الفقرات ال يصح أن يستنبط مTا حكم هذا الطبيب بك]Çة املوت ¸Tذا الداء بدليل أن قوله:
)يمكن( معناﻩ أي غ ]Iمستحيل وقوله) :تكون أحيانا مميتة( يدل عى تقليل ٕالاماتة ¸Tذﻩ ٔالاعراض
لتقييدها ب)أحيانا( ال m£ي جمع قلة .وألن وصف احتمال موت املرحوم بتلك املضاعفات بالكب ]Iال
يخرجه عن كونه احتماال ولكل احتمال احتمال آخر مقابل له.
وألننا لو اف^]ضنا جدال أن املرحوم مات بذلك الداء قطعا ملا كان موته به موجبا ألن يكون
مرضه مخوفا حIن الهبتIن ملا نسب التسو¨ي ي شرحه للتحفة إ¨ى ابن الحاجب و للخم mو املدونة أنه
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إذا كان املرض وقت الت]0ع غ ]Iمخوف ثم صار مخوفا أنه ال يعت ]0إال وقت الت]0ع ألن املدار عى كون
املرض مخوفا ال عى حصول املوت به ألن املرض غ ]Iاملخوف له حكم الصحة و الصحيح إذا وهب ي
الصحة ثم مرض لم يكن ملرضه بعد الهبة أثر ي إبطالها.
ويستنتج من هذا أن ٔالاطباء لم يحكموا حٓ £الان بأن مرض ع.م.د .من ٔالامراض ال m£تك ]Çاملوت
¸Tا  ،وبناء عى ذلك يكون إستدالل القرار املطعون فيه وحكم محكمة ٔالاصل باملادة  175من
م  .ا  .ش .ليس ي محله ويكون مجسدا للخطإ ي تطبيق القانون وي تأويله .
بل إن ي وصفه هذا املرض بالحميد ي أول أمرﻩ وبأنه من ٔالامراض املزمنة ما يدل عى عدم
صحة تصور حكم محكمة ٔالاصل و القرار املطعون فيه.
الثالثة  :هل الحجر باملرض املخوف مقيد بقيود أم ال ؟
ال ضرورة إلثارة هذﻩ املسألة ي هذﻩ النازلة ما دام القرار مؤسسا عى املادة  175من م.ا.ش،
وعى قول خليل )وعى مريض حكم الطب بك]Çة املوت به( ،وما دام ٔالاطباء لم يحكموا بأن مرض
املرحوم من ٔالامراض ال m£يك ]Çاملوت ¸Tا.
كما ال ضرورة أيضا للرد عى ما ورد ي مذكرة املطعون ضدﻩ من أن مسطرة ٔالاحوال
الشخصية وضعت لتوحيد القضاء ي املسائل املختلف فTkا ،مما يوجب العمل بمقت nºتلك املادة
ويوجب نبذ ما يخالفها إال أن إسهاب مذكرات الطرفIن ي هذﻩ املسألة وتناول القرار املطعون فيه
إياها أمور تحدوا بالغرف املجمعة أن تسلط الضوء علTkا لكيال يكون لألطراف حجة عى أن املحكمة
لم تناقش حججهم ولتكون محكمة ٕالاحالة عى بص]Iة إذا طرح علTkا هذا املوضوع .فتقول:
إن أعيانا من علماء املالكية من بيTم الرجراêي ي مناهج التحصيل عى املدونة،واللخم mي
التبصرة والقراي ي الذخ]Iة ،وأبن ناêي وزروق ي شرح كل مTما للرسالة عند الكالم عى نكاح
املريض وطالقه قد قسموا املرض إ¨ى ثالثة أقسام :
 مرض غ ]Iمخوف مرض مخوف متطاول مرض مخوف غ ]Iمتطاولواتفقوا عي أن ٔالاول ال يحجر عى املصاب به مطلقا.
وأن الثاني ال يحجر عليه ي أوله ح £يلزمه الفراش إال إذا أماته قبل املطاولة فيكون فيه
خالف.
وأن الثالث يحجر عى املصاب به ي ت]0عاته إذا مات بالقرب وإال كان فيه خالف.
وشرح التسو¨ي والتاودي القرب باألشهر اليس]Iة.
فتبIن من هذا التقسيم أن الحجر عي املصاب باملرض املخوف مقيد عند هؤالء ومن عي
شاكلTUم بأن ال يكون متطاوال.
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الرابعة  :هل يتعارض ما Sي مذكرة الطاعنة من تعريفات فتاو وأنقال للمرض املخوف مع ما
Sي مختصر خليل و املادة  175من م  .إ  .ش ،من تعريفه أم ال ؟
ال يكاد يصدق املثقف ي املذهب املالكي بأن بIن تعريف خليل للمرض املخوف ومن قلدوﻩ
تعارضا حقيقيا مع التعريفات املنسوبة ملالك وفحول مذهبه ألن خليال ومقلديه بمكانة من العلم
والنبالة تجعل من غ ]Iاملعقول أن يخالفوا ما ملالك ي املدونة التفاق علماء املذهب عى أنه هو أقوي
ما فيه ،وألTÈم لو خالفوﻩ لقالوا أولقيل عTم إTÈم خالفوﻩ.
وإذ لم نجد من نقل عTم وال عن غ]Iهم أTÈم خالفوا الجمهور ي تعريفهم أو أن الجمهور
خالفهم،كان من الواجب أن يلجأ إ¨ى الجمع بIن تعريف الفريق الخليي وتعريفات الفريق املالكي ،بأن
الخليليIن قد رأوا أن موضوع املرض املخوف مثار جدل بIن املستفيدين من ت]0عات املر noوبIن
املتضررين من تلك الت]0عات و أن ذلك يقت mnºأن يسند الحكم ي وصف املرض باملخوف أو نفي
ذلك الوصف عنه إ¨ى أهل العلم بالطب ،وأن يجعل للمرض املخوف تعريف جامع مانع و أن ذلك
التعريف حاصل ي وصفه بك]Çة املوت به ،وهذا ال تعارض فيه مع تعريفات الفريق ٓالاخر ألن حكم
ٔالاطباء بك]Çة املوت باملرض يستلزم إلزامه الفراش ي إحدى مراحله .
لذلك لم ينسب أحد الفريقIن الخطأ إ¨ى ٓالاخر إال أن شدة اختصار مختصر خليل حالت دون
بيانه للتفصيالت الواردة ي املصنفات والفتاوي الوارد ذكرها ي مذكرة الطاعنة.
وال يفوتنا هنا أن ننبه أن كل التعريفات وإن كانت مختلفة ي ٔالالفاظ فإTÈا متحدة ي املعاني
ألن املوت بالقرب وعدم املطاولة متحدان مع® وأن إلزام الفراش وإضناء املرض للمريض وإقعادﻩ
وإشرافه له عى املوت وإلجاءﻩ إ¨ي الاستعانة بغ]Iﻩ وضعفه عن القيام بأمرﻩ كل هذﻩ العبارات وما ي
معناها من التعريفات ترجع إ¨ي مع® mواحد.
وعى كل حال فمن الواجب أن يعلم علم اليقIن أنه ال تمكن املوازنة بIن ما ملالك وسحنون
وابن القاسم ي املدونة وغ]Iهم من فحول املذهب من تعريفات وقيود وبIن ما لغ]Iهم إذا كان هناك
توهم اختالف ألن ٔالامة مجمعة عى أن مالكا مجTUد مطلق من مجTUدي القرون املزكاة وأنه املقصود
عند الجمهور بما رواﻩ ال^]مذي والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي مؤ nãالاشعري من قوله عليه
الصالة والسالم )يوشك أن يضرب الناس أكباد ٕالابل شرقا وغربا فال يجدون عاملا كعالم املدينة(.
ال سيما إن كان املتوهمة مخالفته ال يدي الاجTUاد لنفسه وال يدعيه له غ]Iﻩ وقد أوجب ي
ٌ
َ
القضاء بقول مقل ِد ِﻩ بفتحها عند قوله )أهل القضاء عدل ذكر فطن
املقل ِد بكسر الالم
مختصرﻩ عى ِ
ٌَُ
مق ٍلد  ...فحكم بقول مقل ِد ِﻩ( " .
مجTUد إن وجد ،وإال فامثل ِ
لهذا كان ما ورد ي القرار املطعون فيه من أن ما نسب ملالك ي املدونة يحتمل أن يكون رجع
عنه وأنه ليس مشهورا وال راجحا ،وأن املشهور والراجح ما ي املختصر غ ]Iمتماسك.
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ألن قول مالك هو مذهبه و إذا كان كذلك فال يتأتى وصفه بالراجح وال باملشهور وال بعكسهما
ما دام ال مخالف له من مجTUدي مذهبه مثل سحنون وابن القاسم ،...وألن احتمال الرجوع ال يرفع
حكم املحقق املدون ي املدونة ما دام لم ينقل أحد الرجوع عنه.
الخامسة  :هل وهب ع.م.د ل ـ ـ ـ ت.ط.د القطعة ال yzال وثيقة لها إال ع_ى اسمها ،وهل Sي
هبته – إذا كان وه`Åا لها – دليل ع_ى ملكه للقطعة أم ال ؟
حيث ورد ي القرار املطعون فيه أن ما للطاعنة من رسالة منح ورخصة حيازة إلحدى
القطعتIن املشيدة علTkما العمارة ال m£ي  F NORDعى اسمها صوري لتكذيTÜا لنفسها الحاصل ي
الاحتجاج ¸Tبة تلك العمارة لها ،ألن تلك الهبة قرينة عى أن القطعتIن للواهب ،حيث ورد هذا ي
القرار املطعون فيه ،فإن املحكمة تتبعت كل ما قدم إ¨ى املحاكم باسم الطاعنة فلم تجد فيه إال
نسبة القول لها إن تلك القطعة ال m£عى اسمها لم تخرج من ملكها ولم تدخل فيما وهبه لها زوجها
ٌ
وأن ما اعت]0ﻩ القرار قرينة منضبطة لم تر املحكمة أنه ُيك ِو ُTÈا.
وأن الظاهر أن خصمها ي مركز املدي أن تلك القطعة كانت من ممتلكات والدﻩ ،وأن عليه
البينة عى صدق دعواﻩ وأن امللف خال من البينة املقبولة عى صدقها ،ألن ما ب® mعليه حكم
محكمة ٔالاصل و هذا القرار املؤكد له هو وثيقة هبة والد املدي لزوجته تلك البناية ،وهذا ال دليل
فيه عي ملك الواهب ألمرين :
أحدهما  :أن الوثيقة محذوف مTا ذكر املوهوب ،وفTkا الاع^]اف أن تلك القطعة عى اسم
الطاعنة.
والثاني  :أنه لو ثبت ي هذﻩ الوثيقة أن الواهب وهTÜا للطاعنة ملا كان لذلك أثر ألن الهبة والبيع
وغ]Iهما من التصرفات ال تدل عى ملك الواهب أو البائع ملا وهب أو باع إذا أنكر الحائز أنه له ،وألنه
ليس يواخذ أحد بتصرف غ]Iﻩ.
وال حجة للمدي فيما تضمنت هذﻩ الوثيقة من إمضاء للطاعنة ي تلك الوثيقة مادامت متمسكة
بالقول إن ذلك ٕالامضاء ال تريد به إال قبول هبة ما ليس عى اسمها مما هو عى اسم الواهب.
السادسة  :هل مصدرة القرار املطعون فيه مختصة Sي العقار املحفظ أم ال ؟ .
ال يجب قبول دفع الطاعنة بعدم اختصاص املحكمة ي القضاء املتعلق بالعقار املحفظ
لألسباب ال:m£
أحدها  :أن طلب خصمها رام إ¨ى إبطال عقد هبة وهذا الطلب يؤول إ¨ى دعوى إرث ي ذلك
العقار وكل من الهبة و امل]Iاث من اختصاص محكمة املقاطعة ومن له النظر ي أحكامها .
وثان`ا  :أن طلبه هذا ال يكاد يكون منفصال عن طلبه ي العقار غ ]Iاملحفظ و املسلم بأن ال/اع
فيه من اختصاص مصدرة القرار .
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وثال´`ا  :أن إحالة املحكمة العليا قضية العقارين مرتIن إ¨ى مصدرة القرار مستلزم لقضا¾Tا
باختصاص محكمة ٕالاحالة وموجب علTkا التعهد بالقضية.
ورابعها  :كون املادة  21من ق ا م ت ا ممكنة الانطباق عى هذﻩ النازلة وجاعلة لها من
اختصاص محكمة املقاطعة .
السابعة  :هل حازت الطاعنة املوهوب لها أم ال ؟ .
إن ما ورد ي مذكرة الطاعنة من أTÈا حازت مواضع الهبتIن حوزا ماديا وقانونيا و أن خصمها
ي حكم املع^]ف لها بذلك.
و ما ورد ي جوابية املطعون ضدﻩ من ٕالاسهاب ي انكار ذلك ال ترى هذﻩ املحكمة أن لها
مناقشته ألن الحيازة لم يناقش موضوعها ي أي من القرار املطعون فيه وال الحكم املؤكد به  ،ولم
يكن ي تسبيب أحدهما ملا ق nºبه ذكر لها .وبذلك ال يزال البت ي الخالف فTkا من اختصاص
محاكم املوضوع وال يسوغ ملحكمة القانون أن تخوض فيه إال بعد قضاء تلك املحاكم.
الثامنة  :هل طبقت مصدرة القرار توج`ات قرار الغرف املجمعة أم ال ؟ .
إن ما جاء ي مذكرة الطاعنة من أن القرار املطعون فيه لم يطبق من توجTkات قرار الغرف
املجمعة رقم  2011/43بتاريخ  2011/12/20 :إال ما كان ي صالح املطعون ضدﻩ .
وأن بIن حيثيات هذا القرار و منطوقه تناقضا يوجب اعتبار املنطوق وعدم اعتبار الحيثيات
طبقا لحكم املادة  458من ق ا ع .
و ما جاء ي جوابية املطعون ضدﻩ من انكار ذلك كله  ،فسبق لهذﻩ املحكمة أن قالت إن القرار
املطعون فيه ما ق nºإال بتأكيد حكم محكمة ٔالاصل و أن قرار الغرف املجمعة لم يوجه محكمة
ٕالاحالة بأن تؤكدﻩ و إنما عهد إلTkا أن تحكم ي القضية طبق التوجTkات وليس مTا تأكيد ذلك
الحكم.
و إذا كانت محكمة ٕالاحالة أو أحد ٔالاطراف يعتقد ذلك فإن مع® معتقدﻩ أن الغرف املجمعة
ي الدرك ٔالاسفل من البالدة ألTÈا إذا كانت قد نقضت قرارا مؤكدا لحكم محكمة ٔالاصل ووجهت
محكمة ٕالاحالة إ¨ى تأكيدﻩ فإن تصرفها هذا ال حكمة فيه ويجر إ¨ى املفاسد الجسيمة من إتعاب
القضاة و املتقاضIن و إضاعة ٔالاموال و إطالة أمد ال/اع .
ومن كان هذا حاله فجدير أن تسحب محكمة ٕالاحالة و ٔالاطراف الثقة من توجTkاته وال يبالون
¸Tا .
أما خالف الطرفIن ي تناقض منطوق وحيثيات القرار رقم  2011/43فللغرف املجمعة ما فيه
من محاسن و علTkا ما فيه من ضدها ولم يعد يمس حقوق ٔالاطراف من ذلك mnïء.
حيث إن خالصة ما تقدم أن هذا القرار قد خالف القانون ي :
 -1تأكيدﻩ لحكم ي حكم املنقوض بقرار الغرف املجمعة رقم . 2011 /43
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-2
-3

-4
-5
-6

وي أن هذا القرار و الحكم املؤكد له مبنيان عى غ ]Iالواقع من أن ٔالاطباء قد حكموا بأن
مرض ع.م.د .من ٔالامراض ال m£تك ]Çاملوت ¸Tا .
أن هذا القرار و الحكم املؤكد به مؤسسان عى النصوص ال m£ال تنطبق إال عى مريض
َ
ُ
ٔالاطباء بك]Çة املوت بمرضه فكان ي التأسيس علTkا الخطأ ي تطبيق القانون وي
َحك َم
تأويله.
أTÈما قد قضيا بثبوت ملك ع.م.د .لعقار مشيد عى قطع m£أرض إلحداهما وثيقتا منح
وترخيص عى اسم الطاعنة بدون بينة مع إنكارها أTÈا قد خرجت من ملكها .
أن القرار املطعون فيه لم يجب بمقنع من معقول أو منقول عى حجج وبراهIن الطاعنة .
أن هذا القرار قد استغ® بتأكيد حكم محكمة ٔالاصل عن الحسم ي خالف الطرفIن ي
حوز الطاعنة للموهوب لها قبل املانع من موت الواهب أو مرضه إذا كان حاجرا.

-7
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال بما سبقت ٕالاشارة إليه من نصوص و باملواد  223 ، 220 ، 204 :من ق ا م ت ا .
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفها املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض
القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
رقم القرار2014/34 :
بتاريخ2014/07/15 :
 -1إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﺸﺮع ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻧﻤﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﻘﺾ اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪرﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 -2وإذا ذﻫﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ وأﺣﺎﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺬﻫﻮل ﻋﻨﻪ.
اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  223 ،204 :ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة

شرف ~ إخاء ~ عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية يوم
القضية رقم2013/26 :
الثالثاء املوافق  2014/07/15ي قاعة جلسا¡Tا بمب® املحكمة العليا
طبيعة الطعن :تعارض قرارات
بانواكشوط ،برئاسة رئيسها :
الطاعن :ي.ل
رئيسا
يمثل ــه ذن /محم ــد الام ــIن ول ــد محم ــد السيد :يحفظ ولد محمد يوسف،
ٔالامــIن و محمــد ولــد أحمــد ســالم ولــد وبعضوية مستشار`dا السادة القضاة :
مستشارا؛
ـ  .محمدو ولد ابي ،رئيس الغرفة الجزائية،
طال0ن

املطعون ضدﻩ :ل.ب.
يمثله ذ /محمد الامIن ولد صالح ولد
أزياد
القراران املطعون بتعارضهما  :القرار
رقم  09/41عن الغرفة املدنية و
الاجتماعية الثانية باملحكمة العليا
بتاريخ  2009/07/06 :و القرار رقم
 2012/03بتاريخ 2012/03/25:عن
الغرفة التجارية باملحكمة العليا
القرار رقم 2014/34
تاريخه2014/07/15 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا ي تشكيلة
غرفها املجمعة قبول طلب التعارض
شكال و ي ٔالاصل القضاء بصحة ما
اتجهت إليه الغرفة املدنية
والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا
من اختصاص املحكمة التجارية ي
انواكشوط بال/اع و ما ي^]تب عى
ذلك تلقائيا من نقض حكم محكمة
السبخة ذي الرقم 2008/039
الصادر بتاريخ 2008/04/02 :

 .حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية،
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،

مستشارا ؛
مستشارا؛

مستشارا؛
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،
مستشارا؛
ـ أبه ولد محمد محمود،
مستشارا؛
ـ املختار تو¨ي باﻩ،
مستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
مستشارا؛
ـ يسلم ولد ديدي،
مستشارا؛
ـ أمبارك ولد الكوري ،
مستشارا؛
ـ جمال ولد آكاط،
مستشارا؛
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
مستشارا؛
ـ الصوي انكي باﻩ،
مستشارا؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
مستشارا؛
ـ محمد ٔالامIن ولد أحمد،
مستشارا؛
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
مستشارا؛
ـ ٕالامام ولد محمد فال،
مستشارا؛
ـ القاسم ولد فال،
وبمساعدة ٔالاستاذ /محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول
بالغرف املجمعة ،كاتبا للجلسة.
وبحضور السيد /أحمد ولد الو¨ي املدي العام لدى املحكمة العليا،
ممثال للنيابة العامة؛
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وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة ي جدولTUا ،وال m£من بيTا امللف رقم  2013/26موضوع
طلب إزالة التعارض بIن القرارين رقم  09/41عن الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية باملحكمة العليا
بتاريخ  2009/07/06 :و القرار رقم  2012/03بتاريخ 2012/03/25:عن الغرفة التجارية باملحكمة
العليا ي نزاع عقاري مشمول فيه كل من :ي.ل ممثال باألستاذين محمد ٔالامIن ولد محمد ٔالامIن و
محمد ولد أحمد سالم ولد طال0ن طاعنا من جهة و ل.ب .ممثال باألستاذ /محمد ٔالامIن ولد صالح
ولد أزياد مطعونا ضدﻩ من جهة ثانية ،وخالل هذﻩ الجلسة صدر القرار ٓالاتي بيانه:

أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تعود وقائع هذﻩ القضية إ¨ي دعوي تقدم ¸Tا السيد ل.ب .يوم  12مارس  2008أمام محكمة
مقاطعة السبخة ،ضمTا ي عريضة استعجالية بأنه قد أجر جزءا من حانوته الكائن بسوق السبخة
املركزي للمدعو ي.ل ،وهو الجزء املحاذي للسلم امللصق بالحانوت  ،معلال دعواﻩ بأن املستأجر أقام
بناء ربط فيه بIن الحانوت و السلم سادا بذلك ممرا كان معروفا و مسلوكا ،و أنه أصبح يدي ملكية
هذا الجزء  ،وطلب املدي بإخالء الجزء املذكور رفعا للضرر و الحكم بالتعويض عن ٕالاضرار املادية و
املعنوية ال m£تسبب فTkا املدى عليه مقدرا لها بمبلغ  1.500.000أوقية ،فأصدرت محكمة مقاطعة
السبخة حكمها ذا الرقم  2008/039بتاريخ  2008/04/02 :الذي حكمت بموجبه لصالح ل.ب.عى
ي.ل .بالدكان محل ال/اع و بالرسوم و املصاريف.
وقد مر هذا امللف بمختلف درجات التقا mnoوكان آخر قرارين يصدران بشأنه هما القراران
عى التوا¨ي رقم  09/41بتاريخ  2009/07/06الصادر عن الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا و القرار رقم  12/03الصادر بتاريخ  2012/03/25عن الغرفة التجارية باملحكمة العليا
 ،هذان القراران اللذان هما موضوع طلب إزالة التعارض املقدم بموجب عريضة مش^]كة من طرف
ٔالاستاذين محمد ولد محمد ٔالامIن و محمد ولد أحمد سالم ولد طال0ن  ،الواصلة إ¨ى كتابة ضبط
الغرف املجمعة باملحكمة العليا بتاريخ  ، 2013/06/23مما جعلها تتعهد فيه طبقا ل^]تيبات املادة 22
من ق ت ق وتدرسه و فق ما هو وارد أدناﻩ .
ثانيا ٕ:الاجراءات
بعد ٕالاطالع عي العريضة الرامية إ¨ى إزالة التعارض بIن قرارات قضائية املقدمة من طرف
ٔالاستاذين محمد ولد محمد ٔالامIن و محمد ولد أحمد سالم ولد طال0ن ضد القرارين عى التوا¨ي رقم
 09/41بتاريخ  2009/07/06الصادر عن الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية باملحكمة العليا و القرار
رقم  12/03الصادر بتاريخ  2012/03/25عن الغرفة التجارية باملحكمة العليا وعى املذكرة الجوابية
ال m£تقدم ¸Tا ٔالاستاذ محمد الامIن ولد صالح ولد ازياد نيابة عن موكله ل.ب .بعد تبليغ عريضة طلب
إزالة التعارص .تمت إحالة امللف عى املستشار املقرر بتار ولد باب.
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وبعد الاستماع إ¨ي املستشار املقرر ي تالوته لتقريرﻩ أثناء جلسة العرض  ،و إ¨ى السيد :أحمد
ولد الو¨ي املدي العام لدى املحكمة العليا إلبداء مالحظات النيابة العامة الشفهية والكتابية ،وإ¨ى
محامي ٔالاطراف  ،وبعد املداولة طبقا للقانون اتخذ القرار التا¨ي :
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
يرى ٔالاستاذان  /محمد ولد محمد ٔالامIن و محمد ولد أحمد سالم ولد طال0ن أن القرارين
املطلوب إزالة التعارض بيTما يتعIن النظر فTkما انطالقا مما يي:
أن حكم محكمة مقاطعة السبخة ذا الرقم  08/039نص ي منطوقه عى وصف قانوني يفيد
بأنه ابتدائي TÈائي ،مما جعله ال ي^]ك للمتضرر منه إال ممارسة حق الطعن بالنقض وهو ٕالاجراء الذي
نتج عنه قرار الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا ذي الرقم  09/41بتاريخ
 2009/07/06الذي قرر ي ٔالاصل التخي عن ال/اع لعدم الاختصاص وأحال القضية عى املحكمة
التجارية بانواكشوط.
أن الطرف املستفيد من قرار محكمة السبخة حاول أن يجد فهما غ ]Iموفق وسايرته ي ذلك
بعض القرارات القضائية متجاهلة قرارات املحكمة العليا املقيدة بمقتضيات املادة  224من ق ا م
تا.
أن املحكمة التجارية بانواكشوط قد تعهدت بموجب قرار املحكمة العليا املذكور أعالﻩ و
أصدرت حكمها رقم  2010/05بتاريخ  2010/05/10الذي تم استئنافه و أصدرت فيه الغرفة
التجارية باستئنافية أنواكشوط قرارها رقم  2011/25بتاريخ  ، 2011/06/30وقد طعن فيه
بالنقض ،فأصدرت فيه الغرفة التجارية باملحكمة العليا القرار رقم  2012/03بتاريخ ،2012/03/25
الذي يقول الطاعن إنه استند ي حيثياته عى فهم يخالف ظاهر النصوص القانونية ٓالامرة وما
استقر عليه الفهم و التطبيق ي فقه املحكمة العليا  ،بالقول إن قرار الغرفة املدنية و الاجتماعية
الثانية املذكور سابقا و املعهد للمحكمة التجارية بانواكشوط لم يلغ القرار املطعون فيه .
وخلص ٔالاستاذان إ¨ى أن ترك فهم الغرفة التجارية وعدم إزالة اللبس الناتج عنه يشكل خطرا
عى حسن س ]Iالعدالة و مخالفة للقانون ،وي ٔالاخ ]Iطلبا إزالة التعارض بIن القرارين املذكورين.
ب -املطعون ضدﻩ:
وقد رد املطعون ضدﻩ عي لسان ممثله ٔالاستاذ محمد ٔالامIن ولد صالح ولد أزياد بما يي:
أن الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قد أجابت عى الطعن بالنقض املوجه
ضد الحكم الصادر عن محكمة السبخة بقرارها اختصاص املحكمة التجارية بانواكشوط ،و أن

92

الغرفة التجارية باملحكمة العليا وبعد وصول امللف إلTkا قد صرحت بأن الحكم الصادر عن محكمة
السبخة لم يلغ .
أن ذكر الطاعن للمادة  204من ق ا م ت ا  ،لم يصادف صوابا و ال محال فلو كان ذكرها جديا
لطلب مراجعة قرار ٕالاحالة قبل اللجوء إ¨ى املحكمة التجارية بانواكشوط.
أن طالب إزالة التعارض سبق أن طلب من الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية باملحكمة العليا
تفس ]Iقرارها رقم  2009/41وقد أجابته بأن حكم محكمة السبخة لم ينقض  ،و أن مقدم العريضة
لجأ إ¨ى غرفة مشورة املحكمة العليا ال m£أجابت عى طلبه بقرارها رقم  2013/06الذي ق nºبرفض
املطلب شكال لعدم الاختصاص.
أن طالب إزالة التعارض تجاهل أن القرارين أو الحكمIن الTائيIن ي حالة التعارض يجب أن
يكونا قد بتا ي ٔالاصل.
وخلص إ¨ى طلب سماع القول و التصريح بأن مطالب مقدم العريضة لم تصادف محال قانونيا.
رابعا  :املحكمة
حيث درست املحكمة القضية فتبIن لها بعد املداولة و مطالعة أوراق امللف ما يي:
أ -من حيث الشكل :
حيث لم ينص القانون عى شكل خاص لتقديم طلب إزالة التعارض بIن القرارات  ،بل إن
عمل املحاكم العليا ي بعض الدول يسري عى تعهدها م £تبIن لها وجود تعارض بIن القرارات
الصادرة عن غرفها أو إمكان ذلك ) فرنسا ( ما يستدي التئام تشكيلة خاصة مTا لهذا الغرض.
وحيث إن العارض تقدم بطلب تم التأش ]Iعليه من طرف رئيس املحكمة العليا بفتح ملف
للقضية ما يجعل الشكل مقبوال.

ب -من حيث ٔالاصل :
حيث إن الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية باملحكمة العليا من خالل قرارها ذي الرقم
 09/41لم توفق ي ما قضت به من التخي عن القضية ي صدر منطوقها  ،ألن املحكمة العليا
بسبب كوTÈا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ال يتاح لها التخي لعدم الاختصاص -سوى
الاستثناء الوارد الحقا ، -و إنما يجب علTkا م £تبIن لها عدم اختصاص محكمة املوضوع املطعون ي
قرارها أن تنقض لذلك السبب وتحدد املحكمة املختصة  ).املادة  223من ق ا م ت ا ( ،وحالة
الاستثناء ي تلك الناتجة عن اختصاص غرفة أو تشكيلة أخرى بالطعن باملحكمة العليا و ينبÞي ي
هذﻩ الحالة أن تبIن مب® ذلك التخي لصالح الغرفة أو التشكيلة املختصة ليس إال ودون إحالة
ودون التعرض للطعن.
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وحيث إن إراد¡Tا اتجهت للنقض حIن قررت ي عجز املنطوق إحالة القضية إ¨ى املحكمة
التجارية بانواكشوط م]0رة ذلك بوجود نزاع بIن تجار وتعلق موضوعه بإيجار محل تجاري ،وهو ما
ينسجم ونص املادة  27من ق ا م ت ا .
وحيث إن ما اتجهت إليه الغرفة التجارية باملحكمة العليا – اعتمادا عى جزء منطوق الغرفة
املدنية و الاجتماعية الثانية بالتخي لعدم الاختصاص  -من أن حكم محكمة السبخة املطعون فيه
بالنقض أمام الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية لم ينقض لعدم تصريح ٔالاخ]Iة بذلك هو قول غ]I
مؤسس إذ املعلوم  -بالرغم من عدم نصها عى النقض صراحة – أن ٕالاحالة ال تكون إال بعد النقض
وبداهة كذلك أنه ال يمكن أن تحيل املحكمة العليا ملحكمة درجة أو¨ى قضية لالختصاص وتبقي عى
الحكم أو القرار املنقوض الصادر عن املحكمة غ ]Iاملختصة نافذا  ،خصوصا و أن النقض ليس
جزئيا.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وتطبيقا للمادة  22من قانون التنظيم القضائي و املادتIن 223 ، 27 :من ق ا م ت ا .
منطوق القرار:
" قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفها املجمعة قبول طلب التعارض شكال و Sي ٔالاصل
القضاء بصحة ما اتجهت إليه الغرفة املدنية و الاجتماعية الثانية باملحكمة العليا من اختصاص
املحكمة التجارية Sي انواكشوط بالÆÇاع و ما ي®iتب ع_ى ذلك تلقائيا من نقض حكم محكمة
السبخة ذي الرقم  2008/039الصادر بتاريخ . " 2008/04/02 :

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
رقم القرار2014/38 :
بتاريخ2014/07/15 :
 -1إن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن
ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ.
اﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  223ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
 -2إن ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺒﻴﻦ:
 أﺣﺪﻫﻤﺎ  :أن ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺜﺎﻧﻲ  :أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.ﻓﺈذا أﺧﻞ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻮاﺟﺒﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ واﻟﻘﺮار اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻛﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ .اﻟﻤﺎدة  231ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمــة العلي ــا
الغرف املجمعة
القضية رقم2014/02 :
طبيعة الطعن :طعن بالنقض
الطاعن :م.ع.ا.ش.
يمثله ذ /اشريف أحمد ولد
شيخنا
املطعون ضدﻩ :ن.س.م.وز.م.س.
ممثلتIن ب ذين /اك]0و ولد
أحمدو و الكتاب ولد املختار.
القرار املطعون فيه رقم
 2013/201عن الغرفة املدنية و
الاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية
أنواكشوط بتاريخ 2013/12/05 :
القرار رقم .2014/38
تاريخه2014/07/15 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا ي تشكيلة
الغرف املجمعة قبول الطعن
بالنقض شكال و ي ٔالاصل نقض
القرار املطعون فيه و إلغاء قراري
املحكمة العليا السابقIن عليه
عى التوا¨ي رقم 2010/08
الصادر عن الغرفة ٕالادارية و
القرار رقم  2010/18الصادر عن
الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفها املجمعة جلسة علنية
يوم الثالثاء املوافق  2014/07/15ي قاعة جلسا¡Tا بمب®
املحكمة العليا بانواكشوط ،برئاسة رئيسها السيد:
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف،
وبعضوية مستشار`dا السادة القضاة :
مستشارا؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي،
مستشارا؛
ـ حيمدﻩ ولد أملIن ،رئيس الغرفة التجارية،
مستشارا؛
ـ ¨ي آمادو س]Iى ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
مستشارا؛
ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ،
مستشارا؛
ـ أبه ولد محمد محمود،
مستشارا؛
ـ املختار تو¨ي باﻩ،
مستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار،
مستشارا؛
ـ يسلم ولد ديدي،
مستشارا؛
ـأمبارك ولد الكوري ،
مستشارا؛
ـ جمال ولد آكاط،
مستشارا؛
ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود،
مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن،
مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ،
مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،
مستشارا؛
ـ الصوي انكي باﻩ،
مستشارا؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،
مستشارا؛
ـ محمد ٔالامIن ولد أحمد،
مستشارا؛
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان،
مستشارا؛
ـ ٕالامام ولد محمد فال،
مستشارا؛
ـ القاسم ولد فال،
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وبمساعدة ٔالاستاذ /محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط ٔالاول بالغرف املجمعة ،كاتبا للجلسة.
وبحضور السيد /أحمد ولد الو¨ي املدي العام لدى املحكمة العليا ،ممثال للنيابة العامة؛
وذل ــك للنظـ ــق ـ ــي امللفـ ــات املدرجـ ــة ع ـ ـى جـ ــدولTUا ،وال£ـ ــ mمـ ــن بيTـ ــا امللـ ــف رقـ ــم رقـ ــم 2014/02
موضـ ــوع الطع ـ ــن ب ـ ــالنقض ض ـ ــد الق ـ ـرار رق ـ ــم  2013/201بت ـ ــاريخ 2013/12/05:ع ـ ــن الغرف ـ ــة املدني ـ ــة و
الاجتماعيـ ــة ٔالاو¨ـ ــى باسـ ــتئنافية انواكشـ ــوط ،ـ ــي ال ـ ـ/اع العقـ ــاري القـ ــائم بـ ــIن كـ ــل مـ ــن :م.ع.اش .ممـ ــثال
باألســتاذ اشــريف أحمــد ولــد شــيخنا طاعن ـا مــن جهــة  ،و ن.س.م.وز.م.س .ممثلتــIن باألســتاذين /اك0ــ]و
ولــد احمــدو و الكتــاب ولــد املختــار كمطعــون ضــدهما مــن جهــة ثانيــة .وخــالل هــذﻩ الجلســة صــدر الق ـرار
ٓالاتي بيانه:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص املراحل ال yzمرت `xا هذﻩ القضية Sي :
أ -املرحلة ٔالاوjى  :حيث ألÞى وا¨ي انواكشوط رخص m£الحيازة رقم 2200 mعى اسم ن.س.م ،و
 2199عى اسم ز.م.س .الصادرتIن بتاريخ  1993/09/30 :املنصبتIن عى قطع m£أرض بكرفور عرفات
بقرارﻩ رقم  11بتاريخ  .1994/04/24فتقدم وكيل املرأتIن املذكورتIن س.م.خ .بطعن إ¨ى الغرفة
ٕالادارية باملحكمة العليا فألغت قرار الوا¨ي بمقت nºقرارها رقم  1995/20فتقدم وكيل السيدتIن
املذكور إ¨ى الغرفة املختلطة مطالبا بإخالء القطعتIن لصالحه و التعويض له فأصدرت الغرفة
املختلطة قرارها رقم  1996/12بتاريخ  1996/02/14لصالحه فعارضه م.ع.ا.ش .و ا.ا.م .و احتج ٔالاول
برخصة حيازة إلحدى القطعتIن عى اسمه برقم  8083بتاريخ  ، 1994/07/30بينما لم تكن لدى
الثانية رخصة حيازة بعد للقطعة رقم  988ألن رخصة حياز¡Tا رقم  16087مؤرخة ب 2002/07/21
 ،فأصدرت الغرفة املختلطة حكمها رقم  97/26بتاريخ  1997/04/29 :الرافض للمعارضة وبأن
يعوض املحكوم لصالحهما مبلغا محددا للمعارضIن عن البناء  ،وتم الطعن ي الحكم  ،فأصدرت
الغرفة املختلطة بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم  1997/210القا mnoبتأكيد حكم
الدرجة ٔالاو¨ى  ،فطلبت ز.م.س .مراجعته ورفضت الغرفة نفسها هذا الطعن بمقت nºقرارها رقم
 98/134بتاريخ  ، 1998/06/25 :فتقدم الطرفان بطعن ضد هذا القرار فأصدرت الغرفة املدنية و
التجارية باملحكمة العليا قرارها رقم  1999/38القا mnoبرفض طعن ا.ا.ع .و ا.ع.ا.ش .شكال ورفض
طعن الطرف ٓالاخر أصال  ،و¸Tذا القرار يكون هذا ال/اع استوى جميع درجات التقا mnoودرج القضاء
فيه عى نسق واحد و استقر عى أن أصحاب الرخصتIن ٔالاوليIن الصادرتIن بتاريخ .1993/09/30
هم أصحاب الحق.
ب -املرحلة الثانية  :وبدأت عندما تقدمت النيابة العامة لدى املحكمة العليا بعريضة طعن
لصالح القانون مؤرخة ب  2009/08/19بناء عى أمر من وزير العدل بمقت nºالرسالة رقم
 2009/32بتاريخ  2009/07/30 :و العريضة موجهة إ¨ى الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة
العليا و تتضمن الطعن لصالح القانون ضد القرارين عى التوا¨ي  95/20 :بتاريخ  ) 1995/04/06 :وما
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هذا إال قرار الغرفة ٕالادارية الالي لقرار الوا¨ي املذكور آنفا (  ،و القرار  99/38بتاريخ ) 1999/05/10 :
وهو القرار الذي استقر عليه القضاء املذكور ( .
وبناء عى هذا الطعن صدر قرار عن الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا رقمه  2010/08بتاريخ
 2010/03/25منطوقه " قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا قبول الطعن لصالح القانون شكال و
أصال و إلغاء القرار رقم  95/20بتاريخ  95/04/06 :عن الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا " .
وهذا القرار هو ٔالاساس الذي بنيت عليه املرحلة الثانية  ،وقد تم الطعن فيه بطلب الرجوع
فصدر القرار رقم  2011/56الذي جاء منطوقه " قررت الغرفة ٕالادراية باملحكمة العليا رفض طلب
الرجوع لعدم تأسيسه عى امل]0رات الواردة ي املادة  198من ق ا م ت" .
وبناء عى الطعن نفسه لصالح القانون املذكور صدر قرار ولكن هذﻩ املرة عن الغرفة املدنية و
الاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا رقمه  2010/18بتاريخ  2010/04/21 :جاء منطوقه " قررت الغرفة
املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا قبول الطعن لصالح القانون شكال و أصال و إلغاء القرار
رقم  99/38بتاريخ  1999/05/10 :عن الغرفة املدنية و التجارية باملحكمة العليا و إحالة القضية إ¨ى
محكمة استئناف انواكشوط بتشكيلة مغايرة " .
فأصدرت فيه التشكيلة املغايرة القرار رقم  2013/201بتاريخ  2013/12/05 :الذي جاء
منطوقه " حكمت الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى بقبول ٕالاحالة شكال لورودها من املحكمة العليا
و ي ٔالاصل التخي عن القضية لعدم إلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق".
وقد تم الطعن ي هذا القرار عى النحو ٓالاتي لتعرض القضية ي الجلسة بعد تقديم النيابة
العامة لطلبا¡Tا املكتوبة الرامية إ¨ى التفويض للمحكمة ،وتالوة املستشار املقرر محمد عبد ﷲ ولد
بيداﻩ تقريرﻩ وتم وضعها ي املداوالت.
ثانيا  :من حيث الشكل
قد جاء الطعن مستوفيا الشروط الواردة ي املواد  205وما بعدها ي فرعها من ق ا م ت ا ،
فهو بذلك مقبول شكال .
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن  :وقد تقدم بمذكرة طعن بالنقض ضمTا ما ملخصه :أن موكليه كانا يحوزان
قطعٔ m£الارض رقم 988 ، 986 mمحل ال/اع إحياء و استثمارا ولدTÎما رخصتا حيازة بتاريي
 94/07/30و  ، 2002/07/21و أن ٕالاحياء و الاستثمار يعطيان ٔالاولوية لصاحTÜما ألن ٕالاحياء شاهد
عى امللكية الخصوصية  ،و أضاف أن محكمة ٕالاحالة ليس لها أن تفسر قرار ٕالاحالة  ،و أن القرار
املطعون فيه وقع ي تناقض عندما زكى قرار محكمة الاستئناف ي حيثياته وتخى ي منطوقه عن
النظر ي القضية  ،و أنه فات عليه أنه كان عليه أن يبت ي أصل ال/اع بمقت nºاملادة  231من ق ا
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م ت ا  ،وليس له أن يتخى عن القضية  ،و أنه خرق املادة رقم  458من ق ا .ع ، .عندما فرق بIن
منطوق قرار ٕالاحالة و حيثياته حيث جاء ي فقرته ٔالاخ]Iة عى انه " يلزم قبول الطعن لصالح القانون
و إلغاء قرار الغرفة نفسها رقم  ، 99/38وقرار محكمة الاستئناف السابق له رقم  " 97/210و إن لم
يذكر هذا ٔالاخ ]Iي منطوقه  ،وأضاف أنه إذا تقدم خصمه بسند عقاري فإنه تم إعدادﻩ أثناء
التقا mnoفليصرف النظر عنه لذلك طبقا للمادة  10من املرسوم رقم  ، 2010/80وخلص إ¨ى
املطالبة بإلغاء القرار الطعIن املطعون فيه و التصدي لألصل  ،و الحكم بقطعٔ m£الارض املذكوري^ن
لصالح م.ع.ا.ش .و بالرسوم و املصاريف عى خصمه ".
ب -املطعون ضدﻩ :تقدم بمذكرة رد ضمTا ما ملخصه  :أنه ال وجه لطلب الطاعن ي مذكرة
طعنه التصدي لألصل و البت لصالحه  ،وبالتا¨ي ينبÞي رفض طعنه ما دام طلبه غ ]Iقانوني  ،و أن
الطاعن لم يستند إ¨ى أي من أسباب الطعن الواردة ي املادة  204من ق ا م ت ا  ،وإن كان أشار إ¨ى
ما اعت]0ﻩ خرقا للمادة  458من ق ا ع  .و الواقع أن هذﻩ املادة تنص عى أن حجية الmnÒء املق mnºبه
ال تكون إال ملنطوق الحكم  ،و أضاف أن السؤال املطروح هو أنه كيف لغرفة من املحكمة العليا أن
تلÞي قرارا لغرفة مTا رفض الطعن شكال لعدم تقديم الطاعن مذكرة طعنه ي ٔالاجل القانوني و أن
يكون هذا ٕالالغاء لصالح القانون  .وخلص إ¨ى املطالبة برفض الطعن أصال.
 -2املحكمة
حيث درست املحكمة القضية فتبIن لها بعد املداولة والاطالع عى أوراق امللف ما يي:
أوال  :القرار الطعCن
وقد أسس عى حيثية واحدة مؤداها أن قرار ٕالاحالة لم يلغ قرار محكمة الاستئناف السابق
عى القرار محل الطعن لصالح القانون امللقى وبذلك يبقى قرار محكمة الاستئناف عنوان الحقيقة
وبنت عى ذلك قرارها بالتخي عن القضية وهذا غ ]Iسليم من عدة أوجه :
 -1أن هذا غ ]Iصحيح ذلك أن قرار ٕالاحالة نص ي أسبابه عى أنه يلزم إلغاء قرار محكمة الاستئناف
رقم  97/210السابق عى القرار امللÞى ومن هنا يكون خالف توجTkات املحكمة العليا ي قرار ٕالاحالة.
 -2أن تزكية قرار محكمة ٕالاحالة لقرار سالفTUا يعت ]0تأكيدا له وهذا مخالف لإلجراءات
القانونية إذ ال يمكن ملحكمة أن تؤكد حكم سالفTUا  ،ولكن إذا رأت سالمة ما ذهبت إليه سالفTUا
فعلTkا ي أن تصوغ النتيجة ي منطوق خاص ¸Tا دون إشارة أو تصريح يتعلق بالقرار امللÞي ولها الحق
ي ذلك وهذﻩ ي نتيجة سالمة حرية القا mnoي قناعته ال m£نصت علTkا املادة  223من ق ا م ت ا ي
فقر¡Tا الرابعة ولكن بطريقة سليمة قانونا .
 -3أن القرار الطعIن أخطأ ي فهم املادة  231من ق ا م ت ا ال m£تقول ي فقر¡Tا ٔالاخ]Iة " فإذا
قبل الطعن – تع® mالطعن لصالح القانون  ،....... -ويحال ٔالاطراف ي وضعيTUم السابقة عى الحكم
99

امللÞى  ،أمام محكمة ٕالاحالة "  ،ذلك أن هذﻩ املادة مرتبطة ارتباطا واضحا باملادة  223قبلها الm£
تعطي للمحكمة العليا الحق ي النقض دون إحالة عند الاقتضاء و النقض و ٕالاحالة طبقا للفقرة
الثالثة مTا ال m£تقول  " :إذا صرحت بالنقض .....وتحيل القضية إما عى نفس املحكمة ال m£أصدرت
الحكم املنقوض مشكلة تشكيال آخر إن أمكن ذلك و إما عى محكمة أخرى من نفس الصنف و
الدرجة "  ،ثم تأتي الفقرة الرابعة املذكورة آنفا فكان عى محكمة ٕالاحالة هنا أن تعرف أن القانون
يلزمها بالتصدي لألصل ككل محكمة إحالة  ،ألن كل قرار إحالة يلزم محكمة ٕالاحالة بالبت ي
موضوعه بالضرورة.
 -4أن القرار املطعون فيه اعتمد عى مادتIن هما املادة  109من ق ا م ت ا وهذﻩ ال عالقة لها
باملوضوع ألTÈا تتعلق بآجال الاستئناف و املادة  223من ق ا م ت ا وقد خرقها كما رأينا و كما سيأتي.
 -5أن التخي هنا ال يعت ]0بتا البتة و بالتا¨ي فهو غ ]Iمطابق للقواعد القانونية طبقا للمادة 203
من ق ا م ت ا  ،وخرق للمادة  223ال m£تقول ي فقر¡Tا الرابعة  " :ي جميع الحاالت يجب عى
محكمة ٕالاحالة أن تبت ي أجل شهرين مع امتثال قرار املحكمة العليا  . "........وبالتا¨ي فقد وقع تحت
طائلة املادة  204من ق ا م ت ا ي الفقرات  7-6-1حيث تقول هذﻩ " إذا كان ي نفس الحكم
مقتضيات متناقضة " .
ثانيا  :قرار ٕالاحالة رقم 2010/18
و الذي هو مستند القرار املطعون فيه ومن الواضح أنه مجرد جسر قانوني بIن القرار
املطعون فيه وقرار الغرفة ٕالادارية رقم ٓ 2010/08الاتي ذكرﻩ  ،ويالحظ أن الفارق الزم® mبينه وبIن
هذا ٔالاخ ]Iأقل من شهر و أن طريقة التعهد ¸Tما واحدة وي عريضة الطعن لصالح القانون املؤرخة
ب  2009/08/19املنفذة ألمر وزير العدل ي رسالته رقم  2009/32بتاريخ  2009/07/30املذكورة كل
مTما سابقا  ،املوجهة لرئيس هذﻩ الغرفة  ،و أTÈما جاءا ملبيIن لطلب الطعن لصالح القانون  ،وأن
هذا تأخر ي الصدور عن ذلك رغم أن العريضة موجهة لرئيس هذﻩ الغرفة .
وهذﻩ املالحظات رغم أهميTUا ليست املآخذ الوحيدة عى هذا القرار و إنما ٔالاهم مTا هو أن
الطاعن لصالح القانون ب® طعنه حسب ما جاء ي القرار نفسه عى أن القرار رقم  99/38محل
الطعن ألحق الضرر باملطعون لهما إذ أكد عدم أحقيTUما ي قطعٔ m£الارض اللتIن كانا قاطنIن فTkا
بإحيا¾Tما قبل املحكوم لهما .
ومن هذا يتضح أن الطاعن لم يذكر أي mnïء يتعلق بقرار الغرفة ٕالادارية رقم 2010/08
املذكور الذي هو أساس هذا القرار أحرى أن يب® mعليه طعنه وذلك ألنه لم يصدر بعد  ،ورغم ذلك
فإن هذا القرار لم يناقش أساس الطاعن أصال،
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و إنما سيقت جميع أسباب هذا القرار بدال من ذلك لتؤكد وتوضح أن أساسه الوحيد هو
قرار الغرفة ٕالادارية رقم  2010/08املذكور  ،وهو ما يدعو إ¨ى مناقشة مدى صالحية هذا القرار ألن
يكون أساسا قانونيا لكل ما ب® mعليه.
ثالثا  :قرار الغرفة ٕالادارية رقم 2010/08
وهو أساس املرحلة الثانية من هذا ال/اع كما رأينا وهو ال يصلح ألن يكون أساسا قانونيا
لألسباب ٓالاتية :
 -1أنه مب® mعى طعن لصالح القانون مقدم إ¨ى رئيس غرفة أخرى كما رأينا آنفا وال يشفع له
أن رقم سلفه جاء ي عريضة ذلك الطعن مع رقم قرارها املذكور  ،وال أن القدر وافق أن يكون رئيس
الغرفة ٕالادارية بالنيابة ال m£أصدرته هو نفسه رئيس الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باألصالة الm£
أصدرت القرار املؤسس عليه رقم  2010/18املذكور  ،ذلك أن املادة  231من ق ا م ت ا تقول "
يجوز لوزير العدل ......أن يطعن أمام الغرفة املختصة باملحكمة العليا  ".....ومعلوم ضرورة أن الغرفة
ٕالادارية ليست الغرفة املدنية و الاجتماعية  ،وبالتا¨ي فليس الطعن أمام الغرفة املدنية و الاجتماعية
طعنا أمامه وال يمكن أن تتعهد بمقتضاﻩ قانونا.
 -2أن نفس ٔالاسباب ) الضرر الذي لحق املحكوم علTkما  ،الحيازة ٕ ،الاحياء ( ال m£ساقها قرار
ٕالاحالة عى لسان الطاعن املذكورة ي نفس ٔالاسباب بل وبنفس الحروف و الكلمات ال m£ساقها هذا
القرار نقال عن الطاعن هنا أيضا  ،و بالتا¨ي فإن الطاعن تقدم بمذكرة واحدة ملحكمتIن مختلفتIن
ضد قرارين مختلفIن بناء عى أسباب متحدة من أجل هدفIن مختلفIن هما إلغاء قرارين مختلفIن،
ورغم هذا كله فقد تم له ما أراد رغم مخالفته لإلجراءات و النصوص .
 -3إن هذا القرار اعتمد عى أربعة أركان كلها واهية ي :
ا -أن سلفه اعتمد ي إلغاء قرار الوا¨ي عى إفادة ف® mمعماري و أهمل وثائق اللجنة العقارية .
وهذا ساقط وغ ]Iسليم ألن ٔالاساس هو أن قرار الوا¨ي ألÞى رخص حيازة بدون وجه قانوني وال قيمة
قانونا لوثائق اللجنة العقارية بعد تمام املنح الشري فعال.
ب -أن قرار الوا¨ي اعتمد عى محضر اللجنة العقارية الذي أكد حيازة ا.ا.م .وم.ع.ا.ش
للقطعتIن وطلب من الوا¨ي إلغاء رخص m£الطرف ٓالاخر  ،و أن تجاهل املحكمة العليا لقرار اللجنة
يعت ]0خرقا للقانون وهذا أوى من سابقه ملا سبق وألنه أوضح أن قرار الوا¨ي مب® mعى طلب أشخاص
عاديIن بعد تمام تنازل الدولة عن محل ال/اع الوارد ي الفقرة الثالثة من املادة  28ق ا م ت ا وال
عالقة له ب/ع امللكية بسبب النفع العام الوارد ي الفقرة الرابعة من نفس املادة  28من نفس
القانون ،وبالتا¨ي فهو واجب ٕالالغاء إذن.
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ج -أنه اعت ]0أن رخصة الحيازة ليست قرارا إداريا و إنما ي إجراء تمهيدي وقع عى غ ]Iمحل
– لوقوعه بعد حيازة الطرف ٓالاخر – وهذا واﻩ وساقط قانونا أيضا  :ذلك أن ما قبل رخصة الحيازة
 ،هو ٕالاجراءات التمهيدية  ،بل إن ) ٕالاقطاع  ،أو الرخصة  ،أو رخصة املنح ( كما يسميه عامة
نصوص القانون العقاري وبعض مواد املرسوم املطبق له رقم  2000/80املراد به ٕالاقطاع الشري
املعروف ي النصوص ال m£تحيل إلTkا املادتان  27من القانون العقاري و  1971من ق ا ع  ،وهو
نفسه الذي تسميه بعض مواد املرسوم  2000/80املذكور ) رخصة الحيازة ( و ٔالاسلم أن ال يلجأ إ¨ى
هذا الاسم ألنه ليس ي القانون و إنما ي بعض مواد املرسوم املطبق له كما رأينا  ،وألن لفظة الحيازة
هنا تخلق لبسا ي ذهن البعض .
وعى كل فهو قرار إداري يتضمن إقطاعا لصالح املستفيد منه  ،وذلك طبقا للمواد ، 27 ، 12
 28من ق ع و  135 ، 131 ، 128 ، 127 ، 122 ، 53 ، 22من املرسوم رقم  2000/80املطبق له
النافذ حيTا ،و بالتا¨ي فإن رخصة املنح تنقل حق امللكية من املانح للممنوح له بمجرد توقيعها و عليه
فإن أي تصرف ي املمنوح من غ ]Iاملمنوح له ولو من املانح هو الذي لم يصادف محال كما ي الحال
هنا بالنسبة للجنة العقارية وبالنسبة للوا¨ي وهو ما كرسته املحكمة العليا ي قرار غرفها املجمعة رقم
 2007/18بتاريخ  ، 2007/10/26وقرارها رقم  2012/ 19بتاريخ .2012/12/12 :
د-أنه استند إ¨ى أن ٔالاصل ي ٔالاحكام الصحة و السالمة و أن سلفه غ ]Iسليم وهذا غ ]Iسليم
كما رأينا  ،كما أنه تارة يقول إن الطعن لصالح القانون  ،وتارة إنه لصالح املطعون لهما .
رابعا  :أنه انطالقا من مبادئ العدل و ٕالانصاف و من املواد  22 ، 11من ق ت ق  ،و املواد 12
 238 ، 203 ،من ق ا م ت ا  ،فإنه من واجب الغرف املجمعة أن تمارس حقها ي الرقابة عى القرار
محل الطعن وكل ما أسس عليه بما ي ذلك كافة القرارات و ٔالاحكام السابقة عليه لتطبيق القاعدة
الذهبية ال m£تقول  " :إن ما أسس عى باطل فهو باطل " كما ي الحال هنا  ،وكما فعلته مثال ي
قرارها  :رقم  2006/18بتاريخ  ، 2006/12/13و القرار رقم  2007/15بتاريخ  ،2007/10/26 :حIن
ألغت قرارات صادرة عن تشكيال¡Tا ملخالفTUا للقانون.
وبما أن املادة  223من ق ا م ت ا صريحة ي أن للمحكمة العليا الحق ي أن تنقض بدون
إحالة حيث تقول ي فقر¡Tا ٔالاو¨ى " إذا نقضت املحكمة العليا القرار املعروض علTkا فإTÈا تحيل النظر
ي موضوع القضية عى املحاكم املختصة بالنظر فTkا إال إذا كان النقض ال يقت mnºالبت من جديد
أو إذا كان النقض لم ي^]ك شيئا يحكم فيه وي هذﻩ الحالة تبت املحكمة دون إحالة ".
لهذﻩ ٔالاسباب
وتطبيقا للمواد آنفة الذكر 22و املواد  203وما بعدها ي فصلها من  223من ق ا م ت ا .
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منطوق القرار:
" قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة الغرف املجمعة قبول الطعن بالنقض شكال و Sي ٔالاصل
نقض القرار املطعون فيه و إلغاء قراري املحكمة العليا السابقCن عليه ع_ى التواjي رقم 2010/08
الصادر عن الغرفة ٕالادارية و القرار رقم  2010/18الصادر عن الغرفة املدنية و الاجتماعية
ٔالاوjى".

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/13
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/04/24 :
 -1إن ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻘﺒﻮل اﻹﻧﺘﺴﺎب إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
ﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﺸﺮع ﻟﻬﺎ أن ﺗﺮﻓﻀﻪ ﻟﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة  25ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،1995/24اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺪﺳﺘﻮري.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
غرفة املشورة
رقم امللف2014/06 :
الطاعن :م.ل.ا
م ـ ــثال باألس ـ ــتاذ :محم ـ ــد محم ـ ــود ول ـ ــد
باباﻩ
املطع ـ ـ ـ ــون ض ـ ـ ـ ــدﻩ :الهيئ ـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ـ ــة
للمحامIن
رقم القرار2014/13 :
تاريخه2014/04/24 :
منطوقه:
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت املحكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  Sـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تشـ ـ ـ ـ ــكيلة غرفـ ـ ـ ـ ــة املشـ ـ ـ ـ ــورة قبـ ـ ـ ـ ــول
الطعـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ــكال وأصـ ـ ـ ـ ـ ــال وإلغـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـم  2014/09بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ :
.2014/02/12
وﷲ املوفق.

شرف -إخاء – عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عق ـ ـ ــدت غرف ـ ـ ــة مش ـ ـ ــورة املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا جلس ـ ـ ــة ي ـ ـ ــوم
 ، 2014/04/24برئاسة السيد /
يحفـ ـ ـ ـ ــظ ولـ ـ ـ ـ ــد محمـ ـ ـ ـ ــد يوسـ ـ ـ ـ ــف  ،رئـ ـ ـ ـ ــيس املحكمـ ـ ـ ـ ــة
العليا
وبعضوية السادة القضاة :
 .محمـ ــدو ولـ ــد أحمـ ــدو س ـ ــالم ولـ ــد أبـ ــي  ،رئـ ــيس الغرف ـ ــة
مستشارا
الجزائية
 .حيمدﻩ ولد أليمن  ،رئيس الغرفة التجارية ،
مستشارا
¨ي آمادو س]Iى  ،رئيس الغرفة ٕالادارية  ،مستشارا
وبمس ـ ـ ــاعدة ذ /عب ـ ـ ــد ﷲ ول ـ ـ ــد ه ـ ـ ــدو  ،كات ـ ـ ــب الض ـ ـ ــبط
كاتبا للجلسة .
ٔالاول للغرفة
وبحضـ ـ ـ ـ ــور  /محمـ ـ ـ ـ ــد محمـ ـ ـ ـ ــود ولـ ـ ـ ـ ــد طلحـ ـ ـ ـ ــة  ،نائـ ـ ـ ـ ــب
املدي العام لدى املحكمة العليا،
ممثال للنيابة العامة.
وذل ـ ـ ــك للنظ ـ ـ ــر والب ـ ـ ــت  ـ ـ ــي بع ـ ـ ــض القض ـ ـ ــايا ال £ـ ـ ــ mم ـ ـ ــن
بي Tـ ـ ـ ــا طل ـ ـ ـ ــب الطع ـ ـ ـ ــن باإللغ ـ ـ ـ ــاء املق ـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ــرف
ٔالاس ـ ــتاذ :محم ـ ــد محم ـ ــود ول ـ ــد باب ـ ــاﻩ دي ـ ــداﻩ نياب ـ ــة ع ـ ــن
موكل ـ ـ ــه م.ل.ا بت ـ ـ ــاريخ  2014/03/16ض ـ ـ ــد الق ـ ـ ـرار رق ـ ـ ــم
 2014/09الصـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ ــن الهيئـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ـ ــة للمح ـ ـ ـ ــامIن
بت ـ ـ ــاريخ  ، .2014/02/12و ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذﻩ الجلس ـ ـ ــة أص ـ ـ ــدرت
املحكمة القرار ٓالاتي بيانه.
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أوال ٕ :الاجراءات
بعد ٕالاطالع عى عريضة الطعن املقدمة من طرف ذ /محمد محمود ولد باباﻩ ديداﻩ نيابة عن
موكله م.ل.ا .ضد القرار رقم  2014/09املشار إليه أعالﻩ.
وبعد ٕالاطالع عى القرار املطعون فيه وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف.
وبعد الاستماع إ¨ى السيد محمد محمود ولد طلحة  ،نائب املدي العام ي عرض مالحظاته
الشفهية والكتابية ي الجلسة املذكورة أعالﻩ.
وبعد املداولة طبقا للقانون تقرر ما يي :
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني مطابقا ملا نصت عليه املواد
 149وما بعدها ي با¸Tا من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية ،واملادة  23فقرة  04من
قانون املحاماة فهو مقبوال شكال.
ثالثا :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن  :كان من أهم ما أثارﻩ محامي الطاعن أن :
موكل ـ ـ ـ ـ ــه تق ـ ـ ـ ـ ــدم بطل ـ ـ ـ ـ ــب اعتم ـ ـ ـ ـ ــادﻩ كمح ـ ـ ـ ـ ــام أم ـ ـ ـ ـ ــام الهيئ ـ ـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ـ ـ ــة للمح ـ ـ ـ ـ ــامIن بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 2013/12/12مصحوبا بجميع الشهادات و الوثائق املطلوبة.
الهيئ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة للمح ـ ـ ــامIن أسس ـ ـ ــت قراره ـ ـ ــا الطع ـ ـ ــIن ع ـ ـ ــى ن ـ ـ ــص امل ـ ـ ــادة  25م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون
رق ـ ــم  1995/24املع ـ ــدل ال £ـ ــ mت ـ ــنص ع ـ ــل أن ـ ــه " يعف ـ ــى م ـ ــن ش ـ ــهادة الكف ـ ــاءة ملزاول ـ ــة مهن ـ ــة املحام ـ ــاة
ٔالاساتذة الحاصلون عى درجة أستاذ ي الجامعة من سلك التعليم العا¨ي . "....
موكل ـ ـ ــه حاص ـ ـ ــل ع ـ ـ ــى الدرج ـ ـ ــة املطلوب ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ث ـ ـ ــالث جامع ـ ـ ــات  ـ ـ ــي  :جامع ـ ـ ــة انواكش ـ ـ ــوط ،
املدرس ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة ل ـ ـ ــإلدارة  ،جامع ـ ـ ــة عم ـ ـ ــر املخت ـ ـ ــار بليبي ـ ـ ــا  ،و إض ـ ـ ــافة ع ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك حص ـ ـ ــل ع ـ ـ ــى
ش ـ ــهادة املاجس ـ ــت ]Iو ال£ـ ـ ــ mتع ـ ــادل الـ ـ ــدكتوراﻩ  ـ ــي نظامنـ ـ ــا كم ـ ــا يؤكـ ـ ــد املق ـ ــرر املنشـ ـ ــور  ـ ــي الجريـ ـ ــدة
الرسمية ،العدد . 879
وأخ Iـ ـ ـ]ا خل ـ ـ ــص مح ـ ـ ــامي الط ـ ـ ــاعن إ¨ ـ ـ ــى طل ـ ـ ــب إلغ ـ ـ ــاء الق ـ ـ ـرار املطع ـ ـ ــون في ـ ـ ــه واعتم ـ ـ ــاد موكل ـ ـ ــه
محاميا و ٔالامر بتسجيله عى الالئحة الك]0ى للمحامIن.
ب -املطعون ضدها :
أمـ ـ ــا املطع ـ ـ ــون ض ـ ـ ــدها الهيئ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة للمح ـ ـ ــامIن فق ـ ـ ــد ردت بم ـ ـ ــذكرة جوابي ـ ـ ــة ج ـ ـ ــاء ف Tkـ ـ ــا
أن:
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العـ ـ ـ ــارض أسـ ـ ـ ــاء فهـ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ــادة  25مـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ــانون رقـ ـ ـ ــم  1995/24املعـ ـ ـ ــدل إذ اعت0ـ ـ ـ ــ] " درجـ ـ ـ ــة
أس ـ ــتاذجامعات " تع® ـ ــ mالعم ـ ــل بالت ـ ــدريس  ـ ــي الجامع ـ ــة وه ـ ــو بعي ـ ــد ع ـ ــن الدرج ـ ــة العلمي ـ ــة املعروف ـ ــة
ي سلك التعليم العا¨ي " درجة أستاذ جامعات " و الطاعن احتج بإفادات تدريس فقط.
العل ـ ـ ــة  ـ ـ ــي أن املاجيس ـ ـ ــت ]Iل ـ ـ ــم تش ـ ـ ــ^]طها امل ـ ـ ــادة  25تع ـ ـ ــود إ¨ ـ ـ ــى أن الش ـ ـ ــرط " درج ـ ـ ــة أس ـ ـ ــتاذ
جامعات" يتطلب بداهة الحصول عى ما يخولها من شهادات.
وخلص ـ ـ ــت إ¨ ـ ـ ــى طل ـ ـ ــب رف ـ ـ ــض الطع ـ ـ ــن ش ـ ـ ــكال ملخالفت ـ ـ ــه لإلج ـ ـ ـراءات الش ـ ـ ــكلية ولع ـ ـ ــدم تأمين ـ ـ ــه
ب ـ ـ ــدفع الغرام ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ــددة بالق ـ ـ ــانون  ،وتأكيـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـرار الهيئ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ــة للمح ـ ـ ــامIن رقـ ـ ـ ــم 2014/09
بتاريخ . 2014/02/12 :
 -2املحكمة :
حيث إن الطاعن مستوف للشروط املبينة باملادة  25من القانون املنظم للمحاماة و الm£
تعفي أساتذة الجامعات من التدريب و تتيح لهم الولوج املباشر للمهنة.
وحيث يتجى إستيفاء الشروط املذكورة ي حصول املع® mعى شهادة ماجست ]Iي القانون
معادلة محليا لدرجة الدكتوراﻩ طبقا للمقرر املنشور ي العدد  873من الجريدة الرسمية .
وحيث يتعزز ذلك بإفادات تدريس القانون من طرف املع® mكأستاذ جامËي ي جامعات
وطنية و أجنبية.
وحيث إن الهيئة ذا¡Tا اعتمدت ¸Tذﻩ الصفة سابقا ومؤخرا أشخاصا يحملون نفس املؤهالت،
بل و أقل مTا كما هو شأن الاعتماد رقم  2010/02الذي اعتمد حائزا عى درجة الدبلوم ) سنة أو
سنتIن عى ٔالاك ]Çبعد امل^]يز ( دون أن يرد فيه ما يثبت معادلة شهادته عى املستوى الوط® mلدرجة
الدكتوراﻩ ،وقرارا¡Tا هذﻩ تفند ما ادعته ي مذكر¡Tا من كون سبب رفض طلب الطاعن كونه ليس
حائزا عى درجة " أستاذ جامËي" ،ال m£تعت ]0أعى درجات السلم ي التعليم العا¨ي املكونة من :
أستاذ مساعد ،أستاذ محاضر ،أستاذ مؤهل و أخ]Iا أستاذ جامËي طبقا لنص املادة  03من
املرسوم رقم  2006/126املحدد للنظام الخاص باملدرسIن الباحثIن الجامعيIن و ٕالاستشفائيIن ،فلو
كانت الهيئة تأخذ ¸Tذا التفس ]Iاملزعوم ملا اعتمدت هؤالء ٔالاشخاص غ ]Iالحائزين عى هذﻩ الدرجة
العلمية العليا ي سلم التعليم العا¨ي.
وحيث يشكل قرار الهيئة لذلك خرقا لنص املادة  25من القانون املنظم للهيئة  ،ومبدأ
املساواة الدستوري ما يقت mnºقبول الطلب و إلغاء قرار الهيئة الرافض العتماد الطاعن ورفض
الطلبات ٔالاخرى املتعلقة بالتعويض لعدم الاختصاص.
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لهذﻩ ٔالاسباب:
كلها وعمال بما تقدم واستنادا إ¨ى املادة  149وما بعدها ي با¸Tا من ق ا م ت ا و املادة  25من
القانون رقم  95/24الصادر بتاريخ  19 :يوليو  1995املنظم للهيئة الوطنية للمحامIن .
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفة املشورة قبول الطعن شكال وأصال وإلغاء القرار رقم
 2014/09بتاريخ  ، 2014/02/12 :واعتماد م.ل.ا محاميا لدى املحاكم املوريتانية الستيفائه
الشروط القانونية الالزمة لذلك  ،ورفض طلبه املتعلق بالتعويض لعدم الاختصاص.

الرئي ـ ــس

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/24
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/06/26 :
اﻟﻤﺎدة  258ﻣﻦ ق.ا.م.ت..إ.
 -1ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺘﻌﺪدة )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ واﺣﺪة( ،وﻣﺘﺤﺪة ﻓﻲ
اﻟﺪرﺟﺔ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
غرفة املشورة
رقم امللف 2014/15
نوع القضية :تنازع اختصاص
العارض :ا.م.
يمثله ذ /محمد معروف ولد بوصبيع.
املعروض ضدﻩ :ا.ش.
يمثله ذ /محمد ٔالامIن ولد ازياد.
القرار املطعون فيـه :
الحكم رقم  2008/78الصادر بتاريخ
 2008/11/03عن مقاطعة دار النعيم
رقم القرار2014/ 24 :
تاريخه 2014/06/26 :
منطوق القرار:
قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفة
املشورة رفض طلب تنازع الاختصاص
شكال.

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلـة غرفة مشور¡Tا بمكتب
رئيسها بمب® املحكمة العليا جلسة مشورة يوم ٔالاربعاء
 2014/06/26وي ي التشكيل التا¨ي:
رئيـسا.
 يحفظ ولد محمد يوسفوعضوية مستشار`dا السادة :
 .محمدو ولد أبي  ،رئيس الغرفة الجزائية،
مستشارا
 .حيمدﻩ ولد أليمن  ،رئيس الغرفة التجارية ،
مستشارا
¨ي آمادو س]Iى  ،رئيس الغرفة ٕالادارية،
مستشارا
وبمساع ـ ـ ــدة ٔالاس ـ ـ ــتاذ  /عب ـ ـ ــد ﷲ ول ـ ـ ــد ه ـ ـ ــدو ،كات ـ ـ ــب ض ـ ـ ــبط
أول بالغرف املجمعة كاتبا للجلسة .
وبحضور السيد  /أحمد ولد الو¨ي ،املدى العام لدى
املحكمة العليا ممثال للنيابة العامة.
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا وال m£من
بيTا امللف رقم  2014/15موضوع طلب البت ي تنازع
اختصاص املقدم من طرف ٔالاستاذ/محمد معروف ولد
بوصبيع لصالح موكله ا.م .ضد الحكم رقم 2008/78
الصادر بتاريخ  2008/11/03عن محكمة مقاطعة دار النعيم
ي ل/اع بIن الطرف املذكور من جهة و ا.ش .ممثال
باألستاذ/محمد ٔالامIن ولد ازياد من جهة ثانية ،وي هذﻩ
الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٔالاتي بيانه:

أوال :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص مراحل هذﻩ القضية – حسبما يتضح من مشموالت امللف-ي دعوي تقدم ¸Tا املدعو
أ.ش .أمام محكمة مقاطعة دار النعيم ال m£أصدرت بشأTÈا الحكم رقم  2008/78القا mnoبصحة
ملكية املدي لقطعٔ m£الارض محل ال/اع ،فتم استئناف هذا الحكم أمام الغرفة املدنية والاجتماعية
الثانية بمحكمة الاستئناف ال m£رفضت الاستئناف شكال وذلك بموجب قرارها رقم  2010/27الصادر
بتاريخ  2010/03/03بعدها تقدم العارض بطلب رجوع أمام محكمة مقاطعة دار النعيم فبتت ي
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هذا الطلب بحكمها رقم  2011/27بتاريخ  2011/07/05القا mnoبرفض طلب الرجوع ،ثم تقدم
املع® mبطلب اع^]اض بتت فيه محكمة الاستئناف بموجب القرار رقم  2013/79بتاريخ 2013/06/05
حيث أكدت الحكم املع^]ض ،وأخ]Iا تقدم العارض بتاريخ  2014/04/27أمام غرفة مشورة الغرف
املجمعة ¸Tذا الطلب الهادف إ¨ي فض تنازع الاختصاص وهو الطلب محل النظر حاليا.
ثانيإ:الاجراءات
 بعد تلقي املحكمة لوثائق امللف خاصة العريضة املذكورة أعالﻩ أمر رئيس املحكمة العليابإبالغ تلك العريضة للنيابة العامة إلبداء الرأي بشأTÈا .
 وبعد إيداع النيابة العامة رأTÎا املكتوب ي امللف وإعادته إ¨ي املحكمة بتاريخ 2014/05/21أصبحت القضية جاهزة للعرض فتمت برمجTUا لجلسة غرفة املشورة املنوﻩ عن تاريخها أعالﻩ.
ثالثا :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -العارض:
تقـ ـ ـ ـ ـ ــدم العـ ـ ـ ـ ـ ــارض عـ ـ ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ـ ــق محاميـ ـ ـ ـ ـ ــه ذ/محمـ ـ ـ ـ ـ ــد معـ ـ ـ ـ ـ ــروف ولـ ـ ـ ـ ـ ــد بوصـ ـ ـ ـ ـ ــبيع بعريضـ ـ ـ ـ ـ ــة
ضمTا ما ملخصه:
 أن حكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم محكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقاطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دار النعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقم  2008/78وإن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأصـ ـ ـ ــبح TÈائيـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ــد تأكيـ ـ ـ ــدﻩ م ـ ـ ـ ــن طـ ـ ـ ــرف محكم ـ ـ ـ ــة الاسـ ـ ـ ــتئناف فإن ـ ـ ـ ــه يبقـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــابال للرجـ ـ ـ ــوع في ـ ـ ـ ـه
وفـ ـ ـ ـ ـ ــق مقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــيات امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  198م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق.ا.م.ت.ا .خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة وأن موكلـ ـ ـ ـ ـ ــه ع Çـ ـ ـ ـ ـ ــ] فيم ـ ـ ـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مقرر يلÞي رخصة خصمه.
 أن ـ ـ ـ ـ ــه تق ـ ـ ـ ـ ــدم أم ـ ـ ـ ـ ــام املحكم ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــذكورة بطل ـ ـ ـ ـ ــب رج ـ ـ ـ ـ ــوع ع ـ ـ ـ ـ ــن حكمه ـ ـ ـ ـ ــا فرفض ـ ـ ـ ـ ــت طلب ـ ـ ـ ـ ــهبحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الاختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٔالامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أكدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الغرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والاجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمحكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتئناف ،وهك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا –يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارض -بقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة
الاختص ـ ـ ـ ـ ــاص عالق ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ــتم حس ـ ـ ـ ـ ــمها مم ـ ـ ـ ـ ــا ألج ـ ـ ـ ـ ــأ الع ـ ـ ـ ـ ــارض إ¨ ـ ـ ـ ـ ــي غرف ـ ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ـ ــورة الغ ـ ـ ـ ـ ــرف
املجمعـ ـ ـ ـ ـ ــة باملحكمـ ـ ـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ـ ـ ــا لتحديـ ـ ـ ـ ـ ــد املحكمـ ـ ـ ـ ـ ــة املختصـ ـ ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ــي البـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــي طلـ ـ ـ ـ ـ ــب الرجـ ـ ـ ـ ـ ــوع
املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام محكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقاطع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دار النع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حكمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2008/78الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
بتاريخ . 2008/11/03
ب-النيابة العامة:
طالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت النياب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املحكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بتطبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق النص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة باملوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
بوصـ ـ ـ ـ ـ ــفها الجهـ ـ ـ ـ ـ ــة املخولـ ـ ـ ـ ـ ــة بتقـ ـ ـ ـ ـ ــدير مـ ـ ـ ـ ـ ــدي انطبـ ـ ـ ـ ـ ــاق أقـ ـ ـ ـ ـ ــوال العـ ـ ـ ـ ـ ــارض عـ ـ ـ ـ ـ ــي الوقـ ـ ـ ـ ـ ــائع ال£ـ ـ ـ ـ ـ ــm
ذكرها وت/يل النصوص عي تلك الوقائع.
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 -2املحكمة :
من حيث الشكل:
حيث أسس العارض طلبه عي نص املادة  49من قانون التنظيم القضائي ،وي مادة غ ]Iذات
صلة بموضوع تنازع الاختصاص وإنما تتضمن تنظيم محكمة الشغل .
وحيث إن القضية برمTUا بدأت أمام محكمة مقاطعة دار النعيم ال m£حكمت لخصمه وأكدت
ذلك محكمة الاستئناف فعاد وطلب الرجوع أمام محكمة دار النعيم فرفضت طلبه تأسيسا عي عدم
اختصاصها فاع^]ض عي ذلك فرفض طعنه باالع^]اض .
وحيث إن املسطرة عي هذا النحو ليست مسطرة تنازع اختصاص ذلك أنه يف^]ض ي تنازع
الاختصاص أن يكون بIن محاكم متعددة )أك ]Çمن محكمة واحدة( ومتحدة ي الدرجة طبقا لنص
املادة ) 258فقرة أو¨ي( من ق.ا.م.ت.ا ،والنازلة املعروضة ال يوجد فTkا تعدد فالحكمان صادران عن
محكمة ابتدائية ي محكمة دار النعيم والقراران املؤكدان لهما صادران عن نفس الغرفة بمحكمة
الاستئناف.
وحيث يتأسس عي هذا عدم اختصاص غرفة املشورة باملحكمة العليا النعدام قيام حالة
تنازع اختصاص تتعهد فTkا
طبقا للمادة  24فقرة أو¨ي من قانون التنظيم القضائي ما ي^]تب عليه رفض الطلب شكال.
لهذﻩ ٔالاسباب:
وتأسيسا عي ما تقدم وعمال بأحكام املادة  24فقرة  1من قانون التنظيم القضائي واملادة  258فقرة
 1من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية.
منطوق القرار:
)قررت املحكمة العليا Sي تشكيلة غرفة املشورة رفض طلب تنازع الاختصاص شكال(.
الرئيس

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/26
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/06/26 :
 اﻟﻤﺎدة  150ﻣﻦ ق.ا.م.ت.أ. ﻣﺒﺮر وﺟﻮد اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ ﻫﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻌﻨﺖ أوﺗﻌﺴﻒ اﻹدارة ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻤﺪﻫﺎ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ
ﻗﺒﻮﻻ او رﻓﻀﺎ.
 ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﺿﻤﻨﻲ )ﺳﻜﻮﺗﻲ( إذا ﻛﺎﻧﺖاﻹدارة ﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ إرادﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺣﻴﻦ ﻣﻜﺮر ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻟﻮرودﻩ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ
ﻣﻌﻠﻮم وﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ،وﻟﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻮد ﻗﺮار ﺿﻤﻨﻲ،
وﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮار
اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻃﻠﺒﺎ وﻻﺋﻴﺎ ﻟﻤﺼﺪرﺗﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻨﻪ ،إذ ﻣﻦ
ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﺗﻄﻴﻞ ﻟﻪ أﻣﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺣﺎﻟﺔ
ﺳﻜﻮت اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
غرفة املشورة
رقم امللف 2014/17
نوع القضية :اعتماد محام
العارض :م.ص.
يمثله ذ /محمد معروف ولد بوصبيع.
املعروض ضدﻩ :الهيئة الوطنية للمحامIن
القرار املطعون فيـه :قرار سكوتي بتاريخ
 2014/03/27عن الهيئة الوطنية
للمحامIن
رقم القرار2014/ 26 :
تاريخه 2014/06/26 :
منطوق القرار :
قررت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفة
املشورة رفض الطعن باإللغاء شكال.

شرف ـ إخاء ـ عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت املحكمة العليا ي تشكيلـة غرفة مشور¡Tا بمكتب
رئيسها بمب® املحكمة العليا جلسة مشورة يوم ٔالاربعاء
 . 2014/06/26وي ي التشكيل التا¨ي
رئيسا
 يحفظ ولد محمد يوسفوبعضوية مستشار`dا السادة :
 .محمدو ولد أبي  ،رئيس الغرفة الجزائية ،مستشارا
 .حيمدﻩ ولد أليمن  ،رئيس الغرفة التجارية ،مستشارا
¨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ]Iى  ،رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس الغرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ٕالاداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة،
مستشارا
وبمساعـدة ٔالاستاذ  /عبد ﷲ ولد هدو ،كاتب ضبط أول
كاتبا للجلسة.
بالغرف املجمعة
وبحضور السيد  /أحمد ولد الو¨ي ،املدى العام لدى املحكمة
ممثال للنيابة العامة.
العليا،
وذلك للنظر والبت ي امللفات املدرجة عى جدولTUا وال m£من
بيTا امللف رقم  2014/17موضوع الطعن باإللغاء املقدم من
طرف ذ/محمد معروف ولد بوصبيع لصالح موكله م.ص .ضد
قرار سكوتي صادر عن الهيئة الوطنية للمحامIن  ،يتجاهل
الرد عي طلب الاعتماد املقدم من طرف املع® mبتاريخ
 ، 2013/11/27وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٔالاتي
بيانه.

أوال :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص املراحل ال m£مرت ¸Tا القضية – حسبما يتضح من مشموالت امللف-ي طلب اعتماد
تقدم به املدعو م.ص .عن طريق محاميه ذ/محمد معروف ولد بوصبيع أمام الهيئة الوطنية
للمحامIن بتاريخ ،2013/11/27
وبعد م mnºأربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب املذكور دون رد من طرف الهيئة اعت ]0العارض
أTÈا بذالك قد أصدرت قرار سكوتيا برفض اعتماد املع® mفتقدم بتاريخ  2014/05/05بعريضة أمام
غرفة مشورة الغرف املجمعة باملحكمة العليا رامية إ¨ي الطعن باإللغاء ضد القرار ٕالاداري السكوتي
املنوﻩ عنه أعالﻩ ،وهذا الطعن هو محل النظر حاليا.
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ثانيإ:الاجراءات
 بعد تلقي املحكمة لوثائق امللف خاصة العريضة املذكورة أعالﻩ أمر رئيس املحكمة العليابإبالغ تلك العريضة للهيئة الوطنية للمحامIن للرد علTkا خالل أجل ثمانية أيام.
 بلغت العريضة املذكورة للهيئة بتاريخ  ،2014/05/06وتم الرد علTkا بتاريخ . 2014/05/14 بعدها تلقت املحكمة مذكرة تكميلية مقدمة من قبل العارض بتاريخ . 2014/05/15 بلغت املذكرة املذكورة للهيئة بتاريخ  ، 2014/05/18وتم الرد علTkا بتاريخ . 2014/06/01 بعدها أحيل امللف عي املدي العام لدي املحكمة العليا إلبداء الطلبات الكتابية للنيابةالعامة.
 وبعد إيداع النيابة العامة لطلبا¡Tا الكتابية أصبح امللف جاهزا للعرض وتمت برمجته يجلسة غرفة املشورة املنوﻩ عن تاريخها أعالﻩ.
ثالثا :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف
أ -العارض:
 تق ـ ـ ـ ـ ــدم ذ/محم ـ ـ ـ ـ ــد مع ـ ـ ـ ـ ــروف ول ـ ـ ـ ـ ــد بوص ـ ـ ـ ـ ــبيع نياب ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن موكل ـ ـ ـ ـ ــه بعريض ـ ـ ـ ـ ــة طع ـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ـ ــممذكرة ضمTما ما ملخصه:
 أن موكلـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس بجامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ٔالامـ ـ ـ ـ ـ ــIن الش ـ ـ ـ ـ ـ ــنقيطي بنواكش ـ ـ ـ ـ ـ ــوط وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد زودت ـ ـ ـ ـ ـ ــهتلك الجامعة بشهادة خ]0ة ي التعليم العا¨ي.
 أنـ ـ ـ ـ ــه حاصـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــهادتIن أكـ ـ ـ ـ ــاديميتIن مكنتـ ـ ـ ـ ــاﻩ مـ ـ ـ ـ ــن الحصـ ـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ـ ــي رتبـ ـ ـ ـ ــة أسـ ـ ـ ـ ــتاذج ـ ـ ـ ـ ــامËي إح ـ ـ ـ ـ ــداهما امل^]ي ـ ـ ـ ـ ــز  ـ ـ ـ ـ ــي الق ـ ـ ـ ـ ــانون مـ ـ ـ ـ ـ ــن جامع ـ ـ ـ ـ ــة نواكش ـ ـ ـ ـ ــوط والثاني ـ ـ ـ ـ ــة املاجس ـ ـ ـ ـ ــت ]Iـ ـ ـ ـ ـ ــي
العلوم القانونية والاقتصادية من جامعة أم درمان بجمهورية السودان.
 أن ـ ـ ـ ـ ــه تت ـ ـ ـ ـ ــوفر في ـ ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ــروط الانتس ـ ـ ـ ـ ــاب املبين ـ ـ ـ ـ ــة  ـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــواد م ـ ـ ـ ـ ــن  25-15م ـ ـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ـ ـ ــانوناملنظم ملهنة املحاماة.
 أن ـ ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ــدم للهيئ ـ ـ ـ ـ ــة ملف ـ ـ ـ ـ ــا مكتم ـ ـ ـ ـ ــل العناص ـ ـ ـ ـ ــر مس ـ ـ ـ ـ ــتوجب القبول،إض ـ ـ ـ ـ ــافة إ¨ ـ ـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ــلب ـ ـ ـ ــدفع مبل ـ ـ ـ ــغ  1.200.000أوقي ـ ـ ـ ــة  ـ ـ ـ ــي حس ـ ـ ـ ــاب هـ ـ ـ ـ ـ.و.م .رغ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ـ ــه غ Iـ ـ ـ ــ] مل ـ ـ ـ ــزم ب ـ ـ ـ ــدفع ه ـ ـ ـ ــذا املبل ـ ـ ـ ــغ
نظرا إلعفائه من التدريب.
 أن الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار محـ ـ ـ ـ ـ ــل طلـ ـ ـ ـ ـ ــب ٕالالغـ ـ ـ ـ ـ ــاء معي ـ ـ ـ ـ ـ ــب بالشـ ـ ـ ـ ـ ــطط ـ ـ ـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال السـ ـ ـ ـ ـ ــلطة مم ـ ـ ـ ـ ـ ــايعرضه لإللغاء طبقا للمادة  163من ق.ا.م.ت.ا.
 أن هـ ـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ـ ـرار أيضـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــرق املـ ـ ـ ـ ــادة  15مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــانون الهيئـ ـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ـ ــدما لـ ـ ـ ـ ــم يأخـ ـ ـ ـ ــذ ـ ـ ـ ـ ــيالاعتبار املؤهلIن ٔالاكاديميIن الذين تقدم ¸Tما العارض.
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 أن مكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اعتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ملفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتذة يحملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤهالتالعلمية ال m£تقدم ¸Tا العارض.
وخـ ـ ـ ـ ــتم العـ ـ ـ ـ ــارض بطلـ ـ ـ ـ ــب قبـ ـ ـ ـ ــول الطعـ ـ ـ ـ ــن باإللغـ ـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـ ــكال وأصـ ـ ـ ـ ــال وإلغـ ـ ـ ـ ــاء الق ـ ـ ـ ـ ـرار محـ ـ ـ ـ ــل
الطعن.
ب-املعروض ضدﻩ:
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكر¡Tا الجوابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  2014/06/01أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمحامIن الردود التالية:
 أن املع®ـ ـ ـ ـ ـ ــ mكـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ـ ـ ــد تقـ ـ ـ ـ ـ ــدم بطلـ ـ ـ ـ ـ ــب اعتمـ ـ ـ ـ ـ ــاد أمـ ـ ـ ـ ـ ــام الهيئـ ـ ـ ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ــدر مجلـ ـ ـ ـ ـ ــسالهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املع® ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ mالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2013/01بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  2013/02/15القا oـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــmn
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرفض الاعتم ـ ـ ـ ـ ـ ــاد لع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر الش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط القانوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ـ ـ ـ ـ ـ ــي املل ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،فتق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم املع® ـ ـ ـ ـ ـ ــ mأم ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الغرف ـ ـ ـ ـ ــة ٕالاداري ـ ـ ـ ـ ــة باملحكم ـ ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ـ ــا بطع ـ ـ ـ ـ ــن باإللغ ـ ـ ـ ـ ــاء ض ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـرار الهيئ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــذكور ،وال ي ـ ـ ـ ـ ـزال
ملـ ـ ـ ـ ـ ــف القضـ ـ ـ ـ ـ ــية منشـ ـ ـ ـ ـ ــورا لحـ ـ ـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ـ ـ ــاعة أمـ ـ ـ ـ ـ ــام الغرفـ ـ ـ ـ ـ ــة ٕالاداريـ ـ ـ ـ ـ ــة باملحكمـ ـ ـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ـ ـ ــا كمـ ـ ـ ـ ـ ــا
تثبت ذلك ٕالافادة الصادرة عن كتابة ضبط الغرفة املعنية.
 أن مـ ـ ـ ـ ـ ــا ورد ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــذكرﻩ العـ ـ ـ ـ ـ ــارض مـ ـ ـ ـ ـ ــن كونـ ـ ـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـ ـ ــدم طلـ ـ ـ ـ ـ ــب اعتمـ ـ ـ ـ ـ ــاد أمـ ـ ـ ـ ـ ــام الهيئـ ـ ـ ـ ـ ــةبت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  2013/11/27ال يعتم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــي أي أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،وح £ـ ـ ـ ـ ـ ــ mع ـ ـ ـ ـ ـ ــي اف^ ـ ـ ـ ـ ـ ـ]اض ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحته فه ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال
يخ ـ ـ ـ ـ ــول للهيئ ـ ـ ـ ـ ــة نظ ـ ـ ـ ـ ــر قض ـ ـ ـ ـ ــية س ـ ـ ـ ـ ــبق أن حس ـ ـ ـ ـ ــمTUا بموج ـ ـ ـ ـ ــب قـ ـ ـ ـ ـ ـرار ت ـ ـ ـ ـ ــم الطع ـ ـ ـ ـ ــن في ـ ـ ـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ـ ــام
املحكمة العليا ولم يتم البت ي ذلك الطعن.
 أن الش ـ ـ ـ ـ ــهادات ال £ـ ـ ـ ـ ــ mص ـ ـ ـ ـ ــحب ¸ Tـ ـ ـ ـ ــا املع® ـ ـ ـ ـ ــ mملف ـ ـ ـ ـ ــه الق ـ ـ ـ ـ ــديم ال تخول ـ ـ ـ ـ ــه الول ـ ـ ـ ـ ــوج للمهن ـ ـ ـ ـ ــةالنعـ ـ ـ ـ ــدام الشـ ـ ـ ـ ــروط املحـ ـ ـ ـ ــددة مـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ــل املشـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ـ ــانون رقـ ـ ـ ـ ــم  95/024الصـ ـ ـ ـ ــادر بتـ ـ ـ ـ ــاريخ
 1995/07/19والقوانIن املعدلة له.
 أم ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــا ورد  ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــذكرة الط ـ ـ ـ ـ ــاعن م ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ــدريس املع® ـ ـ ـ ـ ــ mبالجامع ـ ـ ـ ـ ــات فه ـ ـ ـ ـ ــو وان ص ـ ـ ـ ـ ــحال يعطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الانتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ملهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املحامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة فملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعن ال تتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الدرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املطلوب ـ ـ ـ ـ ــة واملح ـ ـ ـ ـ ــددة  ـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــادة  25م ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــانون املحام ـ ـ ـ ـ ــاة وامل ـ ـ ـ ـ ــادة  43م ـ ـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ـ ـ ــانون امل ـ ـ ـ ـ ــنظم
للتعليم العا¨ي.
وي ختام املذكرة طلبت الهيئة رفض الطعن شكال وأصال.
رابعا:املحكمة
حيث يرد طعن العارض-حسب دعواﻩ -ضد قرار ضم® mلـ ـلهيئة الوطنية للمحامIن إثر صمTUا
مدة تزيد عي أربعة أشهر منذ تقديم طلبه لها بتاريخ . 2013/11/27
وحيث إن الهيئة الوطنية للمحامIن سبق وان أصدرت بحق الطاعن ،ردا عي طلبه الرامي
العتمادﻩ محاميا ،قرارها ذا الرقم  2013/01بتاريخ  2013/02/15القا mnoبرفض طلب الاعتماد وهو
القرار الذي طعن فيه العارض بموجب الطعن املسجل تحت الرقم  2013/27بتاريخ 2013/03/11
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أمام الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا طبقا ملا تبينه ٕالافادة الصادرة عن كاتب الضبط الرئيT¸ mnا
واملوجودة طي امللف.
وحيث إن م]0ر وجود القرار السكوتي هو مواجهة تعنت او تعسف ٕالادارة حالة تعمدها عدم
الرد عي الطلبات املوجهة لها قبوال أو رفضا.
وحيث إن الهيئة الوطنية للمحامIن ما دامت قد أفصحت عن إراد¡Tا من خالل قرار صريح
مطعون فيه من العارض تكون ردت عي طلبه وبالتا¨ي فال محل للقول بوجود القرار الضم® mاملطعون
فيه ،الن طلبه ٔالاخ ]Iاملقدم إلTkا بعد صدور قرارها ٕالاداري الصريح واملكرر لنفس مضمون الطلب
السابق سيكون ي هذﻩ الحالة غ ]Iم]0ر لورودﻩ عي أمر معلوم ومفصح عنه ،ولن ينتج عن عدم الرد
عليه وجود قرار ضم®. m
وحيث إن حالة الاستثناء الوحيدة عي املذكور آنفا -وال m£ال تتفق مع حالة الطاعن-ي قيام
املع® ،mوخالل أجل شهرين من إبالغه بالقرار الصريح ،بتقديم طلب والئي ملصدرته يطلب فيه
العدول عنه ،وهذﻩ الحالة إنما تطيل له فقط أمد الطعن ي القرار الصريح حالة سكوت ٕالادارة عن
الرد عي طلبه الجديد.
وحيث إنه ما دام ال يوجد قرار سكوتي فال مناص من رفض الطعن شكال تطبيقا لنص املادة
) 150الفقرة ٔالاو¨ي( من ق.ا.م.ت.ا.
لهذﻩ ٔالاسباب
وعمال بما تقدم وتأسيسا عليه وعي أحكام املادة  150من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية
وٕالادارية.
منطوق القرار:
)قررت املحكمة العليا ي تشكيلة غرفة املشورة رفض الطعن باإللغاء شكال(.

الرئيس

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/05 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/18 :
 اﻟﻤﺎدﺗﺎن  7و  204ﻣﻦ ق  :ا.م.ت.م ،واﻟﻤﺎدة 42ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،93/09اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻳﺸﻜﻞﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻘﺾ.
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﺎر أن ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪوﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎش أو
ﻋﻼوة ﺗﻘﺎﻋﺪ وإﻻ ﻟﺰم ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻜﻪ
اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪى إﻋﺎرﺗﻪ ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى
القضية رقم2012/38
الطاعن  :شركة موريتل
يمثله ذ /عبد الحميد
املطعون ضدﻩ :ص.ع.ر.
يمثله ذ /كابر بن اميجن

شرف  /إخاء /عدل

عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة
العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك عى تمام
الساعة  11صباحا من يوم  2014/01/21برئاسة :
السيد /يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا.
وعضوية مستشار`dا السادة:
ـ امبارك ولد الكوري
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ
ـ دد ولد الطالب زيدان
ـ محمد الامIن ولد احمد
وبمساعدة كاتب الضبط الرئي mnذ /محمد
املصطفى ولد محمد سالم قلما للجلسة

القرار رقم 2014/05:
تاريخه 2014/02/18 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن
شكال وأصال و نقض القرار املطعون
فيه وٕالاحالة إjى تشكيلة مغايرة للبت
Sي ما أخلت به سالف`aا .
وﷲ املوفق
وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا
ممثال للنيابة العامة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف ٔالاستاذ/
عبد الحميد بوصفه و كيال عن شركة موريتل الرامى ا¨ى نقض القرار رقم  11/141 :الصادر بتاريخ
 2011/12/20عن الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية انواكشوط .
وبعد عرض القضية ي الجلسة العلنية لهذﻩ الغرفة املنعقدة بتاريخ .2014/11/21
وبعد الاستماع إ¨ى املستشار املقرر محمد ولد سيدى ولد مالك ي تالوته لتقريرﻩ و إفساح
املجال ملحامي ٔالاطراف إلبداء ما لدTÎم من مالحظات  ،و الاستماع إ¨ى ممثل النيابة العامة إلبداء رأيه
حجزت القضية للمداولة للنطق ¸Tا ي جلسة يوم  2014/02/18فصدر القرار ٓالاتي :
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أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص وقائع القضية ي دعوى تقدم ¸Tا ص.ع.ر .أمام محكمة الشغل بنواكشوط ضد شركة
موريتل مطالبا بحقوقه امل^]تبة عن التقاعد بوصفه عامال لها بعد أن أحالته لها مؤسسة ال]0يد و
املواصالت بموجب خوصصTUا  ،و قد أبلغ بتقاعدﻩ من طرف وزارة الوظيفة و العمل  ،و بموجب هذﻩ
الدعوى أصدرت محكمة الشغل حكمها رقم  11/08 :بتاريخ  2011/03/31 :الذى ق nºبتعويض
للعامل بمبلغ 5.955.816و تم استئنافه أمام الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى بمحكمة الاستئناف
بنواكشوط فأصدرت قرارها ذا الرقم 2011/141 :بتاريخ  2011/12/20فتم الطعن فيه بالنقض من
طرف ذ /عبد الحميد وذلك بمحضر الطعن رقم  2012/13 :بتاريخ  2012/02/12ووصلت مذكر ة
طعنه بتاريخ  2012/04/01و تم الرد علTkا من طرف محامي املطعون ضدﻩ ذ /كابر ولد اميجن .
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن بالنقض ممن له الحق و املصلحة ي تقديمه و ي آجاله القانونية مما يجعله
مقبوال شكال طبقا ملقتضيات املواد  205 ،63 :ـ  209ـ من ق  .ا .م  .ت  .ا.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
اـ الطاعن
تقدم ذ /عبد الحميد بوصفه ممثال لشركة موريتل بمذكرة حول القرار املطعون فيه تتلخص
ي :
 أنه تصدى ملا يعت ]0حكم محكمة الشغل رقم  2011/15بتاريخ  ،2011/08/14ي حIن أنحكم محكمة الشغل املتعلق بال/اع إنما يحمل رقم  2011/08:بتاريخ  2011/03/31فهذا عيب ي
الشكل ،كما ذكر أن ترتيبات القانون  93/09بتاريخ  1993/01/18املنظم للوظيفة العمومية ال تخول
للموظفIن العموميIن الاستفادة من منحة التقاعد املنصوص علTkا ي املاد 31من الاتفاقية الجماعية
للشغل.
و ذكر ذ /عبد الحميد أن القرار املطعون فيه بقدر ما خرق ترتيبات املادة  31 :من الاتفاقية
الجماعية للشغل بقدر ما أيضا أساء احتساب منحة التقاعد.
و ذكر ذ /عبد الحميد أن العريضة الفاتحة للدعوى ي ال m£تحدد طبيعة الطلبات و أسبا¸Tا و
أسسها و القا mnoملزم بعدم تجاوز مبلغ تلك الطلبات.
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ويرى أنه بتصفح القرار املطعون فيه )الفقرة ٔالاو¨ى من الصفحة الثانية( يت0ن أن العامل
لم يطالب مقابال لحقوقه املزعومة )منحة التقاعد وتكاليف السفر و الانتظار( إال بمبلغ
 ،2.932.343ما يؤكد أن القرار محل الطعن منحه ما لم يطلب.
و ي ٔالاخ ]Iطالب ذ /عبد الحميد بإلغاء القرار و إحالة القضية إ¨ى تشكيلة مغايرة.
ب املطعون ضدﻩ :
ص.ع.ر .يمثله ذ /كابر اميجن الذي يرى ي مذكرة ردﻩ أن الطاعن إنما يسËى من خالل طعنه
مجرد كسب الوقت و املماطلة  ،فلم يبIن ي مذكرة طعنه أسبابا قانونية جديدة ت]0ر طعنه  ،وال
يرى ي ما أثارﻩ ي مذكرته نيال من أسس القرار ال m£ب® علTkا و بالتا¨ي فانه يتعIن تأكيدﻩ .
 -2املحكم ـ ـ ــة :
ا ـ حول السبب املؤسس ع_ى خرق املادة  204 :فقرة  7من ق  .ا  .م  .ت  .ا .
حيث إن القرار املطعون فيه قد خالف القانون بس]Iﻩ عى درب حكم محكمة ٔالاصل حIن
حكم للمدى بما لم يطلب  ،فاملدى طلب الحكم بمبلغ  2.932.343أوقية من أجل )منحة التقاعد(
و 3.000.00أوقبة عن ٔالاضرار  ،فحكمت له محكمة ٔالاصل بمبلغ  10.477.075 :أوقية منحة للخروج
للتقاعد وهو الحكم املؤكد من طرف قرار محكمة الاستئناف و تتجى املخالفة ي الحكم للطرف بأك]Ç
مما طلب ،ما يمثل سببا للنقض طبقا لنص املادة  204فقرة  7من ق.ا.م.ت.ا .ال m£تنص عى أنه
"إذا حصل البت Sي أشياء لم تكن مطلوبة أو Sي أك iÈمن ما هو مطلوب ."...
ب ـ حول السبب املؤسس ع_ى خرق القانون والخطأ Sي تطبيقه ) املادة  204فقرة  (1ممثال
Sي النظام ٔالاسا¡ yللوظيفة العمومية.
حيث إنه ال مناكرة من طرف ص.ع.ر .ي أنه موظف عمومي كان ي وضعية إعارة إ¨ى أن أحيل
عى التقاعد بموجب املقرر الصادر بتاريخ  2009/07/22عن وزارة الوظيفة العمومية .
و حيث تعرف املادة  42من القانون رقم  93/ 9املتضمن لنظام الوظيفة العمومية ٕالاعارة بأTÈا
"الوضعية ال m£يوجد فTkا املوظف خارج سلكه ٔالاصي مع الاستفادة من حقوق التقدم و املعاش ي
هذا السلك ،و نصت فقر¡Tا السادسة عى أنه ‘‘ تتم إعارة املوظف للعمل ي مؤسسة أو هيئة
خصوصية تخدم الصالح العام‘‘.
و حيث إنه يؤسس عى هذا النص أن املع® كان ي وضعية إعارة لدى هيئة خصوصية تخدم
الصالح العام ذلك أن شركة موريتل ليست مؤسسة عمومية ذات طابع اداري أو طابع اقتصادي أو
تجاري و إنما ي شركة تجارية يحكمها القانون الخاص لكوTÈا شركة ذات رأس مال عمومي تساهم
فTkا الدولة بجانب الخواص.
و حيث إنه مادامت الدعوى مرفوعة من املوظف ضد شخص من أشخاص القانون الخاص
وتعلق موضوع الدعوى بعالوة تحكمها الاتفاقية الجماعية للشغل فإن الاختصاص بالفعل ملحكمة
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الشغل  ،غ ]Iأن مدار البحث الذي يتعIن عى محكمة املوضوع أن تتصدى له هو تحديد مدى
استحقاق املوظف العمومي املعار من عدمه ملنحة التقاعد ال m£تحكمها الاتفاقية املذكورة  ،و ذلك
عى ضوء نص املادة  43من القانون  93/09املتضمن لنظام الوظيفة العمومية ال m£تنص عى أنه ..
"يتحمل املوظف املعار إقتطاع املعاش املقرر بموجب نظام تقاعد الدولة .وتكون املجموعة أو
الهيئة املستفيدة من ٕالاعارة مدينة للخزينة العامة باملشاركة ي تأسيس حقوق املع® ي املعاش الm£
تتحملها الدولة عادة .ويحدد الاقتطاع و املشاركة حسب الراتب ٔالاسا mnãاملقابل لدرجة و رتبة
املوظف ي سلكه ٔالاصي  .و يخضع املوظف املعار ي سلكه الجديد فيما يتعلق بحقوق املعاش
لشروط نظام املعاش املنطبقة عى سلكه ٔالاصي  ،و ال يمكن للموظف املعار أن ينتسب لنظام
تقاعد وظيفته الجديدة أو أن يكتسب بصفته هذﻩ حقوق معاش أو عالوة تقاعد و إال لزم تعليق
املعاش امل^]تب عى سلكه ٔالاصي فيما عدا إعارته لدى هيئة دولية أو ملمارسة وظيفة عمومية".
لهذﻩ ٔالاسباب :
و تأسيسا عى املواد  207 ، 205 ، 204 ، 150 ، 81 ، 28 ، 25 ، 02 :و  223من ا  .ق  .ا م .
ت  .ا  .واملادتIن  43 ، 42 :من القانون  93 /09الصادر بتاريخ  1993/03/20املتضمن النظام
ٔالاسا mnãللوظيفة العمومية ‘
منطوق القرار :
قررت الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال و
أصال ونقض القرار املطعون املطعون فيه و ٕالاحالة ع_ى تشكلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به
سالف`aا.

الرئيـ ـ ـ ـ ــس

املق ـ ـ ــرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/10 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/18 :
 اﻟﻤﺎدة  54ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ رﻗﻢ 67/039اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،2006/01/25ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﺧﻼﻻ
ﺑﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
الـمـحـكـم ــة الـعـل ـ ــيا
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjي
القضية رقم2013 / 47 :
الطاعن  :الصندوق الوط® mللضمان
الاجتماي،
يمثله ذ /سيدى ولد سيد ام
املطعون ضدﻩ  :عمال صوملك
يمثلهم ذ /كابر ولد إميجن
القرار رقم 2014/10 :
تاريخه 2014/ 03 / 18 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال وأصال و نقض القرار
املطعون فيه و ٕالاحالة ع_ى تشكيلة
مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا.

شرف  /إخاء /عدل
بـ ــسم ﷲ الع_ي العظ ـ ــيم
ي يوم الثالثاء  18مارس سنة  2014عقدت الغرفة
املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا جلسة
علنية بقاعة جلسا¡Tا باملحكمة العليا تحت رئاسة
السيد:
رئيسا،
يحفظ ولد محمد يوسف،
وعضوية مستشار`dا السادة:
مستش ـارا،
امـبــارك ولد الك ــوري،
مستش ـارا،
محمد سالم ولد بارك ﷲ،
مستش ـارا،
محمد الامCن ولد احمد،
مستش ـارا،
ددﻩ ولد الطالب زيدان،
وبمساعدة ذ /محمد املصطفى ولد محمد سالم
كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة قلما للجلسة،
وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة
نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة،
وذلك للنظر ي القضية رقم 2013 / 47 :ي ال/اع
القائم بIن كل من :الصندوق الوط® mللضمان
الاجتماي ،يمثله ذ /سيدى ولد سيد ام من جهة،
ومجموعة عمال متقاعدين ي صوملك يمثلهم ذ/
كابر ولد إميجن من جهة ثانية ،وأصدرت القرار ٓالاتي
ي الطعن املقدم من طرف الصندوق الوط®m
للضمان الاجتماي  ،بصفته طاعنا ،وذلك بعد
الاستماع إ¨ي طلبات ممثل النيابة العامة الذى
تمسك بطلباته املكتوبة ،واملتمثلة ي اق^]اح قبول
طلب الطعن شكال وي ٔالاصل اح^]ام القانون
وخاصة املادة  204من ق.إ.م.ت.إ.
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أوال املراحل ال yzمرت `xا القضية :
تتلخص املراحل ال m£مرت ¸Tا هذﻩ القضية كما يستشف من مشوالت ملفها ،ي أن مجموعة
عمال متقاعدين من سوملك طلبوا من الصندوق الوط® mللضمان الاجتماي تسديد ما يعت]0ونه
مبلغ الزيادات املتعلقة برفع الحد ٔالادنى لألجور ،فتعلل بأن املوضوع يحتاج إ¨ي طلب للتصالح أمام
لجنة ال^]ا mnoبالصندوق قبل كل دعوى  ،فلجأوا إ¨ي املحكمة ال m£حكمت لصالحهم بمبالغ مالية ،
ما أدى بالصندوق إ¨ي استئناف الحكم أمام الدرجة الثانية ال m£أصدرت القرار املطعون فيه بالنقض
أمام هذﻩ الغرفة والقا mnoبتأكيد الحكم املستأنف.
ثانيإ :الاجراءات
حيث إن الطاعن تقدم إ¨ي هذﻩ الغرفة بعريضة رامية إ¨ي الطعن بالنقض ضد القرار رقم
 2013/24:الصادر بتاريخ  2013/02/28عن الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية
انواكشوط؛
وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات ٔالاطراف والجدولة،
وبعد الاستماع إ¨ي تالوة املستشار املقرر محمد ولد سيدي ولد مالك لتقريرﻩ ي امللف ي جلسة
العرض ،وإ¨ي ما تقدم به من حضر من محامي ٔالاطراف من مالحظات ،وإ¨ى امللتمسات املقدمة من
النيابة العامة ،وبعد املداولة طبقا للقانون تقرر ما يي :
أ -من حيث الشكل :
حيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط املحكمة ال m£أصدرت القرار ،بواسطة عريضة
وردت بتاريخ  2013 / 3 / 19يصحTÜا وصل تأمIن غرامة الطعن بالنقض املؤرخ ب، 2013 /4/3 :
كما تقدم الصندوق عي لسان محاميه ،بمذكرة طعن بالنقض بتاريخ ،2013 / 5 / 15 :لذا يكون
الطعن مستوفيا لجميع الشروط الشكلية ال m£تجعله مقبوال شكال طبقا للمادة 205 :وما بعدها من
فرعها من ق.ا.م.ت .ا .؛
ب  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
أ -دعوي الطاعن:
ضمن الطاعن ي مذكرته ال m£تقدم ¸Tا محاميه ذ.سيدى ولد سيد ام  ،مآخذ عى القرار
املطعون فيه من بيTا :
 عدم الرد عي مذكرة املستشار القانوني للصندوق املرفقة و ال m£أحالت إلTkا مذكرة الطاعنأمام محكمة ٔالاصل.
 أن محكم m£املوضوع وقعتا ي خطأ ي احتساب تقاعد العمال املذكورين ،ومن مآخذﻩالقانونية عي القرار املؤكد عدم الرد عي طلب تعيIن خب ]Iي الشؤون الاجتماعية وبا½ي دفوعه و
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كونه اشتمل ع_ي خرق كافة النصوص القانونية ذات الصلة وخاصة املادة  54من القانون
 67/039الصادر بتاريخ  1967/2/4املؤسس لنظام الضمان الاجتماÉي ،ما يعرضه لإللغاء.
وختم الطاعن بأن ذلك ي^]تب عليه قبول الطعن بالنقض شكال وأصال وإحالة القضية إ¨ي
محكمة استئناف ي تشكيلة مغايرة لتالي ما أخلت به سلفها.
ب -رد املطعون ضدﻩ:
لقد رد العمال عي لسان محامTkم ذ .كابر ولد إميجن ،ي مذكرته الجوابية بما ملخصه:
ـ أن الرد الذي تقدم به الطاعن جاء ي غ ]Iمحله وأن حجج الطاعن غ]Iها.
ـ أن املحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع.
ـ أن القرار جدير بالتأكيد وطالب برفض الطعن أصال.
 -2الـم ـح ـك ـم ـ ـ ــة:
نظرا ملا ورد ي املادة  5من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال ٔالاحكام والقرارات إذا كانت غ]I
مسببة؛
عن السبب املأخوذ من عدم الرد ع_ي طلبات الطاعن وٕالاساءة Sي تطبيق القانون ،املتخذ من
خرق املادة 204 :الفقرات  1ـ  6ـ  7أساسا له :
حيث إن القرار املذكور ملا أكد حكم محكمة ٔالاصل بدون أن يحدد الوقائع ال m£بسبTÜا يستحق
العمال املتقاعدون مبلغا أك ]Çمن مبلغ املعاشات ال m£يتقاضوTÈا حاليا ،فإنه لم يعلل ما توصل إليه بما
يفيد استحقاق العمال للمبلغ الذى حكم لهم به ،دون أن يالحظ أن محكمة ٔالاصل لم تعت ]0املبالغ الm£
يتقاضاها العمال فعال من يوم تقاعدهم ،وإنه بالفعل وتعزيزا لطعنه ،فإن الصندوق يثبت أنه دفع مبالغ
للعمال تفوق ما حكم لهم به ،مع التنبيه إ¨ي كون العمال املعنيIن ال يطلبون و ال يحق لهم الحصول عي
مبلغ املعاش مرتIن ،كما وقع ي خطإ تطبيق القانون عندما حكم لهم بمبلغ عي أساس الحد ٔالادنى للراتب
إضافة إ¨ي مبلغ املعاش الذى كانوا يتقاضونه من يوم تقاعدهم ،مما تكون معه محكمة الاستئناف لم تعلل
قرارها بما فيه الكفاية ملا أسسته عي كون العمال لم يستفيدوا من كامل مبلغ معاشا¡Tم ،ي حIن أTÈم
يطالبون بمبالغ أقل بكث ]Iمن املبالغ ال m£يتقاضوTÈا مع العلم بأTÈم ال يستحقون إال أحد املبلغIن كما
أسلفنا ،وملا كان املبلغ الذي يتقاضونه فعال هو ٔالاك ]Çفبدي أن ما حكم لهم به ال يستحقونه وفيه إثراء بال
سبب ،خاصة أن الصندوق يد¨ي بما يفيد أن املعنيIن يتقاضون معاشا¡Tم حسب احتساب سابق عي
مرسوم  2006الذي عندما طبقته محكمة ٔالاصل عي النازلة بصفة رجعية تكون أساءت ي تطبيقه ،ما
يعرض القرار املؤكد لحكمها للنقض عي هذا ٔالاساس أيضا ،ذلك أن مبدأ عدم الرجعية يقف دون تطبيق
مرسوم  2006الصادر بتاريخ  2006/01/25عي وقائع تمت منذ .2004
وحيث إن عدم الرد عي طلب الطاعن الوارد ي وثيقة املستشار القانوني للصندوق ال m£تحيل إلTkا
مذكرة محاميه واملتعلقة باحتساب معاش العمال حسب القانون والنظم املعمول ¸Tا ي الصندوق ،يعرض
القرار للنقض.
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وحيث إن النقطة القانونية املطروحة تتعلق بطريقة احتساب املعاشات طبقا للفقرة  4من املادة 54
من القانون  67/039الصادر بتاريخ  1967/2/4املؤسس لنظام الضمان الاجتماي.
وحيث إن التطبيق السليم للفقرة  4من املادة  54من ذات القانون يتطلب البحث ي ما يي:
ـ التأكد من أن العمال لم يحصلوا حٓ m£الان عي معاشا¡Tم أم العكس هو الصحيح  ،فإن كان ٔالامر
كذلك حكم لهم باحتساب معاشا¡Tم عي أساس معدل رواتTÜم طبقا للنص املذكور أعالﻩ ،وإن كان العمال
يتقاضون معاشا¡Tم منذ تاريخ تقاعدهم طبقا للنص ذاته إ¨ي اليوم ،كما يزعم الصندوق ،فالحكم لهم بغ]I
ذلك يعت ]0إثراء بال سبب يمنعه القانون ومبادئ ٕالانصاف والعدالة.
ويجدر التنبيه إ¨ي أن مشتمالت امللف تفيد أن الصندوق دفع للعمال املطعون ضدهم معاشات تم
احتسا¸Tا عي أساس معدل رواتTÜم الذي يفوق بكث ]Iالحد ٔالادنى لألجور الذى يطالبون بتأسيس مبالغ
معاشا¡Tم عليه ،إال أن زيادة الحد ٔالادنى ال m£يذكرون ال تضاف إ¨ي املعاشات كما فعلت محكمة ٔالاصل بل
تكون فقط أساسا الحتسا¸Tا.
وعليه تكون محكمة ٔالاصل وقعت ي خطأ ي احتساب تقاعد العمال املذكورين كان عي محكمة
الاستئناف تصحيحه بنفسها أو باللجوء إ¨ي خ]0ة ي الضمان الاجتماي ،ال غ]Iﻩ ،وملا لم تفعل ذلك كان
قرارها معرضا للنقض.
وحيث إن قضاة املوضوع عندما بتوا ي الدعوى عي النحو املشار إليه ي قرارهم ،فإTÈم لم يركزوا
قضاءهم عي أساس قانوني ،مما يتبIن منه أن ما أث ]Iي السبب وارد عي القرار وموجب للنقض طبقا
لنص املادتIن  203و  204من ق .ا.م .ت .ا.
وحيث إن حسن س ]Iالعدالة ومصلحة ٔالاطراف يقتضيان إحالة القضية عي نفس املحكمة
بتشكيلة مغايرة للبت فTkا؛

ل ـه ــذﻩ ٔالاس ـب ــاب
ونظرا إ¨ي ما سبق وعمال باملواد 26 :و  203و  204وما بعدها من فصلها من ق .ا .م .ت .ا ،
واملادة  5من التنظيم القضائي و املادة  54من القانون  67/039الصادر بتاريخ  1967/2/4املؤسس
لنظام الضمان الاجتماÉي ؛
منطوق ال ـق ـ ـ ـ ـرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وأصال
و نقض القرار املطعون فيه و ٕالاحالة ع_ى تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا.
الـرئ ـي ــس

الـمـق ـ ــرر

كـاتـب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/11 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/18 :
 اﻟﻤﻮاد  .156 ،150 ،19 :ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻌﻘﺎري رﻗﻢ.2010/080
 اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺢاﻟﻤﺰدوج ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻘﻬﺎ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ راﺳﺨﺎ.
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻬﻢ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﻄﻌﻬﻢ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاتﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻨﺢ ،وإﻻ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻺﻧﺘﺰاع اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة
156ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻌﻘﺎري رﻗﻢ .2010/080
وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻹﻧﺘﺰاع ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻫﻮ اﻧﺘﺰاع ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى
القضية رقم2014/01
الطاعن  :م.ن.م.
يمثله ذ /احمد فال ولد امبارك
املطعون ضدﻩ  :س.ع.م.
يمثله ذ /محمد تقي ﷲ ولد الداى
القرار املطعون فيه 2012/34 :
القرار رقم 2014/11:
تاريخه 2014/03/18 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال وأصال و نقض القرار
املطعون فيه وٕالاحالة إjى تشكيلة
مغايرة للبت Sي ما أخلت به سالف`aا .

شرف  /إخاء /عدل

بـ ــسم ﷲ الع_ي العظ ـ ــيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة
العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك عى تمام
الساعة  11صباحا من يوم  2014/01/21برئاسة
السيد/
رئيس الغرفة .
يحفظ ولد محمد يوسف
وعضوية مستشار`dا السادة:
ـ امبارك ولد الكوري
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ
ـ ددﻩ ولد الطالب زيدان
ـ محمد الامIن ولد احمد
وبمساعدة كاتب الضبط الرئي mnذ /محمد
املصطفى ولد محمد سالم قلما للجلسة.
وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة
نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.

وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف  :م.ن.م.
يمثله ذ /أحمد فال ولد امبارك ،ضد القرار رقم  2012/34 :الصادر بتاريخ  2012/05/02عن الغرفة
املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية انواكشوط.
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص هذﻩ املراحل ي الدعوى ال m£تقدم ¸Tا املسم س.ع.م .بتاريخ  2010/05/24أمام
محكمة مقاطعة عرفات و املتضمنة أنه هو املالك الشري للقطعتIن  1616و  1618بالقطاع 9
بعرفات و يحوز رخصة حيازة لهما رقمها  3387بتاريخ  2005/04/28و لديه رسالة منح ووصل
مخالصة رقم  734128 :بتاريخ 2004/12/19و يطلب الحكم له عى خصمه املسم م.ن.م .الذي
تقدم هو ٔالاخر برد عى هذﻩ الدعوى بتاريخ  2010 /06/23عى لسان محاميه ذ /أحمد فال ولد
امبارك قال فيه إنه هو املالك الشري للقطعتIن املذكورتIن اللتIن كانتا قد وصلتا إليه بموجب
131

عقدي بيع و يتمسك برخص m£حياز¡Tما و اللتان تحمالن  10509بتاريخ  2000/04/29للقطعة رقم :
 1616ووصل مخالصTUا يحمل الرقم  137437بتاريخ  2000/01/05و  0506بتاريخ 2000/04/23
للقطعة رقم  1618ووصل مخالصTUا يحمل الرقم  134738بتاريخ .2000/01/05
و قد بتت املحكمة ي هذﻩ الدعوى بصحة حيازة س.ع.م .للقطعتIن محل ال/اع وذلك بموجب
حكمها رقم  2011/50 :بتاريخ  2011/05/16فتم استئنافه من طرف محامي املدى عليه أمام الغرفة
املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط.
و قد قضت فيه بتأييد حكم محكمة ٔالاصل و فقا لقرارها رقم  012/34بتاريخ 2012/05/02
حيث تم الطعن بالنقض ي هذا القرار أمام الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا.و قد
بتت فيه بمنطو قها ٓالاتي بيانه :
ثانيا ٕ :الاجراءات :
بعد أن تعهدت الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا أحيل امللف إ¨ى املستشار
املقرر إلعداد التقرير ،ثم النيابة العامة إلبداء طلبا¡Tا املكتوبة ليتم عرض امللف ي جلسة العرض
املنعقدة بتاريخ .2014/01/21
وبعد افتتاح الجلسة ي القاعة العمومية نودي عى القضية و تال املستشار املقرر القاmno
محمد سالم ولد بارك ﷲ تقريرﻩ و تقدم محامي ٔالاطراف بمالحظا¡Tم الشفهية حول التقرير ثم
أحيلت الكلمة إ¨ى من حضر من ممثي ٔالاطراف وإ¨ى النيابة العامة ال £طالب ممثلها بتطبيق
القانون ،لتجعل القضية ي املداوالت ويتم النطق فTkا ي جلسة يوم .2014/03/18
ثالثا  :من حيث الشكل
لقد تم تفحص امللف خالل املداولة القانونية حيث تبIن أن الطعن فيه بالنقض جاء وفقا
لألشكال القانونية فهو بذلك واجب القبول شكال .
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ-الطاعن :
لقد تقدم ذ /أحمد فال ولد امبارك نيابة عن موكله م.ن.م .بمذكرة نقضية قال فTkا بعد
استفاضة ي الوقائع إن الدفع الذي يدفع به خصمه من أن القطعتIن اململوكتIن ملوكله ال توجدان
ي القطاع  9من عرفات ،و إنما محلهما هو القطاع  9الر كما تفيدﻩ الرسالة ال m£يرد ¸Tا مدير
العقارات عى وا¨ى انواكشوط تحت الرقم  150بتاريخ  2010/04/21ال m£يقول فTkا بصحة وصي
م.ن.م .ويضيف أن القطاع  9الر تم تحويله إ¨ى القطاع  9بعرفات.
أما املآخذ ال m£يث]Iها حول القرار محل الطعن فإنه يرى أنه لم يناقش حجج ٔالاطراف ولم
يكلف نفسه عناء تطبيق النصوص علTkا وإنما اكتفى بإشارة مقتضبة إ¨ى أن حكم الدرجة ٔالاو¨ى كان
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معلال بما فيه الكفاية وقد خرق بذلك مقت nºاملادة  81من ق  .ا  .م  .ت  .ا  ،ولم يشر إليه من
املواد القانونية إال املادة  167من ق  .ا.م.ت.ا ،و بالرجوع إ¨ى هذﻩ املاد ة نجد أTÈا ال تتعلق إال بالغاية
من الاستئناف أما املواد ال m£بعدها و ال m£أحال إلTkا جملة فإTÈا ال عالقة لها باملوضوع ،كما يرى
الطاعن أن القرار خرق كذلك املواد  131 :من ق.ا.م.ت.ا و  545و  546ق.ا.ع ،.و ذلك عندما تقدم
موكله بطلب إدخال البائعة له ي ال/اع و هو ما استجابت له املحكمة باستدعاء املعنية إال أTÈا
تجاهلت هذﻩ ٕالاجراءات ي ٔالاخ ]Iوحكمت بتأكيد حكم محكمة ٔالاصل إهدرا لحق موكله ي ٔالارض أو
ي الثمن الذي خرج من يدﻩ للبائعة.
ويضيف العارض أن القرار خرق كذلك القانون رقم  83/127واملرسوم رقم  10/080بتاريخ
 2010/03/31املطبق له فلم يراع ٔالاقدمية ي املنح و الوثائق وال m£ي مرجع كحجة فيما يتعلق
باملنح املزدوج.
وأخ]Iا خلص الطاعن إ¨ى طلبه قبول مطلب الطعن بالنقض شكال و أصال و نقض القرار محل
الطعن بالنقض و إحالة القضية إ¨ى تشكلة مغايرة لتالي ما أخلت به سلفها.
ب -املطعون ضدﻩ :
لقد تقدم املطعون ضدﻩ س.ع.م .عى لسان محاميه محمد تقي ﷲ ولد الداى بمذكرة
جوابية قال فTkا إن موكله قد اش^]ى القطعتIن محل ال/اع  1618 ،1616بالقطاع  9من عرفات وله
علTkا رخصة حيازة وقد استثمر فTkا ببناء حائط من خمسة رفوف وقد ظهر له شخص اسمه م.ل.
يدى ملكية القطعة رقم  1618و ذلك ي سنة  2007وقد تنازل هذا الشخص عن دعواﻩ أمام ٕالادارة
 ،ثم تفاجأ بعد ذلك بالسيد م.ن.م .يدى هو الاخر ملكية القطعتIن مستظهرا بوثائق لهما عى أساس
أTÈما ي القطاع  9الر ،كما تبIن ذلك رخصتاهما و يبيTما وصال الدفع  ،كما أنه ال يوجد ي امللف و
ال ي الوثائق املستظهر¸Tا من طرف م.ن.م .أية وثيقة بيع أو تنازل تفيد بأن القطعتIن قد تم بيعهما
للمدعوة ف.س .ذلك أن صاحب الرخصة رقم  1469بتاريخ  2000/01/12املوجودة عى رأسية
الرخصة رقم  10509ليس فTkا ما يدل عى أن صاحTÜا املسم و .قد تنازل عTا لصالح ف.س .وتعلق
هذﻩ الرخصة بالقطعة رقم .1618
أما القطعة رقم  1616فلها رخصتان كل مTما عى اسم ف.س .و تحمل إحدى الرخصتIن
القطاع  9الر وقد تم تحويلهما خالفا للطريقة املألوفة لذلك .
و عى العموم يذهب العارض إ¨ى إن القطعتIن اللتIن يدى خصمه ال توجدان ي القطاع  9من
عرفات و إنما هما ى القطاع  9الر و أن الادعاء بأن القطاع  9ال ر حول إ¨ى القطاع  9عرفات أمر عار
من الصحة و يضيف العارض ا¨ى كل ما سبق أن القطاع  9بعرفات كانت قد تمت مصادرته من
طرف الدولة بمقت nºاملقرر رقم  2002/06 :بتاريخ  2002/01/30الصادر عن وا¨ى انواكشوط و قد
نص عى أنه يعاد إ¨ى امللك العمومي القطع السكنية الواقعة ي القطاع  9عرفات.
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وفيما يتعلق بالحكم محل الطعن فإنه يرى أنه معلل بما فيه الكفاية و بالتا¨ي فإنه يطلب
تأكيدﻩ.
ج -طلبات النيابة العامة :
أما النيابة العامة فقد الحظت ي طلبا¡Tا أن ما أثارﻩ الطاعن ي مذكرته النقضية ال يكفي
سببا للنقض و أن القرار كان معلال تعليال كافيا ولم يتضمن خرقا جوهريا و عليه فإTÈا نطلب قبول
الطعن بالنقض شكال وى ٔالاصل تطبيق مقت nºاملادة  222 :من ق .ا.م.ت.ا.
 2ـ املحكمة :
لقد أثار الطاعن ي مذكرته النقضية عدم رد القرار محل الطعن عى عريضته املقدمة بتاريخ
 2011/06/16الرامية إ¨ى إدخال الطرف الذي باع له القطعتIن موضوع ال/اع ي ملف القضية طبقا
ألحكام املادة  131من ق.ا.م.ت.ا .و قد أصاب الطاعن ي إثارة هذا املطعن إذ لم يجب القرار عى هذا
الطلب رفضا أو ح £ذكرا ،و هو ما يعد خرقا للقانون إللزامية الرد عى طلبات ٔالاطراف و باألحرى إذا
كانت طلبات جوهرية ي^]تب عى عدم الرد علTkا إسقاط حق الطالب ولم يوضح و جه رفضها أو
صرف النظر عTا.
كما أثار كذلك عدم اح^]ام القرار ملقت nºالقانون رقم  83/127املتعلق بتنظيم العقارات و
املرسوم رقم  10/080املطبق له و يتمثل ذلك ي عدم اعتبارﻩ ألسبقية املنح ال m£قدم موكله الحجج
الدالة علTkا  ،و يعد هذا املأخذ و جTkا و يتأكد ذلك و يتضح بالرجوع إ¨ى صريح املادة  19من القانون
ر قم  83/127و املادة 156من املرسوم املطبق له ذا الرقم  ،10/80و ذلك ما سنتعرض لتفصيله
عند إبداء املالحظات القانونية حول القرار محل الطعن.
و ال شك ان ي هذين املطعنIن ما يعرض القرار للنقض ،أما ما يتمسك به املطعون ضدﻩ من
أن املوضع الذي توجد به قطعتا الطاعن هو القطاع  9من الر و ليس القطاع  9من عرفات فإن
رسالة الوا¨ي ال m£يرد ¸Tا عى استخبار رئيس محكمة عرفات و الواردة إليه بتاريخ  2011/09/05و ي
آخر رد من ٕالادارة يجيب عى إشكاال ت املحكمة كانت فيصال قاطعا و حجة حاسمة ي تحديد محل
القطعتIن باملقاطعة و القطاع.
حيث قال بالحرف  ....ردا عى رسالتكم رقم  230بتاريخ  2011/01/02و بناء عى املعلومات
املوثقة باملصلحة العقارية بالوالية يشرف® mأن أطلعكم عى ما يي :
ـ أن الرخصة التحويلية رقم  10506بتاريخ  00/04/23مسجلة باسم ف.س .القطعة 1618
القطاع  9عرفات .
ـ الرخصة التحويلية رقم  10509بتاريخ  00/04/23باسم ف.س القطعة  1616القطاع 9
عرفات .
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ـ كما نفيدكم علما أن هاتIن الرخصتIن قد سبق تصحيح وضعيTUما ،حيث اTÈما كانتا
مسجلتIن ى القطاع  9الر .الرياض بالخطأ و تم تصحيح هذا الخطأ حيث أن القطاع  9الر .الرياض
لم يصل إ¨ى هذا الرقم ،وتم التأكد من هذا التصحيح ميدانيا بناء عى رسالة حاكم املقاطعة رقم
 1186بتاريخ  2011/03/13وإفادة املخطط الف® mللمقاطعة رقم  138بتاريخ  ،2011/03/13و هكذا
تضمنت هذﻩ الرسالة ردا عى كل ما يحتج به املطعون ضدﻩ من أن موقع قطع m£غريمه هو القطاع
 9ل.ر .بمقاطعة الرياض و بينت أTÈما بالقطاع  9عرفات .
أما القرار محل الطعن فباإلضافة إ¨ى العيبIن املثارين فيه من طر ف و كيل الطاعن فإنه
يتضمن عيبا آخر و هو اعتمادﻩ ي التعليل عى حيثيات حكم محكمة ٔالاصل الmnÒء الذي يجعل
التعرض لألخ ]Iهو بمثابة التعرض لسبب من ٔالاسباب ال m£تأسس علTkا هذا القرار.
لقد تأسس حكم محكمة الاصل عى قاعدة و احدة و ي املقرر رقم  2002/006بتاريخ
 2002/01/30عن وا¨ى انواكشوط و يق nºهذا املقرر بمصادرة القطع السكنية الواقعة بالقطاع 9
من عرفات الخالية من الاستثمار أو الصادرة رخصها قبل يناير  2000أو الصادرة رخصها بعنوان
تحويل أيا كان تاريخها .
لقد كان عى ٔالاحكام املبنية عى هذا النوع من املقررات أن تعرف القيمة الاستداللية و
الحجية القانونية لها عند ما تكون صادرة خارج نطاق املادة  19من القانون رقم  83/127و املادة
 156من املرسوم املطبق له.
فقد نصت املادة  156من املرسوم رقم  10/080املطبق للقانون رقم  83/127واملادة  19منه
املتعلقة باملنح املؤقت للقطع السكنية أن عى املمنوح لهم استغالل قطعهم خالل خمس سنوات من
تاريخ املنح و إال فإن الاستغالل يستتبع باالن^/اع التلقائي  .و يدرك من هذا النص أن الان^/اع قبل
انقضاء ٔالاجل املذكور ان^/اع خارج نطاق القانون و بالتا¨ي فهو عديم الشرعية ،ملخالفته للقانون و
اصطدامه بمبادئ قانونية راسخة مثل مبدأ حق امللكية املكتسبة حيث يمكن اعتبار املنح املؤقت
إنشاء لحقوق مكتسبة بالقوة ألن املمنوح له م £ما وى بالشروط الواردة ي دف^] الشروط امللحقة
باملرسوم املشار إليه من قبل يصبح له الحق ي الحصول عى منح TÈائي طبقا ملنطوق املادة  155من
نفس املرسوم ،و مثل مبدأ عدم سريان النص القانوني بأثر رجËي عى الوقائع ال m£تقدمت عليه ولم
يستÇن من ذلك املشرعون إال حالتIن :
ا -أن ينص عى الرجعية ي القانون نفسه  .ـ
ب -ي املجال الجزائي حيث يطبق النص ٔالاصلح للمTUم.
أما القرارات ال m£تصدرها ٕالادارة و ال m£ي ادني مستويات التشريع فإTÈا ال يمكن أن تسرى بأثر
رجËي عى ما تم منحه من قطع أرضية أصبحت ملكا للغ ]Iإال بمقت nºالقانون .
إن للقرار ٕالاداري شروطا ال يكسب صحته ونفاذيته إال بتوافرها حسب ما هو مقرر ي فقه
القانون ٕالاداري ،و من أهم هذﻩ الشروط إبالغه بمن هو طرف فيه و من يمس مصلحته تقريرا ملبدأ
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الحضورية ويكون ٕالابالغ شخصيا و ال يكفي أن يكون عن طريق وسائل ٕالاعالم  ،كما يجب أن يكون
القرار ٕالاداري علنيا مادام يتجاوز الجانب التنظيم ،mو ير ى بعض الفقهاء أن سحب القرار ٕالاداري
ممنوع و لوكا ن صادرا من السلطة ٔالاعى ونحن ال نعرف هل املقرر  2002/006صدر وفقا للشروط
املطلوب توفرها من أجل صحة القرار ٕالاداري و إمكانية الاحتجاج به أم ال ‘.
أما كونه صدر مخالفا ملقت nºنصوص القانون  83/127فذلك جي من خالل التواريخ.
وحيث إن التعرض للقرارات ٕالادارية من حيث ٕالالغاء و التأكيد من اختصاص القضاء
ٕالاداري ،فإننا نقف عند حد صرف النظر عى الاحتجاج باملقررات ٕالادارية ال m£تصدر خارج نطاق
النصوص التشريعية ،و من هنا يكون املقرر رقم  2012/006الصادر عن وا¨ى انواكشوط ال يصلح
أساسا لبناء حكم قضائي عادل و يجب صرف النظر عنه .
لهذﻩ ٔالاسباب :
مما سبق و بناء عى املواد  131 ، 223 ، 211 ، 209 ، 207 ، 204 ، 203 :كلها من  :ق  .ا  .م .
ت  .ا و املادة  19من القانون رقم  83/ 127و املادة  15و  155من املرسوم املطبق له .
منطوق املنطوق :
فقد قررت الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
و أصال ونقض القرار املطعون فيه و ٕالاحالة ع_ى تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا .

الرئي ــس

املق ـ ـ ـ ــرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/22 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/05/20 :
 اﻟﻤﺎدﺗﺎن  350 ،330ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ. ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻨﺰاع اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة 330ﻫﻲ  :ﺗﻌﺪد أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ،أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ إﻣﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام
ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺬات ،وإﻣﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎز اﻗﺘﺼﺎدي
أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،أو
ﺗﻐﻴﻴﺮ او إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات.
وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺿﺎﺑﻂ آﺧﺮ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺺ
اﻟﻤﺎدة  350ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ ،أﻻ وﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى
القضية رقم2013/40 :
موضوع الطعن  :طعن بالنقض
طبيعة الطعن  :تحكيم
الطاعن  :مجموعة عمال
يمثلهم ٔالاستاذ /بون ولد الحسن.
املطع ــون ض ــدﻩ :مش ــروع آفط ــوط
الجنوبي ) ،باسك (
رقم القرار2014/22 :
تاريخه2014/05/20 :
منطوقه:
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت الغرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والاجتماعي ـ ـ ـ ــة ٔالاو jـ ـ ـ ــى باملحكم ـ ـ ـ ــة
العلي ـ ـ ــا قب ـ ـ ــول الطع ـ ـ ــن ب ـ ـ ــالنقض
شكال ورفضه أصال.

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقــدت الغرفــة املدنيــة والاجتماعيــة ٔالاوjــى باملحكمــة العليــا
جلس ــة علني ــة بقاع ــة الجلس ــات وذل ــك ع_ ــى تم ــام الس ــاعة
الحاديـ ـ ــة عشـ ـ ــر صـ ـ ــباحا مـ ـ ــن يـ ـ ــوم  2014/05/20برئاسـ ـ ــة
السيد:
 يحفظ ولد محمد يوسف رئيساوبعضوية السادة القضاة :
مستشارا
 امبارك ولد الكوري؛
 محمدسالم ولد بارك ﷲ ؛ مستشارا
مستشارا
 ددﻩ ولد الطالب زيدان ؛
مستشارا
 محمد ٔالامCن ولد أحمد ؛
وبمســاعدة ذ /محمــد املصــطفى ولــد محمــد ســالم ؛ كاتــب
الضبط ٔالاول بالغرفة قلما للجلسة.
وبحضــور الســيد /محمــد محمــود ولــد طلحــة ؛ نائــب املــدÉي
العام لدى املحكمة العليا .
وذلــك للنظــر و البــت Sــي عــدة ملفــات مــن بي`ــا امللــف رقــم :
S 2013/40ي الÆÇاع القائم :
 مجموعة عمال يمثلهم ذ /بون ولد الحسن . مشروع آفطوط الجنوبي ) باسك ( .وSي الجلسة صدر القرار ٓالاتي بيانه :

أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تــتلخص املراحــل ال£ــ mمــرت ¸Tــا هــذﻩ القضــية ــي أن مجموعــة عمــال مشــروع آفطــوط الجنــوبي
)باس ــك( ق ــدموا طل ــب تصـ ــالح أم ــام مفتش ــية الشـ ــغل بانواكش ــوط رق ــم  2حيـ ــث أع ــدت ه ــذﻩ ٔالاخIـ ــ]ة
محض ـ ـرا يتض ـ ــمن ع ـ ــدم تص ـ ــالح ٔالاط ـ ـراف ب ـ ــرقم  2010/042بت ـ ــاريخ  2010/02/24 :و أحي ـ ــل املحض ـ ــر
املـ ــذكور إ¨ـ ــى لجنـ ــة الوسـ ــاطة حيـ ــث أعـ ــدت ـ ــي ٔالاخـ ــرى محض ـ ـرا يحمـ ــل الـ ــرقم  2010/273و أشـ ــفعته
بتوص ــيات ث ــم أحيل ــت القض ــية م ــن ط ــرف ال ــوزير املكل ــف بالش ــغل إ¨ ــى رئ ــيس محكم ــة الش ــغل ،رئـ ـيس
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مجلـ ـ ـس التحك ـ ــيم حي ـ ــث أص ـ ــدر ف Tkـ ــا القـ ـ ـرار رق ـ ــم  2012/21بت ـ ــاريخ  2012/03/08 :القا oـ ــ mnبعـ ـ ـدم
اختصاصــه ــي الطلبــات موضــوع الـ/اع لطبيعTUــا الفرديــة ال£ــ mتجعلهــا مــن اختصــاص القضــاء  ،فتقــدم
ذ /بون ولد الحسن وكيل مجموعة العمال بالطعن بالنقض ضد هذا القرار وهو محل النظر ٓالان :
ثانيا ٕ :الاجراءات
بعد اكتمال إجراءات امللف وإعداد املستشار املقـرر امبـارك ولـد الكـوري لتقريـرﻩ فيـه وقراءتـه لـه
أثناء الجلسة العلنية.
وبع ــد الاس ــتماع إ¨ ــى مالحظ ــات م ــن حض ــر م ــن ٔالاط ـراف وإ¨ ــى طلب ــات النياب ــة العام ــة الهادف ــة إ¨ ــى
تطبيـق القــانون مــع مراعــاة العــدل وٕالانصــاف وإعطــاء كـل ذي حــق حقــه ،وبعــد جعــل امللــف ــي املداولــة
صدر القرار ٓالاتي بيانه:
ثالثا  :من حيث الشكل
حي ــث ق ــدم ه ــذا الطع ــن م ــن ذي الص ــفة و املص ــلحة في ــه وف ــق ٕالاج ـراءات القانوني ــة ل ــذلك يل ــزم
قبوله شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
يرى الطاعن ي مذكرته الواردة عى هذﻩ املحكمة يوم  2012/06/04أن قرار مجلس التحكيم
زيغ ونشاز عى مألوف أعمال القضاء كما أنه أسس عى نصوص أmnãء فهمها وتأويلها من طرف
محكمة ٔالاصل  ،ذلك أن القرار أستند عى الفقرة ٔالاو¨ى من املادة  330من ق  .ش ال m£تنص عى أنه
"يعت iÂجماعيا كل نزاع قائم بCن عدة عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل `dدف للحصول
ع_ى الاستجابة ملطالب مش®iكة  ".....و أن املادة  354من ق.ش تنص ي فقر¡Tا الثانية  -وقد بدأت
بعبارة يجوز ... -ويفصل بناء عى قواعد العدالة ي النقاط ٔالاخرى ال سيما ي مسائل ٔالاجور
وملحقا¡Tا وكذلك شروط العمل إذا كانت هذﻩ ٔالاخ]Iة غ ]Iمحددة بموجب أحكام تشريعية أو
تنظيمية أو اتفاقية  "...فقد أورد القرار الطعIن الفقرتIن ٔالاو¨ى و الثانية وكأTÈما وردتا بصفة ٕالالزام
ويوضح ذلك سوء فهم غ ]Iمسبوق للنصوص بدليل انسجام النص مع تعهد املجلس ي ال/اع.
كما أثار الطاعن أن مصدرة القرار قد خرجت عى فقه املحكمة العليا املكرس ي تعاطTkا مع
قضايا التحكيم مما يتعIن معه إلغاء القرار املطعون فيه و أن القرار قد وقع ي مطال املادة  204من
ق ا م ت ا ال m£تحدد الحاالت ال m£يقبل الطعن بالنقض فTkا  ،وذلك عى النحو التا¨ي :
 -1خرق النصوص القانونية و الخطأ ي التأويل و التطبيق.
 -2التجاوز ي استعمال السلطة  ،لكون مجلس التحكيم مارس مهمة املحكمة العليا وتناقض
مع سابق عملها.
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 -3عدم اح^]ام ٔالاشكال  ،وذلك بتجاوز الشكل إ¨ى إصدار حكم تمهيدي و إجراء خ]0ة ليحكم
بعدم الاختصاص.
 -4تسبيب القرار  ،حيث استند عى بعض املواد ال m£لم يتعرض ملضموTÈا وال عالقة لها
باملنطوق.
وخلص إ¨ى طلب قبول الطعن بالنقض شكال و أصال و إلغاء القرار رقم  2012/21بتاريخ :
 2012/03/08و إحالة القضية إ¨ى مجلس التحكيم ي تشكيل مغاير الحتساب حقوق العمال.
ب-

املطعون ضدﻩ :

لم يرد مشروع آفطوط الجنوبي ) باسك ( عى مذكرة الطعن بالنقض رغم تبليغها إليه من
طرف العدل املنفذ سيد ولد الزامل بتاريخ . 2013/06/13
-2املحكمة :
حيث إن املادة  204من ق.ا.م.ت.ا حصرت أسباب النقض ي ثمان حاالت محددة.
ونظرا لجميع عناصر امللف ال m£من حق ،بل من واجب املحكمة أن تستمد مTا قناعTUا.
وحيث إن الاختصاص ي قضايا الشغل يتحدد ملجلس التحكيم إذا كان ال/اع جماعيا،
وملحكمة الشغل إذا كان ال/اع فرديا.
عن السبب املأخوذ من خرق النصوص القانونية و الخطأ Sي تطبيق القانون خرقا للمادة
 204من ق.ا.م.ت.ا:
حيث وضع املشرع املوريتاني جملة ضوابط لتحديد ال/اعات الجماعية ووردت ثالثة مTا ي
ترتيبات املادة  330من مدونة الشغل ي:
-1تعدد أطراف ال/اع بحيث يكون ال/اع بIن عدة عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل
-2أن يكون موضوعه الاستجابة ملطالب مش^]كة )موضوع الدعوي( وبالتا¨ي فمعيار العدد
السابق ليس معيارا كافيا للقول بجماعية ال/اع إذ يمكن أن يشمل ال/اع عددا من العمال دون أن
يفقدﻩ ذلك صفة الفردية وذلك إذا كان ال/اع TÎدف ا¨ي حماية مصلحة فردية لكل عامل ،واملراد
باملصالح املش^]كة ي املصالح أو الحقوق املش^]كة بIن سائر العمال ما يجعل ال/اع حIن يطالب فيه
كل واحد مTم بحق أو مصلحة ال تخص إال شخصه نزاعا فرديا.
-3أن تكون الغاية منه:
 إما الحصول عي اح^]ام قاعدة قانونية قائمة بالذات،وهو ما يحصل ي حالة دعوي العمالأن رب العمل امتنع عن تطبيق قاعدة قانونية أقرت حقا أو مجموعة حقوق لهم ،وي هذﻩ الحالة

140

املعروفة بال/اع القانوني –وبتوافر الضوابط ٔالاخرى-يكون ممكنا اللجوء ملجلس التحكيم ليفصل ي
ال/اع بشأTÈا ويحكم للعمال بحقوقهم طبقا ملسطرة ٕالاجراءات املرتبطة بذلك .غ ]Iأنه يبقي كذلك
من حق العمال رفع دعاواهم مباشرة وبصفة فردية أمام محكمة الشغل وعدم إتباع مسطرة
التحكيم.
ومستند مجلس التحكيم ي البت هو القوانIن والتنظيمات والاتفاقية الجماعية املعمول ¸Tا
تطبيقا أو تأويال للملتبس مTا ،بحيث يحكم عي أساسها بالحقوق املطلوبة ال m£يتبIن له صدق
الدعوي فTkا ويرفض غ]Iها.
 وإما الحصول عي امتياز اقتصادي أو اجتماي جديد عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدةأو عن طريق تغي ]Iأو إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذات )نزاع جماي مادي( ،وبالتا¨ي فان هدف
املطالب هو اكتساب مزايا جديدة بحيث يشكل الحكم الصادر بشأTÈا إنشاء لقاعدة قانونية جديدة
أو تعديال أو إلغاء لقاعدة قانونية قائمة ،واملكاسب املحكوم ¸Tا يتم احتسا¸Tا ي حق العمال املنازعIن
من تاريخ مطالبTUم لرب العمل ¸Tا ويستفيد نظراؤهم من القياس علTkا ي املستقبل .
وحيث يضاف إ¨ي الضوابط السابقة الواردة ي املادة  330من ق.ش ضابط آخر يجب توافرﻩ
أال وهو استمرار عالقة العمل إ¨ي غاية رفع ال/اع حسبما يستشف من نص املادة  350من ق.ش حIن
تقول):يجوز لوزير الشغل أن يقرر إخضاع ال/اع الجماي إ¨ي إجراءات التحكيم إذا ما اعت ]0أن
ٕالاضراب أو الغلق يخلق ضررا بالنظام العام أو يتناي مع املصلحة العامة( واملادة  362ال m£تعت]0
ٕالاضراب غ ]Iشري )بعد أن يدعو رئيس لجنة الوساطة ٔالاطراف وقبل اختتام مرحلة الوساطة
بموجب محضر لجنة الوساطة ...بعد تبليغ قرار وزير الشغل بااللتجاء إ¨ي التحكيم(...
وحيث إن مستند هذا الضابط املستمد من نص املادتIن املذكورتIن يتجسد ي أنه ال يمكن أن
يحصل ٕالاضراب وما قد ينجر عنه من نتائج قد تكون سلبية من عمال فصلوا قبل نشوب ال/اع-
وإن كان يمكن أن يحصل ال/اع الجماي بسبب فصل أحدهم –أو انقطعت عالقTUم باملشغل
ألسباب أخري عادية وبالتا¨ي فإن وجود عالقة العمل حIن نشوب ال/اع ال مناص مTا للقول بوجود
نزاع جماي.
وحيث إنه ملا كان تخوف السلطات العمومية من قيام العمال باإلضراب أو غلق رب العمل
للمؤسسة وانعكاسات ذلك عي ٔالاوضاع العمالية ومساسه باملصلحة العامة وما يتطلبه ذلك قطعا
من استمرار العالقة التعاقدية كضابط لجماعية ال/اع ،فإن غ ]Iهذا النوع من ال/اعات الذي ال
يتأتي من ورائه ٕالاضراب وال غلق املؤسسات النعدام استمرار عالقة العمل ذا¡Tا قبل ال/اع ،ال مسوغ
قانوني لخضوعه ملسطرة التحكيم ،بل يكفي أن يتقدم املعنيون فرادي إ¨ي محاكم الشغل للحصول
عي حقوقهم املضمونة قضائيا بنصوص قانونية نافذة.
وحيث استندت املحكمة العليا ي السابق لهذا الضابط املرتبط باإلضراب أو الغلق لتحديد
مفهوم ال/اع الجماي)القرار رقم  2002/10الصادر بتاريخ .( 2002/04/22
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وحيث أثبت محضر الوساطة بIن أطراف ال/اع أنه قائم بIن مشروع  paskومجموعة من
عماله السابقIن و يعززذلك مطالبة العمال بالتعويض عن الفصل و بدل ٕالاخطار.
وحيث إن مطالب العمال غ ]Iمش^]كة إذ يطالب البعض منفردا بعالوة النقل و البعض ٓالاخر
بعالوة العطل ٔالاسبوعية  ،ويطالب البعض بشكل منفرد بعالوة العطل ٔالاسبوعية  ،بينما يطالب
البعض ٓالاخر بعالوة املواظبة  ،و البعض ٓالاخر بالساعات ٕالاضافية و عالوة الخطر . .....
وحيث إن ما اثارﻩ الطاعن من مآخذ عى القرار التحكيم mمحل الطعن بالنقض ليس فTkا ما
يجيب عى انتفاء صفة عمال حاليIن عن موكليه وال ما يثبت وجود مطالب مش^]كة بيTم  ،ما يؤدي
إ¨ى إخراج دعواهم من إطار ال/اع الجماي طبقا للمواد  362 ، 350 ، 330من ق .ش  ،ويرجعهم
فرادى إ¨ى اختصاص محكمة الشغل املحصور باملادة  306من نفس القانون.
وحيث إن أسباب تأكيد القرار التحكيم mمحل الطعن بالنقض كانت مستمدة من املعاي]I
والضوابط ال m£رأت املحكمة العليا أTÈا تشكل تحديدات ال/اع الجماي الواردة ي املواد  330و 350
و  362من ق.ش .
وحيث إن أسباب النقض محصورة تحت بنود املادة  204من ق.ا.م.ت.ا ولم تطلع املحكمة
العليا عي أي مTا ،كما أن الطاعن لم يذكر واحدا مTا اكتنف القرار محل الطعن بالنقض.
لهذﻩ ٔالاسباب:
واستنادا عى املواد 203 :ـ  204ـ  205وما بعدها من ق ا م ت ا و املواد  362 ، 350 ، 330 :من
ق  .ش.
منطوق القرار:
قـ ــررت الغرفـ ــة املدنيـ ــة والاجتماعيـ ــة ٔالاوjـ ــى باملحكمـ ــة العليـ ــا قبـ ــول الطعـ ــن بـ ــالنقض شـ ــكال
ورفضه أصال.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/24 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/05/20 :
 اﻟﻤﻮاد  354 ،350 ،330 :ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ذي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﺘﻮاﻓﺮﻣﺠﻤﻮع اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺰاع ،اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻟﻴﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﻳﺤﻜﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ
اﻟﻌﻤﺎل رﻓﻊ دﻋﺎواﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻋﺪم إﺗﺒﺎع
ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
 اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔاﻟﻨﺰاع اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻧﻈﺮاؤﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
 اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺰاع ﺣﻴﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺤﻖ أو
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﺨﺺ إﻻ ﺷﺨﺼﻪ ﻧﺰاﻋﺎ ﻓﺮدﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻤﺎل.
 ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﺪماﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻸﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
 ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  354ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻨﺎءﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﺴﺒﺒﺎ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺗﻜﺰات أي ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية الاجتماعية ٔالاوjى

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ العي العظيم
امللف رقم 2013/38:
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا
الطاعن :مجموعة عمال
جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك عى تمام الساعة
ممثلIن ب ذ /بونا ولد الحسن .
الحادية عشر صباحا من يوم  2014/05/20برئاسة السيد :
املطعون ضدﻩ  :شركة MPSS
رئيسا.
يحفظ ولد محمد يوسف ،
يمثلها ٔالاستاذ بالل ولد الديك.
وعضوية مستشار`dا السادة :
القرار رقم 2014/24:
 امبارك ولد الكوريبتاريخ 2014/05/20
 محمد سالم ولد بارك ﷲ دد ولد الطالب زيدانمنطوقة :
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت الغرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -محمد ٔالامIن ولد أحمد
والاجتماعي ـ ـ ـ ــة ٔالاو jـ ـ ـ ــى باملحكم ـ ـ ـ ــة وبمساعدة ٔالاستاذ /محمد املصطفى ولد محمد سالم كاتب
العلي ـ ـ ــا قب ـ ـ ــول الطع ـ ـ ــن ب ـ ـ ــالنقض الضبط ٔالاول بالغرفة قلما للجلسة .
شـ ـ ـ ـ ــكال وأصـ ـ ـ ـ ــال ونقـ ـ ـ ـ ــض الق ـ ـ ـ ـ ـرار وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب
املطعون فيه وٕالاحالـة إjـى مجلـس املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة العامة .
التحكــيم الختصاصــه Sــي املوضــوع وذلك للنظر ي بعض القضايا ال m£من بيTا امللف رقم :
 2013/38املشمول فيه كل من :
.
 مجموعة عمال يمثلهم ذ/بون ولد الحسن . شركة . MPSSوي الجلسة صدر القرار ٓالاتي بيانه :
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تنحصر املراحل ال m£مرت ¸Tا هذﻩ القضية ي ٕالاحالة الواردة من الوزير املكلف بالشغل تحت
الرقم  0561بتاريخ  2011/10/31إ¨ى مجلس التحكيم واملقتضية إحالة نزاع جماي ملجموعة عمال
بناء عى محضر لجنة الوساطة رقم  325بتاريخ  2011/03/28وعى محضر عدم التوفيق رقم 07
بتاريخ  2010/10/10وقد ق nºمجلس التحكيم ي هذﻩ ٕالاحالة بموجب قرارﻩ رقم  2013/07بتاريخ
 2013/02/21بعدم الاختصاص ي املوضوع بناء عى فردية ال/اع  ،وقد تم الطعن بالنقض ي هذا
القرار أمام الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا وال m£قضت فيه بقرارها ٔالاتي بيانه.
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ثانيا ٕ :الاجراءات
بعد عرض القضية ي الجلسة العلنية لهذﻩ الغرفة املنعقدة بتاريخ .2014/03/18
وبعد الاستماع إ¨ى املستشار املقرر محمد سالم ولد بارك ﷲ ي تالوته لتقريرﻩ وإفساح املجال
ملحامي ٔالاطراف إلبداء ما لدTÎم من مالحظات ،والاستماع إ¨ى ممثل النيابة العامة إلبداء رأيه ي
القضية حجزت املحكمة القضية للمداولة حيث مددت فTkا إ¨ى جلسة  2014/05/20ليتم النطق ¸Tا
فاتخذت القرار ٓالاتي :
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن بالنقض وفقا لألشكال والشروط القانونية فهو بذلك واجب القبول شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
لقد تقدم ٔالاستاذ بونا ولد الحسن بمذكرة طعن نيابة عن موكليه قال فTkا إن القرار محل
الطعن تأسس عى مقتضيات املادة  330ق  .ش  ،محاوال ب^] نصها سبيال إ¨ى سحTÜا عى الوقائع
وبعد أن أورد الطاعن التعريف الوارد ي هذﻩ املادة لل/اع الجماي  ،انتقل إ¨ى املادة  354ق  .ش
ليقول إن املجلس لم يتقيد بفقر¡Tا ٔالاخ]Iة ال m£سبقت صيغة ٕالالزام واملتعلقة بأن املجلس يفصل
بناء عى قواعد العدالة ي النقاط ٔالاخرى ال سيما ي مسائل ٔالاجور وملحقا¡Tا .
ويضيف الطاعن أن القرار وقع ي مطال املادة  204من ق  .إ  .م  .ت  .إ  ،ال m£تحدد حاالت
قبول الطعن بالنقض خاصة خرق النصوص القانونية والخطأ ي التأويل والتطبيق والتجاوز ي
استعمال السلطة وأخ]Iا يخلص الطاعن إ¨ى طلب قبول طعنه شكال وأصال وإلغاء القرار محل الطعن
بالنقض وإحالة القضية إ¨ى مجلس التحكيم ي تشكيلة مغايرة الحتساب حقوق العمال .
ب -املطعون ضدﻩ :
لقد تقدمت املطعون ضدها عى لسان محامTkا بالل ولد الديك بمذكرة جوابية قال فTkا إن
الطعن يجب رفضه شكال ألن الطاعن لم يقدم ما ي]0ر نقض القرار وأن القرار وفق ي عدم تجاوزﻩ
اختصاصه املحدد بمقت nºاملادة  330ق  .ش  ،ال m£توضح بصفة جلية ي الفقرة الثانية مTا أن
ال/اع الجماي محصور ي املطالبة باح^]ام القواعد القانونية ال m£تجسد مطالب جديدة اثر قواعد
قانونية جديدة أو موجودة  ،ويضيف أن تعدد ٔالاطراف ي ال/اع ال يع® mبالضرورة أن ال/اع جماي .
لقد أورد العارض هذﻩ املالحظات تحت ت]0ير رفض الطعن بالنقض شكال .
أما ردودﻩ تحت عنوان ٔالاصل فلم يرد فTkا سوى أن موكلته ليست مدينة ألي عامل وأTÈا تح^]م
قوانIن الشغل واتفاقية الشغل ي كل ما يربطها مع العمال .
وأخ]Iا وتأسيسا عى املادة  230ق .ش و 330وما بعدها من نفس القانون فإنه يلتمس من
املحكمة رفض طلبات مجموعة العمال شكال وأصال لعدم تأسيسها .
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2ـ املحكمة :
حيث إن املادة  204من ق.ا.م.ت.ا حصرت أسباب النقض ي ثمان حاالت محددة.
ونظرا لجميع عناصر امللف ال m£من حق ،بل من واجب املحكمة أن تستمد مTا قناعTUا.
وحيث إن الاختصاص ي قضايا الشغل يتحدد ملجلس التحكيم إذا كان ال/اع جماعيا،
وملحكمة الشغل إذا كان ال/اع فرديا.
عن السبب املأخوذ من خرق النصوص القانونية وتناقض الحيثيات وعدم التأسيس خرقا
للمادة  204من ق.ا.م.ت.ا.
لقد تأسس الطعن الذي تقدم به وكيل الطاعنIن عى أن القرار محل الطعن ب® ما ذهب إليه
من عدم الاختصاص عى مقتضيات املادة  330من ق  .ش ،إال أنه حاول ب^] نصها محاوال سحTÜا
عى الوقائع  ،كما تأسس كذلك عى أن الفقرة ٔالاخ]Iة من املادة  354من ق  .ش ،ال m£تتناول
سلطات مجلس التحكيم وي فقرة ملزمة للمجلس وقد عدل عTا القرار إ¨ى الفقرة ٔالاو¨ى ال m£جاءت
بصيغة يجوز،
وحيث يفهم مما أرادﻩ الطاعن تأسيسا عى املادتIن املذكورتIن قوله بتوافر معاي ]Iال/اع
الجماي ي هذﻩ القضية و أن املجلس يق mnºي ال/اعات املحالة عليه بقرارات قاطعة للخصومات
بمقت nºالعدالة.
وحيث وضع املشرع املوريتاني جملة ضوابط لتحديد ال/اعات الجماعية وردت ثالثة مTا ي
ترتيبات املادة  330من مدونة الشغل ي:
-1تعدد أطراف ال/اع بحيث يكون ال/اع بIن عدة عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل
-2أن يكون موضوعه الاستجابة ملطالب مش^]كة )موضوع الدعوي( وبالتا¨ي فمعيار العدد
السابق ليس معيارا كافيا للقول بجماعية ال/اع إذ يمكن أن يشمل ال/اع عددا من العمال دون أن
يفقدﻩ ذلك صفة الفردية وذلك إذا كان ال/اع TÎدف ا¨ي حماية مصلحة فردية لكل عامل ،واملراد
باملصالح املش^]كة ي املصالح أو الحقوق املش^]كة بIن سائر العمال ما يجعل ال/اع حIن يطالب فيه
كل واحد مTم بحق أو مصلحة ال تخص إال شخصه نزاعا فرديا.
-3أن تكون الغاية منه:
 إما الحصول عي اح^]ام قاعدة قانونية قائمة بالذات،وهو ما يحصل ي حالة دعوي العمالأن رب العمل امتنع عن تطبيق قاعدة قانونية أقرت حقا أو مجموعة حقوق لهم ،وي هذﻩ الحالة
املعروفة بال/اع القانوني –وبتوافر الضوابط ٔالاخرى-يكون ممكنا اللجوء ملجلس التحكيم ليفصل ي
ال/اع بشأTÈا ويحكم للعمال بحقوقهم طبقا ملسطرة ٕالاجراءات املرتبطة بذلك .غ ]Iأنه يبقي كذلك
من حق العمال رفع دعاوTÎم مباشرة وبصفة فردية أمام محكمة الشغل وعدم إتباع مسطرة
التحكيم.
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ومستند مجلس التحكيم ي البت هو القوانIن والتنظيمات والاتفاقية الجماعية املعمول ¸Tا
تطبيقا أو تأويال للملتبس مTا ،بحيث يحكم عي أساسها بالحقوق املطلوبة ال m£يتبIن له صدق
الدعوي فTkا ويرفض غ]Iها.
 وإما الحصول عي امتياز اقتصادي أو اجتماي جديد عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدةأو عن طريق تغي ]Iأو إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذات )نزاع جماي مادي( ،وبالتا¨ي فان هدف
املطالب هو اكتساب مزايا جديدة بحيث يشكل الحكم الصادر بشأTÈا إنشاء لقاعدة قانونية جديدة
أو تعديال أو إلغاء لقاعدة قانونية قائمة ،واملكاسب املحكوم ¸Tا يتم احتسا¸Tا ي حق العمال املنازعIن
من تاريخ مطالبTUم لرب العمل ¸Tا ويستفيد نظراؤهم من القياس علTkا ي املستقبل .
وحيث يضاف إ¨ي الضوابط السابقة الواردة ي املادة  330من ق.ش ضابط آخر يجب توافرﻩ
أال وهو استمرار عالقة العمل إ¨ي غاية رفع ال/اع حسبما يستشف من نص املادة  350من ق.ش حIن
تقول):يجوز لوزير الشغل أن يقرر إخضاع ال/اع الجماي إ¨ي إجراءات التحكيم إذا ما اعت ]0أن
ٕالاضراب أو الغلق يخلق ضررا بالنظام العام أو يتناي مع املصلحة العامة( واملادة  362ال m£تعت]0
ٕالاضراب غ ]Iشري )بعد أن يدعو رئيس لجنة الوساطة ٔالاطراف وقبل اختتام مرحلة الوساطة
بموجب محضر لجنة الوساطة ...بعد تبليغ قرار وزير الشغل بااللتجاء إ¨ي التحكيم(...
وحيث إن مستند هذا الضابط املستمد من نص املادتIن املذكورتIن يتجسد ي أنه ال يمكن أن
يحصل ٕالاضراب وما قد ينجر عنه من نتائج قد تكون سلبية من عمال فصلوا قبل نشوب ال/اع-
وإن كان يمكن أن يحصل ال/اع الجماي بسبب فصل أحدهم –أو انقطعت عالقTUم باملشغل
ألسباب أخري عادية وبالتا¨ي فإن وجود عالقة العمل حIن نشوب ال/اع ال مناص مTا للقول بوجود
نزاع جماي.
وحيث إنه ملا كان تخوف السلطات العمومية من قيام العمال باإلضراب أو إغالق رب العمل
للمؤسسة وانعكاسات ذلك عي ٔالاوضاع العمالية ومساسه باملصلحة العامة وما يتطلبه ذلك قطعا
من استمرار العالقة التعاقدية كضابط لجماعية ال/اع ،فإن غ ]Iهذا النوع من ال/اعات الذي ال
يتأتي من ورائه ٕالاضراب وإغالق املؤسسات النعدام استمرار عالقة العمل ذا¡Tا قبل ال/اع ،ال مسوغ
قانونيا لخضوعه ملسطرة التحكيم ،بل يكفي أن يتقدم املعنيون فرادي إ¨ي محاكم الشغل للحصول
عي حقوقهم املضمونة قضائيا بنصوص قانونية نافذة.
وحيث استندت املحكمة العليا ي السابق لهذا الضابط املرتبط باإلضراب أو ٕالاغالق لتحديد
مفهوم ال/اع الجماي)القرار رقم  2002/10الصادر بتاريخ .( 2002/04/22
وحيث لم يوفق القرار محل الطعن ي فهم مقتضيات املواد املحددة لضوابط ال/اع الجماي
املشار إلTkا آنفا لدى ت/يلها عى هذﻩ القضية  ،إذ تتوافر فTkا كل الضوابط ممثلة ي تعدد العمال
املرتبطIن وقت ال/اع بعقود عمل نافذة  ،و املطلب املش^]ك ممثال ي اح^]ام تطبيق قاعدة قانونية
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قائمة الذات متعلقة بالحصول عى عالوة املواظبة ال m£يستفيد مTا عمال البناء و املقررة باالتفاقية
الجماعية املرتبطة باألشغال العمومية لسنة .1973
وحيث إن املقصود باح^]ام قاعدة قانونية الذات مرتبة لحقوق تأسيسا عى قانون أو اتفاقات
جماعية أو تنظيمات سارية ،هو الحكم عى أساسها بالحقوق املقررة بموجTÜا و املطلوب من املجلس
البت فTkا.
وحيث إن املادة  354من ق  .ش  ،بينت كيفية بت مجلس التحكيم ي ال/اعات الجماعية
املحالة عليه فبينت أنه يفصل بناء عى املستندات و القانون و عى قواعد العدالة بحسب الحاالت
كما يجب أن يكون حكمه مسببا  ،وهذﻩ املرتكزات ي نفسها ال m£يب® علTkا كل حكم أو قرار قضائي.
وحيث إنه ال مراء ي أن مجلس التحكيم حIن يبت ي نزاع جماي قانوني ال سبيل له سوى
الحكم بناء عى القانون أو الاتفاقية الجماعية أو التنظيمات املقررة لتلك الحقوق ومن ثم فحكمه
هو فصل بشأن الحقوق املدى عدم الوفاء ¸Tا بسبب عدم اح^]ام النصوص املقررة لها وليس مجرد
تقرير لألحقية ي املطالبة بتلك الحقوق أمام القضاء من عدمه .
وعليه فالحكم حIن يقرر عدم تطبيق قاعدة قانونية فإنه يحكم بالحقوق املستحقة نتيجة
عدم تطبيقها عى ضوء طلبات ٔالاطراف  ،خالفا لل/اع الجماي املادي حIن يقرر املجلس ٔالاحقية ي
الامتياز الاقتصادي و الاجتماي الجديد من خالل إنشاء قاعدة قانونية جديدة أو تعديل قاعدة
موجودة  ،فإن الحكم بالحقوق يبدأ من تاريخ املطالبة ¸Tا وال يكون له أثر رجËي بخصوص الف^]ة
السابقة عى تلك املطالبة.
وحيث تتسم هذﻩ القرارات بقوة النفاذ حسبما صرحت به املادة  356من ق  .ش  ، .وأنه ي
حالة عدم قيام ٔالاطراف بذلك يج]0ون عليه بكافة الطرق القانونية  ،والقضاء هو أنسب تلك الطرق
لتنفيذ قرارات مجلس التحكيم.
لهذﻩ ٔالاسباب:
وتأسيسا عى ما سبق و عى املواد  204و  207و  208و  2010و 212و  222من ق ا م ت ا .
واملواد  330و و  356 ، 354من ق  .ش .
منطوق القرار :
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وأصال
ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى مجلس التحكيم الختصاصه Sي املوضوع .

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالازل
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/30 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/05/20 :
 اﻟﻤﺎدة  31ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ. اﻟﻤﺒﺪأ  :إن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻃﺒﻘﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  31اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجـمـهـوريــة ٕالاسـالمـيــة الـمــوريـتــانـيــة
الـمـحـكـم ــة الـعـل ـيـ ــا
الـغـرفـة املـدن ـيــة والاجـتـمــاعـيــة ٔالاولــى
القضية رقم 2013/42
الطاعنة :إسكان )سوكوجيم سابقا(
يمثلها ذ /السالك ولد الحاج املحتار
املطعون ضدﻩ :مجموعة من عمال
شركة إسكان
يمثلهم ذ /بون ولد الحسن
القرار رقم 2014/30 :
بتاريح2014/05/20 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال واصال ونقض القرار
املطعون فيه.

شرف  /إخاء /عدل

بـ ــسم ﷲ الع_ي العظ ـ ــيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة
العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك عى تمام
الساعة 11صباحا من يوم  2014/05/20برئاسة
السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف
وعضوية مستشار`dا السادة :
 امبارك ولد الكوري محمد سالم ولد بارك ﷲ ددﻩ ولد الطالب زيدان محمد ٔالامIن ولد أحمدوبمساعدة ذ. /محمد املصطفى ولد محمد سالم
كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة قلما للجلسة

وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا
ممثال للنيابة العامة ،وذلك للنظر ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف
ٔالاستاذ السالك ولد الحاج املختار وكيال عن مؤسسة إسكان الرامي إ¨ى نقض القرار رقم :
2013/86الصادر بتاريخ  ،2013/04/25عن الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية نواكشوط،
وبعد عرض القضية ي الجلسة العلنية لهذﻩ الغرفة املنعقدة بتاريخ 2014//4/22وبعد الاستماع إ¨ى
املستشار املقرر محمد سالم ولد بارك ﷲ ي تالوته لتقريرﻩ وإفساح املجال ملحامي ٔالاطراف إلبداء ما
لدTÎم من مالحظات ،والاستماع إ¨ى ممثل النيابة العامة إلبداء رأيه ي القضية ،حجزت القضية
للمداولة للنطق ¸Tا ي جلسة يوم2014/05/20فاتخذ القرار ٓالاتي:
أوال :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص وقائع هذﻩ القضية كما يستفاد من حكم محكمة ٔالاصل والقرار املطعون فيه،ي أن
مجموعة من عمال شركة إسكان بلغوا سن التقاعد وقد احتسبت لهم الشركة حقوقا ادعوا أTÈا
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منافية ملا ي القانون فتقدموا إ¨ي مفتشية الشغل ثم إ¨ي محكمة الشغل فقضت لهم بمبالغ ال
تختلف كث]Iا عن ما احتسبت لهم مشغلTUم السابقة ي حكم تحت رقم  2012/68بتاريخ
 ، 2012/6/28مما أدى بالعمال إ¨ي استئناف الحكم أمام الدرجة الثانية ال m£أصدرت القرار املطعون
فيه بالنقض أمام هذﻩ الغرفة والقا mnoبقبول الاستئناف شكال وأصال وتعديل الحكم املستأنف
وذلك بالحكم للعمال بمبالغ معت]0ة؛
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث إن الطاعن تقدم إ¨ي هذﻩ الغرفة بعريضة رامية إ¨ي الطعن بالنقض ضد القرار /86
2013الصادر بتاريخ 2013/04/25عن الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية انواكشوط،
وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات ٔالاطراف والجدولة،
وبعد الاستماع إ¨ي تالوة التقرير ي الجلسة ،وإ¨ي ما تقدم به من حضر من محامي ٔالاطراف من
مالحظات،
وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط املحكمة ال m£أصدرت القرار ،بواسطة عريضة
وردت بتاريخ  2013 / 5/ 7تصحTÜا وكالة  ،كما تقدم الطاعن عي لسان محاميه ،السالك ولد
الحاج املحتار بمذكرة طعن بالنقض بتاريخ ،2013 / 5 / 19 :ولذا يكون الطعن مستوفيا لجميع
الشروط الشكلية ال m£تجعله مقبوال شكال طبقا للمادة 205 :وما بعدها من فرعها من ق.ا.م.ت .ا .؛
ثالثا  :من حيث ٔالاصل:
ٔ -1الاطراف
أ -الطاعنة:
إن مذكرة وكيل الطاعنة تضمنت ما ملخصه:
أن القرار خرق املادة  204من ق ا م ت ا عندما أخطأ ي فهم و تطبيق املادة  31من الاتفاقية
الجماعية للشغل وذلك باحتسابه ملنحة املغادرة لالستفادة من التقاعد خالفا للقواعد ال m£وضع لها
املشرع الذي يقول إTÈا تحسب عى نفس ٔالاسس ال m£يحسب علTkا تعويض الفصل عن العمل ؛
وختم الطاعن بأن ذلك ي^]تب عليه قبول الطعن بالنقض شكال وأصال والقول بسالمة وصحة
احتساب محكمة الشغل للتعويضات املطلوبة؛
ب املطعون ضدهم:
لقد رد املطعون ضدهم عي لسان محامTkم :ذ .بون ولد الحسن،ي مذكرته الجوابية بما
ملخصه:
أن شركة إسكان اعتمدت رأي مفتش شغل متقاعد كان قد استقر العمل لدى مفتشيات
الشغل وإدارته عي خالفه وأن اطراد الجدل ي هذﻩ القضية حول تفس ]Iاملادة  31من الاتفاقية
الجماعية للشغل ،واللبس يفسر ي قانون الشغل لصالح العامل ؛
ـ وأن القرار جدير بالتأكيد ،حيث جاء معلال تعليال كافيا ،وطالب برفض الطعن أصال؛

151

 -2الـم ـح ـك ـم ـ ـ ــة:
نظرا ملا ورد ي املادة  5من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال ٔالاحكام والقرارات إذا كانت
غ ]Iمسببة؛ عن السبب املأخوذ من الخطأ Sي فهم و تطبيق القانون )املادة  31من الاتفاقية
الجماعية(خرقا للمادة ) 204 :الفقرة:(1:
حيث إن القرار املطعون فيه ملا عدل حكم محكمة ٔالاصل وحكم للعمال املتقاعدين بمبالغ عن منحة
الذهاب للتقاعد ،احتسTÜا عي أساس نفس القواعد ؤالاسس ال m£يحسب علTkا تعويض الفصل عن
العمل ،فإنه أساء فهم وتطبيق املادة  31من ا .ج .ش .ال m£تقول فعال " :يحسب هذا التعويض عي نفس
ٔالاسس والقواعد ال m£يحسب علTkا تعويض الفصل عن العمل " ،لكن املادة تضيف مباشرة بعد هذا
الشطر " :ويحدد مبلغه بنسبة مئوية من تعويض الفصل عن العمل " ،دون أن يالحظ القرار  -عكس
محكمة ٔالاصل -أن الشطر ٔالاخ ]Iأو¨ى باالعتبار لتأخ ]Iورودﻩ ولدقة وتحديد مقصودﻩ ،حيث يعت ]0النص
املتأخر يلÞي ويحل محل ٔالاول ي حالة تعارضهما ،مما تكون معه محكمة الاستئناف لم تؤسس قرارها من
الناحية القانونية ،وذلك أن الدليلIن ال يتعارضان وهما قطعيا الداللة والورود ،كما ي الحال ،بل ينسخ
أحدهما ٓالاخر ،ؤالارجح أن ينسخ ٔالاخٔ ]Iالاول ،خاصة أن ي ذلك ٔالاخذ باألخف ،حيث إن ٔالاصل ال]0اءة؛
وحيث إن النقطة القانونية املطروحة تتعلق بطريقة احتساب ما أسماﻩ نص املادة  31من الاتفاقية
الجماعية الجماعية للشغل" :التعويض عن الخروج للتقاعد" ،وذلك ى الفقرة ٔالاخ]Iة من املادة املذكورة
من ذات النص ،الذى يتم /Iبوضوح ال ي^]ك مجاال للتأويل ،ولذلك يكون حساب التعويض املذكور يتم عى
أساس النسبة املئوية املحددة من تعويض الفصل عن العمل طبقا للفقرة ٔالاخ]Iة من املادة  31من
الاتفاقية الجماعية العامة للشغل ،وهو ما اعتمدته محكمة ٔالاصل فكان حكمها مؤسسا.
وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا ي الدعوى عي النحو املشار إليه ي قرارهم ،لم يركزوا

قضاءهم عي أساس قانوني ،مما يتبIن منه أنما أث ]Iي السبب وارد عي القرار وموجب للنقض.
وحيث نصت املادة  223من ق .ا .م .ت .ا .عى ان املحكمة العليا إذا نقضت يحق لها أال تحيل
إذا كان النقض لم ي^]ك شيئا يحكم فيه؛
ل ـه ــذﻩ ٔالاس ـب ــاب:
ونظرا إ¨ي ما سبق وعمال باملواد 203:و  204وما بعدها من فصلها من ق .ا .م .ت .ا .واملادة 31
من الاتفاقية الجماعية الجماعية للشغل؛
منطوق ال ـق ـ ـ ـ ـرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وأصال
ونقض القرار املطعون فيه.
الـرئ ـي ــس

الـمـق ـ ــرر

كـاتـب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/58 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/11/19 :
 ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺼﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻴﺪاﻟﻄﺮف ﺑﻞ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮرا وﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ
ﻣﻦ إﻳﺼﺎل ﺣﺠﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﻊ أو دﻓﺎع ،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﺣﺘﺠﺎج
اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺄﺧﺬ ﻏﻴﺮ وارد.
 اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺠﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ وﻣﻠﺰم ﻟﻬﻤﺎ ﻷن اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻻ ﺗﻠﺰم إﻻ ﻣﻦﻛﺎن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى
امللف رقم 2014/31:
الطـ ـ ـ ـ ـ ــاعن  :البنـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ــوط® mاملوريتـ ـ ـ ـ ـ ــاني
يمثله ٔ :الاستاذٕ /الامام ولد الشيخ
املطعون ضدﻩ  :خ.ت.و.ن.
يمثلها ٔ :الاستاذان /الكتاب وبونا
القرار رقم 2014/58
تاريخه 2014/11/19 :
منطوقه :
ق ـ ـ ـ ـ ــررت الغرف ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ــة والاجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ٔالاو¨ـ ـ ـ ــى باملحكم ـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا قب ـ ـ ـ ــول الطع ـ ـ ـ ــن
بالنقض شكال ورفضه أصال .

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة العليا
جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك عى تمام الساعة
 11صباحا من يوم  2014/10/21برئاسة السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف
وعضوية مستشار`dا السادة :
ـ أمبارك ولد الكوري
ـ محمد سالم ولد بارك ﷲ
ـ دد ولد الطالب زيدان
ـ محمد ٔالامIن ولد أحمد
وبمساعدة ٔالاستاذ /أحمد ولد أجه كاتب الضبط ٔالاول
بالغرفة قلما للجلسة ،وبحضور السيد محمد محمود
بن إسلم بن طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة
العليا ،ممثال للنيابة العامة.
وذلك للنظر ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف ٔالاستاذ /ملام ولد
الشيخ وكيال عن البنك الوط® mاملوريتاني الرامي إ¨ى نقض القرار رقم  2013/138 :الصادر بتاريخ
 2013/12/05عن الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط .
أوال :املراحل ال yzمرت `xا القضية:
ت ـ ـ ــتلخص املراحـ ـ ــل ال £ـ ـ ــ mم ـ ـ ــرت ¸ Tـ ـ ــا ه ـ ـ ــذﻩ القض ـ ـ ــية  ـ ـ ــي أن املدعي ـ ـ ــة تق ـ ـ ــدمت بعريض ـ ـ ــة فاتح ـ ـ ــة
لل ـ ـ ــدعوى تفي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــأن زوجه ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان يمتل ـ ـ ــك الكث Iـ ـ ــ] م ـ ـ ــن العق ـ ـ ــارات املوج ـ ـ ــودة باألحي ـ ـ ــاء الهام ـ ـ ــة  ـ ـ ــي
العاصـ ـ ــمة ومـ ـ ــن بيTـ ـ ــا العقـ ـ ــار  68بـ ـ ــالçي  Oبتفـ ـ ــرغ زينـ ـ ــه ٓالايـ ـ ــل إليـ ـ ــه مـ ـ ــن السـ ـ ــيدة م.س.ب.م ،وأنـ ـ ــه
تن ـ ـ ــازل له ـ ـ ــا بموج ـ ـ ــب عق ـ ـ ـد التن ـ ـ ــازل املوق ـ ـ ــع أم ـ ـ ــام موث ـ ـ ــق العق ـ ـ ــود ،وأن ـ ـ ــه بع ـ ـ ــد خروج ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــبالد
اس ـ ــتو¨ى بع ـ ــض أقارب ـ ــه ع ـ ــى بع ـ ــض ممتلكات ـ ــه ،وعن ـ ــد ع ـ ــودة زوجت ـ ــه ب ـ ــدأت باس ـ ــ^]جاع ه ـ ــذا العق ـ ــار
فوج ـ ـ ــدت البن ـ ـ ــك ال ـ ـ ــوط® mملوريتاني ـ ـ ــا يمتلك ـ ـ ــه بموج ـ ـ ــب عق ـ ـ ــد تن ـ ـ ــازل ب ـ ـ ــدون رق ـ ـ ــم منس ـ ـ ــوب ملحكم ـ ـ ــة
مقاطع ـ ــة تي ـ ــارت يفي ـ ــد بأن ـ ــه ت ـ ــم ب ـ ــIن م.س.ب.م .والبنـ ـ ـك ،ومل ـ ــا اتص ـ ــلت ب ـ ـ ـ ـ م.س.ب.م .أنك ـ ــرت علمه ـ ــا
¸ Tـ ــذا التن ـ ــازل فرفع ـ ــت دع ـ ــوى بت ـ ــت ف Tkـ ــا الدرج ـ ــة ٔالاو¨ ـ ــى بالزوري ـ ــة فاس ـ ــتأنف البن ـ ــك املوض ـ ــوع أم ـ ــام
الغرف ـ ـ ــة املدني ـ ـ ــة والاجتماعي ـ ـ ــة ٔالاو¨ ـ ـ ــى باس ـ ـ ــتئنافية نواكش ـ ـ ــوط ال £ـ ـ ــ mب ـ ـ ــدورها أك ـ ـ ــدت الحك ـ ـ ــم رق ـ ـ ــم
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 2013/039بموجـ ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ـ ـرار  2013/198الصـ ـ ـ ـ ــادر بتـ ـ ـ ـ ــاريخ  2013/12/05وهـ ـ ـ ـ ــو موض ـ ـ ـ ـ ـوع الطعـ ـ ـ ـ ــن
بالنقض املنشور أمام هذﻩ الغرفة.
ثانيا ٕ :الاجراءات
بعد عرض القضية ي الجلسة العلنية لهذﻩ الغرفة املنعقدة بتاريخ .2014/10/21
وبع ـ ــد الاس ـ ــتماع إ¨ ـ ــى املستش ـ ــار املق ـ ــرر محم ـ ــد ٔالام ـ ــIن ول ـ ــد أحم ـ ــد  ـ ــي تالوت ـ ــه لتقري ـ ــرﻩ وإفس ـ ــاح
املج ـ ــال ملح ـ ــامي ٔالاطـ ـ ـراف إلب ـ ــداء م ـ ــا لـ ـ ـدTÎم م ـ ــن مالحظ ـ ــات ،والاس ـ ــتماع إ¨ ـ ــى ممث ـ ــل النياب ـ ــة العام ـ ــة
إلب ـ ــداء رأي ـ ــه  ـ ــي القض ـ ــية  ،حج ـ ــزت القض ـ ــية للم ـ ــداوالت للنط ـ ــق ¸ Tـ ــا  ـ ــي جلس ـ ــة ي ـ ــوم 2014/11/19
فاتخذ القرار ٓالاتي :
ثالثا  :من حيث الشكل
حيـ ـ ـ ــث قـ ـ ـ ــدم الطعـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــالنقض وفقـ ـ ـ ــا لألشـ ـ ـ ــكال والشـ ـ ـ ــروط القانونيـ ـ ـ ــة فهـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــذلك واجـ ـ ـ ــب
القبول شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
 1ـ ٔالاطراف
أ -الطاعن :
حي ـ ـ ــث تق ـ ـ ــدم ٔالاس ـ ـ ــاتذة يس ـ ـ ــلم ول ـ ـ ــد ي çـ ـ ــي ومحم ـ ـ ــد ول ـ ـ ــد ببان ـ ـ ــه و عم ـ ـ ــر ول ـ ـ ــد املخت ـ ـ ــار بم ـ ـ ــذكرة
نقض ـ ــية ج ـ ــاء ف Tkـ ــا أن القـ ـ ـرار املعق ـ ــب ل ـ ــم يق ـ ــم ب Òـ ــmnء س ـ ــوى تأكي ـ ــد أعم ـ ــ لحك ـ ــم محكم ـ ــة ٔالاص ـ ــل
وهـ ــو بـ ــذلك حمـ ــل بـ ــIن طياتـ ــه كـ ــل العيـ ــوب ال£ـ ــ mشـ ــابت ذلـ ــك الحكـ ــم إضـ ــافة إ¨ـ ــى تقص ـ ـ]Iﻩ البـ ــIن ـ ــي
درس القضية وفشله ي الرد عى املآخذ الجدية ال m£تقدم ¸Tا وكالء الطاعنة.
وبع ـ ــد استفاض ـ ــة الطاعن ـ ــة ع ـ ــى لس ـ ــان محام Tkـ ــا  ـ ــي الوق ـ ــائع واع^ـ ـ ـ]اف ٔالاخ Iـ ــ]ين ب ـ ــأن عملي ـ ــة
مح ـ ــو وتحري ـ ــف حص ـ ــلت  ـ ــي عق ـ ــد التن ـ ــازل امل 0ـ ــ]م ب ـ ــIن البن ـ ــك وم.ل.ش.ر .ق ـ ــام ¸ Tـ ــا أح ـ ــد وك ـ ــالء إدارة
العق ـ ــارات م ـ ــن أج ـ ــل تخفي ـ ــف رس ـ ــوم التس ـ ــجيل ليص ـ ــبح التن ـ ــازل واقع ـ ــا م ـ ــن املالك ـ ــة ٔالاو¨ ـ ــى للقطع ـ ــة
م.س.ب.م .لص ـ ـ ـ ــالح البن ـ ـ ـ ــك ،م ـ ـ ـ ــع أن عق ـ ـ ـ ــد التن ـ ـ ـ ــازل ٔالاص ـ ـ ـ ــي ال ي ـ ـ ـ ـزال يحم ـ ـ ـ ــل اس ـ ـ ـ ــم م.ل.ش.ر .وأن
سماس ـ ـ ــرة ع ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتوى إدارة العق ـ ـ ــارات الحظ ـ ـ ــوا م ـ ـ ــا حص ـ ـ ــل فق ـ ـ ــاموا بف]0ك ـ ـ ــة إف ـ ـ ــادة تن ـ ـ ــازل ب ـ ـ ــIن
السيد ب.ع.ز .وحرمه السابقة خ.ت.و.ن.
وقد ب® وكالء املدعية مسلمات ونتائج عى فرضية أن عقد التنازل ٔالاخ ]Iمزور .
وبعـ ـ ــد ذلـ ـ ــك يخلـ ـ ــص العارضـ ـ ــون إ¨ـ ـ ــى العيـ ـ ــوب ال£ـ ـ ــ mتكتنـ ـ ــف الق ـ ـ ـرار محـ ـ ــل الطعـ ـ ــن ب ـ ـ ــالنقض
حيـ ـ ــث قـ ـ ــالو إنـ ـ ــه لـ ـ ــم يبـ ـ ــت ـ ـ ــي دعـ ـ ــوى ال^/ويـ ـ ــر املقدمـ ـ ــة مـ ـ ــن طـ ـ ــرف البنـ ـ ــك بتـ ـ ــاريخ ،2011/12/15
وأن املحكم ـ ـ ــة مص ـ ـ ــدرته امتنعـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــن اس ـ ـ ــتدعاء م.ل.ش.ر .بـ ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ــن أن خ.ت.و.ن .كان ـ ـ ــت قـ ـ ـ ــد
رفع ـ ــت دعواه ـ ــا ض ـ ــد ك ـ ــل م ـ ــن البن ـ ــك ال ـ ــوط® mملوريتاني ـ ــا و م.ل.ش.ر ،وع ـ ــى املحكم ـ ــة أن تحك ـ ــم  ـ ــي
حدود طلبات ٔالاطراف.
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كمـ ـ ـ ــا أن الق ـ ـ ـ ـرار الطعـ ـ ـ ــIن تجاهـ ـ ـ ــل مضـ ـ ـ ــمون العقـ ـ ـ ــود والصـ ـ ـ ــلح القضـ ـ ـ ــائي ،حيـ ـ ـ ــث أن ب.ع.ز.
ك ـ ــان ق ـ ــد ق ـ ــام ببي ـ ــع القطع ـ ــة ٔالارض ـ ــية ل ـ ـ ـ ـ م.ل.ش.ر ،وأن ٔالاخ Iـ ــ] تن ـ ــازل ع Tـ ــا لص ـ ــالح البن ـ ــك بموج ـ ــب
ص ـ ـ ــلح م 0ـ ـ ــ]م بيTم ـ ـ ــا وه ـ ـ ــذا الص ـ ـ ــلح حج ـ ـ ــة قاطع ـ ـ ــة م ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم يطع ـ ـ ــن ف Tkـ ـ ــا ب ـ ـ ــال^/وير -حس ـ ـ ــب م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـراﻩ
العارضون. -
ويض ـ ــيفون كـ ـ ــذلك أن الق ـ ـ ـرار مح ـ ــل الطعـ ـ ــن بـ ـ ــالنقض خ ـ ــالف مقتºـ ـ ــ nاملـ ـ ــادة  815مـ ـ ــن ق  .إ
 .ع املتعلق ـ ــة ب ـ ــأن الهب ـ ــة ال تص ـ ــح إال بش ـ ــرط حي ـ ــازة املوه ـ ــوب ل ـ ــه للموه ـ ــوب ،وه ـ ــذا م ـ ــا ل ـ ــم يحص ـ ــل
ي النازلة إذ ال تصح الحيازة ي عقار تتناقله ٔالايدي منذ . 1992
وأخ Iـ ـ ـ]ا يخل ـ ـ ــص العارض ـ ـ ــون إ¨ ـ ـ ــى طل ـ ـ ــب نق ـ ـ ــض الق ـ ـ ـرار مح ـ ـ ــل الطع ـ ـ ــن ب ـ ـ ــالنقض بع ـ ـ ــد قبول ـ ـ ــه
شكال وأصال وإحالة القضية إ¨ى تشكلة مغايرة إلصالح ما أخلت به سلفها.
ب -املطعون ضدها :
تق ـ ـ ــدمت املطع ـ ـ ــون ض ـ ـ ــدها بم ـ ـ ــذكرة جوابي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــى لس ـ ـ ــان محام Tkـ ـ ــا ذ /الكت ـ ـ ــاب ول ـ ـ ــد املخت ـ ـ ــار
ال ـ ــذي اس ـ ــتعرض الوق ـ ــائع ق ـ ــائال إن موكلت ـ ــه فوجئ ـ ــت  ـ ــي س ـ ــنة  2009بس ـ ــيدة تس ـ ــكن مـ ـ ـرآب العق ـ ــار
مح ـ ــل ال ـ ـ ـ/اع فلم ـ ــا استفسـ ـ ــرت ع ـ ــن ذلـ ـ ــك إذا ¸ Tـ ــا مسـ ـ ــلطة علي ـ ــه مـ ـ ــن أح ـ ــد مـ ـ ــوظفي البن ـ ــك ال ـ ـ ـذي
اد ـ ـ ــى ملكي ـ ـ ــة العق ـ ـ ــار له ـ ـ ــذا البن ـ ـ ــك ،حي ـ ـ ــث قام ـ ـ ــت موكلت ـ ـ ــه بمراس ـ ـ ــلة إدارة العق ـ ـ ــارات ف ـ ـ ــردت عل Tkـ ـ ــا
بالرس ـ ـ ــالة رق ـ ـ ــم  43بت ـ ـ ــاريخ  2011/03/15وق ـ ـ ــد ج ـ ـ ــاء ف Tkـ ـ ــا أن العق ـ ـ ــار مس ـ ـ ــجل باس ـ ـ ــم بن ـ ـ ــك BNM
بموج ـ ــب وثيقـ ـ ــة تن ـ ــازل بتـ ـ ــاريخ  2004/05/15منس ـ ــوبة ملحكمـ ـ ــة تي ـ ــارت تفيـ ـ ــد تن ـ ــازل م.س.ب.م .عـ ـ ــن
ه ـ ـ ـ ــذا العق ـ ـ ـ ــار لص ـ ـ ـ ــالح  BNMمقاب ـ ـ ـ ــل ملي ـ ـ ـ ــوني أوقي ـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ــور ذل ـ ـ ـ ــك اتص ـ ـ ـ ــلت خ.ت.و.ن .بالس ـ ـ ـ ــيدة
م.س.ب.م .فأك ـ ــدت له ـ ــا ع ـ ــدم علمه ـ ــا باملحض ـ ــر املتعل ـ ــق بالتن ـ ــازل وأ TÈـ ــا ال عالق ـ ــة له ـ ــا ¸ Tـ ــذا املص ـ ــرف
وقام ـ ــت بإع ـ ــداد تص ـ ــريح أم ـ ــام موث ـ ــق العق ـ ــود إس ـ ــحاق ول ـ ــد أحم ـ ــد مس ـ ــكه أك ـ ــدت في ـ ــه أ TÈـ ــا ل ـ ــم تب ـ ــع
العقـ ـ ـ ــار إال للسـ ـ ـ ــيد ب.ع.ز ،وأTÈـ ـ ـ ــا ال علـ ـ ـ ــم لهـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن الوثـ ـ ـ ــائق إال الوثيقـ ـ ـ ــة املعـ ـ ـ ــدة أمـ ـ ـ ــام موثـ ـ ـ ــق
العق ـ ـ ــود ب ـ ـ ــأنواذيبو وال £ـ ـ ــ mتحم ـ ـ ــل رق ـ ـ ــم  ،1991/265وتق ـ ـ ــول الوثيق ـ ـ ــة  ـ ـ ــي مق ـ ـ ــدمTUا أ TÈـ ـ ــا أع ـ ـ ــدت  ـ ـ ــي
سبعينيات القرن املا mnoبIن ب.ع.ز .و م.ب.س.م.
ويق ـ ــول الع ـ ــارض  ـ ــي مع ـ ــرض ردﻩ ع ـ ــى املآخ ـ ــذ ال £ـ ــ mأثاره ـ ــا الط ـ ــاعن إن مذكرت ـ ــه ج ـ ــاء ف Tkـ ــا أن
م.ب.س.م .قام ـ ـ ــت بتوثي ـ ـ ــق بيع ـ ـ ــة بي Tـ ـ ــا وب ـ ـ ــIن ب.ع.ز ،س ـ ـ ــنة  ،1972وه ـ ـ ــذﻩ الوثيق ـ ـ ــة ال تع^ ـ ـ ــ]ف ¸ Tـ ـ ــا
حس ـ ـ ــب م ـ ـ ــا ص ـ ـ ــرحت ب ـ ـ ــه أم ـ ـ ــام موث ـ ـ ــق العق ـ ـ ــود إس ـ ـ ــحاق ول ـ ـ ــد أحم ـ ـ ــد مس ـ ـ ــكه ،وأن الوثيق ـ ـ ــة ال £ـ ـ ــm
اس ـ ــتظهر ¸ Tـ ــا  B.N.M.ليس ـ ــت موثق ـ ــة وإنم ـ ــا تحم ـ ــل تص ـ ــديق نس ـ ــخة م Tـ ــا طب ـ ــق ٔالاص ـ ــل م ـ ــن ط ـ ــرف
ضابط شرطة .
كمـ ـ ــا جـ ـ ــاء ـ ـ ــي مـ ـ ــذكرة البنـ ـ ــك أن العقـ ـ ــار باعـ ـ ــه ب.ع.ز .ل ـ ـ ـ ـ م.ل.ش.ر .بموجـ ـ ــب سـ ـ ــند مكتـ ـ ــوب
بالفرنسـ ـ ــية وقـ ـ ــد تقـ ـ ــدم البنـ ـ ــك بعـ ـ ــد ذلـ ـ ــك أمـ ـ ــام ٕالادارة املختصـ ـ ــة بتنـ ـ ــازل منسـ ـ ــوب ملحكمـ ـ ــة تيـ ـ ــارت
يخـ ـ ـ ــالف مـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذﻩ الوثيقـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــو أن التنـ ـ ـ ــازل حاصـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن م.ب.س.م .لصـ ـ ـ ــالح البنـ ـ ـ ــك وظـ ـ ـ ــل
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يتمس ـ ــك ¸ Tـ ــذا التن ـ ــازل إ¨ ـ ــى أن ثبت ـ ــت زوريت ـ ــه ،وق ـ ــال إن الكش ـ ــط ال ـ ــذي ط ـ ـرأ ع ـ ــى الوثيق ـ ــة املنس ـ ــوبة
ملحكمـ ـ ــة تيـ ـ ــارت سـ ـ ــببه موظفـ ـ ــو إدارة العقـ ـ ــارات حيـ ـ ــث قـ ـ ــاموا بمحـ ـ ــو اسـ ـ ــم م.ل.ش.ر ، .وأبـ ـ ــدلوﻩ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ
م.ب.س.م.
ويقـ ـ ــول البنـ ـ ــك ـ ـ ــي مذكرتـ ـ ــه إن حكـ ـ ــم الدرجـ ـ ــة ٔالاو¨ـ ـ ــى والق ـ ـ ـرار املطعـ ـ ــون فيـ ـ ــه وقعـ ـ ــا ـ ـ ــي خطـ ـ ــأ
وه ـ ــو ع ـ ــدم ردهـ ـ ــم ع ـ ــى دع ـ ــوى ال^/ويـ ـ ــر املتعلق ـ ــة بالهبـ ـ ــة ال £ـ ــ mتق ـ ــدمت ¸Tـ ـ ــا خ.ت.و.ن .و يفن ـ ــد هـ ـ ــذا
الدفع ما جاء ي املنطوق باعتماد الهبة سندا مللكية العارضة للعقار .
وأخ Iـ ـ ـ]ا يخل ـ ـ ــص الع ـ ـ ــارض إ¨ ـ ـ ــى طل ـ ـ ــب رف ـ ـ ــض الطع ـ ـ ــن ب ـ ـ ــالنقض أص ـ ـ ــال وتأكي ـ ـ ــد الق ـ ـ ـرار مح ـ ـ ــل
الطعن .
 -2املحكمــة :
حيث إن الطاعن صدر مذكرته باع^]اف صريح من أن السند الذي يحتج به لصحة التنازل
واملوقع بIن م.ل.ش.ر .و  B N Mأحدث فيه أحد موظفي العقارات اختصارا وحذفا إلحدى وسائط
البيع شفقة عى البنك من دفع رسوم أك ]0وتخفيفا عليه وهو يريد استصدار سند عقاري ملصلحته،
وهنا يرد السؤال التا¨ي  :ما الذي حمل موظف إدارة العقارات عى هذا ٕالاجراء ما دامت مصاريف
التسجيل واجبة التسديد من طرف البنك وليست من طرف هذا املوظف ؟ وما الذي جعله يزور
ليستفيد غ]Iﻩ ؟ ومن هنا تكون ذريعة املحو أو الكشط عديمة ٔالاثر والتأث ]Iي مواجهة حجة املطعون
ضدها.
حيث إن الطاعن أخذ عى القرار أنه لم يبت ي دعوى ال^/وير املقدمة من طرف البنك بتاريخ
 2011/12/15ضد الهبة ال m£تدي خ.ت.و.ن ،وقد جاء ي منطوق حكم محكمة ٔالاصل الذي
اعتمدته وأيدته محكمة الاستئناف التصريح بصحة وثبوت ملكية خ.ت.و.ن .للعقار رقم  68بالçي O
بانوا كشوط وما ورد ي هذا املنطوق يكفي لنفي زورية عقد الهبة .
حيث إن الطاعن أخذ كذلك عى القرار محل الطعن أنه لم يستجب لطلب املدعية إستدعاء
م.ل.ش.ر ،وهذا ما ليس للطاعن أن يالحظه طاملا أنه ال يدخل ي طلباته ال m£أوجب القانون الرد
علTkا فعدم استجابة املحكمة لطلبات خصمه ال يمكن أن يفيدﻩ بل يف^]ض أنه من مصلحته ألنه ال
يلحق به ضررا وال يمنعه من إيصال حجة أو تقديم دفع أو دفاع.
مع أن املحكمة اعت]0ت أن البنك يحل محل م.ل.ش.ر ،ألن ال/اع منصب عى العقار وإنما
ترفع دعوى العقار عى حائزﻩ  ،وإذا كانت البنك لها مصلحة ي استدعاء م.ل.ش.ر .فلماذا لم تتقدم
بطلب بذلك ملحكمة املوضوع ل^]تب عى عدم الاستجابة لطلTÜا ما ي^]تب عليه إجرائيا .
حيث إن الطاعن أخذ عى القرار محل الطعن تجاهله لصحة بيع العقار من طرف ب.ع.ز .لـ ـ
م.ل.ش.ر ،وتجاهله الصلح املوقع بIن ٔالاخ ]Iوالبنك الوط® mملوريتانيا ،وليس ي هاذين املأخذين ما
يستدي نقض القرار ألن العقد املدى به بIن ب.ع.ز .و م.ل.ش.ر ،عجزت الطاعنة عن إثبات وجودﻩ
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مباشرة فولد م.ل.ش.ر .يدي أن من باع له املسم ب.ي.س.ف .ولم يدع الشراء من ب.ع.ز .الذي
بإسمه العقار ،هذا عالوة عى ضعف حجة العقد املزعوم الذي ال يعدو أن يكون ورقة عرفية لم
تصل حد التوثيق العري ،وللمرء أن يتساءل ما الذي جعل ولد م.ل.ش.ر .إذا كان قد تحصل
حسب الوثيقة عى إفادة بالبيع من ب.ع.ز .أن يرفقها بمالحظته أن العقد يصدق البيع بينه أي
م.ل.ش.ر .وب.ي.س.ف .طاملا قد باع له املالك ٔالاصيل .
وي جميع ٔالاحوال فإن هذا البيع حجة بIن طرفيه وملزم لهما فقط ألن الال^/امات ال تلزم إال
من هو طرف فTkا حسبما نص عليه ق  .إ  .ع أما املدعية خ.ت.و.ن .فال يمكن أن يحتج علTkا ¸Tذا
البيع ما دامت مدعية تحوز حججها وأدلTUا والقضاء وحدﻩ هو املختص ي حسم رجحان ماله من
مؤيدات لدعواها من مرجو حيته.
وبخصوص الصلح امل]0م بIن م.ل.ش.ر .و  BNMفال يمكن أن يكون حجة أمام املحاكم ما دام
املحل الذي أبرم عليه مشكوكا ي صحة ملكية من أبرم عليه له فإذا لم يصح البيع املدي به بIن
ب.ع.ز .و م.ل.ش.ر .فإن الصلح امل]0م بIن م.ل.ش.ر .و  BNMمTار ٔالاساس وليست له أية قيمة
قانونية ألن الشخص ال يصالح إال فيما يملك وتنازله عن ملك الغ ]Iلم يمنحه القانون أية قيمة و¸Tذا
يتضح ¡Tافت املأخذين اللذين ينËي ¸Tما الطاعن عى القرار محل الطعن بالنقض .
حيث إن الحجج ال m£تقدم ¸Tا الطاعن ال تستند إال ألدلة مرجوحة ومحتملة ،والدليل -كما
تقول القاعدة -إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدالل.
حيث إن املصرف تنقل ي خصومته بIن حجج مختلفة يفند بعضها البعض فتارة ادى التنازل
عن العقار من طرف م.ب.س.م .وتارة ادى أن كشطا وتحريفا قام به أحد وكالء إدارة العقارات وتارة
ادى أن التنازل عن العقار كان من طرف م.ل.ش.ر .كل هذﻩ ٔالامور مجتمعة تجعل بينته مضطربة
وم^/لزلة مما يع® mاستحالة الاعتماد علTkا موضوعيا.
لهذﻩ ٔالاسبــاب :
وعمال باملواد  222 – 212 – 209 - 208 – 207 – 204كلها من ق  .إ  .م  .ت  .إ .
منطوق الق ـرار :
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
ورفضه أصال .
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/04 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/01/28 :
اﻟﻤﺎدة  372ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
 ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﺎﻹﺟﺮاء ﺟﻮﻫﺮي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
 اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ واﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎءإﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺪﻳﻦ.

160

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية الاسالمية املوريتانية
الـمـحـكـم ــة الـعـل ـ ــيا
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjي
القضية رقم  2013/25استعجالية
الطاعن  :م.ف.م.ف.
يمثله ذ /يçي عبدو
املطعون ضدﻩ  :آبيك سارلEPIC sarl
يمثلها ذٕ /الامام ولد الشيخ
القرار رقم 2014/04 :
تاريخه 2014/01/28 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال ورفضه أصال.

شرف  /إخاء /عدل

بـ ــسم ﷲ الع_ي العظ ـ ــيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الاو¨ى باملحكمة
العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها وذلك عى تمام
الساعة  11صباحا من يوم  2014/01/28برئاسة
السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف ،
وعضوية مستشار`dا السادة:
 امـبــارك ولد الك ــوري محمد سالم ولد بارك ﷲ محمد ولد سيدي ولد مالك دد ولد الطالب زيدانوبمساعدة ذ /محمد املصطفى ولد محمد سالم
كاتب الضبط الاول بالغرفة قلما للجلسة،

وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا
ممثال للنيابة العامة،
وذلك للنظر ي بعض الطلبات الاستعجالية من بيTا العريضة املقدمة من طرف ٔالاستاذ . /يçي
ولد عبدو الرامية إ¨ى نقض القرار رقم  2013/13 :الصادر بتاريخ  2013/05/23عن الغرفة املدنية
والاجتماعية باستئنافية انواذيبو؛
وبعد عرض القضية والنظر ي طلب الاستاذ املذكور والرد عليه وراي النيابة حول الجميع
وبعد املداولة طبقا للقانون اتخذ القرار التا¨ي:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص وقائع هذﻩ القضية ي أنه بتاريخ  2013 / 5 / 2أصدر رئيس محكمة الشغل لوالية
داخلة انواذيبو ٔالامر القا mnoبإبطال إجراءات البيع باملزاد العل® mالذى تم بتاريخ 2013 / 4 / 21
وإعادة أوضاع أطراف ال/اع إ¨ى ما كانت عليه قبل إجراء البيع  ،وذلك لعدم اح^]ام املسطرة
القانونية ال £ألزم املشرع بمراعا¡Tا ي بيع املنقوالت؛ وبتاريخ  2013 / 5 / 2تقدم ذ .يçي ولد عبدو
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باستئناف ٔالامر السابق ذكرﻩ ،فأصدرت فيه الغرفة املدنية و الاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية انواذيبو،
ي غرفة مشورة ،القرار رقم 2013/13:الصادر بتاريخ 2013/05/23والقا mnoبتأكيد ٔالامر املستأنف؛
وقام ذ .يçي ولد عبدو بالطعن بالنقض ضد القرار املذكور لتنظر ي طعنه هذﻩ الغرفة عى النحو
التا¨ي:
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث إن الطاعن تقدم إ¨ي قلم ضبط الغرفة املدنية والاجتماعية باستئنافية انواذيبو
بعريضة رامية إ¨ي الطعن بالنقض بتاريخ  ،2013/5/26ضد القرار رقم 2013/13:الصادر بتاريخ
2013/05/23عن الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية انواذيبو،و القا mnoبتأكيد ٔالامر
املستأنف،وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات ٔالاطراف،
وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط املحكمة ال m£أصدرت القرار،
وإن الطاعن تقدم عي لسان محاميه بمذكرة طعن وصلت بتاريخ ، 2013 / 6 / 2:مما يجعل
الطعن مستوفيا للشروط الشكلية ال m£تجعله مقبوال شكال طبقا للمادتIن 205 :و  207وما بعدهما
من فرعهما من ق.ا.م.ت .ا .؛
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
 1ـ ٔالاطراف:
ا ـ دعوي الطاعن :م.ف.م.ف .يمثله ذ /يÎي ولد عبدو
يرى محامي الطاعن أن القرار محل الطعن يحتوى عى خرق سافر للقانون وخطإ ي تطبيقه
وتأويله ويظهر ذلك ي تحريفه للوقائع ،كما يرى أنه غ ]Iمسبب و ال معلل ولم يرد ردا قانونيا عى
طلبات ٔالاطراف؛
وأن البيع قد تم وأن املش^]ى حاز املبيع؛
و أن القرار محل الطعن خرق ترتيبات املادة  204من ق .ا .م .ت .ا .؛
وختم بطلب قبول الطعن شكال وأصال والتصريح بإلغاء القرار؛
ب ـ ردت املطعون ضدها:
آبيك سارل عى لسان محامTkا ذٕ /الامام ولد الشيخ أن الطاعن عجز عن تقديم طعن مقبول
قانونا حيث لم يحدد الخرق و ال الخطأ الذى يدى أن القرار معيب به؛
وأن ٔالاصل ي ٔالاحكام الصحة وأن القرار مؤسس قانونا ومعلل؛
وخلص إ¨ى املطالبة برفض الطعن وتأكيد القرار موضوع الطعن بالنقض؛
 -2الـم ـح ـك ـم ـ ـ ــة:
حيث إن هذا الطعن يتعلق بالقضاء الاستعجا¨ي الذي يخضع لرقابة املحكمة العليا طبقا
للمادة 238 :من ق .ا .م .ت .ا .ال m£تقول" :تمارس املحكمة العليا سلطTUا الرقابية ي شرعية القرارات
الTائية ي املواد الاستعجالية ،".وانطالقا منه:
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 1ـ حول السبب املأخوذ من خرق القانون و الخطإ Sي تطبيقه وتأويله ) ،املادة 204 :من
ق .ا.م .ت .ا: (.
حيث إن مؤدى نص املادة  203من قانون الاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية ي فقر¡Tا
الوحيدة ،أن الطعن بالنقض TÎدف إ¨ى إثبات املحكمة العلياعدم مطابقة الحكم املطعون فيه
للقواعد القانونية،
وحيث إن املادة  204من القانون نفسه صريحة ي أن الطعن ال يقبل إال عند توفر أحد أوجه
النقض املحصورة ي هذﻩ املادة ،وعليه تكون الغرفة املدنية والاجتماعيةبمحكمة الاستئناف
بانواذيبو ملا استندت ي حيثيات قرارها محل الطعن عي أن امللف خال مما يثبت أن العدل املنفذ
قام باإلجراءات املقررة ي املادة  372من ق ا م ت ا  ،قد أصابت ي تطبيق املادة املذكورة عندما
اعت]0ت أمر رئيس محكمة الشغل ي انواذيبو موفـقا من حيث الوصول إ¨ى أن عدم تبليغ ٔالامر
بالحجز التنفيذي للمحجوز عليه ،يعد خرقا إلجراء جوهري ي^]تب عليه بطالن إجراءات التنفيذ ،ذلك
أن املشرع حرص عى اح^]ام مبدأ الحضورية ي املادة  2من ق ا م ت ا وعى وجه الخصوص أثناء
إجراءات التنفيذ وخاصة مسطرة البيع باملزاد العل® mكما ورد ضمن املادة  372من ق ا م ت ا ،ال£
ألزمت العدل املنفذ باإلعالن عن البيع للعموم بواسطة جميع وسائل الاشعار ...ومقت nºذلك ي
هذﻩ النازلة هو إشعار العموم بالبيع عن طريق وسائل الاعالم املحلية والاعالن عنه ي بعض أقرب
ٔالاسواقٔ ،الامر الذى أثبت القرار محل الطعن أن العدل املنفذ صرح أمام املحكمة أنه لم يقم به
مكتفيا بتعليق أربعة إعالنات للبيع فقط؛
وحيث إنه فيما سبق يتجى قصد املشرع إلزام جهة التنفيذ بالحرص عى اح^]ام مبدأ
الحضورية والعلنية أثناء إجراءات التنفيذ حفاظا عى حقوق املدين ،وذلك ما حصل ملا أكدت
محكمة الاستئناف ٔالامر باإلبطال الذى جاء معلال بما فيه الكفاية ،دون خطإ ي تطبيق أو تأويل
القانون الmnÒء الذي يحصن القرار من النقض طبقا للنصوص املشار إلTkا أعالﻩ؛
وحيث إن ٔالاحكام مبنية عى الصحة ما لم تخالف نصا أو جي قياس؛
وحيث إن أسباب الطعن املثارة غ ]Iمقبولة من الناحية القانونية؛
ل ـه ــذﻩ ٔالاس ـب ــاب
ونظرا إ¨ي ما سبق وبناء عي مقتضيات املواد 2 :و  12و 203و 204من ق .ا .م .ت .ا .وما بعدها
من فصلهاو  369و372و  238من ق .ا .م .ت .ا .؛
منطوق ال ـق ـ ـ ـ ـرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض
شكال ورفضه أصال.
الـرئ ـي ـ ــس

كـات ــب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/17 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/04/15 :
 ﻗﻴﺎم ﻋﻨﺼﺮ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد دﻋﻮىاﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺠﺰم ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﺮﻓﺾ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
الـمـحـكـم ــة الـعـل ـ ــيا
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjي
القضية الاستعجالية رقم 2014/10
الطاعن  :خ.ا.س.ا.
يمثله ذة /الزعيم ،سيد محمد ،النعمة،
محمد سيدينا.
املطعون ضدﻩ  :م.س.ا.ف.
يمثلها ذة : /املختار ،الكتاب ،السالك
ديدي
القرار رقم 2014/17 :
تاريخه 2014/04/15 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال ورفضه أصال.

شرف  /إخاء /عدل

بـ ــسم ﷲ الع_ي العظ ـ ــيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باملحكمة
العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها ،وذلك عى
تمام الساعة  11صباحا من يوم الثالثاء
 ،2014/04/15برئاسة السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة املستشارين :
 امـبــارك ولد الك ــوري محمد سالم ولد بارك ﷲ دد ولد الطالب زيدان محمد ٔالامCن ولد احمدوبمساعدة ذ .أحمد ولد إجه ،كاتب الضبط ٔالاول
بالغرفة قلما للجلسة .وبحضور السيد محمد
محمود بن اسلم بن طلحة نائب املدي العام لدى
املحكمة العليا ممثال للنيابة العامة،

وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا العريضة املقدمة من طرف  :ذة /الزعيم ولد
همد فال ،سيد محمد ولد سيدي ،النعمة ولد احمد زيدان ،ومحمد ولد سيدينا ولد اكاﻩ ،ممثلIن
للطاعن خ.ا.س.ا .ؤالاساتذة املختار ولد اعل ،الكتاب ولد املختار ،السالك ولد اباﻩ ،وديدي ولد
محمد الشيخ ،ممثلIن للمطعون ضدﻩ  :م.س.ا.ف.
وي العريضة الرامية إ¨ى نقض القرار رقم  ،2014/10الصادر بتاريخ  ،2012/02/12عن
الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاو¨ى باستئنافية انواكشوط.
وبعد النظر ي طلب ٔالاساتذة املذكورين ،والرد عى رأي النيابة ،وبعد املداولة طبقا للقانون
اتخذ القرار التا¨ي :
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص وقائع هذﻩ القضية ي كون محامي الطاعن ذة .الزعيم وسيدي محمد وآخرين تقدموا
إ¨ى رئيس الغرفة املدنية بمحكمة الوالية بانواكشوط بعريضة استعجالية ترمي إ¨ى إصدار أمر عى
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العريضة بتوقيف جميع آثار ما أسموﻩ باالنتخابات ٔالاحادية لالتحاد املوريتاني للرماية التقليدية ،الm£
تم إجراؤها يوم  ،2014/01/25م]0رين ذلك بأن القضية استعجالية نظرا للخطر املحدق الواضح ي
أن ما جرى يغ ]Iمن مراكز ٔالاطراف ومصالحهم ،وأTÈا مسجلة ي ٔالاصل تحت رقم  ،014/11فأصدر
ٔالامر  014/09القا mnoبوقف وتعليق ٕالاجراءات وٓالاثار امل^]تبة عى عملية الانتخاب إ¨ى حIن البت ي
أصل ال/اع ،وقام محامي املطعون ضدﻩ باستئناف ٔالامر املذكور ،فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها
رقم  014/10موضوع الطعن بالنقض والقا mnoبإلغاء ٔالامر املستأنف؛
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث إن الطاعن تقدم بعريضة طعن بالنقض ضد القرار املذكور بتاريخ ،2014/01/27
أشفعها بمذكرة بتاريخ  ،2014/03/11مصحوبة بوصل املخالصة ،مما يجعل الطعن مستوفيا
للشروط الشكلية ال m£تجعله مقبوال شكال طبقا للمواد  ،207 ،206 ،205 :وما بعدها من فرعها من
ق.أ.م.ت.ا ،وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات ٔالاطراف.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
حيث يعيب الطاعن عى القرار أن تنفيذﻩ يحدث ضررا يمس أصل ال/اع ،إذ يعت ]0الجمعية
املوريتانية للرماية التقليدية التابعة للطاعن ي الهيئة الوحيدة املكلفة بتسي ]Iالشؤون الجارية
للرماية التقليدية ،وذلك إ¨ى حIن اكتمال النصوص التنظيمية لالتحاد املنوﻩ عنه وتشكيل هيئاته
طبقا ملا ورد ي رسالة وزارة الثقافة رقم  1252بتاريخ .2013/5/26
وحيث يرى أيضا أن م.س.ا.ف .تم انتخابه ي غياب هذﻩ الشروط كلها ،وقد بدأ ي ممارسة
سلطته كاملة عى الاتحاد بما ي ذلك ذمته املالية وتمثيله أمام الهيئات ،وهو ما يرى بأنه يضر
بمصالح جميع أعضاء الاتحاد بمن فTkم العارض والجمعية املكلفة بتسي ]Iشؤون الرماية ال m£يشرف
علTkا؛
وي ٔالاخ ]Iطالب ٔالاساتذة بنقض القرار لعدم تعليله.
ب -املطعون ضدﻩ :
وحيث رد املطعون ضدﻩ بأن انتخاب هيئات اتحادية الرماية نص عليه املرسوم 2013/118
املن nÒلها وعهد إلTkا بالتمثيل الحصري لكل جمعيات وأندية الرماية التقليدية ،وال وجود لحق
مسلوب ألي شخص علTkا ،وأن الانتخابات تمت طبق النصوص وتحت إشراف اللجنة ٕالادارية
املختصة ال m£أعدت محضرا بفوز م.س.ا.ف.
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وأن توقيف نشاطات الاتحاد املوريتاني للرماية يشكل خطرا وكارثة خاصة أن الانتخابات جرت
حسب القانون وكل ٕالاجراءات املنصوص علTkا قيم ¸Tا ي وقTUا؛
وأن عنصر الاستعجال ليس قائما كما أبرزت ذلك مصدرة القرار املطعون فيه الذي كان مسببا بما
فيه الكفاية؛
وأن القضية تتعلق بأعمال إدارية يعود الاختصاص فTkا إ¨ى الغرفة ٕالادارية ،هذا إضافة إ¨ى عدم
توفر أي خطر محدق ي]0ر وقف التنفيذ املطلوب ،مما ي^]تب معه رفض الطعن وتأكيد القرار؛
 -2املـحك ـم ــة
نظرا للمادة 238 :من ق .ا.م .ت .ا .ال m£تقول" :تمارس املحكمة العليا سلطTUا الرقابية ي شرعية
القرارات الTائية ي املواد الاستعجالية"،
وحيث إن قضاء ٔالامور املستعجلة يقصد به الفصل ي املنازعات ال m£يخ nÒعلTkا من فوات
الوقت فصال مؤقتا ال يمس أصل الحق ،وإنما يقتصر عى الحكم باتخاذ إجراء وق m£ملزم للطرفIن
بقصد املحافظة عى ٔالاوضاع القائمة أو اح^]ام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفIن
املتنازعIن؛
وحيث يستفاد من عناصر امللف أن الرماية التقليدية تخضع للمرسوم  2013/118بتاريخ
 2013/07/02الذي هو ٕالاطار القانوني لالتحاد ،وللقانون رقم  98/64بتاريخ  1964/6/9ونصوصه
املعدلة الذي تحيل إليه املادة  4من املرسوم سالف الذكر ،وإ¨ى نصوص الاتحاد الداخلية ومحضر
الجمعية العامة لناخبيه.
وحيث إنه ملا كانت املادة  4من املرسوم املذكور تنص عى أنه "ينشأ اتحاد ذو هدف غ ]Iربçي
يدى" :الاتحاد املوريتاني للرماية التقليدية" فإن ذلك يعت ]0انطالقة لالتحاد خالفا للجميعات العادية
ال m£تتشكل وتمارس نشاطا¡Tا انطالقا من إذن مسبق من طرف وزير الداخليةٔ ،الامر الذي تختلف
فيه الهيئتان باختالف إنشاء كل مTما ،حيث ينشأ الاتحاد املوريتاني للرماية التقليدية بمرسوم بينما
ال يتطلب إنشاء الجمعية العادية سوى ترخيص من وزير الداخلية؛
وبما أن املرسوم املن nÒلالتحاد ورد ي مادته ٔالاو¨ى أنه ينظم ممارسة الرماية التقليدية ي
موريتانيا وي مادته الرابعة ،كما رأينا ،أنه ينشأ بموجبه الاتحاد املذكور ،وي مادته الخامسة عى
أنه" :تكمل تشكيلة وس ]Iوصالحيات هيئات الاتحاد بنظاميه ٔالاسا mnãوالداخي اللذين يحددان
بواسطة مقرر مش^]ك لوزير الدفاع الوط® mوالوزير املكلف بالداخلية والوزير املكلف بالثقافة ".فإن
السبب املؤسس عى أن الجمعية املوريتانية للرماية التقليدية التابعة للطاعن ي الهيئة الوحيدة
املكلفة بتسي ]Iالشؤون الجارية للرماية التقليدية ،وذلك إ¨ى حIن اكتمال النصوص التنظيمية
لالتحاد املنوﻩ عنه وتشكيل هيئاته ،سبب مردود لكون إنشاء الاتحاد تم فعال بصدور املرسوم  ،أما
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النصوص الداخلية ح £لو اف^]ضنا عدم وجودها ،فذلك ال يؤثر عى نشأة الاتحاد ،ألن ذكرها قد
ورد فقط عى سبيل التكملة ال كشروط نشأة؛
وحيث لم يكل املرسوم لهذﻩ النصوص املكملة مسألة الهيئات املكونة لالتحاد وانتخاب رئيسه
الذي نص عى أنه يتم من طرف الجمعية التأسيسية ،ؤالاخ]Iة إن كانت محل محاججة وظن فذلك
شأن محله ٔالاصل وليس لالستعجال إليه سبيل.
وحيث إن عنصر الاستعجال ليس قائما كما أبرزت ذلك مصدرة القرار موضوع الطعن الذي
كان مسببا بما فيه الكفاية.
وحيث إن القرارات القضائية ال تنقض إال إذا كانت تخالف نصا قانونيا أو إجماعا قطعيا أو
قياسا جليا.
لهذﻩ ٔالاسباب
ونظرا إ¨ى ما سبق وبناء عى مقتضيات املواد  232وما بعدها من با¸Tا و 238من ق.ا.م.ت.ا، .
واملرسوم  013/118بتاريخ  2013/7/2والقانون  98/64بتاريخ 1964/6/9؛
منطوق الق ـ ـرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
ورفضه أصال.

الرئيس

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 06/2014:
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/16 :
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  147ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 -1اﻟﺸﻬﺎدة إذا ﻟﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻗﺪة اﻷﺛﺮ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت
ﺻﺪﻗﻬﺎ.
 -2اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺰوج إﻻ إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﺧﻮل واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت الغ ــرفــة املدنيـة والاجتماعيـة الثانية باملحكمـة
امللف رقم2012/145 :
العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى بمباني املحكمة
الطاعن :أ.ص.
العليا يوم ٔالاحد 1435/04/15هـ ،املوافق
يمثلها :ذ /ملرابط ولد السيد
 ،2014/02/16تحت رئاسة رئيس املحكمة العليا.
املطعون ضدﻩ :ت.ج.
رئيس ـ ـ ـ ــا
السيد  /يحفظ ولد محمد يوسف
يمثلها ذ /درام محمد
وبعضوية السادة :
رقم القرار2014/06 :
مستشارا
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
تاريخه2014/02/16 :
مستشارا
ـ ـ بتار ولد بابا
منطوقه:
مستشارا
ـ ـ أبه ولد محمد محمود
مستشارا
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية ـ ـ مختار تي با
الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ الو¨ي
بالنقض شكال وأصال ونقض القرار ولد محمد فاضل ،وبحضور السيد /محمد محمود
املطعون فيه،وٕالاحالة ع_ى تشكيلة ولد اسلم ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة
مغايرة للبت Sي ما أخلت به سلفها.
العليا ممثال للنيابة العامة.
وﷲ املوفق
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا
الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ /ملرابط ولد السيد
نيابة عن موكله أ.ص .بتاريخ  ،2012/06/07ضد
القرار الصادر من الغرفة املدنية والا جتماعية الثانية
باستئنافية نواكشوط تحت عدد ،2012/92
واملشمول فيه كل من ت.ج .و أ.ص. .
وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه :

أوال ٕ :الاجرءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ذ /ملرابط ولد السيد ،نيابة عن
موكله أ.ص .ضد القرار السابق الذكر.
وعى مذكرتي الطعن والرد ،وعى جميع وثائق امللف ،وبعد الاستماع إ¨ى املستشار املقرر آبه
ولد محمد محمود ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة ٔالاو¨ى لعرض القضية ،وإ¨ى محمد محمود ولد طلحة
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نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته الشفهية والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف
وبعد املداوالت تقرر ٓالاتي :
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املواد :
 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،205 ،63 ،02من ق .أ.م.ت.أ .واملادة  04من قانون املحاماة فهو
مقبول شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف
أ -الطاعن :
نعت الطاعن املطعون فيه ب ـ :
 -1تحريف الوقائع عندما أسس قضاءﻩ بإلغاء محكمة ٔالاصل عى أن أ.ص .قد اش^]طت عليه
ت.ج .ي عقد الزواج تسف ]IإبTا معها إ¨ى محل عمله ي بلجيكا الاش^]اط الذي ال تدعيه املطعون
ضدها ي عريضTUا الفاتحة للدعوى ولم تتضمنه وثيقة العقد ولم يشهد به شاهد وإنما تقوله هذا
القرار كما تقول عى الشاهدين  :ص.ف .آ.س .أTÈما شهدا ¸Tذ الشرط إذ ال وجود له ي محضر ما
نسب إلTkما من تصريح موجود ي امللف ،من ثم يتبIن أنما علل به هذا القرار إلغاء حكم محكمة
ٔالاصل من نسبة الخطأ إليه ي تكييف النازلة تكييفا قانونيا غ ]Iصحيح ،وأن هذا القرار املتقول هو
ٔالاجدر بالنقض حقا.
 -2مخالفته للنصوص والخطأ ي تطبيقها ويتجى ذلك ي عدم التسبيب الواجب بحكم املادة
 81من ق ،أ ،م ،ت ،ا ،وبالقضاء بما لم يطلب عندما حكم بالتطليق غ ]Iاملطلوب ي مذكرة
املستأنف حيث اقتصرت عى طلب إلغاء الحكم فقط ،ولم تطلب الحكم بغ ]Iذلك.
ينضاف إ¨ى ذلك أن الطاعن أورد ي مذكرته ال m£خاطب ¸Tا محكمة الاستئناف استعدادﻩ
إلبقاء زوجته ي انواكشوط حيث يسكن ذووها وإمكان تسف ]Iالولد معها ٔالامر املانع من التطليق
بسبب عدم تسف ]Iالابن معها ملحل عمله فكان من الواجب عى القرار املطعون فيه أن يرد عى هذا
العرض وإذ لم يفعل يكون خارقا للقانون طبق ما هو منصوص ي الفقرة السابقة من املادة 81
السابقة الذكر ،وذلك موجب لنقضه طبقا لنص الفقرتIن  7-3 :من املادة  204من ق.أ.م.ت.ا.
ثم إنما ورد ي هذا القرار من أن مصدرته لم تعذر ي شهادة الشاهدين املزعومة ألTÈا كانت
عى أساس املادة  449من ق.ا.ع .املعفية لها من التسوية بIن الخصمIن ال عى أساس املادة  448من
القانون نفسه امللزمة للمحكمة التسوية بIن الخصمIن ال مع® له ألنه ما من نص قانوني وال شري
يعفي أية محكمة ي حال من ٔالاحوال من التسوية بIن الخصمIن ال m£ي لب العدل وألن املادة 449
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من ق.ا.ع .املؤسس هذا القرار علTkا شرعية عدم الاعذار ال تدل عليه بل عكسه وهو املنصوص عليه
باملادة  114من ق.ا.م.ت.ا.
 -3الخطأ ي تطبيق القانون وذلك عندما رتب عى ٕالاخالل بالشرط املزعوم التطليق مع أنه ال
ي^]تب عليه لو سلمنا أنه موجود ،وكذلك ال مع® ملا ورد ي القرار من تعليل تلك ٔالاعذار باالحتياط
لحق ﷲ تعا¨ى ألن ٕالاعذار من حقوق ﷲ تعا¨ى بدليل قول محمد مولود ي الكفاف :
الاعذار من حقوقه عز وجل ........
وختمت هذﻩ املذكرة بطلب نقض القرار وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة لتتو½ى أخطاء
سابقTUا.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدها فلم تتصد ي مذكرة جوا¸Tا املوقعة بقلم ذا/دراما محمد للرد عى مآخذ
الطاعن بل ركزت عى أن الطاعن ال يريد إال ٕالاضرار باملطعون ضدها ،وأن القرار املطعون فيه
مصيب.
حيث طبق النصوص الشرعية ال m£مTا الحديث "ال ضرر وال ضرار" والقاعدة )الضرر يزال(
ذلك أن املطعون ضدها لم تزل ت^]دد عى القضاء منذ سنة  ،2009حٓ £الان ،وال ي م^/وجة وال ي
أيم ،وهذا ما ال يجوز شرعا وال قانونا ،وأن عى ا.ص .وعى محاميه أن يرجعا إ¨ى املواد ،17 ،15 :
 ،18من ق ،ا ،م ،ت ،ا ،وختم بطلبه من هذﻩ املحكمة قبول مذكرة املطعون ضدها الجوابية،
ورفض طلبات الطاعن لعدم تأسيسها ،وتأكيد القرار املطعون فيه.
 -2املحكمة :
حيث إن مذكرة املطعون ضدها لم تتضمن إنكار املآخذ ال m£نعت ¸Tا الطاعن القرار املطعون
فيه ،وحيث إن هذا القرار لم يؤسس ما ق mnºبه من إلغاء حكم محكمة ٔالاصل وتطليق املطعون
ضدها من زوجها إال عى أساسIن :
 أحدهما  :ثبوت شرطها عى زوجها أن تسافر إليه بولدها بشهادة من ورد فيه تمام تعديلهمامن طرف أئمة مساجد ،وهما  :ج.ف .وآ.س ،وحيث إن هذا ٔالاساس مTار من عدة اوجه  :أحدهما
عدم دعوى الزوجة لدى محكمة ٔالاصل تأسيس طلب الطالق عى اش^]اطها إياﻩ عى الزوج،
والشهادة إذا لم تطابق الدعوى كانت فاقدة ٔالاثر ي إثبات صدقها.
وثان`ا  :أن محضري تصريح هذين الرجلIن خاليان من شهاد¡Tما ¸Tذا الشرط ومن هذا يتبIن
عدم صدق القرار ي ثبوت وجود هذا الشرط.
وثال´`ا  :أنه لو اف^]ض وجودﻩ ملا كان موجبا للتطليق ما دام غ ]Iمعلق به الطالق ألن مثله من
الشروط ال m£ي^]ك الزوج بمقتضاها حقا له يكون حكم قبوله له الكراهة ،ويكون حكم وفاءﻩ به بعد
القبول الندب بدليل قوله ي الكفاف :
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وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻩ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ^]اط لح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
وال كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدب وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كنقله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ونك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ق ºـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ nب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أئم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ذوو رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وذلك أن لكل من الزوجIن الامتناع من أن يسكن معه ٓالاخر إن كان له حاضن بدليل قول
خليل )كولد صغ ]Iألحدهما إن كان له حاضن .(...
وأما ٔالاساس الثاني  :فعدم الانفاق وهو مTار ايضا لعدم وجوبه عى الزوج للزوجة بدليل قول
خليل )يجب ملمكنة مطيقة  ....الخ( ،لعدم وجوبه عى غ ]Iاملدخول ¸Tا إال إذا طلبت من الزوج أن
يدخل ¸Tا وامتنع بدليل قوله ي الكفاف ) :الانفاق بالبناء مطلقا يجب إن يغب وطلبت ولو قرب (...
وبدليل املادة  147 :من ق.م.أ.ش.
ينضاف إ¨ى ذلك أن هذا القرار حصرﻩ ي صلبه بعدم ٕالاعذار ي شهادتي من أسس عى
شهادتTkما ومستدل عى ذلك باملادة  449من ق ،أ.ع .وي ال تدل عليه.
وينضاف إ¨ى ذلك أن هذا الطاعن حسب ما يستفاد من مذكرتيه أمام مصدرة القرار وأمام
هذﻩ الغرفة أنه غ ]Iمصر عى تسف ]Iهذﻩ الزوجة إ¨ى محل عمله ببلجيكا ،وليس مصرا عى عدم
تسف ]Iالولد معها إليه إذ وجد لذلك سبيال ومستعد لإلنفاق ،وترتيبا عى ذلك يكون التطليق عليه ال
موجب له عى اف^]اض صدق ما تقوله القرار من ثبوت الشرط ،وأن له أثرا ما دام التسف ]Iيمكن
التنازل عن ،وما دام سفر الابن مع أمه إذا حصل التسف ]Iموعودا به إذا أمكن.
مما تقدم يتبIن أن هذا القرار غ ]Iسليم من مخالفة القانون ومن خطإ ي تطبيقه وتأويله ومن
عدم التعليل.
وحيث إن كل هذﻩ ٔالامور موجب لنقضه وهو ما استصوبته هذﻩ املحكمة.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال باملواد  ،223 ،220 ،204 :من ق ،ا ،م ،ت،ا .واملادة  311من ق ،م ،ا ،ش .فقد قررت
املحكمة ٓالاتي :
منطوق القرار :
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وأصال
ونقض القرار املطعون فيه،وٕالاحالة ع_ى تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سلفها.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني:
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/09 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/16 :
اﻟﻤﺎدة  100ﻣﻦ ق.ا.م.ت.ا.
 اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﺖ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮرﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ او أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ.
 ﻋﻠﻮ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻀﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة ﻻ ﻳﺠﺪﺳﻨﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/57 :
الطاعن :ع.ا امللقب ل.ح.
يمثله ذ /يçي ولد ف £و الكتاب ولد املختار
املطعون ضدﻩ  :ب.ف.
يمثله ذ /أحمد فال ولد أمبارك
رقم القرار2014/09:
تاريخه2014/02/16 :

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد 1435/04/15 :ه
املوافق  2014/2/16م تحت رئاسة رئيس
املحكمة العليا السيد :
رئيس ـ ـ ــا
يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبدﷲ ولد بيداﻩ
منطوقه:
ـ ـ بتار ولد باب
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية ـ ـ أبه ولد محمد محمود
باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال و ـ ـ مختار تي با
أصال ونقض القرار املطعون فيه و إحالته ع_ى وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ
تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا . .الو¨ي ولد محمد فاضل.
وﷲ املوفق.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه نائب
املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا طلب الطعن بالنقض املقدم من طرف
ذ/يçي ولد ف £والكتاب ولد املختار نيابة عن موكلهما ع.ا امللقب ل.ح .بتاريخ 2012/12/02:ضد القرار
الصادر من الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط تحت عدد 2012/131
بتاريخ 2012/11/07:واملشمول فيه كل من الطرفIن املذكورين .وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة
القرار ٓالاتي بيانه:
أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ٔالاستاذ /يçي ولد ف £والكتاب ولد
املختار نيابة عن ع.ا امللقب ل.ح .املذكور ضد القرار 2012/131:املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف.
وبعد الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر محمد ولد سيدي مالك ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة
ٔالاو¨ى لعرض القضية.
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وإ¨ى السيد :محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته
الشفهية والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املادة 2:ـ
 63ـ ـ  204ـ ـ  205ـ  207ـ  208ـ ـ  209ـ  210ـ ـ  211ـ  212من ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4 :من قانون املحاماة
فهو مقبول شكال.
ثالثا  :حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
ا -الطاعن :
يرى ٔالاستاذان /يçي ولد ف £والكتاب ولد املختار اللذان تقدما بمذكر¡Tما لصالح موكلTkما ع.ا
امللقب ل.ح ،أن القرار الطعIن خرق املادة 81:من قانون املرافعات املدنية والتجارية وٕالادارية الm£
تلزم أن تكون ٔالاحكام مسببة ،كما أنه خرق املادة 100:وما بعدها من قانون ٕالاجراءات املدنية الm£
تلزم بأن تكون املعاينة معدة من طرف رئيس املحكمة أو أحد أعضا¾Tا.
وأن القرار أيضا غ ]Iمسبب وغ ]Iمعلل.
وحيث إن تسبيب ٔالاحكام هو صمام أماTÈا فهو الذي ي]0هن عى أن حجج ٔالاطراف قد درست
ونوقشت بكل أمانة .لهذﻩ ٔالاسباب يطلب قبول طعنه شكال وأصال.
ب -املطعون ضدﻩ:
أما املطعون ضدﻩ ب.ف ،فقد جاء عى لسان محاميه ٔالاستاذ /أحمد فال ولد أمبارك ،أن
القرار مسبب قانونا كما يتبIن من حيثياته وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن القرار خرق املواد100 :
و 101ليس موجبا للنقض ألن املعاينة ال تشكل أي طابع إلزامي للقا ،mnoوأن إجراء املعاينة من
طرف الكاتب قد يلجأ إليه القا mnoي نطاق إجراءات التحقيق ال m£يقوم ¸Tا.
وأن الطاعن اختلط عليه بطالن املعاينة وبطالن القرار ويركز عى محاولة املس من املعاينة
بدل املس من القرار الطعIن  ،وأن الطاعن تنا nãأن ٔالاحكام القضائية محمولة عى الصحة وال
يجوز نقضها إال استنادا إ¨ى أحكام قانونية أو شرعية ت]0ر ذلك وقد عجز الطاعن عن تقديمها لذلك
يطلب من املحكمة رفض الطعن املقدم إلTkا.
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 -2املحكمة:
أ ـ ـ ـ حول السبب املؤسس ع_ى خرق ٕالاجراءات طبقا للمادة 204:فقرة ) (4من ق.ا.م.ت.ا.
حيث إن املحكمة أصدرت قرارها رقم  2012/17 :بتاريخ 2012/09/17:بإجراء معاينة وعينت
كاتTÜا إلجراء تلك املعاينة ما يعد خرقا سافرا لنص املادة 100:من ق.ا.م.ت.ا.
إذ تجعل هذﻩ املادة مسألة املعاينات ي نزاع ٔالاصل من اختصاص رئيسها أو أحد أعضاء تشكيلTUا،
وتأسيسا عليه يكون هذا السبب مدعاة للنقض.
ب ـ ـ ـ حول السبب املؤسس ع_ى عدم التسبيب أو نقصه )فقرة  6من املادة 204
ق.ا.م.ت.ا(.
حيث إن املحكمة أسست قرارها عى ما أوردته املعاينة من كون املنح الريفي يبعد عن املدينة
ثالثة كيلوم^]ات وأن املنح الحضري ال يساوي ي القوة القانونية املنح الريفي دون أن تسند ذلك
بسبب من الواقع أو القانون ،ما يجعل قرارها ناقص التسبيب  ،فمسألة البعد عن املدينة ثالث
كيلوم^]ات تقت mnºمعرفة حدود املدينة حIن تاريخ املنح الريفي وما إن كانت املدينة قد تمددت أم
ال ،هذا عالوة عى أن القول بعلو شأن املنح الحضري عى املنح الريفي ،هو قول مجرد يحتاج تسبيبه
إ¨ى نص قانوني قاطع وهذا كله ما يجعل السبب املؤسس عى نقص التسبيب ناهضا.
وحيث يتعIن عى محكمة ٕالاحالة تالي املأخذين السابقIن من خالل إجراء معاينة طبقا لنص
املادة 100:من ق.ا.م.ت.ا .ولتقرر بعد ذلك ٔالاحقية ي الحيازة بناء عى القواعد القانونية والفقه
القضائي السائد.
لهذﻩ ٔالاسباب:
وبعد الاطالع عى تقرير السيد /املستشار املقرر وعى طلبات السيد /املدي العام لدى املحكمة
العليا الذي يطلب قبول الطعن بالنقض شكال وي ٔالاصل تطبيق املادتIن 100 :و  204من
ق.ا.م.ت.ا.واملادة 32:من التنظيم القضائي.
وعمال باملواد 1 :ـ ـ 2ـ ـ 3ـ 5ـ  6ـ  7ـ  8ـ  11ـ 13ـ  14ـ ـ  15ـ ـ  16ـ ـ  19ـ ـ  20ـ ـ  25ـ ـ  26من التنظيم
القضائي اعتمادا عى املواد 1 :ـ ـ  2ـ ـ  203ـ ـ  204ـ ـ  205ـ ـ  207ـ ـ  208ـ ـ  209ـ ـ  211ـ ـ  212ـ ـ  213ـ 214ـ ـ
 216ـ ـ  217ـ ـ  218ـ ـ  219ـ ـ  220ـ ـ  221ـ ـ  223من قانون املرافعات املدنية والتجارية وٕالادارية
املوريتانية.
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض القرار املطعون فيه وإحالته ع_ى تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/28 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/16 :
اﻟﻤﺎدﺗﺎن  418 ،417ﻣﻦ ق.ا.ع.
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺎ وﻧﻮﻋﻴﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎف وﻗﻊ ﺧﻄﺄ وﺗﻢ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ
إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ اﻷﺟﻞ.
ﻋﺪم ﺟﺮد ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺎ دام
ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ
ﻋﻠﻰ ﺻﺪق ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/72 :
الطاعن :ا.ح.ب.
يمثله ذ /يçي ولد الطالب معزوز و مكتب
شنقيط للمحاماة
املطعون ضدﻩ  :س.س.ه.
يمثله ذ /محمد معروف ولد بوصبيع
رقم القرار2014/28:
تاريخه2014/03/16 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
و أصال ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة
ع_ى مصدرته للبت Sي الطعن باالع®iاض .
وﷲ املوفق.

شرف/إخاء/عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد1435/04/15 :
ه املوافق  2014/2/16م تحت رئاسة رئيس
املحكمة العليا السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف.
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبدﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ بتار ولد باب
ـ ـ مختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة
ذ/الشيخ الو¨ي ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه
نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال
للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ /يçي ولد
الطالب معزوز ومكتب شنقيط للمحاماة نيابة عن موكلهما ا.ح.ب .بتاريخ 2013/05/29:ضد الق ـرار
الصادر من الغرف ـ ـ ـ ــة املدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه تحت عدد  2013/18بتاريخ2013/05/29:
واملشمول فيه كل من الطرفIن املذكورين .وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
ثانيا ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ذ /يçي ولد الطالب معزوز ومكتب
شنقيط للمحاماة نيابة عن ا.ح.ب .املذكور ضد القرار 2013/18:املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف ،وبعد
الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر بتار ولد باب ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة ٔالاو¨ى لعرض القضية.
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وإ¨ى السيد :محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته
الشفهية والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
 1ـ ـ من حيث الشكل:
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة ي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املواد 2:ـ
 63ـ ـ  205ـ  207ـ  208ـ ـ  209ـ  210ـ ـ  211من :ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4 :من قانون املحاماة فهو مقبول
شكال.
ثانيا :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
ا -الطاعن :
ورد ي مذكرة ا.ح.ب .عى لسان وكيله يçي ولد الطالب معزوز أنه عرض دعواﻩ ي قطعm£
أرض ضد س.س.ه .بالرصد الجوي بالعيون عى غرفة محكمة الوالية املدنية فقضت فTkا بالحكم
رقم 2012/47:بتاريخ 2012/11/21:القا mnoبالتخي لعدم الاختصاص فاستأنفه املدى نفسه وبعد
ما وكل ٔالاستاذ يçي ولد الطالب معزوز وتنازل عن الاستئناف طعن وكيله باالع^]اض ي ذلك الحكم
لدى كتابة مصدرته بتاريخ 2012/12/06:داخل ٔالاجل إال أن استئنافية كيفه عدلت عن تناول
الطعن باالع^]اض إ¨ى الطعن باالستئناف بقرارها رقم 2013/14:بتاريخٔ 2013/04/29:الامر الذي
حدى بوكيل الطاعن أن يس^]جعها عن قرارها ويلتمس مTا البت ي طعنه باالع^]اض فأصدرت القرار
رقم 2013/18 :بتاريخ 2013/05/27 :برفض الرجوع فطعن فيه بالنقض الطعن املستوي للشروط
الشكلية مما يوجب عى املطعون لدTÎا أن تعت ]0مآخذﻩ عى القرار املطعون فيه من حيث ٔالاصل.
وال m£أحدها :أن هذا القرار قد أهمل النظر ي طعنه باالع^]اض املرقوم ب2012/10 :
بتاريخ 2012/12/06:وهذا ٕالاهمال غ ]Iمشروع وموجب لنقض القرار بنص الفقرة7:من املادة204:
من:ق.ا.م.ت.ا.
يضاف إ¨ى ذلك أن هذا القرار لم يسبب إهماله لتناول الطعن باالع^]اض إال بخلو محضر
الجرد من تضمنه وهو تعليل هش يجعل القرار مستوجب النقض بحكم الفقرتIن 01:ـ  06من
املادة 204:من:ق.ا.م.ت.ا .ألن الطاعن ما عليه من إجراء غ ]Iتسليم اع^]اضه إ¨ى كتابة ضبط مصدرة
الحكم.
وذلك ما تم وفق املنصوص عليه ي القانون وال يشرع أن يواخذ موكل الطاعن بعدم كتابة
املوظف العمومي محضر اع^]اضه ي قائمة مراسلة إدارية.
وحيث أورد أيضا وصف القرار بخرق ٕالاجراءات املسطرية املنصوص علTkا ي املواد من 43 :ـ ـ
إ¨ى  49من :ق.أ.م.ت.ا .وال m£لم تتضمن أن للجرد قيمة ،بل القيمة القانونية إنما تحصل ي تصريح
الطرف أمام كتابة الضبط داخل ٔالاجل وهو ما توفر ي هذا الطعن باالع^]اض حيث حصل ممن له
الحق فيه ي ٔالاجل وضمن ورقة رسمية تعت ]0بحكم القانون حجة قاطعة.
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لهذا كان تجاهل املحكمة لها ي قرارها املطعون فيه موجبا لنقضه مما جعل الطاعن يطالب
به ،وباإلحالة إ¨ى استئنافية ذات تشكيل مغاير لتالي ما أخلت به سابقTUا وتحميل الرسوم
واملصروفات عى الطرف ٓالاخر.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدﻩ س.س.ه .فقد رد بجوابية بقلم وكيله ذ/معروف ولد بوصبيع ضمTا أن
موكله يملك قطعة ٔالارض رقم 210:ي Õي املطار من عاصمة والية الحوض الغربي باش^]ائه إياها من
م.س.ب .املتنازل له عTا ع.ا.ك .املمنوحة له من الوا¨ي سنة 1986م بالرخصة رقم638:
بتاريخ 1986/09/15:واملأذون له بالبناء علTkا وقد شرع فيه ح £فوêئ بدعوى ا.ا.ب .أنه يملكها
مستدال عى ملكه لها برخصة حيازة تحمل رقم 724:تتضمن منح قطعٔ m£الارض ذاتي الرقمIن20/19:
صادرة عن حاكم مقاطعة لعيون بتاريخ 1984/04/08 :فتخلت عن دعواﻩ مدنية لعيون لعدم
الاختصاص فأستأنف حكمها لدى استئنافية كيفه فقضت برفض استئنافه لكون الحكم بغ]I
الاختصاص ال يطعن فيه إال باالع^]اض فطلب الرجوع ي قرارها محتجا بمحضر اع^]اض أمام كتابة
مدنية لعيون مختلقا إياﻩ بجهودﻩ الخاصة إال أن املحكمة لم تقبل مغالطته إياها فقضت برفض
اس^]جاعه بالقرار املطعون فيه بالنقض من قبله محتجا باملادة 480:من:ق.ا.ع .وي ي الواقع حجة
عليه ألTÈا تجعله غ ]Iمتنازل عن استئنافه السابق الذكر وأسس عى هذا الرد ،وعى املادة222:
من:ق.ا.م.ت.ا .طلبه من املطعون لدTÎا رفض الطعن ضد القرار املطعون فيه.
 -2املحـك ـ ــمة:
حيث إن ي امللف محضرا بالطعن باالع^]اض مرقوما ب 2012/10:مؤرخا ب2012/12/06 :
محررا بقلم ذ /محمد ولد أباي رئيس كتابة ضبط محكمة والية الحوض الغربي يفيد طعن ذ/يçي
ولد الطالب معزوز باالع^]اض ضد الحكم رقم 2012/47:الصادر بتاريخ 2012/11/21 :عن الغرفة
املدنية بمحكمة الوالية بالحوض الغربي ي القضية رقم 2012/28:املشمول فTkا كل من ا.ح.ب .موكل
املع^]ض ضد س.س.ه .املتعلقة ب/اع ي عقار ي العيون.
حيث إن هذا املحضر يجسد طعنا باالع^]اض ي الحكم املع^]ض عليه.
وحيث إن املتمسك به له الحق فيه فيجب عى املع^]ض لدTÎا املختصة نوعيا وترابيا أن تبت
فيه وال يسقط عTا ذلك البت ي استئناف يبدو أنه حصل غلطا ثم عدل عنه إ¨ى الطعن القانوني ي
القرار محل الطعنIن باالستئناف والاع^]اض.
لهذا ولكون تسبيTÜا عدم قبول الرجوع عن قرار ها ٔالاول بكون هذا املحضر لم يرد ي الجرد
تعليل واهم لكون عدم جردﻩ ي قائمة أوراق امللف تقص ]Iمن كتابة الضبط وال يشرع أن يواخذ به
املس^]جع ما دام هذا املحضر مستوفيا ملم/Iات الوثيقة الرسمية املكونة للدليل القطËي عى صدق
مضمونه بأحكام املادتIن 417 ،416 :من :ق.ا.ع.
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لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال بالفقرة ٔالاخ]Iة من املادة 48 :وباملواد 223 ، 220، 204،:من :ق.ا.م.ت.ا.فقد قررت
املحكمة ما يي:
منطوق الق ـ ـرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض القرار املطعون فيه ،وٕالاحالة ع_ى مصدرته للبت Sي الطعن باالع®iاض.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني:
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/29 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/16 :
اﻟﻤﺎدة  815ﻣﻦ ق.ا.غ.
 ﻋﺪم ﺣﻮز اﻟﻤﻮﻫﻮب ﻟﻪ اﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﻠﻴﺲ أو ﻣﻮتﻣﺒﻄﻞ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﺟﺪ اﻟﻤﻮﻫﻮب ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻮز وﻣﻨﻌﻪ اﻟﻮاﻫﺐ ﻣﻨﻪ
إﻟﻰ أن ﻣﺎت.
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بسم ﷲ العي العظيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/46 :
الطاعنات :ي.يف.ب.ي.
يمثلهن ذ /محمد ٔالامIن ولد عبيد
املطعون ضدهما :ب.و.ب.ي.
يمثلهما ذ /النعمه ولد أحمد زيدان
رقم القرار2014/29:
تاريخه2014/03/16 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
ورفضه أصال.
وﷲ املوفق

شرف/إخاء/عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد1435/04/15 :
ه املوافق  2014/2/16م تحت رئاسة رئيس
املحكمة العليا السيد يحفظ ولد محمد
يوسف.
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ بتار ولد باب
ـ ـ مختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة
ذ/الشيخ الو¨ي ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه
نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال
للنيابة العامة.

وأصدرت القرار ٓالاتي البيان ي الطعن بالنقض القائم به ذ /محمد ٔالامIن ولد عبيد ملوكالته:
ي.يف.ب.ي .ي القرار رقم 2012/179:الصادر عن الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية
انواكشوط يوم 2012/12/05:املؤكد لحكم محكمة مقاطعة دار النعيم رقم2011/37:
بتاريخ2011/11/01:م القا mnoألخوي الطاعنات ب.و.ب.ي .عى أخوا¡Tما ي.يف.ب.ي .بأن دار أبTkم
تركة بIن الطاعنات واملطعون ضدهما.
أوال ٕ :الاجراءات
ملا وصلت القضية إ¨ى كتابة ضبط هذﻩ الغرفة وتلقت مذكرة الطاعنات وبلغTUا ملمثل املطعون
ضدهما ذ /النعمه ولد أحمد زيدان ورد علTkا بجوابية عIن رئيس التشكيلة مقررا ي القضية،فأعد
تقريرﻩ فأحيل امللف إ¨ى املدي العام فجعلت فيه النيابة العامة طلبا¡Tا مكتوبة ،وأعادته إ¨ى كتابة
ضبط هذﻩ الغرفة فتمت جدولته ي قضايا جلسTUا العلنية املقرر عقدها يوم2014/02/16:وفTkا
عرضت القضية .
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واستمع إ¨ى قراءة املقرر بتار ولد بابه لتقريرﻩ فTkا ،وإ¨ى ممثي ٔالاطراف إلبداء مالحظا¡Tم
وطلبا¡Tم وإ¨ى نائب املدي العام محمد محمود ولد طلحة لعرض طلبات النيابة ،وعقب ذلك قرر
جعلها ي املداوالت إ¨ى يوم جلسة النطق باملتخذ فTkا تطبيقا للمواد219 ، 218، 217 ، 216 ، 213 :
من ق.ا.م.ت.ا .وخالل املداولة تم درس وثائق امللف فاستنتج ٓالاتي:
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث إن القرار صدر يوم 2012/12/05:وتم الطعن فيه بالنقض يوم 2013/02/03 :بعريضة
مكتوبة مصحوبة بوصل دفع خمسة آالف أوقية للخزينة وبمحضر توكيل املطعون لهن للطاعن واتبع
الطعن بمذكرة قدمت يوم 2013/04/03 :فهو مستوف لشروط القبول الشكلية.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
ا -الطاعن :
ورد ي مذكرة الطاعن إنكار وجود السبب املسبب به القرار ما ق nºبه من عدم الصحة لهبة
ي.ك .رحمه ﷲ للطاعنات الذي هو عدم حوزهن للموهوب ي حياة الواهب حيث إTÈن حزن الدار
وسكن فTkا بأسرهن من تاريخ الهبة إ¨ى ٓالان.
وتأسيسا عى ذلك يكون القرار املطعون فيه قد خالف املادة 815 :من ق.ا.ع.
ويكون ما اعتمدت عليه محكمة ٔالاصل من شهادات ال يعتمد عليه لتناقض تلك الشهادات مع
حكم املادة 110:من :ق.ا.م.ت.ا.
ويكون ما اعتمد عليه ذلك الحكم من قول خليل . . . ):ودار سكناﻩ إال أن يسكن اقلها  (. . .ال
ينطبق عى النازلة لكون الواهب لم يسكن الدار بعد هبته إياها مستثنيا دكاTÈا مادام حيا.
وألنه لو فرض سكناﻩ ي ذلك الحانوت ملا أبطل ذلك الهبة طبقا لنص خليل املؤسس عليه
حكم محكمة ٔالاصل لهذا كان القرار املطعون فيه والحكم املؤكد به مخالفIن لنص خليل.
ينضاف إ¨ى ذلك أن املطعون لهن طل0ن من محكمة ٔالاصل معاينة الدار واستدعاء زوجة
الواهب امل^/وج ¸Tا إبان الهبة وملا استدعيت اعتذرت بعدم الصحة فقررت املحكمة مقابلTUا حيث
تسكن ثم عدلت عن ذلك وعن املعاينة من غ ]Iأن يعرف الطاعنات السبب وبذلك تكون املحكمة قد
حرمTUن من استخدامهن لوسائل دفاع كفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه.
وينضاف إ¨ى ذلك أيضا أن الطاعنات طل0ن من محكمة الاستئناف بعث قاض ملعاينة الدار
والاستماع إ¨ى الج]Iان ملعرفة من كان يسكن الدار وم £سكTا الطاعنات فلم تستجب لهن لهذا
يكون القرار املطعون فيه غ ]Iسليم من خرق القانون والخطإ ي تأويله وي تطبيقه وناقص التسبيب
ومستوجب النقض طبقا ملقتضيات املادة 204:من ق.ا.م.ت.ا.
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لذلك فإن املطعون لهن يطل0ن من املطعون لدTÎا معاينة الدار وإنصافهن بقبول طعTن وإلغاء
القرار املطعون فيه وٕالاحالة إ¨ى تشكيلة مغايرة.
ب -املطعون ضدهما :
أما املطعون ضدهما فقد رد ممثلهما ذ /النعمه ولد أحمد زيدان بجوابية ضمTا أن مذكرة
الطاعنات لم تتضمن ما يوجب نقض القرار املطعون فيه واملؤسس عى حقيقة ثابتة وي :أن
املزعومة هبته ي.ك.م .لبناته الطاعنات ال تصح بحال ما دام ي.ك .لم يزل ساكنا دار سكناﻩ ح£
توي فTkا ،وال يمكن أن يعت ]0سك® البنت مع والدها ي الدار تحويزا لها ألنه من املألوف.
لذلك يطلب من املطعون لدTÎا رفض طعن الطاعنات وتأكيد القرار املطعون فيه.
 -2املحكمة:
حيث إن القرار املطعون فيه مؤكد لحكم محكمة ٔالاصل القا mnoبعدم صحة الهبة لسبب
واحد وهو عدم حوز املوهوب لهن للدار قبل موت الواهب  ،وحيث إن حكم محكمة ٔالاصل قد ورد
فيه اتفاق الطرفIن ومن أحضرا من شهود لدTÎا عى أن الواهب توي وهو يسكن تلك الدار وحيث
إنه من املتفق عليه ي الفقه والقانون أن عدم حوز الهبة قبل املانع من تفليس أو موت مبطل لها إال
ي حالة ما إذا جد املوهوب له ي الحوز ومنعه الواهب منه إ¨ى أن مات  ،وحيث إن مقت nºهذا
الاتفاق بIن الفقه والقانون هو الذي ق nºبه كل من حكم mمحكمة ٔالاصل والاستئناف.
وحيث إن ما ورد ي مذكرة املطعون لهن من أTÈن حزن الدار ي حياة الواهب ال يعدو كونه
دعوى ال دليل عى صدقها تجددت بعد ما ق mnºي الدعوى بإقرار الطاعنات أن الواهب لم يزل ي
الدار ح £مات فTkا.
وحيث إنه يمكن الفهم من هذﻩ املذكرة أن املقصود بدعوى حياز¡Tن كوTÈن كن مع ٔالاب فTkا
وهذا ال يجعلهن حائزات ألن تعريف الفقهاء للحوز هو رفع يد الواهب عن املوهوب وتمكIن املوهوب
له من التصرف ي الmnÒء املوهوب طبق ما سيأتي:
لهذا كان هذا الطعن ي هذا القرار غ ]Iمؤسس عى موجب لنقضه ما دام قاضيا بتأكيد حكم
قاض بما هو الحق وترتيبا عى ذلك ال أثر ملا ورد ي حيثيات هذا القرار الثالث قبل ٔالاخ]Iة مTا من
أمور مستغ® عن التأسيس علTkا وغ ]Iصالحة ألن يؤسس علTkا ـ كما ال ضرر أيضا عى حكم محكمة
ٔالاصل ي التأسيس عى بعض النصوص من مختصر خليل ومن التحفة البن عاصم  :غ ]Iمنصبة
عى النازلة حيث تتعلق بحوز الواهب ملحجوريه وذلك أن الطاعنات ال يدعIن أن أباهن كان حائزا
لهن و ال أTÈن كن محجورات  ،لذلك كان عى هذا الحكم أن يكتفي بالتأسيس عى نص املادة815:
من ق.ا.ع .وإذا كان يرغب ي التأسيس عى الفقه مع القانون أن يأتي بالنصوص املنطبقة عى ما
يلزم من عدم حوز الهبة ح £مات الواهب مثل قول الكفاف:
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والشـ ـ ـ ــرط  ـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ــتمرارها الح ـ ـ ـ ــوز ف ـ ـ ـ ــإن
ت ـ ـ ـ ـ ــرد م ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

يفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الواه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أو يح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
م TUـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وعاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيه

وقوله أيضا Sي تعريف الحوز :
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إذا أردت أن يعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ف Tkـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع واه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ع Tـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻩ

أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املن TUـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفا
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطه بين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهدﻩ

لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال باملواد 222، 220، 211، 210، 209، 208، 207، 205، 63:من:ق.ا.م.ت.ا .فقد قررت
املحكمة ما يي:
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
ورفضه أصال.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني:
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/30 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/16 :
اﻟﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻻ أﺛﺮ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻬﺎ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2012/134 :
الطاعن :م.ك.م .قائما عن نفسه
وم.ع.ب.
يمثله ذ /محمد ولد مسعود
املطعون ضدﻩ :ت.ز.
يمثلها ذ /أحمد ولد عبد الدائم
رقم القرار2014/30:
تاريخه2014/03/16 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا رفض طعن م.ع.ب شكال
وقبول طعن م.ك.م .شكال ورفضه أصال .

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد:
املوافق 2014/3/16م تحت رئاسة رئيس
املحكمة العليا السيد :
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ بتار ولد باب
ـ ـ مختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ
الو¨ي ولد محمد فاضل.
وﷲ املوفق.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه نائب
املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.
وذلك للنظر ي الطعنIن بالنقض املقدمIن من طرف ذ /م.ك.م .قائما عن نفسه
بتاريخ 2012/07/10:و ذ /محمد ولد مسعود ممثال ملوكله م.ع.ب .بتاريخ 2012/10/16:ضد الحكم
رقم 2012/40:الصادر بتاريخ 2012/06/14:املشمول فيه كل من الطاعنIن و ت.ز .و ت.ك ،وي هذﻩ
الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
ثانيا  :إلجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ٔالاستاذ محمد ولد مسعود نيابة
عن م.ك.م و م.ع.ب .املذكورين ضد القرار 2012/40:املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف ،وبعد
الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة ٔالاو¨ى لعرض
القضية.
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وإ¨ى السيد :محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته
الشفهية ،والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث إن الحكم رقم 2012/40:املطعون فيه قد صدر يوم 2012/06/14:من محكمة مقاطعة
دار النعيم موصوفا بالTائي الحضوري ،وحيث إن ذ/محمد ولد كوف القائم عن نفسه قد طعن فيه
بالنقض يوم 2012/07/10:بعريضة مكتوبة مصحوبة بوصل دفع خمسة آالف أوقية للخزينة ثم
اتبعها بمذكرة طعن قدمها لكتابة ضبط هذﻩ الغرفة يوم2012/08/01:م فإن طعنه مستوجب
القبول شكال مادام قيام املحامي عن نفسه النص عى عدم قبوله .
وحيث إن هذا الحكم قد طعن بالنقض فيه أيضا ذ /محمد ولد مسعود لصالح موكله م.ع.ب.
يوم  2012/10/16 :بعريضة مكتوبة مصحوبة بوصل دفع خمسة آالف ثم اتبعها بمذكرة طعن
قدمها لكتابة هذﻩ الغرفة يوم  16ـ ـ  12ـ ـ . 2012
وحيث إن هذﻩ املذكرة ورد فTkا أن موكله لم يكن ممثال بمحام وال حاضرا وقت النطق بالحكم
فإن ذلك مما يسوغ غض النظر عن تأخر طعنه عن ٔالاجل القانوني املنصوص ي املادة 205 :من
ق.ت.م.ت.ا .أنه شهران إال أن تقديم مذكرته لم يكن خالل الشهرين املنصوص عى تحتم تقديمها
خاللها بنص املادة 209 :من ق.ت.م.ت.ا .إذا اعت]0نا ما يجب علينا أن نعت]0ﻩ من تحديد الشهر
بثالثIن يوما بحكم املادة 151 :من ق.ا.ع ،ذلك أن تقديم هذﻩ املذكرة كان ي اليوم الواحد والستIن
من يوم الطعن وكان يوم الثالثاء  16ـ ـ  10ـ ـ  ،2012ما يدل عى أن آخر يوم من ٔالاجل لم يكن يوم
عطلة لهذا كان هذا الطعن غ ]Iمستوف لشرط من شروط القبول وذلك ما يوجب رفضه من حيث
الشكل .
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
ا -الطاعن :
ورد ي مذكرة ذ /م.ك .املقبول الطعن شكال أنه ملك قطعا أرضية بدار النعيم قبل خمس
عشرة سنة ومTا القطعة رقم 1083:بالقطاع ) (2ال m£كانت محل منح مزدوج بينه وبIن م.ا.ع ،وأن
الطاعن قد دفع عTا املبلغ املطلوب للخزينة يوم 21:ـ 02ـ ـ  .1998وحصل عى رخصة حياز¡Tا يوم 29:
ـ ـ  03ـ ـ  2005ذات الرقم  1595 :وكان منحها ل ـ ـ ـ م.ا.ع .ودفعه ثمTا يوم  16:ـ ـ  09ـ ـ  1998وكان حصوله
عى رخصة حياز¡Tا ذات الرقم 19157 :بتاريخ 29 :ـ ـ  11ـ ـ . 1998
وأنه أي الطاعن لم يتذكر لطول الزمن م £خرجت من يدﻩ وثائق هذﻩ القطعة ح £وصلت
م.ع.ب .بائع القطعة ل ـ ـ ت.ك .الذي شيد فTkا بيتا من الاسمنت والذي ليست له وال ملن اش^]ى منه
وثيقة تدل عى ملكه للقطعة ال m£تدى ت.ف .ملكها باالش^]اء ممن آلت إليه من م.ا.ع .وكان تاريخ
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دعواها عى ت.ك .يوم  06:ـ ـ  03ـ ـ  2011لدى محكمة دار النعيم ال m£استدعت الطاعن واملدعية
واملدى عليه وذلك بعد ما اتصل املدى عليه بالطاعن ليسأله عن الوثائق ال m£يتمسك ¸Tـ ــا،
وال m£ي عى اسم م.ك .فطلب إدخاله ي ال/اع فا صدرت املحكمة حكمها القا mnoلـ ـ ت.ز.
بالقطعة وبرجوع ك .عى م.ع.ب .فطعن ي هذا الحكم ألنه مخل بحكم املادتIن  465 ، 464 :من
ق.ا.ع .لكوTÈما تجعالن الحائز الحسن النية املستثمر أجدر بالmnÒء املتنازع فيه من الطرف معه ولو
كان سابق املنح.
وإلخالله بما ورد ي قرار املحكمة العليا رقم 07:ـ ـ  2005بتاريخ 12 :ـ  08ـ ـ  2005املعت ]0ترجيح
جانب ٔالاقدم وثيقة.
ينضاف عى ذلك أن هذا الحكم ناقص التسبيب ومخالف ملبادئ العدل حيث أعطى استثمار
ك.ر .ل ـ ت.ز .بال موجب وحمل م.ع.ب .رد الثمن املدفوع إليه وتعويض الاستثمار ل ـ ـ ت.ك ، .وب®
الطاعن عى هذﻩ املآخذ ،وعى أن وصف الحكم بالTائي غ ]Iصواب لكون مصدرته بنته عى الثمن
املش^]اة به القطعة وهو ال يمثل قيمTUا الحقيقية والن التعويض وحدﻩ أك ]Çمن املقدار الذي يقmnº
فيه TÈائيا ،ب® mعى هذﻩ املآخذ طلبه من املحكمة نقض الحكم وٕالاحالة إ¨ى ذات تشكيل مغاير
لتتالى ما أخلت به سابقTUا.
ب -املطعون ضدها :
أما املطعون ضدها ت.ز .فقد ردت عى مذكرة الطاعن بجوابية بقلم وكيلها ذ /أحمدو ولد عبد
الدائم تضمنت أن الطاعن ما كان له أن يطعن لنفسه ملا ي ذلك من مخالفة روح املادة 04:من
قانون املحاماة لذلك يكون ي صفته ما يقدح ي الشكل.
وي ما يتعلق باألصل فإن ٕالاقرار ي مذكرة الطاعن أن للقطعة منحا مزدوجا بينه وبIن م.ا.ع.
وان رخصته مؤرخة ب  2005/03/19 :ورخصة م.ا.ع .مؤرخة ب  1998/11/29 :يستنتج منه أن
رخصة ت.ز .أقدم تاريخا من الرخصة ال m£عى اسمه ،وتأسيسا عى ذلك يكون ال حق له فTkا بحكم
املادة 465:من:ق.ا.ع ،وفقه قرار الغرف املجمعة رقم 2007/18 :باإلضافة إ¨ى أن ي السطر الرابع
عشر من الحكم املطعون فيه أن الطاعن ال يتذكر انه سدد مبلغ وصل الدفع مما جعل املحكمة
تعت ]0أنه شاك ي أن له الحق ي القطعة وأن دعواﻩ غ ]Iمحققة وذلك يوجب رفضها ألن من
املشروط ي صحة الدعوى أن تكون بمحقق لقول خليل ... ":فيدى بمعلوم محقق وإال لم تسمع "...
لهذا كان عيبه للحكم بصحة حوز املطعون ضدها غ ]Iمؤسس وكذلك عيبه له برجوع ت.ك .عى
م.ع.ب .ألن ذلك ال يعنيه.
وان الحيازة ال m£يتذرع ¸Tا الطاعن ي مذكرته ي حيازة ت.ك .الذي لم يطعن فمن أين له أن
يتوصل ¸Tا إ¨ى حكم املادة 464:من:ق.ا.ع.
وأن ما عاب به الحكم من نقص التسبيب ومخالفة مبادئ العدل ومستدال عليه بمنح استثمار
ت.ك ل ـ ـ ت.ز .بدون وجه شري ال مع® له الن الحكم لم يقض ي طلبات ك.ر .املقتصرة عى إلزام
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م.ع.ب .بإرجاع ما دفع له من ثمن القطعة إذ ال يشرع الحكم ألحد بغ ]Iما طلب .وبنت هذﻩ الجوابية
عى هذﻩ ٔالاجوبة الطلب برفض طعن الطاعن شكال وأصال.
 : -2املحكمة:
حيث إن القرار املطعون فيه قاض بعدم دعوى الطاعن بسبب واحد وهو :ما استنتج من أTÈا
غ ]Iمحققة وان تحقيق الدعوى شرط ي قبولها.
وحيث إن الطاعن لم يتعرض ي مذكرته للقدح ي هذا السبب الوجيه.
وحيث إنه أسس طعنه عى أربع أسباب ال أثر ألحدها ي التوصل إ¨ى ما يطلب من نقض القرار
وٕالاحالة.
أحدها  :ماله من وثائق.
وثان`ا  :حوز ت.ك .للقطعة واستثمارﻩ فTkا.
وثال´`ا  :مخالفة الحكم ملبادئ العدل املتمثلة ي القضاء باستثمار ت.ك .ل ـ ـ ت.ز .وبتحميل
م.ع.ب .التعويض عنه ل ـ ـ ت.ك. .
ورابعها  :خطأ الحكم ي وصفه لنفسه بالTائي.
أما عدم جدوى السبب ٔالاول من التأث ]Iي الحكم فألن قبوله الدليل الذي هو الوثائق ففرع
عن صحة الدعوى ،فالدعوى ما دامت غ ]Iمحققة ال أثر للدليل عى صدقها ،ذلك أن ي تصريحه
بالشك ي كونه هو الذي دفع مبلغ الوصل،وانه ال يتذكر السبب الذي جعل الوثائق بيد غ]Iﻩ يستلزم
شكه ي الدليل وشكه ي حقه ي القطعة املستدل به عى حقه فTkا.
ومن املعلوم أن شروط سماع الدعوى كوTÈا تحقق بدليل قول خليل ...):فيدى بمعلوم
محقق (...ينضاف عى ذلك أنه لو فرض أن الدعوى مستكملة الشروط ملا كان لهذﻩ الوثائق تأث ]Iي
الطعن ضد ت.ز .ألن كال من وصل دفعها ورخصTUا أقدم تاريخا من وصل دفع الطاعن ورخصته.
وأما السبب الثاني الذي هو حوز ك.ر .للقطعة واستثمارﻩ فTkا فال حجة فيه للطاعن ما دام
ليس طاعنا إال لنفسه ،ينضاف إ¨ى ذلك أن حوز املطعون ضدها مشروع قانونا من حIن إصدار
وثائقها بالنسبة لكل من تداولوا تلك القطعة ح £وصلت إلTkا لذلك كان لهم حوز قانوني وإن لم
يكن لهم حوز مادي بعكس حوز ت.ك .فإنه حوز مادي فقط ،ومن القواعد أن ) املعدوم قانونا
كاملعدوم حسا(.
وأما السبب الثالث الذي هو مخالفة الحكم ملبادئ العدل ي قضائه ل ـ ـ ت.ز.باستثمار ت.ك.
وتحميل م.ع.ب .التعويض ل ـ ك.ر .فألTÈا أمور ال تع® mالطاعن مادام ال يمثل إال نفسه  ،ينضاف إ¨ى
ذلك أن استثمار ت.ك .ليس ي الحقيقة محكوما به ل ـ ـ ت.ز .بدليل عدم وجود ذلك ي منطوق الحكم
 ،وبدليل أن ما ي املنطوق من أن عى م.ع.ب .أن يدفع لـ ـ ت.ك .معلق بثبوته واملحكوم به حكما
معلقا ي حكم غ ]Iاملحكوم به TÈائيا  ،والذي ي أول الحكم من أن ت.ك .أدى أن له أساسا ال يفيد
أن له استثمارا ذا قيمة ي القطعة.
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وأما السبب الرابع الذي هو خطأ الحكم ي وصف نفسه بالTائي فال مع® له بالنسبة
للطاعن ألن دعواﻩ ليست منصبة إال عى ذات القطعة  ،وإذ لم تقبل فTkا بسبب عدم تحقيقه أن
له الحق فTkا فكيف ينض ـ ـ ـ ــاف
إ¨ى دعواﻩ ما ق mnºبه معلقا عى م.ع.ب .ل ـ ـ ك.ر .وينضاف إ¨ى القطعة ليكون الحكم فTkا
بالنسبة إليه ابتدائيا .
لهذا فانه ليس له القدح ي وصف الحكم بالTائي ما دام لم يواف بالدليل عى أن ما استند
إليه الحكم من اعتبار ثمن القطعة املحدد بمائ m£ألف دليال عى قيمTUا .
لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال باملواد 205 :ـ ـ  207ـ ـ  208ـ ـ  209ـ ـ  210ـ ـ  211ـ ـ  220ـ ـ  221ـ ـ  222من :ق .ا .م .ت .ا.
فقد قررت املحكمة ما ي_ي:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا رفض طعن م.ع.ب .شكال وقبول
طعن م.ك .شكال ورفضه أصال .

الرئي ـ ــس

املقرر

كاتب الضبط
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/36 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/04/13 :
اﻟﻤﺎدة  204ﻣﻦ ق.ا.م.ت.إ.
 اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ وﺑﺸﻜﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪﻋﻠﻰ أﺣﺪ أو ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻟﻤﺎدة  204ﻣﻦ
ق.ا.م.ت.ا.ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺴﺒﺐ ذﻛﺮا ﻟﻠﺒﻨﺪ ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﺮق
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺤﺎﺟﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
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بسم ﷲ العي العظيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/96 :
الطاعن :ش.ع.
يمثلهما :يçي ولد الطالب معزوز
املطعون ضدﻩ :م.م.
يمثله ذ /محمد ولد عبد الودود
رقم القرار2014/36 :
تاريخه2014/04/13 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال ورفضه أصال .
وﷲ املوفق

شرف/أخاء/عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة
العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى بمباني املحكمة
العليا يوم ٔالاحد2014/04/13 :
املوافق الخامس عشر من جمادى ٔالاو¨ى 1435ه
تحت رئاسة رئيس املحكمة العليا:
رئيسا
السيد /يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ بتار ولد باب
ـ ـ املختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ
الو¨ي ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد/محمد محمود ولد طلحه نائب
املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة

وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ/يçي ولد
الطالب معزوز نيابة عن موكله ش.ع .بتاريخ 2013/07/01:ضد القرار /الصادر من :الغرفة املدنية
باستئناف كيفه تحت الرقم 2013/19 :بتاريخ 2013/05/27:واملشمول فيه كل من الطرفIن
املذكورين .وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ٔالاستاذ /يçي ولد الطالب معزوز
نيابة عن ش.ع .املذكور ضد القرار رقم 2013/19::املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف ،وبعد
الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر املختار تي با ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة ٔالاو¨ى لعرض القضية.
وإ¨ى السيد :محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته
الشفهية والكتابية،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
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ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قـدم الطعن ممن له ٔالاهليـ ــة واملصلحــة وي ٔالاجـل القانوني طبقا ملا نصت عليـه املواد 2:ـ  63ـ
 204ـ ـ  205ـ ـ  208ـ  209ـ  210ـ  211ـ  212من :ق ا م ت ا  .واملادة 4 :من قانون املحاماة فهو مقبول
شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
أ ـ ـ الطاعن:
يرى ذ /يçي ولد الطالب معزوز لصالح موكله ش.ع .أن قرار محكمة الاستئناف وقع ي نفس
الخطأ الذي وقع فيه حكم محكمة الدرجة ٔالاو¨ى ،وأن قرار محكمة الاستئناف انصب فيما لم يرد ي
شهادة الشهود ألن الشهود شهدوا عى الجزء الشر½ي من ٔالارض ،وأن الحكم غ ]Iمعلل وغ ]Iمسبب
وأنه ب® mعى باطل وما ب® mعى باطل فهو باطل ويطلب نقض القرار وإحالة القضية إ¨ى تشكيلة
مغايرة.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدﻩ :ذ /محمد ولد عبد الودود ف]Iى أن ما ذهبت إليه املذكرة غ ]Iصحيح ما
يستوجب ردﻩ وان الحكم مكتمل ٕالاجراءات وواضح التسبيب والتعليل ويطلب رفض الطعن بالنقض
وتأكيد القرار.
 -2املحـكم ـة:
حيث لم تتناول املذكرة أي سبب من ٔالاسباب الحصرية الواردة ي املادة 204:من :ا.م.ت.ا.
واكتفت باإلشارة إلTkا تلميحا ي آخر سطر مTا قبل تقديم الطلبات.
وحيث تنص هذﻩ املادة عى أنه ال يقبل الطعن بالنقض ما لم يكن مؤسسا عى أحد هذﻩ
ٔالاسباب الثمانية الحصرية ،وهذا ما أغفله الطاعن ومؤدى النص عى هذﻩ ٔالاسباب أن الطعن
بالنقض لكي يكون مقبوال يتعIن ويشكل بIن تأسيسه عى أحد أو بعض أو كل هذﻩ ٔالاسباب ببيان
السبب ذكرا للبند ثم مناقشة النص القانوني املخ^]ق من القرار أو الحكم أو ٔالامر املحاجج قانونا
أمام املحكمة العليا تحت سبب النقض املثار.
وحيث لم يسلك الطاعن هذا املنهج مكتفيا بذكر خام من املآخذ املرتبطة بشهادة الشهود
وكون موكله وارثا لعمته ونحو ذلك.
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لهذﻩ ٔالاسباب:
بعد الاستماع إ¨ى تالوة املستشار املقرر وممثل النيابة العامة الذي تمسك بالطلبات املكتوبة،
وبعد املداوالت القانونية وبناء عى املواد،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 :
 26 ،25من التنظيم القضائي.
واملواد،220 ،221 ،214 ،217 ،3،2،1 ،204 ،205 ،207 ،208 ،209 ،210 ،211 ،213 :
 222 ،218 ،219من :ق.م.ا.ت.ا.م.
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه أصال .

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/44 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/04/13 :
ﺷﻬﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺪول ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻻ إذا
ﺗﻌﺬر ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﺟﻮد اﻟﻌﺪول ،وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻠﻔﻴﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ أو اﻟﻈﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ،وﻗﺪ ﺣﺪدﻫﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ واﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/64 :
الطاعنون :م.ح .و ف.ص .وورثة م.أ.
يمثلهما ذن /اشريف أحمد ولد شيخنا وإبراهيم
ولد محمد ولد ميلود
املطعون ضدﻩ :كل من الطاعنIن ضد ٓالاخر
يمثلهما ذن /اشريف أحمد ولد شيخنا وإبراهيم
ولد محمد ولد ميلود
رقم القرار2014/44:
تاريخه2014/04/13 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا قبول الطعنCن بالنقض شكال
و أصال ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة
إjى تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به
سابق`aا .
وﷲ و¨ي التوفيق.

شرف/إخاء/عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد الخامس عشر
من جمادى ٔالاو¨ى عام 1435ه .املوافق:
2014/04/13م.
تحت رئاسة رئيس املحكمة العليا السيد :
رئيسا
ـ ـ يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ بتار ولد باب
ـ ـ مختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ
الو¨ي ولد محمد فاضل كاتبا للجلسة.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه نائب
املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.

وأصدرت القرار ٓالاتي البيان ي الطعنIن بالنقض املقدم أحدهما من قبل ذ /إبراهيم ولد ميلود
الوكيل لـ ـ ـ م.ح .و.ف.ص.
واملقدم ثانTkما من قبل ذ /أشريف أحمد ولد شيخنا الوكيل لورثة م.أ .وكال الطعنIن ضد
القرار رقم 2012/219:الصادر من الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط بتاريخ:
.2012/12/26
أوال ٕ :الاجراءات
ملا وصل ملف القضية إ¨ى كتابة ضبط هذﻩ الغرفة وانTUت ٓالاجال املمنوحة لتقديم الطاعنIن
مذكرات طعنTkما ومذكرات رد كل مTما عى مذكرة خصمه .عIن رئيس التشكيلة مستشارا للتقرير ي
القضية ،وملا أنجز تقريرﻩ أحيل امللف إ¨ى املدي العام .وملا جعل فيه طلباته املكتوبة وأعادﻩ إ¨ى كتابة
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ضبط الغرفة أدرجت القضية ي جدول قضايا جلسTUا املزمع عقدها يوم 2014/3/13 :ثم عرضت
فTkا ،واستمع إ¨ى تالوة املقرر بتار ولد باب لتقريرﻩ فTkا.
وإjى ممثل ٔالاطراف Sي عرض مالحظا`¥م.
و إ¨ى عرض طلبات ممثل النيابة العامة .وعقب ذلك قرر جعل القضية ي املداولة تتبعا
ألحكام املواد 219 ،218 ،217 ،216 ،214 ،213 ،212 :من :ق.ا.م.ت.ا.و خالل املداولة قيم بدرس
وثائق القضية فتبIن ٓالاتي:
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث إن كال من الطعنIن بالنقض قد استوى جميع شروط القبول الشكلية املنصوص عى
اعتبارها ي املواد 211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،205 ،63 :من :ق.ا.م.ت.ا .فإTÈما مقبوالن شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل:
 1ـ ـ ٔالاطراف:
أ -الطاعن :
ورد ي مذكرة م.ح .و ف.ص .املكتوبة بقلم وكيلهما ذ /إبراهيم ولد محمد ميلود أنه اضطر إ¨ى
كتابTUا قبل الحصول عى منطوق القرار املطعون فيه لعدم تحريرﻩ لذلك ستكون مآخذﻩ عى
املنطوق وحدﻩ وتتلخص ي:
 1ـ ـ أنه عدل حكم محكمة ٔالاصل تعديال سوى فيه بIن م.ح .و ف.ص .ال m£كان محكوما لها ب:
 9519653أوقية وبIن م.ح .الذي كان محكوما له ب 3195055 :أوقية ،حيث ق nºهذا القرار لكل
مTما بمائ m£ألف أوقية ومليون واحد ولم يبIن املعيار الذي بموجبه ساوى بيTما وال املعيار الذي
بمقتضاﻩ ق nºلكل واحد مTما بما ق nºله به مع اختالف مقدار ديTما.
 2ـ ـ أنه لم يعت ]0شهادات املستفيضة ال m£زكى إمامان عاملان ورعان ثمانية مTا املؤسس علTkا
حكم محكمة ٔالاصل.
ولم يعت ]0الفوات ]Iاملخطوطة واملوقعة بيد املرحوم م.أ .املتضمنة أنه مدين للطاعنIن باملبالغ
املحكوم لهما ¸Tا بحكم محكمة ٔالاصل.
ـ ولم يعت ]0أن الفوات ]Iشهدت مجموعة عى صحة نسبة الخط والتوقيع فTkا للمرحوم وتعديل
أربعة من تلك املجموعة.
3ـ ـ أن هذا املنطوق ألزم الطاعنIن بأداء يمينIن إحداهما مكملة ؤالاخرى يمIن قضاء .وبسقوط
دعواهما إن نكال وي هذا تجاهل ملا جاء ي صفحة حكم محكمة ٔالاصل ٔالاخ]Iة من أTÈما قاما بأداء
يمIن القضاء عى املصحف أمام مصدرته قبل الحكم لهما.
 4ـ أن مصدرة هذا القرار قد أصدرت قبل إصدارﻩ قرارا تمهيديا بتعيIن خب ]Iي الخط والتوقيع
وقدم تقريرا ي صفحة واحدة ولم يشر فيه إ¨ى أنه استخدم أجهزة لتحليل الخط والتوقيع  ،ولم يأت
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بأي استنتاج موضوي يستند فيه إ¨ى ما يمكن أن يشكل دليال قانونيا يعضد إنكار محام الورثة
صحة تلك الفاتورات .
حيث إن هذا التقرير يقوي صحTUا وصدق داللTUا عى مضاميTا عكس ما ذهب إليه منطوق
هذا القرار ،وأسس عى هذﻩ املآخذ طلبه الرامي إ¨ى قبول طعنه بالنقض شكال وأصال ،ونقض القرار
املطعون فيه لخرقه للقانون والفقه املالكي.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما الطاعن الثاني الذي هو ع.أ .املمثل لورثة م.أ .املحصورة ي أبوTÎما فقد ضمن مذكرة طعنه
املكتوبة بقلم ذ /أشريف أحمد ولد شيخنا أن م.ح .كان هو املدين لـ ـ ـ م.أ .ألنه ال يملك سوى دف^]
تقاعدﻩ الذي قد باعه للمرحوم أك ]Çمن مرة حسب ما تفيدﻩ ٔالادلة ٓالاتية:
 1ـ الشهادة رقم 2006/295:بتاريخ 2006/05/15:أمام م.م.ر .بأن م.ح .مدين للمرحوم ب:
 620022أوقية تؤدى مقسطة ي ستة وعشرين شهرا ثمن دف^] تقاعدﻩ.
 2ـ ـ شهادة البيع رقم 2006/605:تفيد أنه مدين له أيضا ب 161006:أوقية تقسط شهريا من
يناير  2007إ¨ى TÈاية الشهر التاسع من تلك السنة.
 3ـ ـ الشهادة رقم 2007/10:املفيدة لتوكيل م.ح .للمرحوم عى سحب مستحقات دف^] معاشه
ملدة سنتIن وثمانية أشهر ابتداء من 2007/01:إ¨ى TÈاية الشهر التاسع من سنة .2009
 4ـ الشهادة رقم 2008/321:ال m£تفيد مطالبة املرحوم لـ ـ م.ح .ب 135889 :أوقية تقسط شهريا
ح £تتم سنة ابتداء من نوفم 2008 ]0إ¨ى TÈاية يونيو .2009
ينضاف إ¨ى هذا أن ما تقدم به م.ح .ال دليل عليه يشرع قبوله ألن ما لديه من فوات ]Iمزورة.
وأنه يحاول أن يسبق دعوى الورثة عليه بالدعوى عى املورث .وأن ما شهد به بعض الشهود من أنه
كان سمسارا لـ ـ ـ م.أ .عى اف^]اض حصوله تكون العالقة بيTما محكومة بالعرف ي مجال السمسرة
وهو أن تكون عمولة السمسار عى من يدل الراغبIن ي بيع الدفاتر عى من يش^]TÎا منه أما أن تكون
عى املش^]ي فذلك غ ]Iمعروف.
وإذا كان م.ح .وف.ص .لدTÎما املال وذوو مهارة ي استمالة الزبناء فلمه ال يباشران اش^]اء
الدفاتر ويستقالن عن املرحوم وال يغرقانه ي الديون وحدهما.
ذلك أنه لم ي^]ك مطالبا له بدين عى ٕالاطالق وإنما مات عن ديون له عى من كان يش^]ي
مTم الدفاتر ومTم م.ح.
ثم إن الشهود الذين اعتمد الحكم علTkم لم يرد ي شهادة أي مTم ما يفيد القطع أن املرحوم
توي مطالبا بمبلغ محدد من قبل أحد املدعيIن وأن ما تدعيه ف.ص .من معامالت مع م.ح .لم تثبته
ولم تثبت كيف كانت تسدد النقود أو تق،mnºأو تسهل.
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أما حول القرار املطعون فيه فقد وفق للصواب ي استبعادﻩ بعض الوثائق غ ]Iالصحيحة
لكنه أخطأ ي اعتمادﻩ عى باقTkا وي الحكم عى أساسه بما لم يثبت املدعيان كيف وم £استدان
به املرحوم ،ذلك أن الخب ]Iلم يجزم بصحة نسبة تلك الخطوط والتوقيعات للمرحوم وإنما أوضح أن
بIن بعضها وبعضها اختالفا وتباينا.
وحيث إن القرار املطعون فيه حكم لخصم mالورثة بمبالغ دون أن يستند ي ذلك إ¨ى دليل
منطقي أو عقي أو مادي فإنه يكون مستوجب النقض من املحكمة العليا ذات الرقابة عى تطبيق
القانون عى الرغم من أن هذﻩ املذكرة معدة قبل تحرير القرار حرصا من معدها عى تقديمها ي
ٔالاجل.
وتأسيسا عى ما ذكر فإن موكل مقدمها يطلب قبول طعنه ونقض القرار املطعون فيه وإحالة
القضية إ¨ى ذات تشكيل مغاير لتالي ما أخلت به مصدرته.
وحيث إنه ال توجد ي امللف مذكرة جوابية من مقدم هذﻩ املذكرة عى مذكرة طعن م.ح.
وف.ص .عى الرغم من تبليغها له بتاريخ.2013/06/02:
وحيث إن ي امللف جوابية من وكيل م.ح .وف.ص .عى هذﻩ املذكرة تتضمن املوافقة عى أن
القرار املطعون فيه جدير بالنقض لفقدﻩ التسبيب لكTا تختلف معها ي تصويب تعديله لحكم
ٔالاصل.
وي التشكيك ي أن ل ـ ـ م.ح .وف.ص .ديونا عى م.ا..
و ي أن ي امللف من الشهود والفوات ]Iما يثبTUا.
وأن ما ورد ي مذكرة ممثل الورثة من وثائق بيع م.ح .لدفاتر معاشه ل ـ ـ م.ح .صحيح ويؤكد
العالقة بيTما ،وفيما يخص أن م.أ .توي ولديه دف^] معاش م.ح .فإن ذلك صحيح.
وقد طلب م.ح .من املحكمة تسليم الدف^] ودفع املبلغ القليل املتبقى عليه من ثمنه ،لكن
الورثة رفضوا ذلك ،وال يزال م.ح .يطالب به.
ونعتت هذﻩ الجوابية ممثل الورثة بعدم الجدية ي الطعن ،حيث لم ي ]Çأي نص قانوني خرق،
وال أي نص قانوني يريد تطبيقه ،وأكدت طلTÜا بنقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة إ¨ى تشكيلة
جديدة ،لتالي ما ي القرار املطعون فيه من خلل.
 -2املحكم ـ ـ ـ ـ ــة:
حيث إن القرار متصف بما اتفق الطاعنان عى وصفه به من عدم التسبيب ملا ق nºبه.
وحيث إنه لم يبIن ٔالاساس الذي أسس عليه مقدار ما ق nºبه ل ـ ـ ف.ص .من 1.270.419 :
أوقية مع أTÈا كانت محكوما لها ب 9.519.653:أوقية بناء عى ما لدTÎا من فوات.]I
ولم يبIن ٔالاساس الذي ب® عليه املقدار الذي ق nºبه لـ ـ م.ح .والذي هو 1229411:أوقية
والذي كان محكوما له بحكم محكمة ٔالاصل ب 3.195.055 :أوقية بناء عى ما لديه من فوات.]I
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وحيث إنه لم يتصد لهدم mnïء مما كان مؤسسا عليه حكم ٔالاصل.
إال ما ورد فيه من أن لفيف الشهود الوارد ذكرهم ي الحكم لم يبلغ اث® mعشر وما داموا لم
يبلغوها فشهاد¡Tم ال تساوى شهادة العدلIن وإنما تساوى شهادة عدل واحد ألTÈم مستورو الحال.
وحيث إن هذا التعليل ضعيف جدا ألمور:
ـ ـ أحدها :أن جملة ما ورد ذكرهم ي الحكم من شهود أك ]Çمن اث® mعشر ولم يشهدوا عى mnïء
واحد.
ـ فمTم من شهدوا عى املعامالت بIن املدعيIن وبIن م.أ.
ـ ـ و مTم من شهدوا لـ ـ ف.ص .وحدها.
ـ ـ ومTم من شهدوا ل ـ ـ م.ح .وحدﻩ.
ـ ـ ومTم من شهدوا عى صحة نسبة الخطوط والتوقيعات ل ـ ـ م.ا.
فكان عى هذا القرار أن يبIن أي فرق هؤالء الشهود لم تبلغ اث® mعشر ح £يعلم أن شهاد¡Tا
ال تساوي إال نصف بينة.
ـ ـ وثان`ا  :أن حكم محكمة ٔالاصل نص عى تعديل مجموعة مTم وأنه اعذر فTkم للمشهود
علTkم وبناء عى ذلك يكون وصفهم بمستوري الحال محتاجا إ¨ى تسبيب.
ـ ـ وثال´`ا  :أن حكم محكمة ٔالاصل ليس مؤسسا عى الشهود وحدهم بل إن أساسه الرئي mnهو
الفوات ]Iال m£يتمسك ¸Tا الطرفان وال m£شهد ستة شهود عى صحة نسبة كتابTUا وتوقيعها للمرحوم
م.أ .وقد ورد ي الحكم أن بعضهم تمت تزكيته من قبل إمامIن.
وورد ي مذكرة محمد و فاطمة أن أربعة مTم تمت تزكيTUم.
ـ ـ ورابعها  :أن ما ورد ي القرار من حد اللفيف املساوي لشهادة العدلIن باث® mعشر لم ينسبه
هذا القرار لقائل معروف وإنما نسبه للناظم ،والناظم غ ]Iاملسم مجهول ،واملجهول ال يعتد بنسبة
ٔالاحكام إليه.
بل املنصوص عليه أن شهادة غ ]Iالعدول ال يعتد ¸Tا ولو بلغ عددهم ما بلغ إال إذا تعذر ي
البلد وجود العدول ،وعندئذ يكون املعيار ي قبول شهادة اللفيف هو ما يحصل العلم به أو الظن
القريب منه من دون تحديد لعدد وإن كان بعضهم قد حدﻩ باث® mعشر وبعضهم بأقل من ذلك
وبعضهم بأك.]Ç
مما تقدم يتبIن أن تعديل القرار لحكم محكمة ٔالاصل غ ]Iمسبب .وأن املقدار الذي ق nºبه
غ ]Iمتوصل إليه بمعيار .وأن القضاء بالحدس باطل .وأن ما ورد من تقويم لفيف الشهود بشهادة
عدل واحد ليس مبنيا عى أساس فق .mëوبالتا¨ي ال موجب ملا ورد فيه من يمIن مكملة .وأن ما ورد
فيه من إلزام يمIن القضاء ال موجب له .بعدما أداها املدعيان لدى محكمة ٔالاصل.
وأن ما ورد فيه من تعليق ما ق nºبه ل ـ ـ م.ح .و ف.ص .بأدا¾Tما ليمينIن وسقوط دعواهما إن نكال .ال
موجب له .وأنه يجعل هذا القرار مصبوغا بصبغة القرار التمهيدي  ،من غ ]Iداع أن يكون تمهيديا.
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لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال باملواد 223 ،220 ،204 :من :ق.ا.م.ت.ا .فقد قررت املحكمة ما يي:
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعنCن بالنقض شكال و
أصال ،ونقض القرار املطعون فيه ،وٕالاحالة إjى تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/57 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/05/11 :
إن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﺼﻮر اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻻ ﻳﺴﻮغ
ﻟﻪ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻨﻮب ﻋﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺞ إذ أن ﻗﺼﺎرى ﻣﺎ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ أن ﻳﻠﻘﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺠﺞ ﻻ أن
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻠﻴﺔ أﺣﺮى إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﺑﻴﻨﺔ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/63 :
الطاعن :م.م.س.
يمثله ذانٔ /الامIن ولد أحمد سالم ومحمد ولد
محمد الحسن.
املطعون ضدﻩ :ورثة ع.ح.ا.
يمثلها ذ /الحسن ولد املختار
رقم القرار2014/57:
تاريخه2014/05/11 :

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد 13 :شعبان
1435ه ،املوافق 2014/05/11 :م تحت رئاسة
رئيس املحكمة العليا السيد:
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ بتار ولد باب
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية ـ ـ أبه ولد محمد محمود
باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وأصال ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ
ع_ى تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت الو¨ي ولد محمد فاضل.
سابق`aا.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه نائب
املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
وﷲ املوفق.
العامة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف ذين/
ٔالامIن ولد أحمد سالم ومحمد ولد محمد الحسن نيابة عن موكلهما م.م.س .بتاريخ2013/01/16:
ضد القرار رقم 2012/205 :الصادر من الغرفة املدنية الثانية باستئنافية نواكشوط
بتاريخ 2012/12/26:واملشمول فيه كل من الطرفIن السابقي الذكر.
وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من ٔالاستاذين السابقي الذكر ضد القرار
املذكور آنفا.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف.
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وبعد الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة
ٔالاو¨ى لعرض القضية.
وإ¨ى السيد /محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض
مالحظاته الشفهية
والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
ثانيا :من حيث الشكل:
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املواد 2:ـ
 63ـ ـ  205ـ  207ـ  208ـ ـ  209ـ  210ـ ـ  211من :ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4 :من قانون املحاماة فهو مقبول
شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
ا -الطاعن :
ورد ي مذكرة الطاعن املوقعة من قبل وكيليه ٔالاستاذينٔ /الامIن ولد أحمد سالم ومحمد ولد
محمد الحسن ـ ـ أنه قد وعد خصمه قبل ال/اع أن يبيع له حانوتIن ي سوق امليناء ب(17.000.000):
سبعة عشر مليون أوقية .وأعطاﻩ وثيقة رهن هذين الحانوتIن فيما كان يطالبه به البنك وهو
 4.600.000أربع ماليIن وستمائة ألف أوقية.
وأن املش^]ي دفع هذا املبلغ للبنك وعمل محضر بيعة لدى مكتب املوثق محمد ولد بديدﻩ
تضمن أن البائع تسلم الثمن وأخذ منه سيارة  ،وأن هذا املحضر ال علم للطاعن بمضمونه لهذﻩ
ٔالاسباب قضت محكمة ٔالاصل للطاعن عى خصمه بأن يسدد الاث® عشر مليونا ؤالاربعمائة ألف
املتبقية من الثمن بعد تسديدﻩ مبلغ الرهن.
و بعد هذا العرض تعرضت هذﻩ املذكرة للمآخذ عى القرار املطعون فيه فأوردت:
ـ ـ أنه قد ورد فيه أن حكم محكمة ٔالاصل قد حكم للطاعن بما لم يطلبه ،وبما لم تشمله
دعواﻩ وهذا غ ]Iصحيح لكون املبلغ املحكوم به قد تضمنته عريضة الطاعن الفاتحة للدعوى
واملوجودة ضمن أوراق امللف ،وي محضر الجرد املعد من كتابة ضبط محكمة ٔالاصل.
ـ ـ و أن هذا القرار أسس عى بعض فقرات محضر البيع الذي حكمت محكمة ٔالاصل بإبطال
مضمونه لكون ذلك البعض مزورا.
ـ ـ وأن املستأنف لحكم محكمة ٔالاصل لم يقدم أي مأخذ عى حكمها لدى مصدرة القرار
املطعون فيه ولم يطلب أي من الطرفIن تفس]Iا ملحضر البيع وال تأويال له.
ـ ـ و تأسيسا عى ذلك يكون ما ورد ي القرار محل الطعن ي ذكر املادتIن 473 :ـ ـ  474من :ق.ا.ع.
غ ]Iوارد ي محله ويكون هذا القرار قاضيا بما لم يطلب منه وذلك موجب لنقضه.
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ـ ـ وأن السيارة املزعوم دفعها ي سبعة ماليIن من ثمن الحانوتIن قد حجز¡Tا محكمة ٔالاصل إ¨ى
أن تبIن لها أTÈا لم تدخل قط ي ملك أي من مش^]ي الحانوتIن وال بائعهما وذلك بعد ما تقصت هذﻩ
املحكمة من تداولوها ي عدة عقود بيع متسلسلة ولم يكن ي هذﻩ السلسلة أي من الطرفIن ي هذا
ال/اع.
ـ ـ و أن ما ورد ي هذا القرار من نسبة العجز للطاعن بالنقض عن إثبات دعواﻩ ال مع® له ألنه
صاحب أصل ولم يزل متمسكا به ،وأن الذي عجز عن إثبات دعواﻩ إنما هو خصمه.
ـ ـ و أن ما ورد ي القرار أيضا من عدم جواز التشكيك ي العقود ،وي إقرار الطاعن بتسلم
الثمن ال وجود له ي الواقع و إنما الواقع هو عكسه.
ـ ـ وأنه يتضح مما تقدم أن القرار املطعون فيه غ ]Iمعلل ،وأن حكم محكمة ٔالاصل كان معلال
بما فيه الكفاية.
وأسس الطاعن عى هذﻩ املآخذ طلبه من املطعون لدTÎا نقض القرار وإحالة القضية إ¨ى
استئنافية ذات تشكيل مغاير لتدارك ما وقعت فيه مصدرة هذا القرار من ٔالاغالط.
ب -املطعون ضدﻩ :
وأما ورثة املطعون ضدﻩ فقد ردوا عى مذكرة الطاعن بجوابية بقلم ممثلهم ٔالاستاذ /الحسن
ولد املختار ضمTا:
ـ ـ أن مذكرة الطاعن لم تسلك سبيل الطعن الجدي ي القرارات لدى املحكمة العليا عندما لم
تؤسس طعTا عى أحد أسباب قبول الطعن بالنقض املحصورة ي املادة 204 :من:ق.ا.م.ت.ا.
وبعد ذلك صوب سهام طعنه إ¨ى حكم محكمة ٔالاصل امللÞى بالقرار املطعون فيه واصفا إياﻩ
بعدم التوفيق فيما ق nºبه من إبطال الفقرة الخاصة باع^]اف الطاعن بقبضه للثمن ي عقد البيع
امل]0م بIن الطاعن وبIن املرحوم ع.ح.ا .املوثق لدى املوثق محمد ولد بديدﻩ املصرح فيه أن البائع
سحب الثمن ناضا من املش^]ي ولم تبق بيTما مطالبة.
و بعد ما فرغ من القدح ي حكم محكمة ٔالاصل شرع يورد النصوص عى أن البيع بIن م.س.ا.
وع.ح .قد استكمل جميع الشروط وسلم من العيوب ال m£تؤثر ي صحته ،وطالب برفض قبول الطعن
شكال وأصال وتأكيد الحكم املستأنف .ـ ـ ولعله كان يريد القرار املطعون فيه بالنقض فغلط ـ ـ مؤسسا
طلبه عى املواد 1 :ـ  5ـ  59ـ  60ـ ـ 64ـ  198ـ  203ـ  246ـ  247ـ  248ـ  319ـ  321ـ  333ـ  399ـ  341ـ
 417ـ  437ـ  467ـ ـ 487ـ  500ـ  582ـ  1179من :ق.م.ع.
مستدال ¸Tذﻩ النصوص عى استيفاء البيع بIن الطرفIن جميع أركانه وشروطه وأن العقد
املوثق بيTما أساس البد من اعتبارﻩ.
 -2املحكمة:
حيث إن القرار املطعون فيه بالنقض قاض بإلغاء حكم محكمة ٔالاصل ،ورد دعوى م.س.ا.
وحيث إنه لم يعلل قضاءﻩ ¸Tذين ٔالامرين تعليال واضحا.
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ذلك أن الحكم القا mnoبإلغائه كان قاضيا بإبطال الفقرة الخاصة باع^]اف البائع )م.س.ا(.
بقبضه للثمن ي العقد رقم 2009/2472 :وبإلزام ع.ح .بتسديد اث® mعشر مليونا وأربعمائة ألف أوقية
" ."12400000
وحيث إنه كان معلال إبطال هذﻩ الفقرة ي ذلك العقد بكونه ورد فيه أن الثمن مركب من
سيارة مقومة بسبعة ماليIن " "7000000وأن الواقع أثبت لدى مصدرته بعد ما حجزت السيارة
واطلعت عى أوراقها أن املش^]ي لم تدخل ي ملكه قط ،ونتيجة لذلك يكون املبلغ الوارد ي العقد
أTÈا مدفوعة فيه باق ي ذمة املش^]ي.
وأن ما ورد ي ذلك العقد من أن املش^]ي سلم الثمن كله وأن البائع اع^]ف بقبضه ،قول
كذب لذلك أبطل ما أبطل من العقد وكيف النازلة باختالف املتبايعIن ي قبض الثمن فطبق علTkا
قول خليل ي مختصرﻩ)  ...وي قبض الثمن أو السلعة فاألصل بقاؤهما (...وقول مالك ي املدونة ـ ـ
حسب ما ورد ي هذا الحكم ـ ـ ) أن القول ي قبض الثمن قول البائع وعليه اليمIن إلخ (...لذلك قnº
هذا الحكم للبائع بيمينه بعد ما حلفها.
وحيث إن هذا القرار املطعون فيه كان عليه أن يتناول هذا التكييف للنازلة وهذﻩ النصوص
املطبقة علTkا ويبIن عدم صحة التكييف أو عدم انطباق النصوص عليه أو عدم صحTUما معا قبل
أن يق mnºبإلغاء القرار وحيث إنه لم يتناول أيا من التكييف وال النصوص املطبقة بشطر كلمة فإن
إلغاءﻩ لذلك الحكم يكون غ ]Iمسبب.
و حيث إن هذا القرار هام ي واد ال صلة بينه وبIن تكييف حكم محكمة ٔالاصل للنازلة وال بIن
النصوص املؤسس علTkا هذا الحكم حيث شرع يسرد أسماء من تداولوا السيارة باش^]اء بعضهم من
بعضهم و يستنتج من ذلك أن من سلسلة متداولTkا ا.ح .الذي باعها بعد توثيق العقد السابق الذكر
بيومIن وأTÈا لو لم تكن ألخيه ع.ا .ملا كان له سلطان عى بيعها.
وحيث إن هذا القرار لم يرد فيه أن املستأنف لحكم محكمة ٔالاصل قد قدم ملحكمة
الاستئناف بعد استئنافه له أي حجة مكتوبة أو ملفوظة وال أي طلب ٔالامر الذي يجعل من املستغرب
أن يق mnºبإلغاء حكم لم يذكر مستأنفه أن فيه عيبا ولم يطلب إلغاءﻩ.
إذ إن من املسلم به أن مجرد الاستئناف ال يشرع نقض الحكم املستأنف ،ألن القاmno
محصور الاختصاص ي القضاء بIن الطرفIن وال يسوغ له بحال من ٔالاحوال أن يكون جامعا مع
وظيفته وظيفة أحد الخصمIن و ال النيابة عنه ي الحجج إذ إن قصارى ما له من تدخل ي هذا
السبيل أن يلقن العاجز مTما بعض الحجج ال أنه ينوب عنه ي تقديمها إذا كانت جلية أحرى إذا
كانت متكلفة وغ ]Iبينة.
لهذا ولكون التكييف الصحيح لهذﻩ النازلة أن البائع واملش^]ي يختلفان ي أمرين:
أحدهما :مقدار الثمن حيث إن البائع يقول إن ثمن الحانوتIن سبعة عشر مليونا ويقول
املش^]ي إن الثمن اث® عشر مليونا.
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والثاني  :مما يختلفان فيه دفع الثمن حيث إن البائع يقول إن املش^]ي لم يدفع من الثمن إال
املاليIن ٔالاربعة والستمائة ألف ال m£كان الحانوتان مرهونIن فTkا للبنك.
ويقول املش^]ي إنه دفع الثمن كله.
وترتيبا عى ذلك يكون من الواجب عى هذا القرار أن يطبق النصوص الفقهية املنصبة عى
اختالف املتبايعIن ي مقدار الثمن وي دفعه.
و إذ لم تقم مصدرة هذا القرار بتطبيق تلك النصوص فإن ذلك مما يوجب نقضه ملخافته
للقانون .ويكون عى التشكيلة ال m£سيحال علTkا أن تطبقها عٕ ]0الاجراءات القانونية ال m£أخلت ¸Tا
سابقTUا.
لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال باملواد 204 :ـ  220ـ  223من :ق.ا.م.ت.ا .واملادة 1179 :من :ق.ا.ع،
فقد قررت املحكمة ما ي_ي:
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وأصال
ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة إjى تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط
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املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/60 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/05/11 :
اﻟﻤﺎدة  311 :ﻣﻦ ق .ش.
ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﺰوج ﻟﻌﺎﻗﺪ اﻟﻨﻜﺎح أن ﻳﺨﻄﺐ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺰوج
ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻜﺎح ،إذ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻃﻠﺒﻪ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم.2013/22:
الطاعنة  :ل.س.ح.
يمثلها :ذ /محمد ولد عبد الودود
املطعون ضدﻩ  :ا.ا.ط.
يمثله ذان : /يçي ولد الطالب معزوز،
والداﻩ ولد عبد القادر
رقم القرار2014/60 :
تاريخه.2014/05/11 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال وأصال ونقض القرار
املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى تشكلة مغايرة
للبت فيما أخلت به سابق`aا.
وﷲ املوفق

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت الغ ــرفــة املدنيـة والاجتماعيـة الثانية باملحكمـة
العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى بمباني املحكمة
العليا يوم ٔالاحد املوافق  ،2014/05/11 :تحت رئاسة
رئيس الغرفة رئيس املحكمة العليا السيد :
رئيس ـ ـ ـ ــا
ـ ـ ـ يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ بتار ولد باب
ـ ـ أب ولد محمد محمود
سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ /الشيخ الو¨ي
ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحة نائب املدي
العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة العامة.
وذلك للنظر والبت ي القضايا ال m£من بيTا طلب
الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ /محمد ولد عبد
الودود نيابة عن موكلته ل.س.ا .بتاريخ ،2012/07/23 :
ضد القرار الصادر من الغرفة املدنية والاجتماعية
الثانية باستئنافية كيفه تحت الرقم  ،2012/31بتاريخ
 ،2012/05/28واملشمول فيه كل من الطرفIن
املذكورين ،وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار
ٓالاتي :
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أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ذ /محمد ولد عبد الودود نيابة عن
موكلته ل.س.ا .املذكورة ضد القرار رقم  ،2012/31املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد عى جميع وثائق امللف ،وبعد
الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر أب ولد محمد محمود ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسةٔالاو¨ى لعرض
القضية ،وإ¨ى السيد محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض
مالحظاته الشفهية والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطرف ،وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر :
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املواد ،63 ،02 :
 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،205من ق .أ.م.ت.أ .واملادة  04من قانون املحاماة فهو مقبول شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
ا -الطاعن :
ورد ي مذكرة الطاعن أن القرار املطعون فيه لم يكن موفقا ي إلغائه لحكم محكمة ٔالاصل،
ألنه معلل بما فيه الكفاية،وأنه ال سبيل إ¨ى إلغائه لتعلقه بنتيجة زواج مستوف ٔالاركان من زوجIن
خاليIن من موانعه وو¨ي وصيغة وصداق ،وكل ذلك ثابت بإقرار املستأنف وبالشهود.
حيث إن الزوج سبب خالفه مع زوجته برفضها لإلجهاض وفق ما سمعه منه رئيس محكمة
الدرجة ٔالاو¨ى.
حيث أقر املطعون ضدﻩ أمامه بتوكيله عى الخطبة له وٕالايجاب له إذا قبلت املخطوبة وأهلها.
وحيث إن هذا الزواج قد أبرم بو¨ي هو والد الزوجة بحضرة أمها وإخو¡Tا ودفع املهر وفق ما
شهد به الشهود من أهلها وأهل بلدها.
وحيث إن الزوج قد عاشر الزوجة معاشرة ٔالازواج ،وعلم الناس بذلك واشTUر بيTم فلم يبق
سبيل إ¨ى إلغائه بمجرد تنصل الزوج منه بدعوى الفساد تارة بسبب أن توكيله ملوكله كان عى
الخطبة وقد افتات عليه بالعقد ،وكل ذلك ال مع® له وقد تم نقاشه لدى محكمة ٔالاصل وقومت
تلك الادعاءات وطبقت علTkا النصوص املنطبقة علTkا عكس ما ي هذا القرار من إلغاء لحكم محكمة
ٔالاصل بدون تسبيب وبدون مناقشة.
وأسس عى هذﻩ ااملآخذ طلبه الرامي إ¨ى إلغاء القرار محل الطعن وٕالاحالة إ¨ى محكمة أخرى
لتصحيح ما أخلت به سابقTUا.
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ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدﻩ فقد رد بجوابية بقلم محاميه ذ /الداﻩ ولد عبد القادر ورد فTkا أن مذكرة
الطاعن لم تذكر نصا شرعيا وال قانونيا خرقه القرار املطعون ضدﻩ ،وإنما ورد فTkا سرد يذكر
بمقامات الحريري أسهب ي إطراء حكم محكمة ٔالاصل الذي ألÞي وتجاوزته القضية،وأن املطعون
ضدﻩ قد بIن ي مذكرته الاستئنافية النصوص الشرعية والقانونية ال m£أخل ¸Tا حكم محكمة ٔالاصل
فال داي إلعاد¡Tا ألTÈا موجودة ي امللف.
وأن القرار املطعون ضدﻩ معلل بما فيه الكفاية،وأن الطاعن لم يقدح فيه بما يوجب نقضه
وأن املطعون لدTÎا محكمة قانون وليست محكمة موضوع لهذﻩ الردود وعمال باملواد ،221 ،221 :
 ،222من ق ،ا ،ت ،ا ،وعمال بالنصوص ال m£أشار إ¨ى تضمن مذكرته الاستئنافية إياها فإنه يطلب
من املحكمة رفض هذا الطعن بالنقض وتأكيد القرار املطعون ضدﻩ.
 -2املحكمة :
حيث إن حكم محكمة ٔالاصل كان قاضيا بثالثة أمور :
 أحدهما  :صحة وثبوت زواج ا.ا.ط ب ـ ل.س.ا. والثاني  :لحوق البنت س .بـ ـ إ. والثالث  :حمل املصروفات عى خاسر الدعوى.وحيث إن القرار املطعون فيه لم يقض منطوقه إال بإلغاء الحكم وبالرسوم واملصروفات عى
خاسر الدعوى.
وحيث إن هذا ال يزيد عى إعادة القضية إ¨ى سT¡]Iا ٔالاو¨ى قل إصدار أي حكم فTkا ،ومؤدى
ذلك أن الدعوى لم يخسرها ولم يربحها أحدهما ويكون الحكم باملصروفات ال محل له.
وحيث إنه كان عليه  -بحكم أن مصدرته محكمة موضوع – أن يق mnºي منطوقه ي جميع ما
كان قاضيا ي الحكم امللÞى.
وحيث إن ي إخالله ¸Tذا الواجب إخالال بحكم البند  7من بنود املادة  204 :من ق ،ا ،ت ،ا.
وحيث إن ما ق mnºبه من إلغاء حكم محكمة ٔالاصل لم يعلله تعليال كافيا ،وي ذلك ما فيه من
الاخالل بحكم البند  06من املادة ٓالانفة الذكر.
ذلك أن هذا القرار علل هذا ٕالالغاء بأن النكاح املحكوم بصحته بIن الزوجIن السابقي الذكر
خال من أحد أركانه وهو الزوج لعدم اع^]افه وعدم وجود بينة تثبت أنه عقد عى املرأة.
وهذا التعليل ي غاية الضعف لكون الزوج مقرا إقرارا صريحا بأنه وكل عاقدالنكاح عى أن
يخطب له املرأة ،وأن و¨ي املرأة الذي هو أبوها قد وكله عى عقد النكاح.
وإذا كانت الخطبة بكسر الخاء – ي التماس عقد النكاح كان ذلك مستلزما قبول الزوج لهذا
النكاح إذ لو لم يكن قابله ملا طلبه.
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وتأسيسا عى ذلك يكون النكاح مستكمل الركن الذي ليس الزوج إال جزءا منه ذلك أن
الزوجIن معا الخاليIن من املوانع يشكالن أحد أركان النكاح طبقا ملا نص عليه خليل ي قوله )وركنه
و¨ي وصداق ومحل .(....
أما با½ي أركانه الثالثة بعد هذا الركن فإن هذا القرار لم يرد فيه ذكر لفقدان أحدها وي :
الو¨ي ،الصيغة ،والصداق.
وما ورد ي هذا القرار من أن الزوج أنكر توكيل العاقد وان هذا التوكيل لم يثبت رغم إدعاء
العاقد له فال مع® له ما دام ي الصفحة الثانية من حكم محكمة ٔالاصل أTÈا استمعت إ¨ى حجج
ٔالاطراف وأن املدى عليه أقر امامها أنه قد وكل العاقد م.ا.ا .أن يذهب ويعقد له ل ـ ـ ل.س.ا .ألن
الرجوع عن ٕالاقرار بما فيه حق لغ ]Iﷲ ال يفيد الراجع عنه مللك املقر له بفتح القاف ما له من حق
فيه بمجرد ذلك ٕالاقرار.
وحيث إن هذا ٕالاقرار ي حكم محكمة ٔالاصل بشهادات ستة رجال.
 وحيث إن حكم محكمة ٔالاصل مؤسس عى كث ]Iمن ٓالاثار وأقوال ٔالائمة. وحيث إن القرار املطعون فيه بالنقض لم يتصد لتفنيذ ما شهد به الشهود ،وال ما أسسعليه هذا الحكم من آثار وأقوال أئمة لذلك كان ما ق nºبه من نقض ذلك الحكم خاليا من
التسبيب .وحيث إن ذلك موجب لنقضه.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال باملادة  311 :من ق .م.ا.ش .وبقول خليل ) :بواخذ املكلف بال حجز بإقرارﻩ .(...
وبقوله أيضا  ....) :وبزوج m£فيفعل وإن لم يرض(.
وعمال باملواد  ،223 ،220 ،204 :من ق ،ا،م ،ت ،ا .فقد قررت املحكمة ما يي :
منطوق القرار :
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني:
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/65 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/06/08 :
 ال رقابة للمحكمة العليا ع_ى قرارات محاكم املوضوعفيما يتعلق بالوقائع ما لم يتم تحريفها.
 إن البت Sي تقدير شرعية القرارات ٕالادارية أو تأويلهاهما من صميم اختصاص الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا،
والاختصاص Sي التأويل املمنوح للمحاكم بموجب املادة  8من
ق.ا.م.ت.ا.ا .هو استثناء ع_ى ٔالاصل إذ يمك`ا أن تتصدى
لتأويل القرارات املشوبة بالغموض ال yzتعرض عل`ا بمناسبة
نزاع من اختصاصها دون ان يمنعها ذلك من التوقف وٕالاحالة
ع_ى الغرفة ٕالادارية طلبا للتأويل.
أما بخصوص تقدير املشروعية فيمكن للمحاكم املدنية
التوقف من تلقاء نفسها وٕالاحالة للغرفة ٕالادارية باملحكمة
العليا ،ويلزمها ذلك م Òzطلب م`ا من أحد ٔالاطراف.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/45 :
الطاعن :س.م.ع.
يمثله /سيد املختار ولد سيدي
املطعون ضدﻩ :ا.م.
يمثله ذ /محمد ولد أحمد مسكه
رقم القرار2014/65:
تاريخه2014/06/08 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
ورفضه أصال.
وﷲ املوفق

شرف/إخاء/عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد :املوافق
2014/06/08م برئاسة رئيس املحكمة العليا
السيد/
يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا
و بعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
ـ ـ أبه ولد محمد محمود
ـ ـ مختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة
ذ/الشيخ الو¨ي ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه
نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال
للنيابة العامة

وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا طلب الطعن بالنقض املقدم من طرف/
سيد املختار ولد سيدي نيابة عن موكله م.م.ع .بتاريخ 2012/12/31:ضد القرار الصادر من الغرفة
املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط تحت الرقم 2012/177:بتاريخ2012/12/05:
واملشمول فيه كل من الطرفIن املذكورين .ي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ٔالاستاذ /سيد املختار ولد سيدي
نيابة عن س.م.ع .املذكور ضد القرار 2012/177:املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف ،وبعد
الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر /بتار ولد باب ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة ٔالاو¨ى لعرض القضية.
وإ¨ى السيد /محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض
مالحظاته الشفهية و الكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
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ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املواد 2:ـ ـ  63ـ ـ
 204ـ ـ  205ـ ـ  207ـ ـ  208ـ  209ـ  210ـ  211ـ  212من :ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4:من قانون املحاماة فهو
مقبول شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
أوالٔ :الاطراف:
ا -الطاعن :
أثار الطاعن ي مذكرته التعقبية للمطالبة بنقض القرار الطعIن ٔالاسباب التالية:
ـ ـ تحريف القرار لوقائع ال/اع املتمثل ي الجزم بأن ٔالارض محل ال/اع تم اغتصا¸Tا ي غياب
املدي للعالج.
ـ ـ عدم حياد القا mnoبحيث أنه أثار قاعدة قانونية ال ¡Tم النظام العام ملصلحة طرف عى
حساب ٓالاخر.
ـ ـ عدم تسبيب القرار الطعIن املتمثل ي خرقه السافر للفقرة الثانية من املادة 81:من:م.م.م.ت
ال m£تنص عى إلزامية تسبيب ٔالاحكام القضائية.
ـ ـ الخطأ ي فهم القانون الناتج عن عدم التمي /IبIن الحيازة القانونية والحيازة املادية.
ـ ـ خرق القرار الطعIن ل^]تيبات املرسوم رقم 84/009:الصادر بتاريخ 84/01/19:املطبق للقانون
رقم 1983/127:املتعلق بالنظام العقاري ألمالك الدولة.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدﻩ  :فقد جاء ي مذكرة ٔالاستاذ/محمد ولد أحمد مسكه ما مضمونه أن ا¡Tام
محكمة الاستئناف بالحيف الوارد ي مذكرة الطعن إنما هو اسTUزاء بالقضاء ومساس ¸Tيبته.
وأما ا¡Tام القا mnoبعدم الحياد فهو كذلك مردود عى صاحبه ألنه يفتقر إ¨ى دليل.
وأضافت املذكرة الجوابية أن الطاعن حاول النيل من سالمة القرار الطعIن من عدة أوجه غ]I
أنه لم يوفق ي ذلك ألن القرار جاء متماسك التسبيب والتعليل موفقا ي فهم النازلة وتطبيق
القانون علTkا بصفة سليمة.
وخلصت املذكرة الجوابية بمطالبة املحكمة تأكيد القرار موضوع الطعن بالنقض لعدم إثارة
الطاعن ألسباب جدية تمكن املحكمة من إلغائه.
 -2املحكمة:
حيث أثار الطاعن جملة من املآخذ عى القرار املطعون فيه تمحورت حول تحريف الوقائع،
عدم حياد القا،mnoعدم التسبيب ،الخطأ ي فهم القانون وعدم تطبيقه مما يقت mnºمناقشTUا.
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 1ـ حول السبب املتعلق بتحريف الوقائع:
إن املحكمة العليا ليس لها ي ٔالاصل رقابة عى قرارات محاكم املوضوع فيما يتعلق بالوقائع ما
لم يتم تحريفها ،غ ]Iأن ما ذهب إليه الطاعن من القول بأن محكمة الاستئناف )حرفت الوقائع عى
نحو صورت معه موكله بأنه غاصب( لم تطلع املحكمة ي م^ن القرار عى ما يفيدﻩ ،وال يشكل قولها
عرضا )إن لم يكن املحتل هو املدى عليه( لدى نفي صفة الاحتالل عن املطعون ضدﻩ جزما مTا
بنعت أي من الطرفIن باملحتل،وإنما استطردته لنفي أهمية محضر اللجنة الوزارية الصادر1992 :
والذي يحل املشاكل املتعلقة ب/اعات أخرى تختلف عن هذا ال/اع.
 2ـ ـ حول السبب املرتبط بعدم حياد القا:y¡Ó
إنما أثارﻩ الطاعن ¸Tذا الخصوص ال يقوى قوة نعت القا mnoبعدم الحياد ،ذلك أن املحكمة
حينما استندت عى وثائق موجودة ي امللف تكون قد بنت قناعTUا عى دعامة سليمة سواء تعلق
ٔالامر باملعاينة أو الوثيقة الطبية املوجودة طي امللف هذا فضال عن أن هذا السبب عى غموضه ال
يكفي لهدم القرار مادام ب® mعى أسباب أخرى كافية.
 3ـ ـ حول عدم التسبيب:
لم يفلح الطاعن ي أن يقدم ت]0يرا وجTkا ملا طعن به من عدم التسبيب فاملحكمة بنت قرارها
عى أساس وجود منح مزدوج ،وأعطت لصاحب ٔالاسبقية ي املنح ٔالاولية بعد أن أجهزت عى مرجح
الاستثمار لدى الطرف ٓالاخر ألن صاحبه أجراﻩ بعد قيام ال/اع مما يفقد صاحبه سمة حسن النية،
وعللت ذلك بأقوال الطاعن ي مذكرة سابقة لدى بداية ال/اع مقدمة أمام الغرفة ٕالادارية بمحكمة
الوالية من طرف محاميه ،يظهر من خاللها تصريحه بحصوله عى إذن البناء بعد فتح ال/اع أمام
املحكمة.
 4ـ ـ حول السبب املتعلق بالخطأ Sي تطبيق القانون:
حيث إن ما أثارﻩ الطاعن ¸Tذا الخصوص من كوTÈا وقعت ي خلط بIن الحيازة القانونية
والحيازة املادية ليس عى إطالقه إذ سلمت املحكمة بوجود حيازة قانونية متمثلة ي وجود وثائق
لدى الطرفIن ،ثم ان]0ت لت]0ير ال^]جيح ومن ثم فاملحكمة لم تخالف ـ خالفا ملا أوردﻩ الطاعن ـ
املادتIن 465،464 :من:ق.ا.ع .املحددتIن لل^]جيح ي حالة تساوي السندات.
 5ـ ـ حول السبب املؤسس ع_ى التطبيق الس ÔÕللقانون:
حيث أثار الطاعن تحت هذا البند النصوص املنظمة للمنح العقاري ناعيا عى القرار مخالفTUا
وخصوصا املرسوم  1984/01/19املطبق لألمر القانوني رقم 83/127:وذلك فيما يتعلق بدعواﻩ تجاوز
الوزير لسلطته وأن املحكمة لم تعمل سلطTUا الرقابية عى القرار ٕالاداري تأسيسا عى املادة 8:من:
ق.ا.م.ت.ا.
وحيث إن الطاعن اختلط عليه تقدير مشروعية القرار ٕالاداري وتأويله وكالهما من اختصاص
الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا طبقا لنص املادة 25:من:ق.ا.م.ت.ا .حIن تتحدث ي فقر¡Tا ٔالاو¨ى عن
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الاختصاص ي تقدير شرعية القرارات ٕالادارية ذات الطابع الفردي أو التنظيم mوي طلبات التأويل
ووجه الخلط أن الطاعن اعت ]0أن سلطة التأويل املمنوحة للمحاكم املدنية بخصوص القرارات
ٕالادارية تقت mnºالنظر ي عدم شرعية قيام الوزير باملنح حسب رأيه وهو أمر بعيد كل البعد عن
مقت nºالتأويل.
وحيث إن هذﻩ السلطة املمنوحة للمحاكم املدنية بخصوص التأويل ي استثناء عى
اختصاص الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا وورودﻩ ي نص املادةٓ 8:الانف ذكرها عى سبيل الجواز إذ
يمكTا أن تتصدى لتأويل القرارات املشوبة بالغموض ال m£تعرض علTkا بمناسبة نزاع من اختصاصها
ودون أن يمنعها ذلك من التوقف وٕالاحالة عى الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا طلبا للتأويل م£
قررت ضرورة ذلك لوجود غموض يكتنف القرار ٕالاداري.
أما تقدير شرعية القرارات ٕالادارية فتطلع به ٔالاخ]Iة بناء عى إحالة من محكمة مدنية ،وإذ لم
تقدر محكمة الاستئناف املطعون ي قرارها أن تقوم به من تلقاء نفسها لعدم وجود ما يلزمها بذلك
نصا وعدم طلبه لها من الطاعن فإن قرارها لذلك يكون بمنأى عن الوصم بالتطبيق الس  للقانون.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال بمقتضيات املواد 204، 8،25 :وما بعدها من :ق.إ.م.ت.ا .واملادتان 464:ـ ـ  465من ق.ا.ع.
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه
أصال.
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني:
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/77 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/06/08 :
إن عدول الطاعن عن الطعن بالنقض Sي القرار إjى طلب
الرجوع عنه سيجعل طعنه الالحق بالنقض منصبا ع_ى القرار
ٔالاخ iCومحددا بالوارد فيه وال يتيح له التعرض للقرار ٔالاول ،وإال
ألضÎى بمقدور كل متقاض أن يحظى بطعن ببCن مرحلة
ٕالاستئناف والنقض يجرب فيه حظه قبل ٕالاقدام ع_ى الطعن
بالنقض.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/50 :
س.م.
الطاعن :م.س.م.
تمثله ذ  /معروف ولد بوصبيع
ب.
املطعون ضدﻩ :م.ا.ع.ب.
يمثله ذ /سيد محمد ولد اعل اعبيد
رقم القرار2014/77:
تاريخه2014/06/08 :
منطوقه:
الثانيةالثانية
والاجتماعية
والاجتماعية
املدنية
الغرفةاملدنية
رت الغرفة
قررت
قر
بالنقضشكال
الطعنبالنقض
قبوللالطعن
العلياقبو
باملحكمة العليا
باملحكمة
شكال
أصال..
ورفضه أصال
وﷲ املوفق.

شرف/إخاء/عدل
الثانيةالثانية
والاجتماعية
املدنيةوالاجتماعية
الغرفةاملدنية
عقدت الغرفة
الك]0ى
بالقاعةالك]0ى
علنيةبالقاعة
جلسةعلنية
العليا جلسة
باملحكمة العليا
ٔالاحدٔ :الاحداملوافق
يوم يوم
املحكمةالعلياالعليا
بمباني املحكمة
بمباني
املحكمة مالعليا
ئيس2014/06
املوافق ر/08
 2014مه،برئاسة
1435/06
08/08
10
السيد/
العليا رئيسا.
املحكمةيوسف
ئيس محمد
يحفظر ولد
السيدر/ئاسة
تحت
املستشارين  :رئيسا
السادةيوسف
ولد محمد
بعضوية
ويحفظ
املستشارين :
السادةولد بيداﻩ
عبد ﷲ
بعضوية
ـ ـومحمد
ﷲ ولد بيداﻩ
محمد
ولدعبد
محمد
ـ ـ أبه
محمد
ولدتي با
مختار
ـ ـ أبه
اهيم ولد محمد
مختارإبرتي با
ـ ـ سيد
الضبط ٔالاول بالغرفة
ولد محمد
وبمساعدةاهيمكاتب
ـ ـ سيد إبر
محمد ٔالاول
فاضل.بالغرفة
كاتبولدالضبط
وبمساعدةالو¨ي
ذ/الشيخ
محمود ولد طلحه
محمد فاضل.
السيدد /محمد
وبحضورالو¨ي ول
ذ/الشيخ
وبحضور
طلحهممثال
العليا
املحكمةولد
محمد محمود
العام لدى
املديالسيد/
نائب
العام لدى املحكمة العليا ممثال
العامة.
للنيابةاملدي
نائب
للنيابة العامة

وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا طلب الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ/
محمد معروف ولد بوصبيع نيابة عن موكله م.س.م .بتاريخ ،2009/08/04:ضد القرار الصادر من
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط تحت الرقم،2009/100 :
بتاريخ ،2009/07/01:واملشمول فيه كل من الطرفIن املذكورين.
وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ /معروف ولد بوصبيع نيابة عن
موكله م.س.م .املذكور ضد القرار رقم  ،2009/100املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف،
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وبعد الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر بتار ولد باب ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة ٔالاو¨ى لعرض
القضية.
وإ¨ى السيد محمد محمود ولد طلحة نائب املدي لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته
الشفهية والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر :
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له الصفة ؤالاهلية واملصلحة ،وي ٔالاجل القانوني املحدد طبقا ملا
نصت عليه املواد  ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،205 ،205 ،204 ،63 ،2من ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4
من قانون املحاماة فهو مقبوال شكال .
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
لقد تقدم الطاعن ذ /محمد معروف ولد بوصبيع بمذكرة طعن بالنقض لفائدة موكله م.س.م.
ضمTا ما ملخصه  :أنه تقدم بطعنه ي ٔالاجل القانوني طبقا ألحكام املادة  ،205وما بعدها من
م.ا.م.ت.ا .وأنه أمن وصل الكفالة وبالتا¨ي فإن تعقيبه كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية هذا
من حيث الشكل.
أما من حيث ٔالاصل  :فإن نزاعه يتمثل ي قطعة أرضية ي وادي تيارت قرب أطار طولها 400م
من الشرق إ¨ى الغرب ،وعرضها 75م من الشمال إ¨ى الجنوب ،ويحدها من الجنوب آل ع.م.ر ،ومن
الشمال ا.ك.ي .ومن الغرب تمتد إ¨ى علوي ازيرة ،ومن الشرق يحدها نخل أهل ا.س.م .ال m£توجد ي
قبالته من ناحيته الغربية ،إال أTÈا تحدها كذلك من جانTÜا الشما¨ي الشر½ي عى طول أمتار قليلة
ا.ب.م .وفTkا سبع نخالت كانت قد اش^]¡Tا من عند ع.ج .وأن القطعة ال m£كانت ل ـ أ.ب.ج .آلت إ¨ى ق.ج.
والدة م.ع.ب .إال أن ما آل لها ال يتجاوز فضاء النخالت السبع املذكورة آنفا إال أن م.ع.ب .حاز أك]Ç
من حريم تلك النخالت.
وان أهل س.م .ملا وجدوا أنفسهم أمام هذﻩ الوضعية رفعوا دعواهم هذﻩ وأن أرضهم كانت فTkا
أكواخ ،وقد أتوا بالشهود عى ذلك وأن هؤالء الشهود هم عدول ،وأن خالصة القول -يقول
العارض -أن أهل س.م .قدموا البينة عى ملكيTUم لألرض بإقرار الخصم والوثائق وشهادة الشهود،
لهذﻩ ٔالاسباب فإنه يطلب وطبقا للمادة  204من ق.ا.م.ت.ا .من الغرفة الثانية باملحكمة العليا قبول
الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض القرار رقم  ،2009/100وإحالة القضية إ¨ى تشكلة مغايرة للبت
ي املوضوع عى أسس قانوينة.
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ب -أما املطعون ضدﻩ :
م.ع.ب .ممثال باألستاذ سيد محمد ولد اعل اعبيد فقد نقدم بمذكرة جوابية ضمTا ما ملخصه
 :أنه يتشرف بأن موكله صاحب حق كما اكدت ذلك ٔالاحكام الصادرة عن املحكمة الابتدائية ي
حكمها رقم  ،1993/24بتاريخ  ،1993/06/08واملؤكدة بالقرار رقم  ،2009/100بتاريخ ،2009/07/01
من طرف نفس املحكمة وأن املتتبع لهذﻩ القضية يجد أTÈا ال تعدو أن تكون دعوى كيدية املراد مTا
كسب الوقت فالذي ينظر إ¨ى العرائض وتواريخ الطعون يكتشف عدم الجدية التامة ي هذﻩ الدعوى
يقول العارض وأن موكله م.ع.ب .حاز هذﻩ القطعة واستغلها أك ]Çمن عشرين سنة عى مرأى ومسمع
من خصمه.
وحيث إن القرار  ،2009/100ق nºبرفض طلب الرجوع لعدم تقديمه وفق الشكل القانوني،
وأنه جاء تأسيسا عى املادة  ،200من م.ا.م.ت.ا .وأن املحكمة العليا محكمة قانون وال فائدة ي سرد
الوقائع أمامها.
وأن مذكرة الطاعن لم تتضمن نصا واحدا تم خرقه ،وال إجراءا تم تجاوزﻩ يستوجب الرد
واملناقشة ،لهذﻩ ٔالاسباب فإنه يطلب رفض مطلب الطعن أصال ،وتأكيد القرار رقم .2009/100
أما النيابة فقد طلبت تطبيق القانون.
 -2املحكمة :
حيث إن الطاعن إنما يطعن ي قرار رافض لطلب رجوع عن قرار سابق عليه.
وحيث إن عدول الطاعن عن الطعن بالنقض ي القرار ٔالاول إ¨ى طلب الرجوع عنه يجعل طعنه
الحا¨ي منصبا عى القرار الرافض للرجوع ومحددا بالوارد فيه وال يتيح له التعرض للقرار ٔالاول وإال
ألضçى بمقدور كل متقاض مثله أن يحظى بطعن بIن مرحلة الاستئناف والنقض يجرب فيه حظه
قبل ٕالاقدام عى الطعن بالنقض ،بل وزيادة عى ذلك سيتيح لبعض املتقاضIن الذين فاتت علTkم
آجال الطعن بالنقض تدارك ٔالامر من خالل تقديم طلب رجوع وتأسيسا عليه الطعن بالنقض
مجددا م £تم رفضه وعى نحو يمكنه من تقديم مآخذﻩ.
وحيث إن الطاعن حIن اختار طلب الرجوع فإن محل طعنه بالنقض سيقتصر عى القرار
الثاني الرافض للرجوع وما تأسس عليه ليس إال وليس طعنا ي القرارين معا ،ومن ثم فال مناص
أمامه من تصويب سهام طعنه ي حدود دائرة القرار املطعون فيه فقط فيما تأسس عليه من
أسباب.
وحيث إن القرار املطعون فيه استند ي تسبيبه عى عدم توفر سبب القبول شكال مما حال
بينه ونظر ٔالاصل ،ي حIن و¨ى الطاعن شطرﻩ نحو الحديث عن م]0رات استحقاق محل ال/اع من
حيث ٔالاصل ،وبالتا¨ي تكون مآخذﻩ موجهة للقرار ٔالاول وليس للثاني املطعون فيه مما يجعلها حزا ي
غ ]Iمفصل وترتيبا عى ذلك يكون طعنه بالنقض حريا بالرفض.
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لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال باملادة  204من م.ا.م.ت.ا .فقد قررت الغرفة ما ي_ي :
منطوق القرار :
قررت االغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
ورفضه أصال.
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني:
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/78 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/13 :
تأسيس القرار ع_ى جماعية الÆÇاع ال يحول دون الطعن فيه
ونقضه إذا كان القرار Sي تكييفه ملعيار الجماعية غ iCمؤسس
قانونا.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2013/66 :
الطاعن :س.م.م .امللقب ل.
يمثله ذ /ملرابط ولد السيد
املطعون ضدﻩ :م.م.ا.
يمثله ذ /إبراهيم ولد أدى
رقم القرار2014/78:
تاريخه2014/07/13 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض الحكم املطعون فيه وٕالاحالة
ع_ى مصدرته لالختصاص.
وﷲ املوفق.

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد 15 :رمضان
 1435ه  ،املوافق 2014/07/13:م تحت رئاسة
رئيس املحكمة العليا السيد/
يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
أبه ولد محمد محمود
ـ ـ مختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ
الو¨ي ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه نائب
املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ /ملرابط
ولد السيد نيابة عن موكله س.م.م .امللقب ل بتاريخ 2013/06/19:ضد القرار رقم 2013/11:الصادر
من الغرفة املدنية بوالية الحوض الغربي بتاريخ 2013/05/06:واملشمول فيه كل من الطرفIن
املذكورين .وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
ي يوم 2012/12/30 :تظلم م.م .لدى محكمة والية الحوض الغربي من اعتداء م.م.ا .عى
قطعة أرض يستدل عى ملكها باملقرر رقم 1993/18:بتاريخ ،1993/07/28:عن وا¨ي الحوض الغربي
فأصدرت ي تظلمه القرار رقم 2013/11:بتاريخ 2013/05/06:املوصوف بالحضوري الابتدائي الTائي
القا mnoبالشطب عى القضية لعدم الاختصاص وبالرسوم واملصروفات عى املدى فطعن فيه
املتظلم بالنقض الطعن املبتوت فيه ¸Tذا القرار.
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ثانيا ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ٔالاستاذ /ملرابط ولد السيد نيابة
عن س.م.م .املذكور ضد القرار 2013/11:املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف.
وبعد الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة
ٔالاو¨ى لعرض القضية.
وإ¨ى السيد :محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته
الشفهية
والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة ي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املواد 2:ـ  63ـ
 205ـ  207ـ ـ  208ـ  209ـ ـ  210ـ ـ  211ـ من :ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4:من قانون املحاماة فهو مقبول شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
 1ـ ـ ٔالاطراف:
ا -الطاعن :
ورد ي مذكرة الطاعن املقدمة من قبل مكتب حند وشركائه أن القرار املطعون فيه مخالف
للقانون ي قضائه بعمومية موضع ال/اع عى من تع^]ف مصدرته أن له رخصة استغالل.
وي ترك املوضع بيد من ال وثيقة له ألن ي ذلك تشريعا للظلم والغصب.
وي تعليله لقضائه بعمومية املوضع بجهل مساحته وجهل موضع رخصته ألن كل ذلك ال يع®m
مصدرته وإنما يع®ٕ mالادارة.
وي تعليله أيضا بأخذ مصدرته بالشرط الفاسخ ألنه من اختصاص ٕالادارة.
ووصفت املذكرة هذا القرار بالخطأ ي اعتبارﻩ أن امللكية التقليدية الغية وترتيبه عى ذلك
عمومية املوضع .إذ ي غ ]Iالغية وغ ]Iموجية لعمومية ٔالارض بل ي محمية والشطب عى قضاياها
ليس لكوTÈا عمومية وإنما هو لكون ٕالادارة ي وحدها املختصة ي تفريد امللكية.
وب® الطاعن عى هذﻩ املآخذ طلب إلغاء القرار وٕالاحالة إ¨ى مصدرته ي تشكيل مغاير لتالي ما
أخلت به تشكيلة القرار املطعون فيه.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما م.م .املدى عليه لدى محكمة ٔالاصل فقد رد بجوابية بقلم ذ/إبراهيم ولد أدى ضمTا أن
الطاعن فاقد الصفة ألنه قد سبق أن تنازل عن موضع ال/اع ل ـ ـ م.ش .وآخرين.
وأن القرار املطعون فيه غ ]Iقابل للطعن طبقا ملا ينص عليه القانون العقاري رقم1983/127:
واملرسوم رقم2010/80:املطبق له.
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وألن املوضع داخل ي منطقة ادويرارﻩ ال m£ي ملجموعة بموجب منح إداري وأحكام قضائية
واملدى عليه أحد أفراد هذﻩ املجموعة املالكة للمنطقة وحائز لجزء مTا .مما يوجب عى املطعون
لدTÎا بالنقض قبول طلبه برفض الطعن شكال.
 -2املحكمة
عى الرغم من أن مذكرة الطاعن اختلطت علTkا دعوى امللكية التقليدية وامللكية الجماعية
فرتبت عى دعوى
امللكية التقليدية أحكام الجماعية إال أTÈا مع ذلك طعنت ي القرار بمآخذ ال تخلو من الجدية.
ـ ـ مTا أن اع^]اف املحكمة بأن املدى لديه رخصة حيازة وأن املدى عليه ال وثيقة لديه و ذلك
موجب للقضاء لذي الرخصة عى من ال وثيقة لديه.
ـ ـ ومTا أن تعليل قضا¾Tا بالشطب بكوTÈا لم تعرف موضع الرخصة وال مساحة موضعها غ]I
وجيه إذ ال تعلق له باملق mnºبه من الشطب وإنما يوجب تكليف املستدل بالرخصة عى بيان
موضعها ومساحته إذا كان املدى عليه منكرا النصبا¸Tا عى املوضع .أو يطلب من الجهة املختصة
بيان موضعها .ال أن يعلل الحكم بالشطب بعدم الاختصاص الذي له أك ]Çمن موجب والذي ال يوجب
القضاء بالشطب وإنما يوجب التخي عن القضية.
ـ ـ مTا أن املحكمة ليس لها أن تأخذ بالشرط الفاسخ وال أن تلÞي رخص الاستغالل ألن ذلك
خارج عن اختصاصها.
وحيث إن هذﻩ املآخذ لم تتصد للرد علTkا مذكرة املدى عليه ،و حيث إن ما ركزت عليه من
أن الطاعن فاقد الصفة ي ال/اع ألنه قد تنازل عن موضعه ل ـ ـ ـ ش.م .وآخرين ال يوجد له دليل ي
امللف أك ]Çمن دعوى املدى عليه ذلك.وحيث إنه ال يقبل الاعتماد عى قول طرف ضد خصمه إال
بدليل عى صدق الدعوى.
وحيث إنه لو صدق جدال أن الطاعن قد سلم من املوضع ل ـ ـ م.م .وآخرين ملا كان ذلك موجبا
للشطب الذي ال موجب له غ ]Iجماعية ال/اع وإنما يوجب تسليمه عدم قبول دعواﻩ إذا كان ال يدى
سببا مللكه له بعد التسليم منه.
وحيث إن ما ورد ي مذكرة املدى عليه من أن القرار غ ]Iقابل للطعن ،محله إذا كان القضاء
بالشطب قانونيا،أما إذا كان القضاء به غ ]Iقانوني فال أثر ملجرد تسميته قضاء بالشطب يحول بIن
محكمة القانون وبIن النقض.
وحيث إن ما ورد ي هذﻩ املذكرة من أن املوضع تناولته أحكام قضائية ال أثر له ما دامت تلك
ٔالاحكام ال دليل عى أTÈا منصبة عى املوضع املتنازع فيه بIن ذين الطرفIن ،وال تلك ٔالاحكام بيTما.
كما ال أثر للدعوى أن ادويريرﻩ ملجموعة املدى عليه مادامت أدلة ملك تلك املجموعة لها غ]I
مصحوبة ¸Tذﻩ املذكرة ومادامت تلك املجموعة ليست شخصية طبيعية وال معنوية ومادامت املادة4 :
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من القانون العقاري تنص عى أنه ال يعت ]0حق ملك ال يرتبط مباشرة بشخصية طبعية أو اعتبارية
وليس ناتجا عن استثمار يحميه الشرع ٕالاسالمي.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال باملادة 7 :من ٔالامر القانوني رقم 83/127:واملواد 220،223 ،،204:من :ق.ا.م.ت.ا.
فقد قررت املحكمة ما يي:
نص القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض الحكم املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى مصدرته لالختصاص.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/82 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/13 :
املادة  464من ق.ا.ع.
الاستدالل باملادة 464 :من ق .ا.عS .ي ترجيح جانب الحائز
الذي بيدﻩ سند ملكية ناقص ع_ى خصمه الذي بيدﻩ سند ملكية
كامل خطا Sي تطبيق القانون.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية

شرف/إخاء/عدل
بسم ﷲ العي العظيم

عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم2012/181 :
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
الطاعن :س.ا.عن ب.م.
بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد الخامس عشر
يمثله ذ /املختار ولد اعل
املوافق:
عام1435ه،
رمضان
من
املطعون ضدﻩ :ص.د.ص
2014/07/13م تحت رئاسة رئيس املحكمة
يمثله ذ /جلو الحاج
العليا السيد:
رقم القرار2014/82:
يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا
تاريخه2014/07/13 :
وبعضوية السادة املستشارين :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال و ـ ـ أب ولد محمد محمود
أصال ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى  -مختار تي با
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرف ــة
وﷲ و¨ي التوفيق
ذ/الشيخ الو¨ي ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه
نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال
للنيابة العامة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا الطعن بالنقض املقدم من طرف ذ/املختار
ولد اعل نيابة عن موكله ب.م .بتاريخ  2012/06/06 :ضد القرار رقم  2012/78 :الصادر من
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط بتاريخ  2012/06/06 :واملشمول فيه كل من
الطرفIن املذكورين .وي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية:
ادى ب.م .بلسان وكيله ذ /املختار ولد اعل لدى محكمة مقاطعة بوكى عى ص.د.ص .أنه
يحوز قطعة أرض له ي تلك املقاطعة ،فأصدرت ي دعواﻩ الحكم رقم  2010/05 :بتاريخ :
 2010/03/03القا mnoبعدم الاختصاص.
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فطعن فيه وكيل املدي باالع^]اض ،فأصدرت فيه الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باستئنافية نواكشوط القرار رقم 2010/29:بتاريخ  2010/08/04القا mnoبإلغاء الحكم وباختصاص
مصدرته.
فأصدرت ٔالاخ]Iة ي القضية الحكم رقم 2011/27:بتاريخ 2011/07/27:القا mnoللمدى عى
املدى عليه باملدى فيه .فأستأنفه وكيل املق mnºعليه ذ/جلو الحاج فأصدرت الغرفة املدنية
والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط ي استئنافه القرار رقم 2012/78:بتاريخ2012/06/06:
القا mnoبإلغاء الحكم املستأنف ،والحكم لـ ـ ص.د.ص .عى ب.م .فطعن فيه وكيله ذ /املختار ولد اعل
بالنقض الطعن املبتوت فيه ¸Tذا القرار.
ثانيا ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ٔالاستاذ /املختار ولد اعل نيابة عن
موكله ب.م .ضد القرار 2012/78:املشار إليه آنفا.
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف.
وبعد الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر بتار ولد باب ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة ٔالاو¨ى لعرض
القضية.
وإ¨ى السيد :محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض مالحظاته
الشفهية والكتابية .وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت تقرر:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له الصفة ؤالاهلية واملصلحة ي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه
املواد 208،209،210،211،207،205 ،63 ،2 :من:ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4 :من قانون املحاماة فهو مقبول
شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
أ -الطاعن :
ورد ي مذكرة الطاعن املكتوبة بقلم ذ/املختار ولد اعل أن القرار املطعون فيه فاقد التسبيب.
ذلك أن مصدرة هذا القرار سبق أن عينت خب]Iا للتحقيق ي وثائق الطرفIن فأثبتت خ]0ته
بعد التوصل باملخططات العمرانية وأصول الوثائق ذات ٔالاصول أن ما لدى املطعون ضدﻩ من صورة
رخصة ال أصل لها ي أرشيف ٕالادارة املنسوبة إلTkا.
وأن لدى الطاعن رخصة أصلية محفوظة ٔالاصل لدى ٕالادارة مكتملة شروط القبول منصبة
عى موضع ال/اع.
لهذا كان قضاء هذا القرار بموضع ال/اع للمطعون ضدﻩ غ ]Iمؤسس وغ ]Iقانوني.
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وما حاولت مصدرته من ت]0يرﻩ بموافقته للمصالح ال مع® له ألنه خارج عن الخالف بIن
الطرفIن ي أTÎما له الدليل عى ملك القطعة املتنازع فTkا.
فكان جديرا بالنقض بحكم املادة 204:من:ق.ا.م.ت.ا.
وأسس الطاعن عى هذﻩ املآخذ طلبه الرامي إ¨ى إلغاء القرار وإحالة امللف إ¨ى ذات تشكيل
مغاير لتالي ما أخلت به مصدرة هذا القرار.
ب -املطعون ضدﻩ :
أما املطعون ضدﻩ ص.د.ص .فقد رد بجوابية بقلم ذ /جلو الحاج ضمTا أن القطعة رقم296:
بملتقى طرق بوكى قد منحت لوالد املطعون ضدﻩ بتاريخ1985/04/12:م وكانت ي بستان ألسرته
قسمته ٕالادارة واحتفظت هذﻩ ٔالاسرة ¸Tذﻩ القطعة منه وبنت فTkا بإذن ٕالادارة وبعد نشوب ال/اع
فTkا كلفت التوبوقراي ه.ك.ب .بالبحث عن موضعها فأكد أTÈا ممنوحة ألسرة املطعون ضدﻩ وفق
املخطط الجاري به العمل حاليا وي  2008/01/07اجتمعت لجنة يرأسها حاكم بوكى والحظت أن
القطع ال m£تحد هذﻩ القطعة ي 298 ،297 ،295 ،296:وأنه ال وجود ي املوضع للتقييد بالحرف B
وكلفت هذﻩ اللجنة املندوب الجهوي للعمران بالبحث ي أرشيف الوالية عن دليل يمكن من التعرف
عى القطعة رقم B 41:ال m£يتمسك ب.م.ر.ح .بوثيقة منحها له بعدما تبينت أن هذا الرقم أجن mعى
املوضع.
وأن س.ا .املوجود اسمه ي كث ]Iمن قضايا املحاكم بعد إحالته للتقاعد هو الذي قام ¸Tذﻩ
ٕالاجراءات وأن قول الطاعن إن هذا القرار فاقد التسبيب ومmnء لتطبيق القانون غ ]Iصحيح وما
استدل به من مواد ال عالقة لها باملوضوع ،وأن املطعون ضدﻩ حائز وحاصل عى هذا القرار املعلل
والذي أصبح حائزا عى قوة الmnÒء املق mnºبه.
وأن مذكرات الطاعن مقدمة خارج ٔالاجل مما يوجب رفض طعنه شكال طبقا ملا تنص عليه
املادة 209:من:ق.ا.م.ت.ا .ونظرا لذلك فإن موكله يطالب برفض طعنه شكال وي حالة تجاوز الشكل
يطلب رفضه أصال وتأكيد القرار املطعون فيه.
 -2املحكمة:
حيث ورد ي حكم محكمة ٔالاصل أن ما قامت به من تحقيق قد استنتجت من خالله أن
القطعة رقم:
 B 41ي ذات القطعة ال m£يدي ص.د.ص .أTÈا القطعة رقم 296:وأTÈا ممنوحة منحا صحيحا
ل ـ ـ ب.م .برخصة الاستغالل رقم  63 :بتاريخ  1999/07/2 :وأن تحقيقها كان مطابقا للتحقيق الذي
قامت به مصدرة هذا القرار املطعون فيه من قبل.
وأن ما لدى املطعون ضدﻩ من رخصة حيازة رقم 15:بتاريخ 1985/04/12:ليست إال صورة
يقر املتمسك ¸Tا أنه ليس لديه أصلها .وقد كتبت محكمة ٔالاصل إ¨ى وا¨ي والية ل]0اكنه تطلب منه بيان
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املعلومات املتعلقة ¸Tا ،وبال m£لدى ب.م .فرد علTkا بأن ال وجود ألصل ال m£يتمسك املطعون ضدﻩ
بصورة مTا ،وأن لدى الوالية أصل ال m£يتمسك ¸Tا ب.م..
وحيث إن هذﻩ املعلومات لم يرد ي أي من جوابية املطعون ضدﻩ وال القرار املطعون فيه
بالنقض تفنيد لها.
وحيث إن ما ي امللف من املعاينات والخ]0ات يصدقها.
وحيث إن الزم املضمون لهذﻩ الحقائق أن وثيقة املق mnºله ¸Tذا القرار غ ]Iذات قيمة قانونية
لكوTÈا ال تعدو صورة غ ]Iمصدقة من رخصة ال وجود ألصلها لدى الوالية املنسوبة إلTkا.
وحيث إن وثيقة املق mnºعليه ¸Tذا القرار مستكملة القوة القانونية ألTÈا أصلية وموجودة
ٔالاصل لدى الجهة املنسوبة إلTkا ،وترتيبا عى هذا التفاوت ي القيمة القانونية يكون هذا القرار غ]I
موفق فيما ق nºبه من إلغاء حكم محكمة ٔالاصل ،والقضاء بعكس ما كان قاضيا به ذلك الحكم.
ويكون تكييفه النازلة بمنح مزدوج غ ]Iحقيقي ما دامت إحدى الرخصتIن غ ]Iمقبولة قانونا،
ويكون ترجيحه وثيقة أحد املمنوح لهما بما له من استثمار ي موضع ال/اع عى وثيقة الذي ال
استثمار له خطأ ونتيجة لذلك الخطأ يكون استشهادﻩ باملادة 464:من:ق.ا.ع .عى شرعية ما ق nºبه
غ ]Iوارد ي محله ويمثل الخطأ ي تطبيق القانون وي تأويله لكون ما يستدل به من هذﻩ املادة هو
كون الحوز مرجحا لدليل الحائز وال يخفى أن محل الاستدالل الصحيح ¸Tذا النص هو ما إذا كانت
سندات الخصمIن متساوية ي ذوا¡Tا .أما إذا كانت غ ]Iمتساوية كما هو واضح ي هذﻩ النازلة فال
يكون الحوز مكمال للناقصة ي ذا¡Tا ومرجحا لها عى الكاملة ي آن واحد.
لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال باملواد 439 ،438 ،437 :من:ق.ا.ع.و املواد 223 ،220 ،204 :من:ق.ا.م.ت.ا.
فقد قررت املحكمة ما يي:
ـمنطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض القرار املطعون فيه وٕالاحالة ع_ى تشكيلة مغايرة للبت Sي ما أخلت به سابق`aا.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول

236

املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/85 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/13 :
عدم تأسيس طلب الرجوع ع_ى أي من الشرطCن الواردين
Sي املادة  198من ق.ا.م.ت.إ .يعرض الطعن للرفض شكال.

237

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية

شرف/إخاء/عدل
بسم ﷲ العي العظيم

امللف رقم 2012/196 :مكرر
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
باملحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الك]0ى
الطاعن باملراجعة :تعاونيات ب.س.م.
يمثله ذان/إبراهيم ولد أدى وسيد ولد باتي .بمباني املحكمة العليا يوم ٔالاحد 15 :رمضان 1435
املطعون ضدﻩ باملراجعة :م.ا.
ه ،املوافق 2014/07/13 :م.
يمثله ذة /الشيخ أحمد ولد ٕالامام و غا¨ي ولد تحت رئاسة رئيس املحكمة العليا السيد/
محمود والعربي ولد محمد.
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف
رقم القرار2014/85:
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ محمد عبد ولد بيداﻩ
تاريخه2014/07/13 :
منطوقه:
ـ ـ أبه ولد محمد محمود
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
ـ ـ مختار تي با
باملحكمة العليا رفض الطعن باملراجعة
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
شكال.
وبمساعدة كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة ذ/الشيخ
وﷲ املوفق.
الو¨ي ولد محمد فاضل.
وبحضور السيد /محمد محمود ولد طلحه نائب
املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا طلب الطعن باملراجعة املقدم من طرف
ذين/إبراهيم ولد أدى وسيد ولد باتى نيابة عن موكلهما تعاونيات ب.س.م .بتاريخ 2013/08/27:ضد
القرار الصادر من :الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا تحت عدد2013/81:
بتاريخ 2013/07/30:واملشمول فيه كل من الطرفIن املذكورين.
ي هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن باملراجعة املقدمة من طرف ٔالاستاذين /إبراهيم ولد أدى وسيد
ولد باتى نيابة عن تعاونيات ب.س.م .املذكورة ضد القرار 2013/81:املشار إليه أعالﻩ.
وبعد الاطالع عى القرار املطلوب الرجوع عنه وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق
امللف ،وبعد الاستماع إ¨ى السيد املستشار املقرر محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ ي تالوته لتقريرﻩ بالجلسة
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ٔالاو¨ى لعرض القضية .وإ¨ى السيد /محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي
عرض مالحظاته الشفهية والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث نصت املادتان 197،198 :من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية عى إمكانية
طلب مراجعة ٔالاحكام والقرارات وفقا لشروط وضوابط محددة ،وحيث إن وكيي تعاونيات ب.س.م.
ٔالاساتذة إبراهيم ولد أدى وسيد ولد باتى تقدما بالطعن بالرجوع بتاريخ 2013/08/27:واشفعا
طعTما بمذكرة ضمناها أسباب الطعن إال أن هذﻩ املذكرة لم تؤسس عى أي من الحالتIن املنوﻩ
عTما باملادة 198من :ا.م.ت.ا.وال m£نصت عى  ...غ ]Iأنه ال يقبل الطعن بطلب الرجوع ضد قرارات
املحكمة العليا إال ي الحالتIن التاليتIن:
 (1إذا ظهر أن قرارها صدر بناء عى وثائق مزورة قدمت أمامها ألول مرة.
 (2إذا أدين الطرف بسبب عدم تقديم خصمه وثيقة حاسمة.
وحيث إن عدم تأسيس طالب الرجوع طلبه عى أي من الشرطIن الواردين أعالﻩ يعرض طعنه
للرفض شكال طبقا ملقتضيات املادة 198 :من :ق.ا.م.ت.ا .سالفة الذكر.
لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال بنص املواد 197:ـ  198ي فقر¡Tا ٔالاخ]Iة.
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا رفض الطعن باملراجعة شكال.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني:
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/07 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/05 :
املواد  ،422 ،412 ،417من ق ا.ع .واملواد ،44 ،40 ،38
 ،56من النظام ٔالاسا¡ yللموظفCن.
 إن تحرير املوثق للعقود وتوقيعه له مع ٔالاطراف يعتiÂبمثابة شهادة منه أضفى عل`ا املشرع صفة الرسمية ،وبالتاjي
تصبح ورقة رسمية لها حجية ع_ى الغ.iC
 يش®iط إلكتساب العقد صفة العقد املوثق ثالثةشروط £ي :
أ -حضور ٔالاطراف Sي العقد.
ب -توقيعه من ٔالاطراف.
ج -توقيع العقد من طرف املوثق.
 إن إيداع الوثيقة العرفية ال يكس`Åا صفة السند التنفيذي إالSي حالتCن :
أ -إيداعها لدى املوثق من ٔالاطراف ألن Sي ذلك اقرارا م`م
بمحتواها.
ب -إيداعها من الطرف املدين `xا ملصلحة الدائن.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم ) 2014/06 :استعجا¨ي (
موضوعه :الطعن بالنقض
الطاعن :شركة كوفك covec
يمثلها :ذ/محمد ٔالامIن ولد أحمد ملرابط
 smsاملطعون ضدﻩ  :شركة اسماس
يمثلها ذ /محمد ولد محمد السالك
رقم القرار2014/07:
تاريخه2014/03/05 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن
بالنقض شكال وأصال ونقض القرار
املطعون فيه.

شرف/إخاء/عدل
بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت الغ ــرفــة املدنيـة والاجتماعيـة الثانية باملحكمـة
العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمقر املحكمة
العليا يوم 1:جمادى ٔالاول سنة  1435ه
املوافق ،014/03/02:تحت رئاسة رئيس الغرفة رئيس
املحكمة العليا ٔالاستاذ: /
رئيس ـ ـ ـ ــا
ـ ـ ـ يحفظ ولد محمد يوسف
وبعضوية السادة :
مستشارا
ـ ـ محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ
مستشارا
ـ ـ بتار ولد بابا
مستشارا
ـ ـ أبه ولد محمد محمود
مستشارا
ـ ـ مختار تي با
وبمساعدة كاتب الضبط بالغرفة ذ/محفوظ ولد
محمد ٔالامIن
وبحضور السيد /محمد محمود ولد اسلم ولد طلحة
نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.

وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا طلب الطعن بالنقض املقدم من طرف
ذ/محمد ٔالامIن ولد أحمد ملرابط نيابة عن موكلته شركة كوفك بتاريخ 2014/01/09:ضد القرار
الصادر من استئنافية نواكشوط ،تحت عدد  2013/54بتاريخ 2013/12/19:واملشمول فيه كل من
الطرفIن املذكورين ،وي ختام هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:
أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض  ،املقدمة من طرف ٔالاستاذ محمد ٔالامIن ولد أحمد
ملرابط نيابة عن موكلته املذكورة ضد القرار رقم 2013/54 :املشار إليه أعالﻩ
وبعد الاطالع عى القرار املعقب وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق امللف ،وبعد
الاستماع إ¨ى السيد /محمد محمود ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ي عرض
مالحظاته الشفهية ،والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
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ثانيا  :من حيث الشكل:
حيث قدم الطعن ممن له الصفة ؤالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه
املواد 2:ـ  63ـ  204ـ  205ـ  207ـ  208ـ  209ـ  210ـ  211ـ  212من ق.ا.م.ت.ا .واملادة 4:من قانون
املحاماة فهو مقبول شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
أ ـ الطاعن:
ترى الطاعنة ي مذكر¡Tا الواصلة إ¨ى هذﻩ املحكمة يوم 2014/01/12:عى لسان وكيلها ذ/
محمد ٔالامIن ولد أحمد ملرابط أن القرار املطعون فيه تضمن عدة خروقات قانونية ي:
ـ أن ٔالامر املؤكد بموجب القرار الطعIن لم يعد قائما ،ذلك أن محكمة مقاطعة تفرغ زينه
أصدرت فيه أمرها رقم 2013/228 :بتاريخ 2013/08/13:القا mnoبالرجوع عن أمر التنفيذ رقم:
 2013/184بتاريخ.2013/08/13:
ـ ـ أن القرار الطعIن ق nºبتأكيد أمر صادر عن محكمة غ ]Iمختصة ي نظر ال/اعات املتعلقة
بالقضايا التجارية طبقا لنص املادة 26:من ق.ا.م.ت.ا.
ـ ـ أن الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط قضت بتنفيذ أمر التنفيذ رغم
رجوع مصدرته عنه ،هذا فضال عن كون الوثيقة العرفية املأمور بتنفيذها ال تصلح ألن تكون سندا
من الناحية القانونية ،ألTÈا لم ت]0م أمام موثق عقود حسب ما تنص املادة 298:من ق.ا.م.ت.ا .كما
أن إيداعها من طرف واحد ال يعطTkا صفة ٕالالزام ألن أطرافها لم يتفقوا عى ذلك.
وخلص إ¨ى طلب نقض القرار رقم 2013/54 :بتاريخ.2013/12/19:
ب ـ ـ املطعون ضدﻩ :
يرى املطعون ضدﻩ ي عريضته الجوابية الواصلة إ¨ى هذﻩ املحكمة يوم 2014 /01/ 21 :عى
لسان وكيله ذ /محمد ولد محمد السالك أن الطاعن أثار عدة نقاط متناقضة ي مذكرته
 ذلك أنه صرح أن أمر التنفيذ ال وجود له ومع ذلك قام باستئنافه طبقا ملحضر الاستئنافرقم 013/27:بتاريخ 2013/08/18:وقد استجابت له محكمة الاستئناف بأمرها عى العريضة رقم:
 013/39القا mnoبتعليق التنفيذ.
 أن ما أثارﻩ من عدم اختصاص محكمة ٔالاصل ال محل له ،ذلك أن الدفع بعدم الاختصاصال يجوز بعد الدخول ي ٔالاصل طبقا للمادة 37:من ق.ا.م.ت.ا.
 أن التنفيذ يتعلق بسند رسم mموثق ومحى بالصيغة التنفيذية وTÈائي وحائز عى قوة الmnÒءاملق nºبه طبقا للمادة 298 :من ق.ا.م.ت.ا .وال m£نصت ي بندها الثالث عى أنه:
" تكون نافذة بعد تسجيلها وتحليTUا بالصيغة التنفيذية:
... -1
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... -2
 -3العقود املوثقة ومحاضر املصالحة وغ]Iها من السندات التنفيذية".
 أن العقد املنفذ مع^]ف به صراحة من املنفذ عليه وبالتا¨ي فهو رسم mحسب مقتضياتاملادة 421 :من ق.ا.ع.
 أن املادة  307من ق.ا.م.ت.ا .نصت عى أن محل إبرام العقد هو محل تنفيذﻩ ،واملنفذ علTkاتقع ي دائرة اختصاص محكمة تفرغ زينه ،وخلص إ¨ى طلب رفض طعن كوفك لعدم تأسيسه.
 -2املحكمة:
حيث تنص املادة 298:من :ق،ا،ت،ا.عى أنه" :تكون نافذة بعد تسجيلها وتحليTUا بالصيغة
التنفيذية.
 1ـ ٔالاحكام املصرح بتنفيذها مؤقتا.
 2ـ ٔالاحكام غ ]Iالقابلة للطعون العادية.
 3ـ العقود املوثقة ومحاضر املصالحة وغ]Iها من السندات".
وحيث نصت املادة 56 :من القانون رقم 019/97:الصادر بتاريخ 16:يوليو  1997املتضمن
للنظام ٔالاسا mnãللموثقIن كذلك عى أنه تشكل العقود املوثقة حجة قاطعة أمام العدالة عى
الاتفاق الذي تضمنته بIن ٔالاطراف املتعاقدين وي قابلة للتنفيذ عى امتداد ال^]اب الوط®.m
وحيث إن املقصود بالعقود املوثقة ي تلك العقود ال m£تتوفر فTkا العناصر التالية:
 -1حضور ٔالاطراف Sي العقد :والهدف من ذلك أن يفحص املوثق هوية ٔالاطراف وأهليTUم
والسلطات املخولة لهم  ،وإ¨ى هذا املع® تش ]Iاملادة 40 :بقولها:
"تحوي أعمال املوثقIن ٔالاسماء الكاملة لألطراف ومحالت إقامTUم وكذلك الحال بالنسبة لكل
املوقعIن عى تلك ٔالاعمال وتحرر ي محرر واحد بدون فراغ"..
واملادة 58 :حIن تقول" :يعرف املوثق ٔالاطراف وحالTUم ومسكTم إذا لم يكونوا معروفIن لديه
بواسطة الوثائق املبينة لذلك".
 -2توقيع ٔالاطراف :وهو شرط ثاني ،إذ بعد أن يتأكد املوثق من هويات ٔالاطراف وأهليTUم
للتعاقد وتفرغ إراد¡Tم ي التعاقد ي محرر مكتوب يقرأﻩ علTkم ويدعوهم إ¨ى التوقيع عليه ،وإ¨ى هذا
املع® تحيل:
 املادة  42بقولها" :يوقع املوثق وموقعو الوثيقة باألحرف ٔالاو¨ى عى كل ورقة وتكون الورقة غ]Iاملوقعة باطلة"..
 -املادة  " 44يوقع الوثائق ٔالاطراف  ...يشار ي TÈاية الوثيقة إ¨ى توقيع ٔالاطراف"..
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 -3توثيق العقد من طرف املوثق :وذلك بصفته مأمورا عموميا بحيث يمنح توقيعه ،الصفة
الرسمية للعقد املقدم أمامه ويلزم بمحتواﻩ وتاريخه ،وذلك ما تبينه املواد 44 ،42 ،40 :من القانون
آلنف الذكر.
وحيث إن تحرير املوثق للعقد وتوقيعه له مع ٔالاطراف يعت ]0بمثابة شهادة منه أضفى علTkا
املشرع صفة الرسمية وبالتا¨ي يصبح ورقة رسمية ولهذا املع® تش ]Iاملادة 417 :من ق ،ا ،ع .بقولها:
"الورقة الرسمية حجة عى الغ ]Iي الوثائق والاتفاقات ال m£يشهد املوظف العمومي الذي
حررها بحصولها".
وحيث إن العقد املأمور بتنفيذﻩ بموجب ٔالامر بالتنفيذ الج]0ي الصادر عن محكمة مقاطعة
تفرغ زينه واملؤكد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف هو عقد عري وقد وقعت املحكمتان ي
خطإ حIن اعت]0تا أن إيداعه بصفة منفردة من طرف الدائن يضفي عليه صفة العقد املوثق.
وحيث إن املوثق إنما يشهد من خالل وثيقة ٕالايداع الصادرة عنه لهذا العقد العري عى تاريخ
إيداعه لديه ليس إال ليكون الغرض من ذلك حفظه وليتم استخراج أي نسخة أو ملخص منه
وليكون دليال عى تاريخه ي مواجهة الغ ]Iطبقا لنص الفقرة الثانية من املادة 422 :من ق  ،ا  ،ع.
واملوثق ي هذﻩ النازلة ال يشهد عى مضمون هذا العقد ألنه لم يتم التوقيع عى محتواﻩ من
الطرفIن بحضورﻩ طبقا لشروط التوثيق ٓالانف ذكرها وبالتا¨ي فال رسمية ملحتوى العقد العري إال
بخصوص تاريخ إيداعه ألنه محل شهادة املوثق.
وحيث ي^]تب عى ذلك أن إيداع الورقة العرفية ال يمكن أن يكسTÜا صفة السند التنفيذي إال
ي حالتIن :أوالهما :إيداعها لدى املوثق من أطرافها ألن ي ذلك إقرارا مTم بمحتواها.
والثانية :إيداعها من الطرف املدين ¸Tا ملصلحة الدائن ،ما ير½ي ¸Tما لدرجة العقد املوثق.
وحيث إنه من املناي للفهم السليم القول بأن الورقة العرفية عندما يقر ¸Tا من نسبت إليه
تتحول إ¨ى سند تنفيذي إذ تنص املادة 421:من ق.إ.ع .عى أن ذلك إنما يكسTÜا قوة الدليل ـ وليس
قوة التنفيذ ـ الذي للورقة الرسمية عى التعهدات والبيانات ال m£تضمنTUا ،ولو كان ٔالامر غ ]Iذلك
لصار بمقدور أي متداع حائز عى ورقة عرفية ال ينكرها خصمه صراحة أو ضمنا أن يطلب من
القا mnoوقف نظر الدعوى املفتوحة أمامه وتحلية الوثيقة العرفية املذكورة بالصيغة التنفيذية ،كما
وسيكون بمقدور أي متداع أن يختصر ٕالاجراءات القضائية بإيداع أي وثيقة عرفية ثم يقدمها كسند
للتنفيذ.
وحيث يتأسس عى كل هذا أنه ال بد للطرف الحائز عى عقد عري ملصلحته ولو كان مودعا
من طرفه فقط ،أن يحصل عى حكم بات وحائز عى قوة الmnÒء املقت nºبه لكي يمكنه التنفيذ من
خالله كسند تنفيذي
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لهذﻩ ٔالاسباب:
وتأسيسا عى املواد  ، 422 ، 421 ، 417 :من :ق  ،ا  ،ع .واملواد 56 ، 44 ، 40 ، 38 :من
القانون املتضمن للنظام ٔالاسا mnãللموثقIن واملادتان 298 ، 204 :من :ق .ا .ت .ا .فقد قررت املحكمة
ما ي_ي:
منطوق القرار:
"قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض القرار املطعون فيه.

الرئيس

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/26 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/03 :
املواد  ،420 ،20 :من ق.ا.ع .واملادتان  ،60 ،41 :من
النظام ٔالاسا¡ yللموثقCن.
 يجب ع_ى املوثق حالة وجود توكيل ألحد ٔالاطراف أنيرفق الوثيقة بالوكالة أو يشS iCي الوثيقة إjى أنه قد اودعها Sي
صنف النسخ ٔالاصلية تحت طائلة البطالن.
 فقدان الوثيقة الرسمية لهذﻩ الصفة بسب عدماختصاص أو عدم أهلية املوظف أو بسبب عيب Sي الشكل
ينحدر `xا إjى مصاف الوثيقة العرفية إذا كانت موقعة من
ٔالاطراف.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية
امللف رقم) 2014/07:استعجا¨ي(
موضوعه :الطعن بالنقض
الطاعنة :شركة استغالل النحاس
بآكجوجت.
يمثلها/ذ¨ :ى صيدو
املطعون ضدﻩ :م.ل.ط.
يمثله ذ /املختار ولد اعل
رقم القرار2014/26 :
تاريخه2014-07-03 :
منطوقه:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية
الثانية باملحكمة العليا قبول
الطعن بالنقض شكال وSى ٔالاصل
تأكيد جزء القرار املتعلق بالتنفيذ
الجiÂي ع_ى مؤسسة اعل ولد دمب
ونقض جزئه املتعلق بالتنفيذ
الجiÂي ع_ى شركة MCM

شرف – إخاء  -عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
عقدت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا
جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمقر املحكمة العليا يوم:
 01رمضان1435هـ ،املوافق 2014-06-29:م تحت رئاسة
رئيس الغرفة رئيس املحكمة العليا السيد/
رئيسا
 يحفظ ولد محمد يوسفوبعضوية السادة املستشارين :
 محمد عبد ﷲ ولد بيداﻩ سيدابراهيم ولد محمد ختار أب ولد محمد محمود مختار تي باوبمساعدة كاتب الضبط بالغرفة ذ/محفوظ ولد محمد
ٔالامIن ،وبحضور السيد /محمد محمود ولد إسلم ولد
طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة
العامة.
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا ال m£من بيTا طلب
الطعن بالنقض /املقدم من طرف ذ¨ /ى صيدو نيابة عن
موكله M C M :بتاريخ 2013-12-25:ضد القرار الصادر من
استئنافية انواكشوط تحت عدد 2013/56:بتاريخ-12-19
 2013واملشمول فيه كل من الطرفIن املذكورين  .وي
ختام هذﻩ الجلسة أصدرت املحكمة القرار ٓالاتي بيانه:

أوال ٕ :الاجراءات
بعد الاطالع عى عريضة الطعن بالنقض املقدمة من طرف ٔالاستاذ¨ /ي صيدو نيابة عن موكلته
.املذكورة ضد القرار رقم .56/2013. :املشار إليه أعالﻩ.
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وبعد الاطالع عى القرار /املطعون فيه بالنقض وعى مذكرتي الطعن والرد وعى جميع وثائق
امللف ،وبعد الاستماع إ¨ى السيد /محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب املدي العام لدى املحكمة
العليا ي عرض مالحظاته الشفهية والكتابية ،وإ¨ى محامي ٔالاطراف وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر:
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن ممن له ٔالاهلية واملصلحة وي ٔالاجل القانوني طبقا ملا نصت عليه املواد-2 :
 212-211 -210 -209 -208 -207 -205 -204 -63من :ق.إ.م.ت.إ .واملادة 4 :من قانون املحاماة فهو
مقبول شكال.
ثانيا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف:
أ -الطاعن :
ْ
ْ
عاب الطاعن عى القرار املطعون فيه نايه عن التعليل والتاسيس ،خارقا بذلك قواعد قانونية
جوهرية ،ويتجى ذلك ي ٔالامور التالية:
 خرق مبدأ الحضورية والاعذار الشري املنصوص علTkما بالفقرتIن3:و5من املادة2جديدةم.م.م.ت.ا
 أن عقد البيع املقوم به من طرف السيد ا.م.س.ت .باسم الشركة يعت ]0باطال وعديم ٔالاثر ألنالبائع من باع باسمه ال يمثله.
 أن ما جاء ي القرار املطعون فيه من عدم طعن الشركة ي وثيقة البيع غ ]Iوارد ،إذ كيفتطعن فيما لم تحط به علما؟
 إن من نظر ي عقد البيع يجدﻩ وقع بIن مؤسسة ا.د .من جهة ،و م.ا.ط.؟ أن املــدير العــام واملمث ــل القــانوني للشــركة نف ــى أن يكــون ق ــد اســند مهمــة أي تمثي ــل مل ـن ي ــديالبيع باسمها.
 انــه انطالقــا مــن هــذﻩ الحقــائق واملالحظــات يتضــح أن ا.م.س.ت .فاقــد الصــفة ــي عقــد البيــعاملنوﻩ عنه
وخلص محامي الشركة إ¨ى الطلب من املحكمة قبول طعTا شـكال واصـال ونقـض القـرار املطعـون
فيه وإحالة القضية عى تشكيلة مغايرة لتالي ما أخلت به سالفTUا
أما املطعون ضدﻩ فقد رد بمذكرة جوابية شملت النقاط التالية:
ـ أن طعن الطاعن مرفوض شكال الفتقارﻩ ملا نصت عليه املادة 204:
ـ أن املحكمة العليا تتعهد طبقا للفقرة 4من املادة 238 :م.م.م.ت بالنظري شرعية العقود
املوثقة وينحصر مضموTÈا ي النقاط الثالث التالية:
ـ هل الوثيقة صادرة عن موثق عقود؟
ـ هل حليت بالصيغة التنفيذية ؟
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ـ وهل ي مسجلة؟
وكل هذﻩ الحاالت الثالث تنطبق عى هذﻩ النازلة
وحيث إن املادة  238ال تتكلم عن توقيف ٔالاحكام الTائية والعقود املوثقة و هو الدخول ي
ٔالاصل بعينه
وحيث إن ٔالاصل آن ال تحيل املحكمة العليا ي القضاء ٕالاستعجا¨ي وحيث إن التنفيذ خارج
التقا mnoوإنما هو الحق عليه.
وحيث إن توقيف تنفيذ القرار من طرف املحكمة العليا يعت ]0إعداما له.
وحيث إن العقود املوثقة حجة والعقد شريعة املتعاقدين املواد 418-417:م.م.م.ت او-
447و 448ق ع ل.
وعليه يطلب رفض التعقيب شكال وأصال وعدم إعدام هذا العقد بغ ]Iحق شري.
 -2املحكمة
حيث إن العقد املوثق يعت ]0سندا تنفيذيا طبقا لنص املادة 298من ق.ا.م.ت.إ.
ً
وحيث إن محل نظر املحكمة العليا ؛ودون ولوج اصل ال/اع ،هو النظر ي شرعية القرار
ً
املطعون فيه فيما يتعلق بمدى حجية العقد املامور بتنفيذﻩ ألن يكون سندا تنفيذيا.
حيث آثار الطاعن >الشركة< أن السيد /ا.م.س.ت .الوارد اسمه كممثل للشركة ي العقد املوثق
ال يمثلها ولم تنتدبه ولم تعطه أي وكالة لتمثيلها مما يجعل العقد فاقد الصالحية بالنسبة لها ألTÈا
ليست طرفا فيه.
وحيث ورد ي العقد املوثق ما نصه» :حضر ا.م.س.ت .إ¨ى جانب ٔالاطراف بوصفه ممثال لشركة
 MCMوتعهد بتسليم الحاويات املذكورة للمش^]ى م.ا.ط طبقا لبنود العقد«.
وحيث إن صفة تمثيل ا.م.س.ت للشركة و الواردة ي العقد املوثق ال تخلو من آمرين :
 -1أن تكون بمقت nºالقانون بالنظر إ¨ى مركز املمثل "بكسر الثاء" وهنا يكون التمثيل للشخص
الاعتباري من طرف الشخص املسؤول عن تسي]Iﻩ وهذا ما تقررﻩ املادة  20من:ق .ا.ع .حIن تنص عى
أن "للشخص الاعتباري نائبا يع ]0عن إرادته وعى نحو اخص بالنسبة لشركات املساهمة كما هو
ً
شان  MCMإذ تنص املادتان  456ـ 457من مدونة التجارة عى أن رئيس مجلس ٕالادارة أو املدير
العام مسئوالن عن ٕالادارة والتمثيل ي العالقات مع ٔالاغيار ".
وبما أن ا.م.س.ت .لم يثبت انه رئيس مجلس ٕالادارة أو املدير العام لشركة  MCMفال صفة له
إذن من هذا املنطلق ي تمثيلها تأسيسا عى هذا املقت nºالقانوني.
-2أن تكون بمقت nºوكالة ممنوحة له من الجهة املمثلة للشركة تثبت توكيله ي تمثيلها وصفة
التوكيل هذﻩ لم يثبت العقد املوثق أنه استند علTkا مخالفا بذلك نص املادة 41:من القانون
ً
رقم 97/019:املتضمن لنظام ٔالاسا mnãللموثقIن ال m£تلزم املوثق بإرفاق الوكالة مع الوثيقة اوٕالاشارة
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ي الوثيقة إ¨ى أنه قد أودعها ي صف النسخ ٔالاصلية ،حIن تقول» :يجب أن تحمل ٔالاوراق امللحقة
بالوثيقة إشارة تثبت ذلك ٕالالحاق وتحمل توقيع املوثق.
وترفق الوكاالت بالوثيقة ما لم تودع مع النسخ ٔالاصلية عند املوثق املحرر للوثيقة  .وى هذﻩ
الحالة يشار ي الوثيقة إ¨ى أن الوكالة قد أودعت ي صف النسخ ٔالاصلية«.
وحيث إن هذا العقد املوثق –خالفا لنص املادة السابقة-غ ]Iمرفق بأي توكيل من طر ف
 MCMل ـ ـ ا.م.س.ت .كما أنه لم يتضمن ي صلبه ٕالاشارة إ¨ى إيداع التو كيل ي صف النسخ ٔالاصلية.
وحيث رتبت املادة  60من نفس القانون ٓالانف الذكر عى مخالفة هذﻩ املادة املذكورة آنفا أي
املادة  41فقدان العقد املوثق لصفة الوثيقة الرسمية آيلة به للبطالن والانحدار ملصاف الورقة
العرفية بشروط وذلك حIن تقول »كل وثيقة أو عقد تم بشكل مخالف ملقتضيات املواد  36 ، 5:إ¨ى
39؛41؛44؛ 45يعت ]0باطال ما لم يحل بتوقيعات ٔالاطراف غ ]Iأن العقد يعت ]0بمثابة ورقة عرفية إذا
حي بتوقيعات ٔالاطراف املتعاقدة«.
ً
وحيث تش ]Iاملادة  420من ق.ا .ع .إ¨ى نفس املع® عند ما تقرر بان العيب الشكي ي الوثيقة
الرسمية يفقدها هذﻩ الصفة بقولها "الوثيقة ال m£ال تصلح ألن تكون رسمية  ،بسبب عدم
اختصاص أو عدم أهلية املوظف أو بسبب عيب ي الشكل  ،تصلح العتبارها محررا عرفيا  ،إذا كان
موقعا علTkا من ٔالاطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة".
وحيث إن بنود العقد املوثق ال m£تربط الطرفIن ٓالاخرين أي مؤسسة م.د .و م.ا.ط .ليست
موضوع نظر هذﻩ املحكمة حاليا.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال باملواد  212-211-210-209-208-207-205-204-63-2 :من ق.ا.م.ت ا .واملادة 4 :من
قانون املحاماة ،واملادتIن20 :و 420من ق .ا.ع .واملواد 41،60من القانون ٔالاسا mnãللموثقIن.
منطوق القرار:
قررت الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وSى
ٔالاصل تأكيد جزء القرار املتعلق بالتنفيذ الجiÂي ع_ى مؤسسة ا.د .ونقض جزئه املتعلق بالتنفيذ
الجiÂي ع_ى شركة .MCM

ال ــرئيس

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/05 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/02/24 :
 الحكم بالتعويض عن الضرر مرهون بتحديد املسؤولعنه ،وبالتاjي تقع القرارات Sي مطال نقص التسبيب حCن ال تراÉي
ذلك.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليــا
الغرفة ٕالادارية
القضية رقم 2008/41
الطاعن :وزارة املالية
املحامي  :سيدي محمد ولد اغربط
املطعون ضدﻩ :ي.م.م .وش.م.ب.
القرار رقم2014/05 :
تاريخ النطق به2014/02/24 :

شرف/إخاء /عدل

بسم ﷲ العي العظيم
ي يوم الاثنIن املوافق  2014/02/24عقدت الغرفة ٕالاداريــة
باملحكمة العلي ــا جلسة علنية بمقره ــا ف ــي انواكشوط
تحت رئاسة:
السيد :لـي آمدو س]Iى
رئيسا
وبعضوية السادة املستشارين:
 الحاج ولد الطلبةمنطوقه:
 بكار ولد الناﻩقررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة  -إبراهيم ولد أنداﻩ
العليــا قبول الطعن بالنقض  -محمد ولد السالك
شكال وأصال ونقض القرار محل وبحضور السيد /أحمد ولد باب مفوض للحكومة.
الطعن ،وإحالة القضية إjى وبمساعدة ذ /الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط ٔالاول
تشكيلة مغايرة لتصحيح ما لدى هذﻩ الغرفة.
أخلت به سلفها .
وذلك للبت ي الطعن بالنقض ضد القرار رقم08/17 :
الصادر بتاريخ  2008/02/18عن الغرفة ٕالادارية باستئنافية
انواكشوط ،وأثناء الجلسة صدر ما يي:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتمثل مراحل هذﻩ القضية حسبما يتضح من مشموالت ملفها ي عريضة الطعن بالنقض ضد
القرار رقم 08/17 :الصادر بتاريخ  2008/02/18عن الغرفة ٕالادارية باستئنافية انواكشوط ،تقدم
¸Tذﻩ العريضة ٔالاستاذ سيد محمد ولد اغربط نيابة عن موكلته وزارة املالية أمام كتابة ضبط الغرفة
ٕالادارية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2008/03/30 :لتتعهد هذﻩ الغرفة بالقضية.
ثانيا ٕ :الاجراءات
حيث تم نشر القضية ي جلسة املحكمة املنوﻩ عTا أعالﻩ ،وحيث تمت تالوة تقرير املقرر ي
هذﻩ النازلة وقدم ٔالاط ـ ـ ـراف ما لدTÎم من مالحظات وحجج ،وقدم مفوض الحكومة مالحظاته
املوجودة طي امللف ليتم ختم املرافعة ووضع القضية ي املداولة وينطق فTkا بالقرار التالية أسبابه:
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ثالثا  :من حيث الشكل
حيث تعهدت املحكمة بالقضية ،وحيث صدر القرار املطعون فيه بالنقض يوم 2008/02/18
وتم الطعن فيه بالنقض بتاريخ  2008/03/30وأشفعت العريضة بمذكرة تكميلية وصلت املحكمة
بتاريخ  2008/04/15وبذلك كان الجانب الشكي ي هذﻩ النازلة صحيحا.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
أورد الطاعن ي مذكرة طعنه بالنقض عدة مآخذ عى القرار املطعون فيه مTا :
 أنه لم يكن معلال وال مسببا بما فيه الكفاية. وأنه لم يتطرق إ¨ى ما أث ]Iأمام املحكمة إال بصفة مقتضبة حIن طلب الطاعن من املحكمةاستدعاء وزارة العدل ففوêئ بالحكم عى وزارة املالية ال m£لم تكن طرفا وال مسؤولة عن الضرر
املزعوم املدى به.
 وأن هذﻩ الدعوى ال بد لها من أساس وم]0رات تربطها بوزارة املالية ال m£ال عالقة لها بأيmnïء ي هذﻩ املوضوع.
ب -املطعون ضدﻩ :
وقد توصلت املحكمة برد عى عارضة الطاعن بالنقض ورد عى لسان ذ /محمد ولد محمد
السالك نيابة عن املستفيدين من القرار املطعون فيه ،ذكر فTkا أن الطاعن ال يتوفر عى الصفة
لغياب توكيله من الوزارة ،وأن مذكرته لم تقدم بعدد النسخ املنصوصة ي القانون.
وأن حججه ال m£تقدم ¸Tا غ ]Iمؤسسة ،لم يقدم أي نص تم خرقه ،وأن وزارة املالية ي
املعنية لكون هذﻩ الدعوى تع® mالدولة ،وألن موضوع الدعوى ما¨ي والوزارة ي من تمثل الدولة ي
هذا املقام ،وأن الحديث عن املراحل وٕالاجراءات املاضية للدعوى لم يعد له محل ،وان الرواتب
ليست ي التعويض عن ٔالاضرار املادية واملعنوية ال m£ال يمكن ج]0ها.
 -2املحكمة :
 حيث يتبIن من مشموالت امللف أن مثار هذﻩ الدعوى أمام محكمة الدرجة ٔالاو¨ى والثانيةيتعلق بدعوى تعويض ضد الدولة املوريتانية عن ٔالاضرار املادية واملعنوية امل^]تبة عى إدانة السيدين
ي.م.م .و ش.م.ب .جراء قرارات قضائية تم إلغاؤها.
وحيث إن القرار محل الطعن الصادر عن الغرفة ٕالادارية بمحكمة الاستئناف كان ناقص
التسبيب والتعليل واتسم بالتناقض ،إذ أقر بأن وزارة املالية ليست املسبب املباشر للضرر الذي لحق
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باملعنيIن ،ثم اعت ]0خزينة الدولة املوريتانية ي املدانة ،ي حIن أن الخزينة ما ي إال جهاز من أجهزة
وزارة املالية.
وحيث إن القرار محل الطعن كان عليه أوال تحديد املسبب املباشر لهذا الضرر ح £يرتب
املسؤولية ومن ثم الحكم عليه.
وحيث إن محتويات امللف لم تتضمن ما يثبت طرفية وزارة املالية ي هذﻩ القضية وال كوTÈا
سببت أو ذات مسؤولية عن ما تعرض له املعنيان من ضرر مادي أو معنوي.
وحيث إن املحكوم لهما بالتعويض موظفان عموميان يتبعان لوزارة العدل من حيث التسي]I
والاستغالل ،ي حIن تقتصر عالقتمها بوزارة املالية ي صرف رواتTÜما وحقوقهما املحالة إلTkا من
وزار¡Tما املس]Iة واملستغلة لهما والوصية علTkما مثل كافة با½ي موظفي ووكالء الدولة ي مختلف
الوزارات.
وحيث إن متابعة املعنيIن وإدانTUما تمت من قبل وزارة العدل وأجهزة قطاع العدالة ال m£تقع
علTkا املسؤولية املباشرة ،وال عالقة لوزارة املالية ¸Tما.
وحيث إن القرار محل الطعن لم يكن م]0را بصفة موضوعية أو قانونية ،فلم يشر إ¨ى أن
املعنيIن قد تقاضيا مرتبا¡Tما كاملة عن الف^]ة ال m£يريدان التعويض املعنوي عTا ،وإنما ق nºلهما
بتعويضات ومبالغ إضافية لم يحدد مسوغا¡Tا ؤالاسس ال m£بناها علTkا ،وألزم بدفعها جهة لم تكن
طرفا ي ال/اع وليست مسؤولة عن الضرر املدى به.

لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالقا مما تقدم ،وإعماال للمواد 223 ، 211، 209 ، 205 ،204، ،151، 150 ، 28 ، 02
من ق.إ.م.ت.إ.
منطوق القـ ـ ـ ـرار :
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليــا قبول الطعن شكال وأصال ونقض القرار املطعون
فيه ،وإحالة القضية إjى تشكيلة مغايرة لتصحيح ما أخلت به سلفها.
وﷲ املوف ـ ــق
الرئي ـ ـ ـ ــس

املقرر

كاتب الضبط أول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/24 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/25 :
 ع_ى الجهة املصدرة للتعميم أن تتقيد بمبدأ تدرج القوانCنمن حيث القوة والدرجة وأن تسلك لذلك سبيله وطرقه ،فإن كان
املقصود هو مراجعة القواعد السارية املفعول وال yzع_ى أساسها
س iCالقطاع ،فإن عل`ا كي تضمن لعملها السالمة والشرعية أن ال
تغ iCأي نص إال بنص مساو له Sي الدرجة او آع_ى منه.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليــا
الغرفة ٕالادارية

شرف/إخاء /عدل

بسم ﷲ العي العظيم
ي يوم ٔالاحد املوافق  2013/07/28عقدت الغرفة
القضية رقم2013/16 :
ٕالاداريــة باملحكمة العلي ــا جلسة علنية بمقره ــا ف ــي
الطاعن :مجموعة أمناء سفن
انواكشوط تحت رئاسة السيد :
الصيد الصناي
لـي آمدو س]Iى
رئيسا.
املحامي  :ذن/بتاح ومحمد صالح
وبعضوية السادة املستشارين:
املطعون ضدﻩ :وزارة الصيد
مستشارا
ـ ـ ـ بكار ولد الناﻩ
والاقتصاد البحري
مستشارا
ـ ـ ـ الحاج ولد الطلبة
القرار رقم2014/ 24 :
مستشارا
ـ ـ ـ إبراهيم ولد أنداﻩ
تاريخ النطق به2014/03 /25 :
مستشارا
ـ ـ ـ محمد ولد السالك
منطوقه:
وبحضور السيد /أحمد ولد باب مفوض للحكومة
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة وبمساعدة ذ /الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط
ل
العليــا قبو الطعن باإللغاء شكال ٔالاول لدى هذﻩ الغرفة.
وأصال وإلغاء التعميم رقم  00991وذلك للبت ي الطعن باإللغاء ضد التعميم رقم
ز
الصادر عن و ير الصيد والاقتصاد  00991الصادر عن وزير الصيد بتاريخ . 012/10/25
ي
البحر بتاريخ  2012 /12/25طبقا وإثناء الجلسة صدر ما يي :
للمادة  3من املرسوم رقم 005199

أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتلخص مراحل هذﻩ القضية ي أن مقدمي الطعن مجموعة أمناء سفن الصيد الصناي
يمارسون مهنة إيداع سفن الصيد الصناعية ي ظل تراخيص إدارية رسمية من الجهة املختصة
وتحكم مهنTUم ونشاطهم قواعد ونصوص قانونية تم ضبطها بموجب املرسوم رقم  05ـ ـ  99الصادر
بتاريخ  25يناير  1999املتعلق بشروط ممارسة وترخيص املهن البحرية ،وكذلك القرار رقم R 876
الصادر بتاريخ  10نوفم 1998 ]0املتعلق بالشروط الخاصة بمنح ال^]خيص وممارسة نشاط إيداع
السفن البحرية باإلضافة إ¨ى املقرر رقم  2454الصادر بتاريخ  11اكتو بر  2007املتضمن السعر
وعوائد الدخل الناتج عن نشاط ٕالايداع ي موريتانيا ،ويقول الطاعنون إن هذﻩ النصوص الزالت
حٓ £الان ي املطبقة والسارية املفعول عى نشاط ٕالايداع البحري لعدم إلغا¾Tا أو تعديلها ،وإTÈم
تفاجأوا بإصدار وزير الصيد والاقتصاد البحري للتعميم رقم  991بتاريخ  25ـ ـ  12ـ ـ  2012بعنوان :
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تعميم مكمل للشروط الخاصة بممارسة نشاط سفن الصيد الصناي  ،وأنه بذلك غ ]Iالنصوص
والقواعد ذات الصلة الواردة ي مراسيم ومقررات اعي درجة من التعميم مما غ ]Iالقواعد الm£
كانت متبعة ومنظمة لهذﻩ املهن بأخرى تنعدم فTkا الصفة والقوة القانونية  ،وهو ما اعت]0ﻩ
الطاعنون شططا ي استعمال السلطة  ،مما يجعل هذا التعميم معيبا وضررﻩ جليا وبالغا
بالنسبة لهم  .ومن هنا قدم هؤالء الطعن املنظور أمام الغرفة بموجب هذا امللف .
ثانيا  :من حيث الشكل
صدر التعميم املطعون فيه بتاريخ  25ـ ـ  12ـ ـ  ، 2012وقدمت عريضة بطعن مدموغة بتاريخ
 24ـ ـ  02ـ ـ  2013ومرفقة بوصل غرامة وثالث وكاالت موثقة للمؤسسات الطاعنة  ،واشفعت
بمذكرة أسباب بتاريخ  21ـ ـ  04ـ ـ  2013ولذلك يكون الطعن صحيحا ومكتمال من الناحية
الشكلية .
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
أوردت مذكرة الطعن مجموعة مآخذ عى القرار املطعون فيه مTا أنه اسTUدف تغي ]Iمراسيم
ومقررات اعي درجة منه كانت قد أنشأت وحددت شروط مهنة إيداع سفن الصيد الصناي،
فالطاعنون يمارسون نشاطهم وفق تراخيص رسمية من الجهات ٕالادارية املختصة ويضبط نشاطهم
املرسوم رقم  05ـ ـ  1999املتعلق بشروط ممارسة وترخيص املهن البحرية ،وكذا املقرر رقم 876
الصادر ي  10ـ ـ  02ـ ـ  1998املحدد للشروط الخاصة بمنح ال^]اخيص وممارسة نشاط إيداع السفن
البحرية واملقرر رقم  2454بتاريخ  11ـ ـ  10ـ ـ  2007املتعلق بسعر وعائد الدخل الناتج عن نشاط
ٕالايداع ي موريتانيا وهو ما اعت]0ﻩ الطاعنون فاقدا للصفة والقوة القانونية لكونه لم يكمل أو يفسر
النصوص السارية ،وانما انشأ قواعد وشروطا جديدة ملمارسة الصيد الصناي  ،مما شكل ضررا
بينا بالطاعنIن  ،وأهم العيوب ال m£يث]Iها الطاعنون ي :
 1ـ ـ أن التعميم يدخل ي نطاق التعميمات التنظيمية ،فهو مكمل لشروط ممارسة نشاط
الصيد الصناي لذلك فهو مشوب بعيوب إجرائية تجعله فاقد الشرعية الخارجية ،فاملادة  3من
املرسوم رقم  05ـ ـ  99نصت عى أن الشروط الخاصة بكل مهنة بحرية يتم تحديدها بمقرر صادر
عن الوزير املكلف بالبحرية التجارية  ،وهو ما نصت عليه املادة  464من قانون البحرية التجارية ،
وهذا عيب جوهري يحتم إلغاء هذا التعميم.
 2ـ ـ أنه خرق مبدأ حرية التجارة الذي كرسته املادة  10من الدستور املوريتاني بأTÈا حرية
عامة وغ ]Iمقيدة  ،والتعميم محل الطعن وضع قيودا وعوائق لحرية التسي ]Iوالتشغيل وحرية
التنافس بحصرﻩ عدد السفن ي عشرة لكل أمIن إيداع وعدد املالحIن ب  200فقط .
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 3ـ ـ أنه خرق مبدأ عدم رجعية القرارات ٕالادارية وذلك بتطبيقه عى الحاصلIن عى تراخيص
سابقة لصدورﻩ ،وهو ما يخالف نص املادة  2من قانون الال^/امات والعقود ال m£تنص عى أن ".
القانون ال يسرى إال عى املستقبل "وبالتا¨ي يعت ]0إخضاع الحاصلIن عى تراخيص سابقة لهذا
التعميم مثل حصر عدد السفن وعدد املالحIن خرقا صارخا لهذا املبدأ ،مما يستدى إلغاء هذا
التعميم لعدم شرعيته.
وي الختام طالب الطاعنون بقبول الطعن شكال وأصال وإلغاء التعميم املذكور.
ب -املطعون ضدها :
أما وزارة الصيد والاقتصاد البحري  ،املطعون ضدها  ،فقد جاء ردها عى الطعن املقدم من
خالل مذكرة جوابية صادرة من مكتب ٔالاستاذ /سيد محمد ولد اغربط  ،وملخصها ما يي:
أن التعميم املذكور مكمل ومفسر للشروط الخاصة بممارسة نشاط أمناء الصيد الصناي وال
يتعارض مع ال^]تيبات القانونية والتنظيمية ال m£تحكم هذا النشاط ،وبكونه ) أي التعميم( صدر من
طرف وزير الصيد تطبيقا للمادة  2من املرسوم رقم  079ـ  2009املحدد لصالحياته ،ثم إن هذا
التعميم لم يعدل أو يغ ]Iأي نص ينظم هذﻩ املهنة وال أي مركز قانوني سابق يتعلق ¸Tا ،وإنما جاء
لينظم قطاعا مطبوعا بالفوضوية وتداخل الاختصاصات ،فال يم /Iفيه بIن نشاط إيداع السفن
التجارية ونشاط إيداع سفن الصيد الصناي ،لذلك جاء خدمة ملصلحة القطاع وتوضيح بعض
ٔالامور ال m£فرضTUا املمارسة غ ]Iالشرعية لهذا النشاط ،وهذا ما يجعله معلال ومسببا بشكل كاف .
 -2املحكم ـ ــة
من دراسة محتويات امللف يتبIن أن التعميم املطعون فيه  ،بدل أن يتجه إ¨ى تفس ]Iالغموض
أو اللبس الحاصل ي النصوص ال m£تنظم قطاع الصيد الصناي  ،عى اف^]اض أن ثمة غموضا
يحتاج إ¨ى تفس ، ]Iبدال من ذلك نحا منçى آخر ،هو إعادة تنظيم بعض النشاطات املتعلقة
بممارسة املهن البحرية  .أي وضع قواعد جديدة ملزمة يتعIن عى ممار mnãالصيد الصناي اتباعها
والتقيد ¸Tا وإال سيكونون ي وضعية منافية للنصوص التنظيمية املتبعة  ،وكان عى الجهة الm£
أصدرت التعميم أن تتقيد بمبدأ تدرج القوانIن من حيث القوة والدرجة  ،وان تسلك لذلك سبله
وطرقه  ،فإذا كان املقصود هو مراجعة القواعد السارية املفعول وال m£عى أساسها يس ]Iالقطاع
وح £تضمن لعملها السالمة والشرعية أن ال تغ ]Iأي نص إال بنص مساوله ي الدرجة أو أعى منه،
وهكذا فان القواعد ال m£أرساها املرسوم  05ـ ـ  99ال يمكن تغي]Iها إال بمرسوم من نفس الدرجة أو
قانون أسم منه ،وما كان من مشموالت مقرر وزاري يجب أن يغ ]Iبمقرر وزاري مساو له وهكذا ،
أما أن تعكس القاعدة ويصدر تعميم بقصد تغي ]Iقواعد سطرها مرسوم أو مقرر وزاري  ،فأمر غ]I
مستساغ ويفتقر إ¨ى ٔالاسس والدعائم ال m£تجعله مشروعا وواجب التطبيق.
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وعى أساس ما تقدم يكون الطعن الذي تقدم به أمناء سفن الصيد الصناي ضد التعميم
رقم  991الصادر بتاريخ  25ـ ـ  12ـ ـ  2012مؤسسا ومقبوال ،مما يتعIن معه إلغاء هذا التعميم
التصافه بعدم الشرعية وذلك لعدم مراعاته لجملة من املبادئ ال m£كرسها الفقه والقضاء ٕالاداريان
مثل مبدأ التدرج بالنسبة للنصوص القانونية ،ومبدأ عدم رجعية القرارات ٕالادارية ومبدأ الحق
املكتسب وما ي^]تب عليه.
وبعد الاطالع عى رأي النيابة العامة املودع ي امللف ،
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال بنص املواد 211 ، 209 ، 163 ،152، 151 ، 150 ، 63، 02:من قانون ٕالاجراءات املدنية
والتجارية وٕالادارية  ،واملواد  3من املرسوم رقم  05ـ ـ  99أصدرت الغرفة ما يي:
منطوق القـ ـ ـ ـرار:
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليــا قبول الطعن باإللغاء شكال وأصال وإلغاء التعميم رقم
 00991الصادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري بتاريخ  25ـ ـ  12ـ ـ . 2012
وﷲ املوف ـ ــق
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/36 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/05/26 :
 املواد :مقررات إلغاء منح القطع ٔالارضية Sي حالة املنح املزدوج أو
غiCﻩ ليكون شرعيا ينبÜي أن :
أ -تراÉى ف`ا ٕالاجراءات املطلوبة بما Sي ذلك ٕالاجراءات
التمهيدية ممثلة Sي اللجنة املختصة املنصوصة باملرسوم املطبق
لألمر القانوني .127/83
ب -أن يكون ٕالالغاء مiÂرا بأسباب موضوعية وأن تراÉي
ف`ا الشكلية املتمثلة Sي تأشرة مديرية التشريع طبقا للمادة ٔالاوjى
من املرسوم رقم  ،89/11الصادر بتاريخ  01فiÂاير  ،1989القاy¡Ó
بتجديد النصوص الخاضعة إلزاما لتأشiCة مديرية التشريع الyz
تنص ع_ى خضوع القرارات الصادرة عن مندوب الحكومة
بمنطفة انواكشوط لها.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالميـة املوريتانيـة
املحكمة العليا
الغ ــرفــة ٕالاداري ــة
القضية رقم 2013 /116 :
الطاعن :م.ل.ك.
املحامي :ذ /السالك ولد الن®m
املطعون ضدﻩ :والية انواكشوط
القرار رقم 2014/36 :
تاريخ النطق به2014/05/26 :

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
ي يوم الثالثاء املوافق  2014/01/27عقدت الغرفة
ٕالادارية باملحكمة العليا جلسة علنية بقصر العدالة
ي انواكشوط تحت رئاسة:
السيد¨ :ي امادو س]Iي
رئيسا .
وبعضوية السادة املستشارين:
ـ بكار ولد الناﻩ
ـ الحاج ولد الطلبة
منطـوق القرار :
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا ـ إبراهيم ولد انداﻩ
قبول الطعن باإللغاء شكال واصال ،ـ محمد ولد السالك
وإلغاء املقررات رقم ،1550 ،1549 :وبحضور السيد /أحمد ولد باب مفوض للحكومة
 1552و  1553الصادرة عن واjي وبمساعدة ذ /الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط
انواكشوط بتاريخ  2009/08/27لعدم ٔالاول لدى هذﻩ الغرفة.
وذلك للبت ي الطعن باإللغاء ضد املقررات رقم:
تأسيسها.
 1552 ،1550 ،1549و  1553الصادرة عن وا¨ي
و ﷲ املوفق
انواكشوط بتاريخ  ،2009/08/27وأثناء الجلسة صدر
ما يلـي:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية

تتمثل مراحل هذﻩ القضية حسبما يستبان من مشموالت ملفها ي الدعوى ال m£تقدم ¸Tا
ٔالاستاذ السالك ولد الن لفائدة موكله م.ل.ك .والهادفة إ¨ى الطعن باإللغاء ضد املقررات رقم،1549 :
 1552 ،1550و  1553الصادرة عن وا¨ي انواكشوط بتاريخ  ،2009/08/27لتتعهد هذﻩ املحكمة
بامللف طبقا ملقتضيات املادة  150من ق.ا.م.ت.ا .وتقوم بدراسته حسب ٕالاجراءات التالية:
ثانيا ٕ :الاجراءات
حي ــث تم ــت إحال ــة مل ــف القض ــية ع ــى املستش ــار املق ــرر إلع ــداد التقري ــر بع ــد انقض ــاء آجـ ــال
الردود ،كما تمت إحالته بعد انTUاء التقريـر عـى مفـوض الحكومـة لتقـديم ملتمسـاته الكتابيـة ،ومـن ثـم
ٔالام ــر بلص ــقه بكتاب ــة ض ــبط املحكم ــة ض ــمن قائم ــة امللف ــات املجدول ــة للع ــرض  ــي الجلس ــة املن ــوﻩ ع ــن
تاريخها أعالﻩ.
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وحي ــث ت ــم نش ــر القض ــية  ــي الجلس ــة العلني ــة وق ــام املستش ــار ب ــتالوة تقري ــرﻩ  ــي القاع ــة ،وق ــدم
ٔالاطـ ـراف م ــا ل ــدTÎم م ــن مالحظ ــات ،وأش ــفع جمي ــع ذل ــك بتق ــديم مف ــوض الحكوم ــة لطلبات ــه الش ــفوية
ليتقرر بعد ذلك حجز القضية ي املداوالت وينطق فTkا باآلتي:
ثالثا  :من حيث الشكل
حي ــث ص ــدرت املق ــررات مح ــل الطع ــن بت ــاريخ  2009/08/27وق ــدمت عريض ــة الطع ــن بت ــاريخ:
 2013/12/10بنــاء عــى تبليــغ بــاملقرر محــل الطعــن صــادر عــن عــدل منفــذ بتــاريخ 2013/12/10 :وحيــث
تــوفرت الوكالــة والدمغــة عــى العريضــة واملــذكرة التفصــيلية واح^]مــت ٓالاجــال القانونيــة ــي ذلــك ،ممــا
يستوجب التصريح بصحة الجانب الشكي ي هذا الطعن.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
حيث تضمنت مذكرة الطرف الطاعن أن املقرر املطعون فيـه غIـ] مسـبب ويتنـاقض مـع مبـادئ
العــدل وٕالانصــاف ومــع الفقــه القضــائي املعمــول بــه ــي هــذا املجــال ،وأن رخــص العــارض امللغــاة ســابقة
عى تلك امللÞى لصالحها بعدة سنوات.
وحي ــث بلغ ــت م ــذكرة الط ــاعن إ¨ ـى الط ــرف املطع ــون ض ــدﻩ دون أن تتوص ــل املحكم ــة ب ــأي رد
منه.
-2املحكمة :
حيث يتضح من دراسة ملف القضية أن ٔالاسباب ال m£أثارها الطاعن بغية إلغاء املقررات رقم:
 1552 ،1550 ،1549و  1553الصادرة عن وا¨ي انواكشوط بتاريخ  ،2009/08/27وجTkة ومؤسسة
وأبرزت عيوب القرار الطعIن ،ذلك أنه صدر من سلطة غ ]Iمختصة ،ومن غ ]Iاملستساغ قانونا أن
تصدر السلطة ٕالادارية منحا لقطعة أرضية في^]تب عنه التمتع بحقوق مكتسبة لفائدة املمنوح له،
ثم تصدر نفس السلطة مقررا جديدا بإلغاء ذلك املنح دون املرور باملسطرة القانونية املحددة
واملنظمة إلجراءات املنح وٕالالغاء.
وحيــث إن ٕالالغــاء الجديــد يكــون واــي الت]0يــر والتعليــل لعــدم مراعاتــه إلج ـراءات املــنح وٕالالغــاء
واملــرور باللجنــة املقاطعيــة املنصــوص علTkــا ــي املــادة  134مــن املرســوم رقــم 080/2010 :الصــادر بتــاريخ:
 31م ــارس  2010ال ــذي يل Þــي ويح ــل مح ــل املرس ــوم رق ــم 089/2000 :الص ــادر بتـ ـاريخ 17 :يولي ــو 2000
املطبق لألمر القـانوني رقـم 127/83 :الصـادر بتـاريخ 05 :يونيـو  1983القاoـ mnبإعـادة التنظـيم العقـاري،
وي اللجنة ال m£تتثبت من استغالل الاقتطاعات املؤقتة وتقوم بتحرير محضر بوضعية الاقتطاعات.
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وحيث إن املقررات املطعون فTkا باإللغاء فاقدة للتعليل والتسبيب إذ لم تتضمن نزع امللكية لفائدة
املنفعة العامة ،ولم تسق ل/ع امللكية ت]0يرا موضوعيا آخر مهما كان ،ولم تتدرج فTkا السلطة ٕالادارية
بإلغاء الرخص ٔالاو¨ى قبل منح الثانية توخيا لسالمة ٕالاجراءات.
وحيث إن املرسوم رقم 89/11 :الصادر بتاريخ 01 :ف]0اير  1989القا mnoبتحديد النصوص
الخاضعة للرقابة القانونية وشروط تطبيقها نص ي مادته ٔالاو¨ى عى أنه :تخضع إجباريا النصوص
التالية للرقابة القانونية وتحصل تبعا لذلك ع_ى تأشiCة من مديرية التشريع -.... :مشاريع
النصوص املتعلقة بما ي_ي – .... :القرارات الصادرة عن مندوب الحكومة بمنطقة انواكشوط.
وحيث إن املقررات محل الطعن لم تخضع لإلجراء املنصوص عليه ي املرسوم أعالﻩ.
وحيث إن املادة  163من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية نصت عى إلغاء القرارات
ٕالادارية املطعون فTkا إذا كانت مشوبة بعيب ي مشروعيTUا الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو
تجاوزها لحدود السلطة.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالقــا ممــا تقــدم ،وإعمــاال للمــواد رقــم 211 -209 -163 -152 -151 -150 -63 -02 :مــن قــانون
ٕالاجراءات املدنيـة والتجاريـة وٕالاداريـة ،واملـادة ٔالاو¨ـى مـن املرسـوم رقـم 89/11 :الصـادر بتـاريخ 01 :ف]0ايـر
 1989القا mnoبتحديد النصوص الخاضـعة للرقابـة القانونيـة وشـروط تطبيقهـا ،واملـواد رقـم 132 :ومـا
بعــدها إ¨ــى  139مــن املرســوم رقــم 080/2010 :الصــادر بتــاريخ 31 :مــارس  2010الــذي يلÞــي ويحــل محــل
املرســوم رقــم 089/2000 :الصــادر بتــاريخ 17 :يوليــو  2000املطبــق لألمــر القــانوني رقــم 127/83 :الصــادر
بتاريخ 05 :يونيو  1983القا mnoبإعادة التنظيم العقاري ،وبعد املداولة القانونية.
منطوق الق ـ ـ ـرار
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا قبول الطعن باإللغاء شكال واصال ،وإلغاء املقررات
رقم 1552 ،1550 ،1549 :و  1553الصادرة عن واjي انواكشوط بتاريخ  2009/08/27لعدم
تأسيسها.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/38 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/05/26 :
الحق املكتسب Sي ظل القانون القديم ال يتأثر ب®iتيبات
القانون الجديد ،أحرى إن كان هذا الحق املكتسب قد تعزز Sي ظل
القانون الجديد من خالل إجراءات صادرة عن الجهة املعنية بذلك
)املطعون ضدها( ممثلة Sي تحويل املع¬ yمن مكان عمل إjى مكان
آخر بنفس الصفة.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالميـة املوريتانيـة
املحكمة العليا
الغ ــرفــة ٕالاداري ــة
القضية رقم2012/91 :
الطاعن :ل.م.ي.
املحامي :ذ /محمد معروف بو صبيع
املطعون ضدﻩ :وزارة العدل
القرار رقم2014/38 :
تاريخ النطق به2014/05/26:

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ الع_ي العظيم
ي يوم الاثنIن املوافق  2014/05/26عقدت الغرفة
ٕالادارية باملحكمة العليا جلسة علنية بقصر العدالة
ي انواكشوط تحت رئاسة:
السيد¨ :ي آمدو س]Iي
رئيسا.
وبعضوية السادة املستشارين:
ـ بكار ولد الناﻩ
ـ الحاج ولد الطلبة
منطـوقه:
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب
قبول الطعن باإللغاء شكال واصال ،ـ محمد ولد السالك
وبحضور السيد /أحمد ولد باب مفوض للحكومة
وإلغاء القرار الضم¬ yمحل الطعن.
وبمساعدة ذ /الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط
ٔالاول لدى هذﻩ الغرفة ،وذلك للبت ي الطعن باإللغاء
ضد قرار ضم® mصادر عن وزير العدل بتاريخ:
 ،2012/11/05وأثناء الجلسة صدر ما يلـي:

أوال  :املراحل ال yzمرت `xاالقضية
تتمثل مراحل هذﻩ القضية حسبما يستبان من مشموالت ملفها ي دعوى الطعن باإللغاء
املقدمة ي عريضة طعن مدموغة وصلت كتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ 2012/12/20 :من طرف
مكتب ٔالاستاذ /محمد معروف بو صبيع نيابة عن موكله ل.م.ي .ضد قرار ضم® mصادر عن وزير
العدل بتاريخ ،2012/11/05 :يرفض فيه تصحيح وضعية العارض بإبقائه عدال منفذا لدى محكمة
والية اترارزة ،فتعهدت املحكمة بامللف طبقا ملقتضيات املادة  150من ق.إ.م.ت.إ .وقامت بدراسته
وفق ٕالاجراءات التالية :
ثانيا ٕ :الاجـ ــراءات
حيث تمت إحالة ملف القضية عى املستشار املقرر إلعداد التقرير بعد انقضاء آجال
الردود ،كما تمت إحالته بعد انTUاء التقرير عى مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية ،ومن ثم
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ٔالامر بلصقه بكتابة ضبط املحكمة ضمن قائمة امللفات املجدولة للعرض ي الجلسة املنوﻩ عن
تاريخها أعالﻩ.
وحيث تم نشر القضية ي الجلسة العلنية وقام املستشار املقرر بتالوة تقريرﻩ ي القاعة،
وقدم ٔالاطراف ما لدTÎم من مالحظات وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفهية،
ليتقرر بعد ذلك حجز القضية ي املداوالت وينطق فTkا باآلتي:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث قدم العارض تظلمه إ¨ى الجهة مصدرة القرار بتاريخ 2012/07/03 :ومضت أربعة أشهر
دون رد مTا واعت ]0القرار الضم® mمحل الطعن صادرا بتاريخ ،2012/11/05 :وطعن فيه يوم
 ،2012/12/20وكانت العريضة مدموغة طبقا للمادة  151من ق.إ.م.ت.ا .ومرفقة بوصل غرامة
وبوكالة منجزة لدى موثق عقود بتاريخ  2012/12/17وتحمل الرقم  2012/10592لدى مكتب الشيخ
سيديا ولد مو ،nãوبذلك تم اح^]ام ٔالاشكال القانونية املنصوصة.
رابعا :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
حيث تضمنت مذكرة الطاعن أن القرار السكوتي الرافض لتسوية وضعيته ٕالادارية كعدل
منفذ شابته عدة عيوب مTا أن ربطه بIن وظيفة كاتب ضبط ووظيفة عدل منفذ وحرمانه للعارض
من متابعة مهمته كعدل منفذ بحجة أنه كاتب ضبط متقاعد فيه حيف ويفتقد إ¨ى املشروعية
ويخالف نص املادة  8من مقتضيات القانون رقم 1997/18 :ال m£تنص بأن العدل املنفذ يعينه وزير
العدل ،وهو ما يتوفر عليه من خالل قرار تعيينه رقم 117 :بتاريخ 1988/02/02 :وبذلك فإنه حصل
عى حق مكتسب يصونه القانون وال يمكن إTÈاؤﻩ إال وفق نص املادة  27من قانون العدول املنفذين
إما بمقرر من وزير العدل إذا بلغ من العمر  65سنة أو استقال أو عجز وهو ما ال يتوفر فيه.
ب -املطعون ضدها :
أما املطعون ضدها وزارة العدل فقد ورد ي جوا¸Tا عى مذكرة العارض أن وضعية الطاعن
تتناقض مع مقتضيات القانون رقم 018/97 :الصادر بتاريخ  1997/07/15املتضمن النظام ٔالاساmnã
للعدول املنفذين والذي ينظم مهنة التنفيذ ويسد الخلل الذي كانت تعاني منه ،إذ نصت مادته
الثانية عى أن أحكامه تع® mالعدل املنفذ الرسم ،mوأن الطاعن ال تتوفر فيه حالة التعيIن الرسمm
بمفهوم هذا القانون وال حالة الاستثناء املخول لرئيس املحكمة املختصة ،وإنما ال زال يتمسك
بمذكرة تداولها عدة وزراء عدل سابقIن ي ف^]ة الفراغ القانوني وال يمكن الاحتجاج ¸Tا مع وجود
النص ،وال حجة لقرار إداري يتعارض مع قانون صادر عن إجماع ٔالامة.
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 -2املحكمة :
حيث يتضح من دراسة ملف القضية أن ٔالاسباب ال m£أثارها الطاعن بغية إلغاء القرار
السكوتي الرافض لتسوية وضعيته ٕالادارية كعدل منفذ وجTkة ومؤسسة وأبرزت عيوب القرار
الطعIن.
وحيث إن العارض كان قد تم تعيينه عدال منفذا بموجب القرار رقم 117 :الصادر عن وزير
العدل بتاريخ ،1988/02/02 :واحتفظت له وزارة العدل ¸Tذا الحق فحولته عدال منفذا بمحكمة
والية لعصابة ،ثم حولته بعد ف^]ة من ذلك عدال منفذا بمحكمة والية اترارزة بموجب القرار رقم:
 108الصادر عن وزير العدل بتاريخ.2003/02/11 :
وحيث إن القانون رقم 018/97 :املتضمن النظام ٔالاسا mnãللعدول املنفذين قد صدر بتاريخ
 1997/07/15وأصدر وزير العدل ست سنوات بعد صدور هذا القانون قرارﻩ رقم 108 :بتاريخ:
 2003/02/11القا mnoبتحويل العارض عدال منفذا بدائرة محكمة اترارزة وٕالابقاء عليه ممارسا
لهذﻩ املهنة ،مما يثبت تمتعه بحق مكتسب ي ظل القانون الجديد املنظم ملهنة العدول املنفذين.
وحيث إنه من املعلوم أن العدل املنفذ يعينه وزير العدل طبقا لنص املادة  8من القانون رقم:
 018/97املتضمن النظام ٔالاسا mnãللعدول املنفذين.
وحيث إن املادة  27من القانون رقم 018/97 :املتضمن النظام ٔالاسا mnãللعدول املنفذين
نصت عى أنه :توضع TÈاية ملهام العدل املنفذ بموجب مقرر من وزير العدل بناء عى اق^]اح من
املدي العام لدى محكمة الاستئناف إذا كان عمرﻩ قد بلغ خمسا وستIن سنة أو ي حالة الاستقالة أو
العزل أو العجز امل]0ر أو املانع القانوني.
وحيث إن العارض يبلغ من العمر ثالثا وستIن سنة وال تتوفر فيه الشروط ٔالاخرى الواردة
أعالﻩ.
وحيث إن املادة  163من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية نصت عى إلغاء القرارات
ٕالادارية املطعون فTkا إذا كانت مشوبة بعيب ي مشروعيTUا الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو
تجاوزها لحدود السلطة.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالقا مما تقدم وتأسيسا عليه ،وإعماال للنصوص القانونية املذكورة أعالﻩ خاصة املواد:
 211 ،209 ،152 ،151 ،150 ،63 ،02من قانون ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية واملادتIن،8 :
 27من القانون رقم 018/97 :الصادر بتاريخ  1997/07/15املتضمن النظام ٔالاسا mnãللعدول
املنفذين.
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منطوق الق ـرار:
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا قبول الطعن باإللغاء شكال واصال ،وإلغاء القرار
الضم¬ yمحل الطعن.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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ﺍﻟﻤﺒــــــــﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/17 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/01/07 :
 املادة  31من املرسوم  ،2012/275املحدد إلجراءات الحملةالانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية.
 تعت iÂالغية وبالتاjي ال تعت iÂأصواتا معiÂا ع`ا البطاقات الyzصدقها الناخبون بصورة خاطئة.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليــا
الغرفة ٕالادارية
القضية رقم2013/84 :
الطاعن :الئحة الاتحاد من اجل
الجمهورية ببلدية النعمة
املحامي :ذ /سيد محمد ولد سيد اب
املطعون ضدﻩ :اللجنة الوطنية املستقلة
لالنتخابات
القرار رقم2014/17 :
تاريخ النطق به2014/01/07 :

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
ي يوم الثالثاء املوافق  2014/01/07عقدت الغرفة
ٕالادارية باملحكمة العليـ ــا جلس ــة مشورة بمق ــرهـ ــا فـ ــي
انواكشوط تحت رئاسة:
السيد¨ :ي آمادو س]Iى
رئيسا
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ ـ الحاج ولد الطلبة
ـ ـ ـ بكار ولد الناﻩ
ـ ـ ـ محمد ولد السالك
ـ ـ ـ سيدي ولد الدوﻩ
منطوقه:
وبحضور السيد /أحمد ولد باب مفوض للحكومة.
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ــا
ف ـ ــي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن باإللغاء وبمساعدة ذ /محمد ولد لحجور كاتب الضبـط لدى
هذﻩ الغرفة.
شكال ورفضه أصال لعدم تأسيسه.
وذوذلك للبت ي الطعن باإللغاء ضد قرار ضم® mللجنة
الوطنية املستقلة لالنتخابات ،وأثناء الجلسة صدر ما
يي:

أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتمثل وقائع هذﻩ القضية حسبما يتضح من محتويات ملفها ي العريضة الاستعجالية املقدمة
من قبل ٔالاستاذ /سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ 2013/12/29
والهادفة إ¨ى إلغاء قرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج الشوط الثاني من
الانتخابات البلدية لبلدية النعمة ،لتتعهد املحكمة باملوضوع وتقوم بدراسته حسب ٕالاجراءات
التالية:
ثانيا ٕ :الاجراءات
حيث أمرت املحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إ¨ى الجهة ٕالادارية املطلوب إلغاء قرارها ،وتم ذلك
بموجب محضر ٕالابالغ الصادر عن كتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ  ،2013/12/30وبعد انTUاء أج ــل
ال ـ ــرد أحيل امللف عى مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية ،لتتم
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برمجة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة عى غرفة املشورة ،ويقام بوضعها ي املداولة وينطق
فTkا بالقرار التالية أسبابه:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث وردت عريضة الطعن باإللغاء عى املحكمة يوم  ،2013/12/30وكانت مدموغة
ومصحوبة بوكالة رسمية تحمل رأسية وشعار وتوقيع رئيس الحزب ومرفقة بوصل غرامة الطعن ،مما
يحتم قبول الطعن شكال الستيفائه الشروط وٕالاجراءات املطلوبة.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
قدم الطاعن ي عريضته الواردة عى كتابة ضبط املحكمة بتاريخ 2013/12/30 :عدة مآخذ
عى القرار املطعون فيه ،مTا:
أن بعض الناخبIن أشروا عى شعار الحزب بدل الخانة الفارغة املخصصة لذلك فاعت]0ها
رؤساء مكاتب التصويت بطاقات الغية ،رغم أن التأش]Iة عى الشعار أك ]Çداللة من التأش ]Iعى
الخانة وتساوTÎا ي القصد.
وأن ممثي الحزب ي املكاتب قد منعوا من وضع مالحظا¡Tم عى محضر النتائج وهو ما وصم
النتيجة بأغالط مبطلة لالق^]اع.
وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عى دعوى الطاعن برسالة موجهة إ¨ى املحكمة
بتاريخ 2014/01/05 :ضمنTUا:
أن قضية إلغاء بطاقات التصويت ينظمها القانون الانتخابي.
وأن الطاعن مطالب بتقديم ٔالادلة وال]0اهIن عى صحة دعواﻩ ألن ٔالاصل هنا صحة النتائج
املعلنة من قبل اللجنة.
-2املحكمة :
حيث رأت املحكمة أن مثار ال/اع ينصب عى مدى صحة بطاقات التصويت ال m£وضع
الناخبون تأشT¡]Iم فTkا عى شعار الحزب الذي يختارون بدل وضعها ي الخانة الفارغة املخصصة
لها.
وحيث إن املادة  31من املرسوم رقم 2012 /275 :الصادر بتاريخ 6 :دجم 2012 ]0املحدد إلجراءات
الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية نصت عى ما يي :تعت iÂالغية وبالتاjي ال
تعت iÂأصواتا معiÂا ع`ا ،البطاقات التالية:
 البطاقات غ iCاملطابقة للنموذج الذي وضعته اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات Sيمتناول الناخبCن
 -البطاقات غ iCاملصدقة أو ال yzصدقها الناخبون بصورة خاطئة
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 البطاقات ال yzتحمل Sي واجه`aا أو مقلو`xا عالمات ممÆCة أو مفرطة مثل املحو أو التوقيعأو الكلمات أو عالمات التعرف.
 البطاقات املمزقة أو املشطوب عل`ا أو املبتورة.حيث إن الفقرة الثالثة من املادة أعالﻩ ينطبق محتواها عى هذﻩ النازلة لكون بطاقات
التصويت قد تم تصديقها بصورة خاطئة.
وحيث إن الفقرة ٔالاو¨ى من املادة السابقة نصت عى أن توفر أحد الشروط املنصوصة يجعل
البطاقات الغية ،وال تعت ]0أصواتا مع]0ا عTا.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالقا مما تقدم وإعماال للمواد 211 ، 209 ، 164 ، 151 ، 150 ، 02 :من قانون ٕالاجراءات
املدنية والتجارية وٕالادارية ،واملادة  31من املرسوم رقم 2012 /275 :الصادر بتاريخ 6 :دجم2012 ]0
املحدد إلجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية.
منطوق الق ـ ـ ـرار
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ــا ف ـ ــي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن باإللغاء شكال
ورفضه أصال لعدم تأسيسه.

الرئيس

كاتب الضبط

275

املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/24 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/01/09 :
املادتان  ،111 ،110من القانون  ،87/289املن Ô¡ßللبلديات
واملعدل بالقانون .2012/032
تتعارض وظيفة املستشار البلدي نسبيا مع ممارسة وظيفة
مديري املصالح الجهوية للدولة واملؤسسات العمومية ،ووكالء
البلديات Sي الدائرة الانتخابية ال yzيزاولون ف`ا عملهم.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الـغـرفـة ٕالادارية
القضية رقم2013/74 :

شرف  /إخاء  /عدل

بسم ﷲ العي العظيم

الط ــاعن :الئح ــة ح ــزب الاتح ــاد م ــن اج ــل  ـ ــي ي ـ ــوم الخم ـ ــيس املوف ـ ــق  2014/01/09عق ـ ــدت الغرف ـ ــة
الجمهورية امل^]شحة لبلدية مقامة

ٕالاداري ـ ـ ــة باملحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا جلس ـ ـ ــة مش ـ ـ ــورة بمقره ـ ـ ــا  ـ ـ ــي

املحامي :سيد محمد ولد سيد اب

انواكشوط تحت رئاسة:

املطعون ضدﻩ :اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة السيدj :ي آمادو سiCى
لالنتخابات

ـ ـ وبعضوية السادة املستشارين:

القرار رقم2014/ 24 :

ـ الحاج ولد الطلبه

تاريخ النطق به2014/ 01 / 09 :

ـ ـ بكار ولد الناﻩ

منطوقه:

 -محمد ولد السالك

رئيسا

قــررت الغرفــة ٕالاداري ــة باملحكمــة العلي ــا ـ ـ سيدي ولد ادوﻩ
 Sــي غرف ــة مش ــور`¥ا قب ــول الطع ــن ش ــكال وبحضور السيد /أحمد ولد باب مفوض للحكومة.
و Sـ ــي ٔالاص ـ ــل اعتب ـ ــار م.د.ف.ص .مف ـ ــتش وبمساعدة ذ /محمد ولد احجور كاتب الضبط لدى
البيئة بمقاطعة مقامة Sي تعـارض نسـ yáهذﻩ الغرفة.
مــع املنصــب املنتخــب لــه طبقــا للفقــرة  3وذلك للبت ي الطعن باإللغاء ضد قرار صادر عن رئيس
م ــن امل ــادة  110م ــن ٔالام ــر الق ــانوني رق ــم :اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات يتعلق بإعالن
 289/87الصـ ـ ـ ـ ــادر بتـ ـ ـ ـ ــاريخ 20 :اكت ـ ـ ـ ـ ــوبر املستشارين الناجحIن ببلدية مقامة.
 1987املن ßـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ¡ Ôللبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديات واملع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
بالق ـ ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ـ ــم 2012/032 :الص ـ ـ ـ ـ ــادر
بتاريخ 12 :ابريل .2012
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتمثــل مراحــل هــذﻩ القضــية حســبما هــو واضــح مــن مشــموالت ملفهــا ــي العريضــة الاســتعجالية
املقدمة مـن قبـل ٔالاسـتاذ /سـيد محمـد ولـد سـيد اب لفائـدة موكلـه حـزب الاتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة،
الواص ــلة لكتاب ــة ض ــبط ه ــذﻩ الغرف ــة ي ــوم  ،2013/12/25والهادف ــة إ¨ ــى طل ــب إلغ ــاء الق ـرار الص ــادر ع ــن
اللجن ــة الوطني ــة املس ــتقلة لالنتخاب ــات القا oــ mnبانتخ ــاب الس ــيد م.د.ف.ص .ع ــى رأس الئح ــة الح ــزب
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الجمهــوري للديمقراطيــة والتجديــد الفــائزة ــي الانتخابــات البلديــة ع ــى مســتوى بلديــة مقامــة ،لتتعه ــد
املحكمة ¸Tذا املوضوع وتقوم بدراسته حسب ٕالاجراءات التالية:
ثانيا ٕ :الاجراءات
حيث أمرت املحكمة بتبليغ العرائض املقدمة من قبل الطاعن إ¨ى الجهـة ٕالاداريـة املطلـوب إلغـاء
قرارها ،وتم ذلك بموجب محضر ٕالابالغ الصادر عـن كتابـة الضـبط بتـاريخ 2013/12/26 :واملسـتلم مـن
قبل الجهة ٕالادارية بتاريخ.2013/12/26 :
وبعـ ــد انTUـ ــاء أجـ ــل الـ ــرد تمـ ــت إحالـ ــة ملـ ــف القضـ ــية عـ ــى مفـ ــوض الحكومـ ــة مـ ــن أجـ ــل تقـ ــديم
ملتمس ــات النياب ــة العام ــة الكتابي ــة لت ــتم برمج ــة القض ــية ض ــمن الئح ــة امللف ــات املعروض ــة ع ــى غرف ــة
املشورة ،وبعدها وضعت ي املداولة لينطق فTkا بالقرار التالية أسبابه:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث يتعلـق الطعـن بقـرار اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة املعلـن لنتـائج الشـوط الثـاني مـن الانتخابـات
البلدية.
وحي ــث ق ــدمت عريض ــة الطع ــن بت ــاريخ 2013/12/25 :مدموغ ــة ومرفق ــة بوكال ــة رس ــمية تحم ــل
رأسية وختم وشعار الحزب الطاعن ،ومرفقة كذلك بوصل غرامة.
مم ــا يح ــتم قب ــول الطع ــن ش ــكال الح^]ام ــه ٓالاج ــال املح ــددة واس ــتيفائه كاف ــة الش ــروط القانوني ــة
املنصوص علTkا.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
حيــث أســس العــارض طلــب طعنــه باإللغــاء لق ـرار اللجنــة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات انطالقــا
من أنـه كـان قـد رشـح الئحـة منافسـة لالئحـة ال£ـ mعـى رأسـها السـيد م.د.ف.ص .الضـابط ـي قـوات أمـن
الغاب ــات و ــي نف ــس الوق ــت رئ ــيس مص ــلحة حماي ــة البيئ ــة بمقاطع ــة مقام ــة املنتخ ــب ع ــى رأس الئح TUــا
البلديــة وهــو مــا يتنــاقض مــع نــص املــادتIن  111و  112مــن ٔالامــر القــانوني رقــم 289/87 :الصــادر بتــاريخ:
 1987/10/20املتعلـ ــق بالبلـ ــديات ،لـ ــذلك فـ ــإن ق ـ ـرار اللجنـ ــة الوطنيـ ــة املسـ ــتقلة لالنتخابـ ــات بـ ــه خـ ــرق
واضح للقانون.
ب -املطعون ضدﻩ :
حيــث ردت املطعــون ضــدها اللجنــة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات ــي رســالTUا رقــم 0650 :بتــاريخ:
 2013/11/05املوجهـ ــة إ¨ ـ ــى املحكمـ ــة ب ـ ــأن مـ ــا أث ـ ــارﻩ الط ـ ــاعن ال ينطبـ ــق ع ـ ــى هـ ــذﻩ الحال ـ ــة ألن الس ـ ــيد
م.د.ف.ص .ضابط ـي قـوات أمـن الغابـات ولـيس مـن أفـراد القـوات املسـلحة وال مـن أفـراد ٔالامـن الـوط®m
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وهـم الـذين يفقـدون ٔالاهليـة املطلقـة لالنتخـاب حسـب نـص الفقـرة  3مـن املـادة  110مـن ٔالامـر القــانوني
رقم.289/87 :
-2املحكمة :
حيــث رأت املحكمــة أن مثــار الـ/اع ينصــب عــى الوضــعية الوظيفيــة وٕالاداريــة للســيد م.د.ف.ص.
ومدى تعارض وظيفته الحالية مع املنصب الانتخابي الذي أعلن فائزا به.
وحيـ ـ ــث أصـ ـ ــدرت املحكمـ ـ ــة قرارهـ ـ ــا التمهيـ ـ ــدي رقـ ـ ــم 2014/05 :بتـ ـ ــاريخ 2014/01/06 :القاoـ ـ ــmn
بانت ــداب أحـ ــد قضـ ــا¡Tا للقي ــام بمعاينـ ــة لـ ــدى وزارة البيئ ــة والتنميـ ــة املسـ ــتدامة املس ــ]Iة إداريـ ــا للسـ ــيد
م.د.ف.ص ،وذلك للوقوف عى حقيقة وضعيته ٕالادارية الحالية.
وحي ــث بين ــت ال ــوزارة ه ــذﻩ الوض ــعية  ــي مض ــمون الرس ــالة رق ــم 005 :الص ــادرة بت ــاريخ 07 :ين ــاير
 2014عـ ــن ٔالامـ ــIن العـ ــام للـ ــوزارة ال£ـ ــ mأفـ ــادت بـ ــأن السـ ــيد م.د.ف.ص .صـ ــاحب الـ ــرقم املـ ــا¨ي41589 :
مهن ــدس اقتص ــاد ريف ــي وأن ــه مف ــتش البيئ ــة بمقاطع ــة مقام ــة من ــذ س ــنة  2009ح £ــ ت ــاريخ توقي ــع ه ــذﻩ
الرسالة.
وحي ــث إن مف ــتش البيئ ــة باملقاطع ــة ه ــو رئ ــيس مص ــلحة محلي ــة ع ــى مس ــتوى املقاطع ــة ينطب ــق
عليـه الوصـف الــوارد ـي حـاالت التعــارض مـع تقلــد وظـائف انتخابيـة عــى مسـتوى دائرتـه ال£ــ mيعمـل ¸Tــا
ألنه مع® mبالتسي ]Iالجهوي ي عموم الح /Iالجغراي للمقاطعة.
وحيــث إن املــادة  110مــن ٔالامــر القــانوني رقــم 289/87 :الصــادر بتــاريخ 20 :اكتــوبر  1987املنÒــn
للبلــديات واملعــدل بالقــانون رقــم 2012/032 :الصــادر بتــاريخ 12 :ابريــل  2012نصــت ــي فقر¡Tــا الثالثــة
عـى" :ومــع ذلـك فبالنســبة ملـديري املصــالح الجهويــة للدولـة واملؤسســات العموميـة ووكــالء البلــديات
فــإن املنــع مــن مزاولــة أي نشــاط سياــ¡ yأو املشــاركة Sــي الاجتماعــات السياســية ال ينطبــق إال خــالل
ف®iات الانتخابات وضمن الوالية القضائية للمنطقة ال yzيمارسون ف`ا عملهم".
وحيث إن املادة ) 111جديدة( مـن ٔالامـر القـانوني رقـم 289/87 :الصـادر بتـاريخ 20 :اكتـوبر 1987
املنÒـ ــ nللبلـ ــديات واملعـ ــدل بالقـ ــانون رقـ ــم 2012/032 :الصـ ــادر بتـ ــاريخ 12 :ابريـ ــل  2012نصـ ــت عـ ــى:
تتعارض وظائف مستشار بلدي مع الوظائف املشار إل`ا Sي الفقرة  3من املادة  110أعالﻩ.
وحيث إن املادة ) 112جديدة( مـن ٔالامـر القـانوني رقـم 289/87 :الصـادر بتـاريخ 20 :اكتـوبر 1987
املن Òــ nللبل ــديات واملع ــدل بالق ــانون رق ــم 2012/032 :الص ــادر بت ــاريخ 12 :ابري ــل  2012نص ــت ع ــى :أي
عضــو Sــي مجلــس بلــدي يقــع Sــي واحــدة مــن حــاالت عــدم ٔالاهليــة أو التعــارض املشــار إل`ــا Sــي املــادتCن:
 110و  111أعالﻩ تعتiÂﻩ سلطة الوصاية مستقيال بالفعل ،إال Sي حالة الطعن لدى الغرفـة ٕالاداريـة
للمحكمة العليا.
وحيث إن السيد م.د.ف.ص .تنطبق عليه املواصفات الواردة ـي املـواد أعـالﻩ مـن حيـث التعـارض
النس mالقائم بIن وظيفته ال m£يشغلها حاليا والوظيفة الانتخابية املنتخب من اجلها.
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لهذﻩ ٔالاسباب :
نظـ ـرا مل ــا تقـ ــدم وإعم ــاال للم ــواد 211،209،164،163،151،150،63،02 :مـ ــن ق ــانون ٕالاج ـ ـراءات
املدنيــة والتجاريــة وٕالاداريــة  ،واملــواد  111 ،110جديــدة 112 ،جديــدة مــن ٔالامــر القــانوني رقــم87/289 :
واملعدل بالقانون النظامي رقم 2012/032 :الصادر بتاريخ 12 :ابريل .2012
منطوق الق ـ ـرار:
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا Sي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن شكال وSي ٔالاصل
اعتبار م.د.ف.ص .مفتش البيئة بمقاطعة مقامة Sي وضعية تعارض نس yáمع املنصب املنتخب له
طبقا للفقرة  3من املادة  110من ٔالامر القانوني رقم 289/87 :الصادر بتاريخ 20 :اكتوبر 1987
املن Ô¡ßللبلديات واملعدل بالقانون رقم 2012/032 :الصادر بتاريخ 12 :ابريل .2012

الرئيس

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/25 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/01/12 :
فوات الطعن Sي قرار إداري ال يمكن تالفيه بالطعن Sي قرار
إداري منفصل عنه ح Òzولو تعلق ٔالامر بنفس املوضوع.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليــا
الغرفة ٕالادارية
القضية رقم2013/73 :
الطاعن :الئحة الاتحاد من اجل
الجمهورية ببلدية حا mnãاهل احمد بشنة
املحامي :ذ /سيد محمد ولد سيد اب
املطعون ضدﻩ :اللجنة الوطنية املستقلة
لالنتخابات
القرار رقم2014/25 :
تاريخ النطق به2014/01/12 :

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
ي يوم ٔالاحد املوافق  2014/01/12عقدت الغرفة
ٕالادارية باملحكمة العليـ ــا جلس ــة مشورة بمق ــرهـ ــا فـ ــي
انواكشوط تحت رئاسة:
السيد¨ :ي آمادو س]Iى
رئيس الغرفة
وبعضوية السادة املستشارين :
ـ ـ ـ الحاج ولد الطلبة
ـ ـ ـ بكار ولد الناﻩ
ـ ـ ـ محمد ولد السالك
ـ ـ ـ سيدي ولد الدوﻩ
منطوقه:
وبحضور السيد /أحمد ولد باب مفوض للحكومة.
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ــا
ف ـ ــي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن باإللغاء وبمساعدة ذ /محمد ولد احجور كاتب الضبـط هذﻩ
الغرفة.
شكال ورفضه أصال لعدم تأسيسه.
وذوذلك للبت ي الطعن باإللغاء ضد قرار ضم® mللجنة
الوطنية املستقلة لالنتخابات ،وأثناء الجلسة صدر ما
يي:
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتمثل مراحل هذﻩ القضية حسبما يتضح من محتويات ملفها ي العريضة الاستعجالية
املقدمة من قبل ٔالاستاذ /سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ
 2013/10/25والهادفة إ¨ى إلغاء قرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات القا mnoبمنع سكان قرية
لكواوين من ممارسة حقهم الانتخابي ي بلدية حا mnãاهل احمد بشنة ،وتحويلهم إ¨ى بلدية الفالنية،
لتتعهد املحكمة باملوضوع وتقوم بدراسته حسب ٕالاجراءات التالية:
ثانيا ٕ :الاجراءات
حيث أمرت املحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إ¨ى الجهة ٕالادارية املطلوب إلغاء قرارها ،وتم ذلك
بموجب محضر ٕالابالغ الصادر عن كتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ  ،2013/12/26وبعد انTUاء أج ــل
ال ـ ــرد أحيل امللف عى مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية ،لتتم
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برمجة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة عى غرفة املشورة ،ويقام بوضعها ي املداولة وينطق
فTkا بالقرار التالية أسبابه:
رابعا :من حيث الشكل
حيث وردت عريضة الطعن باإللغاء عى املحكمة مدموغة ومصحوبة بوكالة رسمية موثقة
تحمل رأسية وشعار وختم الحزب الطاعن ومرفقة بوصل غرامة ،وأشفعت بمذكرة طعن تفصيلية،
فهو مقبول شكال.
ثانيا :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
قدم الطاعن ي عريضة طعنه عدة مآخذ عى القرار املطعون فيه ،مTا:
أن سكان قرية لكواوين ظهرت أسماؤهم عى الالئحة الانتخابية ي املكتب رقم  16ببلدية
الحا ،mnãوحرموا من التصويت بحجة أن بطاقات الناخب ظهرت علTkا غلطا بلدية الفالنية ،ولم
يسبق لهم ي املا mnoأن صوتوا فTkا.
أن لجنة الانتخابات ارتكبت خطأ فادحا بحرماTÈا لهؤالء السكان من ممارسة حقهم الانتخابي،
وي بذلك مسؤولة عن تقص]Iها ي هذا املجال وتتحمل تبعاته.
أن اللجنة الانتخابية قد تم إشعارها ¸Tذا الخطإ املرتكب ي حق جماعة بعيTا.
ب -املطعون ضدها :
وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عى دعوى الطاعن برسالة تحمل الرقم0649 :
موجهة إ¨ى املحكمة بتاريخ 2013/12/29 :ضمنTUا:
أن املكتب  16موجود ي بلدية الفالنية والالئحة الانتخابية وبطاقات الناخب كلها ظهرت علTkا
بلدية الفالنية ،وأن الطاعن يطعن باسم بلدية الحا mnãبينما املكتب املذكور ي بلدية الفالنية.
 -2املحكمة :
حيث رأت املحكمة أن مثار ال/اع ينصب عى قرار أصدرته لجنة الانتخابات يتعلق بتحديد
موقع مكتب انتخابي لسكان قرية لكواوين ،وهو ما أدى إ¨ى عدم مشاركTUم ي الانتخابات بحجة أTÈم
تابعون لبلدية الحا mnãوال عالقة لهم ببلدية الفالنية ال m£ظهرت أسماؤهم ضمن قوائمها الانتخابية.
وحيث إن قرار تعيIن املكاتب الانتخابية وتحديد مواقعها الجغرافية وتبعيTUا ٕالادارية كان قد
صدر يوم  16اكتوبر  2013تاريخ TÈاية آخر تمديد لإلحصاء الانتخابي ،وكان عى الطاعنIن حيTا أن
يتأكدوا من مواقعهم الانتخابية.
وحيث إTÈم إذا اعت]0وا جدال معذورين وقTUا بعدم علمهم أن تصويTUم سيكون ي بلدية
الفالنية ،فإن هذا العذر ينتفي منذ يوم  17نوفم 2013 ]0أسبوعا قبل الشوط ٔالاول من الانتخابات
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ألن اللوائح الانتخابية قد تم تعليقها عى مكاتب التصويت ،وشرعت لجنة الانتخابات ي توزيع
بطاقات الناخب ووضعها رهن إشارة الناخبIن.
وحيث إن الطاعنIن حصل لهم العلم يقينا حIن تنظيم الشوط ٔالاول من الانتخابات ،وهو ما
يؤكدﻩ تظلمهم املوجود طي امللف واملؤرخ ب.2013/11/26
وحيث إن القرار املطعون فيه أمام املحكمة قد فات محله ،وال يمكن ربطه حاليا بقرار إعالن
نتائج الشوط الثاني من الانتخابات ،ألن كال القرارين مستقل عن ٓالاخر ،فالقرار ٔالاول يتعلق بتحديد
وإعالن وتسمية املكاتب الانتخابية ،والقرار الثاني يتعلق بإعالن نتيجة الشوط الثاني من الانتخابات
البلدية.
وحيث إن املادة  2من القانون النظامي رقم  2012/027الصادر بتاريخ  2012/04/12املنnÒ
للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات نصت عى أن اللجنة تتوفر عى كامل السلطات لتحض ]Iوتنظيم
مجموع العملية الانتخابية وٕالاشراف علTkا بدءا بمرحلة التصديق عى امللف الانتخابي ولغاية ٕالاعالن
املؤقت عن النتائج.
وحيث إن املادة  117من ٔالامر القانوني رقم 87/289 :املن nÒللبلديات واملعدل بالقانون
النظامي رقم  2012/032الصادر بتاريخ  2012/04/12نصت عى أن اللجنة الوطنية املستقلة
لالنتخابات تسهر عى صحة العمليات الانتخابية وحسن س]Iها وتنظيم مكاتب التصويت وعمليات
الفرز وتعلن النتائج.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالقا مما تقدم وإعماال للمواد 211 ، 209 ، 164 ، 151 ، 150 ، 02 :من قانون ٕالاجراءات
املدنية والتجارية وٕالادارية ،واملادة  2من القانون النظامي رقم  2012/027الصادر بتاريخ
 2012/04/12املن nÒللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات ،واملادة  117من القانون النظامي رقم
 2012/032املعدل لألمر القانوني رقم 87/289 :املن nÒللبلديات.
منطوق الق ـ ـ ـرار
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ــا ف ـ ــي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن باإللغاء شكال
ورفضه أصال لعدم تأسيسه.
الرئي ـ ـ ـ ــس

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/30 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/01/13 :
 املادة  39من املرسوم رقم .2012/275 الطعن الانتخابي بإلغاء النتيجة ال يمنع املحكمة العليامن العدول عن الاستجابة لطلب ٕالالغاء إjى تعديل النتائج دون
إلغا`ãا بناء ع_ى ما تتوصل له من نتائج البحث Sي القضية.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليــا
الغرفة ٕالادارية
القضية رقم2013/83 :
بسم ﷲ العي العظيم
ي يوم الاثنIن املوافق 2014/01/13عقدت الغرفة
الطاعن :الئحة الاتحاد من اجل
الجمهورية ببلدية ام افنادش
ٕالادارية باملحكمة العليـ ــا جلس ــة مشورة بمق ــرهـ ــا فـ ــي
املحامي :ذ /سيد محمد ولد سيد اب
انواكشوط تحت رئاسة:
املطعون ضدﻩ :اللجنة الوطنية املستقلة السيد¨ :ي آمادو س]Iى
رئيسا
وبعضوية السادة املستشارين :
لالنتخابات
القرار رقم2014/30 :
ـ ـ ـ الحاج ولد الطلبة
تاريخ النطق به2014/01/13 :
ـ ـ ـ بكار ولد الناﻩ
منطوقه:
ـ ـ ـ محمد ولد السالك
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ـا ـ ـ ـ سيدي ولد الدوﻩ
ف ـ ــي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن باإللغاء وبحضور السيد /احمد ولد باب مفوضا للحكومة.
شكال وSي ٔالاصل تصحيح النتائج Sي وبمساعدة ذ /محمد ولد احجور كاتب الضبـط لدى
املكتب رقم 06 :ببلدية ام افنادش هذﻩ الغرفة.
للشوط الثاني من الانتخابات البلدية وذلك للبت ي الطعن باإللغاء ضد قرار اللجنة الوطنية
ع_ى نحو ما ي_ي :البطاقات الالغية ،6 :املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج الشوط الثاني من
البطاقات املحايدة  ،2:الاتحاد من اجل الانتخابات البلدية لبلدية ام افنادش التابعة ملقاطعة
الجمهورية 211 :صوتا ،الحراك الشبابي النعمة ،وأثناء الجلسة صدر ما يي:
من اجل الوطن 38 :صوتا.
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا هذﻩ القضية
تتمثل مراحل هذﻩ القضية حسبما يتضح من مشموالت ملفها ي العريضة الاستعجالية
املقدمة من قبل ٔالاستاذ /سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ
 2013/12/29والهادفة إ¨ى إلغاء قرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج الشوط
الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية ام افنادش التابعة ملقاطعة النعمة ،لتتعهد املحكمة باملوضوع
وتقوم بدراسته حسب ٕالاجراءات التالية:
ثانيا ٕ :الاجراءات
حيث أمرت املحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إ¨ى الجهة ٕالادارية املطلوب إلغاء قرارها ،وتم ذلك
بموجب محضر ٕالابالغ الصادر عن كتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ  ،2013/12/30وبعد انTUاء أج ــل
شرف/إخاء/عدل
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ال ـ ــرد أحيل امللف عى مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية ،لتتم
برمجة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة عى غرفة املشورة ،ويقام بوضعها ي املداولة وينطق
فTkا بالقرار التالية أسبابه:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث وردت عريضة الطعن باإللغاء إ¨ى املحكمة ي ٔالاجل وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة
رسمية موثقة تحمل رأسية وشعار وختم الحزب الطاعن ومرفقة بوصل غرامة ،مما يحتم قبول
الطعن شكال الستيفائه كافة الشروط وٕالاجراءات املطلوبة.
ثانيا :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
قدم الطاعن ي عريضته الفاتحة للدعوى عدة مآخذ عى القرار املطعون فيه ،مTا:
أن النتائج ال m£تم إعالTÈا رسميا غ ]Iصحيحة ومخالفة ملا حصل نتيجة الفرز.
أن املكتب رقم 6 :لم تعلن نتيجته الحقيقية واملثبتة ي املحضر الخاص به ،وإنما أعلنت بصفة
مغايرة ومقلوبة ،إذ أعلنت اللجنة املستقلة لالنتخابات أن الاتحاد من اجل الجمهورية حصل عى  36صوتا
ي حIن أنه حصل عى  217صوتا ،وأعلنت أن الحراك الشبابي من اجل الوطن حصل عى  217صوتا ي
حIن أنه حصل حقيقة عى  36صوتا فقط.
أن ممثي الالئحة الطاعنة لم يسمح لهم بوضع مالحظا¡Tم عى محاضر النتائج.
ب -املطعون ضدﻩ :
وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عى دعوى الطاعن برسالة تحمل الرقم 005 :موجهة
إ¨ى املحكمة بتاريخ 2014/01/05 :ضمنTUا:
أن الطاعن لم يقدم دليال عى صحة دعواﻩ ،وأن النتائج سجلت ي املحاضر ووقعها رئيس املكتب
وأعلنت باع^]اف الطاعن.
-2املحكمة :
حيث رأت املحكمة أن مثار ال/اع ينصب عى التناقض الفارق بIن النتائج الرسمية املعلنة من قبل
اللجنة املستقلة وما ادعاﻩ الطاعن من أرقام حصلت علTkا كل الئحة م^]شحة عى حدة ي املكتب رقم.6 :
وهو ما طلبت اللجنة املستقلة ي ردها عى حجج الطاعن ضمن املذكرة ال m£وجهTUا إ¨ى املحكمة تجاهله من
قبل املحكمة لعدم تقديم أدلة عليه.
 وحيث إن املحكمة أصدرت قرارها التمهيدي رقم 2014/13:القا mnoبتعيIن رئيس محكمة واليةالحوض الشر½ي إلجراء معاينة بإعادة فرز صندوق الاق^]اع رقم 06 :ي بلدية أم افنادش بمقاطعة النعمة
للوقوف عى حقيقة ما أثارﻩ الطاعن ي دعواﻩ.
 وحيث إن املعاينة تم إنجازها ووردت نتيجTUا إ¨ى الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا من قبل رئيسمحكمة والية الحوض الشر½ي باملحضر الصادر بتاريخ 2014/01/11 :ي تقرير مفصل.
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 وحيث توصلت املعاينة إ¨ى الحصيلة التالية: حصل الاتحاد من اجل الجمهورية عى 211 :صوتا ي املكتب رقم،06 : وحصل الحراك الشبابي من اجل الوطن عى 38 :صوتا ي املكتب رقم ،06 :وكان مجموع البطاقاتالالغية ،06 :ومجموع ٔالاصوات املحايدة.01 :
 وحيث إنه بالرجوع إ¨ى ما توصلت إليه املعاينة تكون الالئحتان امل^]شحتان ي الشوط الثاني لبلديةام افنادش قد حصلتا عى النتائج الTائية التالية:
 الئحة الاتحاد من اجل الجمهورية 2666 :صوتا الئحة الحراك الشبابي من اجل الوطن 3537 :صوتوحيث إن عدد املسجلIن ي هذﻩ البلدية 7164 :ناخبا ،وعدد املصوتIن ،6358 :وعدد البطاقات
الالغية 106 :بطاقة ،وعدد ٔالاصوات املحايدة 46 :أصواتٔ ،الاصوات املع ]0عTا 6252 :صوتا ،والقاسم
الانتخابي 329 :ألن عدد مستشاري البلدية 19 :مستشارا.
وحيث إن ما توصلت إليه املعاينة مخالف لنتيجة اللوائح امل^]شحة ي الشوط الثاني لبلدية ام
افنادش ال m£أعلنTUا اللجنة املستقلة لالنتخابات ،وي :الاتحاد من اجل الجمهورية 2491 :صوتا ،الحراك
الشبابي من اجل الوطن 3716 :صوتا ،البطاقات الالغية 102 :بطاقةٔ ،الاصوات املحايدة 49 :صوتا،
ٔالاصوات املع ]0عTا 6256 :صوتا ،القاسم الانتخابي329 :
وحيث إن املادة  39من املرسوم رقم 2012 /275 :الصادر بتاريخ 6 :دجم 2012 ]0املحدد إلجراءات
الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية نصت عى ما يي :يجوز لكل وكيل الئحة أن
يطالب بإلغاء الانتخابات ،ع_ى أساس نتائج الانتخابات املبلغة طبقا للنصوص من طرف اللجنة
الوطنية املستقلة لالنتخابات ،أمام املحكمة العليا ال yzيجب أن تبت Sي أجل خمسة عشر يوما اعتبارا
من استالم الطعن.

لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالقا مما تقدم وإعماال للمواد 211 ، 209 ، 164 ، 151 ، 150 ، 02 :من قانون ٕالاجراءات
املدنية والتجارية وٕالادارية ،واملادة  39من املرسوم رقم 2012 /275 :الصادر بتاريخ 6 :دجم 2012 ]0املحدد
إلجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية.

منطوق الق ـ ـ ـرار
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ـا ف ـ ــي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن باإللغاء شكال وSي ٔالاصل تصحيح
النتائج Sي املكتب رقم 06 :ببلدية ام افنادش للشوط الثاني من الانتخابات البلدية ع_ى نحو ما ي_ي :البطاقات
الالغية ،6 :البطاقات املحايدة  ،2:الاتحاد من اجل الجمهورية 211 :صوتا ،الحراك الشبابي من اجل الوطن:
 38صوتا.

الرئيس

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/31 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/01/15 :
 املادة  39من املرسوم رقم .2012/275 الطعن الانتخابي بإلغاء النتيجة ال يمنع املحكمة العليامن العدول عن الاستجابة لطلب ٕالالغاء إjى تعديل النتائج دون
إلغا`ãا بناء ع_ى ما تتوصل له من نتائج البحث Sي القضية.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليــا
الغرفة ٕالادارية
القضية رقم2013/84 :
بسم ﷲ العي العظيم
الطاعن :الئحة التجمع الوط® mلإلصالح ي يوم ٔالاربعاء املوافق  2014/01/15عقدت الغرفة
والتنمية ببلدية الدفعة
ٕالادارية باملحكمة العليـ ــا جلس ــة مشورة بمق ــرهـ ــا فـ ــي
املحامي :ذ /الشيخ ولد باﻩ الداﻩ
انواكشوط تحت رئاسة:
املطعون ضدﻩ :اللجنة الوطنية املستقلة السيد¨ :ي آمادو س]Iى
رئيسا
وبعضوية السادة املستشارين :
لالنتخابات
القرار رقم2014/31 :
ـ ـ ـ الحاج ولد الطلبة
تاريخ النطق به2014/01/15 :
ـ ـ ـ بكار ولد الناﻩ
منطوقه:
ـ ـ ـ محمد ولد السالك
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ــا ف ـ ــي ـ ـ ـ سيدي ولد الدوﻩ
غرفة مشور¡Tا قبول الطعن باإللغاء شكال وبحضور السيد /احمد ولد باب مفوض للحكومة.
وي ٔالاصل اعتبار البطاقات املكتوب عى وبمساعدة ذ /محمد ولد احجور كاتب الضبـط لدى
مقلو¸Tا ي الشوط الثاني من الانتخابات هذﻩ الغرفة.
البلدية ي املكتب رقم 7 :ببلدية الدفعة وذلك للبت ي الطعن باإللغاء ضد قرار اللجنة الوطنية
التابعة ملقاطعة الطينطان ،والبالغة  115املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج الشوط الثاني من
بطاقة بالنسبة لحزب الاتحاد من اجل الانتخابات البلدية لبلدية الدفعة ،وأثناء الجلسة صدر
الجمهورية ،و  111بطاقة بالنسبة لحزب ما يي:
التجمع الوط® mلالصطالح والتنمية
بطاقات الغية طبقا للمادة 31 :من
املرسوم رقم 2012/275 :ي فقر¡Tا
الثالثة ،ورفض با½ي الطلبات.
أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية
تتمثل مراحل هذﻩ القضية حسبما يتضح من مشموالت ملفها ي العريضة الاستعجالية
املقدمة من قبل ٔالاستاذ الشيخ ولد باﻩ الداﻩ الواصلة لكتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ
 ،2013/12/26والهادفة إ¨ى إلغاء قرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج الشوط
الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية الدفعة ،لتتعهد املحكمة باملوضوع وتقوم بدراسته حسب
ٕالاجراءات التالية:
شرف/إخاء/عدل
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ثانيا ٕ :الاجراءات
حيث أمرت املحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إ¨ى الجهة ٕالادارية املطلوب إلغاء قرارها ،وتم ذلك
بموجب محضر ٕالابالغ الصادر عن كتابة ضبط هذﻩ الغرفة بتاريخ  ،2013/12/26وبعد انTUاء أج ــل
ال ـ ــرد أحيل امللف عى مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية ،لتتم
برمجة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة عى غرفة املشورة ،ويقام بوضعها ي املداولة وينطق
فTkا بالقرار التالية أسبابه:
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث وردت عريضة الطعن باإللغاء إ¨ى املحكمة ي ٔالاجل وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة
رسمية موثقة ومرفقة بوصل غرامة ،وأشفعت بمذكرة طعن ،مما يحتم قبول الطعن شكال
الستيفائه كافة الشروط وٕالاجراءات املطلوبة.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
قدم الطاعن ي عريضته الفاتحة للدعوى عدة مآخذ عى القرار املطعون فيه ،مTا:
أن مبدأ الحفاظ عى سرية التصويت وسالمته من أي تأث ]Iأو غش قد تم خرقه بكتابة
ٔالاسماء عى بطاقات التصويت ي املكتبIن رقم 7 :و .12
وأن عدد املصوتIن ي املكتب  12قد زاد ب  18صوتا عى عدد ٔالاصوات املع ]0عTا واملدونة ي
محضر الفرز ،وهو ما يبطل ويلÞي نتائج هذا املكتب.
وأن أحد أعضاء املكتب  12قد تم ضبطه متلبسا بعدة حاالت من تسريب بطاقات إضافية إ¨ى
الصندوق.
وأنه قد تم فقدان العديد من البطاقات عى الدفاتر ،وخاصة دف^] البلدية مقارنة بدف^]
النواب ،مما يدل عى مستوى ال^/وير الذي كان املكتب  12مسرحا له.
وأن ممثل الالئحة الطاعنة لم يسمح له بوضع مالحظاته عى محضر نتيجة املكتب .12
ب -املطعون ضدها :
وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عى دعوى الطاعن برسالة تحمل الرقم0648 :
موجهة إ¨ى املحكمة بتاريخ 2013/12/29 :ضمنTUا:
أنه ي حال ثبوت دعوى الطاعن فيما يتعلق بزيادة بطاقات التصويت عى عدد املسجلIن،
وكذا كتابة ٔالاسماء عى بعض البطاقات ،فإن اللجنة تفوض املحكمة لتتخذ ما تراﻩ قانونيا ي هذا
الشأن ،وأما با½ي الطلبات فان الطاعن لم يقدم دليال عى صحة دعواﻩ فTkا.
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 -2املحكمة :
حيث رأت املحكمة أن مثار ال/اع ينصب عى التناقض بIن عدد ٔالاصوات املع ]0عTا وعدد
البطاقات املوجودة ي صندوق املكتب رقم  ،12وكذا كتابة أسماء الناخبIن عى بطاقات التصويت
ي املكتب  7حسب دعوى الطاعن .وحيث إن املحكمة أصدرت قرارها التمهيدي رقم2014/01 :
القا mnoبتعيIن رئيس محكمة والية الحوض الغربي إلجراء معاينة بإعادة فرز صندو½ي الاق^]اع رقم:
 07و  12ي بلدية الدفعة بمقاطعة الطينطان للوقوف عى حقيقة ما أثارﻩ الطاعن ي دعواﻩ.
 وحيث إن املعاينة تم إنجازها ووردت نتيجTUا إ¨ى الغرفة ٕالادارية باملحكمة العليا من قبلرئيس محكمة والية الحوض الغربي باملحضر الصادر بتاريخ 2014/01/12 :ي تقرير مفصل.
 وحيث توصلت املعاينة إ¨ى الحصيلة التالية:ي املكتب رقم 7 :كان عدد املصوتIن ،265
 حصل الاتحاد من اجل الجمهورية عى 130 :صوتا ،تلÞى مTا  115بطاقة مكتوب عى مقلو¸Tابالقلم أسماء املصوتIن وتبقى  15بطاقة صحيحة.
 وحصل حزب التجمع الوط® mلإلصالح والتنمية عى 122 :صوتا ،تلÞى مTا  111بطاقة مكتوبعى مقلو¸Tا بالقلم أسماء املصوتIن وتبقى 11بطاقة صحيحة ،وكان مجموع البطاقات الالغية،11 :
ومجموع ٔالاصوات املحايدة ،02 :وبذلك تكون الئحة الاتحاد من اجل الجمهورية قد حصلت عى 15
صوتا ،وحصلت الئحة التجمع الوط® mلإلصالح والتنمية عى  11صوتا ي املكتب .7
وي املكتب رقم 12 :كان عدد املصوتIن ،341
 حصل الاتحاد من اجل الجمهورية عى 240 :صوتا، وحصل حزب التجمع الوط® mلالصالح والتنمية عى 97 :صوتا ،وكان مجموع البطاقات الالغية: ،02ومجموع ٔالاصوات املحايدة.02 :
وحيث إن املادة  31من املرسوم رقم 2012 /275 :الصادر بتاريخ 6 :دجم 2012 ]0املحدد إلجراءات
الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية نصت عى ما يي :تعت iÂالغية وبالتاjي ال
تعت iÂأصواتا معiÂا ع`ا ،البطاقات التالية:
 البطاقات غ iCاملطابقة للنموذج الذي وضعته اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات Sي متناولالناخبCن
 البطاقات غ iCاملصدقة أو ال yzصدقها الناخبون بصورة خاطئة البطاقات ال yzتحمل Sي واجه`aا أو مقلو`xا عالمات ممÆCة أو مفرطة مثل املحو أو التوقيع أوالكلمات أو عالمات التعرف.
 -البطاقات املمزقة أو املشطوب عل`ا أو املبتورة.
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وحيث إنه بالرجوع إ¨ى ما توصلت إليه املعاينة تكون الالئحتان امل^]شحتان ي الشوط الثاني
لبلدية الدفعة قد حصلتا عى النتائج الTائية التالية:
 الاتحاد من اجل الجمهورية 1973 = 115 - 2088 :صوتا التجمع الوط® mلإلصالح والتنمية 1950 = 111 - 2061 :صوتاوحيث إن املادة  39من املرسوم رقم 2012 /275 :الصادر بتاريخ 6 :دجم 2012 ]0املحدد
إلجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية نصت عى ما يي :يجوز لكل
وكيل الئحة أن يطالب بإلغاء الانتخابات ،ع_ى أساس نتائج الانتخابات املبلغة طبقا للنصوص من
طرف اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات ،أمام املحكمة العليا ال yzيجب أن تبت Sي أجل
خمسة عشر يوما اعتبارا من استالم الطعن.
لهذﻩ ٔالاسباب
وانطالقا مما تقدم وإعماال للمواد 211 ، 209 ، 164 ، 151 ، 150 ، 02 :من قانون
ٕالاجراءات املدنية والتجارية وٕالادارية ،واملادتان 31 :و  39من املرسوم رقم 2012 /275 :الصادر
بتاريخ 6 :دجم 2012 ]0املحدد إلجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية.
منطوق الق ـ ـ ـرار
قررت الغرفة ٕالادارية باملحكمة العلي ــا ف ـ ــي غرفة مشور`¥ا قبول الطعن باإللغاء شكال وSي
ٔالاصل اعتبار البطاقات املكتوب ع_ى مقلو`xا Sي الشوط الثاني من الانتخابات البلدية Sي املكتب
رقم 7 :ببلدية الدفعة التابعة ملقاطعة الطينطان ،والبالغة  115بطاقة بالنسبة لحزب الاتحاد
من اجل الجمهورية ،و  111بطاقة بالنسبة لحزب التجمع الوط¬ yلالصالح والتنمية بطاقات
الغية طبقا للمادة 31 :من املرسوم رقمS 2012/275 :ي فقر`¥ا الثالثة ،ورفض باي الطلبات.

الرئيس

كاتب الضبط
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/12 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/06/23 :
 املادة  204/91فقرة  6من ا.م.ت.ا.-

تكييف العقود التجارية بCن الطرفCن مسألة يرتبط

الحسم ف`ا وتقديرها باملحكمة لتعلقها بنقاط قانونية تدخل
ضمن معارف القا y¡Óوال يؤول النظر ف`ا للخiÂات.
 الحكم بالتعويض ينبÜي أن يؤسس ع_ى نحو يحصل فيهالانسجام بCن الحيثيات واملنطوق ،ال أن يتوصل لنتيجة منبئة عن
مسببا`¥ا وإال كان القرار ناقص التعليل.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفة التجارية
امللف رقم 2013/29:
الطاعن :شركة نورد ميلكNORD-MILCK
يمثلها مكتب بتاح و صالح .
املطعون ضدﻩ  :شركة س]Iكس SIREX
يمثلها ذ /إسماعيل ولد جمال .
القرار رقم 2014/12:
الصادر بتاريخ 2014/06/23
منطوقه :
قررت الغرفة التجارية باملحكمة العليا قبول
املطلب شكال وأصال ونقض القرار املطعون
فيه،وإحالة القضية إjى تشكيلة مغايرة
لتالSي ما أخلت به سلفها.

شرف ـ إخاء ـ عدل

بسم ﷲ العي العظيم
ي يوم الثالثاء املوافق  2014/02/25عقدت
الغرفة التجارية باملحكمة العليا جلسة علنية ي
قاعة جلسا¡Tا بقصر املحكمة العليا وي مشكلة
عى النحو التا¨ي :
رئيس ـ ــا
حيمدﻩ ولد ٔالامIن
مستش ــارا
ـ يسلم ولد ديد ي
مستش ــارا
ـ محمد سيديا ولد محمد محمود
مستش ــارا
ـ الصوي انكياباﻩ
مستش ــارا
ـ القاسم ولد فال
وبحضور السيد محمد ولد عمارو ،نائب املدي
العام لدى املحكمة العليا ممثال للنيابة العامة .
بمساعدة ذ /محمد يسلم ولد خالد ،كاتب
الضبط ٔالاول بالنيابة كاتبا للجلسة.
وذلك للنظر والبت ي جملة من القضايا وال m£من بيTا القضية رقم  2013/29املشمول فTkا
كل من:
ـ شركة نورد ميلك  NORD-MILCKيمثلها ٔالاستاذان /بتاح وصالح من جهة .
ـ شركة س]Iكس  SIREXيمثلها ٔالاستاذ إسماعيل ولد جمال من جهة أخرى .
أوال املراحل ال yzمرت `xا القضية :
نشرت هذﻩ القضية أمام املحكمة التجارية بانواكشوط فأصدرت فTkا حكمها رقم ،2011/34
بتاريخ  ،2011/03/16القا mnoباالختصاص وبرفض طلب شركة س]Iكس ضد شركة نوردميلك
ٔالاملانية  ،املتعلق بطلب التعويض عن فسخ عقد التمثيل وتوزيع البان روز ي موريتانيا  ،ليتم
الطعن فيه باالستئناف أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط ال m£بتت فيه ي
ٔالاخرى بقرارها رقم  2013/32الصادر بتاريخ  2013/05/21والذي قررت فيه قبول الاستئناف شكال
وأصال والحكم بمبلغ ) (1.239.729أورو ،لصالح شركة س ]Iكس ضد شركة نورميلك ،وهو القرار
محل الطعن بالنقض حاليا.

296

ثانيا ٕ :الاجراءات
تعهدت هذﻩ الغرفة Sي القضية بموجب محضر الطعن رقم  2013/31بتاريخ ،2013/06/12
املعد من طرف كتابة ضبط مصدرة القرار بناء عى عريضة تقدم ¸Tا مكتب بتاح وصالح باسم
شركة نورد ملك والذي أردف ذلك بــوصل تأمIن الغرامة وبمذكرة طعن وصلت هذﻩ الغرفة بتاريخ
 ، 2013/08/07وتم الرد علTkا بمذكرة جوابية وصلت ي ٔالاخرى بتاريخ .2013/10/06
ـ ـ وبتــاريخ  2014/02/25تــم نشــر القضــية أمــام هــذﻩ الغرفــة وــي ــي الجلســة العلنيــة حيــث بــدأت
القضــية بــتالوة للتقري ـر مــن طــرف معــدﻩ املستشــار محمــد ســيديا ولــد محمــد محمــود ،وإبــداء ٔالاط ـراف
مالحظــا¡Tم حولــه  ،ثــم أعطيــت الكلمــة ملمثــل النيابــة العامــة حيــث تمســك بطلباتــه املكتوبــة ثــم جعلــت
القضية ي املداولة لينطق فTkا بالقرار التا¨ي يوم  2014/06/23وهو ما تم بالفعل.
ثالثا  :من حيث الشكل
إن الطعن جاء مستكمال جميع ٔالاشكال القانونية املحددة ي املواد 205 :وما بعدها من
ق.ا.م.ت.ا .فهو بذلك متحتم القبول شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاط ــراف :
أ ـ الطاعنة :شركة نورميلك
تتلخص مآخذ الطاعنة عى القرار كما ضمنTUا ي مذكر¡Tا التعقبية ي:
ـ ـ أن ــه ال يوج ــد أي عق ــد إط ــار للتمثي ــل والتوزيــع بي Tــا وب ــIن املدعي ــة  ،س ــ]Iكس ب ــاملفهوم الق ــانوني
للكلمة ،أي بمع® اتفاق مبدئي يمهد إلبرام عقود تطبيقية الحقة له.
ـ ـ عدم اختصاص املحكمة التجارية ي انواكشوط طبقا للشرط الواضح املانح لالختصاص
القضائي الوارد ي املادة  09من العقود الخاصة امل]0مة بIن الطرفIن الذي يعطي الاختصاص ملحكمة
ابريمن بأملانيا  ،والعقد شريعة املتعاقدين  ،والقانون املوريتاني يدخله ي الاستثناء الوارد ي املادة
 33من ق.إ.م.ت.إ ،خاصة أTÈما شركتان تجاريتان  ،والغريب كون القرار الطعIن لم يول هذا الدفع
أي اهتمام أو نقاش.
ـ ـ أن دعوى س]Iكس متقادمة إذا ما تم تأسيسها عى أساس عقد التمثيل طبقا للمادة  385ف
 3من ق.أ.ع ال m£تجعلها تتقادم بمرور سنة واحدة.
ـ أن الضرر مفتعل وإثباته منعدم  ،وأسس التعويض غ ]Iمتوفرة.
ـ أن القرار الطعIن معيب بالغموض والتناقض ي مقتضياته .
ـ التمادي ي قصد غموض القرار وعدم تسبيبه .
ـ تجاوز القرار للشكل القانوني للحيثيات واملنطوق.
ـ عدم إتباعه للمقياس واملعيار القانوني لتحديد الضرر وقياسه.
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ب ـ املطعون ضدها  :شركة سiCكس.
لقد رد ٔالاستاذ إسماعيل ولد جمال لصالح موكلته ي مذكرته بطلب رفض الطعن شكال لعدم
توكيل املحامي وبتثمIن واعتماد ما تأسس عليه القرار املطعون فيه.
وخالصة هذﻩ املذكرة ما ي_ي:
ـ أن الطعن وقع بصورة غ ]Iصحيحة شكال ،ذلك أن توكيل املحامي الوحيد املوجود ي امللف
وقت القيام بالطعن ينحصر موضوعه ي توكيل ٔالاستاذ محمد محم ــود ولد محمد صالح ،لتمثي ــل
الطاعن ــة أمام املحكمة التجاري ــة وهــذﻩ الوثيقة ال تمنح الص ــفة ملكتب املحاماة أمام املحكمة العليا ،
وي ذلك خرق للمواد  832من ق.أ.ع و  63من ق.إ.م.ت.إ .واملادة  2من القانون املذكور حول الصفة
ال m£ي من النظام العام وال يجوز تجاوزها لذا يتعIن رفض الطعن شكال طبقا للمادة  221من
ق.إ.م.ت.إ.
ـ أن العالقة التجارية بIن الشركتIن تعود إ¨ى سنة  1998وشملت توزيع مادة ل0ن روز ومراقبة
الجودة وتعبئة الكرتون وإتالف الكميات الفاسدة من املادة بعد سحTÜا من السوق وترويج املنتج ،
وعى ذلك تشهد املراسالت اليومية بIن الطرفIن.
ـ ـ أن حكم املحكمة التجارية تحصن فيما يتعلق باالختصاص والقانون الواجب التطبيق بمجرد
عدم استئنافه من طرف الطاعنة  ،ولم تعد ممكنة إثارة هذا املوضوع بعد ،طبقا للمادة  179من
ق.إ.م.ت.إ واملادة  12من القانون املذكور.
ـ ـ أن ما جاء كأساس للطعن يتم /Iبعدم الدقة ي تحديد موجبات النقض ،فالقرار متناسق مع
طبيعة دعوى س]Iكس وال تناقض ي مقتضياته ذلك أنه ينصب عى وضع حد لعالقة تجارية منذ
سنة  1998مبنية عى عقود حصرية منذ  2002بIن املوزعIن الثالثة ال m£تعت ]0س]Iكس ي املوزع
الرئي mnمن بيTم بنسبة  %55من املنتوج املوزع ،وعليه تكون أسس الطاعنة ضعيفة.
ـ ـ أن تأويل القرار عند إحالته عى املادة  1232من.م.ت .لم يكن سيئا فقطع العالقة التجارية
فجأة دون سابق إنذار ألحق أضرارا بينة بموكلته وافقدها نصيTÜا من توزيع هذﻩ املادة ال m£طور¡Tا
وساعدت ي إدخالها ي العادات الغذائية ي البالد  ،والتوزيع يختلف عن البيع  ،واستناد القرار إ¨ى
حكم أجن mيعت ]0سابقة حميدة تدخل ي تحصIن القرار.
ـ ـ أن الرد عى عدم إتباع املقياس واملعيار القانوني لتحديد الضرر وقياسه يكفي منه كون
املادة  280تمنح سلطة تقديرية للمحكمة ي تحديد الضرر مستعينة عى ذلك بالخ]0ة وعريضة
س]Iكس الفاتحة للدعوى وحجم ٔالاعمال دون مبالغة ي املبلغ.
ـ ـ أن القرار لم يتجاوز الشكل القانوني بل قبل الاستئناف شكال  ،وق nºي ٔالاصل بالتعويض
املذكور ،والقرار جاء مؤسسا وكان متماسكا وعادال.
وعليه يلتمس رفض الطعن شكال وأصال لعدم تأسيسه.
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 -2املحكم ـ ـ ــة
حيث درست املحكمة امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبIن لها ما يي:
 بعد أن أطلعت املحكمة عى وثائق القضية  ،وخاصة القرار الطعIن وما أد¨ى به الطرفان يمذكرتTkما.
ـ ـ وحيث إن الطاعن أثار ي مذكرته سببIن من أسباب النقض اشتمل علTkما القرار الطعIن
وهما:
ـ قصور التسبيب.
ـ مخالفة القانون.
وهمـ ــا مطعنـ ــان واردان  ،إذ الق ـ ـرار الطعـ ــIن خصـ ــص ح Iـ ـ/ا كب Iـ ـ]ا مـ ــن مناقشـ ــته لنـ ــوع العالقـ ــة
التجارية بIن الطرفIن ،والحديث عـ ــن الض ــرر من حيث نوع ــه ،والتعويض امل^]تب عـى ٕالاخـالل بالعقـد
وفسخ ـ ــه  ،دون أن يوض ــح كيفي ـ ـ ــة توصــله إ¨ ــى نتيج ــة قضــائه بــاملبلغ املحك ــوم بــه ع ــى الطاعن ــة بحي ــث
ترت ــب ع ــن ذل ــك ع ــدم انس ــجام ب ــIن حيثيات ــه ومنطوق ــه فل ــم ي ــول القـ ـرار الطع ــIن أي اهتم ــام لتس ــبيب
منطوقه  ،وكيفية احتساب وتقدير املبلغ املحكوم به  ،وهو ما جعله ناقص التسبيب قاصرا ـي تطبيـق
النصوص القانونية ذات الصلة بالوقائع املعروضة عليه بطريـق تمكـن هـذﻩ املحكمـة مـن بسـط رقابTUـا
عــى التطبيــق الســليم للقــانون وــي حالــة مــن الحــاالت ال£ــ mتوجــب الــنقض املنصوصــة بــالفقرة  6مــن
املادة  204من ق.ا.م.ت.ا .ثم إن القرار الطعIن من جهة أخـرى ـ ـ وهـو املطعـن الثـاني الـذي اشـتمل عليـه
القرار الطعIن وأثارﻩ الطاعن ـ ـ قد وقع ي خروقات قانونية واضحة نذكر مTا:
ـ ـ أنه أورد ي معرض حديثه عن الخ]0ة القضـائية ال£ـ mأعـدها الخبIـ] بحكـم تمهيـدي مـن مصـدرة
القرار الطعIن "أكدت وجود العالقة التجارية بـIن الطـرفIن " ...وـي خـدمات أكـدت املسـتندات املقدمـة
ــي الخ0ــ]ة مــن طــرف العارضــة عــى وجودهــا" وــي أمــور تتعلــق بتكييــف العقــود التجاريــة بــIن الطــرفIن
يــرتبط الحســم فTkــا وتقــديرها باملحكمــة عــى أســاس وثــائق القضــية املــد¨ى ¸Tــا مــن ٔالاط ـراف وتعت0ــ] مــن
صــميم العمــل القض ــائي ــي ه ــذﻩ الــدعوى  ،وهــو م ــا كــان ع ــى الق ـرار الطعــIن معالجت ــه وتوضــيحه ع ــى
أس ــس قانوني ــة واض ــحة دون ٕالاعـ ـراض عن ــه وتكلي ــف الخب Iــ] بالقي ــام ب ــه إذ ال يعت 0ــ] ذل ــك خارج ــا ع ــن
مع ــارف القض ــاة ال £ــ mنص ــت امل ــادة  91م ــن ق ــانون ٕالاج ـراءات املدني ــة والتجاري ــة وٕالاداري ــة ع ــى إمكاني ــة
اللج ــوء  ــي ذل ــك إ¨ ــى الخ 0ـ]اء  ،علم ــا ب ــأن م ــا يتوص ــل إلي ــه الخب Iــ]  ــي ه ــذا املج ــال ـ ـ ـ وغ Iــ]ﻩ ـ ـ ـ ل ــيس ملزم ــا
للمحكم ــة وعل Tkــا مناقش ــته وتوض ــيح م ــدى س ــالمته  ،ووج ــه أخ ــذها ب ــه والجوان ــب القانوني ــة املؤسس ــة
لذلك بدل الاعتماد عليه والتسليم به واستعراضـه ـي صـلب القـرار الطعـIن باعتبـارﻩ مسـلمة قانونيـة ال
مناكرة فTkا وعى املحكمة ٔالاخذ ¸Tا.
هــذا مــا كــان عــى الق ـرار الطعــIن مراعاتــه ونقاشــه وال^]كIــ /علي ــه ــي حيثياتــه ح£ــ يتأســس ع ــى
أس ــس قانوني ــة ص ــلبة  ،وتنس ــجم حيثيات ــه م ــع م ــا ق ºــ nب ــه  ــي منطوق ــه  ،وك ــان ٕالاخ ــالل ب ــه مطعن ــا
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جوهريـا اسـتحق بموجبـه الـنقض وٕالاحالـة عـى تشـكيلة مغـايرة ألخـذ هـذﻩ املآخـذ ـي الاعتبـار عنـد البـت
من جديد ي هذﻩ الدعوى ح £تتالى ما أخلت به سابقTUا.
لهذﻩ ٔالاسباب :
واعتمادا عى املواد 203 :و 204وما بعدهما ي با¸Tما واملواد 91 :وما بعدها من ق.إ.م.ت.إ.
منطوق القرار:
قررت الغرفة التجارية باملحكمة العليا قبول املطلب شكال و أصال ونقض القرار املطعون
فيه  ،وإحالة القضية إjى تشكيلة مغايرة لتالSي ما أخلت به سلفها.

الـرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/16 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/13 :
 إلغاء محكمة الاستئناف لحكم الدرجة ٔالاوjى دون مناقشةٔالاسباب ال yzب¬ yعل`ا ببيان نقاط عدم تأسيسها والاستعاضة عن
ذلك بأقوال مجملة يجعل القرار الالäي منعدم التسبيب.
 عدم مناقشة حجج ٔالاطراف والرد ع_ى طلبا`¥م موجبللنقض طبقا للمادة  204من ق إ.م.ت..إ.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
شرف -إخاء -عدل

الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفـة التجارية
بسم ﷲ العي العظيم
امللف رقم 2014/ 03 :
ي يوم الخميس املوافق  ،2014/04/01عقدت
 الطاعن  :م.ف.ن.يمثله ذن : /الكتاب ولد املختار ويربه ولد الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا جلسة علنية ي
قاعة جلسا¡Tا بقصر املحكمة العليا وي مشكلة عى
احمد صالح
النحو التا¨ي :
املطعون ضدﻩ :البنك الوط® mاملوريتاني
رئيسا
حميدﻩ ولد محمد ٔالامCن،
ممثال باألستاذ  :إدوم ولد ختار
مستشارا
يسلم ولد ديدي
القرار رقم 2014/16 :
الصادر بتاريخ .2014/07/13 :
 محمد سيديا ولد محمد محمود ،مستشارامستشارا
 الصوSي ولد انكياباﻩ،املنطوق :
مستشارا
 القاسم ولد فالقررت الغرفـة التجاريـة باملحكمة العليا وبحضورالسيد محمد ولد عمارو ،نائب املدي العام
قبول مطلب الطعن بالنقض شكال وأصال لدي املحكمة العليا ممثال للنيابـة العامـة .
ونقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية وبمساعدة ٔالاستاذة /آسية بنت محمد عبد الرحمن
إjى تشكيلة مغايرة لتالSي ما اختلت به كاتبة الضبط ٔالاو¨ى بالغرفـة ،كاتبة للجلسـة.
سلفها .
وذلك للنظر والبت ي بعض القضايا املتعلقة باألصل وال m£من بيTا القضية رقم ،2014/03
املشمول فTkا كل من :
 م.ف.ن .ممثال باألستاذين الكتاب ولد املختار ويربه ولد أحمد صالح من جهة. البنك الوط® mملوريتانيا ممثال باألستاذ إدوم ولد ختار من جهة أخرى. وبتاريخ  ،2014/07/13أصدرت فيه القرار ٓالاتي :أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضية :
بعد نشوب ال/اع بIن املدي م.ف.ن .واملدى عليه البنك الوط® mملوريتانيا حول املديونية الm£
تضمTا الاتفاق بIن الطرفIن سنة  ،2006وال m£رهن بموجTÜا عقاراته ٔالاربعة ضمانا لتلك املديونية
بشروط معينة تمسك املدى عليه بصحTUا وطالب املدى ببطالTÈا وبعد رفع الدعوى أمام املحكمة
التجارية بانواكشوط أصدرت هذﻩ ٔالاخ]Iة الحكم رقم  2013/38بتاريخ  ،2013/11/05ببطالن
ابروتكول الاتفاق بIن الطرفIن واملتعلق بالعقارات ٔالاربعة وصحته ي عقارين أخ]Iين وابطال شرط
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تملكهما والتنازل عTما وهو الحكم الذي ألغته الغرفة التجارية بمحكمةالاستئناف بانواكشوط جزئيا
فيما يتعلق بابروتكول الاتفاق وتأكيدﻩ فيما سوى ذلك بقرارها رقم  ،2013/60بتاريخ ،2013/10/30
وهومحل الطعن بالنقض.
ثانيا  :من حيث الشكل
حيث قدم الطعن من ذي صفة وي ٓالاجال ووفق الشروط ؤالاشكال القانونية فهو مستوجب
القبول شكال.
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
الطاعن :
تقدم ممثال الطاعن الاستاذان الكتاب ولد املختار ويربه ولدأحمد صالح بمذكرة طعن تضمنت
ما يي :
 استيفاء الطعن لألشكال القانونية الواردة ي املواد ذات الصلة من قانون ٕالاجراءات املدنيةوالتجارية مما يوجب قبوله شكال.
 خرق القرار الطعIن لبعض بنوداملادة  204من ق ،إ ،م ،ت ،إ  ,عى النحو التا¨ي: خرق القانون وسوء تطبيقه حيث خرق املادة  2من ق ،إ ،م ،ت ،إ ،ال m£تنص عى إلزاميةالبت ي طلبات ٔالاطراف دون أن تعدل عTا ،بخالف ما ذهب إليه القرار الطعIن من تعديل طلبات
املستأنف – املصرف -املتعلقة بالبطالن دون ٕالابطال.
كما خرق املادة  81من نفس القانون ال m£توجب تعليل ٔالاحكام القضائية وتسبيTÜا ،إذ القرار
الطعIن خال من التعليل والتسبيب.
 خرق املادتIن  1038و  1043من ق ،إ ،ع ،وإساءة تطبيقهما حيث نص عى ان النصوصاملنطبقة عى املوضوع ي نصوص القانون التجاري ،وقانون تحصيل الديون املصرفية ،ثم اعتمد
عى النصIن املذكورين أعالﻩ وهما من قانون الال^/امات والعقود.
 انعدام التسبيب وقصورﻩ وتحريف الوقائع  :وذلك يظهر من خالل قول القرار الطعIن أنالطاعن اق^]ض مبلغ  120مليون ي حIن أن مبلغ القرض  170مليون موزعة ي الاتفاق باإلضافة إ¨ى
قوله إن الاتفاق بIن الطرفIن موثق لدى موثق العقود ،بينما هو مودع لدى املوثق من طرف البنك
وي غياب الطاعن.
 كما ورد فيه أن العقارات قدمت كرهن بينما يعت ]0البنك أTÈا ملك له. ورد ي القرار الطعIن أن محكمة الدرجة ٔالاو¨ى اولت النصوص املنطبقة عى النازلة تاويال يغ ]Iمحله لكون ٔالامر يتعلق بالقانون التجاري وتحصيل الديون املصرفية وهذا تناقض.
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 ورد ي القرار الطعIن إن الاتفاقيات ملزمة ألصحا¸Tا وأن العقد شريعة املتعاقدين بغضالنظر عن املشروعية،وهذا مخالف للنصوص املتعلقة بمشروعية املحل والسبب ي العقود وبطالن
الال^/امات وإبطالها املكرسة ي مدونة ٕالال^/امات والعقود.
 البت فيما لم يطلب  :إذ أن القرار الطعIن بت فيما لم يطلب منه وبت فيما لم يبت فيهالحكم املستأنف إذ أن حكم الدرجة ٔالاو¨ى حكم ببطالن الاتفاق بIن الطرفIن واملستأنف –املصرف-
طالب بإلغاء البطالن املحكوم به والقرار محل الطعن ق mnºبإلغاء ٕالابطال الذي لم يتضمنه الحكم
املستأنف وهوما يجعله قد بت فيما لم يطلبه أي من ٔالاطراف وعليه –يضيف الطاعن -فالقرار
الطعIن يستحق النقض لوقوعه ي عدم التسبيب وقصورﻩ وبالبت فيما لم يطلب وهما حالتا
النقض الواردتان ي الفقرتIن  6و  7من املادة  ،204من ق .إ .م .ت .إ .مطالبا بنقض القرار محل
الطعن بقبول طعنه الجزئي املتعلق بإبطال ابروتكول الاتفاق وإحالة القضية إ¨ى محكمة مختصة
لتحديد املطالبة بدقة او إ¨ى تشكيلة مغايرة لتالي ما وقعت فيه سلفها.
ب -أما املطعون ضدﻩ  :فلم نع ]Çله عى مذكرة جوابية ي امللف.
اما السيد املدى العام فقد طالب بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة عى النازلة.
 -2املحكمة :
حيث رأت املحكمة أن القرار املطعون فيه اشتمل عى عيبIن يوجب كل واحد مTما نقضه
وهما :
 -1عدم التسبيب ألنه لم يناقش النصوص الشرعية والقانونية ال m£ساقها الحكم املستأنف
فلم يتضمن أية ردود عى ما أثارﻩ حكم محكمة ٔالاصل بخصوص بطالن الاتفاق بIن الطرفIن
لتضمينه بيع الثنيا وشرط تملك الرهن عند عدم وفاء املدين وغ ]Iذلك من النقاط ال m£أثار¡Tا
محكمة ٔالاصل ي حكمها موضوع الاستئناف ،فكان عى القرار الذي بت ي الاستئناف أن يناقش
جميع ما أثارﻩ هذا الحكم ويرد عليه ردودا واضحة تمكن املحكمة العليا من بسط رقابTUا عى سالمة
تطبيق القانون ،أما مجرد إيراد نصوص قانونية عامة) ،العقد شريعة املتعاقدين( فهذا ليس تعليال
وال تسبيبا قانونيا كافيا ألن ذلك مبدأ عام تردعليه الكث ]Iمن القيود ال m£تحكم العقود بصفة عامة
وعدم التقيد ¸Tا يمكن أن يعرضه للبطالن أو ٕالابطال حسب الحاالت.
 -2عدم البت ي دعوى الغ0ن ال m£أثارها الطاعن فقد كان عى القرار املطعون فيه أن يناقش
ويبت ي كافة طلبات ٔالاطراف ،ويناقش حججهم بما ي ذلك دعوى الغ0ن ونسبة الفائدة وجميع
املطاعن ال m£أثارها الطاعن ي مذكرته أمام محكمة الاستئناف ،وعدم البت فTkا ومناقشTUا قبوال أو
رفضا يعرض القرار للنقض بصريح املادة 204من ق :إ ،م ،ت ،إ.
وحيث رأت املحكمة تأسيسا عى ذلك أنه يلزم نقض القرار املطعون فيه ،وإحالة القضية إ¨ى
تشكيلة مغايرة لتصدر فTkا حكما عادال يناقش حجج ٔالاطراف ويبت ي طلبا¡Tم،ويناقش النصوص

304

ال m£اعتمد علTkا حكم محكمة ٔالاصل املستأنف ويبIن مدى انطباقها أو عدم انطباقها عى واقع هذا
ال/اع ليتس® من خالل ذلك للمحكمة العليا أن تمارس عى هذا الحكم سلطTUا املتمثلة ي الرقابة
عى سالمة تطبيق القانون.
لهذﻩ ٔالاسباب :
واعتمادا عى عى املواد  204وما بعدهما ي با¸Tا من ق ،إ ،م ،ت ،إ.
منطوق القرار :
فقد قررت الغرفة التجارية باملحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكال وأصال
ونقض القرار املطعون فيه ،وإحالة القضية إjى تشكلة مغايرة لتالSي ما اخلت به سلفها.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/53 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/10/01 :
 املادة  186من ق.إ.م.ت.إ. إذا وقع تأكيد الحكم املطعون فيه يكون التنفيذ ع_ى يداملحكمة ال yzأصدرته فإذا ألÜي كليا يكون التنفيذ بالنسبة لنفس
ٔالاطراف ع_ى يد محكمة الاستئناف طبقا للمادة املذكورة ،وبما أن
محكمة الاستئناف عدلت الحكم برفع املبلغ املحكوم فيه فyç
لذلك تكون مختصة بتنفيذ قناع`aا سواء اعتiÂت هذا التصرف
إلغاء جزئيا أم تأكيدا جزئيا أل`ا £ي صاحبة التصرف.
 -عدم مناقشة حجج ٔالاطراف والرد ع_ى طلبا`¥م موجب
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغرفـة التجارية
امللف رقم2014/36
الطاعن  :ا.ح.
يمثله ذ /الطالب أخيار محمد مولود
املطعون ضدﻩ :م.ك.
يمثله ذ /الحسن ولد املختار
القرار املطعون فيه  :القرار رقم 2014/10
بتاريخ  2014/06/11 :عن الغرفة
التجارية
باستئنافية أنواذيبو.
القرار رقم2014/53 :
بتاريخ 2014/10/01
املنطوق :
قررت الغرفـة التجاريـة باملحكمة العليا
قبول الطعن بالنقض شكال وأصال
ونقض القرار املطعون فيه.

شرف -إخاء -عدل
بسم ﷲ العي العظيم
عقدت الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا ي غرفـة
مشور¡Tا جلسـة مشورة وي ي تشكيلـة خاصـة بتاريخ
 2014/09/29بمكتب رئيس املحكمـة العليا وي
مشكلة عى النحو التا¨ي:
رئيسا
يحفظ ولد محمد يوسف
مستشارا
 جمال ولد اكاط ، محمد سيديا ولد محمد محمود ،مستشارا محمد ولد سيدي ولد مالك  ،مستشارامستشارا
 القاسم ولد فالوبحضورالسيد احمد ولد باب ،نائب املدي العام
لدي املحكمة العليا ،ممثال للنيابـة العامـة.
وبمساعدة ٔالاستاذ /محفوظ ولد محمد ٔالامCن كاتب
الثانيـة باملحكمـة
ضبط بالغرفـة املدنيـة والاجتماعيـة
ِ
العليا ،كاتبا للجلسـة.
وذلك للنظر والبت ي امللف رقم  2014/36موضوع
الطعن بالنقض ي القرار رقم  2014/10بتاريخ :
 2014/06/11عن الغرفة التجارية باستئنافية
أنواذيبو ي ال/اع القائم بIن كل من ا.ح ممثال
باألستاذ الطالب أخيار ولد محمد مولود من جهـة،
وم.ك .ممثال باألستاذ الحسن ولد املختار من جهـة
أخرى واملتعلق بتنفيذ قرار.
وي  2014/10/01صدر القرار ٓالاتي بيانه
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أوال  :املراحل ال yzمرت `xا القضيـة
ملخص القضيـة أن املسم ا.ح .حل محل املسم س.م.س .فأصبح شريكا لإلسباني املسم
ا.ت.م.ر.و .ي الشركـة البحريـة املسماة )ابرما( فهو يمتلك نسبـة  %51من رأسمال هذﻩ الشركـة والبا½ي
لشريكـه ٕالاسباني الجنسية.
وبعد خالف بIن هذين الشريكIن حجزت الغرفـة التجاريـة بمحكمـة واليـة انواذيبو حجزا
تحفظيا عى الباخرة الوحيدة اململوكـة لهذﻩ الشركـة واملسماة )ابرما (1وذلك بتاريخ  2000/2/22مع
النص عى أن هذا الحجز ال يمنع من استغالل هذﻩ الباخرة وعينت هذﻩ الغرفـة املسم م.ك .حارسا
قضائيا ومس]Iا للباخرة مع تكليف إدارة التحكم البحري بمراقبTUا وإلزام الشركـة املشغلـة املسماة ابار
بوتIن بدفع كفالـة مصرفيـة لدى كتابـة ضبط املحكمـة .وبعد الاستئناف والطعن بالنقض ألمر الحجز
تأكد هذا ٔالامر مع إضافـة أن الحراسـة تقع تحت رقابـة قأ mnoالاصل لغايـة البت ي أصل القضيـة.
وبتاريخ  2001/04/11ألزمت الغرفـة املذكورة الحارس م.ك .بإحضار الباخرة إ¨ى ميناء انواذيبو
وبأن يقدم حسابا مفصال عن ف^]ة حراسـته هذﻩ وأن يسلم ما لديـه للشريكIن فكتب الحارس إ¨ى
املحكمـة بتاريخ  2001/4/25قائال إن الشركـة املشغلـة ) ابار يوتIن( أرسلت فاكس تقول فيه إن
الباخرة قيد التصليح ي اسبانيا ،ثم آل ٔالامر إ¨ى تعيIن خب ]Iمحاسب هو ا.ب.ت.ج.ن .بتاريخ
 ،2005/5/9غ ]Iأن املحكمـة التجارية بانواذيبو ال m£آل البت ي أصل القضيـة إلTkا بدال من الغرفـة
التجاريـة بمحكمـة الواليـة لم تعتمد هذﻩ الخ]0ة.
ثم إن ا.ح .طلب استدعاء الحارس م.ك .بتاريخ  ،2008/08/05والحكم عليه بمبلغ
 300.000.000أوقية) ثالثة مائة مليون أوقية( تعويضا عن ٔالاضرار املادية واملعنوية طالبا إيداع
محصول الباخرة املقدر بمبلغ  54.000.000مليون ابسيطـة اسبانية مع الحجز عى املبالغ املودوعـة
لدى بنك  GBMوأضاف ممثل ا.ح .أن الخ]0ة نسبت النقص املفرط ي عمل الباخرة إ¨ى عمل منظم.
وكان جواب ممثل م.ك .هو أن الباخرة مملوكـة لشركـة )أبار يوتIن( ال m£كان مس]Iها شريكا
للمدى برأسمال ال يتجاوز ) 2.000.000مليوني أوقية( .وأن ا.ح .ال يملك الصفـة للمطالبة بالباخرة
وشكك ي صحـة ملك املدى ب  %51من الباخرة )أترمان( .وأن م.ك .لم يكن مسؤوال عن استغالل
الباخرة وإنما هو حارس ومراقب لعائدا¡Tا ونفقا¡Tا وأن املستغل هو املشغل ) باريوتIن( املالك الحقيقي
لهذﻩ الباخرة  -إ¨ى آخر ما جاء عنه ي الحكم ٔالاصل -قائال إنه إذا كان ا.ح .يملك هذﻩ النسبـة فعال
فلماذا ال يذهب إ¨ى اسبانيا بوثائقه هناك.
وخلص لطلب رفض خ]0ة الخب ]Iا.ب.ت.ج.ن .ورفض دعوى املدى ا.ح .لعدم الصفـة
القانونية ولعدم تأسيس الدعوى أصال .ثم أصدرت املحكمـة التجاريـة بانواذيبو حكمها رقم 09/16
بتاريخ  2009/04/16القا mnoبإلزام م.ك .بأن يدفع لـ ـ ا.ح .مبلغ  12.947.265أوقيـة بعد أن ثبت
عندها أن ا.ح .يملك  %51من رأسمال الشركـة ) أبرما( .وأن هذﻩ الشركـة ي ال m£تملك أبرما واعت]0ت
أن م.ك .مسؤول بموجب تعيينه حارسا قضائيا وأنه هو نفسه كان يخاطب املحكمـة ¸Tذﻩ الصفـة إ¨ى
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آخر ما سببت به حكمها املذكور قائلـة إن خ]0ة أعدها الخب ]Iس.د.ع .حول الحسابات املقدمـة من
طرف م.ك .عام  2001وال m£استند علTkا املدى عليه ولم يع^]ض أحد علTkا تقول إن منتوج الباخرة
وصل إ¨ى رصيد سل mبخسارة مبلغ  8.213.205أوقية وأن عقد البيع بتاريخ  1996/1/27يحدد ثمن
الباخرة بمبلغ  336.000.00نزعت املحكمـة منه الخسارة املذكورة ثم حكمت بنسبـة  %51من البا½ي
لـ ـ ا.ح .بحساب ٔالاوقية .وهو ما اعت]0ته الدرجـة الثانية خطأ ماديا فحسبت النسبـة بالعملـة ٕالاسبانية
لتعدل الحكم ٔالاصل بحكمها رقم  010/16فكانت النسبـة املحكوم ¸Tا لصالح أ.ح .عى الحارس م.ك.
تعويضا عن نسبـة مشاركته ي رأسمال الشركـة دون نسبـة نصيبه من محصول الباخرة هو مبلغ
 31.299.921أوقية بعد إجراء خ]0ة عى الفارق بIن العملتIن.
وقد تأكد الحكم ي إجرائه املتعلق بالتعويض عن نسبـة أ.ح .ي املشاركـة ب  %51ي رأسمال
الشركـة املالكـة فقط للباخرة )ابرما( ونقض ي جزئه املتعلق بعدم بته ي طلب نصيب أ.ح .من
محصول هذﻩ الباخرة وذلك من طرف الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا ي قرارها رقم 2012/15
الصادر بتاريخ  2012/06/14ونص منطوقه )قررت الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا قبول الطعنIن
شكال وقبول طلب ا.ح .أصال وإحالـة القضيـة إ¨ى تشكيلـة مغايرة طبقا للمادة  224من ق.إ.م.ت.إ.(.
وهكذا أصدرت محكمـة ٕالاحالـة قرارها رقم  13/8برفض طلبات الطرفIن ونص منطوقـه عي
ً
قبول التعهد شكال ورفض الدفوع الشكلـية املقدمـة من دفاع م.ك .وي ٔالاصل رفض طلبات الطرفIن
لعدم تأسيسها .وهو القرار املنقوض بقرار الغرف املجمعة رقم  14/19بتاريخ 2014 /23وجاء ي
منطوقه قبول الطعنIن بالنقض شكال ورفض طعن م .ك .أصال وقبول طعن أ.ح أصال وٕالاحالـة إ¨ى
تشكلـة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها.
وطلب ممثل أ.ح .تنفيذ الجزء املؤكد من الحكم الاستئناي رقم  10/16املعدل للحكم ٔالاصل
رقم  09/16وهو الجزء املتعلق بمبلغ التعويض عن نصيب أ.ح .ي الباخرة )أبرما( ال m£ي محور
الشركـة فأصدرت الغرفـة التجاريـة بمحكمـة الاستئناف ي انواذيبو قرارها رقم  14/10بتاريخ
 2014/06/11القا mnoبعدم اختصاصها باألمر بتنفيذ الحكم  10/16وهذا هو محل الطعن بالنقض
الحا¨ي .
ثانيا ٕ :الاجراءات
صدر ٔالامر رقم  14/19بتاريخ  2014 /06/22عن رئيس املحكمـة العليا القا mnoبعزل القاmno
حيمدﻩ بن أملIن رئيس الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا عن النظر والبت ي مشموالت هذا امللف بناء
عى طلبه وبتعيIن رئيس وأعضاء الغرفـة املدنيـة والاجتماعية الثانيـة ¸Tذﻩ املحكمـة للنظر والبت فيه.
وعليه أدرج هذا امللف ي جلسـة استعجاليـة بالتاريخ املنوﻩ عنه أعالﻩ .وبعد الاستماع إ¨ى طلبات
النيايـة العامة لدى املحكمـة العليا املقدمـة مكتوبـة والهادفـة إ¨ى طلب تطبيق النصوص القانونيـة
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ذات الصلـة باملوضوع ،وبعد جعل امللف ي املداولـة .وبعد القيام ¸Tذﻩ املداولـة طبقا للقانون صدر
القرار ٓالاتي بيانه.
ثالثا  :من حيث الشكل
حيث ورد هذا الطعن بالنقض وفق الشروط القانونية وممن له الصفـة واملصلحـة مما يجعله
مقبوال شكال.
رابعا  :من حيث ٔالاصل
ٔ -1الاطراف :
أ -الطاعن :
يرى محامي الطاعن ا.ح .أن املحكمـة العليا أضفت صبغـة الmnÒء املق nºبه عى الحكم
الاستئناي رقم  10/16املطلوب تنفيذ جزئـه املتعلق باملبلغ  31مليون اوقية املذكور أعالﻩ .وأTÈا أحالت
النظر فقط ي الجزء املتعلق بمحصول الباخرة عى تشكيلـة مغايرة طبقا لقرارها رقم 2012/15
املب® mعى أحكام املادة  224من ق..إ.م.ت وقال إن اختصاص محكمـة ٕالاحالـة ال يطال سوى الجزء
املنقوض من الحكم  10/16املحال علTkا ويبقى الاختصاص ي تنفيذ الجزء املؤكد املتعلق باملبلغ
املذكور عائدا إ¨ى مصدرة هذا الحكم )الغرفـة التجاريـة باسئنافيـة انواذيبو طبقا ملقت nºاملادة 186
من ق.ا.م.ت.إ( .وعليه يبقى الاختصاص ي تنفيذ الجزء املؤكد املتعلق باملبلغ املذكور عائدا إ¨ى
مصدرة هذا الحكم )الغرفـة التجاريـة باستئنافيـة انواذيبو( طبقا ملقت nºاملادة  186من ق.إ.ت.إ.
وعليه فإن القرار رقم  14/10املطعون فيه ٓالان قد وقع ي خرق سافر للقانون عندما رفض التعهد
بتنفيذ الجزء املؤكد من الحكم  10/16بحجـة عدم الاختصاص فيلزم نقضه طبقا للمادة  204من
ق.إ.م.ت.إ .وخلص لطلب نقض القرار  14/10وتعيIن املحكمـة املختصـة وإحالـة القضيـة علTkا.
أ -املطعون ضدﻩ :
رد محامي م.ك .بأنه يجب أن يؤسس الطعن بالنقض عى املادة  204من ق.إ.م.ت.إ وبما أن
هذا التأسيس غائب ي هذا الطعن فإنه يجب التصريح برفضه شكال.
أما من حيث ٔالاصل فإن الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا قد ألغت الحكم  10/16املطلوب
تنفيذﻩ وذلك بقرارها رقم  12/15وأحالت القضيـة عى تشكيلـة مغايرة ال m£أصدرت قرارها 13/8
برفض طلب الطرفIن وي املحكمـة نفسها مصدرة الحكم  10/16فأي الحكمIن يعطTkا الحق ي
التعهد بالتنفيذ .هل هو القرار امللÞى أو الحكم السابق عليه فالتنفيذ الج]0ي ال يرتبط بالفهم الذي
يريدﻩ طرف ما دام هذا الفهم غ ]Iمتضح بشكل ال غموض فيه وال تأويل وإنما يرتبط بتصرفات أو
سندات TÈائيـة ليست ي حكم املعدوم كالحكم  10/16الذي ال ينتج أثرﻩ ألنه نقض مرتIن إحداهما
من طرف الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا ،والثانيـة من طرف التشكيلـة املغايرة وقد ألÞى الكل من
طرف الغرف املجمعـة .وخلص لطلب رفض الطعن لعدم التأسيس شكال وأصال.

311

 -2املحكمـة
حيث إن استقراء طلبات ٔالاطراف الواردة ي حكم الدرجـة ٔالاو¨ي والثانيـة وي قرار الغرفـة
التجاريـة باملحكمـة العليا رقم  12/15معIن عي استيضاح املقبول واملرفوض من هذﻩ الطلبات
حسب مناطق هذﻩ ٔالاحكام الثالثـة.
وانطالقا من الاستقراء فإننا نجد طلبات م.ك .ي الحكم ٔالاول رقم  09/16ت^]كز عى القول بعدم
الصفـة القانونية للتقا mnoي ا.ح .وعدم اعتبار الخ]0ة املشار إلTkا أعالﻩ وال m£لم تعت]0ها هنا املحكمـة
التجاريـة  .ثم اعتبار أن م.ك .غ ]Iمسؤول عن استغالل هذﻩ الباخرة وإنه إنما هو حارس ومراقب لعائدات
ونفقات الباخرة )ابرما( وأنه غ ]Iمسؤول عن متابعـة رحال¡Tا واعتبار أن املحكمـة لم تلزم بإعادة الباخرة
ألTÈا تدرك أنه ال يتو¨ي تشغيلها وال رقابTUا وال ٕالاشراف علTkا أثناء رحال¡Tا وخلص لرفض الدعوى وي الحكم
الاستئناي رقم  10/16أثار م.ك .عدم اختصاص املحكمـة التجاريـة وتمسك بقوله ي عدم الصفـة ل ـ ـ ا.ح .وي
القرار  12/15تمسك م.ك .بدفعيه الشكليIن )اختصاص صفة( مع التأكيد عى أنه إنما يتعلق به تسي]I
الباخرة فقط ال mnïء آخر .وكانت طلبات املدى ا.ح .ي الحكم ٔالاول ي الحكم عى م.ك .بمبلغ  300مليون
أوقية تعويضا عن ٔالاضرار املادية واملعنوية وي الثاني تأكيد املبلغ املحكوم به مع زيادته بمبلغ  600مليون
أوقية وي الثالث التمسك باعتبار اختصاص املحكمـة التجاريـة قائما واملطالبـة بالبت ي شأن محصول
الباخرة.
حيث يظهر مما تقدم أن م.ك .قد رد عى الدعوى بجانبTkا الشكي ؤالاصي مما يجعل القضيـة قد
مرت بكل مراحل التقا mnoمن خالل ٔالاحكام الثالثـة املذكورة .
وحيث إن الحكم الثاني إنما أكد مضمون الحكم ٔالاول وزاد عليه بسبب الخطأ املادي ي الحساب
وذلك فيما يخص املبلغ املحكوم به ي حIن أهمل الرد عى طلب ا.ح .ي منتوج الباخرة وهذا ما نقضه من
أجله القرار  12/15وأحال من أجله عى محكمـة ٕالاحالة ٔالاو¨ي.
وحيث إن مضمون طلب م.كٕ .الاجما¨ي هو ت]0ئـة ذمته من كل الدعوى ي حIن أن طلب ا.ح .هو تعم]I
ذمـة م.كT¸ .ذﻩ الدعوى إجماال.
وحيث إن التصريح بأن طلب املدى مقبول وهو تعم ]Iذمـة املدى عليه كاف ي قيام الال^/ام عى هذا
ٔالاخ ،]Iكما أن رفض دعوى املدى كاف ي عدم قيام هذا الال^/ام .وهذا ما ذهب إليه قرار الغرف املجمعـة
رقم  14/19الذي صرح باملفهوم الوارد ي القرار  12/15حيث صرح برفض طعن م.ك .أصال مقابل قبول
طلب ا.ح .أصال فإقرار النقيض نفي ملقابلـه الستحالـة اجتماع النقيضIن ي آن واحد.
فال يجتمع أبدا الحكم بأن املحكمـة مختصة وليست مختصـة ،ي ا.ح .الصفـة وليست فيه الصفـة،
ل ـ ـ ا.ح .الحق ي بحث جوانب القضيــة كلها وليس له الحق ي ذلك.
وحيث إن ما ذهب إليه القرار  14/19من تأكيد ي تصريح بما جاء ي القرار  12/15ال يؤثر عليه ما
جاء ي قرار محكمة ٕالاحالـة رقم  2013 /08من رفض لطلب الطرفIن ألن القرار  14/19آخذ عليه تجاوزﻩ ي
السلطـة حIن جعل م.ك .طرفا فيما قد انت ëالتقا mnoفيه وهو املبلغ املحكوم به عى م.ك .لصالح ا.ح.
وتجاوز السلطـة ال يرتب أثرا ملخالفـته للقانون وإنما يقت nºالتصحيح طبقا ملقت nºاملادة  204من
ق.إ.م.ت.إ .
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ويتجى تجاوز السلطـة هنا ي مخالـفة الفقرة الرابعة من املادة  223من ق.إ.م.ت.إ ال m£جاء فTkاS :ي
جميع الحاالت يجب ع_ى محكمة ٕالاحالة أن تبت Sي أجل شهر مع امتثال قرار املحكمـة العليا فيما يرجع
للنقطـة القانونية ال yzتبت ف`ا هذﻩ املحكمـة.
فـ ـ م.ك .لم يعد له ما يقبل أو يرفض بعد القرار  12/15فيما يتعلق باملبلغ وإنما له الرد والدفع فيما
يتعلق بمحصول الباخرة الذي بقي منشورا أمام القضاء بموجب ٕالاحالـة ٔالاو¨ى والثانيـة.
وحيث إن قول م.ك .بأن الحكم  10/16منقوض ليس عى إطالقه كما رأينا.
وحيث يتضح مما سبق أنه لم تعد للمبلغ املحكوم به عالقــة باإلحالة بموجب القرار . 14/19
ونظرا للمادة  186من ق.إ.م.ت.إ ونصها :إذا وقع تأكيد الحكم املطعون فيه يكون التنفيذ ع_ى يد
املحكمة ال yzأصدرته فإذا ألÜي كليا يكون التنفيذ بالنسبـة لنفس ٔالاطراف ع_ي يد محكمـة الاستئناف،
أما إذا وقع إلغاؤﻩ جزئيا فيكون التنفيذ بالنسبـة لنفس ٔالاطراف ،إما ملحكمـة الاستئناف ،وإما
للمحكمـة ال yzتعي`ا باستثناء الحاالت ال yzيسند ف`ا الاختصاص بأحكام قانونيـة خاصـة إjى محكمـة
أخرى.
وحيث إن مصدرة الحكم  10/16ال m£ادعت قيام الخطأ املادي ي ال m£اقتنعت بقيامـه وي الm£
رفعت سقف املبلغ املحكوم به وعليه تكون قد تصرفت ي مضمون الحكم ٔالاصل تصرفا يعود الاقتناع
فيه إلTkا ي مما يجعلها ي املختصـة بتنفيذ قناعTUا سواء اعت ]0هذا التصرف إلغاء جزئيا أم تأكيدا جزئيا
ألTÈا ي صاحبـة التصرف .
وحيث يظهر من كل ما سبق أن املحكمـة املختصـة بتنفيذ الحكم  10/16ي جزئه املتعلق باملبلغ
املحكوم به فيه ي الغرفـة التجاريـة بمحكمـة الاستئناف بانواذيبو مصدرة الحكم املذكور.

لهذﻩ ٔالاسباب :
لذلك وعمال باملواد  205 ،204 ،203وما بعدها  213وما بعدها  220وما بعدها من ق.إ.م.ت.إ.
منطوق القرار
قررت الغرفـة التجاريـة باملحكمـة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض القرار
املطعون فيه.
الرئيس

كاتب الضبط ٔالاول

313

314

املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/16 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/10 :
 إن كل ما يدjى به الخصم تجب مناقشته والردعليه وإال سبب ذلك نقصا Sي التعليل املوجب للنقض .
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغ ـ ــرفـ ــة الج ـ ـزائي ــة

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
رقم امللف2013/102 :
عــقدت الغرفة الجزائية باملحكمة العليا جلسة علنية
الطاعنان :النيابة العامة وذ/كابر ولد
بقاعة مب® املحكمة العليا بانوا كشوط يوم
اميجن عن الطرف املدني
. 2014/02/10
املطعون ضدﻩ :القرار2013/60 :
و£ي Sي التشكيل التاjي:
رقم القرار2014/16:
ـ ـ محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي  /رئيسا
تاريخه2014/03/10:
 /مستشارا.
ـ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك
منطوقه:
 /مستشارا.
قـررت الغرفة الجزائية باملحكمة العليا ـ ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن
 /مستشارا.
قبول الطعنCن بالنقض شكال وأصال ـ ـ محمدن ولد عبد الرحمن
 /مستشارا.
ونقض القرار رقم  2013/60الصادر ـ ـ ٕالامام ولد محمد فال
بتاريخ  2013/05/19عن الغرفة ـ ـ ذ /السالك ولد سيدي محمد /رئيس كتابة الضبط
الجزائية بمحكمة الاستئناف Sي بالغرفة كاتبا للجلسة.
انواكشوط وإحالة القضية ع_ى محكمة ـ ـ وبحضور السيد احمد ولد باب /نائـب املـدي العـام TÎـذﻩ
الاستئناف Sي تشكيلة مغايرة إلصالح ما املحكمة ممثال للنيابة العامة.
أخلت به سلفها
وذل ــك للنظـ ــر والب ــت ـ ــي بع ــض القضـ ــايا املطع ــون فTkـ ــا
بالنقض أم ــام هذﻩ الغرفة وال m£من بيTا:
القرار رقم  2013/60الصادر بتاريخ 2013/05/19
عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط
وي هذﻩ الجلسة أصدرت القرار التا¨ي:
أوال ٕ :الاجراءات
ـ ـ ـ بتــاريخ  2013/05/19أصــدرت الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف بانواكشــوط القــرار املنــوﻩ
عن ــه أع ــالﻩ القا oــ mnبتع ــديل الحك ــم رق ــم  2013/41الص ــادر بت ــاريخ  2013/01/30ع ــن الغرف ــة الجزائي ــة
الثانيــة بمحكمــة واليــة انواكشــوط كــي يصــبح الحــبس للمــTUم ثالثــة أشــهر موقوفــة غIــ] نافــذة ولكــي يعــوض
للطــرف املــدني  170.000ألــف أوقيــة عــن جميــع ٔالاضـرار بــدال مــن  47.000ألــف أوقيــة وبتســديدﻩ 15000
ألف أوقية بعد اليمIن.
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ـ ـ وبتاريخ  21ـ ـ  2013/05/23تم الطعن بالنقض ي هـذا القـرار مـن طـرف النيابـة العامـة وذ /كـابر
ولــد امــيجن ،وذلــك طبقــا ملحضــري الطعــن بــالنقض رقــم  63ـ ـ  2013/84الصــادرين بالتــاريخ أعــالﻩ عــن
كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة املذكورة.
وبتــاريخ  2014/02/10ت ــم نش ــر القض ــية أمــام ه ــذﻩ الغرف ــة بحض ــور ممثــل النياب ــة العام ــة ال ــذي
طالــب بــنقض القـرار رقــم  2013/60وإحالــة القضــية عــى تشــكيلة مغــايرة بالنســبة لطعــن النيابــة العامــة
ورفض طعن ذ /كابر شكال.
بع ــد ت ــالوة املستش ــار املق ــرر ملخ ــص تقري ــرﻩ ،وبع ــد أن س ــمح لألطـ ـراف بتق ــديم مالحظ ــا¡Tم ع ــى
التقرير ليتم حجز القضية ي املداولة وينطق فTkا بالقرار التا¨ي يوم  2014/03/10وهو ما تم بالفعل.
ٔ -1الاطـ ـ ـ ـراف:
ج ــاء  ــي م ــذكرة النياب ــة العام ــة قوله ــا إن الق ـرار املعق ــب ل ــم يك ــن مس ــببا وال معل ــال تعل ــيال وافي ــا
مســتندا إ¨ــى نصــوص واضــحة وســليمة ،وأن الوقــائع املنســوبة للمــTUم تتســم بــالخطورة وجــاء ــي طلبا¡Tــا
أن ٔالاســاس الــذي ب®ــ عليــه التخفيــف غIــ] واضــح ،وأن قـرارﻩ لــم ينــاقش غIــ] أســباب وقــف التنفيــذ مــع
أن املـTUم اع^ـ]ف أمـام الضـبطية القضـائية بأنـه أتلـف حــائط الطـرف املـدني أ .ـي ملـح واع^ـ]ف بـذلك ــي
جميع املراحل الالحقة ،فالقرار ¸Tذا مشوب بنقص التعليل.
وطلب ــت النياب ــة العام ــة إلغ ــاء القـ ـرار  2013/60وإحال ــة القض ــية ع ــى تش ــكيلة مغ ــايرة وج ــاء  ــي
طلبا¡Tا طلب رفض طعن ذ /كابر ولد اميجن.
وجـ ــاء ـ ــي مـ ــذكرة ذ /كـ ــابر أن ع.ب.د .حطـ ــم بنـ ــاء أ.د.و .للمـ ــرة الثانيـ ــة فتسـ ــبب ـ ــي فقـ ــد حقيبـ ــة
لصـاحب البنـاء ا.د.و .كـان بـداخلها دراعتـان مـن بـزاﻩ ومبلـغ نقـدي قـدرﻩ  170.000أوقيـة وأشـياء أخــرى،
ولـم تقــدر محكمــة الاسـتئناف ذلــك حــق قــدرﻩ فقامـت بــنقص التعــويض الــذي حكمـت بــه الدرجــة ٔالاو¨ــى
لـ ـ ـ ـ ا.د.و .دون س ــبب ودون ت]0ي ــر ول ــم تن ــاقش حجج ــه ،كم ــا أن خس ــارة الط ــرف امل ــدني تبل ــغ 3000.000
أوقيــة فــالقرار جانــب الصــواب ؤالاضـرار ال تـزال ماثلــة للعيــان فهــو منعــدم ٔالاســاس القــانوني واملوضــوي
وخارق للمادة  658من ق.ا.ج .حIن أوقف تنفيـذ ثالثـة أشـهر بعـد قولـه إن املـTUم مـن أصـحاب السـوابق
وهــذﻩ املــادة تشــ^]ط ــي وق ــف تنفيــذ العقوبــة أن ال يكــون املــTUم املحك ــوم عليــه قــد ســبق الحكــم علي ـه
وأسس عى املواد 535 :وما بعدها من ق.ا.ج .وطلب إلغاء القرار وإحالة القضية.
 -2املحكمة:
حيث درست املحكمة امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبIن لها ما يي:
ـ ـ ـ أن مطلــب الطعــن جــاء مســتوفيا لجميــع ٔالاشــكال القانونيــة املحــددة ــي املــواد  535 ،530وم ــا
بعدها من ق.ا.ج .فهو لذلك متحتم القبول شكال.

317

ـ ـ ـ أن الق ـ ـ ـرار املطع ــون في ــه ج ــاء غ Iــ] معل ــل تعل ــيال وافي ــا يمك ــن املحكم ــة العلي ــا م ــن بس ــط رقاب TUــا
القانونية حول ما جاء فيه ،كما أنه لم يناقش حجج ٔالاطراف بما فيـه الكفايـة مـع أن مناقشـة الحجـج
بعــد التأكــد مــن قواعــد الاختصــاص واح^]امهــا مــن حيــث النــوع ــي الطريــق املوصــل إ¨ــى إعطــاء كــل ذي
حق حقه من خالل حجج كل طرف وبيناته ال m£يجـب أن يكلـف بـاإلدالء ¸Tـا قبـل الحكـم عـى أن تكـون
نتائج هذﻩ البينات ي السـبب املوجـه للحكـم عـى مـن سـيحكم ضـدﻩ أو لـه ،فباملناقشـة يـتم استيضـاح
الح ــق س ــلبا أو إيجاب ــا ،ك ــذلك ف ــإن أي نق ــص  ــي مقت ºــ nحك ــم الدرج ــة ٔالاو¨ ــى يج ــب أن يك ــون مس ــببا
ومعلــال بالنصــوص أو الوقــائع املنضــبطة والق ـرائن ســواء كــان ذلــك ــي بــاب الــدعوى ٔالاصــلية أم ــي بــاب
دعــوى ٔالاض ـرار الناجمــة ع ــن الجريمــة أم  ــي ب ــاب دعــوى ض ــياع املوجــودات  ــي محــل ارتك ــاب الجريم ــة،
فكلم ــا ي ــد¨ي ب ــه الخص ــم تج ــب مناقش ــته وال ــرد علي ــه وإال س ــبب ع ــدم ذل ــك نقص ــا  ــي التعلي ــل املوج ــب
للنقض وٕالاحالة ،وهذا ما رأته املحكمة حIن درست القضية ي صمت مداوال¡Tا .
لهذﻩ ٔالاسباب:
وعمال بأح ــكام املواد 535 ، 530 :وما بعدها من ق.ا.ج .فقد قررت الغرفة الجزائية ما يي:
منطوق القرار:
قــررت الغرفــة الجزائيــة باملحكمــة العليــا قبــول الطعنــCن بــالنقض شــكال وأصــال ونقــض القـرار
رق ـ ـ ــم  2013/60الص ـ ـ ــادر بت ـ ـ ــاريخ  2013/05/19ع ـ ـ ــن الغرف ـ ـ ــة الجزائي ـ ـ ــة بمحكم ـ ـ ــة الاس ـ ـ ــتئناف  Sـ ـ ــي
انواكشوط وإحالة القضية ع_ى محكمة الاستئناف Sي تشكيلة مغايرة إلصالح ما أخلت به سلفها.
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/19 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/03/10 :
 املادة  814من قانون الال®Æامات والعقود. إن التعامل بالربا بCن ٔالاشخاص الطبيعيCن هو فعلمحظور بمقت Ò¡êنصوص القانون املدني ،ما يقت y¡êنقض القرار
بخصوص الحكم ف`ا وتأكيدﻩ فيما سوى ذلك.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغ ـ ــرفـ ــة الج ـ ـزائي ــة
رقم امللف2012/1387 :
الطاعن :ذ /محمد ولد محمد السالك
املطعون ضدﻩ :القرار2013/82 :
رقم القرار2014/19 :
تاريخه2014/03/10 :

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عــقدت الغرفة الجزائية باملحكمة العليا جلسة
علنية بقاعة مب® املحكمة العليا بانوا كشوط يوم
2014/02/10
و£ي Sي التشكيل التاjي:
ـ ـ محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي  /رئيسا
 /مستشارا.
ـ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك
منطوقه:
 /مستشارا.
قــررت الغرفــة الجزائيـة باملحكمــة العليــا ـ ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن
 /مستشارا.
قبول الطعـن بـالنقض شـكال وSـي ٔالاصـل ـ ـ محمدن ولد عبد الرحمن
 /مستشارا.
جزئي ــا نق ــض القـ ـرار فيم ــا يتعل ــق بج ــزء ـ ـ ٕالامام ولد محمد فال
التعـ ــويض املحكـ ــوم بـ ــه للطـ ــرف املـ ــدني ـ ـ ذ /السالك ولد سيدي محمد /رئيس كتابة
م.ر.ع .وامل ـ ــدÉي في ـ ــه بأن ـ ــه فائ ـ ــدة ربوي ـ ــة الضبط بالغرفة كاتبا للجلسة.
وتأكي ــد الق ـرار فيم ــا س ــوى ذل ــك وإحال ـ ــةـ ـ وبحضــور الســيد احمــد ولــد بــاب /نائــب املــدي العــام
القض ــية ع_ ــى تش ــكلة مغ ــايرة لتال Sــي م ــا Tذﻩ املحكمة ممثال للنيابة العامة.
أخلت به سلفها
وذلك للنظـر والبـت ـي بعـض القضـايا املطعـون فTkـا
بالنقض أم ــام هذﻩ الغرفة وال m£من بيTا:
الق ـرار رقــم  2013/82الصــادر بتــاريخ 2013/06/19
ع ـ ـ ـ ـ ــن الغرف ـ ـ ـ ـ ــة الجزائي ـ ـ ـ ـ ــة بمحكم ـ ـ ـ ـ ــة الاس ـ ـ ـ ـ ــتئناف
بانواكشوط وي هذﻩ الجلسة أصدرت القرار التا¨ي:

أوال ٕ :الاجراءات:
ـ ـ ـ بتــاريخ  2013/06/19أصــدرت الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف بانواكشــوط الق ـرار املنــوﻩ
عنه أعالﻩ القا mnoبإدانة املTUمIن ع.ب.ه.د .وعي ك.ن.ت .بالحبس النافـذ خمـس سـنوات عـن جريم£ـm
التحايل وال^/وير .
ـ ـ وبتاريخ  2013/09/02تم الطعن بالنقض ي هذا القرار من طرف ذ /محمد ولد محمد السالك.
وذلك طبقا ملحضر الطعن بالنقض رقم  2013/73الصادر بالتاريخ أعـالﻩ عـن كاتـب الضـبط ٔالاول
بالغرفة املذكورة.
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وبتــاريخ  2014/02/10ت ــم نش ــر القض ــية أمــام ه ــذﻩ الغرف ــة بحض ــور ممثــل النياب ــة العام ــة ال ــذي
طالب باعتماد طلباته املكتوبة.
بع ــد ت ــالوة املستش ــار املق ــرر ملخ ــص تقري ــرﻩ  ،وبع ــد أن س ــمح لألط ـراف بتق ــديم مالحظ ــا¡Tم ع ــى
التقرير ليتم حجز القضية ي املداولة وينطق فTkا بالقرار التا¨ي يوم  2014/03/10وهو ما تم بالفعل.
ٔ -1الاطـ ـ ـ ـراف:
أ -الطاعن بالنقض :
حي ــث ي ــرى الط ــاعن أن الق ـرار مح ــل الطع ــن ج ــاء مخالف ــا لقواع ــد جوهري ــة ،كم ــا اتس ــم بقص ــور
التســبيب والخطــأ ــي تطبيــق القــانون مفص ـال ذلــك بــأن الق ـرار حكــم للضــحية بالربــا ممــا يخــرق املــواد:
 1179 ، 814 ، 319مـ ــن ق.ا.ع .مضـ ــيفا أن موكلـ ــه لـ ــم يرتـ ــب أي جـ ــرم ـ ــي العمليـ ــة ،وهـ ــو مـ ــا لـ ــم تعـ ــرﻩ
املحكمة أي اعتبار  ،كما يتجى حسب الطاعن خطأ القـرار ـي تطبيـق القـانون ـي تجاهلـه ملبـدأ فرضـية
حسن النية ،وختم الطاعن مذكرته باملطالبة بنقض القرار وٕالاحالة عى تشكيلة مغايرة.
بٔ -الاطراف املدنية:
أمــا ٔالاط ـراف املدنيــة فقــد ردت بمــذكرتIن جــوابيتIن أحــداهما مــن مكتــب ذ /محمــد يçــي الطيــب
الخر mnïلفائدة ا.ح.م .والثانية من املكتب املش^]ك لكابر ولد اميجن وبـونن ولـد اعثيمـIن لفائـدة م.ر.ع.
وكلتــا العريضــتIن انصــبت عــى خلــو مــذكرة الطــاعن مــن أي دفــوع قانونيــة يمكــن الركــون لهــا ــي نقــض
القرار محل الطعن.
ج -النيابة العامة :
أمـا النيابـة العامـة لـدى املحكمـة العليـا فقـد طالبـت بـنقض جـزء القـرار املتعلـق بالـدعوى املدنيـة
فيمــا يخــص املبلــغ املحكــوم بــه لصــالح م.ر.ع .وإحالــة القضــية إ¨ــى تشــكيلة مغــايرة أو إ¨ــى محكمــة أخــرى
من نفس الدرجة لتالي ما أخلت به سلفها .
 -2املحكمة:
حيث درست املحكمة امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبIن لها ما يي:
ـ ـ من حيث الشكل:
إن مطل ــب الطع ــن ج ــاء مس ــتوفيا لجمي ــع ٔالاش ــكال القانوني ــة املح ــددة  ــي امل ــواد  535 ،530وم ــا
بعدها من ق.ا.ج .فهو لذلك متحتم القبول شكال.
ـ ـ من حيث ٔالاصل:
ف ــإن الط ــاعن –حس ــبما تض ــمنته م ــذكرة طعن ــه ب ــالنقض -يأخ ــذ ع ــى الق ـرار تكريس ــه للرب ــا مم ــا
يشـكل خرقـا ألحكــام املـواد  1179 ،814 ،319مـن قــانون الال^/امـات والعقــود ،كمـا يأخـذ عليــه مـن جهــة
أخــرى ســوء فهمــه للواقعــة وال£ــ mال يمكــن أن ينســب ملوكلــه فTkــا غIــ] أنــه عرضــت عليــه صــفقة ،واســند
إليــه القيــام بإجراءا¡Tــا ،وجميــع عناصــر امللــف تؤكــد أنــه لــم يقــم بــأي فعــل مــادي ــي هــذﻩ النازلــة ،ممــا
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يع®ــ mانعــدام الــركن املــادي ،وهــو أمــر لــم يناقشــه القـرار محــل الطعــن ممــا يجعلــه صــدر عــى غIــ] أســاس
سليم من القانون وبالتا¨ي يتحتم نقضه.
أمـا دفــاع الطـرف املــدني فقــد رد بمـذكرتي جــواب أحــدهما مقدمـة مــن مكتــب ذ /كـابر ولــد امــيجن
لفائدة الطرف املدني م.ر.ع .والثانية مـن مكتـب محمـد يçـي الطيـب ولـد الخرïـ mnلفائـدة الطـرف املـدني
الثــاني ا.و.ح .وقــد انصــبت املــذكرتان عــى أن الطــاعن لــم يقــدم أي مأخــذ جــدي يمكــن الركــون إليــه ــي
نقض القرار محل الطعن .
وحي ــث إن ــه لت/ي ــل تل ــك املآخ ــذ وه ــذﻩ ال ــردود ع ــى مض ــمون املل ــف نج ــد أن ع.ك.ت .ال ــذي ي ــدي
الضـ ــحية أنـ ــه مـ ــن كـ ــان وسـ ــيطا بينـ ــه مـ ــع املـ ــTUم ع.ب.ه.د .صـ ــرح ـ ــي محضـ ــر الضـ ــبطية القضـ ــائية أن
الضحية لم يدفع إال مبلغ ستة ماليـIن  ،وهـو مـا يتطـابق مـع مـا ذكـرﻩ املـTUم أمـام محكمـة الاسـتئناف إذ
ورد ــي الق ـرار مح ــل الطع ــن عازي ــا للم ــTUم أن ــه أنك ــر الTUمــة ،وق ــال إن ــه إنم ــا اس ــتدان بمبل ــغ س ــتة مالي ــIن
أوقي ــة ع ــى أن ي ــرد ع Tــا لدائن ــه بع ــد ثماني ــة أش ــهر مبل ــغ ثماني ــة مالي ــIن أوقي ــة  ،وق ــد عض ــد ذل ــك أيض ــا
تصـريح املـدعو ع.ك.ت .أمـام نفـس املحكمـة  ،إذ أكـد فيــه أن الضـحية لـم يسـلم املـTUم إال سـتة ماليــIن
 ،وه ـ ــو م ـ ــا يس ـ ــتخلص أيض ـ ــا م ـ ــن الظ ـ ــروف واملالبس ـ ــات ال £ـ ــ mاكتنف ـ ــت الواقع ـ ــة إذ ال يعق ـ ــل أن يق ـ ــوم
الضـحية بتسـليم مبلـغ كهــذا لشـخص صـرح ـي جميــع املراحـل بأنـه ال يعرفـه  ،وليســت بينـه معـه عالقــة
عــى وجــه الســلف ح£ــ ولــو كــان مضــمونا برهنيــة عقاريــة ،عــى أن تصــريح الــدافع ــي محضــر الضــبطية
عــى أنــه لــم يعــاين ولــم يــر العقــار املرهــون إنمــا يعــزز فرضــية أن القضــية لــم تكــن أكÇــ] مــن عمليــة ربويــة
تجس ــدت  ــي دف ــع أح ــدهما مبلغ ــا يتقا oــ nعن ــه مبلغ ــا زائ ــدا ،وه ــو م ــا ل ــم يع ــرﻩ الق ـرار مح ــل الطع ــن أي
نقــاش بــل ولــم يشــر إليــه بكلمــة رغــم ذكــرﻩ للتصــاريح ال£ــ mتدعيــه وهــو مــا يصــمه بعيــب عــدم التســبيب
وخرقــه لنصــوص قــانون الال^/امــات والعقــود ال£ــ mتحظــر التعامــل بالربــا بــIن ٔالاشــخاص الطبيعيــIن ممــا
يجعله مستوجبا للنقض بخصوص هذﻩ الحيثية.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وانطالقــا ممــا تقــدم وتأسيســا عليــه وإعمــاال ألحكــام املــواد 529 :ومــا بعــدها مــن قــانون ٕالاج ـراءات
الجنائية واملادة  814من قانون الال^/امات والعقود.
منطوق القـ ـرار :
قـررت الغرفة الجزائية باملحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال وSـي ٔالاصـل جزئيـا نقـض
القرار فيما يتعلق بجـزء التعـويض املحكـوم بـه للطـرف املـدني م.ر.ع .واملـدÉى فيـه بأنـه فائـدة ربويـة
وتأكيد القرار فيما سوى ذلك وإحالة القضية ع_ى تشكيلة مغايرة لتتالSى ما أخلت به سلفها .
الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/38 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/01 :
 إن املحكمة املصدرة للقرار حCن لم تقبل استبعاد قانونمن التطبيق ع_ى أساس أنه تال Sي الصدور لحدوث الوقائع ،يتعCن
عل`ا ان تفصل Sي ذلك مبينة حالة كل م`aم ع_ى حدة وموضحة
خالفا لذلك سبب حكمها Sي بعض موادﻩ بحق بعضهم وإال كان
القرار غ iCمعلل تعليال يمكن املحكمة العليا من بسط رقاب`aا عليه
لتتأكد من اح®iام تطبيق القانون.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغ ـ ــرفـ ــة الج ـ ـزائي ــة
رقم امللف2006/571 :
الطاعن :النيابة العامة وذ/احمد ولد
اعي لصالح املTUمIن
س.ط.ر .و ع.ل.خ.
املطعون ضدﻩ :القرار2009/36 :
رقم القرار2014/38:
تاريخه2014/07/01:
منطوقه:
قـررت الغرفة الجزائية باملحكمة
العليا رفض طعن الدفاع بالنقض
شكال وقبول طعن النيابة العامة
شكال وأصال ونقض القرار رقم
بتاريخ
الصادر
2009/36
 2009/07/13عن الغرفة الجزائية
بمحكمة الاستئناف Sي انواكشوط
وإحالة القضية ع_ى تشكيلة مغايرة
لتالSي ما أخلت به سلفها.
وﷲ املوفق

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عــقدت الغرفة الجزائية باملحكمة العليا جلسة علنية
بقاعة مب® املحكمة العليا بانوا كشوط يوم
 2014/06/30و£ي Sي التشكيل التاjي:
رئيسا
ـ ـ محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي
مستشارا.
ـ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك
مستشارا.
ـ ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن
مستشارا.
ـ ـ محمدن ولد عبد الرحمن
مستشارا.
ـ ـ ٕالامام ولد محمد فال
ـ ـ ذ /السالك ولد سيدي محمد /رئيس كتابة الضبط
بالغرفة كاتبا للجلسة.
ـ ـ وبحضـور السـيد احمـد ولـد بـاب /نائـب املـدي العـام لـدى
هذﻩ املحكمة ،ممثال للنيابة العامة.
وذلـ ــك للنظـ ــر والبـ ــت ـ ــي بعـ ــض القضـ ــايا املطعـ ــون فTkـ ــا
بالنقض أم ــام هذﻩ الغرفة وال m£من بيTا:
القرار رقم  2009/36الصادر بتاريخ  2009/07/13عن
الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وي
هذﻩ الجلسة أصدرت القرار التا¨ي

اوال ٕ :الاجراءات
ـ ـ ـ بتــاريخ  2009/07/13أصــدرت الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف بانواكشــوط الق ـرار املنــوﻩ
عنه أعالﻩ القا mnoبتعديل الحكم رقـم  2007/128الصـادر بتـاريخ  2007/07/31بحيـث صـارت عقوبـة
س.ط.ر .الس ــجن ثم ــان س ــنوات و ط.س.ك .س ــبع س ــنوات بع ــد م ــا ك ــان ٔالاول الح ــبس خم ــس س ــنوات
والثاني ثالثة.
 وبتــاريخ  2009/07/28تــم الطعــن بــالنقض ــي هــذا القـرار مــن طــرف املــدي العــام لــدى محكمــةالاس ــتئناف بانواكش ــوط ،وذل ــك طبق ــا ملحض ــر الطع ــن ب ــالنقض رق ــم 2009/42 :الص ــادر بالت ــاريخ أع ــالﻩ
عن كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة املذكورة.
324

وبتــاريخ  2010/08/09تــم الطعــن بــالنقض كــذلك مــن طــرف ذ /احمــد ولــد أعــي لصــالح املTUمــIن
س.ط.ر .س.ط.ر .و ع.ل.خ وذلــك طبقــا ملحضــر الطعــن بــالنقض رقــم  2009/44الصــادر بالتــاريخ أعــالﻩ
عن كاتب الضبط ٔالاول املذكور.
وبتــاريخ  2014/06/30ت ــم نش ــر القض ــية أمــام ه ــذﻩ الغرف ــة بحض ــور ممثــل النياب ــة العام ــة ال ــذي
تمســك بطلباتــه املكتوبــة الراميــة إ¨ــى قبــول الطعــن بــالنقض شــكال وأصــال ونقــض الق ـرار محلــه وإحالــة
القضية إ¨ى نفس املحكمة ي تشكيل مغاير أو إ¨ى محكمة أخرى من نفس الدرجة.
بع ـد ت ــالوة املستش ــار املق ــرر ملخ ــص تقري ــرﻩ  ،وبع ــد أن س ــمح لألط ـراف بتق ــديم مالحظ ــا¡Tم ع ــى
التقرير ليتم حجز القضية ي املداولة وينطق فTkا بالقرار التا¨ي يوم  2014/07/01وهو ما تم بالفعل.
ثانيا  :من حيث الشكل
لق ــد اس ــتوى الطع ــن ب ــالنقض املق ــدم م ــن ط ــرف النياب ــة العام ــة كاف ــة الش ــكليات املطلوب ــة وفق ــا
للمواد 541 ، 540 ، 535 ، 530 :من ق.ا.ج .فيلزم قبوله شكال بينمـا قـدم الطعـن بـالنقض املقـدم مـن
قبل الدفاع خارج ٔالاجل القانوني خرقا للمادة  530من ق.ا.ج .فيلزم رفضه شكال .
ثالثا  :من حيث ٔالاصل
أ /النيابة العامة:
لقد قدمت النيابة العامة مذكرة طعن بالنقض تعرضت فTkا أوال للشكل ورأته مقبوال وتناولت
الوقائع ثانيا ثم أسباب النقض ثالثا ومن أهم ما تقدمت به ي هذا املجال:
ـ ـ ـ أن الق ـرار وإن ع ــدل حك ــم محكم ــة الدرج ــة ٔالاو¨ ــى ال ـرافض للحك ــم ع ــى املTUم ــIن وف ــق وق ــائع
ملغيطــي إال أنــه مــع ذلــك لــم يطبــق العقوبــة املناســبة الــواردة ضــمن املــادة  67مــن ق.ع .مــع أن املحكمــة
نسبت للمTUمIن تبنTkم لالعتداء عى حاميـة ملغيطـي العسـكرية ،وأTÈـم بـذلك يكونـون قـد حملـوا السـالح
ضــد موريتانيــا ،وأن ذلــك يعــد خطــأ ــي تطبيــق الــنص املــذكور ،مــا ي0ــ]ر إلغــاء الق ـرار جزئيــا بخصــوص
ط.س.ك .وس.ط.ر .باعتبارهما قد اع^]فا بما نسب إلTkما من أفعال.
ـ ـ أن القـرار لــم ي0ــ]ر رفــع عقوبــة ط.س.ك .وأنــه ال ذكــر لــذلك إال ــي منطوقــه وبالتــا¨ي يكــون القـرار
خاليــا مــن التســبيب وأن ذلــك عيــب جــوهري يــؤدي للــنقض باعتبــارﻩ ال يمكــن املحكمــة العليــا مــن بســط
رقابTUا عليه وأن ذلك يعد خرقا للمادة  547من ق.ا.ج.
ـ ـ أن القـرار أكــد حكــم محكمــة الدرجــة ٔالاو¨ــى بخصــوص ع.ل.خ وس.د.ن .وب.ا.د .رغــم كوTÈــا تــرى
أTÈا قدمت ما يكفي من ٔالادلة بضلوعهم ي جناية املشاركة محل ا¡Tامهم.
ـ ـ ـ أن تأجي ــل الب ــت بخص ــوص بع ــض املTUم ــIن ل ــم يك ــن موفق ــا وك ــان باإلمك ــان مح ــاكمTUم غيابي ــا
وخلصـت النيابـة العامـة ــي ختـام مـذكر¡Tا إ¨ــى أن القـرار عنـد مــا لـم يطبـق نــص املـادة  67مـن ق.ع .فإنــه
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بــذلك قــد خــرق نــص املــادة  545فقــرة  7مــن ق.ا.ج .ورتبــت النيابــة العامــة عــى ذلــك طلبــا بقبــول طعTــا
شكال وأصال وإلغاء القرار محله وإحالة القضية عى تشكيلة مغايرة لتالي ما أخلت به سلفها.
ب /الدفاع:
لقد قدم الدفاع طعنه بالنقض خارج ٔالاجل القانوني كما تقدم ٔ ،الامر الذي ال يسمح بالتجاوز
إ¨ى ٔالاصل وفقا للمادة  556من ق.ا.ج.
ج/املحكمة:
حي ــث إن ــه ب ــالرجوع إ¨ ــى حك ــم املحكم ــة الجنائي ــة نالح ــظ أ TÈــا اس ــتبعدت تطبي ــق ق ــانون ٕالاره ــاب
واعت]0تـ ــه قـ ــد صـ ــدر بعـ ــد وقـ ــائع ملغيطـ ــي ،وأعـ ــادت التكييـ ــف وطبقـ ــت عقوبـ ــة اسـ ــتعمال املـ ــزور املجـ ــرم
واملعاق ــب علي ــه بامل ــادتIن 149 :و  150م ــن ق.ع .واعت 0ــ]ت أن امل ــTUم س.ط.ر .ق ــد اع^ ــ]ف بم ــا يس ــتوجب
تطبيــق املــادتIن  246و  247مــن ق.ع .وقــد بـرأت مجموعــة مــن املTUمــIن باعتبــار ٔالادلــة ــي نظرهــا لــم تقــم
ضــدهم ،ويالحــظ أن محكمــة الدرجــة الثانيــة قامــت بتعــديل بعــض مقتضــيات الحكــم املــذكور ورفعــت
عقوبـ ــة ط.م.ع .إ¨ ـ ــى الس ـ ــجن ثم ـ ــاني س ـ ــنوات باعتب ـ ــارﻩ ق ـ ــد اع^ ـ ــ]ف أم ـ ــام قا oـ ــ mnالتحقي ـ ــق  ـ ــي محض ـ ــر
الاسـ ــتجواب بـ ــأن لـ ــه عالقـ ــة بالجماعـ ــة السـ ــلفية للـ ــدعوة والقتـ ــال ،كمـ ــا رفعـ ــت عقوبـ ــة ط.س.ك .مـ ــن
الحــبس ثــالث ســنوات إ¨ــى الســجن ســبع ســنوات دون أن ت0ــ]ر الــداي لــذلك ،وإنمــا وردت العقوبــة ¸Tــذا
املس ــتوى  ــي منط ــوق الق ـرار فق ــط وق ــد أك ــدت املحكم ــة الحك ــم بخص ــوص خمس ــة م ــن املTUم ــIن وه ــم :
ع.ل.خ .و م.س.م.س.و س.د.ن .و ب.ا.د .و م.م.ع.ق ،وحكمت بإنقضاء الدعوى العمومية ـي حـق املتـوى
ا.م.ي.ظ .وقد أرجأت املحكمة البت بخصوص الستة الباقIن إ¨ى أن يتم استدعاؤهم.
وحي ــث إن محكم ــة الدرج ــة الثاني ــة وإن عاب ــت ع ــى محكم ــة الدرج ــة ٔالاو¨ ــى اس ــتبعادها لق ــانون
ٕالارهــاب وبينــت أنــه قــد صــدر بعــد واقعــة ملغيطــي بســنة إال أTÈــا مــع ذلــك لــم تحــدد ــي رجوعهــا إ¨ــى قــانون
ٕالارهــاب أيــا مــن املTUمــIن تقصــد برجوعهــا إ¨ــى املــادة  6فقــرة  6واملــادة  8فقــرة  2مــن قــانون ٕالارهــاب ومــع
ذلك أيضا لم تكن العقوبة املطبقة ي العقوبة الواردة ي النصIن املذكورين أعالﻩ.
وحيــث إن أول العل ــم ب ــدخول بع ــض أف ـراد املTUم ــIن إ¨ ــى ال ــوطن ك ــان ي ــوم  2006/05/30وق ــانون
ٕالارهــاب امللÞــى رقــم  2005/047صــادر بتــاريخ  2005/07/26ممــا يــدل عــى أن قــانون ٕالارهــاب قــد صــدر
قبل وقائع ملغيطي.
وحيــث إنــه ممــا ســبق يتضــح أن الق ـرار الطعــIن لــم يكــن معلــال تعلــيال يمكــن املحكمــة العليــا مــن
بســط رقابTUــا عليــه لتتأكــد مــن اح^ ـ]ام تطبيــق القــانون ــي منطــوق الق ـرار ٔ ،الامــر الــذي يعرضــه للــنقض
وٕالابطـال طبقــا للمـادة  547مــن ق.ا.ج .ليحـال محلــه إ¨ـى تشــكيلة مغـايرة تتــدارك مـا أخلــت بـه التشــكيلة
العادية لتصدر فيه قرارا مبينا ملا تذهب إليه .
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منطوق القرار:
لـذلك وبنـاء عليـه فقـد قــررت الغرفـة الجزائيـة باملحكمـة العليـا رفـض طعـن الـدفاع بــالنقض
شـ ــكال وقبـ ــول طعـ ــن النيابـ ــة العامـ ــة شـ ــكال وأصـ ــال ونقـ ــض الق ـ ـرار رقـ ــم  2009/36الصـ ــادر بت ـ ــاريخ
 2009/07/13عـ ــن الغرفـ ــة الجزائيـ ــة بمحكمـ ــة الاسـ ــتئناف Sـ ــي انواكشـ ــوط وإحالـ ــة القضـ ــية ع_ـ ــى
تشكيلة مغايرة لتالSي ما أخلت به سلفها

الـرئــيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/39 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/01 :
 ما دام القتل ثابتا ونسبته للم`aم كذلك ووقع أثناء شجاروهو ما تقوم معه قرينة إرادة الفعل الضار الذي ترتب عليه القتل
فإن العمد قائم ولو لم تنصرف إرادة الجاني لنتيجة الفعل الذي
هو القتل خاصة Sي ظل مقتضيات القانون الجنائي املوريتاني الyz
ترتكز Sي مقتضيا`¥ا ع_ى املذهب املالكي الذي ال يعرف إال نوعCن
من القتل هما القتل العمدي ويقوم الركن املعنوي فيه ع_ى قصد
الفعل بغض النظر عن الوسيلة ،والقتل الخطأ الذي يقع من غiC
أن يقصد الضحية بالفعل ،ويستث¬ Òمن ذلك حالة واحدة و£ي
ٔالاب إلبنه ع_ى وجه ال يحتمل التأديب و£ي املعروفة بشبه العمد
وتغلظ فيه الدية.

328

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغ ـ ــرفـ ــة الج ـ ـزائي ــة
رقم امللف2011/891 :
الطاعن :النيابة العامة وذة/يرب ولد
احمد صالح والزعيم ولد همد فال
ومحمد ولد سيدي محمد ولد
املصطفى
املطعون ضدﻩ :القرار2013/179 :
رقم القرار2014/39:
تاريخه2014/07/01:
منطوقه:
قـررت الغرفة الجزائية باملحكمة
العليا قبول الطعن بالنقض شكال
وأصال ونقض القرار رقم 2013/179
الصادر بتاريخ  2013/07/18عن
الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف
Sي انواكشوط وإحالة القضية ع_ى
تشكيلة مغايرة لتتالSى ما أخلت به
سلفها .

شرف/إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عــقدت الغرفة الجزائية باملحكمة العليا جلسة علنية
بقاعة مب® املحكمة العليا بانوا كشوط يوم2014/06/30
و£ي Sي التشكيل التاjي:
 /رئيسا
ـ ـ محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي
 /مستشارا.
ـ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك
 /مستشارا.
ـ ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن
 /مستشارا.
ـ ـ محمدن ولد عبد الرحمن
 /مستشارا.
ـ ـ ٕالامام ولد محمد فال
ـ ـ ذ /السالك ولد سيدي محمد /رئيس كتابة الضبط
بالغرفة كاتبا للجلسة.
ـ ـ ـ وبحض ــور الســيد احم ــد ولــد ب ــاب /نائــب امل ــدي العــام ل ــدى
هذﻩ املحكمة ،ممثال للنيابة العامة.
وذل ـ ــك للنظ ـ ــر والب ـ ــت  ـ ــي بع ـ ــض القض ـ ــايا املطع ـ ــون ف Tkـ ــا
بالنقض أم ــام هذﻩ الغرفة وال m£من بيTا:
القرار رقم 2013/179الصادر بتاريخ 2013/07/18عن
الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وي هذﻩ
الجلسة أصدرت القرار التا¨ي:

أوال ٕ :الاجراءات
ـ ـ بتــاريخ  2013/07/18أصــدرت الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف بانواكشــوط الق ـرار املنــوﻩ
عنـه أعـالﻩ القاoـ mnبتعـديل الحكــم الصـادر عـن املحكمـة الجنائيــة بمحكمـة واليـة انواكشـوط والقاoــmn
بإدانــة املــTUم ش.م.ز .بجريمــة القتــل العمــد ومعاقبتــه بالقتــل قصاصــا حيــث قºــ nالق ـرار الطعــIن بعــد
تعــديل حكــم محكمــة الدرجــة ٔالاو¨ــى باســتفادة املــTUم مــن العــذر املعفــى مــن العقــاب ومعاقبتــه بــالحبس
النافذ سنتIن وبأن يعوض لورثة د.ن.ط.ن .دية مغلظة .
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ـ ـ وبت ــاريخ 2013/07/21و 2013/07/25ت ــم الطع ــن ب ــالنقض  ــي ه ــذا القـ ـرار م ــن ط ــرف  :النياب ــة
العامـ ــة ؤالاس ـ ــاتذة املـ ــذكورين أع ـ ــالﻩ ،وذلـ ــك طبق ـ ــا ملحضـ ــري الطع ـ ــن بـ ــالنقض رقم ـ ــ 93 :mو2013/97
الصادرين بالتاريخ أعالﻩ عن كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة املذكورة.
وبت ــاريخ 2014/07/01ت ــم نش ــر القض ــية أم ــام ه ــذﻩ الغرف ــة بحض ــور ممث ــل النياب ــة العام ــة ال ــذي
طالــب بــنقض القـرار الطعــIن وإحالــة القضــية إ¨ــى نفـس املحكمــة بتشــكلة مغــايرة  ،أو إ¨ــى محكمــة أخــرى
من نفس الدرجة لتالي ما أخلت به سلفها .
وبع ــد ت ــالوة املستش ــار املق ــرر ملخ ــص تقري ــرﻩ ،وبع ــد أن س ــمح لألط ـراف بتق ــديم مالحظ ــا¡Tم ع ــى
التقرير ليتم حجز القضية ي املداولة وينطق فTkا بالقرار التا¨ي يوم  2014/07/01وهو ما تم بالفعل.
أوال من حيث الشكل :
حيث يتضح أن طعن النيابة العامة ي القرار قـيم بـه بتـاريخ  2013/07/21وفقـا ملـا هـو مثبـت ـي
املحض ــر رق ــم  ، 2013/93وك ــان القـ ـرار مح ــل طع Tــا ق ــد ص ــدر ي ــوم  ، 2013/07/18واش ــفعته بتق ــديم
مــذكرة بأســباب طعTــا يــوم  2014/02/27بعــد أن تــم إشــعارها بتحريــر القــرار بتــاريخ  2014/02/17وهــو
مــا يرتــب إســتفاء طعTــا للشــروط املتطلبــة قانونــا ليصــبح الطعــن مقبــوال شــكال ــي حــIن تــم تقــديم طعــن
دف ــاع الط ــرف امل ــدني ي ــوم  2013/07/25مرفق ــا بعق ــد توكي ــل ورس ــم بت ــأمIن غرام ــة الطع ــن  ،وأش ــفع
بمـذكرة بأســباب الطعــن بتــاريخ  2013/02/15بعــد أن أشـعروا بتحريــر القـرار بتــاريخ  2013/01/07وهــو
مــا يجعلــه كــذلك مقــدما مــن ذي الصــفة واملصــلحة وــي ٔالاجــل ووفقــا لألشــكال املقــررة قانونــا ممــا يحــتم
التصريح بمقبوليته شكال .
ثانيا من حيث ٔالاصل:
 1ـ ٔالاطراف:
أ ـ النيابة العامة:
حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة أن القرار املعقب لم يكن معلال تعليال وافيـا وال مسـببا ،وأن
الج ـرائم محــل املتابعــة تعاقTÜــا املــواد 280 ، 271 :مــن القــانون الجنــائي  ،لــذا فهــو مســتوجب الــنقض ،
وهو ما ختمت مذكر¡Tا باملطالبة به.
ب ـ ـ دفاع الطرف املدني:
حيث تضمنت مذكرة دفاع الطرف املدني مجموعة كث]Iة من املآخذ رأى أTÈـا شـابت القـرار محـل
الطعن  ،وسنجملها ـي اعتبـارﻩ أن القـرار أخطـأ ـي تطبيـق القـانون عنـدما اسـتند ملقتضـيات املـادة 297
ومـنح املـTUم العـذر املعفـى ـي حـIن أنـه يشـ^]ط لتطبيـق هـذا الـنص أن يكـون الجـاني دفـع الق^ـ]اف الجـرم
بالضرب والعنف الشديدين  ،وهو ما لم يتوفر ي هذﻩ الواقعـة كمـا يشـ^]ط كـذلك لتطبيـق مقتضـيات
هـذا الــنص أال يكــون الجــاني مـن أصــحاب الســوابق العدليــة ،واملـTUم ــي املرافعــات ـ ـ يقـول العــارض ـ ـ مــن
أص ــحاب الس ــوابق ومت ــابع بع ــدة قض ــايا إجرامي ــة بعضـ ــها ص ــدرت ف Tkــا أحك ــام بإدانت ــه ،كم ــا اعت0ـ ــ]ت
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عريضــة دفــاع الطــرف املــدني أن الق ـرار خــرق املــادة  415مــن قــانون ٕالاج ـراءات الجنائيــة  ،وذلــك بعــدم
تعرض ــه لل ــرد ع ــى م ــذكر¡Tم  ،وه ــو م ــا يش ــكل إهم ــاال  ــي الب ــت  ــي أح ــد أوج ــه طلب ــات أط ـراف ال ــدعوى
املنصوص عليه باملادة  545من قانون ٕالاجراءات الجنائية كسبب من أسباب النقض.
أمــا املأخــذ الثالــث عــى القـرار فIــ]ى دفــاع الطــرف املــدني أنــه مخالفــة القـرار لقواعــد جوهريــة ــي
ٕالاجراءات  ،وذلك لحكمه لصالح الطرف املدني بالدية املغلظة رغم أنه لم يطلـب الحكـم لـه ¸Tـا قـط ،
كمــا يأخــذ عــى الق ـرار مــن جهــة أخــرى انع ــدام ٔالاســاس القــانوني ألن الديــة املغلظــة ال يحكــم ¸Tــا ع ــى
املعتم ــد م ــن م ــذهب مال ــك إال  ــي حال ــة قت ــل ٔالاب إبن ــه  ،وك ــذلك يأخ ــذ علي ــه ص ــدورﻩ ع ــن تش ــكيلة ل ــم
يحضــر جميــع أعضــا¾Tا كافــة جلســات املحكمــة  ،وغيــاب التقريــر الشــفوى للمستشــار والاســتناد لشــهادة
شهود لم يؤدوا اليمIن القانونية وصرحوا أTÈم أصدقاء للمTUم.
هــذﻩ باختصــار أهــم املآخــذ ال£ــ mأثارهــا الطــاعنون عــى الق ـرار محــل الطعــن وســنقوم بمناقشــTUا
وفق الثابت من أوراق امللف.
 2ـ ـ املحكمة:
حيــث يتضــح بــالرجوع إ¨ــى مشــموالت ملــف القض ــية أن املــTUم مع^ــ]ف ــي جميــع املراحــل بوق ــوع
املشــاجرة بينــه مــع الضــحية  ،وخاصــة ــي محضــر الضــبطية القضــائية الــذي صــرح فيــه بــالحرف » أنــا
كنـت فوقــه  ،ودخــل املــوس ــي صــدرﻩ مــن تحــت الثـدي خــالل تجاذبنــا لــه ممــا أصــابه بكــل الجــروح ، «...
وهــذا مــا يكفــي إلثبــات الواقعــة ونســبTUا للمــTUم  ،وهــذا مــا صــدر بــه الق ـرار محــل الطعــن حيثيتــه الثانيــة
حي ــث أورد ف Tkــا ب ــالحرف » وحي ــث ثب ــت ك ــذلك م ــن محض ــر الض ــبطية وم ــن تص ــريحات امل ــTUم ش.م.ع.
ومــن أقــوال ٔالاشــخاص الــذين اســتمعت لهــم املحكمــة أن املــTUم والضــحية قــد اشــ^]كا عراكــا تبــادال فيــه
الضــرب والطعنــات بــآالت حــادة نقــل بعــدها املــTUم ش.م.ع الضــحية د.ط.ن .إ¨ــى املستشــفى حيــث قºــn
عى إثر الطعنات بسـكIن ـي صـدرﻩ » ويقـول ـي حيثيـة أخـرى أوردهـا ـي صـدر صـفحته الرابعـة » وحيـث
بذلك يكون املTUم ش.م.ع هو من قتل الضحية د.ط.ن« .
وحيــث إنــه مــادام القتــل ثابتـا  ،ونســبته للمــTUم كــذلك ووقــع أثنــاء شــجار وهــو مــا تقــوم منــه قرينــة
إرادة الفعل الضار الذي ترتب عليه القتل ولو لـم تنصـرف إرادة الجـاني لنتيجـة الفعـل الـذي هـو القتـل
 ،خاصــة ــي ظــل مقتضــيات القــانون الجنــائي املوريتــاني ال£ــ mترتكــز ــي مقتضــيا¡Tا عــى املــذهب املــالكي
والــذي ال يعــرف إال نــوعIن مــن القتــل همــا القتــل العمــدي ويقــوم الــركن املعنــوي فيــه عــى قصــد الفعــل
فمــن أخ ــذ ع ــود ســواك وض ــرب شخصــا قاص ــدا ض ــربه فم ــات اعت 0ــ] القتــل ق ــتال عم ــدا ول ــو ل ــم يقص ــد
النتيجة ال m£ي القتل.
أمــا القتــل الخطــأ فهــو أن يق ــع القتــل مــن غIــ] أن يقص ـد الض ــحية بالفعــل ،كمــا لــو رمــى حيوان ــا
فوقعــت الرميــة عــى شــخص فمــات ،وال يخــرج عــن هــذا التقســيم إال حالــة واحــدة وــي ٔالاب إلبنــه عــى
وج ــه ال يحم ــل التأدي ــب و ــي املعروف ــة بش ــبه العم ــد وتغل ــظ ف Tkــا الدي ــة  ،وال يمك ــن بح ــال م ــن ٔالاح ــوال
إس ــقاطها ع ــى واقع ــة ال ــدعوى ،ال £ــ mال يمك ــن أن ي ــتم توص ــيفها قانون ــا إال ع ــى أ TÈــا قت ــل عم ــد أو قت ــل
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خطأ ،وي حالة التوصيف ٔالاول فإن سلطات املحكمة مقيدة فيما تحكم به بطلبـات الطـرف املـدني أو
أوليــاء الــدم -بحســب املصــطلح الفقëــ -mفعنــدما تقــرر أن الجريمــة ــي جريمــة قتــل عمــد ،وتقــرر ثبــوت
اق^]افها من طرف املTUم تنـادى عـى الطـرف املـدني الـذي يحـق لـه أن يطلـب القصـاص أو يعفـوا بمقابـل
أو بغ]Iﻩ.
وأمـا إذا رأت أن الجريمــة تشـكل جريمــة قتـل خطــأ فكـان علTkــا ـي هــذﻩ النازلـة أن تعت0ــ] التكييــف
املع ـ ــطى للواقع ــة وتحك ــم بالعقوب ــة املق ــررة بع ــد ذل ــك  ،وه ــذا م ــا ل ـ ـ ــم تفعل ــه املحكم ــة  ــي ق ـ ـ ـرارها مح ــل
الطعــن فëــ mلــم تغ ـ ــ ]Iالتكيي ـ ــف  ،ومــا منحت ـ ــه مــن العــذر املعفــي لــم ت0ــ]رﻩ ت]0يـرا يم ـ ــكن املحكمــة العليــا
مــن بســط رقابTUــا  ،فكــون املــTUم كــان ــي حالــة دفــاع ال تكفــي ــي جـرائم القتــل  ،وإنمــا ال بــد أن يثبــت أن
الوسيلة ال m£لجـأ إلTkـا كانـت ـي وحـدها املتاحـة  ،فـإن أمكنـه أن يدفعـه بالضـرب عـى الرجـل  ،وضـربه
عى الرأس ال يكون ذلك دفاعا شرعيا كما أن ما ذهب إليه القـرار مـن الحكـم للضـحية بالديـة املغلظـة
هو حكم بغ ]Iما طلب  ،ولم يبIن ٔالاساس الذي استند له ي تقديرﻩ.
وانطالق ــا مم ــا س ــبق عرض ــه يك ــون الق ـرار معيب ــا ومس ــتوجبا لل ــنقض وم ــا أث ــارﻩ الط ــاعنون حول ــه
مؤسسا وتتعIن الاستجابة له.
لهذﻩ ٔالاسباب:
ق ــررت الغرفــة الجزائيــة باملحكمــة العليــا قبــول الطعــن بــالنقض شــكال وأصــال ونقــض الق ـرار
رقـ ـ ــم  2013/179الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريخ  2013/07/18عـ ـ ــن الغرفـ ـ ــة الجزائيـ ـ ــة بمحكمـ ـ ــة الاسـ ـ ــتئناف Sـ ـ ــي
انواكشوط وإحالة القضية ع_ى تشكيلة مغايرة لتتالSى ما أخلت به سلفها.

الرئيس

املقرر

كاتب الضبط ٔالاول
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املبـ ـ ــدأ القانوني :
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2014/145 :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2014/07/23 :
 املادتان  569 ،537من ق.إ.ج. إن ما يجب توفرﻩ إلسقاط نصف مدة ٕالاكراﻩ البدني هوشهادتان واحدة من محصل البلدية او املنطقة ٕالادارية أن املع¬y
معفي من الضرائب ،وشهادة أخرى من عمدة البلدية فإن لم
يوجد كانت من حاكم املقاطعة او رئيس املركز ٕالاداري أو مفوض
شرطة تثبت أن املع¬ yلفقرﻩ ال يمكن أن يؤدي ما عليه.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمهورية ٕالاسالمية املوريتانية
املحكمة العليا
الغ ـ ــرفـ ــة الج ـ ـزائي ــة
رقم امللف2004/550 :
الطاعن :النيابة العامة وذة /الطالب
أخيار ولد محمد مولود ويرب ولد احمد
صالح وإبراهيم ولد أدي
املطعون ضدﻩ القرار رقم2014/103 :
رقم القرار2014/145:
تاريخه2014/07/23 :
منطوقه :
ق ــررت الغرف ــة الجزائي ــة باملحكم ــة العلي ــا
Sي غرفـة مشـور`¥ا قبـول الطعـن بـالنقض
شـ ـ ـ ـ ـ ــكال وأصـ ـ ـ ـ ـ ــال ونقـ ـ ـ ـ ـ ــض الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار رقـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2014/103بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  2014/05/22عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الغرف ـ ـ ــة الجزائي ـ ـ ــة بمحكم ـ ـ ــة الاس ـ ـ ــتئناف
بانواكشوط.

شرف  /إخاء/عدل

بسم ﷲ العي العظيم
عـقدت الغرفة الجزائية باملحكمة العليـا جلسـة
مشورة بمكتب رئيسها بمب® املحكمة العليا
بانواكشوط يوم.2014 /07/21
و£ي Sي التشكيل التاjي:
ـ ـ محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي  /رئيسا
 /مستشارا
ـ ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن
 /مستشارا
ـ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار
 /مستشارا
ـ ـ الصوي انكياباﻩ
 /مستشارا
ـ ـ جمال ولد آكاط
ـ ـ ذ /السالك ولد سيد محمد /كاتب الضبط ٔالاول
بالغرفة كاتبا للجلسة.
ـ ـ ـ وبحضور السيد احمد ولد باب  /نائب املدي العام
لدى هذﻩ املحكمة ممثال للنيابة العامة.
وذلك للنظر ي بعض القضايا املطعون فTkا بالنقض
أمام هذﻩ الغرفة وال m£من بيTا:

الق ـرار رقــم 2014/103:الصــادر بتــاريخ  2014/05/22ع ــن الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف
بانواكشوط وي هـذﻩ الجلسة صدر القرار التا¨ي:
أوال  :إلجراءات
ـ ـ بتاري ــخ  2014/05/22أصــدرت الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف بانواكشــوط الق ـرار املن ــوﻩ
عنه أعـالﻩ القا mnoب:
ـ ـ ـ ـ ـ إلغ ـ ـ ــاء ٔالام ـ ـ ــر رق ـ ـ ــم  2012/003الص ـ ـ ــادر بت ـ ـ ــاريخ  2012/04/10ع ـ ـ ــن رئ ـ ـ ــيس محكم ـ ـ ــة الوالي ـ ـ ــة
بانواكشوط.
ـ ـ قصــر إج ـراءات ٕالاك ـراﻩ البــدني املقامــة ضــد املــدان س.د.م.د .امللقــب د.ح .بموجــب أمــر ٕالايــداع
رقم  2012/01بتاريخ  2012/02/14عى مبلغ عشرة ماليIن أوقية .
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ـ ـ تخفــيض مــدة الحــبس الــوارد ــي أمــر ٕالايــداع إ¨ــى النصــف أي ســنة ونصــفا مــن الحــبس مراعــاة
لعجز املدان الذي ثبت بالشهادة رقم  2014/355الصادرة بتاريخ  2014/05/20عن عمـدة بلديـة تفـرغ
زينة.
ـ ـ وبتاريخ  22و 2014/05/ 29و  2014/06/02تم الطعن بالنقض فيه من طـرف  :النيابـة العامـة
وذة /املــذكورين أعــالﻩ ،وذلــك طبقــا ملحاضــر الطعــن بــالنقض ذات ٔالارقــام 2014/21، 22،20 :الصــادرة
بالتاريخ أعالﻩ عن كاتب الضبط ٔالاول بالغرفة املذكورة.
ـ ـ وبتــاريخ 2014/07/21تــم نشــر القضــية أمــام هــذﻩ الغرفــة بحضــور ممثــل النيابــة العامــة الــذي
طالب باعتماد طلباته املكتوبة املوجودة ي امللف .
وبعــد ذلــك تــم حجــز القضــية للمداولــة لينطــق فTkــا بــالقرار التــا¨ي يــوم 2014/07/23 :وهــو مــا تــم
بالفعل.
ٔ -1الاطـ ـ ـ ـراف:
أ /النيابة العامة:
حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة أن القرار املعقب لم يكن مسببا وال معلال تعليال وافيا
مستندا إ¨ى نصوص واضحة وسليمة ،وأن الجرائم محل املتابعة تعاقTÜا املواد 379 ، 376 :لذا فهو
مستوجب النقض  ،وهو ما ختمت مذكر¡Tا باملطالبة به.
ب /الدفاع:
لقــد تقــدم ذ /الطالــب أخيــار ولــد محمــد مولــود بمــذكرة طعــن بــالنقض لصــالح موكلــه ج.ن.ح.د.
ضمTا أن:
الق ـرار املطع ــون في ــه أغف ــل الب ــت  ــي طلبات ــه ،وأن ــه ق ºــ nبتع ــديل الق ـرار رق ــم  2007/152وأن ــه
خفــض مــدة ٕالاك ـراﻩ عــى أســاس شــهادة مــن البلديــة ،وأن مــا ســماﻩ نفــي املحــاكم طرفيــة بنــك م.ت .ال
يســتفيد مTــا د.ح ،.وأن ٕالاب ـراء مــن احــد املتضــامنIن ال يمنــع مطالبــة ٓالاخــر بحقــه ،وأن الق ـرار املطعــون
فيه خرق مقتضيات املادة  664من قانون ٕالاجراءات الجنائية.
وخلـص إ¨ـى طلـب قبــول طعنـه شـكال لــورودﻩ ممـن لـه الصـفة واملصــلحة وطبقـا لآلجـال ؤالاشــكال
القانونية والحكم بنقض القرار الطعIن دون إحالة.
ـ ـ ـ أم ــا ٔالاس ــاتذة /ي ــرب ول ــد احم ــد ص ــالح وإبـ ـراهيم ول ــد أدي فق ــد ردا بم ــذكرة جوابي ــة مش ــ^]كة
لصـالح مـوكلهم س.د.م.د .امللقــب د.ح .ضـمناها أن الطـاعن لــم يـذكر تلـك الطلبــات ال£ـ mيـدي أن القـرار
الطعــIن لــم يبــت فTkــا هــل ــي موجــودة أصــال ،ح£ــ يغفــل القـرار البــت فTkــا وهــل ــي إن كانــت داخلــة ــي
صــميم محــل ال ـ/اع أم ال ،ومــادام الطــاعن لــم يقــدم الــرد عــى هــذﻩ التســاؤالت الجوهريــة يبقــى نقــدﻩ
للقرار املطعون فيه مجرد قول ال دليل عليه.
وح ــول زع ــم الط ــاعن أن الق ـرار املطع ــون في ــه اس ــتند  ــي تخف ــيض ف^ ــ]ة الح ــبس إ¨ ــى ش ــهادة م ــن
البلديــة وأن القــانون يــنص عــى شــهادة الشــهود مــردود مــن عــدة أوجــه ،ذلــك أن الشــهادة الصــادرة عــن
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البلديــة ال£ــ mــي جهــة الاختصــاص وثيقــة إداريــة رســمية لهــا مــن الحجيــة مــا هــو منصــوص ــي املــادة 416
مــن قــانون الال^/ام ــات والعقــود وهــذﻩ الوثيق ــة الرســمية معــدة بن ــاء عــى شــهادة الش ــهود وهــذا الش ــرط
الذي يستلزمه القانون.
كمــا أن زعــم الطــاعن حــول عــدم طرفيــة بنــك م.ت .تــم نفTkــا بموجــب الق ـرار  2010/02وأن هــذا
الق ـرار ال يلÞــي وال يعلــق التعــويض املحكــوم بــه بموجــب الق ـرار  2007/152لكــن الطــاعن تجاهــل أن مــا
ذهبــت إليــه املحكمــة العليــا ال يمكــن تفســ]Iﻩ وال تأويلــه بأنــه مجــرد الحكــم بعــدم طرفيــة بنــك م.ت .بــل
ذهب القرار إ¨ى أبعد من ذلك بإحالته ال/اع إ¨ى املحكمة التجارية لالختصاص .
وخلصا ي ٔالاخ ]Iإ¨ى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه واعتماد مذكرات العارض ضد
القرار رقم  2014/103بتاريخ  2014/05/22املوجودة طي امللف.
 -2املحكمة:
ـ ـ حيث درست املحكمة امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبIن لها ما يي :
ـ ـ أن الطعــن جــاء وفــق الشــروط القانونيــة الــواردة ــي املــادة  530ومــا بعــدها مــن قــانون ٕالاج ـراءات
الجنائية.
ـ ـ حيث إن ٕالاكراﻩ البدني نتيجة يرتTÜا بشروط منصوصة امتناع أو تعنت مدين مـا عـن الوفـاء بمـا
غدا لزاما عليه بمقت nºحكم نافذ.
وإذا صــ ]Iإليــه ـ ـ وهـو آخــر الــدواء ـ ـ كــان أمــرﻩ مقضــيا اللهــم إال إذا ســلك املكــرﻩ ســبيل الوفــاء طبقــا
للم ــادة  674م ــن ٕالاجـ ـراءات الجزائي ــة أو ت ــوفر ش ــرطا إعم ــال م ــا نص ــت علي ــه امل ــادة  669م ــن ٕالاجـ ـراءات
الجزائي ــة وه ــو ال ــذي ب® ــ mعلي ــه ق ـرار محكم ــة الاس ــتئناف املنظ ــور ب ــالطعن ب ــالنقض وال ــذي تج ــاوزت في ــه
محكم ــة الاس ــتئناف ح ــدود نظره ــا ومتعلقات ــه فتحول ــت م ــن باني ــة ع ــى أس ــاس ه ــو املس ــتأنف ل ــدTÎا إ¨ ــى
منش ــئة لخ ــارج ع ــن إيال TUــا فنف ــذت دون س ــند م ــن اختص ــاص أو ص ــفة إ¨ ــى املنف ــذ ب ــاإلكراﻩ ففس ــرت ق ـرار
الغرف املجمعة بما ترى وعدلت فيما حكم به وغ]Iت ي املحكوم عليه.
وال يخفى أن ي ذلك ما ليس دون ريب من إيالة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف.
ثـم عـن لهـا أو تـذكرت بعـدما عـدلت ـي املحكـوم بـه أن ترجـع إ¨ـى املـادة  669مـن ق.ا.ج .لـتلج ¸Tـا إ¨ــى
خصــم نصــف مــدة ٕالاك ـراﻩ البــدني لكTــا لــم توفــق أو تعجلــت ــي قـراءة املــادة  537مــن ق .ا.ج .ال£ــ mتحيــل
علTkا املادة  669من ٕالاجراءات الجزائيـة فاكتفـت ملـا قضـت بـه بإفـادة مـن خـامس مسـاعدي عمـدة بلديـة
تفرغ زينه بفقر املكرﻩ بنيت عى تصريح من شخصIن لم يعرف حالهما وال كيف أديا ما شهدا به.
والواقع بنص هذﻩ املادة أن ما يجب توفرﻩ لطرح نصـف مـدة ٕالاكـراﻩ البـدني هـو شـهادتان واحـدة
مــن محصــل البلديــة أو املنطقــة ٕالاداريــة أن املع®ــ mمعفــى مــن الضـرائب وشــهادة أخــرى مــن عمــدة البلديــة
فـإن لــم يوجـد كانــت مــن حـاكم املقاطعــة أو رئــيس املركـز ٕالاداري أو مفــوض شــرطة تثبـت أن املع®ــ mلفقــرﻩ
ال يمكنه أن يؤدي ما عليه.

337

وإن كــل ذلــك إال هنــات يحصــل مTــا مــا نصــت عليــه املــادة  545مــن ٕالاج ـراءات الجزائيــة ببنودهــا
واحد واثنIن وثالثة وأربعة وخمسة وسبعة وثمانية من أسباب النقض.
لهذﻩ ٔالاسباب :
وعمال باملواد 556 ،540 ، 535 :من قانون ٕالاجراءات الجنائية.
منطوق القرار :
ق ــررت الغرف ــة الجزائي ــة باملحكم ــة العلي ــا  Sــي غرف ــة مش ــور`¥ا قب ــول الطع ــن ب ــالنقض ش ــكال
وأصـ ـ ــال ونقـ ـ ــض الق ـ ـ ـرار رقـ ـ ــم  2014/103بتـ ـ ــاريخ  2014/05/22عـ ـ ــن الغرفـ ـ ــة الجزائيـ ـ ــة بمحكمـ ـ ــة
الاستئناف بانواكشوط.

الرئيس

كاتب الضبط ٔالاول

338

الفهرس
املوضوعات

رقم الصفحة

الفرع ٔالاول  :قرارات الغرف املجمعة )ٔالاصل(
القرار رقم 2014/12
القرار رقم 2014/14
القرار رقم 2014/15
القرار رقم 2014/18
القرار رقم 2014/19
القرار رقم 2014/20
القرار رقم 2014/23
القرار رقم 2014/24
القرار رقم 2014/25
القرار رقم 2014/29
القرار رقم 2014/32
القرار رقم 2014/34
القرار رقم 2014/38

الفرع الثاني  :قرارات الغرف املجمعة )غرفة املشورة(
القرار رقم 2014/13
القرار رقم 2014/24
القرار رقم 2014/26

الفرع الثالث  :قرارات الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى )ٔالاصل(
القرار رقم 2014/05
القرار رقم 2014/10
القرار رقم 2014/11
القرار رقم 2014/22
القرار رقم 2014/24
القرار رقم 2014/30
القرار رقم 2014/58

الفرع الرابع  :قرارات الغرفة املدنية والاجتماعية ٔالاوjى )غرفة املشورة(

339

القرار رقم 2014/04
القرار رقم 2014/17

الفرع الخامس  :قرارات الغرفة املدنية والاجتماعية الثانية )ٔالاصل(
القرار رقم 2014/06
القرار رقم 2014/09
القرار رقم 2014/21
القرار رقم 2014/28
القرار رقم 2014/29
القرار رقم 2014/30
القرار رقم 2014/35
القرار رقم 2014/36
القرار رقم 2014/44
القرار رقم 2014/57
القرار رقم 2014/60
القرار رقم 2014/65
القرار رقم 2014/77
القرار رقم 2014/78
القرار رقم 2014/80
القرار رقم 2014/82
القرار رقم 2014/85

الفرع السادس  :قرارات الغرفة املدنية املدنية والاجتماعية الثانية
)غرفة املشورة(
القرار رقم 2014/07
القرار رقم 2014/26

الفرع السابع  :قرارات الغرفة ٕالادارية )ٔالاصل(
القرار رقم 2014/05
القرار رقم 2014/24
القرار رقم 2014/36
القرار رقم 2014/38

الفرع الثامن  :قرارات الغرفة ٕالادارية )غرفة املشورة(
340

القرار رقم 2014/17
القرار رقم 2014/24
القرار رقم 2014/25
القرار رقم 2014/30
القرار رقم 2014/31

الفرع التاسع  :قرارات الغرفة التجارية )ٔالاصل(
القرار رقم 2014/12
القرار رقم 2014/16

الفرع العاشر  :قرارات الغرفة التجارية )غرفة املشورة(
القرار رقم 2014/53

الفرع الحادي عشر  :قرارات الغرفة الجزائية )ٔالاصل(
القرار رقم 2014/16
القرار رقم 2014/19
القرار رقم 2014/38
القرار رقم 2014/39

الفرع الثاني عشر  :قرارات الغرفة الجزائية )غرفة املشورة(
القرار رقم 2014/145

341

